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της παραμένει γεγονός άναμφιΤοΰ κ. ΑΝΑΡ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΑΟΥ
σβήτητον δτι αί οικονομικοί σχέ
της Τραπέζης της Ελλάδος = =
σεις τών δύο συγκροτημάτων θά
συσφιγχθώσιν.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Κατά τήν δευτέραν περίπτωσιν,
Κατά τά τελευταία έτη αί Ήν.
Α'.) Ύπαρξις πιστώσεως ύπέρ ό Εκχωρητής διαθέτει πλείονας τρό
Πολιτεΐαι έκάλυπτον τό 1)2 τών
τοΰ προεξοφλουμένου έκ- πους διά νά πείση τόν προεξοφλη
εισαγωγών καί έξαγωγών τής Ν.
τήν δτι έχει πίστωσιν Επί τοΰ πλη
χωρητοϋ.
’Αμερικής. Συγκεκριμένως αί εξα«') Ή πρόβλεψις τής συναλλα ρωτοΰ α') δύναται νά σύρη τάς
Τά Κράτη τής Λατινικής Α
γωγαί πρός τάς Ήν. Πολιτείας γματικής ταυτίζεται μέ τήν πίστω- συναλ)κάς του Επί προσώπου άνυμερικής εχουσι κατά τό πλεΐστον
ή σαν μεγαλύτεροι τών έξ αυτών ί σιν, ή οποία άποτελεΐ τό άντικεί- πάρκτου, άποθανόντος- τό τοιοΰτον
είδικοποιηθή οίκονομικώς. Εις
εισαγωγών ως προκύπτει έκ τοΰ μενον τής συμβάσεως τής προεξο- δμως, εύκόλως θ’ άπεκαλύπτετο άπό
τά μεγαλύτερα εξ αυτών παραακολούθου αναλυτικού πίνακος φλήσεως. Άμφισβήτησις όπάρχει τήν υπηρεσίαν πληροφοριών τοΰ
τηρεΐται αξιόλογος έκβιομηχάνιώς πρός τό σημεΐον είς τί ή πρό- Τραπεζίτου, β') Ή προτίμησίς του
Τ© έμπόριβν των Νοτιοαμερικανικών Χωρών κατά τ© 1938.
σις. Εις άπαντα ανεξαιρέτως σηβλεψις αΰτη συνίσταται. Ή νομο θά έστρέφετο είς πρόσωπον, μέ τό
(εις εκατομμύρια δβλλαρίων)
μειοΰται τάσις κατεργασίας των
λογία δέν φαίνεται σταθερά έέχε- όποιον ευρίσκεται είς Εμπορικάς σχέ
έκ τοΰ υπεδάφους εξαγομένων
Έξαγω- Προς Β.
ίϊίσαγω- Έκ Βορ.
ται δτι ή πρόβλεψις συνίσταται είς σεις, επί τοΰ όποιου θά έσυρε πλείο
ο]ο
γαί συνο ’Αμερι
ο)ο
γαί συνο ’Αμερικής
X ώ ρ α ι
πρώτων υλών ως πετρελαίου, νί
έμπορεύματα ή είς άξιόγραφα, ά- νας συναλ)κάς τοΰ αύτοΰ ποσοΰ, τάς
λικά!
κήν
λικά!
τρου, ορειχάλκου καί ευγενών με
πευθυνόμενα όπό τοΰ Εκδότου πρός όποιας θά Ενεχείριζεν είς διαφόρους
τάλλων ως καί τών ευνοι'φ τοΰ Μεξικόν.................. 110,0
57,7
186,1
124,9
63.0
67,4
τόν πληρωτήν (Cas. 31-12-94 και τραπεζίτας, έν φ έν τή πραγματικόκλίματος καί τής μεγάλης επιφά Κούβα...................... 105,0
70,9
108,4
75,2
144,5
76,0
34-1-1912)' άλλοτε τήν έξομοιώνει τητι μία μόνη συναλλαγματική τψ
43,9
52,3
81,0
47,3
54,2
90,4
νειας παραγομένων τεραστίων πο Μέση ’Αμερική . .
!πρός Εν ποσόν χρημάτων καί άλ οφείλεται, Καί ναι μέν ό κίνδυνος
51,2
91,4
42,6
52,7
45,6
88,0
σοτήτων τροπικών, ήμιτροπικών Κολομβία ....
λοτε δεχεται δτι άποτελεΐ αΰτη τήν οότος δύναται ν’ άπομακρυνθή διά
267,3
36 9
54,9
56,4
13,2
104.9
....
καί άλλων γεωργικών προϊόντων. Βενεζουέλα
25,5
35,2
1,6
6,6
24,4
4,6
Βολιβία..................
πίστωσιν τοΟ Εκδότου είς βάρος τοΟ τής αποδοχής τοΰ πληρωτοΰ, αί
Έν τώ συνόλφ των τά Νοτιοαμε- Χιλή.......................
28,6
27.7
20,4
138,7
103,2
14,6
πληρωτοΰ (Cass 21-5-1884, 16-6- δυσπιστίαι δμως αόται διαλύονται
3,8
34,6
11,7
4,7
37,5
10,3
ριπανικά Κράτη έχουσι ανάγκην ’Ισημερινός . . .
1909). Πρός τήν τελευταίαν ταύτην προ πελάτου παλαιοΰ καί φερεγ34,3
77,2
20,0
20,6
26,3
59,4
νά έξάγωσιν εις άλλας χώρας ΙΙεροΰ ......................
γνώμην τάσσονται οί · περισσότεροι γύου.
75,8
17,6
437,6
35,3
442,6
8,5
’Αργεντινή ....
τό μέγα πλεόνασμά των εις προϊ Παραγουάη.
Ο καλλίτερος τρόπος παγιδεύ9,6
1,0
12,2
0;9
8,0
. . .
8,1
σύγχρονοι συγγραφείς (Thaller
όντα διατροφής, άπολαΰσεως καί Ουρουγουάη . . .
11,8
58,9
2,2
4,0
48.6
5,0
σεως
τοΰ τραπεζίτου υπό τοΰ πε
Percerou, Traite ρ. 851 Lyon24,2
296,1
71,6
34,3
101,5
πρώτας ΰλας ΐνα ίκανοποιοϋσι τάς Βραζιλία.................. 292,7
λάτου, είναι ή συνεργασία τούτου
Caen
et
Renault
t.
IV
p.
166),
33,6
498,3
544,0
29,7
1833,7
άνάγκας των εις εισαγωγήν κα- Σύνολον .... 1487,5
μεταξύ των όποιων Εξέχει ό όρισμός μέ πρόσωπον συμμέτοχον τοΰ δό
τειργασμένων βιομηχανικών προϊ
Αί νοτιοαμερικανικαί Δημονρα- καθισταμένων τών συνθηκών, τό τοΟ Thaller: «La provision est λου του, τό όποιον, άποδεχόμενον
όντων. Ό πόλεμος επηρέασε δυ- τίαι μέ τον έξ 120 περίπου εκα έλλειμμά των.
la creance d’ argent apparte- τήν συναλ)κήν, τψ παρέχει δλα τά
σμενώς τάς εμπορικός σχέσεις τών τομμυρίων πληθυσμόν των άποτεnant ou devant appartenir lors επιθυμητά στοιχεία. Είναι τό κα
S
ανωτέρω Κρατών. Ό αποκλεισμός λούσι σπουδαΐον κέντρον τοΰ
θεστώς τής complaisance «άρεΉ τοιαύτη διαφορά ποσοτήτων de Γ echeance de la traite an σκείας».
καί δ άνταποκλεισμός δυσχεραί παγκοσμίου έμπορίου. Προμηθεύtireur
contre
le
tire
et
motivant
τών έμπορικών ανταλλαγών δι
νουν τήν επικοινωνίαν των μέ
Ενίοτε ό άποδέκτης είναι πράγ
ουσι τά 10 ο)ο περίπου τών παγ
de la part du premier Γ emis
τούς καλυτέρους Ευρωπαϊκούς πε κοσμίων έξαγωγών καί είσάγουσι καιολογεί τήν σημειουμένην έν τφ
ματι
ένας complaisant, ό όποιος
de la lettre de change sur
λότας των. ’Επακόλουθου τών τά 7 ο)ο περίπου τής παγκοσμίου κατωτέρω πίνακι διαφοράν τών sion
δμως δέν έχει τήν πρόθεσιν ούτε
le
second».
οικονομικών μακροπροθέσμων πι
δημιουργηθεισών συνθηκών είναι
τά μέσα νά δεσμευθή κατά τρόπον,
παραγωγής. "Ως έκ τούτου παίΣυνεπώς προεξοφλουμένη πίστωδ τι τινά τών Ν. ’Αμερικανικών ζουσι σημαίνοντα ρόλον καί εις στώσεων έκ μέρους τής Β. ’Αμε
Ενδεχομένως αποτελεσματικόν, διά
Κρατών άντιμετωπίζουσι συναλ τό έμπόριον τών Ήν. Πολιτειών. ρικής. Προ τοΰ πολέμου ή συμ σις καί πρόβλεψις, είναι έν καί τά τά ποσά πού άποδέχεται.
μετοχή τής Λατινικής ’Αμερική αύτά πράγμα. Δυσκόλως θά ήδύλαγματικός δυσχερείας καί πτώ’Αξιοσημείωτος είναι ή περίπτωΉ συμμετοχή των εις τάς είσασιν τής έν τφ εξωτερική) αγορα γωγάς τών Ήν. Πολιτειών κατά εις τήν έξαγωγήν κεφαλαίων τών νατό τις να συνδυάση τήν διάταξιν σις τών «διασταυρουμένων τραβηγ
στικής αξίας τών νομισμάτων τά δέκα τελευταία έτη έκυμάνθη Ήν. Πολιτειών άνήρχετο εις τά άρθ. 116 c. com. διαλαμβάνουσαν μάτων», άφθονοΰσα είς Εποχήν οι
2)3 αυτής, σήμερον δμως συμπο- οτι πρόβλεψις δύναται νά ύπάρχη
των.
μεταξύ 21 καί 24 ο)ο καί ή συμ σοΰται μόνον εις τό 1)3 αύτ ς. έστω καί κατά τήν λήξιν τοΰ κονομικής κρίσεως. Εκδότης καί
#
μετοχή των εις τάς έξαγωγάς των Ή μείωσις αυτή οφείλεται εις τίτλου, μέ τήν γνώμην τήν άπαι- πληρωτής έναλλάσσουσιν ιδιότητα,
θέτοντες όπογραφάς Επί δύο συναλ
Πρός άντιμετώπισιν τής τοιαΰ- μεταξύ 12 καί 18 ο)ο.
μεσολαβησάσας άποπληρωμά; κα τοΰσαν ΰπαρξιν τής πιστώσεως κατά λαγματικών, τάς όποιας έπειτα άντης καταστάσεως τά μάλλον δο
Ή Λατινική ’Αμερική προμη θώς καί εις έκτελεσθείσας προ τήν ήμέραν τής προεξοφλήσεως.
ταλλάσσουν,
κιμαζόμενα Κράτη περιήλθον εις θεύει εις τήν Βόρειον τά προϊόν μήθειας. Άντιπροσωπεύουσιν δ
β'.) Περιπτώσεις, καθ’ ας ή πίσΰσφιγξιν τών σχέσεών των μέ τά τα έκεΐνα ά'τινα έκ κλιματολογικών μως καί σήμερον υπέρ τά 4-000.
Κατ’ αρχήν ή συναλ)κή είναι
οίκονομικώς ίσχυρότερά των. Ή λόγων δέν δύνανται νά παραχθώ- 000.000 δολλάρια καί άποτελοΰ- στωσις ύπέρ τοΰ έκχωρητοΰ δέν άκυρος μεταξύ τών μερών, μή πλη
τοιαύτη σύσφιγξις έπραγματοποι- σιν εις τήν τελευταίαν ταύτην. σιν ένα έκ τών μεγαλύτερων λο ύφίσταται κατά τήν στιγμήν τής ρούσα τούς δρους τής ισχύος της.
ήθη τό μέν διά τονώσεως τών α Τό ή μι συ τών έξαγωγών τής Νο γαριασμών τοΰ ’Ενεργητικού τοΰ προεξοφλήσεως, δυνάμεθα ν’ άνα- ’Απέναντι τοΰ κομιστοΰ, ή ενσταμοιβαίων των έμπορικών σχέσεων, τίου ’Αμερικής πρός τήν Βόρειον αμερικανικού ισοζυγίου πληρωμών φέρωμεν τρεις : 1) δταν ό προεξο- σις τής άκυρότητος προσκρούει είς
φλούμενος οόδεμίαν πίστωσιν έχει τήν άρχήν . τοΰ άπροβλήτου τών
τό δε διά παρ’ ειδικών διασκέψε αποτελούνται από καφέν, κακάον,
Μακροπρόθεσμοι τοποθετήσεις τοΰ καί δέν ζητεί νά προσποιηθή τοιων παρακολουθήσεως τής έξελί- βανάνας καί ζάκχαριν. Εις μικρο- ιδιωτικού βορειοαμερικανικοϋ κε
Ενστάσεων, ήτις προστατεύει τόν κα
αύτην, 2) δταν οδτος τοόναντίον λής πίστεως κομιστήν (τις ό κα
ξεως τών οικονομικών των. Ή τέραν κλίμακα γίνεται ή εξαγωγή
φαλαίου
πειράται νά κάμη πιστευτήν τήν λής πίστεως κομιστής δρα αρϋ·.
επιτυχία τής τοιαύτης προσπά καπνού, λίνου, δερμάτων, έρίου
(Εις εκατομμύρια δολλαρίων)
ΰπαρξιν
μιας πιστώσεως, 3) δταν 16 ν. 5325).
θειας δεν άπέδωκεν είσέτι τ’άπο- κλπ. Τέλος εξάγονται καί ποσό
Ετη είς Ν. ’Αμερικήν ’Αλλαχού
Εξασφαλίζεται
πρός τοΰτο διά τής
1929
5.200
10.000
τελέσματά της διότι τά περισσό τητες τινές μαγγανίου καί χάλυ
1930
5.244
συνδρομής καί έφευρετικότητος τρί Β') Μεταβίβασις κατά κυριό
9.826
τερα τών Κρατών δεν κατώρθω- βας.
1931
5.187
9.448
τητα τής πιστώσεως ύπό
του.
σαν νά προσαρμοσθώσιν πλήρως
1932
5.157
8.795
Τά νοτιοαμερικανικά Κράτη έξ
τοΰ
έκχωρητοΰ πρός τόν
Έν
τή
πρώτη
περιπτώσει
πρό
πρός τά νέα συστήματα. Διά
1933
4.925
8·874
άλλου
είσάγουσι
βιομηχανικά
προ
προεξοφλητήν.
κειται
περί
εκείνου,
δστις
προτείνει
1934
4947
8.167
τοΰτο έκ παραλλήλου ήρξατο έν1935
4.941
είς τόν Τραπεζίτην γραμμάτων είς
7.689
"Αν καί πολλοί συγγραφείς θεωτεινομένη ή προσπάθεια ύποκα- ϊόντα, κυρίως δέ μηχανάς καί
1936
4.367
7.065
αυτοκίνητα.
διαταγήν, έκόεδόμενον όπό τοΰ ίδι ροΰσι τό δικαίωμα τοΰ κομιστοΰ Επί
ταστάσεως τών άπολεσθεισών α
1937
4.101
6.973
ου. Ό Τραπεζίτης, δεχόμενος τόν τής προβλέψεως ώς προνομιακόν, έν
Δευτέραν θέσιν κατέχουσιν αί
γορών διά τών Ηνωμένων Πολι
1938
4.051
7.019
οέν κάμνει προφανώς προε- τούτοις κρατούσα είναι, τοόλάχιτίτλον,
είσαγωγαί
χημικών
προϊόντων,
μη
τειών τής ’Αμερικής.
Έκ τών ώς άνω 4 δισεκ. δολ
ξόφλησιν, άλλ’ άπλοΰν δάνειον (Gass στον έν Γαλλία, ή γνώμη καθ’ ήν
χανημάτων,
ΰφαντουργικών
υλών,
At Ήν. Πολιτεΐαι έξ άλλου
λαρίων, 3 δισεκ. περίπου έχουσιν
είναι γνωστόν δτι ενδιαφέρονται χάρτου, άλεύρων καί λιπών.
έπενδυθή εις απ’ ευθείας χορή- 29-10-1894). Άντιθέτως οότος, θά τό δικαίωμα τοΰτο είναι «δικαίω
e
ζωηρότατα διά τήν τοιαυτην προγήσεις καί μόνον 1 δισεκ. εις χρε- δυνηθή Εν συνεχεία νά τό (άνα)προε- μα κυριότητας».
Ή θέσις αΰτη τοΰ προεξοφλητοΰ,
Μέ τούς συνεπείφ τοΰ πολέμου ώγραφα. "Όσον άφορρί τούς κλά ξοφλήση, δεδομένου δτι ή έκχωρουσέγγισσιν ήτις δεν έχει μόνον οι
μένη
πίστωαις
θά
γεννηθή
εκ
τοΰ
κυρίου
τής πιστώσεως, είναι φυσικά
κονομικά ελατήρια. ’Άλλως τε εί όσημέραι καθισταμένους στενω- δους τής οικονομίας είς ούς έχουναι εύκολώτατον δι’ αΰτάς νά ΰ- τέρους αποκλειστικούς φραγμούς σιν έπενδυθή τά κεφάλαια ταΰτα γεγονότος τοΰ άρχικοΰ του δανείου. πολύ διαφορετική άπό Εκείνην είς
ποκαταστήσουν τάς προμηθευτρί- δύναταί τις νά υποστήριξή δτι κατά σειράν έρχονται τά έργα ........................................................................................................ ιιιιιιιι............................ Ill........................... inn...........................I......... Ilium...........
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ας Ευρωπαϊκός αγοράς. Σπου- Βόρειος καί Νότιος ’Αμερική τεί κοινής ωφελείας καί οί σιδηρό I
δαιότερον είναι τό ερώτημα τοΰ νουν νά άποτελέσωσι μίαν καί δρομοι ακολουθούν τά μεταλλω Ξ
ΣελΙς =
2 1
τί θά γίνη μέ τήν μεγάλην υπερ ένιαίαν οντότητα ’Εθνικής Οικο ρυχεία καί
τά μεταλλουργεία, I Μή άπβαύρέτε τάς καταθέσεις σας....................................................
παραγωγήν τών λατινικών Κρα νομίας. Καί ναι μέν έκ τοΰ προη έπονται αί χρηματοδοτήσεις τών ΐ Σκέψεις καί κρίσεις.—Ή 'Ελληνική Οικονομία κατά το
τών, ήτις έν μέρει καταστρέφεται γουμένου πίνακος προκύπτει άνι- πετρελαιοπηγών καί τέλος χρημα
έτος 1940 ......................................................................
» 3 I
λόγφ τής παρεμποδίσεως τής εξα σοσκέλεια τοΰ έμπορικοΰ ισοζυ τοδοτούνται αί μεγάλαι φυτεΐαι
Ξ ’Εξωτερικά! Οικονομικά! Ειδήσεις........................................
»4 I
γωγής της καί δεδομένου δτι αί γίου χωρών τινών, ίδίφ τοΰ Μεξι τών Δυτικών ’Ινδιών.
» 5 I
Ήν. Πολιτεΐαι, έχουσαι συγκεν κού, τής Κούβας καί τής ’Αργεν
Τά ούτω χορηγηθέντα ποσά ύ- = Τά Κυριώτερα Έμπορεύματα...................................................
τρώσει μεγάλα αποθέματα, μι τινής άλλ’ αΰται οΰσαι σχεδόν έξ πέστησαν έν τή πραγματική άξίςι Ε ’Εσωτερικά! Οικονομικά! Ειδήσεις........................................
»5
I
κρόν μόνον μέρος αυτής έχουσιν ίσου πλησίον μέ τήν Ευρώπην των διαφόρους αυξομειώσεις συ- | Τά Κυριώτερα Πολιτικά κα! Οικονομικά Γεγονότα .
» 6 =
ανάγκην ν’ άπορροφήσωσι. Έξ δύνανται νά άναπληρώσωσι, άπο(ϊυνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)
ϊιιιιιιιινιιιιιιιιιι...... .
[Τά στοιχεία τά όποια έχρησιμοποιήθησαν διά τό παρόν άρθρον, τοΰ ο
ποίου ή έπικαιρότης μαρτυρεΐται έκ
τοΰ γεγονότος ότι ή παγκόσμιος προ
σοχή στρέφεται όσημέραι ζωηρότερον
πρός τήν πιθανήν σιάσιν των Κρατών
τής Βορείου καί Νοτίου Άμε ικής
απέναντι τής κολοσσιαίας Ευρωπαϊκής
συρράξεως, ήντλήθησαν από προσφάτως ληφθέν Ευρωπαϊκόν περιοδικόν].

λλων πηγών παρέχεται ή ένδει
ξις δτι αί Ήν. Πολιτεΐαι προ
σπαθούν νά επιτύχουν διά τής
παραχωρήσεως πιστώσεων τήνδσφ
τό δυνατόν μακροτέραν διατήρησιν τών αποθεμάτων προϊόντων
τής Λατ. ’Αμερικής μέχρις δ του
δημιουργηθώσι δι’ αυτά εύνοϊκώτεραι συνθήκαι. Λίαν δμως αμ
φίβολον είναι εάν ή τοιαύτη βοή
θεια θά καταστή δυνατόν νά έπεκταθή. Οιοσδήποτε δμως καί
αν είναι ό βαθμός τής επιτυχίας

—
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

§

ΜΗ

ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ
ΤοΟ

κ.

ΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΣΑΣ

Δ. Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, ‘Υπαλλήλου Ίονικής Τραπέζης έν Ζακύνθω

Η ΟΙϋΟίΙΙΙΑ
ion ill EM 110ΑΕΙIIII

(Συνέχεια έκ τή$ 1ης σελίδβς)
προθέσμων ή μακροπροθέσμων νωνται ύποκινηταί καί δημιουρ
γοΐ τών άνωτέρω έκτεθεισών νεπείςι τής κατά τήν άνωτέρω δε
δανείων.
Ξ
Αί καταθέσεις είναι ή άστεί- μεγάλων ζημιών.
καετίαν μεσολαβησάσης παγκο
ΔιευΒυντής
*
Ξ
ρευτος πηγή χρήματος τών Τρα
Ή μεταφορά τού θεάτρου τοΰ σμίου οικονομικής κρίσεως.
I
ΔΗΜ. I. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
|
πεζών καί δι’ αύτών συντη πολέμου είς ιήν Ελλάδα καί ή
»
Διαδόχου Παύλου 10
ρούνται έπωφελώς οί πλουτοπα συμμετοχή μας πλέον είς τόν
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Φιλοθέη—Τηλ. 77—505
"Οσον
άφορμ
τ<) ίσοζύγιον
Ή ανταλλαγή ίων έμπορευ ραγωγικοί κλάδοι έκάστης χώ δεύτερον καταστρεπτικόν, σχε πληρωμών τών Ήν. Πολιτειών
= Δυνάμει ιοΰ περί Τύπου Νόμου Ξ
δόν
παγκόσμιον
πόλεμον,
έπιρας,
•Υπεύβυνος έπΐ τής "Υλης
Ξ μάιων άπό τούς τόπους τής πα
Ή είς πρώτην ζήτησι κατά- βάλλει δπως ή παραγωγή (γε σημειοΰμεν δτι ή μερΐς αυτοΰ «Τό
Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ
| ραγωγής είς τούς τόπους τής
κοι» κατά τό 1938, ένεφανίσθη
Ξ
Μπουμιτουλίνα; 28
καταναλώσεως θά ήτο σχεδόν θεσις είναι χρέος άπαιτητόν ύπό ωργική βιομηχανική) καί άπασα
ή
οικονομία
τής
χώρας
προσ
τού
καταθέτου
άπό
τήν
Τράπε
πιστωτική διά 334.000.000 $ έξ
Τηλ. 62-382
Ξ άύύνατος χωρίς
τήν ϋταρξιν
ζαν είς οίανδήποτε στιγμήν καί φέρουν προαιρετικός τήν άμέ· ών τά 190.000.000 προήρχοντο
=
Διαχειριστή;
Ξ τών Εμπόρων. Τό αύτό συμβαίX. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
| \ει καί διά τά έμπόριον ίων οϋτω καθίσταται Επικίνδυνος ριστον συνδρομήν των καί τήν έκ τής Ν. ’Αμερικής.
Αριάδνης 14, ΦιλοΒέη
Ξ κεφαλαίων τό όποιον
Διά τό μέλλον προβλέπεται δτι
δέν θά εργασία διά τήν Τράπεζαν, διό θετικωτέραν των άπόδοσιν. Ό
έάν δέν ύπήρχον αί τι άν αύτή θελήση νά χρησιμο- σημερινός πόλεμος είς ιό οίκο τό χρέος τής Ν. ’Αμερικής πρός
Ξ
Τα εμβάσματα έπ’ όνόματι Ξ ήκμαζεν
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
| Τράπεζαι. Ή ιστορία τών Τρα ποιήση καρποφόρα τό χρήμα νομικόν καί είς τό παραγωγι τήν Βόρειον διαρκώς ϋά μειοΰαύτό, ριψοκινδυνεύει νά μή τό κόν πεδίον είναι όλοκληρωτι=
Αί αποδείξεις· δέον να φέρωσι Ξ πεζών συνδέεται στενώτατα μέ έχη πλέον, δταν ό καταθέτης τό κός καί κανείς δέν θά άποφύγη ται τό μέν διά καταβολών μιετρη= τήν υπογραφήν τοΰ Αιαχειριστοΰ Ε τήν ιστορίαν τοϋ έμπορίου καί
τοΐς τής πρώτης πρός τήν δευτέ
= καί την σφραγίδα τοΰ Περιοδικού Ξ κυρίως άπό τόν μεσαίωνα καί ζητήση. Τό τελευταΐον αύτό καί τάς συνέπειας του. Ή οικονο
ραν τά δέ διά παραγγελιών τής
είς
τήν
περίπτωσιν
πού
οί
κα
μική
μας
καί
ή
παραγωγική
μας
Ξ Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνδρο- Ξ έντεύθεν δ που κάθε ϊδρυσις ταθέται σπεύδουν νά άποσύ- ζωή πρέπει νά προσαρμοσθή τό δευτέρας πρός τήν πρώτην.
Ξ μηταί, δπως γνωστοποιούν εις τά Ξ Τραπέζης σημαίνει σταθμόν έμ
συντομώτερον μέ τό πολεμικόν
Είς τάς καταβολάς μετρητοΐς
Ξ γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν Ξ πορικής προόδου καί έξελίξεως. ρουν τάς καταθέσεις των άπό
τάς Τραπέζας σάν πανικόβλη πνεύμα τής έποχής μας. Ή Επι δΰνανται νά συνυπολογισθώσι καί
Ξ μεταβολήν τής διευθύνσεώς των. Ξ
Οί έμποροι διενεργούν πρά τοι θά ζημιώση:
στήμη καί ή τέχνη, τό αίμα καί
Η
Διευθυντής Τυπογραφείου
Ξ ξεις έπί έμπομευμάτων, ένώ α[
1) Αύιούς τούς καταθέτας, τό χρήμα, τά ζώα καί οί άν τά παραδιδόμενα εις τάς Ηνω
Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ
|
Τράπεζαι διενεργούν τοιαύτας διότι άν η Τράπεζα ώφειλε νά θρωποι, έμψυχα καί άψυχα δλα μένας Πολιτείας πολύτιμα μέταλ
Ξ
Μάγερ 21
Ξ
Ξ
Ξ έπί τού κυκλοφορούντος κεφα κράτη τό χρήμα είς τά χρημα έχουν ύποχρέωσιν νά τεθούν λα καί δη δ χρυσός καί δ άργυ
.........
λαίου είτε Γοΐς μετρητοΐς εϊτε τοκιβώτιά της, χωρίς νά τό χρη είς ύπερεντατικήν Εργασίαν διά
τήν όποιαν εύρίσκεται έάν τήν κα έπί πιστώσει καί δανείζονιαι σιμοποιή, δχι μόνον δέν θά μπο νά άποδίδουν δσον τό δυνατόν ρος. Συγκεκριμένα»; ή εξαγωγή
τέχω ύπά τήν ιδιότητα τοΰ ένεχυ- διά νά δανείσουν. Άρα κατά ρούσε νά τούς δώση κέρδος (τό περισσότερον, τελειότερον καί ά- χρυσοϋ πρός τάς Ήν. Πολιτείας
ρούχου δανειστοΰ ή έντολοδόχου τόν Chaeles Cide «έξασκούν οι κον) άλλά καί θά έζητοΰσε τού- πολύτως προσηρμοσμένον πρός έφθασε
κατά τήν δεκαετίαν
(περί τούτων ϊδε : Μέρος Α' όπά κονομικήν λειτουργίαν ύψίστης ναντίον νά τής πληρώνουν κάτι τάς άνάγκας τού σημερινού ά 1929—1938 τά 870 εκατομ. .δολ.
σημασίας, διότι κανέν έμπό τι διά τήν φύλαξιν.
No 1)
δικου ύπό τής ’Ιταλίας πρός τήν Δεδομιένου δμα»ς δτι ή παραγωγή
ρεύμα δέν είναι σημαντικώτε
2)
Τήν
χώραν,
διόιι
ή
κοινω
Πατρίδα μας πολέμου.
χρυσοΰ τών νοτιοαμερικανικών
Γ.) ’Εκτ μησις τής παρούσης ρον άπό τό χρήμα είς τήν σύγ
νική
λειτουργία
τών
Τραπεζών
Είναι γνωστόν πώς ή οίκονο Κρατών κατά τήν δεκαετίαν ταΰαξίας τής πιστώσεως καί χρονον τούλόχιστον ζωήν, έ
θέσις εις τήν διάθεσιν τοΰ κείνοι δέπούτό κατέχουν, έχουν συνίσταται είς τό νά συγκεν μική καί ή παραγωγική θέσις την άποτιμάται μόνον είς 530 εκ.
έκχωρητοΰ τοϋ αντιστοίχου ιήν δύναμιν καί φέρουν τήν τρώνουν τά κεφάλαια πού μέ μιας χώρας είναι ίσότιμάς καί
δολλάρια επεται δτι τό ΰπολεινουν μή παραγωγικά ύπά τήν
ποσού.
εύδαιμονίαν ή τήν καταστρο μορφήν χρήματος τής τσέπης Ισοδύναμος μέ τήν στρατιωτι
πόμενον
ποσόν τών 340 έκ. δολκήν της κατάστασιν. Αύτά μά
Ό προεξοφλητικός τόκος, καθο φή ν...»
ή άποθεματικοΰ, διά νά τά με- λιστα τά δύο πρέπει νά προο λαρΐων παρεχωρήάη άπό τό είς
ριζόμενος έκάστοτε παρ’ ήμΐν διά
Αί Τράπεζαι προσπορίζονται ταβάλη είς ένεργητικά καί πα δεύουν,
νά έξελίσσωνται καί χρυσόν κάλυμμα τών κεντρικάίν
νόμου, συνυπολογιζομένων των προ χρήματα α) έκ τών μετοχικών ραγωγικά κεφάλαια.
νά συιεργάζωνται άπό κοινού
μηθειών καί λοιπών Ανταλλαγμά των κεφαλαίων β) έκ τών όμονοτιοαμιερικανικών Τραπεζών. "Ο
3) Τήν οικονομικήν ϊσορρο
των, δέν δύνατ j ι νά ύπερβαίνη τό λογιακών των δανείων γ) έκ πίαν τής χώρας λόγω τής νευ καί χωρίς τήν έλαχίστην διαφω σον αφορά τόν άργυρον αί Ήν.
9°/ο (άνώτατον δριον τοϋ συμβατι τών προεξοφλήσεων τών- χαρ ρικότητος τών συναλλαγών είς νίαν. Ή έξασφάλισις άνθηράς
κοΰ τόκου), πάσης άλλης συμφω τοφυλακίων των .καί δ) καί κυ- δλους τούς κλάδους τής οίκο οίκονομίας και παραγωγής προ- Πολιτεΐαι είσήγαγον κατά τήν ύέρχειαι άπό τήν συμμετοχήν ό πόλογον δεκαετίαν τά 3)4 περί
νιας οΰσης άκύρου ώς πρός τό ύπερ- ριώτερον, έκ τών διαφόρων νομικής αυτής ζωής.
λοκλήρου τοΰ λαού έκάστης χώ που τής παραχθείσης έν Ν. ’Α
βάλλον (πρβ. και Τριανταφνλλό- μορφής καταθέσεων τού κοι
4)
Τό
είς
χρυσόν
άνιίκρυσμα
ρας καί άπό τήν Επιβολήν τής
πονλον, 'Ελλην. ’Ενοχικόν Δίκ. νού. Ή τελευταία περίπτωσις
τοΰ
χαρτονομίσματος
καί
τήν
στρατιωτικής τής χώρας ταύτης μερική ποσότητάς του.
1938 περί τόκον)
είναι ή βασικωτέρα, σημαντι- πτώσιν τής άξίας τοΰ νόμισμα ισχύος. Έιτίσης ή έξασφάλισις
e
§ 1. — Ή παρούσα αξία τής κωτέρα καί ή πλέον ύπολογήπροεξοφλουμένης πιστώσεως τίθεται σιμος διά κάθε Τράπεζαν. Τό τος, διότι αί Τράπεζαι διά νά ίσχυράς στρατιωτικής όργανώΚαί ήδη; τίθεται τό ερώτημα :
είς τήν διάθτσιν τοΰ προεξοφλουμέ- κοινόν μέ τάς καταθέσεις του άνταποκριθοΰν είς τήν άθρόαν σεως προέρχεται άπό τήν συμ Θά δυνηθοΰν τά Κράτη τής Ν.
νου κατά δύο τρόπους : είτε δι’ ά- δίδει τήν μεγίστην εύχέρειαν ζήτησιν τών καταθέσεων καί μετοχήν όλοκλήρου τού λαυΰ Αμερικής νά άνθέξουν είς τήν
μέσου καταβολής τοΐς μετρητοΐς, κινήσεως μ'άς Τραπέζης διά διά νά μή. πτωχεύσοσν θά άπο- έκάστης χώρας καί όλοκλήρου
είς τήν Εκδοτικήν τής οίκονομίας καί παραγωγής έντεινομένην κρίσιν τ<ών προϊόν
είτε διά λογιστικής έγγραφης εις ρευστού χρήματος, διότι τά ίδι- ταθοΰν
Τράπεζαν
ϊνα παρ’ αυτής δα- αύτής.
των των άνευ Ιπανεξασφαλίσεως
πίσιωσιν τοϋ λογ)σμοΰ του. Έάν κά της κεφάλαια τά έπενδΰει
νεισθούν
όπότε
αυτή έάν έχη
”Αρα ή συνεργασία τής οίκο τής άπορροφήσεώς των ύπό τών
ουτο; παρουσιάζη τά στοιχεία τοΰ συνήθως είς άκίνητα, είς έγκαάνοικτοΰ λογ)σμοϋ, ή πίστωσις aQ- ταστάσεις καί είς πάγια δά τά ζητούμενα ποσά, δηλαδή έ- νομίας καί παραγωγής μέ τάς Ευρωπαϊκών αγορών; Τό ερώτη
τη έχει τάς ακολούθους συνέπειας : νεια. Μέ τό χρήμα τού κοινού κεΐνα τά όποια έχει κυκλοφο πολεμικάς άνάγκας τής χώρας μα τοϋτο θά παραμείνη άσφαλώς
α') Συνεπεία τοΰ άνανεωτικοΟ ά- κάθε Τράπεζα έργάζεται διά ρήσει μέ τό κανονικόν κάλυμμα είναι άναπόφευκτος καί άδιάρποτελέσματος, δ δικαιούχος δέν τό Κράτος καί διά τό κοινόν. χρυσού θά τούς δώση χωρίς νά ρηκτος καί τοιαότη πρέπει νά άναπάντητον μέχρι λήξεως τοϋ
ή άξια τού νομίσματοο. είναι πάντοτε, άλλά καί τώρα Ευρωπαϊκού πολέμου. Έν τφ με
δύναται νά ζητήση χωριστήν πλη Αί Τράπεζαι ύποχρεοϋνται νά μειωθή
Έάν όμως δέν Εχη ή Εκδοτική
ρωμήν ώς καί νά διεκδίκηση τόν έλκύουν άπό τό κοινόν τό ά Τράπεζα, θά έκδοση χαρτονό ακόμη περισσότερον, ή δέ συ ταξύ αί Ήν. ΓΙολιτεΐαι, επιθυ
τίτλον έν τή πτωχεύσει τοΰ Τρα στατον κυκλοφορούν κεφάλαι μισμα καί θά άποφευχθή μέν ή νεργασία τών καταθετών μέ μούσαν νά προσεταιρισθώσι απο
πεζίτου. (Έμπ. Νόμ. 668 έπ.) β’) ον, τό όποιον* είναι σημαντι πτώχευσις τών Τραπεζών άλλά τήν οικονομίαν καί τήν παρα λύτως τά Κράτη τής Λατινικήςτό προϊόν τής προε'ξοφλήσεως δέν κόν, διά νά μεταφερθή είς τό θά πέση ή άξια τής δραχμής. γωγήν τής χώρας πρέπει νά
είναι σήμερον δπως ήτο καί αδελφής των, μελετώσι τήν καδύναται ν’ άποτελέση πρόβλεψιν, έμπόριον, είς τήν βιομηχανίαν,
5) Τάς τιμάς τών τροφίμων κατά τήν ειρηνικήν τής Πατρί- θιέρωσιν κολοσσιαίου ’Αμερικανι
χρησιμεύουσαν ώς β«σις είς τραβή είς τήν γεωργίαν, είς ιήν ναυ- καί άλλων ειδών τών όποιων
γματα τοΰ πελάτου.
παραγωγής είς τούς τόπους τής οί έκ τής άθρόας άρσεως τών δος μας περίοδον, διότι αί κα κού καρτέλ (ιδε «Τραπεζιτικήν»
ταθέσεις των ούδένα κίνδυνον
§ 2.—Τό καθαρόν προϊόν τοΰ τιλιάν κλπ. ύπά τύπον βραχυ- καταθέσεων κάτοχοι πολλών διατρέχουν.
Ούδείς
φόβος Αύγουστου 1940 σελίς 2 στήλη
προεξοφλουμένου τίτλου, δύναται iiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiimiiimmiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiim χρημάτων μέ δχι φυσιολογικήν πρέπει
νά τούς καταλαμ- 5). Τοϋτο θά άποτελέση τό πρώ
νά χρησιμεύση πράς άπάαβεσιν προ- καταδεικνύει τά ένδιαφέρον, μέ τό ύπερτίμησιν θά προβούν είς ύ- βάνη. Ό φόβος τού φθονερού τον βήμα πρός πραγματοποίησιν
ΰφισταμένου χρέους τοΰ έγχειρίζον- όποιον συνδέεται ή γνώσις τοΰ ζη περτιμημένην άγοράν τοιούτων άρπαγος κατακτητοΰ άσφαλώς
τος τόν τίτλον απέναντι τοΰ δεχο- τήματος, έάν ό πιστωτής έχη προ είδών καί λόγω τής ζητήσεως καί τελεσφόρως θά έκλειψη μιας Παναμερικανικής Ένώσεως,.
μένου τοΰτον πράς προεξόφλησιν ; εξοφλήσει τόν τίτλον ό όποιος τφ τούτών θά δημιουργηθή Αφάν δταν δλοι οί "Ελληνες μέ έργα, πολιτικώς καί οικονομικώς, ήτις
Κατά τήν όρθοτέραν γνώμην (Μ. έχη έγχειρισθή ή Εχη άπλώς δεχθή ταστος αισχροκέρδεια είς βάρος μέ θυσίας, μέ άπόφασιν, μέ θά διαθέση μέχρι 2 δισεκατομ
τοΰ τιμαρίθμου τής ζωής, είς άλληλεγγύην, χωρίς καθόλου μυρίων δολλαρίων έπί ύποθήκη
Renand §115, ρ. 131) διακριτέον τοΰτον πρός είσπραξιν.
Είς ήν περίπτωσιν τά μέρη εύ- βάρος τών πτωχοτέρων τάξεων νά χάσωμεν τό θάρρος μας, τών προϊόντων τής Ν. ’Αμερικής.
έάν ύφίσταται μεταξύ τών μερών
ρίσκονται είς σχέσιν άνοικτοΰ λογά καί είς βάρος τής Εθνικής οι άντισταθώμεν καί προσπαθήάνοικτάς λογ)σμός ή 5χι.
Ή τελευταία αυτή ήμπορεΐ νά
Κατά ιήν δευτέραν περίπτωσιν, ριασμοΰ διακριτέον δύο περαιτέρω κονομίας.
σωμεν όπωσδήποτε νά άποτρέ- μή φαίνεται ενθουσιασμένη διά
6) Τήν έμπιστοσύνην τής έξω ψωμεν καί συντρίψωμεν τούς
έκ τοΰ γεγονόιος τής προεξοφλήσε- περιπτώσεις:
1. —Τό χρέος περικλείεται είς τό τερικής οίκονομίας πρός τήν κινδύνους καί τήν όλοκληρωτι- τό σχέδιον δπερ διά τοϋ μονοπω
ως, ό προεξοφλητής εύρίσκεταιχρεώστης τοΰ τιροεξοφλουμένου διά χρεωστικόν ύπόλοίπον τοΰ άνοικτοΰ δραχμήν μέ σοβαρωτάτην συ κήν καταστροφήν πού τό ’Έθνος λιακού χαρακτήρας του θά τήν
νέπειαν τόν κλονισμόν τής πί- μας άπειλοΰν.
χρέος άπαιτητόν. Έάν ή άντίθετος λογαριασμού.
έμ ποδίση είς τό μέλλον άπό τήν
άπαίτησις είναι έπίσης ληξιπρόθε
Έν τή περιπτώσει ταύτη ούδε- στεως τού Κράτους είς τό έξω
’Ασφαλώς θάύποστώμεν θυ πραγματοποίησιν μεγάλων κερ
σμος καί άπαιτητή έπέρχεται ό μία άξια (amise) ήμπορεΐ νά χρη- τερικόν, είς τό έσωτερικόν κλπ. σίας οικονομικός καί πιθανόν δών. Άλλ’ ή έξασφάλισις ήν πα
νόμιμος συμψηφισμός, κατ’ έντασιν σιμεύση πρός έξόφλησιν, διότι μή αύτοΰ κολοσσιαίαςσυναλλαγάς. καί είς άνθρώπους, ώς έπίσης
ρέχει είς αυτήν κατά τάς χαλε
προτεινόμενος.
κλεισθέ.τος τοΰ άνοικτοΰ λογαρια
7) Τόν κανονικόν ρυθμόν τοΰ θά μεταβάλωμεν τάς συνήθειας
Έάν, τώρα, δ πιστωτής έδέχετο σμού, ούδέν ύπόλοιπον ύφίσταται έν έμπορίου, τής βιομηχανίας, τής κάί τάς άπαιτήσεις τής ζωής πά; ημέρας ά'τινας διανύει ή Ύγεωργίας τής ναυτιλίας καί τοΰ μας. ’Αλλά χωρίς θυσίας, χωρίς φήλιος, θά τήν πείσουν νά άπομόνον τάς συναλ)κάς πρός πληρω τή πραγματικότητι.
2.—Τά χρέος είναι διακεκριμμέ- Κράτους, ή διατάραξις τοΰ καμμίαν
μήν χωρίς 8μως νά τάς προεξοφλήδυσχέρειαν, χωρίς δεχθή τό προτεινόμενον σχέδιον.
όποιου θά έπιφέρη άεργίαν καί Εμπόδια, χωρίς δοκιμασίας, χω Καί οΰτω αί Ήνωμέναι Πολιση, θά εύρισκόμεθα προ δέσεως νον τοΰ άνοικτοΰ λογ)σμοΰ.
ρίς κινδύνους, χωρίς άπώλειαν τεΐαι έκτος τοΰ χρυσοΰ δλου σχε
άντί καταβολής, άτε δεχόμενος πρά Έν τή περιπτώσει ταύτή ή τά στάσιν όλης τής ζωής.
γμα διάφορον έκείνου, τό όποιον ώ· μέρη συμφωνούν δπως τά προϊόν τής
Λόγω τών άνωτέρω άναμφι- προσφιλών άδελφών μας τίποτε
φείλετο δυνάμει τής ένοχής. Έν τή προεξοφλήσει»; προορισμόν Ιχή νά σβητήτως προξενουμένων ζη ■ είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου καί δόν τοϋ Κόσμου, θά διαχειρίζωνπεριπτώσει ταύτη, έάν δέν έξεδή- τά άποσβεσή καί έπανερχόμεθα οΰ- μιών είς τήν κοινωνίαν καί είς τών Εθνών δέν είναι κατοο- ται καί τήν παραγωγήν τοϋ 1)3
λωσε τήν θέλησίν του νά θεωρήση τω είς τήν περίπτωσιν δπου δέν ύ- τό Κράτος διά τής άθρόας άρ- θωτόν καί περισσότερον δταν αύτοΰ καί θά άποτελέσουν πιθατήν αρχικήν πίστωσίν του ώς δρι- πάρχει άνοικτάς λογ)σμός ή τίποτε σεως τών καταθέσεων έκ τών πρόκειται νά πραγματοποιηθή νώτατα τόν παράγοντα εκείνον
στικώς άποσβεσθεΐσαν, αί άρχικαί μή συμφωνηθέντος, τό προϊόν φέ Τραπεζών, έχουν ίεράν ύποχρέ- ή ληφθεΐσα πλέον άπόφασις δ στις προστιθέμενος εις τό εν έκ
έγγυήσεις—άρραβώνες, ένέχυρα,ποι ρεται είς πίστωσίν τοΰ δικαιούχου ωσιν όλοι οί καταθέται, λόγω άπό δλους τούς "Ελληνας, τού
νικαί ρήτραι — δέν θά άπεσβέννυν- καί τότε ούδείς συμψηφισμός ένεργεϊ. τών σημερινών κρίσιμων έκ νά παραδώσουν είς τάς μετέ- τών σκελών τής ταλαντευομένης
το (Thaller — Percerou, Traite
τού πολέμου περιστάσεων τής πειτα γενεάς τήν Ελληνικήν πολεμικής πλάστιγγας θα επιτάΑΝΔΡ. ΑΟΥΚΟΠΟΥΑΟΣ
No 1298, 1299).
χύνη τό τέλος τής φρικτής Εύρα»·
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ·. Τό τρίτον Ελληνικής Πατρίδας νά μήν Πατρίδα έλευθέραν.
άποσύρουν αύτάς, ΐνα μή γίΉ διαφορά τών αποτελεσμάτων
καί τελευταΐον μέρος.
Δ. Σ. ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΣ
παϊκής συρράξεως.
Ξ

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Δρχ.
Δολ.

60
2

Ξ
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«Πατρός τε καί μητρός τε καί
τών άλλων προγόνων, Απάν
των τιμιώτερον έστίν ή Πατρις
κοί άγιώ ιερόν καί σεμνότερον καί παρά θεοΐς καί παρ’
άιθρώποκ, ιοΐς νουν έχι υσιν».
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ΙΕ τ at ΰ ρ ο ς Περικλεούς
Παπα,δόπουλος, ’Έφεδρος
Άνβυπολοχαγός τοϋ Πε
ζικού! Είναι το πρώτον
τέκνον τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος» πού
πίπτει κατάτον παρόντσι πό
λεμον επί τού πεδίου τής
τιμ,ής.
Λ. α μ, προς
υπάλληλος,
στοργικός
αδελφός, άριστος άνθρωπος, ηρως !
Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν θά ε’ίχομ.εν νά θρηνήσωμεν τόν νέον άνθρωπον μ,έ
τό
ανοικτόν και πλήρες
χρυσών ελπίδων μ,έλλον,
πού καταλείπει τόσον πρό
ωρα τήν ζωήν του. Τόν
Παπαδόπουλον όμ.ως δέν
θρηνοϋμ.εν, άλλα μ-ακαρίζομ,εν. Οί συνάδελφοί του
τής ’Εθνικής Τραπέζης,
αδελφοί του εις τήν επαγ
γελματικήν οικογένειαν, κλί
νουν εύλα6ώς τό γόνυ εις
μνημ-όσυνον τού ενδόξου
νεκρού των, πού προσέφε-

ΑΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
Κωνσταντ. Κωστούλας, ΆχιλΧεύς Οίκονομίδης καί Νικόλαος
Παπαϊωάννου είναι τά θύματα
τί^ς έθνοτραπεζιτικής οικογέ
νειας εις τούς άνάνδρους βομ
βαρδισμούς τής Λαρίσης καί
τής Κερκύρας.
"Ας είναι αιώνια ή μνήμη των
ευγενιών αυτών θυμάτων τής
στρατιάς τών μετόπισθεν! Τό
άδίκως χυθέν αΐμά των έκδικοΰνται εις τό πεδίον τής
τιμής τόσοι καί τόσοι συνάδελ
φοί των.
Τήν ιστορικήν ώραν τής Ελ
λάδος έσήμαναν αί σάλπιγγες
τής θείας Προνοίας.
Οί τίμιοι νεκροί, πού έπεσαν
εις τήν μάχην ή είς τάς πόλεις
καί έστρωσαν τόν δρόμον τής
’Ελευθερίας καί τοϋ Ελληνικού
Μεγαλείου διά νά περάση άπό
έπάνω τους τανΰπτερος ή Ελ
ληνική Νίκη, οικοδομούν μέ τό
σώμά των τόν περικαλλή Ναόν,
δπου θά λατρεύεται είς αιώνας
αιώνων ή "Ελληνική αύτή θεότης.
Μαζί μέ τούς άθανάτους νε
κρούς τής μάχης, ας εΐναι δο
ξασμένο τό όνομα τόσων καί
τόσων θυμάτων, πού έκεραυνοβόλησεν είς τάς πόλεις ή έχθρική μανία καί μέσα είς αΰτούς καί τρία προσφιλή τέκνα
τής ’Εθνικής Τραπέζης.
0 ΕΡΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ό συνεχιζόμενος έρανος κοι
νωνικής προνοίας άπέδωσεν ήδη
σημαντικόν ποσόν, θά ήδύνατο
δμως καί πρέπει νά άποδώσ^ μεγαλύτερον. Δέν έχει κανείς νά πή
τίποτε διά τούς πτωχούς. Άπό τά
μετρημένα των εισοδήματα, άπό
τό μεροκάματό του ό εργάτης,άπό
τόν ισχνόν μισθόν του δ υπάλλη
λος, άπό τό ψωμί των ακόμη έ
κοψαν καί έδωσαν. Πονούν ο! πτω
χοί τήν δυστυχίαν, διότι τήν γνω
ρίζουν καλά καί άπό κοντά. Δέν
ήμποροϋμεν δμως δυστυχώς νά εΐ·
πωμεν τό ίδιον καί διά τούς πλου
σίους, διά πολλούς έξ αύτών.
Ή Πατρίς δέν εΐναι ιδέα προ
σιτή μόνον είς τούς απόρους. Ή
Πατρίς δέν εΐναι βιωτική πραγ
ματοποίησή ενδιαφέρουσα μόνον
τούς πτωχούς. Ή θυσία καί ή
στέρησις τέλος δέν είναι δ κλή
ρος μόνον τών άσθενεστέρων οίκονομικώς ατόμων.
Ή ελευθερία κατακτάται καί
διατηρείται μέ προσφοράς άνευ
υπολογισμών, προσφοράς αϊματος,
προσφοράς χρήματος, προσφοράς
αυτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως.
Αυτό κάμνουν ο! ηρωικοί στρατιώταί μας, οί οποίοι έγκατέλειψαν τά πάντα, έλησμόνησαν, δτι
έχουν οικογένειαν, επάγγελμα, δι
καιώματα είς τήν ζωήν καί αγω
νίζονται σκληρότατα διά τήν Νί
κην, μίαν Νίκην, τής δποίας αυ
τοί οι ίδιοι οί δημιουργοί της
σχεδόν δέν θά έπωφεληθοΰν ύλικώς, διότι θά άποσυρθοϋν, άφοΰ

ρε πρώτος τήν ζωήν του
εις τόν βωμόν τής ενδό
ξου Ελλάδος. Τό ’Υπο
κατάστημά μας Μ,ομοτινήί,
εις τό υπηρεσιακόν περι
βάλλον τού οποίου άνήκεν
ό ήρω; μας, λαμβάνει τήν
πρώτην τιμητικήν θέσιν εις
τάς προσφοράς
αίματος
υπέρ τού μ.εγαλείου τής
Ηατρίδος. Ιί,αΐ ή ’Εθνική
Τράπεζα, »25αν "Ελληνίς
» Μητέρα, κατά τό τηλε» γράφημα τού κ. Αιοικη» τοϋ, προπέμπει εις τήν ά» θανασίαν ένδοξα τέκνα της
» πίπτοντα υπέρ Μεγαλεί« ου ΓΙατρίδος μέ δάκρυα
» υπερηφάνειας δι’ αυτούς
» καί οδύνης διά τήν άπώ» λειάν των. X. α ρ ά σ σ ο» μεν εις τήν πλάκα
»τής
αΐωνιότητος
» όνομα ένδοξου νε» κροΰ συναδέλφου
» Σταύρου Παπαδο» π ο ύ λ ο υ.»

ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ
Ή ελληνική οικονομία κατά τό
1940 καί μέχρι τέλους 'Οκτωβρί
ου ΰφίστατο τήν έπίδρασιν τής
εμπολέμου έν Εύρώτη καταστάσεως. Άπό τής 2-ίης ’Οκτωβρίου,
έμπλακ,ΐσα καί ή Ελλάς είς τόν
πόλεμον καί μάλιστα εναντίον
μεγάλης δυνάμεως, διαθετούσης
μεγαλύτεροι1 στρατόν καί πολυά
ριθμό τερον πολεμικόν υλικόν, έκλήθη νά κάλυψη τάς ανάγκης
ενός μεγάλου υπέρ τών δλων πο
λέμου.
Είς τόν αγώνα αυτόν ευτυχώς
δέν εύρέθη μόνη, αλλά ενισχύεται άπό σύμμαχον μεγάλης οικο
νομικής εύρωστίας, τήν Αγγλίαν.
Τά συγκεντρωθέντα καί παρε
χόμενα διά τό 1940 στοιχεία α
φορούν είς τό χρονικόν διάστημα
μέχρι τής ένάρξεως τοϋ Ίταλοελληνικοϋ πολέμου.
Κατά τό χρονικόν τοϋτο διά
στημα έπηρεάσθη ώς ήτο έπόμε
νον τό εξωτερικόν έμτόριον τής
’Ελλάδος, ή έκ τοϋ εξωτερικού
έξαρτωμένη βιομηχανία καί ή ελ
ληνική ναυτιλία κατ’ άρχάς μέν
εύμενώς καί άπό τού Μαρτίου
1940 δυσμενώς.
Έξ άλλου έσυνεχίσθη έν τώ ε
σωτερική) ή προσπάθεια δλων τών
παραγωγικών κλάδων προς άνάπτυξιν τής παραγωγής αύτών.
Τ’ αποτελέσματα τής προσπά
θειας ταυτης ώς καί τήν θέσιν
τών κυριωτέρων οικονομικών κλά
δων έκθέτομεν κατωιέρω βάσει
τών μέχρι τοΰδε συγκεντρωθεισών
πληροφοριών.

τήν κατακτήσουν, σεμνοί καί α
φανείς είς τήν σκληράν εργασίαν
των, είς άλλον ειρηνικόν μέν, αλ
λά τραχύν αγώνα υπέρ τοϋ συνό
λου πάντοτε.
Άς παραδειγματισθοΰν από τό
ύπέρλαμπρον αυτό παράδειγμα καί
οί μεγιστάνες τοϋ πλούτου. Άπό
αυτούς ζητείται ή μικρότερα θυ
σία, νά προσφέρουν μέρος τοϋ
πλούτου των υπέρ τοϋ Άγώνος
καί μιάλιστα προσωρινώς, διότι
μετά τήν Νίκην, τήν όποιαν μετέβαλεν
είς ζωντανήν πραγ
ματικότητα ή 'Ελληνική λόγχη
καί ή αυτοθυσία τών ήρώων μιας
θά έπανέλθουν εις αυτούς πολλαπλασίως οί καρποί τής έξησφαλισμένης υλικής ευημερίας.
Γεωργική παραγωγή
"0 ένδοξος άγών, τόν δποΐον
Τά οριστικά αποτελέσματα τής
διεξάγει δ 'Ελληνικός Στρατός
δχι μόνον άνεχαίτισε καί έξεμη- γεωργικής παραγωγής τοϋ έτους
δένισε τήν εχθρικήν επιβουλήν 1940 δέν άνεκοινώθησαν είσέτι.
κατά τής μικράς, άλλ’ ύψηλόφρο- Μόνον προσωρινά στοιχεία ή προ
νος χώρας μας, άλλα καί έθα- βλέψεις ΰφίστανται δια τά κυριώψεν όριστικώς ένα παρελθόν μιι- τερα βασικά είδη τής γεωργική;
κροϋπολογισμών καί μικροσυμφε- παραγωγής. Οΰτω έν ουγκρίσει
ρόντων είς βάρος τής κοινωνικής προς τά δύο προηγούμενα έτη έ
χομεν:
δικαιοσύνης.
Οί ύπερασπισταί τής Ελληνι
Κκλλιεργη9εΐ jai έκτάσεις είς
κής Τιμής, δταν έπανέλθουν μέ
χιλιάδας στρεμμάτων
τό καλό—καί θά έπανέλθουν
1940
1938
1939
95J ί
10500
Σίτος
γρήγορα—θά ενσαρκώνουν τήν
8600
703
Καπνός
841
843
κρίσιν δλων μας διά τήν συμβο
772
685
784
Βάμβαξ
λήν έκάστου είς τόν αγώνα.
εις
χιλιάδας
τόννων
Παραγωγή
Άς λείψουν λοιπόν αί ύπεκ(διά τό 1940 προβλέψεις).
φυγαί καί οί συμβιβασμοί, πού
980,2
9C0
953,4
Σίτος
έκχυδαΐζουν καί μιολΰνουν τήν
294,4
217,8
261,5
λαμπράν ατμόσφαιραν τής Ελλη Άραβόσιτ.
47,2
48,0
50,7
Καπνός
νικής ένότητος εις θυσίας καί είς
52
45,2
4ο,3
Βάμβαξ
104,3
155,1
" Ελαιον
102,8
θέλησιν νίκης. Άν οί φειδωλευό68
21,1
25,1
'Βλαΐαι
μενοι εΐναι άνίκανοι νά συγκινη316,9
Γλεΰκος
385,4
463,5
θοΰν άπό τήν ιδέαν τής εθνικής
130
170,8
Σταφ Κορ. 150,1
έξορμήσεως, ας άντιληφθοϋν του Σουλτανίνα 32
30,6
36,5
λάχιστον ωμά τάς συνεπείας τής Εσπεριδβειδή είς εκατομ. τεμαχ.
πράξεώς των δι’ αυτούς τού; ίδι ΓΙορτοκαλια
176
234,3
218,9
ους.
105
145,3
Μανδαρίνια
146,1
137
126,9
156,1
Αύτή ή μικρά μειονότης — ελά Λεμόνια
χιστη ευτυχώς—πού δέν έχει συνΉ άπόδοσ ις τής. κίχλλι εργείας
τονισθή εις το πνεύμα τοϋ άγώ σίτου παρά τήν έπέκτασιν τών
νος, άς σπευση προς τό συμφέρον
της νά προσαρμοσθή.
υπηρέτησε τό "Ίδρυμα έπί τεσσαρά
Ό έρανος θά φθάση συντόμως
κοντα σχεδόν έτη, είναι έκ των
τό δισεκατομμύριον, διότι αυτή
εΐναι ή θέλησις τοϋ Ελληνικού πλέον γνωστών εις τον Εμπορικόν
καί Βιομηχανικόν κόσμον της Ιίρω
Λαοϋ καί φωνή Λαού, φωνή Κυ τευούσης ώς Τμηματάρχης τοϋ Τμή
ρίου.
"Οσοι δμως δέν έχουν νά έπι- ματος Προεξοφλήσεων τής ’Εθνι
δείξουν τόν τίτλον των συμμετο κής Τραπέζης.
Δραστήριος, άεικίνητος, προικι
χής είς τόν ’Έρανον καί μάλιστα
σμένος
μέ πολλά προσόντα καί
συμμετοχής γενναίας καί υπέρ τήν
έχων
έξαιρετικώς
συμπαθείς τρό
συνήθη, κατά τήν εν ειρήνη άντίπους,
έχειρίσθη
έπί
δεκαετίας δλοληψιν, οικονομικήν των αντοχήν ;
κλήρους
τά
έμπεπιστευμένα
αότφ
Αυτούς άφορα τό σημείωμά
συμφέροντα
τής
Τραπέζης
κατά
τρό
μας. ’Άς άντιληφθοϋν καλά πό
πον
δ
δποίος
κατέκτησε
τήν
έκτίσον άντεθνική εΐναι ή θέσις, τήν
ποιαν λαμβάνουν καί άς κάμουν μησιν δχι μόνον τών Διοικητών τοΰ
δ,τι ήμποροΰν διά νά λησμονηθή. "Ιδρύματος άλλά καί όλοκλήρου τοΰ
Έμπορικοΰ κόσμου τών ’Αθηνών.
Ή Τράπεζα, έκτιμήσασα τόν έκΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΝΣΟΑΑΣ
λεκτδν όπάλληλον, ού μόνον τόν
Εκλεκτός άνώτερος λειτουργός άνεβίβασεν είς τήν άνωτέραν βαθμί
τής Εθνικής Τραπέζης καί Διευ δα τής ιεραρχίας έν τή Τραπέζη,
θυντής τοΰ Τμήματος Εμπορικών άλλά καί τόν έταξεν άντιπρόσωπον
Εργασιών αύτής, ό κ. Γεώργ. Ν. αΰτής ώς σύμβουλον παρά τή ΤραΜανσόλας, άπεχώρησε τής υπηρε πέζη Ελληνικής ’Εμπορικής ΙΙίσίας τήν Ιην ’Ιανουάριου έ.έ., κα στεως, Εταιρίας Διώρυγας Κόριν
ταληφθείς δπδ τοΰ όρίου ήλικίας. θου καί τών Έλαιουργιών τής Ελ
Ό κ. Γεώργιος Μανσόλας, δατις λάδος.

καλλιεργηθεισών έκτάσεων κατά
10 ο)ο περιωρίσθη λόγιο τών
δυσμενών καιρικών συνθηκών,
διαρκούσης τής άναπτΰξεως τών
φυτών καί τής συγκομιδής τών
καρπών-, κατά 5-7 ο)ο.
Επίσης ή παραγωγή καπνού,
λόγφ περιορισμού τών καλλιερ/ηθεισών εκτάσεων, έμειώθη κατά
20 ο)ο, άλλ’ ή ποιότης αύτοϋ ηύ·
νοήθη εξαιρετικώς καθ’ ά'πασαν
τήν Χώραν υπό τοϋ ξηρού καί
θερμού καιροΰ.
Ηύξημένη ήτο κατά τύ 1940 ή
παραγωγή Κορινθιακής σταφίδας
κατά 15 ο)ο καί ή παραγωγή βάμ
βυκος.
Τών λοιπών ειδών ελαίου, έ
λαιών, γλεύκους, σουλτανίνας καί
εσπεριδοειδών, ή παραγωγή, έπηρεασθεΐσα υπό τών δυσμενών και
ρικών συυνθηκών, ήτο μικρότερα
τής τοϋ παρελθόντος έτους.
Κτηνοτροφία
Ή κατάστασις τής κτηνοτροφί
ας κατά τό 1940 ήτο γενικώς ικα
νοποιητική καί ή παραγωγή γά
λακτος μεγαλύτερα τής τοϋ προ
ηγουμένου έτους 1939.
Αί έμφανισθεϊσαι σποραδικώς
άσθένειαι κατεπολεμήθησαν α
ποτέλεσμα τικώς.
Λόγφ τής μειώσεως τών είσ ι
γωγών, τής ήλαττωμένης γεωρ
γικής παραγωγής καί τών στρα
τιωτικών αναγκών άπό τής ένάρ
ξεως τοΰ Τταλοελληνικοΰ πολέμου
τό κτηνοτροφικόν κεφάλαιον τής
χώρας υπεβλήθη είς θυσίας έπα
χθεΐς.
'Αλιεία
Ή άπόδοσις τής αλιείας καλυπτούσης συνήθως τό ήμισυ πε
ρίπου τής εγχωρίου καταναλώσεως υπήρξε κατά τούς 4 πρώ
τους μήνας τοΰ 1940 πενιχρά
λόγφ τοϋ χειμώνος
καί τών
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Έντατικώς είργάσθη ή αλιεία άπό
τοΰ Μαΐου μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου
1940, αλλά ύπό δυσμενείς δρους
διά τούς άλιείς λόγφ τής ύπερτιμήσεως τών υλικών κινήσεως καί
συντηρήσεως τών σκαφών. Άπό
τής κηρύξεως τοϋ πολέμου ή
αλιεία έθίγη σημαντικώς εκ τής
επιστρατεύσεως καί τής άπαγορεύσεως τής χρησιμοποιήσεως φώ
των κατά τήν νύκτα.
Βιομηχανία
Κατά τό 1940 α! βιομηχανίαι
αί έργαζόμεναι μέ εγχωρίους πρώ
τας ΰλας καί ιδίως επί γεωργικών
καί
κτηνοτροφικών προϊόντων
εϊργάσθησαν έντατικώς προς ίκα
νοποίησιν τής κατά έποχάς μεγά
λης ζητήσεως τών προϊόντων αύ
τών. Γενικώς όμως ή κατανάλωσις τών ειδών ήτο μάλλον δυσχε
ρής έκ τής έπιφυλακτικότητος τής
καταναλώσεως λόγφ τοΰ έν Ευ
ρώπη πολέμου. Αί βιομηχανίαι αί
είσάγουσαι πρώτης ϋλας έκ τοϋ

ΕΡΕΥΝΑ

έτος 1939, είς 8 περιελαμβάνοντο
μόνον 3 πολεμικοί διά τήν Ευ
ρώπην μήνες, ύπέστη ποσοτικήν
μείωσιν άπό τοΰ προηγουμένου
έτους 1938 άς προς μέν τάς εϊσαγωγάς κατά 7 ο]ο καί ώς προς
τάς έξαγωγάς κατά 6 ο]ο. Κατά
τό 1940, δπερ περιλαμβάνει μόνον
πολεμικούς μήνας καί μέχρι τοϋ
τέλους Αύγούστου (τελευταία δημ ισιευθεϊσα στατιστική) έμειώ
θη ποσοτικώς ως προς μέν τάς
είσαγωγάς κατά 37 ο]ο ώς προς
δέ τάς εξαγωγής κατά 59 ο]ο.
Παρά τήν μεγάλη ν ταύτην επί
έλαττον διαφοράν, τόσον ή αξία
τών μειωμένων εισαγωγών (κατά
37 ο]ο) δσον καί ή αξία τών μειω
μένων εξαγωγών (κατά 59 ο]ο)
είναι άνωτέρα τής αντιστοίχου
περιόδου τοϋ 1939.
Οΰτω ή κατά τόννον μέση τιμή
άνήλθε:
Μέση άξια κατά τόννον
ΕίσαγωγαΙ
1940 κατά τόννον δρχ. 7.900
1939
»
»
» 4.880

ΈξαγωγαΙ
1940 κατά τόννον δρχ. 18.200
1939
»
»
»
5.280

Είς αριθμούς ή εισαγωγή καί
έξαγωγική κίνησις έχει ώς δει
κνύει ό κατωτέρω δίστηλος πίναξ
Ναυτιλιακή κίνησις
Ή μετά τοϋ εξωτερικού ναυτι
λιακή κίνησις κατά τό 1940 έμει
ώδη σηααντικώς έν συγκρίσει
προς τήν τοΰ προηγουμέιου έτους
1939.
Π
Κ.
Οΰτω
οί κατάπλοι καί άπόπλοι έξειλίχθησαν.
1939

πλβΐα

κόρων

375
397
492
403
258
234

749369
831.504
956.614
816.495
455.452
387.017

’Ιανουάριος
Μάρτιος
Μάιος
‘Ιούλιος
Σ)βρως
’Οκτώβριος

1940
Ιανουάριος
Μάρτιος
Μάιος
’Ιούλιος
Σίβριος
’Οκτώβριος

254
274
264
86
83
85

513.592
537.727
438.818
61.200
36.711
39.823

Άπό τοΰ Νοεμβρίου 1939 ή
φορτηγός ελληνική ναυτιλία είργάζετο ύπό εξαιρετικός συνθήκας
άλλ’ άπό τοΰ τέλους Μαρτίου
1940 έσημειώθη ΰφεσις είς τήν
διεθνή ναυλαγοράν, συνεπείς τής
ύπό τής Αγγλίας τής τότε συμ
μάχου τής Γαλλίας έξασφαλίσεως
Ιπαρκοΰς χωρητικότητας διά ναυλώσεων επί μακρόν χρονικόν διά
στημα. Ή μείωσις τής ζητήτεώς
πλοίων εΐχεν ως συ·. έπειαν τήν
σημαντικήν κατά τόν Απρίλιον
1940 πτώσιν τών ναύλων καί τήν
αϋξησιν τών άργοΰντων πλοίων
είς λιμένας έσωτερικοϋ καί έξω τερικοΰ. Ή πτώσις τών ναύλων
έσυνεχίσθη τόν ’Ιούνιον, οπότε οί
πλοιοκτήται ήρχισαν νά παροπλίζωσι τά πλοία των, παρά τάς σχε-

Είοαγωγή

1)1)40 31)8)40 τόν. 1.170.400 δρχ. 9.267,1 έκατ.
1)1)39-31)8)39 » 1.859.800
» 9.091,9
»
1939
» 2.484.000
» 12.275.—
1938
» 2.741 000
» 14.761.—
»
’Εξαγωγή

1)1)40 31)8)40 τόν. 377.800 δρχ. 6.895,5 εκατομ.
1)1)39-31)8)39 » 934.100 » 4.8901. *
193;)
$>1.257.000 » 9.200.— »
1938
» 1.349.000 » 10.149.— »
’Έλλειμμα έμπορικοϋ ισοζυγίου

1)1)40-31)8)40 δρχ. 2.371,6
1)1)39-31)8)39 » 4.201,8
εξωτερικού κατ’ ανάγκην περιώρισαν τάς εργασίας των.
Μετά τήν έκρηξιν τοΰ ίταλοελληνικοϋ πολέμου είς δλους τούς
κλάδους έσημειώθη δυσχέρεια περί
τήν έξεύρεσιν εργατικών χειρών
καί μεταφορικφν μέσων.
Αί βιομηχανίαι ειδών ιματι
σμού καί ύποδήσεως είργάθησαν
εις παραγγελίας τοΰ στρατού. Τά
λιγνιτωρυχεία, εϊργάσθησαν έντατικώ; δπως καλύψωσι τήν μεγάλην ζήτησιν, λόγφ τών δυσχερειών εισαγωγής έκ τοΰ εξωτερι
κού, άντιμετωπίζοντα δμως σοβαράν έλλειψιν εργατικών χειρών.
Εξωτερικόν έμπόριον
Τό εξωτερικόν έμπόριον τής
Ελλάδος κατά τό προηγούμενον

1939
1938

»
»

3.0754.612—

τικάς δαπάνας καί τάς λοιπάς
πρός τοϋτο δυσχερείας.
Τά παροπλισθέντα μέχρι τής
30)9)1940 άνήλθον είς 75 πλοία.
217,786 κόρων.
Έξ άλλου τά άργοΰντα πλοία
εΐχον τήν έξης έξέλιξιν.
πλοία
κόρων
1)2)1940 57
67460
1)3)1940 47
36747
1)4)1940 59
96685
1)8)1940 86
216825
30)9)1940 116
241776
έξ ών τή 30)9)1940 επιβατηγά
πλοία 30 κόρων 28951.
Αί δυοχέρειαι διά τήν φορτηγόν ναυτιλίαν διετηροϋντο μέχρι
τής έκρήξεως τοΰ ίταλλοελληνι-
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τεύθησαν πάντες οί έργάται θα
=111111111111
λάσσης καί άπηγορεύθη ή ναύλωσις ελληνικών πλοίων χωρηη
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
κότητος άνωτέρας τών 300 κόρων
προς μεταφοράν επιβατών ή εμ
πος συγκροτήσεως καί τά καθήκοντα
έργατών,
άνηκόντων
είς
τούς
άνωΓΑΛΛΙΑ
τέρω βιομηχανικούς κλάδους. Ση- τοΰ γενικοΰ συμβουλίου τής Τραπέ
πορευμάτων μεταξύ λιμένων ή έκ
Είς τήν χώραν ταύτην ή έλλειψις μειωτέον, δτι διά τοΰ θεσπισθέντος ζης τής Γαλλίας καί τών διοικητικών
λιμένων τής Ανατολικής Μεσο τροφίμων
καί ή άνερχία (κερί τούς Εσχάτως ύπό τής γαλλικής κυβερνή- συμβουλίων τοΰ Credit Foncier καί
γείου και τοΰ Εΰξείνου Πόντου. 1.100.000 άνεργοι) προσέλαβον άνη- σεως προγράμματος άνοικοδομή- τοΰ Credit National. Είς τά τρία
At άπώλειαι τής εμπορικής ναυ συχητικάς διαστάσεις, ή δέ κυβέρ- σεως καταστραφεισών κατοικιών ταΰτα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα
τιλίας τής 'Ελλάδος από 1-1-1940, νησις καταβάλλει προσπάθειαν πρός προοδοκαται βαθμιαία μείωσις τής Επιβάλλονται ήδη αί άρχαί τοΰ άπό
τών άναγκών είς σι άνεργίας.
18ης Σεπτεμβρίου 1940 νόμου, προάνελθοΓσαι μέχρι 30-4 1940 εις άντιμετώπισιν
τηρά, κρέας, λίπος, βούτυρον, σακΈν Γαλλία, πρός ρύθμισιν τοΰ βλέποντος τήν άναδιοργάνωσιν τών
12 πλοία χωρητικότητας 15105 χαριν καί καυσίμους ϋλσς, έθεσε δέ Εξωτερικού
Εμπορίου, ή κυβέρνησις άνωνύμων εταιριών.
κόρων, ηύξήθησαν μέχρι τών μέ τάς βάσεις πενταετούς προγράμμα άκολουθεϊ ήδη αύστηρώς τάς άρχάς
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
σων Δεκεμβρίου 1940 εις 64 πλοία τος έκτελέσεως έργων άνασυγκρο- τής διευθυνομένης οίκονομίας. Έν
τήσεως, τών όιτοίων συνολική δα τώ έσωτερικω, ϊνα άναπτυχθή ή πίχωρητικότητας 273.035 κόρων.
Αί ύπό τής κυβερνήσεως καταβαλ
πάνη ύπολογίζεζαι είς τά 25 δισε
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Αξία δραχμής

Ή αξία τής δραχμής κατά το
1940 ύπέστη τάς ακολούθους με
ταβολάς. ‘Έναντι τής ’Αγγλικής
λίρας, διατηρηθείσης από τών αρ
χών τοΰ έτους είς την τιμήν δρχ.
550, έβελτιώθη από τοΰ 'Ιουνίου,
ΰποτιμηθείσης τής λίρας εις δρχ.
538. "Εναντι δμως τοΰ δολλαρίου
καί τοΰ ελβετικού φράγκου ύπετιμήθη, αΰξηθε;σης τής τιμής τών
νομισμάτων τούτων ώς εξής:
Ή μέση μηνιαία τιμή τοΰ δολ
λαρίου από δρχ. 140,95 τον Δε
κέμβριον 1939 άνήλθε τον Μάϊον
1940 είς δρχ. 164.48 διά νά ύποχωρήση από τοΰ ’Ιουλίου 1940
εις τό επίπεδον δρχ. 152.50 τήν
δέ 30 Δεκεμβρίου 1940 έτιματο δραχμάς 150. Άναλόγως
διεκυμάνθη καί τό ελβετικόν φράγκον. ’Από δρχ. 31,59 μέσην τιμήν
τοΰ Δεκεμβρίου 1939 άνήλθε τον
Μάϊον 1940 είς δρχ. 36,73 ύπεχώρησε τον ’Ιούλιον 1940 είς δρχ.
34 53 καί τον Δεκέμβριον 1940
δμως έτιμάιο δρχ 34.80
Ή κυκλοφορία τών τραπεζο
γραμματίων κατά τό 1940 καί ή
αναλογία τοΰ καλύμματος είς χρυ
σόν καί έξωτερικόν συνάλλαγμα
εΐχον ώς εξής:
ΕΙς Εκατομμύρια δραχμών
1940 Κυκλοφορία Κάλυμμα
42,9 ο)ο
8913,9
Ιανουάριος
8890
42,5 ο)ο
Φεβρουάριος
9009,7
42,5 ο)ο
Μάρτιος
42,7 ")°
9861,3
’Απρίλιος
11004,3
40,3 ο)ο
Μάιος
11475,2
40,1 ο)· >
’Ιούνιος
45,2 ο)ο
10602,9
’Ιούλιος
44,8 ο)ο
11076,6
Αύγουστος
43,8 ΐ')1
Σεπτήμβριος 11325,8
’Οκτώβριος
12599,0 43,9 ν)ο
Νοέμβριος
12598,9 42,9 υ)ο
Δεκέμβριος
14615,5 68,- ο)ο
Χρηματαγορά

κατομμύρια φράγκων. Είς τό πρό
γραμμα τούτο
περιλαμβάνεται ή
άνοικοδόμησις κατοικιών, Εργοστα
σίων, ή Επισκευή λιμένων όδών κλπ.
Ή γερμανική κυβέρνησις, Επιθυμού
σα νά συντείνη είς τήν ίκανοποίησιν
τών Επισιτιστικών
άναγκών
τής
Γαλλίας, άπεφάσισε νά διαθέση διά
τάς άνάγκας τής διατροφής 100.000
τόννους γεωμήλων. ‘Επίσης
διεξήχθησυν μετά τών Γερμανών συνεν
νοήσεις διά τήν μεταφοράν Εκ τής
κατεχομένης είς τήν μή κατεχομένην
περιοχήν 8 έκατομμ. στατήοων σί
του, έδυσχεράνθη δμω ή Ενέργεια
αϋτη λόγω τής ύπαρχούσης έλλείψεω- διαθεσίμου τροχοίου ύλικοϋ.
Γενικώς, Ενεκα τής έλλείψεως άροτριώντων ζώων, νομής, καί λιπασμά
των αί καταβαλλόμενοι προσπάθειαι
πρός άνάπιυξιν τής γεωργίας προσ
κόπτουν είς σοβαρά Εμπόδια.
Έξ άλλου, δσυν άφορδ τήν βιο
μηχανίαν, πλήρης άδράνεια έκικράτει είς τήν μεταλλουργίαν καί τά
Εργοστάσια κατασκευής αύτοκιτήτων, ή δέ υφαντουργία, παρά τήν
ϋπαρξίν άποθεμάτων πρώ ων ύλών,
Επαρκών δι’ Εργασίαν μετρίαι έντάσεως Επί Ετος καί πλέον, Εκινεΐτο
Ελάχιστα. Μέτρον τής κρίσιμου θέσεως τής
γαλλικής
βιομηχανίας
άποτελεΐ ή ϋπαρξις, Επί συνολικού
άριθμοΰ 1.100.000, 300.000 άνέργων

στις καί ρνθμισθή ή κυκλοφορία τών
κεφαλαίων, έθεσπίσθη ή υποχρεω
τική χρησιμοποίη ας τής Επιταγής
ώς μέσου πληρωμής, έξ άλλου δέ
Επετράπη ή ύ ιό ιινας περιορισμούς
μεταφορά χρημάτων άπό τής μή
κατεχομένης ζώνης είς τήν κατεχομέ
νην καί τόναπαλιν. Είς τήν μή κατεχομένην ζώνην τά χρηματιστήρια τής
Λυών, τής Μασσαλίας, καί τής Του
λούζης Ενεφάνισαν μέγαν δγκον συ
ναλλαγών
Τήν 15ην ‘Οκτωβρίου
ήνοιξε τό χρήμα ιιστήρ ον Παρισίων,
Επί τοΰ παρόντος δμως at είς αύτό
ένεργούμεναι πράξεις περιορίζονται
είς τά Εθνικά χρεώχραφα : ρ ιντας,
όμολογίας κοί γραμμάτια θησαυρο
φυλακίου. Ή δισ.πραγμάτευσις με
τοχών δέν ήρχισει είσέτι.
Συμφώνως πρός Επανειλημμένος
δηλώσεις τοΰ ύπουργοΰ τών οικονο
μικών κ. Bouthillier, πνεύμα περι
συλλογής αί σύστηρας οίκονομίας
διέπει την κυβέρνησιν τοΰ Vichy.
Πρός κατάρτισιν τοΰ προϋπολογι
σμού, Ελλείψει άσμοδίου κοινοβου
λευτικού όργάνου, συνεστήθη τόν
Νοέμβριον ειδική Επιτροπή. Πρός ά
ποφυχήν πόσης Επικινδύνου αύξήσεως τής κυκλοφορίας, Επεβλήθη ή
χρήσις τής Επιταγής διά πάσας τάς
ύπερβαινούσας εν κατώτατοί1 δριον
πληρωμάς.
Φθίνοντας τοΰ
Νοεμβρίου, δ:ά
τριών νόμων, μετερρυθμίσθη ό τρό-
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Μήνες
1940
1939
IV
2.655,9 2.479,5

I
2231,5
2172,8
II
2240,5
2160,5
III
2252,6
2157,6
IV
2298,2
2157,7
V
2341,5
2155
VI
2406,8
2150,4
VII
2413,4
2136
VIII
2427,1
2136,5
IX
2454,7
2162,6
X
2493,9
2197,2
XI
—
2206
XII
—
2216,2
3) Τιμάριθμος ακρίβειας ζωής
έν Άθήναις (Τραπέζης τής Έλ
λάδος) 1914=100.
Μήνες

1940

1939

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
IX

2.740,5
2.760.2
3.773,4
2.783.2
2.8 52,6
2.874.2

2.493,9
2.467.4
2.457.4
2.454,8
2.481.5
2.503,7
2.517.2
2.535.2

Γραφεία Συμψηφισμοί
Ή συνολική κίνησις τών γρα
φείων συμψηφισμού Άθηχών
Πειραιώς κ τι Θεσσαλονίκης μέχρι
τέλους ’Οκτωβρίου 1940 έμειώθη
μέν είς αριθμόν επιταγών κατά
5 ο)ο άλλ’ ηύξήθη είς παρουσία
σθέντα μέν ποσά κατά 43 ο) >
είς συμψηφιαθέι τα δέ τοιαΰτα
I κατά 34 ο)ο ήτοι:

I
2.597,6 2.513,1
*0 επίσημος προεξοφλητικό: II
2 599,2 2.501,6
τόκος τής Τραπέζης τής Ελλάδος III
2.629,7 2.496,5
διετηρήθη είς 6 ο)ο καθ’ δλον τό
έτος. *0 προεξοφλητικός τόκο:
Είς έκατομμϊ ρια δραχμών
Χρ >νικά
Αριθμός επι
τών μεγάλων Τραπεζών εκυμιιή εΠιΐζίου^ιασθένδιαστήματα
Συ.* ψηφισθένταγών
το από 7 ο)ο—9 ο)ο, τών δέ ξέ
τα ποσά
τα ποσά
νων Τραπεζών από 7 1)2 ο)ο—
9 ο)ο. ’Από τοΰ 'Οκτωβρίου 1940
1)1 31)10)40
386.300
19 403.8
13,782,3
τό κατώτατον έπιτόκιον τών με
1)1-31)10)39
409.546
13.565,8
10,242,4
1939
γάλων Τραπεζών ήτο 8 ο)ο.
496.407
16.712.5
12,442,6
1938
497.484
17.276,4
13,180,2
Ό τόκος καταθέσεων δψεως
διετηρήθη καθ’ δλον τό έτος ΰπϊ
τής Ένώσεως Τραπεζών εις 2 ο)ο.
89,3
99,Αί έν γένει καταθέσεις τών έν Χρηματιστήριου’Αξιών Άθη-1 VIII
IX
90,87,5
Έλλάδι Τραπεζών ηύξήθησαν τον
νών.
X
86,8
’Οκτώβριον 1940 είς δρ. 26.361,6
’Από τής κηρύξεως τοΰ Ίτα
92,6
έκατομ. έναντι δρχ. 23.885,2 λοελληνικοΰ πολέμου, 28 ’Οκτω XI
—
94,7
έκατομ. τοΰ ’Οκτωβρίου 1939.
βρίου 1940, άπεφασίσθη τό κλεί- XII
Ηύξήθησαν επίσης ut καταθέ σιμον τοΰ Χρηματιστηρίου καί Άξίαι μεταβλητού ε ίσοδήματος
σεις τών κυριωτέρων άποτυμιευτι- έχορηγήθη είς τόν Υπουργόν τής Μήνες
1940
1939
κών δργανισμών (Ταχ. Ταμιευτη ’Κ ηκής Οικονομίας τό δικαίωμα I
ί 16,1
126,7
ρίου, Μετοχικοΰ Ταμείου Στρα νά καθορίζη ανώτατα καί κατώ
117,5
124,7
τοΰ καί Μετοχικοΰ Ταμείου Πο τατα δρια τιμών, εντός τών ό ιΐ
III
115,- 120,5
λιτικών Υπαλλήλων) άνελθο'σαι ποιων αί συναλλαγαί θά είναι IV
114,2
115,2
τον ’Οκτώβριον 1940 είς δρχ. έγκυροι. Ύπό τούς ανωτέρω πε V
105,1
118,4
3.861, 9
έκατομ. έναντι δρχ ριορισμούς ήρχισεν ή λειτουργία
92,4
117,VI
3.301,9 έκατομ. τοΰ Όκτωβ 4ου τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αξιών ‘Α
93,7
110,9
1939.
θηνών διά πράξεις τοΐς μετρη- VII
94,8
103,4
VIII
Οί τιμάριθμοι κατά τό 1940 τοϊς τήν 19 Δ)βρίου 1940.
IX
93,5
98,6
1) Τιμάριθμο: χονδρικής πωΔιαρκοΰντος τοΰ έτους 1940 X
101,4
λήσεως (’Ανώτατου Οικονομικού τό επίπεδον τών τιμών αξιών στα XI
102,9
Συμβουλίου) 1914=100.
θερού καί μεταβλητού εισοδήμα XII
—
109τος κατά τόν δείκτην τόν καταρΜήνες
1940
1939
Ώς ήτο έπόμενον ή εμπόλεμος
I
2.441
2.180
τιζόμενον ύπό τοΰ’Ανώτατου Οι
II
2.468
2.170
κονομικού Συμβουλίου (έτος βά- κατάστασις επηρέασε τάς τιμάς
III
2.493
2.168
σεω: 1936=100) ειχεν τήν κά τών χρεογρ ίφων.
IV
Θά έδει εν τούτοι; νά ύπογραμ2.560
2.173
τωθι έξέλιξιν έν συγκρίσει προ; τό
V
μισθή τό γεγονός δτι παρά τήν
2.584
2.176
προηγουμενον έτος.
VI
2.593
2.155
Άξίαι σταθερού εισοδήματος αναστολήν τής δραστηριότητας ώ
2.615
2.132
VII
ρισμένων πλου τοπαραγωγικώνκλά
Μήνες
1940
1939
VIII
2.660
2 156
δων λόγφ τής έπιστρατεύσεως
I
95,6
107,9
XI
2.684
2.226
ή κυβέρνησις κατορθώνει, ενισχυοII
95,7
1θ8,3
X
2.722
2.245
III
94,7
107,8
μένη καί έκ τοΰ εξωτερικού ν’ άνXI
2.760
2.313
97,1
101 τιμετωπίζη έπιτυχώς τό πρόβλη
IV
XII
—
2.405
89,7
103,8
μα εφοδιασμού καί διατροφή; τό
V
2) Τιμάριθμος ακρίβειας ζωής VI
85,8
106,7
σον τοΰ στρατού δσον καί τοΰ
(44 πόλεων) 1914=100
88,9
101,9
αμάχου πληθυσμού.
VII
—

—

—

—

λόμεναι προσπάθειαι πρός άνάπτυξιν τοΰ Εξωτερικού Εμπορίου τής χώ
ρας συνεχίζονται συστηματ κώς. Ου
τω, τόν Δ)βριον, Βουλγαρική Εμπο
ρική άντιπροσωπεία ύπό τήν προε
δρίαν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ τμήματος
οικονομικών ύπυθέσεων τοΰ υπουρ
γείου τών Εξωτερικών, μετέβη είς
Ρώμην, ΐνα διαπραγματευθή τήν άνάπιυξιν τών Επί τή βάοει τοΰ ύφισιομέννυ συμφώνου Ίιαλοβουλγαρ.κών Εμπορικίν σχέσεων. Επίσης
άνεμένετο είς τήν Σόφιαν ή άφιξις
τουρκικής Εμπορικής άποστολής, έξ
ά/ λου δέ συνήφθη μετά τής Ρωσσίας
συμφωνία διά ιήν άντακλαγήν 2.000
τόνιων όρύζης έναντι 200 τόννων
ρωσσικών δερμάτων. "Οσον άφορδ
τάς μετά Γερμανίας ι’μπορικάς σχέ
σεις έγνώοθη έπισήμως δτι ή Βουλ
γαρία άνέλαβε ιήν ύποχρέωοιν νά
παραδώση είς τήν Γερμανίαν 13 έκα
τομμ. λίιρων ιΐνου, άξίας μάρκων 8
έκατομμ., ήτοι τό μεγαλύτερον μέ
ρος τής Β υλγαρικής οινοπαραγω

γής·
Κατά πληροφορίας ιταλικής πηγής
τό πλεϊστον τών είς τήν Βουλγαρι
κήν β αμηχανίαν τοποθετημένων ξέ
νων κεφαλαίων είναι ιταλικά. Συγ
κεκριμένους Επί συνόλου 4.938 έκα
τομμ. λέβα, κεφαλαίων τοποθετημέ
νων είς 1335 Βουλγαρικός μετοχικός
εταιρίας, λέβα 273,5 έκατομμ. είναι
ιταλικά, 219,8 έκατομμ. άμερ κανικά,
183,2 έκατομμ. γερμανικά, 48 έκαιομμ. έ βετικά, καί 22,5 έκατομμ.
βρεταννικά. Συναφώς πρός τήν ύπό
άλλοδαπών κατοχήν μετοχών ή συμ
μετοχήν ούιών είς έπιχειρήσεις έγνώσθη τόν Νοέμβριον,δτι τό ϋπουρ
γικόν
ουμβούλιον άπεφάσισε νά
είσηγηθή τήν ψήφισιν νομοσχεδίου
διά τοΰ όποιου άπαγορεύεται ή πώλησις ή ή μεταβίβασις είς άλλοδαποΰς μειοχών όνομασπκών ή μή καί
συμμειοχών είς έταιρίας περιωρισμένης εύθύνης. ’Ωσαύτως άπαγορεύετσι ή όμαδική συμμετοχή άλλο
δαπών είς βουλγαρικός Επιχειρή
σεις.
Τήν 16ην ’Οκτωβρίου ή Εθνική
Τράπεζα τής Βουλγαρίας εΤχεν ύποβιβάσει τό έπιτόκιον προεξοφλή
σεων αύτής άπό 6 ο)ο είς 5 1)2 ο)σ.
Τήν 1ην Δ)βρίου νέος ύποβιβασμός
έλαβε χώραν, άπό 51)2ο)οε1ς 5 ο)ο.
Έξ δλλου, έγνώοθη έν Λονδίνω τόν
Νοέμβριον, δα ή Εθνική Τράπεζα
τής Βουλγαρίας έμείωσεν άπό 30 ο)ο
είς 20 υ)ο τήν ύπ' αύτής καταβαλλομέιην διαφοράν (prime) έπί τών
είς άγγλικάς λίρας Εμβασμάτων είς
Σόφιαν. Οϋτω οί δικαιούχοι Εμβα
σμάτων είς λίρι.ς έν Σόφια θά πιστοΰνται είς τό Εξής μέ λέβα, έπί τή
έπισήμω τιμή τών λέβα 315 κατά
στερλίναν, πλέον διαφοράς 20 ο)ο.

ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΤΑ
Ή μετά τής Γερμανίας Εμπορική
Επικοινωνία Εξακολουθεί άναπτυσ
σομένη. Οίίτω', κατά πληροφορίας
τοΰ σέρβικου τύπου ή είς Γερμανίαν
Εξαγωγή προβάτων καί αιγών έκ τής
μεσημβρινής Σερβίας και τοΰ Μαυ
ροβούνιου αύξάνει συνεχώς, αί δέ
πληρωνόμεναι ύπό τής Γερμανίας
τιμά! έθεωροΰντο λίαν Ικανοποιητι
κοί.
Τόν Ό χτώβριον, κατόπιν διαπρα
γματεύσεων διεξαχθεισών έν Σόφια
μεταξύ Αντιπροσώπων τής νοτιοσλαυϊκής καί τής Βουλγαρικής κυ·
βερνήσεως,
συνεφωνήθη όπως ή
Βουλγαρία παραδώοη είς τούς νο
τιοσλαυϊκούς κρατικούς σιδηροδρό
μους Εντός τοΰ α' τριμήνου τοΰ 1941
80.000 τόν. γαιανθράκων έκ τών άνθρακωρυχείων τοΰ Πέρνικ. Πλήν τού
του ή Νοιιοσλαυΐα θά άγοράση έν
Βουλγαρία μεγαλυτέρας ποσότητας
βσμβακοσπόρου καί σιταλεόρου, θά
πωλήοη δέ είς αύτήν θειϊκόν όξύ,
άνθρακικόν νάτριον καί θειϊκόν χαλ
κόν.
Λήγοντας τοΰ Δ)βρίου, είς Εφαρ
μογήν τών μετά τής Ρωσσίας διεξα
χθεισών ιόν Σεπτέβριον οικονομικών
συνεννοήσεων (δρα ψύλλον "Οκτω
βρίου τής «Τραπεζιτικής»), έπρόκειτο
νά παραδοθοΰν ύπό τής Ρωσίας είς
τήν Νοτιοολαυΐαν δύο εκατομμύρια
χιλιογράμμων βάμβακος, είς έκτέλεσιν προσφάτου παραγγελίας δοθείσης ύπό τής έν Μόσχα Εμπορικής
νοτιοσλαυϊκής άντιπροσωπείας. Ή
άγορά αυτή θά έξασφαλίση είς τήν
νοτιοσλαυϊκήν ύψαντουργίαν Εργα
σίαν δι" δλον τόν χειμώνα.
Άρχομένου τοΰ ’Οκτωβρίου, κα
τόπιν διαπραγματεύσεων τής γερμανονοτιοσλαυϊκής οικονομικής Επι
τροπής, καθωρίσθη ό άκόλουθος νέος
τρόπος διακανονισμού τών πληρω
μών μεταξύ ΝοτιοσλαυΤας άφ’ Ενός,

καί τής Νορβηγίας καί του Βελγίου
άφ’ έ.έρου. Άπό τής 1ης ’Οκτω
βρίου 1940 πασαι αί πληρωμαί διά
τά Εκ τών δύο τούτων χωρών είσαγόμενα είς Νοτιοολαυΐαν Εμπορεύ
ματα, καθώς καί αί πληρωμαί διά
ιά έκ Νοτιοσλαυΐας είς τάς χώρας
ταύτας Εξαγόμενα, συμψηφίζονται
έν Βερολίνω είς ειδικούς λογαρια
σμούς είς μάρκα, άνοιγομένους ύπέρ
τής Εθνικής Τραπέζης τής Νοτιοσλαυΐας, μέ τιμήν τοΰ μάρκου είς
δηνάρια 17,82 τοΰ βελγικού φράγκου
είς μάρκα 40=100 βέλγα, καί τής
νορβηγικής
κορώνας εις
μάρκα
56,82=100 νορβηγικά! κορώναι.
Άπό τοΰ ’Οκτωβρίου, κατ’ άπόφασιν τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών πασαι αί οικονομικοί Επιχειρή
σεις ύπεχρεώθησαν νά δηλώσουν είς
τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Νοτιοσλαυΐας τά συμμετέχοντα είς αύτάς
ξένα κεφάλαια. Σημειωτέον, δτι τό
μέτρον τοΰτο ΐσχυε μέχρι τοΰδε μό
νον διά τάς μετοχικός έταιρίας.
Τόν Νοέμβρι-ον ίδρύθη έν Βελιγραδίω έργοστάσιον κατασκευής αύτοκινήτων, χρηματοδότης τοΰ όποιου
είναι ή ύπό τοΰ κράτους άναλη
φθεΐσα βιομηχανία κατασκευής κι- ,
νητήτων «Racovita», μέ κεφάλαια δη
ναρίων 60 Εκατομμυρίων. Έξ άλλου
παρεσχέθη, δι' άποψάσεως κυβερνη
τικής, εις τήν έν Βελιγραδίω A. Ε.
Ναυπηγείων τοΰ Δουνάβεωο, έχουσαν κεφάλαιον δηναρίων 20 Εκατομ
μυρίων, τό προνόμιον κατασκευής
καί λειτουργίας ναυπηγείου έν Βελιγραδίω, Ετήσιας άποδόσεως 8.μη
χανοκινήτων πλοίων κινητηρίου δυνάμεως έκάστου 2.000 ίππων, καί
1,000 τόννων χωρητικότητος. Ή έταιρία άπολαύει φορολογικών διευκο
λύνσεων καί
προστατεύεται διά
προσθέτων δασμών, έπιβαλλομένων
έφ' δλων τών Εξαρτημάτων πλοίων,,
είσαγομένων μέχρι τοΰδε άτελώς.
Φθίνοντας τοΰ ’Οκτωβρίου, άπε
φασίσθη ή εκδοσις νέου Εσωτερικού ’
δανείου έκ δηναρίων 6 έως 8 δισε
κατομμυρίων, δπερ θέλει χρησιμο
ποίησή άποκλειστικώς δι" έν γένει
βελτιώσεις καί άλλους παραγωγικούς
σκοπούς.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τόν Δ)βριον έθεσπίσθη, διά κυβερ
νητικού διατάγματος, ή ϊδρυσις όργανισμών συγκεντρώσεως σίτου ύπό
τύπον άνωνύμου έταιρίας, ή όποια
θέλει ρυθμίζει τό δλον έμπόριον σι
τηρών καί λαχανικών παντός είδους
καί θά έπιμελήται τής σταθερότητος τιμών τών δημητριακών Ό όργατισμός συγκεντρώσεως σίτου θά
έλέγχη τό έμπόριον τοϋ σίτου καί
δή κατά τήν κατεύθυνσιν τήν όποιαν
θά χαράξουν αί άρμόδιαι άρχαί.
Τήν 20ήν Νοεμβρίου ρουμανική οι
κονομική άνιιπροσωπεία άνεχώρηοε
μεταβαίνουσα είς Μόσχαν ϊνα δ.απραγματευθή τήν σύναψιν Εμπορικής
συμβάσεως καί συμφωνίας πληρω
μών μετά τής Ρωσσίας. Έξ άλλου,
συνομιλίαι ήρχιοαν μεταξύ τής ρου
μανικής κυβερνήσεως καί άντιπροσώπων τής Νοτιοσλαυΐας πρός σύ
ναψιν συμφωνίας συμψηφισμού διά
τήν άνταλλαγήν χαλκού έναντι πε
τρελαίου. θά είσαχθοΰν Επίσης έκ
Νοτιοσλαυΐας σημαντικοί ποσότητες
δεψικών ύλών, διά τάς όποιας ζη
τείται πληρωμή είς δολλάρια. Πρός
τόν σκοπόν τοϋτον ήρχιοαν διαπρα
γματεύσεις μετά τών Ηνωμένων Πο
λιτειών διά τήν άποδέσμευσιν ση
μαντικού ποσοΰ δολλαρίων.
Τόν ’Οκτώβριον, κατ' άπόψασιν
τοΰ ύπουργείου οικονομικού συντο
νισμού, διωρίσθη Επιτροπή πρός
κατάρτισιν ένιαίου τύπου ίσολογισμοΰ διά πάσας τάς οικονομικός Ε
πιχειρήσεις. Άφ’ ετέρου, τόν Δεκέμ
βριον, μεταξύ διαφόρων θεσπισθέντων μέτρων, περιελήφθη καί ούσιώδης τροποποίησις άφορώσα τόν νό
μον περί άνωνύμων έταιριών. Κα
τόπιν τής τροποποιήσεως ταύτης αί
έταιρίαι δύντνται νά υποχρεωθούν
νά μετατρέψουν τάς μιτοχάς των
είς όνομαστικάς. Προσκαλούμενοι οί
κάτοχοι ύποχρεοϋνται Εντός ώρισμένης προθεσμίας Εβδομάδων τινων δπως προσκομίσουν τάς μετοχάς των
είς τήν Εταιρίαν πρός μετατροπήν.
Είς περίπτωσιν καθ’ ήν αί μετοχαί
δέν προσκομισθοΰν έμπροθέσμως, θά '
θεωρηθούν ώς έγκαταλειφθεΐσαι καί
υά περιέλθουν είς τήν κυριότητα τοΰ
ρουμανικού κράτους.
Φθίνοντας τοΰ Σεπτεμβρίου αί μέ
άγγλικά καί άμερικανικά κεφάλαι*
λειτουργοΰσαι Εν Ρουμανία Επτά κυριώτεραι Έταιρίαι πετρελαίων έτέθησαν ύπό κυβερνητικόν έλεγχον
άσκούμενον ύπό κυβερνητικού επι
τρόπου διοριζομένου ύπό τοΰ υπουρ
γείου τοΰ έμπορίου. "Ηδη, κατόπιν
τής Εγκαταστάσεως
γερμανικών
στρατευμάτων έν Ρουμανίςτ, κατ'
ούσιαν άπασα ή διαθέσιμος πετρε
λαιοπαραγωγή διοχετεύεται είς Γερ
μανίαν,

ΤΟΥΡΚΙΑ
Έπί
τή βάσει τοΰ τελευταίως
συναφέντος άγγλοτουρκικοΰ οίκονομικοΰ συμφώνου,
συμπληροΰντος t
τήν άπό Φεβρουάριου 1940 Εμπορι
κήν συμφωνίαν, ή Τουρκία θά έξάγη ’
είς Μεγάλην Βρεταννίαν μεγαλυτέ
ρας ποσότητας γεωργικών καί άλ
λων προϊόντων έναντι μάλλινων ει
δών, βαμβακερών, άτμομηχανών, σι
δηροδρομικών όχημάτων, πολεμοψο-
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ύπό τοΰ δάκου περιωρίσθη είς μικράν
ΣΙΤΟΣ
κλίμακα.
Πορεί* καλλιέργειας,—Ή έκ τής
’Αγορά.—’Εσχάτως είς τήν αγοράν

έπιστρατεύσεως προκληθεΐσα έλλειψης
αγροτικών χειρών καί άροτριώντων
.ζώων όέν παρεκάιλυσε σοβαρώς τάς
καλλιεργητικής τοΰ σίιου εργασίας,
χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν αλληλεγ
γύην μεταξύ των αγροτών, οϊτινες διά
συνεχούς εργασίας ανέλαβον νά καλ
λιεργήσουν πρώτον τάς γαίας των στρα
τευθέντων. Τοιουτοτρόπως έσπάρησαν
ιμεχρι στιγμής, συμφώνως πρός πληρο
φορίας παρασχεθείσας ύπό τοΰ 'Υ
πουργείου Γεωργίας, τά 85 ο]ο τής άρχικώς προορισθείση; πρός καλλιέρ
γειαν τοΰ σίτου έκτάσεως, ήτοι περί
που στρέμματα 8,5 έκ. ένψ τό σύνολον
τής προδιαιεθείσης διά τήν σιτοκαλ
λιέργειαν έκτάσεως ανέρχεται περίπου
εις 10 έκ. στρέμματα.
Αί προσπάθειαν των αγροτών εντείνονιαι έτι πλέον καί προβλέπεται,
Ατι ή συνολική έκτασις, ήτις τελικώς
θά σπαρή διά σίτου δέν θά νπολειφθή εκείνης, ήτις έκαλλιεργήθη
κατά τό προηγούμενον έτος.
’Αγορά.—Είς τήν Αυστραλίαν εξη-σφαλίσθη καί εφέτος μία καλή έσοδεία, ένφ τά περυσινά πλεονάσματα
•είναι άξια λόγου καί τακτικώς γίνον
ται φορτώσεις διά τάς άνάγκας τής
Βρεταννικής Αυτοκρατορίας καί άλλας
τινας δευτι ρευούσας σημασίας είσαγωγικάς χώρας.
’Από Καναδικού: επίσης λιμένας
γίνονται φορτώσεις διά τούς άνω προ
ορισμούς.
,
Τά χρηματιστήρια Σικάγου και Βινίπεγκ ήρεμοΰν απολύτως. ^ Αι είσα■γωγικαν ευρωπαϊκάι αγοραι επίσης.

ΕΛΑΙΑ
Πορεία καλλιέργειας.—Ή κατάστασις τής έλαιοπαραγωγής εμφανί
ζεται από πάσης άπόψεως καλή. Αί
καιρικαί ουνθήκαι υπήρξαν εξαιρετικώς εύνοϊκαί διά τήν ελαιοπαραγωγήν
καί ή ποιότης τοΰ παραγομένου ελαιοδάδου είς πολλάς πε ιφερειας, όπως
τών Χανιών καί τής Ζακύνθου, ^είναι
εξαιρετική εφέτος καί. εΐ- τάς αλλας
περιφέρειας είναι Ικανοποιητική, δοθέντος δτι ή ύγιε.νή καταστασις τοΰ
ελαιόκαρπου είναι πολύ καλή. Κατό
πιν τής ' εφαρμογής δακοκτόνων μέ
τρων ή προσβολή τοΰ ελαιόκαρπου
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ)!

τών έλαιυλάδων έσημειώύη σταθερότης μέ τάσιν άνατιμητικήν. ΐοΰτό
δέον νά άποδοθή είς τήν έπελθοΰσαν
κακοκαιρίαν, λόγω τής οποίας δέν
έγένοντο μεταφοραί έκ τών παραγωγι
κών περιφερειών είς τά καταναλωτικά
κέντρα μεγάλων ποσοτήτων. Κυρίως
άνεμένοντο
διά θαλάσση,, βενζινόπλοια, τών όποιον δέν κατέστη δυνα
τός ό πλοΰς καί τά όποια θά μειέφο
ρον έκ τοΰ συγκομισθέντος ιίς τάς Νή
σους έλαιολάδου μεγάλας ποσότητας,
Διά τό εξωτερικόν ούδεμία έξαγωγική κίνησις έσημειώθη, λόγω τοΰ
πολέμου.
Τιμαί.—Αί τιμαί τών έλαιο’ άδων
είς τήν έσωτερικήν αγοράν έκυμάνθησαν ώς ακολούθως : δρχ. 47 κατ’
όκάν τά πρώτης ποιότητας, από δρχ.
45-46 κατ’ όκάν τά δευτέρας ποιότη
τα: καί δρχ. 44 κατ’ όκάν έλεύθερα
τά τρίτης ποιότητας.

Το Χρηματιστήριον αξιών έκλείσθη ώς γνωστόν άπό τής κηρΰξεως τοΰ Τταλοελληνικοϋ πο
λέμου. Μετά τάς επιτυχίας δμως
τών ελληνικών οπλών καί τας παν
τοειδείς ενισχύσεις τής συμμάχου
μας ’Αγγλίας ή Κυβέρνησις έ'κρινεν ασκοπον τήν παράτασιν τοΰ
κλεισίματος καί διέταξε τό άνοι
γμα άπό τής 19 ης Δεκεμβρίου
μέ επιτρεπόμενα δρια δυνάμει τοΰ
αναγκαστικού νόμου βελτίωσε ς
25 ο)) ή ύποτιμήσεως 5 ο)ο άπό
τών τιμών κλεισίματος 25ης Όκτοιβρίου π. έ.
Ευθύς άπό τοΰ άνοίγματος τοΰ
Χρηματιστηρίου παρετηρήθη άνατίμησις τών εξωτερικών' δα
ΚΑΠΝΑ
νείων,
έξαντλήσασα τό έπιτρεπόΚαλλιέργεια και {ιιτολβγιζομένη
παραγωγή καιτνοδ έν Έλλάδι κατά μενον δριον 25 ο)τ. Επίσης πα
τ© τρέχον έτος.—Καθ’ ά προκύπτει ρετηρήθη βελτίωσις άλλ’ είς μιέκ τών νεωτέρων στατιστικών δεδομέ κροτέραν κλίμακα έπί τών είς
νων έν σχέσει πρός τάς φυτευθείσας
κατά τό τρέχον έτος διά καπνού δραχμάς δανείων καί τινων τρα
εκτάσεις, αύται αντιστοιχούν πρός 695. πεζιτικών καί βιομηχανικών α
618 στρέμματα έναντι 866.192 στρεμ ξιών.
μάτων φυτενθέντων κατά τά 1939, έμΈκτοτε καί μέχρι τέλους τοΰ
φανίζουσα διαφοράν έπί έλαττον κατα
πρώτου δεκαημέρου τοΰ μηνός
19,57 ο]ο.
Ή παραγωγή, κατά τάς μέχοι τής ’Ιανουάριου
αί τιμαί παρέ20ής Σ)μβρίου δυνατάς προβλέψεις, μειναν είς τά αυτά επίπεδα, πραύποκειμένας ώς φυσικόν, είς ένδεχογματοποιηθεισών λίαν περιωριμένας έκ τών μετέπειτα μετεωρολογι
κών συνθηκών μικράς αυξομειώσεις σμένων πράξεων, λόγφ καί τής
υπολογίζεται συμποσουμένη είς 38. μεσολαβήσεως τών εορτών.

Έκ τοΰ ύπουργείου Γεωργίας
άνεκοινώθη δτι, παρά τάς έκ τοΰ
πολέμου δυσχερείας, τό. σχέδιον τής
γεωργικής έπιστρατεύσεως, τό. οποίον
είχεν έγκρίνει δ. ίδιος ό κ. Ποόεδρος τ ς Κυβερνήσεως, έφηρμόσθη
είς δλην τήν χώραν μέ άποτελέσματα Ικανοποιητικά. Έπιτελε.ΐον
έξ άνωτάτων όπαλλή.λων τοΰ ύπουρ
γείου, μέ έπί κεφαλής τον ίδιον
τόν κ. ύπουργό.ν τής Γεωργίας έθεσε
τάς βάσεις τής κινητοποιήσεως τής
γεωργίας καί ιδιαιτέρως έφρόντισε
νά γίνη κατά προτεραιότητα ή καλ
λιέργεια των άγρών των έπιστρατευθέντων γεωργών. Πρός τόν σκο
πόν αυτόν είς έκάστην κοινότητα
συνεκεντρώθησαν τοπικαί έπιτροπαί,
αί όποΐαι κατήρτισαν πίνακας δλων
έ κείνων τών κατοίκων οϊτινες δέν
έστρατευθησαν, άνδρών καί γυναι
κών, άπό ήλικίας 18—60 έτών.
“Ολοι αότοί έχρησίμοποιήθησαν καί
χρησιμοποιοΰνται ακόμη είς τά
άνώτατον δυνατόν δριον, διά νά άντιμετωπισθοΰν αί άνάγκαι τής καλ
λιέργειας καί τά κενά πού έδήμιούργησεν ό πόλεμος.
Ή έπιτυχία τοΰ σχεδίου τής γε
ωργικής έπιστρατεύσεως όφείλεται
πραγματικώς είς τόν πατριωτισμόν
καί τήν άφάνταστον προθυμίαν τοΰ
093.048 όκ. έναντι 44.366.067 όκ. πα
άγροτικοΰ πληθυσμού. "Ολοι άνεραγωγής πραγματοποιηθείσης κατά
ξαιρέτως
οί υπάλληλοι τοΰ υπουρ
τάς επισήμους δηλώσεις έν έτει 1939,
γείου τής Γεωργίας, οί όποιοι δια
έμφαι ίζουσα διαφοράν έπί έλαττον
τρέχουν άκόμη τήν ΰπαιθρον, μέ
κατά 14,14 ο]ο.
Τά διατεθέντα δι’ άγοράν ά κι ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν μεταδίδουν,
’Egaywyn καπνών μας κατά τέ>
λήξαν καπνικών έτος.—Κατά τήν νητών κεφάλαια άπό 27)11)1940 δτι ή προσπάθεια τών γεωργών μας
διάρκειαν τοΰ διαρρεύσαντος καπνικοΰ μέχρι 31)12)40 είς τήν περιφέρει
τών γυναικών καί τών παιδιών τής
έτους 1939]40 (Σ)μβριος 1939—Αύγου
αν τοΰ υποθηκοφυλακείου ’Αθη ύπαίθρου, διά νά τελειώσουν τά δρστος 1940) ή εξαγωγή ακατέργαστων
καπνών έξ 'Ελλάδος ύπερέβη τήν τοΰ νών άνήλθον είς τά κάτωθι ποσά: γώματα καί τήν σποράν δλων τών
προηγουμένου κατά 3,02 ο]ο, αύξη
27)11)1940— 3)12)40 δρχ. 11.028.000 άγρών, είναι συγκινητική. Εργά
θεΐσα άπό 47.657.998 είς 49.096.644
4)12)1910—10)12)40 » 19.200.000
ζονται άδιάκοπα μέ τά έναπομείχιλ)μα.
11)12)1910—17)12)40 » 22.240.000
Ή μέση κατά χιλ)μον τιμή (δρχ.
18)12)1940—23)12)40 »
8.080.000 ; ναντα άπό τήν έπίταξιν ζφα, άκόμη
104,32) ή το κατά τό λήξαν καπνικόν
24)12)1940-31jl2)40 » 12.228.000 καί τάς νύκτας μέ τήν σελήνην.
έτος ηύξημένη έναντι τής αντιστοίχου
Σόνολον δρχ.
72.776.000 Επίσης καί γεωργοί ή γυναίκες
τοΰ προηγουμένου (δρχ. 98,01), πράγμα
τό όποιον οφείλεται είς τό γεγονός, έναντι δρχ. 111.8 έκατομ. άπό τών οποίων λείπουν τά παιδιά είς
τό μέτωπον ή ή έπιστράτευσις έχει
δτι ή εσοδεία τοΰ 1938, ή οποία κυ
ρίως άπετέλεσεν άντίκείμενον εξαγω 30)10)1940-26)11)1940 καί δρχ. Τΐκρξΐ ιά ζώα των, εβοήθησαν καί
γή; κατά τήν άπό τοΰ Σ)μβρίου 1939 195,8 έκατομ. άπό 25)9)1940—>
βοηθοΰν είς τήν σποράν τών άγρών.
μέχρι τοΰ Αύγούστου 1940 , ερίοδον 29)10)1940.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Άξιον ιδιαιτέρας έξαρτήσεως είναι,
δτι είς δλα τά χωρία έσπάρησαν
πρώτα μέ έξαιρετικήν προθυμίαν οί
αγροί τών στρατευθέντων καί έπειτα
τών άλλων.
Κατά πληροφορίας τοΰ ύπουρ
γείου Γεωργίας, ή. σπορά τής κριθής, βρώμης, σικάλεως καί σμιγοΰ
έπερατώθη είς τάς περισσοτέρας
περιφερείας, είς τάς λοιπάς δέ εύρίσκεταί είς τά τέρμα της Ή σπορά
τοΰ σίτου έχει καλύψει μέχρι τοΰδε
κατά μέσον δρον είς δλον τό Κρά
τος τά 85 ο]ο τής έκτάσεως, ή
όποια είχε συνοΤικώς προϋπολογισθή. Δηλαδή έσπάρησαν ύπέρ τά
8,5 εκατομμύρια στρέμματα, ένφ
είχε προίίπολογισθή δτι προωρίζοντο
διά τήν σποράν τοΰ σίτου περί τά
10! εκατομμύρι.α
Σημειωτέον δτι ή σπορά διεκόπη
λόγφ τών γενικών καί σχεδόν άδιακόπων βροχών τοΰ τελευταίου δε
καπενθημέρου, θά συνεχισθή, δέ. καί
θά συμπληρωθή, εόθύς ώς δ καιρός
β,ελτιωθή, είς τάς περιφερείας δπου
δύναται νά εύδοκιμήση ή δψιμος
σπορά τοΰ σίτου. Διά τάς λοιπάς
περιφερείας λαμβάνονται άπό τοΰδε
μέτρα νά σπαρή κατά τά τέλος τοΰ
χειμώνας ή ειδική ποικιλία σίτου
τριμήνι, δσαι δέ έκτάσεις άπομείνουν τυχόν άσπαρτοι, θά σπαροΰν
τήν άνοιξιν μέ έαρινάς καλλιέργειας
(άραβόσιτον, όσπρια κλπ.) είς τρό
πον ώστε νά μή μείνουν γεωργικαί
έκτάσεις άχρησιμοποίητοι.

Η ΠΑΡΕΙΑ TON ΚΑΑΛ1ΕΡΓΕΙ0Ν

Έκ τοΰ ’Ινστιτούτού Χημείας
καί Γεωργίας «Νικόλαος Κανελλόπουλος» άνακοινοΰνται τά κάτωθι:
δίων καί άλλων εμπορευμάτων, αξίας
Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα
εκατομμυρίων στερλινών έτησίως.
Δεκέμβριον, παρά τάς σημειωθεί·
Είς τήν έκτέλ-εσιν τής συμφωνίας
Βά χρησιμοποιηθή ή κατ’ Απρίλιον
σας σοβαρός ελλείψεις εργατικών
■Ιδρυθεΐσα πρός ‘άνάπτυξιν Top άχ
χειρών
καί κτηνών έλξεως, τό
γλικοΰ εμπορίου έν τη Μέση Ανα
σον αί καλλιέργειαι τών όψιμων,
τολή εταιρία «The united Kingdom
Commercial Corporation». "Η εται
όσον καί τών δημητριακών, χάρις
ρία αϋτη συνήψε πράγματι τελευ
είς τήν ηττερεντατίκήν Ιργαρίμν
ταίως συμβόλαια διά τήν αγοράν
διετέθη
είς
τιμάς
μεγαλειτέρας.
τών μετόπισθεν, τήν δφειλομένην
τουρκικών προϊόντων άξίας λιρών
Τουρκίας 8,6 εκατομμυρίων. Αί άγο Β ΧΜΒΑΞ
οημαντικώς είς τάς συσταθείσας
μαι περιλαμβάνουν 12.000 τόννους
τοπικάς έπιτροΛας πολιτικής επιΉ 'Ελληνική εσοδεία έκκοκκίζεται
πλακούντας βάμβακος, 10.000 τόν
καί ήδη μειεφέρθησαν είς Πειραιά
στρατεύσεως, τή λαμπρά πρωτο
νους σύκων
καί 20.000 τόννους
Διά βασιλικού διατάγματος ορίζεται,
περίπου 300.000 όκ. έκκοκκισμένου
βουλία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας
σουλτανίνας. ’Ήδη διεξάγονται συβάμβακος, τά δέ νηματουργεία ήρχι- ότι διαρκούσης τής έμπολέμου καταΚατ’ άνακοίνωσιν τής Δ,Ο.Ε καί τή συνεργασία τών τοπικών
νενοήοεις καί διά τήν προμήθειαν σαν εργαζόμενα κανονικώτερον.
στάσεως τής χώρας, απαλλάσσονται
μεγάλων ποσοτήτων ερίων μοχέρ,
ποσού, αί αί εισπράξεις άπό 1)1)1940 μέχρι αρμοδίων υπηρεσιών παρά πάσαν
Ή έφετεινή παραγωγή τοΰ αμερικα ταχ. τέλους, αδιακρίτως
έλαιολάδου, ώς καί νέων ποσοτή
νικού βάμβακος θά άνέλθη είς 12,6 κά» οθι έπιταγαί: 1) Αί δι’ ών άποστέλ- 31)10)1940 αί υπέγγυοι είς τό Δη δέ πρόβλεψιν, κατέστη δυνατόν νά
των πλακούντων βάμβακος. Τοιου
λονται διάφορα χρηματικά ποσά πρός μόσιον χρ ος άνήλθον είς δρχ.
έκατομ. δεμάτων.
καλλιεργηθή τό μεγαλείτερον μέ
τοτρόπως ή Μεγάλη Βρεταννία ΰποΤιμαί.—Αί τιμαί. αμερικανικού βάμ τήν ’Εκδοτικήν ή τήν ’Εθνικήν Τρά 3.295.006.000 έναντι δρχ. 3.510.
καθιρτα τήν Γερμανίαν είς τήν θέρος τών διά δημητριακών σπειροβακος παρεμένουν άπό δεκαπενθημέ πεζαν τής Ελλάδος ή πρός τάς οι
σιν
τοΰ μεγσλυτέρου άγοραστοϋ
ρου είς τά αυτά περίπου επίπεδα ήτοι κείας Έπιτροπάς, τάς έδρευούσας έν 683.000 τοΰ αυτοϋ χρονικού δια μένων εκτάσεων, μολονότι συν τοΐς
τουρκικών προϊόντων. Έπί παρα
10,20 σέντ διά παράδοσιν Δεκεμβρίου ταΐς έ'δραις νομαρχιών, διά λογαρια στήματος τοΰ παρελθόντος έτους. άλλοις καί αί καιρικαί συνθήκαι
δείγματι, μεγάλαι ήδη παραγγελίαι
καί 10,17 σέντς διά παράδοσιν Μ,-ΐου. σμών οίουδήποτε ’Εθνικού ’Εράνου
Αί εισπράξεις αί υπέγγυοι είς παν άλλο υπήρξαν ή εΰνοϊκαί διά
έδόθησαν ύπό τής Τουρκίας είς τήν
Χαρακτηριστικόν είναι, δτι οί άπο- ("Έρανος Κοινωνικής Προνοίας Φα- τό προσφυγικόν δάνειον άνήλ
Μεγάλην Βρεταννίαν διά φαρμακευ
τάς σχετικάς εργασίας, ΐδίφ κατά
μεμακρυσμένοι μήνες, δπως ό Μάιος, νέλλας Στρατιώτου κλπ.) 2) Αί δι’ ών
τικά προϊόντα, τά όποια μέχρι τοΰδε
έχουν περίπου τήν ιδίαν τιμήν μέ τό διαβιβάζονται παρά τών Γενικών Διοι θον κατά τό δεκάμηνον 1940 εις τό τελευταΐον δεκαήμερον τοΰ μη
άποτέλουν σχεδόν γερμανικόν μοέτοιμον πράγμα, ένφ είς τάς άρχάς κητών ή νομαρχών διάφορα χρηματικά δρχ. 551.592.000 έναντι δραχμ. νός, εις τά πλεϊστα τών διαμερι
νοπώλιον. Συνεπεία τής άποφασιποσά πρός τάς οίχείους Έπιτροπάς 601.747.000 τοΰ άντιστοίχου χρο σμάτων τής Χώρας.
σθείσης άναπτύξεως τών μετά τής τοΰ πολέμου ή διαφορά έφθασε τό
διά τήν κατανομήν βοηθημάτων (επι νικοΰ διαστήματος τοΰ παρελθόν
έ'να σέντ κατά λίμπραν.
’Αγγλίας έμπορικών σχέσεων έσηΟΰτω κατωρθώθη νά προχωρήΉ συγκέντριυσις καί διαχείρισις δομάτων) είς τάς οικογένειας τών
μειώθησαν πολλαί πράξεις είς τό
τος έτους.
ση
ή σπορά τών δημητριακών, είς
βάμβακος
παρά
τής
κοινοπραξίας.
στρατευθέντων
ή
έπιστρέφονται
χρη
χρηματιστήριον εμπορευμάτων Σμύρ
— Παρά τάς τεράστιας δυσκολίας, τάς ματικά ποσά εφεδρικών επιδομάτων, Σΰνολον εισπράξεων
ήν εΰρυτατα άπησχολήθησαν καθ’
νης καθώς καί μεγάλη έξαγωγική
οποίας ήτο φυσικόν νά δημιουργήση μή διατεθέντων καί 3) Αί άπουτελλό- I
1)1)1940-31)10)1940 δρχ. 3, δλην τήν Χώραν αί γυναίκες καί
κίνησις έκ τοΰ λιμένος τής πόλεως.
ή κήρυξις τοΰ πολέμου είς τάς εργα μεναι ύπό τών Ν. Α. Π. (Ναυτικών
ταύτης.
846.598.000.
τά παιδιά, τά δέ συγκεντρωθέντα
σίας συγκεντρώσεως τοΰ βάμβακος, ’Αμυντικών Περιοχών) πρός τάς ύπ’
Τόν Νοέμβριον συνήφθη μεταξύ λόγφ Ιδίως τής εύρυτάτης έπιτάξεως αΰτάς υπηρεσίας διά τόν χρηματικόν
1)1)1939—31)10)1939 δρχ. 4, σχετικά στοιχεία επιβεβαιώνουν
Τουρκίας καί Φινλανδίας εμπορική τών μεταφορικών μέσων καί ζώων αί εφοδιασμόν αύτών.
1 112.431.000.
νήν πρόβλεψιν, δτι ή δλη καλλιερσυμφωνία ιδιωτικών άνταλλαγών, έργασίαι τής Κοινοπραξίας τών Συνε
γηθεΐσα έκτασις κατ’ έλάχιστον
δυνάμει τής -όποιας ή Τουρκία θά ταιρικών ’Οργανώσεων (Κ.Ε.Σ.Δ.Ε.Σ)
| θά υστέρηση τής καλλιεργηθείσης
έξάγη εις τήν χώραν ταύτην φυτικά τής άναλαβούσης τήν συγκεντρωσιν
έλαια, ξηρούς καρπούς, εριον μο καί ένιαίαν διαχείρισήν βάμβακος έI κατά τό παρελθόν έτος. Σημειωχέρ, καπνά, δέρματα, έντερα κλπ. προχώρησαν ίκανοποιητικώτατα καί
ί τέον δτι είς περιοχάς τινάς, ως
έναντι εισαγωγής
έκ Φινλανδίας κατά τρόπον ό όποιος έξησφάλισε είς
| εις τήν Εύβοιαν, ή σπορά σίτου
κυτταρίνης, χάρτου, ξυλείας διά κυ- τάς οικογένειας τών στρατευθέντων
! ΰπερέβη κατ’ έκτασιν τήν τοΰ προτία, ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ.
βαμβακοπαραγωγών τήν ταχεΐαν πα
I ηγουμένου έτους.
Άπεφασίσθη ύπό τής Τουρκικής ραλαβήν καί πληρωμήν τοΰ βάμβακος
κυβερνήσεως δπως τά δεσμευμένα των καί είς τήν Βιομηχανίαν τήν άΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
'Ως πρός τήν κατάστασιν τών
μερίσματα καί τόκοι δύνανται νά ναγκαίαν πρώτην ύλην διά τήν συνέπρωϊμωτέρων σπαρέντων σιτηρών,
καταβάλλωνται είς τούς έν τή αλ χισιν τών έργασιών της, ή όποια πολαυτή υπήρξε πολύ καλή, εΰνοηλοδαπή διαμένοντας μετόχους καί λάκις εΐχεν άμεσον σχέσιν μέ · τάς ά
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ομολογιούχους, άντί μετρητών, εις νάγκας τοΰ Στρατού. ’Από τής άπό
θείσης τής πρώτης άναπτύξεως
ώρισμένα γεωργικά και βιομηχανικά ψεως αυτής είναι χαρακτηριστικόν δτι
αυτών.
προϊόντα τουρκικής παραγωγής, με δχι μόνον ή Κοινοπραξία τών Συνε
Άλλά καί έπί τών άλλων καλ
ταξύ τών οποίων θά δύνανται νά ταιρικών ’Οργανώσεων έκάλυψε πλή
116 Υποκαταστήματα έν Έλλάδι
λιεργειών χάρις είς τόν εντατικόν
έκλέγουν οί δικαιούχοι.
ρως άπάσας τάς άνάγκας τής βαμβααγώνα τών μετόπισθεν, κατωρ
Άφ’ ετέρου, τόν Νοέμβριον, ένεκα κουργικής βιομηχανίας είς βάμβακα
και τφ Έξίοτερικφ.
τοΰ δτι τό συμβούλιον τοΰ χρέους, άλλά καί έχει ήδη είς χεΐρας της σο
θώθη
νά έκτελεσθώσιν αί καλ
τό εκπροσωπούν τούς ομολογιού βαρόν απόθεμα άδιάθετον.
λιεργητικοί έργασίαι τής έποχής
χους τών δανείων τής πρώην οθω
Συγκεκριμένως μέχρι τής 31 Δεκεμ
κατά τό μεγαλείτερον αυτών μέρος.
μανικής αύτοκρατορίας, άδυνατεΐ, βρίου π. έ., είχε συγκεντρωθή ύπό τής
Είς τήν καλλιέργειαν τής ελαί
ύπό τάς σημερινός περιστάσεις, νά Κοινοπραξίας σύσπορος βάμβαξ 15.
'Οργανισμός
ΙδρυθεΙς
ύπό
τής
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
έκπληρώση τά καθήκοντά του καί 700.000 οκάδων. Έκ τούτων ειχον έκας έξηκολούθησεν ή συγκομιδή ε
νά άντιπροσωπεύη τούς όμολογιού- κοκκισθή 11,796,000 καί παρήχθη έκTHE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY
λαφρώς παρακωλυθεΐσα κατά τό
χους, ή κυβέρνησις άπεφάσισε νά κοκκισμένος βάμβαξ 4.066.000 καί βαμ
πους, λόγφ καιρικών συνθηκών.
άναλάβη ή ιδία τήν έκπλήρωσιν τών βακόσπορος 7.781.464. οκάδες. Έκ τοΰ
205 West 33rd Street—NEW YORK
Ή εσοδεία αυτής εμφανίζεται ικα
είς τό συμβούλιον τοϋτο ανατεθειμέ έκκοκκισμένου τούτου βάμβακος 1.520.
νων καθηκόντων. Τά δικαιώματα 300 οκάδες ειχον άγορασθή μέχρι τής
νοποιητική.
τών ομολογιούχων θά έξασψαλι- αυτής ημερομηνίας άπό τήν 'Ένωσιν
Ή καταστασις εις τήν λαχανο
σθοϋν καί ή ύπηρεσία τών έν λόγω Βιομηχάνων Βαμβακουργών τής 'Ελ
κομίαν
υπήρξε κατά τό μάλλον
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
χρεών θά συνεχισθή όμαλώς διά λάδος καί 2.545.700 οκάδες παρέμενον
καί ήττον κανονική, είς δέ τήν
μέσου τών αύτών, ώς καί πρότερον, ώς άποθέματα είς χεΐρας τής Κοινο
ιδρυμάτων.
πραξίας.
κνηνοτροφίαν έν γένει καλή.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10 Νοεμβρίου
Ή Βρεταννική αεροπορία έπήνεγκεν τρομεράς καταστροφάς εις
Τουρΐνον καί Μονάχον.
12 Νοεμβρίου
’Ισχυροί σεισμοί προεκάλεσαν
τεραστίας καταστροφάς εις Ρου
μανίαν. Άπεβίωσεν δ τέως πρω
θυπουργός τής ’Αγγλίας Νέβιλ
Τσάμπερλαιν.
13 Νοεμβρίου
Ό Μολότωφ έφθασεν εις Βερολΐνον καί εσχε συνομιλίαν μετά
τοϋ Χίτλερ.
14 Νοεμβρίου
Ή ’Αγγλική αεροπορία κατέ
στρεψε τό ήμισυ τοΰ ’Ιταλικού
στόλου μάχης εις Τάραντα.
16 Νοεμβρίου
Έβομβαρδίσθησαν σφοδρότατα
ή πρωτεύουσα τού Ράϊχ καί άλλοι
στρατιωτικοί στόχοι. Οί γερμανοί
κατέστρεψαν σχεδόν την πόλιν
τού Κόνβεντρυ.
17 Νοεμβρίου
Ό κ. Σοΰνερ συνηντήθη μετά
τού κ. Λαβάλ. ’Απηνής βομβαρ
δισμός τοΰ 'Αμβούργου υπό των
’Άγγλων καί τοΰ Λονδίνου υπό
των Γερμανών.
18 Νοεμβρίου
Ό κ. Χίτλερ έδέχθη είς Μπερχτσεκάντεν κεχωρισμένως καί δμοΰ
τούς κ. κ. Σοΰνερ καί Τσιάνο.
19 Νοεμβρίου
Έν Αίγύπτφ έσχηματίσθη νέα
κυβέρνησις. 'Ολόκληρος ή αποι
κία τοΰ Γκαμπόν προσεχώρησε είς
τον Ντε Γκώλ,
20 Νοεμβρίου
Ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας
Βόρις συνηντήθη είς Βερολΐνον
μετά τοΰ Χίτλερ.
21 Νοεμβρίου
Ή Ουγγαρία καί Ρουμανία
προσεχώρησαν είς τό τριμερές.
Αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι επιταχύνουν
την θετικήν ενίσχυσιν τής ’Αγ
γλίας.
23 Νοεμβρίου
Τό φασιστικόν συμβούλιον συνεκλήθη εκτάκτως είς Ρώμην.
26 Νοεμβρίου
Ή ’Αγγλική αεροπορία έβομβάρδισε σφοδρότατα τό Βερολΐνον
καί τό Τουρΐνον. Άγανάκτησις
των Νοτιοσλαύων διά Βουλγαρι
κός αξιώσεις.
28 Νοεμβρίου
Διεξάγεται άγγλοϊταλική ναυ
μαχία έν Μεσογείφ. Έν Ρουμανία
έτυφεκίσθησαν εξήκοντα τέσσαρες
πολιτικοί αρχηγοί έν οίς καί δ
πρώην πρωθυπουργός στρατηγός
"Αρνζεσιάνου.

29 Νοεμβρίου
Χαώδης κατάστασις έπικρατεΐ
είς Ρουμανίαν. Έδολοφονήθη καί
δ πρώην πρωθυπουργός καθηγη
τής Γιόρκα. Έκηρύχθη στρατιωτι
κός νόμος.
1 Δεκεμβρίου
Ή Άγγλοϊταλική ναυμαχία τής
Σαρδηνίας ή το ή σημαντικωτέρα
τοΰ παρόντος πολέμου.
3 Δεκεμβρίου
Ή Αγγλική αεροπορία έβομβάρδισε τά ναυπηγεία τοΰ Βιλελσχάφεν καί έσφυροκόπησε τούς ’Ιτα
λούς είς Αφρικήν.
5 Δεκεμβρίου
Ή Βρεττανική αεροπορία έβομβάρδισε τήν Νεάπολιν καί άλλας
πόλεις τής ’Ιταλίας.
7 Δεκεμβρίου
Ό Στρανάρχης Μπαντόλιο υπέ
βαλε τήν παραίτησίν του καί άντικατεστάθη. Ή Τουρκία αποφα
σισμένη νά μή έπιτρέψη κάθοδον
τής Βουλγαρίας είς τό Αίγαΐον.
8 Δεκεμβρίου
Άντικατεστάθησαν καί οι Αρ
χηγοί τοΰ ’Ιταλικού ναυτικού. Κα
ταστροφική επιδρομή Βρεττανική
εναντίον τοΰ Ντυσσελντόρφ.
10 Δεκεμβρίου
Ήρχισε μεγάλη ’Αγγλική έπίθεσις εναντίον τής Λιβύης. Δράσις τοΰ στρατού, τής αεροπορίας
καί τοΰ στόλου.
12 Δεκεμβρίου
Αί αγγλικοί δυνάμεις κατέλα
βαν τό Σίντι Μπαράνι, συλλαβοΰσαι αίχιιαλώτους τρεις στρατηγούς
καί 6000 άνδρας.
14 Δεκεμβρίου
Ή έκτασις τής ’Αγγλικής νίκης
εις τήν ’Αφρικήν είναι άνωτέρα
πάσης προσδοκίας. Συνελήφθησαν
χιλιάδες αιχμαλώτων εν οις αξιω
ματικοί καί στρατηγοί. Ναυτικόν
καί αεροπορία σφυροκοποΰν τούς
ΰποχωροΰντας ’Ιταλούς.
15 Δεκεμβρίου
Έν Γαλλίφ δ στρατάρχης Πεταίν άπέπεμψε τον Λαβάλ καί άντικατέστησεν αυτόν διά τοΰ Φλαντέν. Σφοδρός βομβαρδισμός τοΰ
Μπορντά) καί τής Βρέμης υπό τής
Βρεταννικής αεροπορίας.
17 Δεκεμβρίου
Οί ’Άγγλοι κατέλαβαν τό Σολούμ καί τό Καποΰτσο. Αί μάχαι
διεξάγονται ήδη εντός τής Λιβύης.
Βομβαρδισμός τής Νεαπόλεως.

18 Δεκεμβρίου
Αυξάνει συνεχώς ή ’Αμερικανική
βοήθεια προς τήν Αγγλίαν. Ή κατάστασις τοΰ ηθικού έν Ίταλίφ
οίκτρά.
20 Δεκεμβρίου
Βαρυσήμαντος λόγος τοΰ κ.
Τσώρτσιλ έν τή Αγγλική βουλή.
'Ο ’Αγγλικός στρατός ικανός καί
δΓ άμυναν καί δΓ έπίθεσιν. ’Αλ
λεπάλληλα υπουργικά συμβούλια
είς τήν Γαλλίαν.
22}Δεκεμβρίου
Καταστρεπτική αεροπορική επι
δρομή εναντίον τής γερμανικής
πρωτευούσης, τής Ρόδου, ’Αστυ
πάλαιας καί Καρπάθου.
23 Δεκεμβρίου
Οί ’Άγγλοι έβομβάρδισαν τήν
Βενετίαν καί τό Φιοΰμε. Ό στρα
τάρχης Πεταίν δεν ένδίδει εις τάς
πιέσεις τοΰ Ράϊχ.
24 Δεκεμβρίου
Έκκλησις τοΰ κ. Τσώρτσιλ προς
τό ’Ιταλικόν ’Έθνος. Ό Ήντεν
διορίζεται υπουργός τών Εξωτε
ρικών καί δ λόρδος Χάλιφαξ πρε
σβευτής έν ’Αμερική.
27 Δεκεμβρίου
Εις τήν Γαλλίαν ένισχύεται τό
πνεύμα τής άντιστάσεως είς τάς
αξιώσεις τής Γερμανίας. Σφοδρός
βομβαρδισμός γερμανικών βάσεων
καί τοΰ Λονδίνου.
29 Δεκεμβρίου
Εκτάκτως κρίσιμος ή κατάστασις είς τήν Γαλλίαν. Ό Στρατάρ
χης Πεταίν άπέρριιβε τάς γερμανι
κός αξιώσεις. Έπιδεινοΰται ή κατάστασις έν Ίταλίμ.
31 Δεκεμβρίου
'Ο κ. Ροΰσβελτ έδήλωσεν δτι αί
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι οφείλουν νά
γίνουν τό δπλοστάσιον τών έλευ
θέρων κρατών.

17 Νοεμβρίου
’Άφιξις ’Αγγλικών στρατευμά
των εις Ελλάδα.
18 Νοεμβρίου
Κατ’ αερομαχίαν κατερρίφθησαν 9 εχθρικά καί δύο ήμέτερα.
Είς ’Αθήνας άφίχθησαν οί πρώ
τοι τραυματίαν τοΰ πολέμου.
19 Νοεμβρίου
Δράσις τοΰ στόλου μας είς τό
στενόν τοΰ Ότράντο.
21 Νοεμβρίου
Αί δυνάμεις μας άνέτρεψαν τον
εχθρόν είς τήν ’Ήπειρον επί εύρέος μετώπου. Περιήλθον εις χεΐρας μας άρματα μάχης, αυτοκί
νητα, παντοειδές υλικόν καί αι
χμάλωτοι.
22 Νοεμβρίου.
Ή ’Αγγλία δηλοϊ διά τοΰ κ.
Τσώρτσιλ δτι θά παράσχη πάσαν
βοήθειαν είς τήν Ελλάδα.
23 Νοεμβρίου.
Μετά 11 ήμερον μάχην ό ηρωι
κός στρατός μας είσήλθε χθες
νικηφόρος είς τήν Κορυτσάν.
24 Νοεμβρίου
Διάγγελμα τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Πρωθυπουργού
πρός τον Ελληνικόν Λαόν.
25 Νοεμβρίου
Τά Ελληνικά στρατεύματα κα
τέλαβαν χθες τήν Μοσχόπολίν καί
τήν Κονίσπολιν. Καταπληκτική
ή έντύπωσις έκ τών ελληνικών ε
πιτυχιών είς τό εξωτερικόν.
28 Νοεμβρίου
Συνεστήθη έν Ν. Ύόρκη Παναμερικανική ’Επιτροπή πρός συλ
λογήν 10.000.000 δολλαρίων διά
τήν Ελλάδα.

29 Νοεμβρίου
Ή εχθρική αεροπορία έβομβάρΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
δισε πόλεις καί χωρία μέ θύματα
11 Νοεμβρίου
έκ τοΰ αμάχου πληθυσμού.
Σημαντικωτάτη έπιτυχία "τών
30
Νοεμβρίου
Ελληνικών δυνάμεων εις τον το
Συνεχές σφυροκόπημα τών ιτα
μέα τής Πίνδου.
λικών
βάσεων υπό τής αγγλικής
12 Νοεμβρίου
αεροπορίας.
'Ο κ. Πρωθυπόυργός καλεΐ εις
συναγερμόν υπέρ τοΰ άγώνος τον 1 Δεκεμβρίου
πνευματικόν κόσμον τής χώρας.
Κατόπιν σκληρών αγώνων αί ελ
ληνικά!
δυνάμεις κατέλαβαν χθες
15 Νοεμβρίου
Αί Έλληνικαί δυνάμεις άνέλα- τό Πόγραδετς. Περιήλθεν είς χεΐβον πρωτοβουλίαν είς δλους τούς ρας μας παντοειδές υλικόν καί
αιχμάλωτοι.
τομείς τοΰ Μετώπου.
2 Δεκεμβρίου
Συνεχίζεται ίκανοποιητικώς ή
α ε.
δράσις τοΰ στρατού μας είς δλον
τό μέτωπον.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940
3 Δεκεμβρίου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
Παρά τάς ενισχύσεις οί ’Ιταλοί
Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις
1.206.875.14
Κεφάλαιον Μετοχικόν
80.000.000.—
Δάνεια επ’ ένεχύρω χρηματογράφων
4.484.520.80
αδυνατούν
ν’ άντιστοΰν είς τήν
Κεφάλαια ’Αποθεματικά
47.50.000.—
Ομολογίαι δανείων Εθνικών καί πρός
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς
ορμήν
τοΰ
στρατού
μας. ’Εξαίρε
νομικά πρόσωπα καί Μετοχαί
69.863.532.50
τιμής έκδόσεως ομολογιών είς λίρας
35.674.788. ~
Αδιάθετοι ομολογίαι μεταβιβασθέντων
τοι
ή
συμβολή
τής
Ελληνικής
Καταθέσεις:
λαχειοψόρων δανείων Έθν. Τραπέζης
27.740.578.29
α') ’Εν δψει
33.319.073.45 καί ’Αγγλικής ’Αεροπορίας.
’Αδιάθετοι όμολ. λαχειοφ. δαν. Τραπέζης
20.932.600.—

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απαιτήσεις άπαρτίζοτισαι
τό κάλυμμα
κτηματικών ομολογιών είς λίρας :
α') Δάνεια επί υποθήκη : £ 1.200.0982.1
β') Δάνεια πρός νομικά
πρόσωπα έπ’ εκχω
ρήσει προσόδων
» 2.102.010.11.11
γ') Λήξασαι τοκοχρεω
λυτικοί δόσεις
» 614.398. 1. 1
Όμοΰ :
£ 3.816.506.16.11.431.190.032.75
Κτηματικοί ομολογίαι εις λίρας
229.696.486.68
Δάνεια επί υποθήκη καί πρός νομικά
πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων
753.541.175.—
'Απαιτήσεις εκ μεταβιβάσεως παρά τής
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
187.920.280.—
Κατάστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις καί
Κτήματα Τραπέζης
48.335.503.45

β') Δεσμευμένοι
'Ανοικτοί λογαριασμοί παρά Τραπέζαις
έν 'Ελλάδι
Κτηματικοί ομολογίαι είς λίρας :
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία ομο
λογιών
£ 4.634.000. 0. 0
Μεϊον διαφοράς τιμής
έκδόσεως
»
411.523.17. 0
‘Υπόλοιπον :

148.468.053.19

143.069.917.7?

£ 4.222.476. 3. 0 1.683.428.556.25

Κτηματικοί ομολογίαι είς δραχμάς :
Λαχειοφ. Δάν. δρ. 300 έκ. 5ο]ο 1939
'Υποχρεώσεις έκ μεταβάσεως παρά τής
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι
Διάφοροι λογαριασμοί

2.774.911.484.61

298.760.000.—
345.659.551.80
84.261.708.18
24.774.833.02
2.774.911.484.61

Έν 'ΑΘήναις τή 13 Δεκεμβρίου 1940

Ό ’Υποδιοικητής

Ό Διευθυντής τοΟ Γενικού Λογιστηρίου

Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ

Κ. Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

5 Δεκεμβρίου
Αί Έλληνικαί δυνάμεις κατό
πιν c φοδροτάτου άγώνος κατέλα
βαν τήν Πρεμετήν. Ή αεροπορία
μας κυριαρχεί είς τό μέτωπον.
7 Δεκεμβρίου
Αί, δυνάμεις μας κατέλαβαν
χθες τήν πόλιν καί τον λιμένα
τών Αγίων Σαράντα. Συνελήφθη
σαν νέοι αιχμάλωτοι καί έκυριεύθη σημαντικόν υλικόν.
8 Δεκεμβρίου
Κατελήφθη τό Δέλβινον. Συ
νελήφθησαν αιχμάλωτοι, εν οις
καί αξιωματικοί. Ή έν Έλλάδι

βρεταννική αεροπορία έβομβάρδισε τον Αυλώνα.
9 Δεκεμβρίου
Κατελήφθη τό Άργυρύκαστρον.
Τό πληγέν υπό τής Βρεττανικής
αεροπορίας ’Ιταλικόν άντιτορπιλλικόν έκυριεύθη υπό μονάδα)' τοΰ
ελληνικού ναυτικού είς τόν λιμέ
να τών Αγίων Σαράντα.
1 2 Δεκεμβρίου
Ή προχώρησις συνεχίζεται επί
διαφόρων κατευθύνσεων τοΰ με
τώπου παρά τήν σφοδράν άντίστασιν τοΰ έχθροΰ.
14 Δεκεμβρίου
Συντρίβονται, πανταχοΰ αίάπόπειραι άντιστάσεως τοΰ έχθροΰ.
Ή εχθρική άεροπορία Ιβομβάρδισε πόλεις καί χωρία τοΰ έσωτερικοΰ μέ ελάχιστα θύματα καί ζη
μίας.
16 Δεκεμβρίου
Οί ’Ιταλοί ύποχωροΰντες άπά
γου ν ώς ομήρους διαφόρους ‘Έλ
ληνας. Ό έρανος υπέρ τής Κοινω
νικής ΙΙρονοίας, υπέρ τής «Φανέλλας τοΰ στρατιώτου» καί τής
Κ,Υ.Α.Μ. συνεχίζεται ίκανοποιητικώς.
18 Δεκεμβρίου
Συνεχίζεται έπιτυχώς ή προέλασις, συλλαμβανομέλων καί νέων
αιχμαλώτων. Ή εχθρική άεροπο
ρία έβομβάρδισε νοσηλευτικός εγ
καταστάσεις, παρά τά καταφανή
σήματα τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού.
20 Δεκεμβρίου
Δΰναμις ήμετέρων άντιτορπιλλικών ένήργησε πολύωρον επιδρο
μήν έντός τής Άδριατικής.
22 Δεκεμβρίου
Τοπικοί επιτυχείς άγώνες είς
διάφορα σημεία. Κατερρίφθησαν
8 άεροπλάνα υπό τοΰ άντιαεροπορικοΰ πυροβολικού καί τών πο
λυβόλων.
24 Δεκεμβρίου
Τά ελληνικά στρατεύματα προελαύνοντα νικηφόρως κατέλαβαν
καί τήν Χειμάρραν. Τό 141 τάγμα
μελανοχιτώνων κυκλωθέν παρεδόθη καθώς καί τάγμα τοΰ 2ου συν
τάγματος Βερσαλλιέρων.
25 Δεκεμβρίου
Ή εχθρική άεροπορία εβομβάρδισε τήν πόλιν τής Κερκύρας μέ
θύματα έκ τοΰ άμάχου πληθυσμού.
27 Δεκεμβρίου
Νέαι σημαντικοί έπιτυχίαι τών
δυνάμεών μας καθ’ δλον τό μή
κος τοΰ μετώπου. Οί Άγγλοι έβομβάρδισαν έκ νέου σφοδρώς τόν
Αυλώνα.
28 Δεκεμβρίου
Συγκινητικοί εϊσφοραί υπέρ τών
άναγκών τοΰ άγώνος.
30 Δεκεμβρίου
Τό υποβρύχιον «Παπανικολής»
κατεβύθισε τρία ιταλικά οπλιτα
γωγά μεταφέροντα άνδρας καί
πολεμοφόδια είς ’Αλβανίαν.
31 Δεκεμβρίου
Πεισματώδεις μάχαι έν μέση»
σφοδρός κακοκαιρίας. Ή εχθρική
άεροπορία έβομβάρδισεν έκ νέου
τήν Κέρκυραν καί τήν Λευκάδα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΡΟΙ
Μετά τήν έπιτυχή έξασφάλισιν
τής σποράς τών φθινοπωρινών
καλλιεργειών, αί αρμόδιοι ύπηρεσίαι έξέδωκαν λεπτομερείς οδη
γίας πρός τάς Γεωργικάς Υπηρε
σίας διά τήν λήψιν μέτρων πρός
προετοιμασίαν τών εκτάσεων, αί
οποΐαι προορίζονται διά τήν καλ
λιέργειαν καί σποράν έαρινών φυ
τών.
Παραλληλως πρός τήν έργασίαν
ταύτην, συνέστησαν, δπως, κατά
τήν κρίσιν των, προβοΰν είς τήν
εγκατάστασιν πειραματικών καί
άποδεικτικών αγρών.

