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ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΜΙΛΕΙΕΚΤΕΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ

Ένα πελώριον πλέγμα ήλεκτρι- τος αίώνος, τό τηλέφωνον κατά τά
κ,ών όδών περιβάλλει τήν υδρόγειον. τελευταΐον τέταρτον αύτοϋ. Ή διά
Συνεντευξις προς τον συνεργάτην μας κ. Εύαγγ. Γκουζούλην
Υπόγεια καί ύποβρύχια καλώδια, δωσες τοϋ ασυρμάτου τηλεγράφου
έναέριοι γραμμαί καί ό άΰλος ήλεκ- καί τηλεφώνου, ή ραδιοφωνία, ή
Τό πρόβλημα τοΰ Επαναπατρι συμμοριοπλήκτων Επανήλθεν είς νερχομενους εις τας έστιας των
ςρομαγνητικός χώρος είναι τά συ μετάδοσις εικόνων, τό ραντάρ καί
στατικά του. Ηλεκτρικά κύματα άλλαι έφαρμογαί είναι έπιτεύξεις σμού τών συμμοριοπλήκτων τής τάς εστίας του καί τό Κράτος ορ πρόσφυγας τοΰ συμμοριακοΰ αγώ
χώρας, τό όποιον άνέκυψεν ευθύς γανώνει τόν Επαναπατρισμόν των, νας διά τήν συνέχισιν τής Εργασίας
οδεύουν οι’ αυτών νυχθημερόν, μέ τοϋ αίώνος μας.
Ή χρήσις τών ήλεκτρικών μέ ώς έξελίχθησαν εύνοικώς αί επιχει ούτως ώστε ν’ άποδώση τούτους των.
τάς μεγαλειτέρας δυνατάς είς τήν
Ό κ. Καραμανλής είχε τήν κα·
φύσιν ταχύτητας, φορείς παντοει σων τηλεπικοινωνίας έτοποθέτησεν ρήσεις κατά τών συμμοριτών καί είς τούς κόλπους τής ζωής ώς χρή
δών ειδήσεων, σημάτων, γραπτού ή έπί νέων βάσεων τάς σχέσεις μετα μειέπειτα—σήμερον—δτε τά Ελ σιμα παραγωγικά στοιχεία, νομίζο- λωσύνη νά άπαντήση είς τά Ερω
προφορικού λόγου, μουσικής καί ει ξύ των κρατών καί έπέδρασε θεμε- ληνικά όπλα Εφθασαν είς τό νικη- μεν δ τι θά Επρεπε νά Εξετασθή τί τήματα, τά όποια τοΰ έθέσαμεν
λιωδώς έπί τής οικονομικής καί φόρον τέρμα των, είναι εν έκ τών Εγινε είς τόν νευραλγικόν αυτόν διά νά κατατοπίσωμεν τήν κοινήν
κόνων.
Τό πλέγμα αύτό είναι τό παγ κοινωνικής ζωής ώς καί έπί τοϋ σοβαρωτέρων προβλημάτων, τά ό τομέα καί τί πρόγραμμα υπάρχει γνώμην έπί τοΰ ανωτέρω θέματος.
— Πιστεύετε κ. Υπουργέ, δη
κόσμιον δίκτυον τηλεπικοινωνίας, πνευματικοϋ πολιτισμού τών λαών. ποια αντιμετώπισε ή Κυβέρνησις διά τό μέλλον.
Άρμοδιώτερος ίσως νά όμιλήση διεξάγεται έπιτυχώς τό εργον τοΰ
διά τοΰ όποιου οί κόμβοι του, άλλοι Συνέβαλεν άποφασιστικώς είς τήν καί αποτελεί τόν κυριώτερον παρά
σταθεροί έπί τής ξηράς καί άλλοι διαμόρφωσιν τών διεθνών συναλλα γοντα δ όποιος θά όδηγήσο τήν διά τόν Επαναπατρισμόν τών συμ- Επαναπατρισμού;
— Έγώ πιστεύω απολύτως ώς
κινούμενοι, είς τήν ξηράν, τήν θά γών καί είς τήν άνάπτυξιν τής χώραν είς τήν άνασυγκρότησιν καί μοριοπλήκτων είναι δ Υπουργός
πρός
τήν Επιτυχή διεξαγωγήν τοΰ
λασσαν ή τάν αέρα, έπικοινωνοΰν παγκοσμίου οικονομίας. Αί άμεσοι τήν δμαλήν επάνοδον εις τήν Ειρη τής ΓΙρονοία; κ. Καραμανλής, ό
δλου
Εργου τοΰ Επαναπατρισμού,
συντονιστής
τοΰ
δλου
προγράμμα
νικήν
ζωήν.
μεταξύ των είς χρόνον πολύ μικρό- τεχνικαί άνάγκαι της έδημιούργητερον τοΰ δευτερολέπτου, όσονδή- σαν τεραστίαν κατανάλωσιν νέου
Τό Κράτος τό όποιον ύπεχρεώθη τος, ό όποιος Εχει είς τό Ενεργητι λαμβανομένων ύπ’δψιν πάντοτε τών
οικονομικών δυνατοτήτων καί τής έποτε μεγάλη καί άν είναι ή άπό- είδους βιομηχανικών προϊόντων, Ε νά διεξαγάγη τόν αγώνα κατά τών κόν του δτι Επέτυχε εις τό εργον
ξαρθρώσεω; τών ύπηρεσιών λόγφ
του
διά
τής
κινητοποιήσεως
όλων
πομένως
καί αντίστοιχον παραγω Εχθρών του, οϊτινες τό έπεβουλεύστασις, πού τά διαχωρίζει.
τοΰ συμμοριτισμού. "Ο,τι έπετελέΕίς έκατοντάδας έκατομμυρίων γήν. ’Εκμεταλλεύσεις φυσικών πό θησαν, ή το πρό τίνος βεβαρυμένον τών δυνάμεων τής χώρας, διά τής
σθη μέχρι σήμερον είναι είς άθλος, δ
αποκεντρώσεως
τών
υπηρεσιών
καί
άνέρχονται οί κόμβοι τοϋ δικτύου, ρων ένετάθησαν καί νέα πεδία έρ- Εκτός από τάς τεράστιος πολεμικάς
όποιος τιμά πράγματι τό Κράτος.
δ που λειτουργούν οί πομποί οί δε- γασίας έδημιουργήθησαν. Εκατον δαπάνα; καί μέ τήν δαπάνην περι- διά τής παροχής πάσης δυνατής ε— Ποιος δ αριθμός τών επανακται τών ειδήσεων, τηλεγραφικοί τάδες χιλιάδες Εργαζομένων απα θάλψεως καί συντηρήσεως 700.000 νισχύσεως τή συνεργασία καί τών
πατρισθέντων
καί πόσοι άπομένουν
άλλων
Υπουργείων
οχι
μόνον
από
τηλεφωνικοί, ραδιοφωνικοί καί άλ σχολούνται σήμερον είς Εργα συνα συμμοριοπλήκτων προσφύγων, διά
ακόμη;
λοι. Οί κόμβοι όμως αύτοί δεν είναι φή μέ τήν τηλεπικοινωνίαν καί είς I τοΰς οποίους διετίθεντο μηνιαίως άπόψεως προσωρινή; στεγάσεως
— ’Ακριβή στοιχεία θά δώσω είς
όμοιομόρφως κατανεμημένοι. Μέγι- δισεκατομμύρια δολλαρίων άνέρ- 26 περίπου δισεκατομμύρια δραχ αλλά καί χορηγήσεως δλων τών α
τήν δημοσιότητα Εντός τών ήμερών
παραιτήτων
μέσων
προς
τούς
επαμών.
Σήμερον
δτε
μέγα
μέρος
τών
στον είναι τό πλήθος των είς τάς
(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)
πρός διαφώτισιν τοΰ κοινοΰ Δύ
'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερι
ναμαι δμως νά σάς εΐπω τώρα δτι
κής, σημαντικώς μικρότερου είς
τά 2)3 τοΰ δλου αριθμού τών συμτήν Εύρώπην καί πολύ μικρόν είς ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
μοριοπλήκτων Επανήλθαν χάρις είς
τά άλλα τμήματα τής γής.
τήν Κρατικήν μέριμναν, είς τάς ε
Μόνον τά τηλέφωνα τής ύφηλίου
στίας των, Ελαβον στέγην προσωρι
άνήρχοντο τήν 1 Ιανουάριου 1948
νήν καί δή έχορηγήθη αύτοΐς Εκτός
είς 60.000.000. ’Εξ αύτών 57,δο)ο
τής περιθάλψεως είς χρήμα καί τρό
ήσαν έγκατεστημένα είς τάς 'Ηνω
φιμα, καί πάσα άλλη ένίσχυσις είς
μένας Πολιτείας τής ’Αμερικής καί
γεωργικά Εργαλεία σπόρους κ.λ.π.,
29,2ο)ο είς τήν Εύρώπην. 0,1 ο)ο ήοΰτως ώστε νά γίνουν ειρηνικά χρή
χο τό ποσοστόν συμμετοχής τής
MIR ΠΒΡΗΜΕΛΗΜΕΝΜ ΔΙΛΤΗϊΙΣ σιμα παραγωγικά στοιχεία είς τό
Ελλάδος, ήτις διέθετε τότε 62.900
Τοϋ ουνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΖΗ Κράτος.
τηλέφωνα.
’Απομένουν ακόμη πρός Επανα
Άνά 1000 κατοίκους υπήρχαν "Εν οο&ρον τον δικηγόρου τής Τραπέζης μας κ. Νικολάου Γαζή, δημοσιευ- πέφερεν ίσόποσον μείωσιν τών πο- πατρισμόν τό 1)3 μόνον.
»έν
τελευταίως
είς
τήν
Έπι&εώρησιν
’Ανωνύμων
Εταιρειών,
Βιομη
σώτ,α έκάστη βοηθουμένη χώρα έ242 τηλέφωνα είς τάς Ηνωμένας
Δι’ αυτούς καταβάλλεται προσπά
χανίας καί ’Εμπορίου, έχίνησε τήν προσοχήν μας. ,
,
πρόκειτο νά λάβη παρά τής ’Αμερι θεια διά νά έπανέλθουν τό ταχύτερον
Πολιτείας τής’Αμερικής, 42 είς τήν
Ιΐραγματεύεται έν ϋ·έμα σοβαρώτατον καί λίαν έπίκαιρον, το οποίον
κανικής Κυβερνήσεως, λόγφ δανεί είς τάς εστίας των. Κυρίως,, καθυστέύπόλοιπον Βόρειον ’Αμερικήν, 30
εν τούτοις δέν φαίνεται νά εχη τύχει τής δεούσης προσοχής ιις την
ου. Προκειμένου ή Κυβέρνησις τής
είς τήν Εύρώπην, 0,8 μόνον είς τήν
χώραν μας.
ρησις υπάρχει είς τήν Στερεάν, Ευ
Τό έν λόγω αο&ρον, δημοσιευ&εν νπο τίτλον «ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ βοηθουμένη; χώρας νά έκλέξη με
Ελλάδα.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ταξύ τή; ιδιωτικής έπενδύσεως πρός ρυτανίαν καί Αιτωλοακαρνανίαν.
ITFPI
ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
'Η πυκνότης τών τηλεφώνων εί
! —Ή συντελουμένη στέγασις τών
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΙ Α-ΙΑ-»
έκτέλεσιν συγκεκριμένου Εργου άφ’ συμμοριοπλήκτων είναι οριστική;
ναι φυσικά μεγαλειτέρα είς τάς πό
έχει ώς ακολαύ&ως :
ενός καί διακρατικού δανείου άφ’ ε
λεις καί μικροτέρα είς τήν ύπαι
«Ό άμεοικανικός νόμος περί Οί-1 πό μορφ-> διακρατικών δάνειων, τέρου, ήτο φυσικόν νά προτιμήση | — "Οχι, ή στέγασις είναι προ
θρον. Ή πόλις μέ τάν μέγιστον άνά
Τοΰτο 4«ύ.ι«ινεν.
έσήμαινεν, ότι
δτι εφ
εω οσον πα- τό δεύτερον, ώς ικανοποιούν γενι- σωρινή, αλλά ένεργεΐται κατά τοικάτοικον αριθμόν τηλεφώνων είναι κονομικής Συνεργασίας (Economic' Τ'™,™
ρείχοντο
Εγγυήσεις
υπέρ
ιδιωτικών κωτέρας οικονομικά; της Επιδιώξεις. υΰτον τρόπον ώστε νά παρέχη είς
ό "Αγιος Φραγκίσκος, δπου τήν 1 Cooperation Act) Ετους 1948,
αυτούς τάς δυνατότητας καλής ζω’Ιανουάριου 1948 ΰπήρχαν 477 τη προέβλεπεν έν άρθρφ 111, βι 3 Επενδύσεων, επί τοσοΰτον έμειοΰτο
Ή έκτε 9είσα αντίθεοι; τών Ενδι
τό
διά
δάνεια
διαθέσιμον
ποσόν
τοΰ
λέφωνα άνά 1000 κατοίκους. Κα περί Εγγυήσεων, ας ή δυνατό να πααφερομένων Κυβερνήσεων πρός τάς
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
τόπιν ήρχετο ή Ούάσιγκτον μέ 435 ράσχη ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις Ενός δισεκατομμυρίου δολλαρίων.
ήγγυημένας ιδιωτικά; Επενδύσεις,
Ή περί Εγγυήσεων διάταξις, κα
έπειτα ή Στοκχόλμη μέ 418, ή Γε είς Επενδύσεις γινομένας' ύπό ’Αμε
έδημιούργησεν έν ’Αμερική κίνησιν,
Αί Τηλεπικοινωνίαι, νπό τον
νεύη μέ 381. Τό συγκρότημα ’Α ρικανών ιδιωτών Εν χωραις απολαυ- τά τό πρώτον Ετος Εφαρμογής τοΰ δπως τό 6Γ Εγγυήσεις πρυβλεπόμε- χ. Κ. ΓονναράκηΣννέντευξις
θηνών Πειραιώς δέν διέθετε περισ ούσαις της ’Αμερικανικής βοήθει Νόμου περί Οικονομικής Συνεργα νον ποσόν τών 300.000.000, δολλ. μετά «ον υπουργόν τής Πρόνοιας
σότερα τών 25 τηλεφώνων άνά ας. Σκοπός τής περί Εγγυήσεων σίας, δέν Επέτυχε τοΰ σκοπού της. άποχωρισθή καί άποτελέση ίδιον χ. Καραμανλή.— Έπενδυσις *Αιιε·
διατάξεως ήτο ή ένθάρρυνσις τοΰ Έκ τοΰ προβλεπομένου ανώτατου κονδύλων, δυνάμενον νά διατεθή ρικατικών κεφαλαίων ύπό rov χ.
1000 κατοίκους.
ΐδιωτικοΰ
αμερικανικού κεφαλαίου, ορίου τών 300.000.00t* δολλ., μό άποκλειστικώς υπέρ εγγυή Ν. Γαζή.— *Η πρώτη Έ&νική
Τεραστία είναι έπίσης ή άνάπτυξις τών λοιπών τηλεπικοινωνιακών δπως έπιζητήαη τοποθέτησιν έν νον 27.700.000 δολλ. ειχον έπιφυ- σεων. Ήλπίζετο, δτι, Εάν τό κονδύ Τράπεζα — 9Η ήλεκτροκίνησις εν
κλάδων. Τήν δρμήν, μέ τήν Οποίαν Ευρώπη καί συμβάλη είς τήν ανορ- λαχθή λόγφ Εγγυήσεων μέχρι τής λων ύπέρ Εγγυήσεων άπεχωρίζετο, Ίταλίη.— 'Εντυπώσεις άπό τήν
τής 1ης Ίανουαρίου 1949.
αναπτύσσεται ή τηλεπικοινωνία, θωσιν ταύτης.
αί Κυβερνήσεις τών άπολαυουσών
Ό κυριώτερος λόγος δΓ ον ή διά- βοήθειας χωρών δέν θά ειχον πλέον Πελοπόννησον.— 'JET εκ&εσις ελ
Αί τοιαΰται Εγγυήσεις δεν ηδύάντιλαμβανόμεθα άπά τό έξής γε
ληνικού υφάσματοςΖννόνιευξις
γονός : Τό 1947 έτοποθετήθησαν είς ναντο κατά τόν Νόμον τοΰ 11*48 νά ταξις περί Εγγυήσεων δέν έστάθη λόγον νά άντιτίθενται είς τήν έν μετά τοΰ χ. Πανλιδου διά τος i·
ικανή
‘νά
όδηγήση
είς
ιδιωτικός
’Α
αύταΐς έπένδυσιν ήγγυημένων ιδιω ξαγωγάς.— Οικονομικοί ειδήσεις
ι δλόκληρον τόν κόσμον 6.000.000 ύπερβοΰν τό ποσόν δολλ. 300.000.
νέα τηλέφωνα. Έχρειάσθησαν δμως 000. ΙΙλήν τό Εν λόγφ κονδύλων μερικανικά; επενδύσεις, είνε, δτι αί τικών ’Αμερικανικών κεφαλαίων.
τον εξωτερικόνΤά κυριώτερα
25 χρόνια άπά τής έφευρέσεως τοϋ δέν ένεφανίζετο ώς αυτοτελές, άλλ Κυβερνήσεις τών βοηθουμένων χω
‘Ο αποχωρισμός τοΰ κονδυλίου εμπορεύματα.— Πολιτική χα< οίκο·
ρών,
ών
κατά
Νόμον
άπητεΐτο
ή
Γκράχαμ Μπέλ, τό 1876, διά νά ά- ώς τμήμα τον κονδυλίου τοΰ ενός
τών Εγγυήσεων ύπεστηρίχθη έκθύ- νομική άνασκόπησις.— Ή χινησις
πσκτή'ση ή άνθρωπότης τά πρώτα , δισεκατομμυρίου δολλαρίων, δπερ ό συγκατάθεσις, δέν ήσαν διατεθειμέ μως ύπό τών τραπεζιτικών καί βιο του ΧρηματιστηρίουΑί χελευ·
νοι
νά
παράσχουν
τήν
τοιαύτην
της 6.000.000 τηλέφωνα.
νόμος προέβλεπεν (έν άρθρφ Π1,
μηχανικών κύκλων τής ’Αμερικής, χαϊαι είδήσεις.
Ό τηλέγραφος έδόθη είς κοινήν C, 2), δτι ήδύνατο νά διατεθή ύπό συγκατάθεσίν των, δεδομένου δτι
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)
χρήσιν περί τά μέσα τοΰ παρελθόν- τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως ύ- έκάστη παρεχομένη έγγύησις θά έ-

ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΚΑΙΤΟ ΣΤΕΛΙΟΝ ΜΑΡΣΑΛΛ
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ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ

"ΐΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Τρίμηνος δρχ. 15.000
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Του συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ
Όπως είναι γνωστό ή σημερινή
Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε τό1841
καί άρχισε νά έργάζεται άπά τά
1843. Ή Τράπεζα δμως αύτή τοϋ
Γεωργίου Σταύρου δεν είναι καί ή
πρώτη Εθνική Τράπεζα τής πατρίδος μας. Ή ίδρυσις τής πρώτης
Εθνικής Τραπέζης ανάγεται στήν
κρίσιμη έκείνη εποχή (1828-1831),
πού ή Ελλάδα μόλις είχε βγή από
τούς καπνούς τής μεγάλης Εθνε
γερσίας καί ή προσωπικότητα τοϋ
Καποδίστρια Εβανε είς δλους τούς
τομείς τοϋ σχηματιζομένου Κρά
τους τή σφραγίδα της. Καί είναι
τοϋτο πολύ χαρακτηριστικόν γιατί
δείχνει δτι άπό τά πρώτα βήματα
τής δημοσίας οικονομικής ζωής τής
Ελλάδος παρουσιάσθηκε ή Εθνική
Τράπεζα. Είναι δε άκόμη πιό χα
ρακτηριστικάν δτι τήν Τράπεζα αύ
τή τήν ίδρυσε ό Καποδίστριας, δ
άνυπέρβλητος Iκείνος Κυβερνήτης
πού αγάπησε τή γή καί ένίσχυσε
τήν γεωργίαν, αγάπησε τά γράμ
ματα καί τις τέχνες καί έθεμελίωσε τήν πρώτην στοιχειώδη καί
έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν, διοργάνωσε τά οικονομικά τοϋ Κράτους

1 καί ακριβώς στο κέντρον αύτής τής
διοργανώσεως Εβαλε τήν ’Εθνική
Τράπεζα γιατί κατάλαβε— καί ή
ταν αύτό Ενα λογικό συμπέρασμα
άπό τήν πολυκύμαντη δημοσία ζωή
του— δτι χωρίς ’Εθνική Τράπεζα
δέν μπορούσε νά γίνη τίποτε.
Τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1828 δ
Καποδίστριας αποβιβάστηκε στο
Ναύπλιον. Τήν 23ην Ίανουαρίου
Εφθασε στήν Αίγινα καί τήν 14ην
Φεβρουάριου ίδρυε στήν Αίγινα τήν
πρώτην Εθνική Τράπεζα πού ώνομάσθηκε μάλιστα «Χρηματιστική».
Γιά τήν Τράπεζα αύτή σπουδαίες
καί σημαντικές πληροφορίες μας
δίνει δ Κάρολος Μένδελσων Βαρθόλδης. Δεδομένου δέ δτι οί σχετι
κές πηγές είναι Ελάχιστες, οί πλη
ροφορίες αύτές γίνονται άκόμη σπου
δαιότερες καί σημαντικώτερες.
«Δοΰς πρώτος τό παράδειγμα,
γράφει δ φιλέλλην ιστορικός, κατέθηκε χίλια τάλληρα καί παρέσχε
συγχρόνως είς τήν Εθνικήν έπιχείρησιν μέρος τών χρηματικών πο
σών, άτινα Εύρωπαϊοι εύεργέται
είχον Εμπιστευθή αύτω είς θεραπεί
αν τής έπειγούσης ανάγκης. Παρεκάλεσε τδν Κουντουριώτη νά προκαταβάλη 10.000 ταλλήρων εις τήν
Τράπεζαν, δίδων αύτφ είς ύποθήκην καί πάλιν τά κτήματά του,
Εκρουσεν είς πάσαν θύραν, Εντός
καί Εκτός τής ‘Ελλάδος, αλλά μό
νον πλούσιοι φιλέλληνες, ώς δ άκάματος Έϋνάρδος καί δ Βασιλεύς
Λουδοβίκος, άνταπεκρίθησαν είς
τάς προσδοκίας αύτοϋ, καί υπέγρα
ψαν Εκαστος διά 50.000 φράγκα.
Έκ τών Εντοπίων κτηματιών
προσήνεγκον τινές άντί καταβολής
τάς κατά τοΰ Κράτους χρεωστικάς
αβτών απαιτήσεις, δπως πληρωθώ-

ής. Άογότερον καί εφ’ οσον τό
Κράτος ορθοποδήση οικονομικούς
καί Ενισχυθή προς τον σκοπόν αυ
τόν, -9α είναι δυνατόν νά γίνη εν
εργον μακράς πνοής διά τήν δριστι- «WVWW. WWVWA WWWWWIWi
κήν στέγ χσιν καί ένίσχυσίν των.
φΰησομένου έργου καταρτίζεται ά
— Εντός πόσων μηνών ελπίζε πό τοΰδε τό πρόγραμμα διά τόν
τε ότι θά εχη περατωθή τό εργον συντονισμόν όλων τών υπηρεσιών.
τοΰ έπαναπατρισμοΰ ;
’Απαραίτητος όμως προϋπόθεσις εί
— Πιστεύω απολύτως, μέ τόν ναι νά δωθή ή άπαιτουμένη οικονο
ρυθμόν τοΰ συντελουμένου έργου μική ένίσχυσις καί άπό τής πλευ
ότι έντός εξ μηνών όλοι οί συμμο- ράς τών ξένων, διότι πρέπει νά καριόπληκτοι θά έπανέλθουν εις τάς ταναηθή ότι ΰπέρ πάν ά'λλο προέεστίας των, τοϋτο δέ διότι λόγφτοΰ χει πρώτον ό επαναπατρισμός καί
χειμώνας θά διακοπή ό επαναπα ή άποκατάστασις τών συμμοριοπλήτρισμός εις ώρισμένας όρεινάς πε- κτων, ήτις θά έπιτρέψη νά συνεχιριοχάς διά νά έπαναληφθή τήν σθή άπροσκόπτως τό εργον τής άνασυγκροτήσεως τής Χώρας.
ανοιξιν.
ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥλΗΣ
— Νομίζετε ότι θά θελήσουν νά
έπανέλθουν όλοι είς τάς εστίας των
ή μήπως παρατηρεΐται διάθεσις ένίων έκ τούτων πρός παραμονήν
των εις τά κέντρα;
— Οί περισσότεροι θά έπανέλ
θουν εις τάς εστίας των διά νά καλ
λιεργήσουν τήν γην καί νά έπιδωθοΰν εις τά έ'ργα των, έφ’ όσον τό
Κράτος θά τούς βοηθήση καί θά
τούς παράσχη τά μέσα. ’Υπάρχει
βεβαίως μία αστυφιλία σέ περιορι
a*i«gSBMirafi&gs8Bg«^flCTiiir^^
σμένη όμως κλίμακα πρός παραμο
νήν εις τά μεγάλα ιδίως κέντρα καί
περισσότερον εις Θεσσαλονίκην. Τό
Κράτος βεβαίως δεν δύναται νά
τούς υποχρέωση διά νόμου νά έπα
νέλθουν, θά τούς στερήση όμως
πάντων τών προνομίων καί δικαι
ωμάτων τά όποια θ’ απολαμβάνουν
οί παλινοστοΰντες οπότε έμμέσοτς
ούτοι θ’ άναγκασθοΰν νά προτιμή
σουν τόν έπαναπατρισμόν ώς έπωφελέστερον δΓ αυτούς,
— Τί συνέτεινεν κυρίως εις τήν
έπιτυχίαν τοΰ έπαναπατρισμοΰ;
— Νομίζω ότι ή επιτυχία τοΰ ε
παναπατρισμού οφείλεται κυρίως
είς τήν άποκέντρωσιν, ή οποία άπεφασίσθη κατόπιν προτάσεώς μου,
διά τής συστάσεως τών Νομαρχια
κών Συμβουλίων, τά όποια έ'λαβον
ιδιαιτέρας πιστώσεις, άνέλαβον πλή
ρη πρωτοβουλίαν καί έχώρησαν είς
τήν λήψιν αμέσων αποφάσεων διά
τήν ταχυτέραν διεξαγωγήν τοΰ έπαναπατρισμοΰ.
Άς σημείο)3ή ακόμη ακόμη ότι
εις τήν έπιτυχίαν συνέβαλον καί αί
άρμόδιαι ύπηρεσίαι τοΰ Υπουργεί
ου, διά τής μεταβάσεως επί τόπου
όλων τών αρμοδίων διευθυντών οΐτινες εύρίσκονται από μηνός ήδη
είς τήν ύπαιθρον έποπτεύοντες τήν
διεξαγωγήν τοΰ όλου έργου τής άπακαταστάσεως. Ή νέα μεγάλη Ιξόρμησις διά τόν έπαναπατρισμόν
καί άποκατάστασιν τών υπολοί
πων θ’ άρχίση τήν Ιην Μαρτίου καί
θά τελείωση τό ταχύτερον. Διά τήν
τελειωτέραν έπιτυχίαν τοΰ άναλη-

σιν αύτάς τούλάχιστον μετά τοϋ τό
κου των, δ δέ Κουντουριώτης καί δ
Όρλάνδος Ελαβον μόνον μετοχάς
δισχιλίων ταλλήρων, δπερ έφάνη
λίαν άσήμαντον είς τδν Κυβερνή
την».
"Οπως δμως ήτο φυσικόν γιά τό
πρώτο βήμα τά πράγματα δέν έπήγαν καλά. Εκείνο δέ πού έστοίχισε
περισσότερο στήν ύπαρξι τοΰ νέου
ιδρύματος είναι δτι, Επειδή οί μέτο
χοι δέν είχαν άσφαλισθή μέ Εμπράγ
ματον άσφάλειαν, «δΓ ύποθηκεύσεως Εθνικών κτημάτων», ή πίστις
τής χρηματιστικής Τραπέζης άρ
χισε νά κλονίζεται. Ό Κυβερνήτης
και δσοι έπρωτοστάτησαν στήν ίδρυ
σι τής Τραπέζης ήθέλησαν έκ τών
ύστέρων νά αναπληρώσουν τήν
πρώτην παράλειψιν.
«Μεθ’ Εκανόν χρόνον, μάς πλη
ροφορεί δ Βαρθόλδης, κατενοήθη τό
κατ’ άρχάς άμεληθέν, καί μόλις διά
διατάγματος τής 3ης Φεβρουάριου
1830 Εδόθησαν είς ύποθήκην τή
Τραπέζη οί Επί τής ’Αχαϊκής α
κτής σταφιδαμπελώνες, οί Ελαιώ
νες τής Άμφίσσης καί τής Κορίνθου, τά σμιριδορυχεΐα καί αί άλυκαί τής Νάξου, τά λατομεία καί
αί άλυκαί τής Μήλου». Στήν Εμ
πράγματη αύτήν ασφάλεια πρός
τούς μετόχους οί άνθρωποι τής Τρα
πέζης έστήριξαν πολλά. Φαίνεται
δμως πώς ήταν κάπως άργά. «Ό,τι
κατά τήν ΐδρυσιν τοΰ καταστήμα
τος Εκείνου, συνεχίζει δ Βαρθόλδης,
ήθελε μετά χαράς χαιρετισθή, δέν
ήρκει πλέον τώρα, βτε δ κόσμος έζήτει πολιτικάς Εγγυήσεις, ή δέ καχύποπτος άντιπολίτευσις ήξίου νά
κηρυχθή Εντελώς άνεξάρτητος ή
Τράπεζα καί νά καθορισθή ή σχέσις ’
αύτής πρός τόν Κυβερνήτην. Έπει-
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Τό Λαχεϊον της άνοικοδομηοεως
καί των μεγάλων χρηματικών κερδών

» Μια ολόκληρος καινουργής έξαώροφος πολυκατοικία
• Μία ολόκληρος καινουργής τετραπλοκατοικία
• Δέκα διαμερίσματα είς καινουργείς κεντρικός πολυκα
τοικίας τδν ’Αθηνών
- 'Έν δισεκατομμύριον καί 200 εκατομμύρια δραχμων^είς
χρηματικά κέρδη
» 6.500 τυχηροΐ

ΚΛΗΡΩΣΙΣ

Σάββατον 31 Δεκεμβρίου,
ώρα 12 Μεσημβρινή

δή δμως ή Κυβέρνησις δέν άπεδέχετο τάς αιτήσεις ταύτας καί έζηκολούθει αύτή μόνη διοικούσα τήν
Τράπεζαν, ή δυσπιστία τής κοινής
γνώμης έξεδικήθη κατά τοϋ πιστω
τικού Εκείνου καθιδρύματος».
Φαντάζεται κανείς εύκολα δτι ή
διελκυστίνδα αύτή τής Κυβερνήσεως καί τοϋ κοινού δέν ήταν καί δέν
κατέληξε πρός τό καλόν τής Τραπέζης. Όχι μόνον ή τιμή τών χρεωγράφων της έξέπεσε άλλα συνέ
βηκε καί κάτι άλλο" Επειδή ή Κυβέρνησις δέν"'είχεν άπό ποΰ άλλου
νά Εξοικονομήση τούς άναγκαίους
πόρους διά διαφόρους Κρατικάς άνάγκας, έχρησιμοποιοϋσε τά κεφά
λαια τής Τραπέζης. "Ετσι έντός δλίγου ή χρηματιστική Τράπεζα είχεν έξαντληθή. Καί είναι πολύ χα
ρακτηριστικές οί τελευταίες πληρο
φορίες τοΰ Βαρθόλδη. Μοιάζουν,
μπορεί νά πή κανείς, μέ Εναν Επι
κήδειο γιά τήν πρώτην Ελληνική
Τράπεζα.
«Έν τφ προϋπολογισμοί τοϋ 1830
δέν σημειοΰται πλέον τά κονδύλιον
«’Από ’Εθνικήν Χρηματιστικήν
Τράπεζαν», ή δέ Κυβέρνησις, μή
ώφελουμένη έξ αύτής, Επαυσε καί
ύπέρ αύτής ένδιαφερομένη. Ούδέποτε πλέον έγένετο λόγος περί Επι
στροφής τών καταβολών της, ούτε
περί απαιτήσεων κατά τοϋ Δημο
σίου Ενεκα τών όποθηκευθεισών
Εθνικών γαιών, μέχρις ού ή άντιβασιλεία έπέρανεν έν έτει 1834 τήν ι
δανικήν τής Τραπέζης ύπαρξιν».
Ό Κ. ΙΙαραρρηγόπουλος διαιρεί
τά Εργον τοΰ Κυβερνήτου σέ δύο
περιόδους : «τήν πρώτην άπά τάς
περιόδους αύτάς, κρίνει δ ιστορικός
τοϋ "Εθνους, έκτεινομένην μέχρι
τής Συνελεύσεως τοϋ "Αργους (23
’Ιουλίου 1829), τήν χαρακτηρίζει
άπ’ άκρου είς άκρον ή πυρετώδης
καί εύτυχεστάτη δημιουργική προσ
πάθεια τοΰ άνδρός». Στή γόνιμη
αύτή περίοδο άνήκει καί ή έμφάνισις τής πρώτης ’Εθνικής Τραπέζης
τής πατρίδας μας. Καί αποτελεί
Ενα άπό τά πιά φωτεινά σημεία
της. Τήν σημασίαν αύτή δέν Επισκι
άζει καθόλου ή αποτυχία, άφοϋ τήν
πρώτην αποτυχία διαδέχεται σύν
τομα ή Επιτυχία. Μετά μία δεκαε
τία τά δνειρο τοΰ Καποδίστρια έγι
νε πραγματικότης...
ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

Ή νέα επικράτεια

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
τοϋ Κράτους τοϋ Ισραήλ
«Δύναταιτό κράτος τοΰ Ισρα
ήλ νά έπιλύσπ τά οικονομικά του
προβλήματα» είναι ό τίτλος τοϋ
άρθρου τών «Οικονομικών Τάϊμς».
Μετά προηγουμένην
έξέτασιν
τών διαφόρων προβλημάτων, τά ό
ποια άντιμετωπίζουν αί άοχαΐ ό
άρθρογράφος διαπιστώνει δτι έφ'
οσον τό μένα μέρος τής Ίσραηλιτικής βιομηχανίας έξαρταται άπό
τάς εισαγωγάς πρώτων ύλών έκ
τοΰ έξωτερικοΟ αί τιμαί τών βιομη
χανικών των προϊόντων δέν δόνανται νά μειωθούν εί μή μόνον διά
τής μειώσεως τών Εργατικών έξόδων καί τής ριζικωτέρας όργανώσεως τής παραγωγής
ή όποια
δμως δέν δύναται νά άναληφθή ύπό
τάς σημερινός περιστάσεις, λόγω
τής ύψισταμένης σοβαρός άνεργίας.
Ή κυβέρνησις κατέβαλε προσ
πάθειας, Ινα προκαλέση πτώσιν τοϋ
τιμαρίθμου ώστε νά δυνηθήνά προβή είς τήν έλάττωσιν τών ήμερομισθίων καί κατά συνέπειαν καί τής
τιμής τών βιομηχανικών προϊόντων.
Ή πολιτική της αυτή έπιτυγχάνει
έπί τοϋ παρόντος.
Είς τήν χώραν ταύτην καταβάλ
λεται όμοίως σοβαρωτάτη προσ
πάθεια διά τήν κατασκευήν άρδευτικών Εργων πρός αΰξησι» τής πα
ραγωγής διά σκοπούς τόσον έσωρικής καταναλώσεως δσον καί έξαγωγικούς.

*» SAAWAV.SW.AVWASAAV.V//.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

0 ΛΕΥΚΟΣΑΝΘΡΑΞ
ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
Ιδιαιτέρα άντοηόκρισις τής ουνεργάτιδός μας κ. Λ. ΓΚΟΥΤΜΑΗΗ
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ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ
Αί έγχριθεϊσαι υπό rcu 'Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιηθείς
τού προγράμματος Άνααυγκροτήοευς, έπενεχΒεϊααι κατόπιν τοΰ καθο
ρισμού τοΰ οριστικού ηοσοΰ της προς τήν "Ελλάδα ’Αμερικανικής
ββηδείας, τοποΒετβΰν τήν Εφαρμογήν του επί τής βετιχής βάοειις
ή όποια έδπνεϊ είς τήν πρακτικήν όδον. "Ηδη αί άνάγκαι τής χώρας
έχουν έκτιμηβή δεόντως καί αί δυνατότητες έχουν μελετηβή Επί τη
βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Ή Επιτευχθείσα Εν τώ μεταξύ άποκατάστασις τής ειρήνης διά τής συντριβής τής ανταρσίας καί ή είσοδος
τής χώρας είς τήν περίοδον τοΰ έμαλοΰ οικονομικού βίου προοιωνίζοντα άναμφιβόλως τήν πιστήν καί άπρόσκοπτον Εφαρμογήν τοΰ άνα8εωρη8εντος προγράμματος. ’Αλλ’ Εκείνο πού αποκτά Εξαιρετικήν
σημασίαν είναι ή κυβερνητική άπόψαοις τήν οποίαν Εξήγγειλε διά τών
προσφάτων δηλώαεών του ο υπουργός τοΰ Συντονισμού κ. Στ. Στέφανόπουλος, περί απολύτου πλέον προτεραιότητος τής άνασυγκροτήσεως
«Εστω καί μέ θυσίαν τής καταναλώσεως». Η προτεραιοτης αυτή καί
Επιβεβλημένη καί αναγκαία είναι διά νά άποτελέστ) ή άνασυγκρότησις
πραγματικότητα, ή όποια 8ά είναι ή βάσις τής μελλοντικής ευημερίας
Τβΰ Ελληνικού λαού καί ακρογωνιαίος λίθος είς το οικονομικόν οίκοδόμημα τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος.
_____________________

Καί διά νά έπανέλθωμεν είς τό
ΜΙΛΑΝΟΝ, Δεκέμβριος. [’Ιδιαιτέ εργον πρέπει νά Εχη περατωθή Εν
ρα άνταπόκρισις τής «Τραπεζιτι τός πέντε Ετών μέ χρησιμοποίησιν Ερώτημα τοΰ Ενδεχομένου τής χρη
κής»)^ Τό ζήτημα των ’Εργοστα τριακοσίων χιλιάδων Εργατών. Ή σιμοποιήσεως άτομικής Ενεργείας,
σίων ’Ηλεκτροπαραγωγής, τό οποί συνολική άπόδοσις τών Εγκατα σημειοΰμεν δτι άντίστοιχον είς πα
ον έτέθη έσχάτως έν Έλλάδι καί στάσεων θά είναι 22 δισεκατομμύ ραγωγήν Ενεργείας Εργον θά έστοίεϊδικώτερον τό έάν πρέπει νά έκ- ρια ώριαίων κιλοβάτ, μέ οικονομίαν χιζε 75ο) ο άκριβώτερον καί Επιπλέ
μεταλλευθοΰμε τις ύδαιοπτωσεις τριάντα Εκατομμυρίων τόννων γαιάν ον Ενώ Εδώ ή πρώτη ύλη, τά ΰδαή όχι, θά πρέπει_ νομίζομεν να εςε- θρακος έτησίως. Κατά τούς άρμο- τα, δέν στοιχίζουν τίποτε, είς τήν
τασθή καί άπό τής πλευράς τοΟ τι δίους οικονομικούς κύκλους ή άπό δευτέραν περίπτωσιν θά πρέπει νά
σκέπτονται σχετικώς εις αλλας χω_ σβεσις τού όλου Εργου δύναται νά είσάγεται πάντοτε τό ούράνιον καί
ρας όπου Εχουν ήδη άντιμετωπισθη γίνη Εντός τριών καί ήμίσεως Ετών δή είς τιμάς κάθε άλλο παρά Εκ
δλαι αΐ άπόψεις. Είδικώς έν ’Ιτα ύπολογιζομένης τής συμβατικής τι τών προτέρων καθορισμένος. _ Επί
λία όπου δλόκληρος ή ήλεκτροπα- μής τών τεσσάρων γαλλικών φράγ πλέον δε πρέπει να_ ληφθη υπ οψιν
ραγωγή άντ ι με τωιτί ζέεται άτιό τας κων κατά ώριαΐον κιλοβάτ καί προ- ό κίνδυνος τόν όποιον θά διατρε
Οδατοπτώσεις μποροΟμε νάεϋρωμεν στιθεμένης τής Εκ τού γαιάνθρα χουν οι γειτνιάζοντες το έργοστάσιον άτομικής Ενεργείας πληθυσμοί.
Ενδιαφέροντα σημεία τά όποια χω κας προκυπτούσης οικονομίας.
Φυσικά δέν είναι δυνατόν νά
Διά τήν κατασκευήν τού φράγ
ρίς φυσικά ν’ άποτελοΰν άποφασιστικάς Ενδείξεις υπέρ τής μιας ή ματος θά άπαιτηθοΰν 130 Εκατομ συγκριθή τό τεράστιον αύτό Εργον ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΝ
τής άλλης Χύσεως, Εχουν γενικω- μύρια κυβικά μέτρα ύλικοΰ, δηλα μέ τό Ελληνικόν πρόγραμμα τό ό
'Η νομισματική επιτροπή κατά
δή έκατονταπλασία ποσότης άπό ποιον άντιμετωπίζει δαπάνην μό
τέραν άξίαν.
’Αλλά άς κάνωμε πρώτα μίαν ά- Εκείνην πού άπητήθη διά τήν κα λις 75 Εκατομμυρίων δολλαρίων. τήν τελευταίαν ανζής σννεδρίασιν ένέ·
νασκόπησιν της καταστάσεως έν τασκευήν τοΰ μεγαλυτέρου ούρα- Είναι δμως πάντοτε Ενδιαφέρουσα κρίνε ποσόν 40 δισεκατομμυρίων διά
’Ιταλία άπό άπόψεως ήλεκτρικοΰ νοξύστου τής Νέας Ύόρκης. θά Ε- ή παρακολούθησις άντιστοίχων Ερ τήν παροχήν δανείων εις καταναλώρεύματος. Άπό τής λήξεως τοΰ ΧΠ ύψος 600 μέτρων καί μήκος είς γων όσονδήποτε καί άν είναι συγ- τικονς σννεταιρισαούς. Διά νά δο&οϋν
όμως τά δάνεια ανζά απαιτείται ανμ·
πολέμου καί Εντεύθεν κάθε χρόνο τήν κορυφήν 1100 μ. καί θά εύρίσκε κριτικώς γιγαντιαΐα.
φώνως προς τήν άπόφασιν τής νομιΛ. ΓΚΟΥΤΜΑΝΝ
στην άρχή τοΰ χειμώνας _ δημιουρ- ται σέ Ενα ύψόμετρο 2500 μ.
γεΐται στερεοτύπως τό ζήτημα τής
άνεπαρκείας τοΰ ρεύματος. Βιομη
χανία!, βιοτεχνίαι, καταστήματα, Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ KRI ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
σπίτια, όλοι γκρινιάζουν κάθε χρό
νο καί κάθε χρόνο άντί νά βελτιώ
νεται ή κατάστασις, χειροτερεύει.
Στήν άρχή τό πράγμα άπεδίδετο
στίςκαταστροφές των Εγκαταστά
σεων λόγψ των πολεμικών Επι
χειρήσεων, ύστερα στήν άνομβρία,
ύστερα οί πιο άπίθανες αίτίες
ήσαν άφορμή τοΰ κακού, όπως
'Εντυπώσεις του συνεργάτου μας κ. Τ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
π. χ. τό ότι ή Ιταλία πουλάει τό
ρεύμα στίς παραμεθόριες Επαρ
χίες τών γειτονικών κρατών καί δή ‘Ο δημοσιογράφος κ. Τάκης Παπαγιαννό- την πραγματικότητα όμως διεδραμα-1 είς τάς νοτίους Επαρχίας τής Πελοπουλος, ό όποιος έπανήλθεν έσχάτως
=,
" ποννήσου αντιμετωπίζουν τό δίλημ
τής Ελβετίας διά νά είσπράττη συ
άπό μίαν μακράν περιοδείαν εις τήν τίζετο μία τραγωδία πού εκφράζει τήν
νάλλαγμα κλπ. Ή άλήθεια έν τούϋπαιθρον τής Πελοποννήσου ώς άπε- σημερινήν κατάστασιν του αγροτικού μα νά διακόψουν τήν καλλιέργειαν τοϋ
σταλμένος μιας τών μεγαλυτέρων "Αθη κόσμου. Καί συγκεκριμμένως,
έ'να προϊόντος ή νά ύποκύψουν είς μίαν
τοις δεν είναι Εδώ. Αν λάβη κα
ναϊκών έφημερίδων έγραψε είδικώς
κατάστασιν πού έγγίζει τά δρια τής
νείς τόν κόπο νά ρίξΐ1_ ριά ματιά
διά τήν <Τραπεζιτικήν» το κατωτέρω τραστ όλιγαρίθμων εμπόρων επέτυχε
στίς στατιστικές θά ίδή δτι ό μέσος
ένδιαφερον σημείωμα σχετικώς μέ τό νά δημιουργήση τεχνητήν ελλειψιν διά τραγωδίας. Τό ρύζι στοιχίζει τουλάχι
έπίμαχον πρόβλημα τής παραγωγής νά προκαλέση άνοδον τών τιμών,. "Υ στον δχιλιάδας δραχμάς κατ’όκάν.Αί τιδρος τών βροχών δέν άλλαξε σχε
έλαίου, πατάτας καί όρύζης :
πό τάς συνθήκας αύτάς οί παραγωγοί μαί δμως πού προσφέρουν οί Εμποροι
δόν καθόλου καί δτι π. χ. ή πεν
ταετία 1934 1939 πού δέν ύπήρχε
Ή Πελοπόννησος κρούει τόν κώ έξηναγκάζοντο ή νά άφίνουν τό προϊ μέ άμεσον παράδοσιν είς "Αθήνας
κρίσις ήλεκτρικοΰ Εχει τόν ίδιο μέ δωνα τοΰ κινδύνου... Τρία βασικά— όν νά σαπίζη είς τούς αγρούς ή νά υ δέν υπερβαίνουν τάς 4.500 δραχμάς—
σον όρον μέ τήν πενταετία 1944 - «εθνικά» προϊόντα διατρέχουν μίαν ά- ποκύπτουν είς τάς πιέσεις τών εμπό τιμή πού αποτελεί καταστροφήν διά
1949. Ή άλήθεια είναι πολύ απλή νευ προηγουμένου κρίσιν πού απειλεί ρων πωλοΰντες τήν πατάταν πρός 500- τούς παραγωγούς. Οί περισσότεροι με
καί μπορεί νά συνοψισθή σέ δύο καί συγκλονίζει χιλιάδας παραγωγών. 000 δραχμάς τήν όκάν.
ταφέρουν έν μέσω άφαντάστων ταλαι
παράγοντας: πρώτον αόξησις τής Τό λάδι, ή πατάτα, τό ρύζι. Δέν είμαι
Τό ίδιο συνέβη καί μέ τό γλεΰκος. πωριών τήν παραγωγήν των είς "Αθή
καταναλώσεως καί δεύτερον στα· «ειδικός». Γυρίζω όμως άπό μίαν μα Τεραστία, πρωτοφανής ή έφετεινή εσο νας καί Πειραιά, σπαταλοΰν μέγα μέ
μάτητα τής άνοικοδομήσεως νέων κράν δημοσιογραφικήν περιοδείαν είς δεία, άλλα ατμόσφαιρα θλίψεως καί ρος τών οίκονομιών των διά δαπάνας
σταθμών, Εξ αιτίας τοΰ πολέμου. τόν μαρτυρικόν Μωρηάν καί συνεπώς άπογνώσεως είς τήν ύπαιθρον. "Η με- μεταφοράς καί διαμονής καί τελικώς
Διά τήν Νότιον ‘Ιταλίαν πρέπει νά είχα τήν ευκαιρίαν νά ακούσω από γαλυτέρα τιμή πκλήσεως τοΰ γλεύκους είσπράττουνέξευτελιστικά ποσά,Θάπρέσημειωθή καί Ενας τρίτος παράγων: ψεις, παράπονα, διαμαρτυρίας,— λόγια δέν ύπερέβη τάς 500 δραχμάς τήν μπό- πει Εντούτοις νά σημειωθή δτι ή πρόο
*0 Μουσσολίνι διά λόγους αυταρκεΐ- πικρίας καί άγανακτήσεως, εκκλήσεις τσαν (δύο όκάδας) ! Τό κρασί έν τού δος πού έσημειώθη είς τήν όρυζοκαλας είχε κατασκευάσει σταθμούς πού δυστυχώς αντηχούν είς τά ώτα το'ς νέας εσοδείας εξακολουθεί νά λιέργειαν τόσον είς τήν Ρούμελην ό
Εξυπηρετούμενους μόνον άπό τας υ τών «οικιλωνόμων αρμοδίων ώς «φω- πωλήται πρός 4.000 δραχμάς τήν όκάν... σον καί είς τήν Πελοπόννησον ύπήρ
δατοπτώσεις, Ενώ εις περιοχάς δ- ναί βοών των έν τή έρήμφ» καί κάτι
ξεν τόσον αξιόλογος, ωσ'ε είναι ει'κοπου διαπιστούνται περίοδοι κατά περισσότερον. Δύο ολόκληρα χρονιά
λον νά άντιληφθή κανείς τήν εκτασιν
Ή τιμή ασφαλείας τοϋ έλαίου τής ζημίας πού θά προκληθή είς βά
τό μάλλον καί ήττον μακράς ξηρα υπηρέτησα ώς Εφεδρος^ αξιωματικός
σίας είναι άπαραίτητον νάπροβλε- είς τήν Πελοπόννησον, έζησα τό δρά
ρος τής Εθνικής οίκονομίας αν οί πα
ραγωγοί υπό τό κράτος τής άπογνώ
φθή ώς συνήθης ή κατανάλωσις μα τών άγροτών, ένοιωσα τόν πόνο
Χειρότερα, περισσότερον τραγική εί
γαιάνθρακας.
του, τούς πόθους του— γνώρισα μέσα ναι ή κατάστασις τών παραγωγών έ σεως διακόψουν τήν καλλιέργειαν τοϋ
"Η βραδύτης τής οίκοδομησεως στήν παράξενη ατμόσφαιρα τοΰ πολέ
ζωτικού τούτου προϊόντος.
καί άνοικοδομήσεως^ τών σταθμών μου τήν ψυχή του, μιά ψυχή πού ξε λαίου. "Από ΙΟΟετίας δέν άναφέρεται
Ποιά είναι τά μέτρα εκείνα πού
τόσον
πλούσια
παραγωγή.
Είς
τήν
Λα
παραγωγής, πλήν τής μεταπολεμι χειλίζει άπό τήν απόγνωση άλλα πού
θά υψώσουν φραγμούς είς τήν έκμεκονίαν
καί
μόνον
ή
έσοδεία
θά
ύπερκής καχεξίας, δέον ν’ άποδοθή καί πλημμυρίζει στίς ώρες τοΰ κινδύνου
τάλλευσιν τών άγροτών καί θά εξα
εις μίαν άλλην αιτίαν, σοβαρωτά άπό τήν προσδοκία ευτυχισμένων ημε βή τά 18-20 εκατομμύρια όκάδας, ένώ σφαλίσουν αρμόνικάς σχέσεις μεταξύ
συνολικός
είς
τόν
Μωρηάν
υπολογίζε
την, τήν όποιαν ίσως δέον ν άντι ρών.
ται δτι θά παραχθοΰν περισσότεροι παραγωγής καί καιαναλώσεως ; Ιδού
μετωπίση καί ,ή Ελλάς : είς τόν
ταϋτα εν συνάψει— όπως τά θέτουν
’Απερίγραπτη είναι ή έκτασις τών
φόβον δτι Εντελώς άπροόπτως ή ά- καταστροφών, πού ύπεστη είδικώς εις άπό 40 χιλιάδες τόννοι. Έν τούτοις ή οί ίδιοι οί παραγωγοί :
κατάστασις
άπό
τής
πλευράς
τών
πα
τομική Ενέργεια δύναται ν’ άντικα- τόν Μωρηάν ή γεωργική παραγωγή
1) Καθορισμόν συμφερούσης είς
ταστήση τήν ήλεκτρικήν. Αυτό εί καί ή κτηνοτροφία. Άπό 180-200 χι ραγωγών δέν είναι καί τόσον ρόδινος.
ναι τό μέγα πρόβλημα πού άντι- λιάδες αιγοπρόβατα πού υπήρχαν προ "Επί τρία συνεχή Ετη δέν συνεκόμισαν τους πηραγωγούς τιμής ασφαλείας καί
μετωπίζει σήμερον ό οικονομικός τής ανταρσίας είναι ζητημα αν διεσιό- παρά έλαχίστας όκάδας, ένώ εξ άλλου Εξαγορά υπό τοΰ Κράταυς τής Εσοδεί
κόσμος, θά μπορέση ή άτομική Ε θησαν σήμερα συνολικοίς δ - 6 χιλιά οί ερυθροί επιδρομείς άπεμύζησαν ας σίτου, πατάτας καί όρύζης.
νέργεια νά άντικαταστήση τήν ή δες ! Τούτο οφείλεται άφ’ ενός μέν είς τάς προμήθειας των καί κατεδίκασαν
2) Αΰξησιν τής τιμής ασφαλείας τοΰ
είς έσχάτην Ενδειαν χιλιάδας αγροτι έλαιολάδου είς 12 χιλιάδας δραχμάς
λεκτρικήν ;
τάς συνεχείς διαρπαγάς υπό τών συμ
Ένας άπό τούς γνωστοτέρους μοριτών καί άφ’ ετέρου εις την ελλει- κών οικογενειών. "Ηδη δτε ή παρα κατ’ όκάν.
ειδικούς, ό
‘Ελβετός καθηγητής ψιν ζωοτροφών λόγω των χιόνοιν και γωγή είναι πλούσια προσδοκούν τήν
3) Άμεσον χορήγησιν πιστώσεων
Χάνς θίρριγκ, είναι τής γνώμης δ- τής έκμηδενισθείσης γεωργικής παρα άπολύτρωσίν των άπό τά βάρη, τών
τι τά κοιτάσματα τοΰ ουρανίου γωγής. "Ηδη, πραγματοποιείται μια ποικίλων χρεών καί παραλλήλως τήν διά τάς νέας καλλιέργειας.
δέν είναι άνεξάντλητα καί δτι Εξ συνεχής άνοδος, Ιδία αφ" ης επετράπη έξασφάλισιν πιστώσεων διά τήν αγο
4) Διανομήν σπόρων καί λιπασμά
άλλου οί χώραι πού τά κατέχουν, ή βοσκή τών αιγοπροβάτων είς δασικα ράν καλλιεργητικών εργαλείων.
των είς τιμά; προσιτά;.
Ένώ δμως άνέμεναν, ότι τό Κρά
διά πολεμικούς λόγους, κάθε άλλο διαμερίσματα.
'Υπάρχουν φυσικά καί άλλα πολ
παρά διατιθεμέναι θά είναι νά τά
τος θά καθώριζεν ώς τιμήν ασφαλεί λά καί ποικίλα ζητήματα πού συνδέ
ας τουλάχιστον τό ποσόν τών 12.000 ονται μέ τό πρόβλημα τής γεωργικής
θέσουν είς τήν διάθεσιν τής Γαλ
δραχμών έπληροφορήθησαν κατάπλη παραγωγής. Εκείνο πού Εχει πάντως
λίας, τής ‘Ελβετίας ή τής "Ιταλίας.
Ή παραγωγή τής πατάτας
Έάν τουναντίον αί τρεις αύταί χώ
κτοι ότι έμειώθη είς 8.000—όριο ν έν- μεγαλυτέραν σημασίαν είναι ή κατατός τοΰ οποίου ούτε τά καλλιεργητικά
ρα ι προέλθουν σέ μίαν συμφωνίαν
"Εκπληκτική είναι ή είκών άπό Εξοδα δέν Εξασφαλίζονται, δεδομένου νόησις τής άγωνιώδους καταστάσεως
μπορούν νά πραγματοποιήσουν Ε
τών άγροτών καί ή Εκδήλωσις οΰσιανα σχέδιον πολύ μεγαλοπρεπέστε- τής πλευράς τής γεωργικής παραγω ότι ταϋτα ύπερέβησαν κατά τήν τρέ- σ τ ι κ ή ς προστασία; άπό τό Κράτος.
γής.
"Η
έφετεινή
εσοδεία
καί
σίτου
χουσαν περίοδον τάς 9.000 δραχμάς Δέν άρκοϋν τά συνήθη ημίμετρα. Οί
ρον, πού θά δώση είς δλους ποτα
μούς Ενέργειας "Γό σχέδιον αύτό καί πατάτας καί έλαίου καί ορύ^ης, κατ’ όκάν. Είς έπψετρον ύφίσιανται άγρόται, οί ήρωες καί μάρτυρες αυ
συνίσταται είς τήν κατασκευήν μι εκεί όπου έγένοντο εντατικοί καλλιερ- τάς πιέσεις τών εμπόρων, οί όποιοι τοί τής υπαίθρου κρούουν τόν κώδω
ας τεραστίας τεχνητής λίμνης είς γειοι, ύπήρξεν μεγάλη "Υπερπαραγω προσφέρουν τιμάς γύρω είς τάς 6.500- να τοΰ κινδύνου... "Οταν είχε ξεσπά
τήν κοιλάδα τοΰ Ίζέτ _πού θά συγ· γή είς όλα τά είδη, 'Υπολογίζεται ότι 7.500 κατ όκάν, ένώ υπάρχουν βάσι σει ή προδοτική θύελλα καί ή ύπαι
κεντρώση τά δδατα τών "Αλπεων. ή εσοδεία τής πατάτας είς μόνας τας μοι ύπόνοιαι δτι μεγάλαι ποσότητες ε θρος έστέναζεν ύπό τό πέλμα τών βαρΆπό τήν λίμνην αύτήν θά Εξυπη περιφέρειας Μαντινείας (Λεβιδίου - λαίου συγκεντρώνονται διά νά προ- βάρτον τής κόκκινης στέππας, έστάρετηθούν οί σταθμοί ήλεκροπαρα Τεγέα;) καί "Αργολίδας ή εσοδεία πα κληθή αργότερα τεχνητή Ελλειψις καί θησαν ακλόνητοι Επάνω στίς Επάλξεις
γωγής τών τριών χωρών. ‘Ο προϋ τάτας ύπερέβη τά 18 εκατομμύρια ο παράλληλος ύψωσις τών τιμών.
τοϋ έθνικοϋ καθήκοντος. Πολλοί Εθυ
πολογισμός φυσικά τής δαπάνης κάδων. Έν τούιοις είς τήν αγοράν
σιάσθησαν καί χιλιάδες άλλοι υπήρ
τών
Αθηνών
έσημειώθη
ελλειψις
καί
διά τό τεράστιον αύτό Εργον δέν
ξαν οί νικηταί είς τόν Γράμμον, είς
είς
τήν
περίοδον
τής
έπαρκείας
αδι
Ή
όρυζοκαλλιέργεια
άστειεύεται. 150 έκατομ. δολλάρια
τό Βίτσι, είς τήν Ρούμελην καί τ
διά φράγματα, 600 Εκατομ. δολλά καιολόγητος ύψωσις τιμών είς τό επί
Μωρηάν. Τώρα πού απλώνεται είς όρια διά τήν διοχέτευσιν καί διά πεδον των 1200-1300 δραχμών κατ’ ό
λην τήν χώραν ή χαρά τής είρηνικήΉ
παραγωγή
Επίσης
τής
όρύζης
στοάς, 150 έκατομ. δολλάρια διά κάν, ένώ είς τούς αγρούς τοΰ Μωρηά παρουσιάζει παρόμοια θλιβερά συμ ζωής άξιοΰν στοργήν καί εύγνωμο
σταθμούς κλπ. Εν δλω περίπου Ενα έσάπιζαν δέκα Εκατομμύρια οκάδων πτώματα. Εκατοντάδες παραγωγών αύνην...
δισεκατομμύριο δολλάρια. Τό δλον πατάτας, ελλείψει αγοραστών I Είς

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΑΙΟΥ-ΠΑΤΑΤΑΣ-0ΡΥΖΗΣ

σματικής επι τροηής εγγνηαις του
Κράτους. Θά &τλήοη όμως ή Κνβίρ·
νησις νά παράοχη τάς ζητονμίνας ίγ·
γυήαιις ; ‘Ελπίζομεν ο τ* &ά ύπάρξ·η
ή δέουσα πατανόησις καί τά Κράτος
δέν &ά φέρ-η προσκόμματα, διότι άλ
λως ή άπόφααις τής νομισματικής
επιτροπής &ά παραμείντ) ώς δώρον
άδωρον.

¥

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι δέν
άνταποκρίνονται είς τήν πραγματι
κότητα αί πληροφορίαι δτι τά με
γάλα τεχνικά Εργα τά όποια θά
συντελέσουν
είς τήν ταχυτέραν
άνασυγκρότησιν τής Χώρας πρόκει
ται νά καθυστερήσουν συνεπεία έλλείψεως προσωπικού. Καί ή γνώμη
μας αύτή στηρίζεται είς τό δτι ό
φερόμενος λόγος, δτι δηλαδή αί
άποδοχαί είναι μικροί καί ούδείς
πολιτικός μηχανικός Εδέχθη νά
προσφέρη τάς ύπηρεσίας του, εί
ναι άπαράδεκτος. Είναι άδύνατον
είς μίαν χώραν τής όποίας ή άνόρθωσις έξαρταται άποκλειστικώς
καί μόνον άπό τήν Εκτέλεσιν μεγά
λων τεχνικών Εργων, νά προσκό
πτουν αί μεγάλοι προγραμματικοί
Επιδιώξεις είς τοιαΰτα αίτια μιας
άντιλήψεως ή όποία μόνον ώς στε
νοκέφαλος δύναται νά χαρακτηρισθή. Τό αίτημα χορηγήσεως τεχνι
κού Επιδόματος ή έξισώσεως τοΰ
μισθού τών τεχνικών ύπαλλήλων
τού υπουργείου Άνοικοδομήσεως
είναι άπολύτως δίκαιον καί πρέπει
νά είσακουσθή.
★

ΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ!
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι ή Κυβέρνησις θά δώση τήν δέουσαν προσο
χήν είς τά αιτήματα τοΰ έργατοϋπαλληλικοΰ κόσμου, διδόμενης "ικανοποιη
τικής λύσεως, νά άποιραπή ή άπεργιακή κίνησις πρός τήν όποιαν κινείται
ολόκληρος ό συνδικαλιστικό); οργανω
μένος κόσμος. 'Εργον τοϋ Κράτους εί
ναι νά γεφυρώνη τάς διαφοράς καί νά
λαμβάνη ιδίως υπ" όψει τά δίκαια αι
τήματα τής μεγάλης τάξεως τών Εργα
ζομένων.

ΕΥΧΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Ό Διευθυντής τού καταστήματος
"Αλεξάνδρειάς κ. Ύπάτιος Κοσσένας μας άπηύθυνε τήν κάτωθι
Επιστολήν :
"Αγαπητή «Τραπεζιτική».
Μέ πολλήν εύχαρίστησιν καί μεγάλην συγκίνησιν Ελαβα τά πρώτα
φύλλα τής Τραπεζιτικής, τόσον τής
δεκαπενθημέρου
οικονομολογικής
καί τραπεζιτικής έκδόσεώς της, δσον καί τού συλλογικού δελτίου.
Συγχαίρω θερμότατα τήν Διοι
κητικήν "Επιτροπήν τοΰ Συλλόγου
διά τήν πλήρωσιν τοΰ κενού πού
είχεν άφίσει ή διακοπή τής έκδόσε
ώς της, καθώς καί δλους τούς μοχθήσαντας διά τήν άρτίαν καί έπι*
μεμελημένην έπανεμφάνισίν της.
’ Εύχομαι όλοψύχως Επιτυχίαν είς
τούς εύγενεΐς σκοπούς σας.
Η «Τραπεζιτική», άνεξαρτήτως
τής λίαν ένδιαφερούσης καί μορφω
τικής Ολης της. ύπήρςε πάντοτε καί
θά είναι ένας άπαραίτητος πνευ
ματικός καί ψυχικός συνδετικός κρί
κος μεταξύ τών συναδέλφων τού
Κέντρου καί τών "Υποκαταστημά
των.
Μέ πολλήν άγάπην
Υ. Λ. ΚΟΣΣΕΝΑΣ
Δι)ντής Κατ)τος Άλεξανδρείας
Σ. Σ· Εϋχαριστούμεν τόν άγαπητόν συνάδελφον διά τά θερμά
του λόγια καί έλπίζομεν νά άνταποκριθώμεν είς τάς προσδοκίας
too.

Π! ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΚΛΟΣΤΟΎ ΦΠΗΤΟΥΡΓΙΗΣ ΜΠΣ

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΦΚΣΜΗΤΟΣ
ΕΓΚηΐΜΐηΖΕΤΒ! ΕΝ ROHMRIZ ΤΗΝ 15ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΙΗΙ Rl AHAQZRZRI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ TRYTHM EAAHMIKRI BIOMHXRNIRI
Έρευνα τού συνεργάτου μας κ. Π. ΚΡΙΝΔΙΟΥ
Ή Ελληνική Κλωστοϋφαντουρ- 1 7) Ε. Τ. Μ. Α. (Εταιρεία Τεχνι- αίσθανθή <δχι μόνον έκπληξιν διά καί σχεδίων Ελληνικά κασμήρια τά κάτω, ό 'Ομηρικός άργαλειός
γία ως γνωστόν κατά τά τελευταία τής Μετάξης ’Αθηνών) ποικιλίαι τήν καταγωγήν τών υφασμάτων— πού άποτελούν τά καύχημα τής τής Πηνελόπης, ό άργαλειός τής
ετη παρουσιάζει εξαιρετικήν πρόο ραιγιόν.
πού άπέδιδεν εις Ευρωπαϊκά υφαν Ελληνικής υφαντουργίας. Σημειω- Παρθένου Μαρίας, οι κλασσικοί
δον και Εξέλιξιν κα'ι τά ποικίλα
8) Λεβιάδην (άν. Εταιρεία) κα τήρια άλλά καί υπερηφάνειαν συγ τέον ότι ή 'Ελληνική Βιομηχανία «ίστώνες» τών ’Αθηναίων παρθέ
προϊόντα της δ'χι μόνον είναι εφά σμήρια άνδρικά καί γυναικεία.
χρόνως διά τήν λαμπρόν άνθησιν, τού υφάσματος άπασχολεϊ 35 χι νων κατά τούς χρόνους τής ’Αθη
μιλλα των καλλίτερων Ευρωπαϊκών,
9) Βελισσαρόπουλος (ποπλίνες, πλουσιωτάτην ποικιλίαν καί άναμ- λιάδας εργατών καί ή Ν. ’Ιωνία με ναϊκής κυριαρχίας καί τά Βυζαντι
άλλα καί εις μερικάς αποδόσεις των εμπριμέ, μάλλινα καί μεταξωτά)
φισβήτητον εξέλιξιν τής Ελληνικής ταπολεμικούς (άπό τού 1925 καί ε νά εργαστήρια υφαντικής.
άσυγκρίτως ανώτερα από άπόψεως
έπιδόσεως. Οί φεξής) κατέστη τό Ελληνικόν Μάν
10) Εταιρεία Βάμβαξ (βαμβα Ύ φαντουργικής
Οί 3 τελευταίοι σταθμοί θά πε
ύφάνσεως, στερεότητος, σχεδίου κερά διαφόρων ποιοτήτων)
"Αγγλοι εισαγωγείς λόγου χάριν έ- τσεστερ τής εξελισσόμενης συνεχώς j ριλαμβάνουν τούς άπό τού 1830
καί αισθητικής εμφανίσεως.
11) “Εσπερος (άν. Βιομηχανική ζήτησαν νά άντιπροσωπεύσουν εις κλωστοϋφαντουργίας μας.
καί εντεύθεν οικιακούς, Βιοτεχνι
Εις τήν Ελλάδα ή αλματώδης Εταιρεία (κασμήρια άνδρικά)
τήν χώραν των με τήν θρυλικήν
κούς καί εργοστασιακούς άργααυτή πρόοδος τού Ελληνικού υφά
12) Βιομηχανία Βάμβακος Σύ παράδοσιν τών κασμηριών τού Λί·
λειούς. Ή νεωιέρα ιστορία τής
ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ
σματος βαμβακερού, μάλλινου καί ρου (βαμβακερά)
βερπουλ καί τού Μάντσεστερ τά
κλωστοϋφαντουργίας μας άρχίζει
ΣΤΑΘΜΟΙ
μεταξωτού, όχι μόνον δεν διεπιστώ13) Εριουργία Άναστασοπού- υφάσματα Δ. Δ. Δ. καί εις τό μο
άπό τά πρώτα χρόνια τής άπελευθη από τό καταναλωτικόν κοινόν λου (μεταξωτά)
ναδικόν εις τήν Μέσην ‘Ανατολήν
θερώσεως καί συγκεκριμμένως άπό
"Οπως εσημειώσαμεν καί εις τήν τής 26 ’Απριλίου τού 1846 δτε έπί
άλλα καί ήγνοήθη διά πολλούς καί
14) Έρβα (Βιομηχανία Παπά καί τά Βαλκάνια Έργοστάσιον βε
άρχήν
ή Εκθεσις, τής οποίας ’Ορ Κυβερνήσέως Κωλέττη κατετέθη τό
ποικίλους λόγους μεταξύ των ο ζογλου) κασμήρια γυν. καί άνδρικά λούδων τών Αδελφών Κωνσταν
γανωτική
Επιτροπή εινε οί κ. κ. πρώτον ιστορικόν νομοσχέδιον «πε
ποίων τό φυλετικόν ελάττωμα τής
τινίδη
(εις
τήν
Θεσσαλονίκην)
δια
15) Χρυσαλλίς—(μεταξωτά άπό
ξενομανίας πού πιστεύει δ ατό «Ευ ζωικήν μέταξαν)
βιβάζονται παραγγελίαι καί άπό Μαύρος καί Αίλιανός (υπουργοί Ε ρί συστάσεως καταστήματος βαμρωπαϊκόν» είναι υπόδειγμα τής τε
16) Νάρκισσος — (τυποβαφεΐον τάς χώρας άκόμη έκείνας πού φη θνικής Οικονομίας καί Τύπου) καί βακοκλωστίας». Διά τήν ιδρυσιν
λειότητας καί τής άσυναγωνίστου Π, Καρασσώτη)
μίζονται διά τήν τελειότητα τών αί κυρίαι Αίλιανού, Ζαλοκώστα, τού μικρού εργαστηρίου εις τήν θέποιοτικής άνωτερότητος. Καί όμως
17) Βιομηχανία Κωνσταντινίδη υφαντήριων των εις υφάσματα τής Δίς Κύρου καί άλλαι προσωπικότη σιν Σαραβάλιο (Υδρόμυλοι Πατες. Θά πλουτίζεται μέ τό περίπτε τρών) έδόθη εις τον Βιομήχανον Π.
τά Ελληνικά ραιγιόν, τσελβόλ καί —(Θεσσαλονίκης) βελούδα
ποιότητας αυτής.
ρον άναπαραστάσεως τών 1 2 κυ- Φωτεινόν δάνειον 12 χιλιάδων δραχ
εμπριμέ, τά Ελληνικά βελούδα πού
Εις
τάς
προθήκας
τής
Έκθέσεως
18) Βιομηχανία Σαφαρτζή καί
επέτυχεν ή Βιομηχανία Κωνσταν- Κοκκίνου (Θεσσαλονίκης) βαμβα τού Ελληνικού Υφάσματος θά ε ριωτέρων σταθμών τής έξελίξεως! μών μέ _ δεκαετή προθεσμίαν καί
τινίδη εις Θεσσαλονίκην καί τά άν- κερά καί μάλλινα
κτεθούν όλα τά είδη παραγωγής τού Ελληνικού άργαλειού, πού θά 8 1)2 ο)ο τοκοχρεωλυσιον. Τό έργο
δρικά κασμήρια πού παράγουν τά
19) Βιομηχανία Γρ. Τσίτση καί τών εργοστασίων μας άπό τής βα εινε ή πρωτοτυπία καί δ παραστα στάσιον αυτό περιελάμβανεν έκταυφαντήρια Λαναρά, Δ;ιμητριάδου Υιών (Θεσσαλονίκης) βαμβακερά ρυτίμου στόφας τής έπενδύσεως ε τικός πίναξ τής Έκθέσεως. Αί κυ σιν 80 στρεμμάτων διά τήν βαμβα
καί ΥΦΑΝΕΤ, θεωρούνται καί εΐ- καί μάλλινα.
πίπλων μέχρι τού βαμβακερού καί ρ ιώτεραι πλαστικαί εικόνες θά είναι κοκαλλιέργειαν με σπόρους εγχω
νε ανώτερα των Ευρωπαϊκών!
τού τσελβόλ. Τά ώραιότερα όμως ή άναπαράστασις τής μυθολογικής ρίους καί ’Αλεξανδρινούς.
Διά νά διαφωτισθή επί τού σημεί
είδη θά είνε τά αιθέρια μεταξωτά, Έριδος καί συναγωνισμού τής Θεάς
ΕΚΠΛΗΞΙΣ
ου αυτού τό καταναλωτικόν κοινόν
οί άραχνοΰφαντες βουάλ καί δργκαν Άθηνάς (προστάτιδος τών χειροτε
ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
δργανούται διά τήν 15 Δεκεμβρίου
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
τΐνες, τά εξαίσια μεταξωτά καί χνημάτων καί καλών τεχνών) μέ
ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ
ή Α. Πανελλήνιος "Εκΰεσις τού
βαμβακερά εμπριμέ, οί θαυμάσιες τήν Ίωνίδα κόρην ’Αράχνην τήν
Ελληνικού Υφάσματος εις 3 αί
Οί άνωτέρω θά εκθέσουν τά ε άπό άπόψεως ποικιλίας ποπλίνες, οποίαν καί κατεδίκασεν ή χολωθεΐΔευτέρα ένισχυτική πράξις τον
θουσας τού επί τής οδού Σταδίου κλεκτότερα προϊόντα τών κλωστοϋ έταμΐνες καί τρικολΐνες, τά ραιγιόν, σα Θεά νά μεταβληθή εις τό γνω
ξενοδοχείου «Κεντρικόν» καί πα- φαντουργείων των μέ τήν βεβαιό τά λινομέταξα, οί κουρτίνες καί τά στόν έντομον πού κεντά ίσοβίως Κράτους προς τήν κλωστοβιομηχαραλλήλως διαρρυθμίζεται περίπτε τητα ότι τό Ελληνικόν κοινόν θά άπεριγράπτου χρωματικής αρμονίας τον ιστόν του μέ τήν κεφαλήν προς νίαν ύπήρξεν ή κατάθεσις άπό τον
'Υπουργόν τών Εσωτερικών Ίωαν.
ρον όπου θά εκτεθούν πλαστικώς
Κωλέττην τήν 26 ’Ιανουάριου 1847
οί 12 κυριώτεροι σταθμοί τής ιστο
νομοσχεδίου περί «συστάσεως κα
ρίας (σταδιοδρομίας) τού Ελληνι ΒΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ταστήματος μεταξοϋφαντικής» καί
κού άργαλειού άπό τής εποχής πού
ή έγκρισις τής παροχής δανείου χιδ προϊστορικός άνθρωπος έκρέμαλίων δραχμών διά τήν άγοράν άρσεν άπό τά κλαδιά ενός δένδρου τά
γαλείων «εις νέον σπουδάσαντα
στημόνια τής πρωτογόνου ύφάν
προς τούτο τήν τέχνην έν Βιέννη».
σεως μέχρι τών συγχρόνων τελειοΎπό τοϋ κ. ΚΩΝΣΤ. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ, Προέδρου Α.Σ. τού Ο.Τ.Ε.
τάτων καί συνθέτων ηλεκτροκινή
Ή τρίτη περίπτωσις τού Κρα
των μηχανικών άργαλειών. Αί 12
(Συνέχεια έχ τής 1ης σελίδας) ας, άλλά καί διευκολύνουν τήν έπι- τειών τής Αμερικής διά τήν δρά- τικού ενδιαφέροντος ήτο ή χορήγηαύταί πλαστικαί συνθέσεις θά άφη - χονται αί έτήσιαι έπενδόσεις εις τη κράτησιν τού ώργανωμένου ψεύ σιν τών Εν Έλλάδι στρατιωτικών σις δανείου διά κατατεθέντος ύπό
γοΰνται τήν εξέλιξιν τών μεθόδων λεπικοινωνιακά Εργα.
δους, έχουν υφανθή άπό ένα πλή άποστολών των. ’Αμέσως μετά τήν τού 'Υπουργού Εσωτερικών Χρηκλωστοϋφαντουργίας καί θά επιδει
άπελευθέρωσιν ή βρεταννική άπο- στίδη τήν 14 ‘Ιανουάριου 1849
Ή σημερινή οικονομική ζωή δέν θος τοιούτων περιορισμών.
κνύουν διά τής εύγλώττου άναπα- είναι νοητή χωρίς τήν σύγχρονον 1 Άλλά καί ή όργάνωσις τού ση στολή καί Εν συνεχεία ή αμερικα νόμου, 6 χιλιάδων δραχμών εις τον
ραστάσεως των άργαλ.ειούς ιστορι τηλεπικοινωνίαν. Χωρίς αυτήν ή μερινού κράτους δέν θά ήτο νοητή νική προέβησαν εις σύντονον άνα- Βιομήχανον Π. Στεφόπουλον διά
κών γεγονότων καί ιστορικών προ διεθνής αγορά δέν Θά είχε τήν ση- . χωρίς τήν σύγχρονον τηλεπικοινω διοργάνωσιν τής υπηρεσίας διαβιβά τήν σύστασιν «μεταξοϋφαντείου εις
σώπων. Προτού όμως άναπτύξωμεν μερινήν όφήν της καί δέν Θά ήτο 1 νίαν. Μόνον δι’ αυτής καθίσταται σεων τού Ελληνικού στρατού, ή ό τήν πρωτεύουσαν!» Καί τό... μετατήν καλλιτεχνικήν αυτήν έ'μπνευσιν δυνατή ή διαμόρφωσις ένιαίων διε δυνατή ή έγκαιρος καί συστηματι ποια καί Εφωδιάσθη μέ τά πλέον ξοϋφαντεϊον ίδρύθη εις τήν περιο
τής Όργανώσεως θά πρέπεχ νά ση - θνών τιμών. Παραγωγοί καί κατα- κή άσκησις τής κρατικής Εξουσίας. σύγχρονα τεχνικά μέσα. Καί δέν χήν Μεταξουργείου παρά τό σημε
μειώσωμεν ότι ή Ελληνική ύφαν- ναλωταί τήν χρειάζονται έξ ίσου
ρινόν «ΙΙεροκέ», έξ ού καί τό δ'νοΠλεϊσται αί περιπτώσεις, κατά λησμονούμεν τήν γενναίαν καί ά- μα διά τους... άμυήτους εις τήν ι
τουργική άπό άρχαιοτάτων χρόνων διά τάς συναλλαγάς των. Αί συνε
ποτελεσματικήν
δράσιν
τής
μυστι
ήτο άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τον χώς μεταβαλλόμεναι καί αύξουσαι τάς όποίας ή τηλεπικοινωνία δρα κής βρεταννοελληνικής τηλεπικοι στορίαν τής πόλεως!
πολιτισμόν καί τάς καλλιτεχνικός άνάγκαι τής παγκοσμίου οικονομί εύεργετικώς, σώζουσα ψυχάς καί ό- νωνίας, ή όποια κατά πολύ συνετέΑυτά ύπήρξαν τά πρώτα σοβαρά
εκδηλώσεις τής χώρας μας, στοι- ας γονιμοποιοΰν τήν τηλεπικοινω λικάς άξίας. Αυτή, διά τής ταχεί λεσεν εις τήν Επιτυχίαν τής άντι- κρατικά μέτρα διά τήν ύποστήριας
άναγγελίας
άτυχημάτων,
πυρχεΐον τής Εθνικής μας χειραφειή- νίαν, ή πρόοδος δέ ταύτης προάγει
ξιν τής Ελληνικής Βιομηχανίας.
καϊών καί άλλων διαταραχών τής στάσεως κατά τήν κατοχήν.
σεως καί εκδήλωσις τής αισθητικής τήν οικονομίαν.
Έκτοτε ίδρύθησαν πολλά εργοστά
Ειδικής
μνείας
άξια
είναι
ή
σχέδμαλής ζωής, καθιστά δυνατήν τήν
μας καλλιέργειας καί τέχνης άπό
σια τά όποια καί έξωπλίζοντο συνε
Τήν έπίδρασιν τής τηλεπικοινω
σις
τής
τηλεπικοινωνίας
πράς
τήν
τής Μινωϊκής εποχής μέχρι τών η νίας έπί τής δλης ζωής τών ατό έγκαιρον παροχήν βοήθειας. Εις αυ Επιστήμην. Τά δνόματα μεγάλων χώς διά συγχρόνων με τήν έποχήν
μερών μας. Εις τήν ’Έκθεσιν τού μων καί τών λαών άντιλαμβανόμε- τήν κυρίως όφείλεται ή σημερινή φυσικών καί μαθηματικών τού 19ου των μηχανημάτων. Τά σημερινά
Ελληνικού Υφάσματος εδήλωσαν θα, άν φαντασθώμεν πράς στιγμήν άσφάλεια τής ναυσιπλοΐας καί τής καί 20 αίώνος λαμπρύνουν τήν ιστο ύφαντουργεΐα τής Ν. ’Ιωνίας, Πει
μέχρι τοΰδε συμμετοχήν αί κάτωθι 8τι μας στερούν έντελώς τών. μέ άεροναυτιλίας" καί αύτή, διά τής ρίαν τής τηλεπικοινωνίας. Ή πρόο ραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, ΝαουΒιομηχανίαι:
σων τηλεπικοινωνίας, Φρικτόν ήτο ταχείας μεταδόσεως τών μετεωρο δος τής τηλεπικοινωνιακής τεχνι σης κλπ. θεωρούνται καί είνε έφάτά
συναίσθημα τής άπομονώσεως λογικών δελτίων, συντελεί συχνά κής είναι κατ’ Εξοχήν συνυφασμέ- μιλλα τών ξένων άπό πάσης άπό
1) Λαναράς—(’Αθηναϊκή Ερι
εις τήν διάσωσιν πολυτίμων γεωρ
ουργία) κασμήρια πάσης μορφής κατά τούς χρόνους τής κατοχής. γικών Εσοδειών καί άλλων προϊ νη μέ τήν πρόοδον τής φυσικής. Πη- ψεως, διαρθρώσεως, μηχανικού έγαί τής προόδου είναι τά Εργαστή ξοπλισμού, τυποβαφείων, καί χρω
καί ποιότητας—(άνδρικά καί γυναι Τύπος δέν θά υπήρχεν όπά τήν ση
μερινήν μορφήν του χωρίς τήν σύγ όντων.
ρια τεχνικής καί φυσικής Ερεύνης. ματικών συνθέσεων. Ή ’Εκθεσις
κεία).
Έξ άλλου ή τηλεπικοινωνία κα Εις τήν έπίλυσιν τών τεχνικών προ τού Ελληνικού Υφάσματος θά μάς
2) Ύφανέτ (άν. Εταιρεία) κα χρονον τηλεπικοινωνίαν. 'Όπως ό
λόγος, ή γραφή, ή τυπογραφία, οδ- τέστη Εν τών δραστικωτέρων μέ βλημάτων άσχολούνται τεχνικοί, παρουσιάση ολόκληρον τήν ιστο
σμήρια καί κουβέρτες.
τω
καί ή τηλεπικοινωνία καταλέ- σων άσφαλείας τών λαών έναντι Ε φυσικοί καί μαθηματικοί, χρησιμο- ρίαν, τάς Επιτυχίας καί τήν Εξελικτι
3) Δ. Δ .Δ. (Βιομηχανία Δημηγεται μεταξύ τών κυρίων μέσων ξωτερικών καί Εσωτερικών Εχθρών. ποιούντες τάς πλέον Εξελιγμένας Ε- κήν πρόοδον τής Βιομηχανίας πού
τριάδη) άνδρικά κασμήρια.
4) Β. Μαραγγόπουλος (ανώνυ διαδόσεως τών πνευματικών άγα- ’Ανεκτίμητος ύπήρξεν ή συμβολή πιστημονικάς μεθόδους.Συνεχής εί διεκδικεΐ καλλιτεχνικός δάφνας καυμος Εταιρεία) βαμβακερά υφά θών. Άπαίσιαι είναι αί συνέπειαι της εις τά άποτέλεσμα τού τελευ ναι ή άλληλεπίδρασις τής Επιστή χάται on συντελεί καί συμβάλλει
τής μακροχρονίου έφαρμογής δια ταίου παγκοσμίου πολέμου καί τά μης καί τής τηλεπικοινωνιακής εις τήν ακμήν καί τήν άνάπιυξιν
σματα.
τάξεων,
διά τών όποιων Επιβάλλον μέγιστα συνέβαλεν εις τάς προσφά τεχνικής. Πράς νέας συνεχώς προό
5) Αδελφοί Παπαγεωργίου (Βιο
τού πολιτισμού καί τής χειραφετήται περιορισμοί εις τήν έλευθέραν τους νίκας τού στρατού μας κατά δους όδηγεϊται ή τεχνική διά τής Ε
μηχανία Βόλου) κασμήρια.
6) Ύεγόπουλοι καί Υιοί (Βιομη χρήσιν τών τηλεπικοινωνιακών μέ τών Εχθρών τής πατρίδος καί τής πιστήμης καί νέα πεδία Ερεύνης ά- σεως τής ιστορικής αυτής γωνίας
χανία Τρικκάλων) βαμβακερά, στό σων. Τά παραπετάσματα μεταξύ δημοκρατίας. Είμεθα εύγνώμονες νοίγονται εις τήν Επιστήμην διά τής τής γής εις την νοτίαν Εσχατιάν τής
Ευρώπης.
φες καί τραπεζομάνδηλα διαφόρων τών λαών, τά όποια δέν Εμποδίζουν πράς τούς λαούς τής Μεγάλης Βρε τεχνικής.
μόνον τήν διάδοσιν τής άληθεί- τανίας καί τών Ηνωμένων Πολι ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Τό β' μέρος
ποιοτήτων καί χρωματισμών.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
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τήν διεύθυνσιν τών ταξύ τών άλλων οργανισμού υπό τύπωσεν τήν γνώμην δα θά πρέπει θεσεν ό κ. Παυλίδης— δτι αί άλTo μέγα ζήτημα τών εξαγωγών*1 2ναλαμβάνουσι
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καί μετά την διεξαγωγήν τών ερ υπουργείων δέν είναι πλήρως κα τύπον άνω.ώμου εταιρείας.
νά έξετασθή υπό τής Κυβερνήσεως λαι έλ,αιο ταραγωγικαί χώροι έχουν
γασιών τοΰ ΙΙανελληνίου Συνεδρί-1 τατοπισμένοι έπί τών διαφόρων ζη- ί
τό ζήτημα τής εσωτερικής αγορά; έπίση; πλουσίαν έσοδείαν, άνηθέ ου τών Ιξαγωγέων τού όποιου τα τημάτων, τής άρμοδιότητος εκά- κεχωρισμένως από τήν εξαγωγήν, τως αί καταναλώτριαι χώραι έχουν
Τό έλαιόλαδον
διότι έάν τό κράτος έπιθνμή νά υποβιβάσει κατά τά τελευταία έτη
πορίσματα έπεδόθησαν εις την Κυ- στου Υπουργείου, μέχρις δ του δέ 1
προστατεύση τούς παραγωγούς κα τάς έξ έλαιολάδου
βέρνησιν, εξακολουθεί είσέτι νά χω- κατατοπισθώσι καί αποκτήσουν τήν
εισ αγωγός
Ετί τή εύκαιρίρ καίζεί; σχετικήν θόριζαν τιμήν ασφαλείας 8.000 δρ. των είς σημαντικόν βαθμόν, ώστε
λαίνη κα'ι αί Ικδιδόμεναι κατά και άπαιτουμένην πείραν παρέρχεται
ρούς αποφάσεις παρά τής Κυβερ- πολύτιμος χρόνος καί έν πολλοΐς έρώτησίν μας έπί τού θέματος έν κατ’ όκάν δέν είναι δυνατόν * ύπ’ ή τοποθέτησις τών Ελληνικών ένήσεως, ώς προς τον τρόπον εξα γίνονται καί σφάλματα. Πρός απο γένει τού έλαιολάδου κατόπιν τών αυτούς τούς δ ρους νά πραγματο λαιολάδων Εστω καί μέ τάς συγχρο
γωγή; τών προϊόντων, νά αή είναι φυγήν τούτων θά έπρεπε νά ύπάρ- ληφθέντων μέτρων υπό τής Κυβερ ποιηθώ εξαγωγή, έκτος έάν πριμο- νισμένας τιμάς τής διεθνούς αγο
έκεΐναι διά τών οποίων, ώ; διετύ- ξη πλήρης συνεργασία τών έκά- νήσεως διά τήν συγκέντρωσιν τήν δοτηθή αυτή, πρός συμπλήρωσιν ράς νά καθίσταται προβληματική.
πωσαν πλειστάκι; οί έξαγωγεΐς, θά στοτε Υπουργών μετά τών άνωτέ έξαγωγήν καί τήν τιμήν ασφαλείας τών διεθνών τιμών, έκ τού λογα
Άναφερόμενος τέλος δ κ. Παυ
προωθηθούν τά προϊόντα μας εις ρων υπαλλήλων, οϊτινες διαθέτουν αυτού ό κ. Παυλίδης είπεν δτι τό ριασμού, δστις θά σχηματισθή έξ λίδης είς τό έφαρμοζόμενον ήδη
τάς ξένα; αγοράς.
πείραν καί γνώσιν τής πορείας όλων ζήτημα τοΰ έλαιολάδου δυστυχώς ώρισμένης έπιβαρύνσεως, ώς έπρο- σύστημα τής έπιτάξεως καί συγΣχετικώς μέ τό ώς άνω ζήτημα τών ζητημάτων. Τό ήδη έφαομο- άποτελματονται, διότι ένώ πρό πολ- τάθη υπό τής διακομματικής ’Επι κεντρώσεως έλαιολάδου πρός έξα
<υς καί πρός την διεξαγωγήν τών σθέν σύστημα τής χρησιμοποιήσε- λού εισήλθομεν είς τήν νέαν συγ τροπής, ή τις έπιβάρυνσις θά κρατη- γωγήν αυτού, έχαρακτήρισε τούτο
«ργασιών τού συνεδρίου καί τά πο- ως ώς πρώτων συνεργατών τών 'Υ κομιδήν καί θά έπρεπεν ή Κυβέρνη- θη έξ έκάστης φορτώσεως έκ τών ώς πολυδαίδαλον καί άπομακρύνον
ρίσματά του ό ΙΙρόεδρος τοΰ Συ πουργών άνωτέρων Τραπεζιτικών σις νά είχε ρυθμίσει τούτο, ϊνα μή έλαιοπαραγωγικών κέντρων διά τήν έτι περισσότερον πάσαν ελπίδα ε
νεδρίου κ. Παυλίδης έρωτηθείς, ά- υπαλλήλων νομίζω δτι θ’ άποφέρη άπωλεσθή πολύτιμος χρόνος, κινδυ έσωτερικήν αγοράν.
ξαγωγής, έκτος έάν μετά τον προ
Λαμβανομένου όμως ύ.τ’ δψιν ό σεχή ’Ιανουάριον οί ελαιοπαραγω
νεκοίνωσε τ’ ακόλουθα:
Ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είς νεύει νά παρέλθη άπρακτον τό πρώ
Τό Α' Πανελλήνιον Συνέδρων περίπτωσιν δέ καθ’ ήν υί έκάστοτε τον τρίμηνον τής περιόδου τής έ- τι αί σημερινοί τιμαί τοΰ έξωτερι γοί στερούμενοι δοχείων άποθηκεύ"Εξαγωγέων συνήλθε κατά την γνώ Υπουργοί έ'χουν κάποιαν οικονομο ξαγωγής καί συνεπώς κατ’ ανάγ κού είναι πέριξ τών 400 δολλαρίων σεως, προσφέρουν τούτο εις μειω
μην μου λίαν έπικαίρως. Ώς γνω λογικήν προεκπαίδευσιν καί οί πρώ κην ή * Ελληνική εξαγωγή θά δια- κατά τόννον, κατ’ ανάγκην ή πριμο- μένος τιμάς κάτω τής τιμής ασφα
στον ή οικονομία μας ευρίσκεται τοι συνεργάται τής εμπιστοσύνης τελή έν πλήρη άδρανείρ, δεδομέ δότησις θά πρέπει νά είναι περί λείας, οπότε βίρ θά λειτουργήση ό
είς μίαν εξαιρετικά δυσκολον καμ των έχουν άντίληψιν τών άναλλοι- νου δτι αί τιμαί τού έξωτερικοΰ είναι τάς 2.000 δρχ. κατ’ όκάν, βραδύτε αναλλοίωτος Νόμος τής προσφοράς
πήν, αν ληφθή δέ ύπ’ δψιν δτι ή οότων οικονομικών νόμων, τότε ή πολύ χαμηλοί καί συνεπώς δέν δύ ρο ν δέ έφ’ δσον αί τιμαί θά βελτι καί τής ζητήσεως καί τοιουτοτρό
’Αμερικανική βοήθεια θά βαίνη κατ’ συνεννόησις μετά τού εργαζομένου ναται έπί τού παρόντος νά γίνη λό ωθούν τότε, πιθανόν ή πριμοδότη- πως θά γίνουν άγοραί υπό τών έξα
σις θά μειωθή. Δέν πρέπει νά δια- γωγέων καί ίσως έπιτευχθή, έξα4τος μειουμένη καί θά παύση νά κόσμου θά είναι ταχεία, πλήρης γος περί Εξαγωγής.
Έν συνεχείς; ό κ. Παυλίδης διε- φύγη τής προσοχής μας —προσέ- γωγή·
ΕΛ. ΚΑΤΣ.
παρέχεται από τού 1952, θά πρέ καί αποτελεσματική. Τότε καί ό
πει νά ληφθή μέριμνα από τοϋδε κρατικός παρεμβατισμός θά άποβή
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
διά τήν προώθησιν τών εξαγωγών ανεπαίσθητος.
αί όποΐαι θά παίξουν σπουδαιότα
του ρό?ων είς τήν ίσοσκέλισιν τοΰ
Καμμιά αντιδικία
εμπορικού μας ισοζυγίου δταν θά
παύση παρεχομένη ή έξωθεν βοή
Είς έρώτησίν μας περί τοΰ τί
θεια.
ΆρΘρον τοΰ συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΖΗ
Τούτο έχει κατανοηθή υπό τής φρονεί διά τούς δημιουργηθέντας
Κυβερνήσεως καί τής κοινής γνώ εσχάτως ήμικρατικούς λεγομένους
(Συνέχεια έκ ιής 1ης σελίδας)
"Ο ύπό τής Διοικήσεως Οικονο κατέρας τούτων διά λογαριασμόν
μης, ή τις μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον ’Οργανισμούς, ό κ. Παυλίδης έδή- ώς εύνοών τήν διείσδυσιν τού ιδιω μικής Συνεργασίας δημοσιευθείς τή ύπηκόων της έναντίον τής έτέρας
παρηκολούθησε τάς εργασίας τού λωσεν δτι είς τήν χώραν μας γίνε τικού ’Αμερικανικού κεφαλαίου είς 15 ’Ιουλίου έ. έ, νέος Κανονισμός, Κυβερνήσεως πρός άποζημίωσιν
ται αύξησις τής εμπορίας τών εξα τάς Εύρωπαϊκάς αγοράς καί τελι- σχετικώς πρός τάς ήγγυημένας ί- διά ■ ζημίαν προκληθεΐσαν έκ Κυσυνεδρίου.
Θά πρέπει νά θεωρηθούν ώς λί γομένων προϊόντων καί τής επιβε κώς έγένετο δεκτός κατά τήν συζή- διωτικάς έπενδύσεις, καθώρισε τό βερνητικών|μέτρων... ληφθέντων με
αν ικανοποιητικοί διά τούς όργα- βλημένης προστατευτικής πολιτικής τησιν τού νόμου 47 τοΰ τρέχοντος άνώτατον ποσοστόν, ού τήν τρο τά τήν 3ην Απριλίου 1948 ύπό
νώσαντας τήν σύγκλησιν τού συνε τού κράτους υπέρ τών παραγωγών. έτους, δστις μετεορύθμισε τον βα πήν είς δολλάρια είναι δυνατόν νά τής έτέρας Κυβερνήσεως καί θιγόνδρίου αί δηλώσεις τήν έπομένην Δυστυχώς δέν κατεννοήθη δτι βά- σικόν νόμον περί Οικονομικής Συν έγγυηθή ή ’Αμερικανική Κυβέρνη- των τήν περιουσίαν ή τά συμφέ
τής λήξεως τών εργασιών τοΰ συ σις τών προσπαθειών τού έξαγωγέ- εργασίας έτους 1948.
σις, λόγφ κεφαλαίου καί κερδών. ροντα τών έν λόγφ ύπηκόων....»
νεδρίου, τού Υπουργού Εθνικής ως είναι ή ύποστήριξις τής παρα
Ή ίσχύουσα σήμερον 'Αμερικα Τό έν λόγφ ποσοστόν δέν δύναται,
"Ωστε, αντί τής έγγυήσεως τής
Οικονομίας κ. Μαύρου, είς τάς ο γωγής, διά τήν οποίαν ό έξαγωγι- νική Νομοθεσία, καθ’ δσον αφορά κατά τον έν λόγφ Κανονισμόν, νά ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως, έχο
ποίας άναφέρεται δτι τό ενδιαφέ κός κόσμος μοχθεί καί εργάζεται τάς ήγγυημένας Ιδιωτικός επενδύ ύπερβή σ υνολικώς τά εκατόν μεν, διά τήν προκειμένην κατηγο
ρον τού Υπουργείου καί προσωπι πρός διάδοσιν τών ελληνικών προϊ- σεις, έχει έν γενικαΐς γραμμαΐς ώς έβδομήκοντα πέντε εκατοστά" τοΰ ρίαν ζημιών, συμβατικήν άνάληψιν
κοί ς τού ίδιου διά τάς εργασίας τού όντων εις τά πέρατα τής οικουμέ ακολούθως:
πραγματικώς έπενδυθέντος κεφα ευθυνών έκ μέρους τής Ελληνικής.
συνεδρίου υπήρξε μέγα καί δτι α νης.
6) Ή έγγύησις τής ’Αμερικανι
1) Πρός παροχήν τής έγγυήσεως λαίου.
ναμένονται τά πορίσματα αυτού
Ή έπικρατήσασα άντίληψις δτι είνε αναγκαία ή προτέρα συγκατά5) Ή έγγύησις τής ’Αμερικανι κής Κυβερνήσεως δέν καλύπτει
πρός λήψιν αποφάσεων.
υπάρχει αντιδικία μεταξύ παραγω θεσις τής Κυβερνήσεως τής Χώρας κής Κυβερνήσεως δέν καλύπτει καί τούς κινδύνους τής έπιχειρήσεώς
γών καί έξαγωγέων δέν είναι ορ έν ή πρόκειται νά γίνη ή έπένδυσις. κινδύνους έκ κατασχέσεων, δημεύ ώς τοιαύτης.
θή διότι είς τήν πραγματικότητα
Βάσιμος ελπίς
7) Οί πρός οΰς αί έγγυήσεις ίδι2) Τό δι’ έγγυήσεις προβλεπόμε- σεων ή άλλων Κυβερνητικών μέ
οί μέν έξυπηρετοΰν τούς δέ, ή άλ- νον ποσόν έμειώθη από 800.000. τρων, θιγόντων τά συμφέροντα τού ώται οφείλουν νά καταβάλλουν
ληλοεξυπηρέτησις δέ αύτη συντε 000 δολ.εϊς 150 000.000 δολ. Πλήν Αμερικανού κεφαλαιούχου (ώς π.χ. κατ’ έτος λόγφ «αμοιβής» εν
Αί ώς άνω δηλώσεις τού κ. Υ
λεί είς τήν άνάπτυξιν τών έργασι- τό έν λόγο.) μειωμένον κονδύλων διακρίσεων είς βάρος τούτου κατά τοΐς έκατόν τών δι’ α αί εγγυήσεις
πουργού, δημιουργούν είς τούς εών πρός ό'φελος τής οικονομίας τής άπέβη πλέον αυτοτελές. Ή χρησι τήν έφαρμογήν φορολογικής νομο ποσών. Τό οϋτω συγκεντρούμενον
ξαγωγεΐς τήν βάσιμον ελπίδα δτι
χώρας. Ή ώς άνω έσφαλμένη άν- μοποίησή τούτου δέν αποβαίνει θεσίας). Δέν καλύπτει ώσαύτως κιν ποσόν αποτελεί είδος άσφαλίστρου
λίαν συντόμως θά ληφθούν αί δέτίληψις τής δήθεν αντιδικίας μετα πλέον είς μείωσιν τών ποσών τών δύνους έκ καταστροφών καί ακο διά τήν άντιμετώπισιν τών καταπιουσαι αποφάσεις.
ξύ παραγωγών καί έξαγωγέων έδη- διδόμενων (λόγφ δανείου ή δωρεάς) λουθίαν οχλαγωγιών ή έπαναστά- πτουσών έγγυήσεων
Τά πορίσματα τού συνεδρίου —
μιούργησεν τήν άκατάσχετην τάσιν είς τάς Κυβερνήσεις τών βοηθου- σεων.
8) Ή έγγύησις δέν δύναται νά
είπεν εν συνεχείρ ό κ. Παυλί
συστάσεως διαφόρων οργανισμών μένο>ν χο)ρών.
“Οτε,
κατά
τό
τρέχον
έτος,
συνεέκταθή
χρονικώς πέραν τής 3ης ’Α
δης — διετυπώθησαν είς συντομώήμικρατικών, ή εταιρειών καί ορ
3) Ή έγγύησις τής ’Αμερικανι ζητεΐτο ένώπιον τών ’Αμερικανικών πριλίου 1962.
τατον δεκάλογον ψήφισμα, τό ό
γανώσεων ένισχυομένων υπό τής κής Κυβερνήσεως συνίσταται είς έ- Νομοθετικών Σωμάτων ή περί έγ
9) Ό ύπέρ ού ή έγγύησις Ιδιώτης
ποιον επεδόθη είς τούς αρμοδίους.
’Αγροτικής Τραπέζης υπό όρους έ- ξασφάλισιν τροπής είς δολλάρια καί γυήσεων διάταξις, ένδιαφερόμενοι όφείλει νά ή ’Αμερικανός πολίτης.
Έρωτηθείς ό κ. Παυλίδης εάν
ξαιρετικώς ευνοϊκούς.
Έάν δέ πρόκειται περί εταιρίας,
έπανεξαγωγής τοΰ άρχικώς έπενδυ- τραπεζιτικοί καί βιομηχανικοί ’Αμε
πιστεύη δτι τά διατυπωθέντα είς
ρικανικοί κύκλοι είχον ζητήσει, ό αύτη δέον νά έχη συσταθή κατά
θέντος
κεφαλαίου.
Ύποχρεούται,
Οί
οργανισμοί
οΰτοι
έχουν
είς
ψήφισμα αιτήματα είναι εΰκολον
πως ή έγγύησις τής ’Αμερικανικής τούς ’Αμερικανικούς νόμους καί νά
νά γίνουν δεκτά υπό τής Κυβερνή τήν διάθεσίν των άνεξελέγκτους κι’ δηλαδή, ή ’Αμερικανική ΚυβέρνηΚυβερνήσεως έπεκταθή, ϊνα περι- άνήκη — κατά τήν έκφρασιν τοΰ
άνευ
τακτής
προθεσμίας
έπιστροσις,
όπως
άγοράζη
τά
ποσά
έγχωσεως, άπήντησεν: Έπί έκάστου κε
λάβη καί τούς άνωτέρω κινδύνους. νόμου — «Substantially» είς ’Α
ρίου
νομίσματος
(δραχμών),
άτινα
φής
δάνεια
κολοσσιαίων
ποσών,
μή
φαλαίου τού ψηφίσματος, τόσον ή
ΙΙλήν τούτο δέν έγένετο δεκτόν.Έ- μερικανούς πολίτας. Καίτοι δ νό
Εκτελεστική επιτροπή τοΰ Συνεδρί χορηγούμενα είς τούς ίδιώτας έξα ήθελε συγκεντρώσει ό ιδιώτης ’Α
θεωρήθη, προφανώς, έπαρκές τό μος αποφεύγει νά όρίση ώ ρ ι σ μ έ
μερικανός
κεφαλαιούχος
(κατ’
άκογωγεΐς.
ου, δσον καί τό συμβούλων τού
Σχετικώς—πρεσέθεσεν ό κ. ΙΙαυ λουθίαν κερδών, άποσβέσεων ή άρθρον 115, β, 10 τού βασικού Α ν ο ν ποσοστόν, καθ’ δ ή Ε
Πανελληνίου Συνδέσμου Έξαγωμερικανικού νόμου περί οικονομι ταιρία δέον νά άνήκη είς ’Αμερι
γέων είναι πρόθυμοι νά συζητήσουν λίδης—είς κεφάλαιον τού ψηφίσμα ρευστοποιήσεως τής έπιχειρήσεώς
κής
συνεργασίας, δπερ αναθέτει κανούς, δέν νομίζω δη είς τήν
του)
διά
καταβολής
είς
τούτον
δολ
μετά τών αρμοδίων διά τήν καλυ- τος, ζητείται υπό τών έξαγωγέων
τήν
ρύθμισιν
τού έν λόγφ θέματος πραγματικότητα θά δοθή ή έγγνητέραν εφαρμογήν καί εξυπηρέτησιν ϊση μεταχείρησις είς τήν χρημα- λαρίων μέχρι συμπληοώσεως τού
είς
τάς
διμερείς
συμφωνίας μεταξύ σις είς Εταιρίαν μή έλεγχομένην
άρχικώς
διατεθέντος
ύπ’
αυτού
κε
τής ’Εθνικής μας Οικονομίας. Ή τοδότισιν καί υποχρεωτική τουλά
’Αμερικής καί έκάστης βοηθουμέ- ύπό ’Αμερικανών τού δρου «Sub
φαλαίου.
χιστον
κατ’
έτος
δημοσίευσις
τών
κατάργησις τού παρεμβατισμού βε
stantially» Ερμηνευόμενου ώς ά4) Άρχικώς ή τοιαύτη έγγύησις νης χώρας.
βαίως δέν είναι δυνατόν νά συντε- διαχειριστικών αποτελεσμάτων τών
παιτοΰντος τούλάχιστον πλειοψηΉ
μεταξύ
’Αμερικής
καί
Ελλά
περί
τροπής
τού
έγχωρίου
νομίσμα
λεσθή από τής μιας ημέρας είς τήν οργανισμών τούτων, ϊνα πληροφο
φίαν
’Αμερικανικών συμφερόντων.
δος
«Συμφωνία
περί
Αμερικανικής
άλλην.“Οταν όμως οί Ιθύνοντες θε- ρείται ό Έλλληνικός λαός, πώς κα τος είς δολλάρια περιελάμβανε τό
Αύτη είνε, έν γενικαΐς γραμμαΐς,
Συνεργασίας»
(κυρωθεΐσα
ύπό
τού
έπενδυθέν
κεφάλαιον
μόνον,
ούχί
λήσουν νά δείξουν κατανόησιν καί λύπτονται ώς έπί τό πλεΐστον τά
νόμου 722 τής 3.7.194*) πραγμα ή σήμερον Ισχύουσα ’Αμερικανική
θά ακολουθήσουν τήν όφειλομένην έλλείμματα τών διαχειρίσεων τού )έ καί τά κέρδη. Πλήν ό εφέτος ψη- τεύεται τό θέμα έν άρθρψ X. Συμ Νομοθεσία περί ήγγυημένων ιδιω
φισθείς
νόμος
έπεξέτεινε
τήν
έγγραμμήν διά τήν εξυπηρέτησιν τών των έκ τού Κρατικού Προϋπολογι
φώνους πρός τό άρθρον τούτο, αί τικών επενδύσεων. ’Αποτελεί αύτη
αληθών συμφερόντων τής οικονο σμού.Έχομεν πρόσφατον παράδει γύησιν καί είς μέρος τών κερδών. Κυβερνήσεις ’Αμερικής καί 'Ελλά τον διάμεσον σταθμόν μεταξύ τοΰ
Τό καλυπτόμενον υπό τής έγγυή·
μίας μας, τότε ασφαλώς ή μεταβο γμα—είπεν ό κ.Παυλίδης—χαριστι
σεως
ποσοστόν τών κερδών δέν ο δος συνεφώνησαν, όπως «ύποβάλ- σήμερον έπικρατονντος διακρατικού
κής
πράξεως
τής
Κυβερνήσεως,τήν
λή θά έπέλθη ραγδαία. Τό δυστύ
ρίζεται
έν τφ νόμφ, αλλά προσδιο λουν ύπό τήν κρΐσιν τού Διεθνούς δανεισμού καί τής μετά τό πέρας
χημα είναι — έξηκολούθησεν ό κ. άναγγελθεΐσαν συγκέντρωσιν έλαιρίζεται κατά τήν ύπογραφήν τών Δικαστηρίου (τής Χάγης) οίανδή- τής ’Αμερικανικής βοήθειας (1952)
Παυλίδης — δτι παρ' ήμΐν ώς έπί ολάδου μονοπωλιακώς υπό τού προ
καθ’ έ'καστα συμβάσεων έγγυήσεων. ποτε άπαίτησιν έγειρομένην ύπό I* άναμενομένης έπανόδου είς τάς Iτό πλεΐστον οί Υπουργοί δταν ά- ολίγων μηνών ίδρυθέντος νέου με
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Κ. Λ. Π.

νάμεθα νά δημιουργησωμεν αφθονίαν κών Τραπεζών. "Αγνωστον, όμως ,τυγ- I Μαλαισίας, αί όποΐαι άνήρχοντο μη τήργησε καί πολλούς άλλους περιορι
τροφίμων είς δλας τας χωράς, να πα- χάνει είσέτι άν οί βρεταννικοί οικονο νιαίως είς 7.500 τόννων. Οί διεθνείς σμούς, δπως π. χ. τόν έλεγχον τών τι
οικονομικοί κύκλοι αποδίδουν τήν δι μών, μέ σκοπόν τήν προαγωγήν τής οι
Τό Κογκρέσσον ένέκρινε πίστω- ρατείνωμεν τήν ζωήν καί νά συμβά- μικοί οργανισμοί θά θελήσουν νά κα- ακοπήν αύτήν είς τήν συνήθη τακτι κονομικής των συνεργασίας μέ τό Βέλοιν ενός εκατομμυρίου δολλαρίων διά λωμεν είς τήν ευημερίαν^ καί τήν βελ- λύψουν τοιαύτας πιστώσεις».
— Ό βρεταννός πρωθυπουργός κ. κήν τής Μόσχας, ή όποια προσπαθεί γιον καί τό Λουξεμβοϋργον μεθ’ &ν
την κάλυψιν των εξόδων άναθεωρή- τίωσιν τής υγείας τής άνθρωπότητος
διά διαφόρων αποτόμων καί άνεξηγή- συνδέεται διά τοϋ γνωστού συμφώνου
σεως τοϋ τιμαρίθμου ειδών πρώτης α είς όλον τόν κόσμον». Πρός τοΰτο, συ- "Αττλη είς έκκλησίν του πρός τούς
τής Μπενελούξ. Τό σύμφωνον αυτό
νάγκης, δ όποιος καταρτίζεται κατά νέχισεν ό κ. Τροϋμαν χρειάζεται : 1) αντιπροσώπους τής βρεταννικής βιομη των εκδηλώσεων νά συνεχίζη τόν ψυ προβλέπει ώς γνωστόν καί ανταλλα
χρόν πόλεμον καί επί τοϋ οικονομικού
μήνα υπό τής υπηρεσίας Στατιστικής Νά" έξασφαλισθή ή αΰξησις τής παρα χανίας καλεΐ αυτούς όπως υιοθετή
γήν προϊόντων, πράγμα τό όποιον δέν
τοϋ Ύ. 'Εργασίας. Τό έργον τής άνα- γωγής τών τροφίμων καί τών γεωργι σουν σύστημα αμοιβής των εργατών πεδίου.
επιτρέπει τήν διατήρησιν αυστηρών
κών
προϊόντων
καί
2)
Νά
ληφθοΰν
—
Ή
προσεχής
εσοδεία
βάμβακος
βάσει
τοϋ
οποίου
νά
δύνανται
νά
κερ
θεωρήσεως υπολογίζεται ότι θα διαρπεριορισμών. "Οσον αφορά τάς άπομέτρα
ώστε
τά
προϊόντα
αυτά
νά
με^
έν
τή
Σοβ.
Ρωσσία
αγγέλλεται
ώς
Iδίζουν
περισσότερα
διά
τής
αύξήσεως
κέση επί τριετίαν. Ή τελευταία άναδοχάς τών εργαζομένων, είς τήν 'Ολ
θεώρησις έγινε τό 19L4. Έντφ μετα ταφερθοϋν είς τούς λαούς τών χωρών , τής παραγωγής των. Είς ειδικόν μή ξαιρειικώς πλούσια, τόσον από άπό- λανδίαν έγιναν άπό τής λήξεως τοϋ
νυμα τθυ,
του, δ
ό κ. ”Αττλη
Αττλη έπήνεσε
επηνεσε τήν ψεως ποιότητος δσιν καί ποσότητος.
ξύ, έχουν έπέλθη πολλαι αλλαγαι εις -·! όποΐαι έχουν ανάγκην αύτών._ Εί- I νυμά
πολέμου δύο άναπροσαρμογαί, μελετόν τρόπον ζωής τής μέσης αμερικα ναι ανάγκη όπως αί βιομηχανικοί και θαρραλέαν, ώς τήν άπεκάλεσε, ηγεσί Τό γεγονός αυτό ούδένα ρόλον θά παί- τάται δέ καί τρίτη τοιαύτη. 'Ανεργία
νικής οικογένειας. Ή τεχνική πρόοδος επιστημονικοί πρόοδοί μας τεθούν είς αν τοΰ Συνεδρίου τών "Εργατικών 'Ε ξτ) επί τής παγκοσμίου αγοράς, δοθέν- δέν υπάρχει είς τήν 'Ολλανδίαν.
παρουσίασε νέα είδη, όπως π.χ. τά τήν έξυπηρέτησιν τής άναπτύξεως καί νώσεων, ή όποια έκάλεσε τά ΰπ' αυ τος ότι ό ρωσσικός βάμβαξ καταναλίκατεψυγμένα τρόφιμα, τήν μαργαρίνη βελτιώσεως τών συνθηκών ζωής είς τήν 187 Σωματεία νά εγκαταλείπουν σκεται έξ ολοκλήρου είς τό εσωτερι
τάς αξιώσεις των περί αύξήσεως τών κόν τής Σοβ. Ένώσεως καί είς ωρι- ΙΣΠΑΝΙΑ
ή όποια περιώρισε τήν κατανάλωσιν τάς καθυστερημένος περιοχάς».
σμένας έκ τών δορυφόρων χωρών, ό
αποδοχών.
·
βουτύρου και αλλά. Εξ άλλου, το ει I
Ό 'Ισπανός 'Υπουργός τής ‘Εθνι
—Τήν 28ην Νοεμβρίου έδημοσιεύ- πως ή Πολωνία.
σόδημα τής μέσης οικογένειας έδιπλακής Παιδείας κ. Ίμπάνιεθ Μάρτιν έI ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
θη ό νόμος διά τοϋ όποιου εθνικοποι
σιάσθη σχεδόν.
δήλωσε κατά τήν διάρκειαν μιάς «κον*0 τιμάριθμος κόστους ζωής λαμ- |
Συμφώνως πρός τάς πληροφορίας είται ή σιδηροβιομηχανία από τοΰ 'Ο
φεράνς ντέ πρές» δτι ό ισπανικός
βάνεται είς τάς Ήν. Πολιτείας ώς βά- ι τών «Οικονομικών Τάϊμς» τοϋ Λονδί κτωβρίου 1950. Ή δημοσίευσις του ΓΑΛΛΙΑ
προϋπολογισμός τοϋ 1950 θά είναι ηύσις κατά τάς διαπραγματεύσεις _ πρός νου, ή Τράπεζα τής 'Αγγλίας φέρε νόμου έγένετο μετά προηγουμένην έγΌ Γάλλος Υπουργός τής Άνοι ξημένος κατά 6 ο]ο περίπου, έν συγκρισιν
τοϋ
νομοσχεδίου
ύπό
τής
Βου
καθορισμόν ήμερομισθίων. Πολλά συμ ται αποφασισμένη νά έγκρίνη τό άνοι
κοδομιφεως κ. Πετί, είς δηλώσεις κρίσει πρός τόν προϋπολογισμόν τοϋ
βόλαια εργασίας περιλαμβάνουν τόν γμα πιστώσεων υπέρ γερμανικών τρα λής τών Λόρδων.
του, κατά τήν διάρκειαν μιας προσ
— Ό κ. Τζέμφρεϋ Σόσιλ Έλυ διω- φάτου περιοδείας του είς τήν ’Αλσα 1949, τόσον διά τά έσοδα δσον καί
όρον τής τιμαριθμικής αναπροσαρμο πεζών διά τό έξαγωγικόν έμπόριον άδιά τάς δαπάνας. Παρακληθείς ό κ.
γής, επί τή βάσει τοϋ όποιου επέρχον νευ ούδενός περιορισμού. «Τούτο, κα ρίσθη διοικητής τής Τραπέζης τής τίαν, έτόνισε τήν ανάγκην τής έπιτα Υπουργός ύπό τών δημοσιογράφων
ται μεταβολαί είς τήν κλίμακα των τά τήν Ιδίαν εφημερίδα, αποτελεί πι "Αγγλίας.
χύνσεως τοϋ ρυθμού τής άνοικοδομή—Βρεταννικά εργοστάσια κατα σεως. Συμφώνως πρός τάς ως άνω νά δώση περισσότερον συγκεκριμένα
ημερομισθίων. Ό τιμάριθμος ούτος θανώς ένα νέον σταθμόν είς τόν
στοιχεία, άπέφυγε ν’ άναφέρη αριθ
έχρησίμευσε καί χρησιμεύει ώς βάσις δρόμον τής επιστροφής τού "Αστεως σκεύασαν έγκατάστασιν παραγωγής η δηλώσεις διά νά έκτελεσθή μέχρι τέ μούς, άφήκεν όμως νά έννοηθή δτι.
λεκτρικού
ρεύματος,
διά
μηχανών
Ντήσυμφωνίας μεταξύ εργοδοτών καί ε είς τόν παλαιόν ρόλον του ως διε
λους τό πρόγραμμα τής άνοικοδομή- διά νά κρατηθή δ προϋπολογισμός ι
κατομμυρίων εργατών, πολλοί των ό θνούς οικονομικού Κέντρου. Μέχρι ζελ, ή όποια έγκατάστασις δύναται νά σεως έν Γαλλία θ'άπαιτηθοΰν είσέτι σοσκελισμένος, θ’ αυξηθούν οί άμεσοτ
ποιων δέν ανήκουν είς εργατικός ορ τοΰδε, αί συναλλαγαί τοϋ είδους αύ- λυθή είς τεμάχια τόσον μικρά, ώστε 4.200 δισεκατομμύρια φράγκων. Άνα- φόροι.
γανώσεις. Εκατόν εβδομήντα υπάλ τοΰ έγίνοντο μόνον μέσω τής «Μπάνκ νά δύνανται νά μεταφερθοΰν δι’ ειδι φερόμενος έν συνεχεία είς τόν ρυθμόν
— Πολλαι αμερικανικοί προσωπι
ληλοι τοϋ υπουργείου Εργασίας περι Ντώϋτσερ Λαΐντερ» (Κεντρικής Γερμα κούς γυμνασμένων σκύλων. Ή ηλεκ τής συντελουμένης άνοικοδομήσεως, ό κότητες, προσκείμενοι είς τό Δημο
έρχονται τά διάφορα καταστήματα καί νικής Τραπέζης), αί δέ πιστοόσεις ήνοί- τρική αυτή έγκατάστασις θά στεγα- κ. 'Υπουργός έδήλωσεν δτι κατά τό ερ κρατικόν Κόμμα, έξεφράσθησαν τε
προβαίνουν είς τήν αγοράν των ειδών γοντο μόνον ύπό μιας τών πέντε με σθή είς αντίσκηνα καί ύπό θερμοκρα χόμενον έτος 1950 προβλέπεται ή έκτέ- λευταίως υπέρ έπανασυνδέσεως τών
τά όποια θεωρούνται ώς πρώτης ανάγ γάλων αγγλικών Τραπεζών. Είς τό σίαν 40 βαθμών ύπό τό μηδέν, πρός λεσις τόσων έργων, δσα έξετελέσθη- άμερικανοϊσπανικών σχέσεων. Υπάρ
κης διά τήν μέσην αμερικανικήν οικο μέλλον, εάν αί πληροφορίαι μας εί έξυπηρέτησιν τών εξερευνητών τής σαν καί κατά τό 1949. «Πάντως, κατέ- χουν σαφείς ενδείξεις δτι είς περίπτωγένειαν, οΰτω δέ εξασφαλίζεται ή δί ναι ακριβείς, συνεχίζουν οί «Οικονο Ανταρκτικής.
ληξεν ό κ. Πετί, έάν συνεχισθή ό ση σιν έπαναλήψεως τών ώς άνω σχέσεων
•
καια κατάστρωσις τού τιμαρίθμου.
μικοί Τάΐμς», δλαι αί Βρεττανικαί
μερινός ρυθμός τής άνοικοδομήσεως, ό Φράνκο θά λάβη αμέσως δάνειον
— Ό Πρόεδρος Τροϋμαν όμιλών Τράπεζαι θά δύνανται νά παράσχουν Σ0Β· ΡΩΣΣΙΑ
τό δλον έργον αποκλείεται ν’ άποπε- 400—500 έκατομμ. δολλαρίων.
ρατωθή πρό τοΰ 1960. Έάν θέλωμεν
πρός τούς άντιπροσιόπους τής όργανώ- πιστώσεις άπ’ ευθείας είς οίανδήποτε
— Ό Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής
Μετά τήν ύποτίμησιν τής ’Αγγλι νά τελειώσωμεν εντός συντομωτέρου
σεως τροφίμων καί γεωργίας τών 'Η γερμανικήν τράπεζαν. Υπολογίζεται
Τραπέζης Εισαγωγών καί ’Εξαγωγών
κής
λίρας,
ή
Σοβ.
Ρωσσία
διέκσψε
τε
ότι
είς
τό
κεφάλαιον
τοΰτο
θά
ένδιαχρονικού διαστήματος, όφείλομεν νά κ. Γκάστον άνεκοίνωσεν δτι ή ισπα
νωμένων ’Εθνών εΐπεν ότι «αν συνενώσωμεν τάς προσπάθειας μας, δυ- φερθοΰν άνω τών πεντήκοντα άγγλι- λειως τας είσαγωγάς καουτσούκ εκ έντείνωμεν είς τό έπακρον τάς προσ νική Κυβέρνησις έπρότεινε νά άποστείπάθειας μας».
λη είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας σπά
— Άνηγγέλθη έπισήμως ή κατα νια ορυκτά, έπ’ ανταλλαγή αμερικανι
Κατά
τόν
εν
λόγφ
Κανονισμόν—
διωτικάς επενδύσεις.
_ I, κάς επενδύσεις έν Έλλάδι.
σκευή τοΰ πρώτου χιλιοστογράμμου κού δανείου. Μεταξύ τών έν λόγφ ο
Λαμβάνοντες αφορμήν έκ τής καί έδώ είσερχόμεθα είς τό δεύτε πλουτωνίου υπό μορφήν κρυσταλλικού ρυκτών περιλαμβάνονται χρώμιον, υ
Τό μεγαλύτερον σήμερον εμπό
διον πρός ιδιωτικός επενδύσεις ’Α τελευταίας παραγράφου τοΰ ως ά ρον έρώτημα—ή αϊτησις περί έγ- άλατος. Ή εΐδησις έδόθη είς τήν δη δράργυρος καί τουγκστένιον. Συμφιόμοσιότητα ύπό τής γαλλικής έπιτρο νως πρός τάς ώς άνω δηλώσεις τοΰ κ.
μερικανικών κεφαλαίων εν Ευρώπη νω άρθρου, καθ’ ήν οί "Ελληνες έ- γυήσεως τού Αμερικανού κεφα· πής ατομικής ένεργείας.
Γκάστον δέν υπάρχουν πολιτικά εμ
λαιούχου
πρός
τήν
Κυβέρνησίν
του
πιχειρηματίαι
οφείλουν
νά
αναπτύ
δέον νά άναζητηθή είς τό δ τι τά
πόδια διά τήν χορήγησιν αμερικανικού
δανείου πρός τήν κυβέρνησίν Φράνκο.
Ευρωπαϊκά Κράτη δέν δύνανται ξουν πρωτοβουλίαν, έθεωρήσαμεν δέον νά περιέχη ώρισμένα στοι

ΗΝΩΜ, ηΟΛΙΤΕΙΑΙ

νά ασφαλίσουν είς τόν ’Αμερικα σκόπιμον νά ζητήσωμεν από τόν κ. χεία. Τά σπουδαιότερα τούτων εί ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ή Αυστραλιανή κυβέρνησις κατέ ΒΕΛΓΙ0Ν
νόν κεφαλαιούχον τήν δυνατότητα Γαζήν πληροφορίας τινάς πρακτι ναι τά ακόλουθα:
στρωσε ν οκταετές πρόγραμμα μετανα1.
—
’Ιθαγένεια
τού
αίτούντος
κής
χρησιμότητας.
Μάλλον
συγκεΉ Βελγική Κυβέρνησις διά προσ
τροπής είς δολλάρια καί έπανεξαστεΰσεως, άποβλέποντο είς τήν προσγωγής τών κεφαλαίων του, ώς καί κριμένως έζητήσαμεν από τόν κ. Έάν δ’ ή αιτούσα είναι Εταιρεία, έλκυσιν δυόμισυ εκατομμυρίων νέων φάτου άποφάσεώς της, παρατείνει τήν
νομικήν ϋπαρξιν τών βελγικών εται
μέρους τών κερδών του. Καί το Γαζήν νά μάς διευκρίνιση πρώ τό ποσοστόν καθ’ δ αί μετοχαί της μεταναστών έκ διαφόρων χωρών. Ό ριών αί όποΐαι ήσκουν επιχειρήσεις
ανήκουν
είς
’Αμερικανούς
πολίτας
υπουργός τής Μεταναστεύσεως κ. "Αρ- έν Ρωσσίφ πρό τής μπολσεβίκικης έμειονέκτημα, ακριβώς, τοΰτο κα τον πρός ποιαν κατεύθυνσιν ο
2.— Συνοπτική έκθεσις περί τής θουρ Κάλουελ άναπτύσσων είς Λ’]ν ι παναστάσεως τοϋ 1917. Αί έν λόγφ έ·
λείται νά θεραπεύση ή περί ήγγυ- φείλουν οί "Ελληνες έπιχειρηματίαι
Βουλήν τό έν λόγφ πρόγραμμα,
Ί|" ταιρίαι έλπίζουν πάντοτε ή ν’ ανα
ημένων ιδιωτικών επενδύσεων διά- νά αναπτύξουν τήν πρωτοβουλίαν ιστορίας καί πείρας τού αίτούντος λωσεν δτι ή διαπιστωθεΐσα διά ετών
κτήσουν τά αγαθά τά όποια ταϊς άΣυστατικά
Τραπεζών.
Εισοδήματα
των
καί
δεύτερον
όποια
εί
προσφάτων
άπογραφών
αΰξησις
τοϋ
ταξις.
νήκον ή νά επιτύχουν τήν λήψιν α
τών
τελευταίας
τριών
ετών
καί
δήπληθυσμού
έσημειώθη
μόνον
είς
τάς
Τό δι’ εγγυήσεις προβλεπόμενον ναι τά στοιχεία, α απαιτεί ή ’Αμε
ποζημιώσεων.
ούχί δέ καί είς τήν ύπαιθρον,
σήμερον ποσόν τών δολλαρίων ρικανική Κυβέρνησις προκειμένου λωσις περί τοΰ δτι τό έπενδυθησό- πόλεις,
•
ή οποία έχει μεγάλην ανάγκην έργα150.000.000 εινε, βεβαίως, μικρόν. νά κρίνη εάν θά παράσχη ή ού τήν μενον ποσόν είναι διαθέσιμον.
τικών χειρών. Έκ παραλλήλου ό πρω ΙΡΑΝ (ΠΕΡΣΙΑ)
3.— Χώρα εις ήν θά γίνη ή έπέν θυπουργός τής Αυστραλίας κ. Τσίφλυ.
Πλήν εινε πολλοί οί πιστεύοντες έγγύησίν της υπέρ ιδιωτικού ’Αμε
Συμφώνως πρός τάς δηλοισεις τοϋ
δυσις
καί καταβαλλόμενοι ένέργειαι όμιλών τελευταίως έπί τοΰ προϋπολο
ρικανικού
κεφαλαίου
έπενδυθησομέδτι κατά τά προσεχή έτη τοΰτο θά
Πέρσου 'Υπουργού τών Εξωτερικών,
γισμού,
ανήγγειλε
τήν
έφαρμογήν
ενός
πρός
έξασφάλισιν
τής
συγκαταθέαΰξηθή. Έφ’ δσον προχωροΰμεν νου έν Έλλάδι.
γιγαντιαίου προγράγματος δημοσίων τό πρόσφατον ταξείδιον τού Σάχου είς
’Επί τών άνωτέρφ έρωτημάτων σεως τής έν λόγω Χώρας.
πρός τό τέλος τής ’Αμερικανικής
έργων διά τήν αΰξησιν τής ηλεκτρο "Ηνωμένας Πολιτείας, άπέβλεπε κυ
4.
—
Ποσόν
Κεφαλαίου,
δΓ
ο
ζη
δ
κ.
Γαζής
μάς
παρέσχε
τήν
κάτω
παραγωγής καί τήν άρδευσιν τών γε ρίως είς τό νά γνωρίσουν οί ’Αμερι
διακρατικής βοηδείας, επί τοσοΰτείται ή έγγύησις μετατρεψιμότη- ωργικών περιφερειών. 'Αλί ά διά νά κανοί τό Ιράν. Ό αύτός ’Υπουργός
τον δά αυξάνεται τό δΓ ήγγυημέ- θι άπάντησιν:
προσέθεσεν δτι ήρχισαν ήδη διαπραγ
Αί σχέσεις, ας έδημιούργησε τό τος τής ’Αμερικαν. Κυβερνήσεως. έκτελεσθή τό ώς άνω πρόγραμμα πα- ματεύσεις μεταξύ ’Ιράν καί "Ηνωμέ
νας ιδιωτικός επενδύσεις ένδιαφέ
ρίσταται ανάγκη έξευρέσεως μεγάλου
5.
—Μέγεθος
κερδών,
δΓ
α
ζητεί
Σχέδιον Μάρσαλλ, είναι σχέσεις
ρον. Εινε τοΰτο φυσικόν.
αριθμού έργατικών χειρών, δι δ καί νων Πολιτειών πρός σύναψιν εμπορι
’Από ελληνικής πλευράς, ή περί διακρατικοί. Πρόκειται δηλαδή πε ται προσθέτως ή έγγύησις περί με- κατεστρώθη τό προαναφερ-8 έν σχέδιον κής συμφωνίας.
μεταναστεύσεως. Διά τήν στέγασιν των
εγγυήσεων διάταξις πρέπει νά τύ ρί οικονομικής βοήθειας παρεχόμε τατρεψιμότητος.
6.— Νομικός τύπος τής σχεδια- νέων μεταναστώιν θά απαιτηθούν 550.
χη ολως ιδιαιτέρας προσοχής. Ή νης (ύπό τύπον δανείου ή δώρου)
000 νέαι κατοικίαι. Ή Αυστραλιανή
χώρα μας εινε τόσον καθυστερη- ύπό τής ’Αμερικής πρός τά Κράτη ζομένης έπιχειρήσεως (είδος εται κυβέρνησις άνήγγειλεν ήδη εν σχέδιον
μένη οίκονομικώς, ώστε ή ’Αμερι τής Ευρώπης. Έξαίρεσιν εις τόν ρείας, ΐδρυσις νέας ή δημιουργία διά τήν εισαγωγήν 10.000 έτοιμων
οικιών, αί όποΐαι θά μεταφερθοΰν
κανική διακρατική βοήθεια μόνον τοιοΰτον διακρατικόν χαρακτήρα α ύποκαταστήματος).
’Αμερικανοί έπιστήμονες__ κατα7.— Περιγραφή τοϋ εργοστα είς περιοχάς ανθρακωρυχείων, βάσει
τμήμα τών αναγκών μας θά δυ- ποτελεί ή διάταξις περί εγγυήσε
τής θεωρίας κατά τήν όποιαν «στέγη γινόμενοι είς μελετάς έπί τής άτοσίου
δΓ
δ
προορίζεται
ή
έπένδυσις,
ή
τις
προϋποθέτει
συμφωνίαν
με
ων
νηθή νά θεραπεύση. Διά τό υπό
διά περισσοτέρους ανθρακωρύχους ση μικής ένεργείας έπέτυχαν τό κατα
λοιπον θά δέηση νά αποταθώ μεν ταξύ ιδιωτών. ’Εκείνοι οΐτι- τοποθεσία αυτού, μελετώμενος τρό μαίνει περισσότερον γαιάνθρακα, έπι πληκτικόν άποτέλεσμα νά κατα
πρός τό ιδιωτικόν κεφάλαιον. ΓΙλήν νες πρώτοι οφείλουν νά κινη πος διευθύνσεως καί έκμεταλλευσε- τρέποντα τήν άνάπτυξιν τής βιομηχα σκευάσουν χρυσόν διά μεταστοινίας». Ή στεγαστική αυτή προσπά χειώσεως μερικών Ισοτόπων τοΰ ύή ανέκαθεν κρατούσα παθητικότης θούν είναι οί "Ελληνες έπιχειρη- ως αυτού.
θεια θά είναι συμπληρωματική τής δραρχύρου ! Ή παρισινή έψημερίς
8.
—
Συνεργάται—οικονομικοί
ή
τοΰ ισοζυγίου μας πληρωμών, έν ματίαι. Ούτοι, γνωρίζοντες έκ με
έτησίας κανονικής άνεγέρσεως 50.000 «Μόντ» σχολιάζουσα τήν άπίστευάλλοι—
έν
τή
έπιχειρησει.
λέτης
καί
πείρας,
τάς
οικονομικός
κατοικιών είς τήν Αυστραλίαν^ 'Υπο τον αύτήν εΐδησιν, δημοσιεύει συσυνδυασμφ πρός τούς από μακροΰ
9. Χρόνος, εντός ού προβλέπεται λογίζεται δτι ό μεγαλύτερος αριθμός νέντευξιν μετά τοΰ είδικευθέντος
ίσχύοντας αύστηροτάιους συναλ δυνατότητας ωρισμένων επιχειρή
νέων μεταναστών θά προέρχεται είς τήν πυρηνικήν φυσικήν λόρδου
λαγματικούς περιορισμούς, αποτε σεων έν Έλλάδι, θά αναζητήσουν δτι ή έπιχείρησις θά άρξεται λει τών
Ρούδεφορντ, ό όποιος, άφοΰ ύπέαπό τήν δυτικήν Γερμανίαν,
τουργούσα.
τόν
κατάλληλον
’Αμερικανόν
κεφα
λούν μικράν ένθάρρυνσιν διά τό
πάρχουν περί τά 9.000 000 νέων, δια- μνησε τήν πραγματοποιηθεΐσαν_κα10.
—
"Εκθεσις
περί
τών
προσδο
λαιούχον, δν θά επιχειρήσουν νά
αλλοδαπόν ιδιωτικόν κεφάλαιον.
ιουντων {,πό αξιοθρήνητους συνθή- τά τό 1919 μεταστοιχείωσιν τοΰ άζώτου είς ύδρογόνον, εΐπεν δτι Εκ’Εντεύθεν ή ανάγκη δπως κατα πείσουν περί τού έπικερδοΰς τής κωμένων συναλλαγματικών κερδών κας.
τοτε οί φυσικοί έπεζέτειναν τήν χη
βάλω μεν κάθε προσπάθειαν, ϊνα μή σχεδιαζόμενης έπιχειρήσεως. Έάν (ή τής προσδοκωμένης έξοικονομε (αν τών μεταστοιχειώσεων είς
μείνη ήχοόρα μας έξω τών ωφελη δ ’Αμερικανός κεφαλαιούχος πει- μήσεως συναλλάγματος) έκ τής με- ΟΛΛΑΝΔΙΑ
δλα τά όπλα στοιχεία, πλήν τοΰ
’----- -------- διά τήν
μάτων τής περί εγγυήσεων διατά- σθή νά ένδιαφερβή—είτε ώς δανει λετωμενης επιχειρήσει»
,
Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ χρυσοΰ.
ΟΙ διεθνείς χρηματιστηριακοί κύ
παρελθόντος Νοεμβρίου, ή ‘Ολλανδία
ξεως. Πρός τοΰτο απαιτείται, κυ στής είτε ώς μέτοχος—θά άπευθυν χώραν έν fi ή έπένδυσις.
11.— Πληροφορίαι σχετικώςπρός κατήργησεν δλα τά δελτία τροφίμων, κλοι, έπωφεληθέντες έχκαίρως του
ρίως, άνάπτυξις πρωτοβουλίας έκ θή πρός τήν ‘Αμερικανικήν Κυβέρεκτός τοϋ καφέ καί τοϋ άνθρακος, γεγονότος, προέβησαν εις μεγάλος
τάςπροσδοκωμέναςαγοράςκατανανησιν
διά
νά
ζητήση
τήν
έγγύησίν
μέρους τών Ελλήνων έπιχειρημα
χωρίς νά σημειωθή ή παραμικρά άνα- άγοράς άξιών ύδραργύρου, σημειτιών. Λυτοί καί μόνοι εινε δυνα της, συμφώνως πρός διαδικασίαν λώσεως (έσωτερικού ή έξωτερικού) στάτωσις είς τήν αγοράν τών ειδών ωθείσης οΰτω μεγάλης ύπερτιμήσετόν νά αναζητήσουν καί κατευθύ έκτιθεμένην είς ειδικόν Κανονισμόν τών παραχθησομένων ειδών ώς καί πρώτης ανάγκης. Ούτε άθρόαι άγοραι ως τών σχετικών χρεογράφων, δοδτι ό ύδράργυρος άποτελει
νουν τόν ιδιώτην ’Αμερικανόν κε (φέροντα άριθ. 4) τής Διοικήσεως πληροφορίαι γενικώς περί τοΰ οι ειδών έσημειώθησαν είς τά^ καταστή θέντος
κονομικούς
υγιούς
τής
μελετωμέματα, οΰτε κερδοσκοπία, ούτε ανατι πλέον τήν βάσιν διά τήν άτομικήν
Οίκονοΐ
ικής
Συνεργασίας,
δημοσιφαλαιοΰχον, τραπεζίτην ή βιομήχά
μήσεις. Παραλλήλως, ή 'Ολλανδία κα- κατασκευήν χρυσοΰ.
νης έπιχειρήσεως.
νον πρός συγκεκριμένος παραγωγι- ευθέντα τήν 15 ’Ιουλίου έ. έ.
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«Άρίων» πανσμ. είς Βόλον, μέ
έ ήρεμον τήν δψιν και έστερημέ- ύπαλλήλων παρεκώλυσε τόν ρυθμόν,τών 2150 διά τόν σκληρόν. ΟΙ πω τήν λιανικήν πώλησιν. Έντός τού μη-1
νην άποτόμων όιακυμάνσεων καί έκτελωνιομοΟ τών ζαχάρεων, καθώς * ληταί όμως άναμένουν συντόμως ά· νός άναμένονται καί Ετεροι 1150 τ.1 γαιάνθρακας έξ Έμδεν.
|
«Σαντορίνη > λίμπεοιυ)εΙς Πειραιά
Επίσης καί πολλών άλλων έμπορευ-: νατίμηοιι τν.ο. διότι ύπολογιζυυν άπό τάς Φερόας νήσους.
άπροόπτων έξελίξεων, ή Πειραίκή
ιν τής ζητήσεως
"Ο ρ υ ζ α ι: Χαρακτηριστικόν τού I
γαιάνθρακας έκ Ράττερντσμ.
έμποραγορά έκινήθη κατά τό παρελ μάτων, άπό τής 1ης Δεκεμβρίου ό τήν ζωηράν αύξησιν
* ΙγκοΟϊ* νορβηγ. είς θεσσαλοθόν δεκαπενθήμερον ε(ς τά πλαίσια μως οΐ έκτελώνισμοί έπανελήφθησαν αλεύρων κατά τάς έν δψει έορτάς. _εΐδους τούτου ύπήρξεν ή Επάρκεια,
Η Εγχώριος κριθή, ό άρσβόσιτος λόγω καί τών άθρόων έκ Καλαμών νίκην μέ ξυλείαν έκ Σουηδίας.
τών φυσικών συναλλαγών τών δ is μέ ταχύν ρυθμόν.
«Κάρλ Γκόρδον» σουηδ. είς Πει
πομένών άπό τήν αρχήν μιας ίσορΉ πολυήμερος Ελλειψις Επαρκών καί ή βρώμη δέν παρουσίασαν άξιο- καί έκ Πρεβέζης φθασιμάτων Ικανών
ρόπου προσφοράς καί ζητήσεως. Χα διαθεσίμων ποσοτήτων έδωκε λοβήν λόγους διοκυμάνοεις.Ή ζήτησίς των ποσοτήτων τής έγχωρίουπαραγωγής. ραιά μέ καφφέδες έκ Βραζιλίας.
ρακτηριστικόν γνώρισμα ύπήρξεν ή είς άνατίμησιν τής ζαχάρεως, τιιές διετηρήθη είς τά άπό μακροΰ χρό Έντονος δμως υπήρξε καί ή ζήτη«Κελέτια» άγγλ. έκ Β. ’Αμερικής
σταθέρότης τών τιμών καί ή μετ’έμ δέ κάτοχοι μικροποοοτήτων άπό δώ νου κρατούντα σταθερά Επίπεδα, αί σις, είς τρόπον ώστε αί τιμαί άπό μέ πετρέλαια.
«Λάχολμ» σουηδ. είς Καλάμας
ιτιστοσύνης προοπτική διά τό μέλ- ρα έξ ’Αμερικής έπώλησαν άρκετούς δέ τιμαί των, σταθεροί καί αύταί, 8 400 δρ. Εφθασαν είς τάς 9.200 δρ.
λον.ΑΙ διαθέσεις τών διαφόρων προ σά'κους σπσραδικώς μεταξύ 13.000 περιεστρέφοντο διά τόν άρσβόσιτον διά τήν Εγχώριον δρυζαν, μέ τάσιν μέ ξυλείαν έκ Σουηδίας.
«Ο. Β. Σόρενσεν» νσρβ. έκ Β. ’Α
ϊόντων ήσαν όμαλαί, έντός τών ό· έως καί 15.000 δραχμών, κυρίως είς είς τάς 1546 — 1552 δρ. (ό χονδρός) περαιτέρω σΰξήσεως. Αί τιμαί άφορίων τής καταναλώσεως καί αΐ έκ ζαχσροπλάστας. ’Ήδη αί τιμαί Επα καί 1570 δρ. (ό ψιλός), τής κριθής είς ρούν τήν χονδρικήν πώλησιν, διότι ή μερικής μέ υγρά καύσιμα.
«Ρεϊλί» νορβ. είς Θεσσαλονίκην
του έξωτερικοϋ προμήθειαι διετήρη- νήλθαν είς τά φυσικά αύτών Επίπε τάς 1705 — 1710 δρ. καί τών πιτύρων λιανική τοιαύτηΕχει όρισθήείς 10800
σαν τόν συνήθη αύιών χαρακτήρα. δα τά κοθοοισθέντα παρά τού ‘Υ είς 749 δρ. Σημειωτέον, δτι ή τιμή δρ. διά τήν άρίστην ποιότητα. Έν τω μέ ξυλείαν έκ Σουηδίας.
«Νέστωρ» όλλανδ. είς Πειραιά μέ
ιών πιτύρο'ν, ήιις κατά τό προηγού μετοξύ έκομίσθη. έπί τή βάσει ίδιω
Έτονίζετο, δτι ένδεχομένη περισσό πουργείου ’Εφοδιασμού.
μενον δεκαπενθήμερον ήγγιζε τάς τικών ανταλλαγών καί μία ποσότης γενικά είδη Εκ Ρόττερντσμ.
τερα έλευθερία εις τό έμπόριον τών
Κ
α
ψ
φ
έ
ς
:
Πέραν
τήςζαχάοεως,
«Σάμουελ Μπάκε» νορβ. έκ Βοιδιωτικών εισαγωγών θά ηδρυνε τό
800 δρ. περίπου, ύπεχώρησεν, συνέ 160 τ. όρύζης Ιταλικής προελεύσεως,
ενδιαφέρον καί τήν κίνησιν τού Πει- εΤχεν ώς γνωστόν παρατηρηθή καί πεια μειωμένης ζητήσεως καί άφθό ήτις καί διετέθη χονδρικώς είς τήν στώνης μέ Εφόδια.
σημαντική
Ελλειψις
καφψέ.
Σημειαΰ«Σάμελαντ» σουηδ. είς Πάτρας
νου προσφοράς.
ραϊκοΰ ίμπορικοΰ κέντρου καί θά
τιμήν 8500 δραχμών.
μέ ξυλείαν έκ Σουηδίας.
εΤχεν ωφέλιμον καί έπί τής κατανα ται μάλιστα — χάριν τής Ιστορίας —
"Αλίπαστα:
Έφθασαν
τά
άΌσπρια:
Ή
έπάρκεια
δι"
δλα
δτι καθυσιέρηοεν είς Πειραιά ό ά«Έρλαντ» σουηδ. έκ Γκάττερλώσεως άντίκτυπον. Τό ζωηρότερον
ναμενόμενα δύο βσκαλσοφορτία έκ τά είδη τών όσπρίων Εχει έξασφαίνδιαφέρον τής άγοράς συνεκέντρω πόπ?.ους ένός Ελληνικού φορτηγού 2100 τόννων Εν συνόλω, ένηργήθη δέ λισθή δι’ όλόκληρον τήν χειμερινήν μπουογκ, μέ χάρτην καί ξυλείοτν.
Επί δέκα δλας ώρας, διότι τό πλή
«Φάΐρχοπ» άμερ. είς Πειραιά μέ
σαν αί ζαχάρεις καί οί καφφέδες,
ρωμα έπέμεινε νά έξευρεθή άπό τήν και ή προανανγελθεϊσα δημοπρασία περίοδον, μετά τήν άφιξιν 4600 τόν Εφόδια έκ Νέας Ύόρκης.
δύο δηλαδή ζωτικής καταναλώσεως
διά τήν προμήθειαν Ετέρων 400υ εως νων έκ Τουρκίας, 300 τ. φακής καί
άγοράν
καί
ποσότης
κσφφέ,
Εστω
«Φέρνμηλατ» νορβ. είς Πειραιά
είδη, τών όποιων είχε σημειωθή αί
καί μικρά. Πράγματι, κατόπιν άγώ- 4500 τόννων.Τό πρώτον κομισθέν ψορ- έπαρκών ποσοτήτων θρακικής καί μέ γενικά εΤδη έκ Ν. "Υόρκης.
σθητή ή ελλειψις κατά τόν ’Οκτώ
τίον έκ 310 τόννων προήρχετο άπό τήν Μακεδονικής προελεύσεως. Αί τιμαί
νος
τοϋ
πρακτορείου
είς
’Αθήνας
βριον καί Νοέμβριον. Ή άφιξις τών
«Μπλάκβανν» σουηδ. είς Καλά
νέαν ισλανδικήν Εσοδείαν,έκοστολογή διετηρήθησαν σταθεροί είς τά έπίπε
άναμενομένων φορτίων άνεζωογόνη- καί Πειραιά έξευρέθη μικρά τις πο θη μέ 5100 δρ. καί Επετράπη ή λιανική δα τοϋ προηγουμένου 15θημέρου καί μας ή Πειραιά μέ σουηδ. ξυλείαν.
σότης ίξαρκοΰσα διά τάς άνάγκας
σε τήν άγοράν καί Ικανοποίησε τάς
αύτοΰ πώλησις πρός 7600 δρ. Τό έν ή ζήτησις έτονώθη μετά τήν μετα
«Έλεν Λύκετ» άμερ. είς Πειραιά
καταναλωτικός άνάγκας τόσον τοϋ τού πληοώματος διά τρεις μόνον ή- λόγω φορτίον διετέθη κυρίως διά βολήν τοϋ καιρού έπί τό ψυχρότε- μέ Εφόδια έκ Νέας ’Ορλεάνης.
μέρας. Τό σκάφος άπέπ?«ευσε δι’Ό
Κέντρου, όσον καί τών έπαρχιών.Άτών Πατρών είς τάς άνάγκας τής ρον. Κατά τήν διάρκειαν τής καλο
«Έξτον» άμερ. είς Πειραιά μέ Ε
ναλυπκώτερον, κατ’ είδη φορτίων, ή δησσόν, άφοϋ έδόθη τηλεγραφική πα Πελοποννησιακής καταναλώσεως, Γό καιρίας τού β'. 159ημέρου τοΰ Μαΐ
φόδια Εκ Βοστώνης.
ραγγελία
είς
Κων]λιν
νά
τό
Εφοδιά
άνασκόπησις τού 15θημέρου έμφανίΕτερον φορτίον έκ 1849 τ. κομισθέν ου ή άπορρόφησις όσπρίων έκ τής
«Έξάνθια» άμερ. μέ Εφόδια έκ
σουν κατά τήν έκείθεν διέλευσίν του διά τού Δανικού φορτηγού $”Ασζει τήν κατωτέρω εικόνα :
άγοράς τών δύο πόλεων ΰπήρξε μει Βαλτιμόρης.
Ζαχάρεις: Ή ταλαιπωρία τής δι’ Επαρκούς ποσότητας καφφέ. Έν λογκ» καί ήδη αί πρώται ποσότητές ωμένη,Εναντι τής συνήθως κανονικής.
τω μεταξύ κατέπλευσε πρό πενθημέ του διετέθησαν είς τάς νήσους καί
«Σσντικλάρ» τουρκικόν εις Πει
ΝΕΑ ΦΟΡΤΙΑ (άναμενόμενσ):
άγοράς έκ τής σημειωθείσης αισθη
ρου είς Πειραιά έκ Ρίου Ίανεΐρου τήν λοιπήν χώραν. Ή κοστολόγησις "Εντός τού β'. 15θημέρου τοΰ Δεκεμ ραιά μέ γαιάνθρακας έκ Ρόττερντσμ.
τής έλλείψεως ζαχάρεως έτερματίτό σουηδικόν σκάφος «Μπόρελαντ» τοΰ φορτίου τούτου ώρίσθη είς 6300 βρίου άναμένονται τά κάτωθι φορ
«Λόγκβιου Βίκτορυ» άμερ. εις
σθη διά του άλληλοδιαδόχου κατά
κόμισαν 864 τόννους βραζιλιανού καφ δρ., μέ τό άνάλογον περιθώριον διά τηγά :
Πειραιά μέ Εφόδια έκ Σφάττλ. ■
πλου εις τόν Πειραϊκόν λιμένα δύο
άγγλικών φορτηγών έκ Κούβας, ά- φέ, άναμένεται δέ περί τά μέσα Δε
κεμβρίου καί τά Ετερον σουηδικόν
τινα έκόμισαν τήν έκ 19 000 τ. ζάχασκάφος «Κάρλ Γκόρδον» μέ ετέρους
ριν τής τελευταίας κυβερνητικής πα
825 τ. καφφέ, είς παραλαβήν τής άρ
ραγγελίας. Τό πρώτον σκάφος, τό
μοδίας « Ένώσεως Εισαγωγέων».Διά
άγγλικόν «Βέϋμπενκ» κατέπλευσε τήν
τής κομισθείσης ποσότητας έξησφα25ην Νοεμβρίου μέ 9.600 τ. ζαχάρε
24 Νοέμβριο υ.— Ό εύρισκό-1 δήποτε αΰξησις τών μισθών καί ήμερο- δρομικοί καί αϋτοκινητισταί Θεσσαλο
λίσθη ή Επάρκεια τής άγοράς μέχρι
νίκης, κατόπιν έντολής τής Γ. Σ. Ε.Ε.
ως καί τό δεύτερον σκάφος, τό έπίτών μέσων Μαΐου περίπου. Διά πε μενος είς 'Αθήνας Αμερικανός ύφυ- I μισθίων ύπελογίσθη είς τό κόστος τής κατήλθον είς 24ωρον κλαδικήν απερ
σης άγγλικόν «Έμπάϊρ Μάρσαλ» κα
ραιτέρω προμήθειας έλήφθη ήδη πουργός τών Εξωτερικών κ. Μάκ Γκή παραγωγής.
τέπλευσε τήν Ιην Δεκεμβρίου μέ 9.
2 6 Νοέμβριο υ.—Ό στρατάρ γίαν.
πρόνοια. Οϋτω προεκηρύχθη διαγω έρωτηθείς υπό δημοσιογράφων έάν θά
28 Νοέμβριο υ.— Ό Πρόε
400 τόννους. Έν τω μεταξύ προκη
δοθή είς τήν Ελλάδα άλλου είδους χης κ. Παπάγος είς συνέντευξίν του
ρύσσεται παρά τής άρμοδίας υπηρε νισμός άγοράς 550 τόννων άπό χώ βοήθεια, μετά τό πέρας τοΰ Σχεδίου πρός τόν ανταποκριτήν τής Γαλλικής δρος Τρούμαν ύπέβαλεν είς τό Κογρσς
συνδεομένας
μέ
τήν
"Ελλάδα
διά
σίας ’Αγορών "Εξωτερικού νέος δια
Μάρσαλ, άπήντησεν ότι δέν δύναται έψημερίδος «Φράνς Ίλλουστρασιόν» κρέσσον έκθεσιν έπί τής έκτελέσεως
γωνισμός διά τήν προμήθειαν 10 000 διμερών Εμπορικών συμφωνιών, Εζη- νά προείπη τί θ’ άποφασίση τό Κογ- έδήλωσεν ότι ή προσάρτησις τής Βο τοΰ προγράμματος βοήθειας τών 'Η
τήθη
δέ
διά
τήν
έξασφάλισιν
τής
έ
τ. ζαχάρεως περίπου, μέ προοπτικήν
κρέσσον τοΰ 1952.
ρείου "Ηπείρου είς τήν 'Ελλάδα άνε- νωμένων Πολιτειών πρός τήν ’Ελλάδα
νά κομισθή αϋτη έντός συντόμων παρκείας τοϋ β'. Εξαμήνου τοΰ 1950
—Ό πρωθυπουργός κ. Διομήδης1 ξαρτήτως εθνολογικών λόγων, Εχει I καί τήν Τουρκίαν κατά τό δεύτερον
πτροθεσμιών καί πρό τής έξαντλήσε- ή Εγκρισις άπό τήν ’Αμερικήν τής ά όμιλών έπί τής κινήσεως τοΰ έργατοϋ- στρατιωτικήν σημασίαν, διότι προσθέ τρίμηνον ("Απρίλιος - ‘Ιούνιος του
ως τής κομισθείσης ποσότητας, ώστε γοράς 1700 Εως 1800 τόννων βραζι παλληλικοΰ κόσμου πρός κάθοδον τει βάθος διά τήν κάλυψιν τοΰ κέν 1949), όπου, σχετικώς μέ τήν 'Ελλάδα
νά προληφθή μελλοντικώς έπιβλα- λιανών καφφέδων. Πέραν αύτών έ- εις άπεργιακόν άγώνα είπεν ότι οί τρου τής χώρας, παρέχει φυσικάς γραμ τονίζει ότι ό "Ελληνικός λαός άπεδείψιθυρίζετο, δτι θά πραγματοποιηθή έργοδόται Εχουν ύποχρέωσιν νά συμ μάς άμύνης καί επιτρέπει τήν έγκα- χθη άξιος τής έπ" αύτοΰ εμπιστοσύνης
βής καθυστέρησις.
τής "Αμερικής. «Χωρίς τήν θέληοιν
Ή έκφόρτωσις τώνκαταπλευσάν- ή εισαγωγή καί μικροπαρτίδων τινών βάλουν είς τήν ομαλήν έξέλιξιν τής τάστασιν στερεοΰ μετώπου.
— Είς νέαν συνεδρίασιν τοΰ Συν- τής Ελλάδος, λέγει ό κ. Τρούμαν, θά
οικονομικής ζωής τής χιόρας καί νά
των δύο φορτηγών ήρξατο άμέσως άπό ίδιοιτικάς άνταλλαγάς.
Δημητριακά : Τό χαρακτηρι- μή ουντελέσουν είς τήν αύξησιν τοΰ τονιστικοΰ Συμβουλίου, όπου προσε- ήτο αδύνατον νά έμποδισθή ή κάθο
καί ή άγορά έφωδιάσθη άπό τό έλ-λεΐπον τούτο είδος. ’Επειδή μάλιστα στικώτερον σημεϊον τού 15θημέρου κόστους τής ζωής μέ τήν μελετωμένην κλήθησαν καί εκπρόσωποι τής Ι’.Σ.Ε.Ε δος τών Σλαύων είς τήν Μεσόγειον,
ή Ελλειψις ήτο γενική διά τήν Ελλη διά τά γεννήματα, ήτο ή παρατηρη- μικρόν αύξησιν τών μισθών καί ημε συνεζητήθη τό ζήτημα τής αύξήσεως αί δέ συνέπειαι τής ελληνικής ήττης
τών μισθών καί ημερομισθίων. Ή θά ήσαν ανυπολόγιστοι».
νικήν άγοράν, ήρχισεν ή ταυτόχρο θεϊσα κατά τήν τελευταίαν Εβδομάδα ρομισθίων.
25 Νοέμβριο υ.— Τό ύπουργι- σκέψις περί κηρύξεως γενικής απεργί
νος έκ τού «Βέϋμπενκ» έκφόρτωσις τού Νοεμβρίου ύποχώρησις τών τι
29 Νοέμβριο υ.— Τό συντο
εις μικρά άκτοπλοϊκά σκάφη καί εις μών τού Εγχωρίου σίτου. Ώφείλετο κόν συμβούλιον ένέκρινε τόν αναγκα ας είς "Αθήνας καί Πειραιά μετεβλή- νιστικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μέ τάς
φορτηγίδας. Καί τά μέν άκτοπλοϊ- τούτο είς τήν ΰπά τής "Αγορανομίας στικόν νόμον περί αγοραπωλησιών έπί θη είς άπόφασιν.
τελικός τροποποιήσεις τοΰ προγράμ
— Τό υπαλληλικόν καί βοηθητικόν ματος άνασυγκροτήσεως τοΰ τρέχοντος
κά σκάφη (τέσσσρα έν δλω) άπέ- έπιβληθεϊσαν διατίμησιν, άλλά καί κατοχής. Ό Νόμος έδημοσιεύθη είς
πλευσαν ήδη πρός άνεφοδιασμόν τών είς τήν μεταβολήν τοΰ μίγματος διά τήν "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως προσωπικόν τών Τραπεζών 'Ελλάδος, οικονομικού έτους 1949-50, αί οποίοι
Επαρχιακών κέντρων διανομών, ένω τόν άρτον τοϋ δελτίου. "Η άγορά έ- (τεΰχος 823 καί ήμερομηνίαν 25 Νο "Εθνικής, "Αγροτικής, "Αθηνών, "Εμ διεβιβάσθησαν είς τόν "Οργανισμόν
πορικής, Ίονικής κ.λ.π., κέντρου^ καί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας.
αί φορτηγίδες Εξυπηρέτησαν τάςπρώ- δείχθη Επιφυλακτική καί αί κλεισθεϊ- εμβρίου).
— Ό υπουργός τών Οικονομικών επαρχιών, κατήλθεν είς 24ωρον απερ
—Ό υπουργός τής ’Εθνικής Οικο
τας άνάγκας τής άγορας τών Αθη σαι πράξεις ύπήρξαν περιωρισμέναι
νών καί τού Πειραιώς. Ή χορήγησις καί άντίστοιχοι πρός τάς άνάγκας κ. Χέλμης έδήλωσεν ότι οίαδήποτε γίαν είς Ενδειξιν αλληλεγγύης πρός νομίας κ. Μαΰρος έδήλωσεν δτι άπό
τών σχετικών διατακτικών παραλα τής καταναλώσεως. Αί τιμαί περιε- αύξησις τών συντάξεων είναι έπί τοΰ τήν Γ. Σ. Ε. Ε. Ή απεργία έσημείω- τής 15ης Δεκεμβρίου 1949 πάς εισάγωσεν απόλυτον επιτυχίαν.
γεΰς θά δύναται νά είσαγάγη οίανδήβής συνεχίζεται. ΕΓναι άληθές δτι ή στράφησαν γύρω τών 2250 Εως 2225 παρόντος αδύνατος.
2 7 ^Νοέμβριο υ.— Οί τροχιο- ποτε ποσότητα είδους περιλαμβανό
—Οί βιομήχανοι ζητοΰν όπως οίοτριήμερος απεργία τών τελωνειακών δρ. διά τόν μαλακόν σίτον καί γύρω
μενου είς τόν κατάλογον τών ελευθέ
I V
ριος είσαγομένων ειδών. Ό κατάλο
γος τών έν λόγιο ειδών θ’ άνακοινωθή
μέχρι τής 10ης Δεκεμβρίου.
—"Η ‘Επιτροπή Οικονομικής Πο
λιτικής ένέκρινε τό σχέδιον τοΰ Κωδι
κός δημοσίων ύπαλλήλων.
—Ή ’Αμερικανική Διασκεψις τών
πρεσβευτών τής Μέσης 'Ανατολής είς
Κων)πολιν έτερμάτισε τάς εργασίας
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841
της, αί όποϊαι διεξήχθησαν ύπό από
λυτον μυστικότητα. Τό έκδοθέν επίση
μον ανακοινωθέν αναφέρει ότι συνεζήτησαν καί προβλήματα πολιτικής,
οικονομικής, στρατιωτικής, κοινωνι
κής. καί πνευματικής φύσε ως. ’Ιδιαι
τέρα προσοχή έδόθη είς τό ζήτημα
τής στρατιωτικής ένισχύσεως τής ό
Ενεργητικού
ποιας έχουν ανάγκην ή 'Ελλάς, ή
Τουρκία καί ή Περσία. Μεγάλην επί
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 30.011)
σης θέσιν κατέλαβε καί τό ζήτημα τής
αντιμετώπισε ως τού κομμουνιστικού
κινδύνου είς τήν Μέσην "Ανατολήν.
30 Νοεμβρίου —Άφίκετο είς
110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ KRI ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
"Αθήνας ό 'Υπουργός τών Στρατιω
τικών τής Μ. Βρεταννίας κ- Σίνγουελ,
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ:
ό όποιο, είς δηλώσεις του πρός τόν
Τύπον είπεν ότι «άν ή 'Ελλάς νποστή
έπίθεσιν. θά έχη τήν "Αγγλικήν βοή
ΚΑΙ’ΡΟΝ (RUE ADLY PACHA 34)
θειαν». Έρωτηθείς άν κατά τήν διεΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (RUE DE L’ANCIENNE BOURSE 4)
λευσιν του έκ Κύπρου ήκουσεν εκδη
λώσεις τών Κυπρίων υπέρ τής iwiΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
σεως μετά τής μητρός "Ελλάδος, ο κ,
Σίνγουελ άπήντησεν ότι ούδέν ηχούσε.
— "0 "Αμερικανός "Υπουργός τών
"Εξωτερικών χ. Άτσεσον έδήλωσεν ό
τι αί Ήν. Πολιτεϊαι θά εμποδίσουν
τήν άποστολήν όπλων καί πολεμικού
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ΕΘΝΙΚΗ TPM1EZR ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον
(31.8.1949) Δρχ. 1.323.376.350.582

Έκτελοΰνται δλαι αί Τραπεζικοί έργασίαι υπό τούς μάλλον συμφέροντος όρους
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΙ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ^ ΕΙΣίΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΝ
ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΚΗΡΥΞΙΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝΑΙ

ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΙ

Ύπβ τοΰ 'Υπουργείου
σμοΰ μελετάται ή χατάργτ
δελτίου άρτου -δΓ όρισμέν
γορίας τοϋ πληθυσμού.
Είς περίπτωσιν καΒ’ ϊ
πουργεΐον ’Εφοδιασμού >
εις οριστικήν άπόφααιν
καταργήσεις τοΰ δελτίο
προβλέπεται δτι θ' αύξηθή
της τοΰ διά δελτίου χορη\
άρτου 8ά μειωθή ή τιμή
βελτιωΒή ή ποιότης.

Ή άπεργιακή κίνησις των έργα- έπίπεδα κατώτερα τών προπολεμι τήν διοίκησιν τοΰ Ε. Κ. Α., είς τήν I κ Φ. Μακρής διά νά ένημερώση τήν
τοϋπαλλήλων Οπό τήνκαθοδήγησιν κών κατά 33—36 ο)ο
άπεργίαν ταύτηνθά συμμετάσχουν Ιδρυομένην νέαν έργατικήν διεθνή
της Γενικής Συνομοσπονδίας Ερ
οί διάφοροι κλάδοι τοΰ προσωπι έπί τοΰ άναληφθέντος ύπό τής έλγατών Ελλάδος καί του Εργατι
κοΰ έπιχειρήσεων κοινής ώψελείας, ληνικής έργατοΟπαλληλικής τάξεως
Αί άπεργιακαϊ εκδηλώσεις
κού Κέντρου ’Αθηνών, συνεχίσθη
οί τραπεζιτικοί υπάλληλοι καί οί άγώνος καί νά ζητήση τήν ένίσχυ
καθ' δλον τό διάστημα του παρελ
έργατοτεχνΐται διαφόρων έπιχει σιν του όργανισμοΰ τούτου πρός
Συνεχιζομένων, συμφώνως προς ρήσεων.
θόντος δεκαπενθημέρου μέ τήν αΰεπιτυχίαν του δικαίου άγώνος της
τάς
έντολάς
τής
Γ.Σ.Ε.Ε.,
τών
με
τήν πάντοτε άπ ο φασιστικό τη τα διά
Τήν Παρασκευήν ώσαύτως θά καρικών
άπεργιακών
έκδηλώσεων
τών
τήν έπίτευξιν τών μίνιμουμ οίκονοτέλθουν είς 48ωρον άπεργίαν καί Oi Δ. Υπάλληλοι και οί Καθηγηταΐ
μικών αιτημάτων τών τεθέντων ύπό διαφόρων έργατοϋπαλληλικών κλά οί έργατοϋπάλληλοι τής δυνάμεως
τής Γ.Σ.Ε.Ε., τής αύξήσεως δηλαδή δων, κατά τό διάστημα τών τελευ τοΰ Ε. Κ. Θεσσαλονίκης, τήν δέ Τε
Είς άπεργιακόν άγώνα εύρίσκονκατά 40ο]ο τών έογατοϋπαλληλι- ταίων ήμερων κατήλθον είς 24ωρον τάρτην 7 τρ. είς 24ωρον οί υπάλλη
κών άποδοχών καί τών ήθικών τοι- άπεργίαν οί έργάται τής δυνάμεως λοι δλων τών Τραπεζών Θεσσαλο ται ήδη άπό άρκετών ήμερών οί καθηγηταί Μέσης Έκπαιδεΰσεως, οί
ούτων, τών άποβλεπόντων είς τήν τών ’Εργατικών Κέντρων Καλαμών, νίκης.
όποιοι άπέχουν τών μαθημάτων είς
διακηρυσσομένην υπό τής Γ.Σ.Ε.Ε. Χίου. Άλεξανδρουπόλεως, Σουφλί-1
ενδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή
άνάγκην άποκαταστάσεως κοινωνι ου, Όρεστιάδος, Διδυμοτείχου, Τρι- |
0 άγων είς νεσν ιράσιν
ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου, τοΰ ρυθ
κής δικαιοσύνης. Έν τώ μεταξύ τό πόλεως, ’Αγρίνιου καί Χανιών. Έμίζοντας τά τής διαβαθμίσεώς των.
δλον ζήτημα τής αύξήσεωςτών έρ- πίσης είς τάς ’Αθήνας καί ιόν Πει ,
Ύπό τοΰ Υπουργικού
Έκ τής Γενικής Συνομοσπον- Συνέπεια τής άποχής ταύτης τών
γατοϋπαλληλικών άποδοχών άπο- ραιά άπήργησαν οί έργάται δέρμα 1
τελεί καί θέμα έξετάσεως τοΰ Συν τος καί ύποδηματεργάται, ώς καί οί δίας Εργατών Ελλάδος άνεκοινώ- καθηγητών παραμένουν κλειστά τά λίου άνετέθη είς τό Ύπου(
τονιστικού Κυβερνητικοί) Συμβου ξυλουργοί. Ώσαύτως έκηρύχθησαν , θη δτι ό άπεργιακός άγων διά τήν δημόσια γυμνάσια. Επίσης έκλει φοδιασμοΰ ή έκποίησις τ<
ρέας τής Αύστραλιανής
λίου, μέχρι στιγμής δμως τοΰτο 24ωροι άπεργίαι είς Βόλον, ’Εδεσ-■ αΰξησιν τών μισθών καί ήμερομι- σαν καί τά Ιδιωτικά τοιαΰτα, λόγω
δεν κατέληξεν είς άποκρυστάλλω- σαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, Μεσσή-; σθίων εισέρχεται ήδη είς νέαν ψά- καθόδου είς άπεργίαν ένισχύσεως σεως 176 τόννων έρίων <
! σιν. Οΰτω παραλλήλως πρός τήν καί τών καθηγητών αύτών.Έξ άλλου προϊόντος τής πωλήσεωι
σιν συγκεκριμένων άπόψεων καί 6- νην καί Λεβάδειαν.
Σημαντιχωτέρα ύπήρξεν ή άπερ-! κήρυξιν τής έξαγγελθείσης διά τήν οί δημόσιοι ύπάλληλοι γενικώς ε θ’ άγορασθοΟν υφάσματα
πόδειξιν θετικών λύσεων, έπικραΰπαλλήλων τής άγγλικής ; προσεχή Παρασκευήν 48ώρου γένι τοιμάζονται νά κατέλθουν είς ά- Δημοσίους υπαλλήλους.
τεΐ δέ μάλλον ή άντίληψις^ -όπως για -*τών
ι^ ,
■ ,.νϊ
* Ι/Ι Υ. .
—
νΥ\Γ·
Λ’ΓΤΡΛ\)ί«/'
τ Α νι έ ηΜ/-ντΛί\τν
\ i Α
Ή πώλησις τών έν λό
διατυπουται άπό τής πλευράς τών τηλεγραφικής "Εταιρίας Κέϊμπλ έντ κής άπεργίας τών έργατοϋπαλλή- ί περγίαν διά τό ζήτημα ιοΰ'Υπαλ
ήγουμένων τής έργατοΟπαλληλικής Ούάϊρλες, ήτις διήρκεσεν έπί τριή λων τής Πρωτευούσης, όργανουται ληλικοΰ Κώδικος, άπό δέ τής προ θά γίνη διά πλειοδοτικής ί
σίας ήτις ώρίσθη τήν 10η·
κινήσεως, δτι τό δλον ζήτημα έπι- μερον καί ή άπεργία διάρκειας τοΰ καί γενική πανεργατική άπεργία σεχούς Πέμπτης κατέρχονται είς
τος.
άπεργίαν
διάρκειας
οί
ύπάλληλοι
καθ’
άπασαν
τήν
χώραν.
προσωπικού
τοΰ
‘Εθνικού
Ιδρύμα
διώκεται νά παρελκυσθή μέχρι τής
’Οργανισμών
Δημοσίου
ΔικαίουΔιά
τήν
καλυτέραν
όργάνωσιν
τος
Ραδιοφωνίας,
ή
όποια
κηρυπαρόδου τών έπικειμένων εορτών.
Λογαριασμός
Είς σύσκεψιν μάλιστα τής Επιτρο χθεΐσα άπό τής 6ης πρωινής τοΰ καί έναρμόνισιν τών άπεργιακών
πής Οικονομικής Πολιτικής, ύπό παρελθόντος Σαββάτου συνεχίζετο κινήσεων έγένοντο κατά τήν Ιην
παρα τή Tpane
καί 2αν Δεκεμβρίου συσκέψεις τών
τήν Προεδρίαν τοΰ κ. Πρωθυπουρ καί τήν Τρίτην 6ην Δεκεμβρίου.
Παραλλήλως συνεχίζεται, κατά διοικητικών συμβουλίων 35 οργα
γού, ένώπιον τής όποίας 6 Υπουρ
γός τής Εργασίας κ. Λουλακάκης σχετικήν άνακοίνωσιν του Εργατι νώσεων τής Δυνάμεως τοΰ Ε. Κ. Α.
Τό προϊόν τής πωλήσει
Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα συέξέθεσε τά πορίσματα τής τριμε κού Κέντρου ’Αθηνών, ή προπαρα- καθ’ ήν άπεφασίσθη ή κάθοδος είς
τατεθή είς Ιδιον λογαριασ
γενικήν
άπεργίαν
καί
τής
Διοική
νεκροτήθη
σύσκεψις
είς
τό
Ύπουρ
σκευή
48ώρου
άπεργίας
τών
εργα
λούς Κυβερνητικής έπιτροπής έπί
τή Τραπέζη τήςΈλλαδος
τοΰ ζητήματος τής αύξήσεως τών τοϋπαλλήλων τής δυνάμεως τών σεως τής Γ.Σ.Ε.Ε. μετά τών δίοι- γεΐον ‘Εφοδιασμού ύπό τήν προε- ρασθώσι δέ έντός τοΰ Δι
μισθών καί ήμερομισθίων, ό Υπουρ Εργατικών Κέντρων 'Αθηνών καί κήσεων τών Εργατικών Κέντρων δρείαν τού κ. Άβέρωψ κατά τήν ό- ύπό συγκροτηθησομένης :
γός τών Οικονομικών κ. Χέλμης ύ- Πειραιώς, ή όποία άπεφασίσθη νά Άθηνών—Πειραιώς. 'Επίσης κατά ποιαν συνεζητήθησαν τά ύπό τής ήτις θά ένεργήση κατ’ ι
Συλλόγων
πεστήριξεν, δτι άπό τά στοιχεία κηρυχθή κατά τήν έρχομένην Πα τήν ώς άνω σύσκεψιν τής Γ Σ-Ε.Ε. | 'Ενώσεως Εμπορικών
έλευθέραν κρίσιν, τοΐς ρ
τά όποια Εχει ύπ’ δψιν του, τό έρ ρασκευήν 9 τρ. Κατά τάς γενομέ- άπεφασίσθη δπως μεταβή είς Λον-1 τής "Ελλάδος, είς προγενεστέραν μάλλινα ύφάσματα άπό ·
γατικόν εισόδημα είναι τό ίδιον μέ νας μέχρι στιγμής δηλώσεις είς δΐνον ό Γενικός Γραμματεύς αύτής σύσκεψιν, τεθέντα θέματα.
ρίους έριοβιομηχανίας.
τό προπολεμικόν καί δτι δέν δι
Διά τήςάποψάσεως το
καιολογείται αΰξησις, καθ’ δσον Η ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
γικοΰ Συμβουλίου ορίζετε
αϋτη θά προκαλέση άναταραχήν
περίπτωσιν καθ' ήν βιομτ
είς τάς τιμάς. Τάς άπόψεις τοΰ κ.
λάβη μέρ ς είς τήν δημ
Χέλμη άντέκρουσαν οί κ κ. Λουλα
διά τήν έκποίησιν τών
κάκης καί Μπακάλμπασης, ύποστη
Δημοσίου καί έχει κατο
ρίξαντες δτι οί ισχυρισμοί του κ.
γυητικήν έπιστολήν τρατ
Χέλμη δέν είναι άκριβεΐς καί τονίνων άξιων τούτων άξιόλογον κίνησιν χον τά έξής, διακυμανθέντα ώς ακο παραλλήλως προσφέρει ε
Κατά
τό
ύπό
έπισκόπησιν
Ιδθήμεσαντες δτι ή αΰξησις τών κατωτά
μόσιον ύφάσματα δύνατα
ειχον at έξής, διακυμανθεισαι ώς ά- λούθως :
των ήμερομισθίων κατά 20 ο)ο δέν ρον (21]11-4]12]49) ή αγορά χρεογρά
συμψηφισμός.
κολούθως:
κατωτάτη
άνωτάτη κλείσιμον
πρόκειται νά προκαλέση οίανδήπο- φων τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών,
Έπίσηι όρίζεται δτι ή
μετά
τάς
διαφόρους,
έν
τφ
μεταξύ,
τε άναταραχήν είς τάς τιμάς.
άνωτάτη κατωτάτη κλείσιμον 1881 - 1884
30.000 via ήτις θά πωλήση ύφάο
20.500
30.000
αΰξομειωτικάς
διακυμάνσεις
τών
τιμών
Τελικώς έπί τοΰ όλου ζητήματος
26.000 θ' άπαλλαγή τοΰ φόρου ί
27.500
Ήλεκτρ. Σιδ. 95.000 116.000 108.500 Μονοπωλίων 19.000
άπεψασίσθη νά διεξαχθουν συνεν έκλεισε καί πάλιν ανατιμητική, όχι Θεσσαλίας 35.000
40.000 Παγίου
27.000 των ί'πολογιζομένου μόν<
28.000
40.000
19.000
δμως
καί
μέ
τόσον
ζωηρός
διαθέσεις,
νοήσεις μεταξύ Κυβερνήσεως καί
25.000 πωλήσεως τοΰ φόρου κόκ
25.000
19.000
Μιχαληνός 115.000 130.000 130.000 Λαρίσης
ως
πρότερον,
καθ’
δσον
σαφώς
διε’Αμερικανικής ’Αποστολής καί έπί
5.000 σιών καί τής πολεαικής
6.900 Άμύνης
4.000
5.000
7.500
Αίολος
5.000
φαίνετο
ένας,
φυσικός
άλλωστε,
κάμα
τή βάσει αυτών να έπανέλθη τό δ
Τό προϊόν τής πωλήσε
24.000
24.000
Λιπασμάτων 209.000 244.000 211.000 110 έκατομμ. 17.000
τος
τής
αγοράς.
λον ζήτημα είς τό Συντονιστικόν
45.000
37.000 ρίων, ώς άνεκοινώθη έκ το
81.000 135.000 115.000 500 έκατομμ. 27.500
’Εκ τών κινηθεισών αξιών διετη- Πυρίτιδοπ.
Συμβούλιον.
15.000 Προσφυγ. £ 29.500
45.000
44.000 γείου ’Εφοδιασμού, ύπο
15.000
Χημικής Βιομ. 14.000
Τάς άπόψεις τοΰ κ. Χέλμη άπέ- ρήθησαν σταθεροί : τών ί ωληνουρ- Χρωματουργ.198.000 228.000 228.000
»
$ 250.000 350.000 350.000 δτι θ’ άνέλθη είς 5.500.000
γείων
καί
τής
Χαρτοποιίας
καί
έλακρουσεν άποψασιστικώς ή Γ.Σ.Ε.Ε
’Εριουργίας 45.000 48.500 45.500 Ύδρεύσ. 2.500.000 4.900.000 3.870.000 μάς άντιπροσωπεύον άξί
ή οποία, βάσει συγκεκριμένων στοι φρώς όπετ μήθησαν τών Λιπασμάτων, Πειρ. - Πατρ. 198.000 207.000 200.000 Σταθεροπ. $ 230.000 350.000 350.000 άνδρικών ένδυμασιών καί
Ήρακλέους,
Τιτάνας,
Τσιμέντων
Χαλ
χείων, άπέδειξεν δτι οί μισθοί καί
29.000 ναικείων.
29.000
119.000 135.000 132.000 Παραγ.1928 24.500
ΕΤΜΑ
τά ήμερομίσθια εΰρίσκονται είς κίδος, ’Επιχειρήσεων έν Έλλάδι, Διε
35.000
32.000
»
1931 25.000
83.000 91.000 88.000
θνούς Μεταλλείων, Χαλκοΰ, Φίξ, 'Ιπ Χρυσαλίς
61.000
60.000
55.000 70.000 70.000 Κτημ. 4 3]4ο]ο 35.000
ποδρομίων καί Λάμψα, ένώ άπασαι Κέκροψ
26.200 38.000 31.500 Λιπασμ.1931 105.000 105.000 150.000
υλικού είς τήν ’Αλβανίαν, και τήν αί λοιποί άξίαι έκέρδισαν αρκετός εί- "Ατλας
193.000 219.000 196.000
Βουλγαρίαν.
σέτι μονάδας, έν συγκρίσει πρός τό 'Ηρακλής
—Ήρχισαν είς ’Αθήνας αί έργασίαι προηγούμενον κλείσιμον.
96.000 104.000 96.000 ΤραπεζιχαΙ άξίαι
Τιτάν
τής ΙΕ', έκτακτου Γενικής Συνελεύ
Τήν μεγαλυτέραν κίνησιν ειχον καί Τσιμ. Χαλκίδ. 44.000 53.000 44.000
Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς
σεις τών άντιαροσιόπων τών λειτουρ πάίιν αί μέτοχοί τής ’Εθνικής Τρα- Έπιχ. έν Έλλ. 19.000 42.500 42.500 συναλλασσομένους αί έξής, διακυγών Μέσης Έκπαιδεΰσεως Ελλάδος πέζης.
Διεθν.Μεταλλ. 14.000 20.000 20.000 μανθεϊσαι ώς άκολούθως:
Ύπό τοΰ Υπουργού
κατά τήν οποίαν έξεδόθη άνακοινοί
50.000 60.000 60.000
Άξιόλογον, κάπως, κίνησιν ειχον Χαλκοΰ
σμοΰ κ. Άβέρωφ άνεκο
άνωτάτη
κατωτάτη
κλείσιμον
θέν δΓ ου έγκρίνεται ή συνεχιζόμενη επίσης αί μέτοχοί τής Τραπέζης Ελ Σωληνουργεΐα 98.000 93.000 98.000
ένεκρίθη ή χρηματοδότησ
αποχή τών Καθηγητών έκ τών μαθη λάδος, τών ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρό Οίνοπν]ποιΐας 23.500 35.000 30.000 Ελλάδ. 1310.000 1.500.000 1.430.000 ; γροτικής Τραπέζης διά τ
μάτων καί δηλοϋται δτι ούτοι εμμέ μων, Λιπασμάτων καί τών οικοδομι Οίνων
56.500 72.500 62.000 ’Αθηνών
47.000 I τών 140 δισεκατομμυρίων
41.500
50.000
νουν είς τά αίτήματά των περί δια- κών καί οίνοποιητικών εταιρειών.
ΖΑΛΕ
44.000 57.000 50.000 Έθνικής12.080.000 13.300.000 13.180.000 ; συγκέντρωσιν 14 000.000
βαθμίσεως.
86.000 102.000 87.000 Εμπορικής 59.100
’Εκ τών είς χρυσόν δέ δανείων μας Φιξ
70.000
67.500 ι λαίου πρός δραχμάς 8.0C
1 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ.—Δημοσιεύεται ζωηρώς έκινήθησαν αί όμολογίαι *Υ- Καπν. Καραβ. 16.000 26.000 26.000 Κτηματ.
330.000
260.000
330.000! καν
σύν τοϊς έξόδοις
ό Νόμος επαναπατρισμού τών κεφα δρεύσεως, έφ’ ών έγένοντο αρκετοί ’Ηλεκτρικής
9.700 11.000 11.000 Λαϊκής
225.000 340.800 320.000 ράς κ.λ.π
9.000
9.000 Χίου
λαίων.
Ψυγεΐαθεσ]κης 6.000
45.000
Τήν συγκέντρωσιν θά
συναλλαγαί.
44.000
35.000
— Έτερματίσθη τό έν Θεσσαλονί
συνεταιριστική όργάνωι
Αί υπόλοιποι άξίαι ειχον τήν συνή Άσπιώτ.'Έλκα 33.500 50.000 50.000
κη ’Εμπορικόν Συνέδριον.
'Ερμής
29.000 33.000 33.000 Ή αγορά χρυσή; λίρας
ουργική·, ήδη δέ καταρτίί
θη κίνησιν.
2Δεκεμβρίο υ.— Έπανήλθεν
Αί συναφθεΐσαι κατά τό Ιόθήμε- Χαρτοποιίας 100.000 101.000 100.000
Έν τή έπισήμω άγορδ τοΰ Χρημα βασις βάσει τής πράξει
ό κ. Βενιζέλος καί έπανελήφθησαν ρον τοΰτο τοϊς μετρητοΐς συναλλαγαί ΒΙΟ
29.000 38.000 34.000 τιστηρίου 'Αθηνών έγένοντο συναλ πουργικοΰ Συμβουλίου, με
αί έργασίαι τής Βουλής.
ήσαν ολίγον περιορισμένοι, συγκρινό- Δ. Υ. Προσ. 160.000 200.000 185.000 λαγαί, κατά τό λήξαν 15θήμερον(21] τους καί τής έν λόγψ όργ
— ίίαρητήθη τό Δ. Σ. τού I. Κ. Α. μεναι πρός έκείνος τοΰ προηγουμένου Έθν.Άσφαλ. 580 000 730.000 730.000
11-4]12]49), μεταξύ κατωτάτης τιμής
θ Δεκέμβριο ν.—Συνεχίζονται Ιδθημέρου, διεκυμάνθησαν δέ μεταξύ ‘Ιπποδρομιών 41.000 50.000 41.000 δραχμών 224.500 και άνωτάτης 226.
αί άπεργίαι.
250.000 315.000 250.000 500, μέ κλείσιμον 226.500, δΓ έκάστην
κατωτάτης καί ανώτατης τιμής (είς Λάμψα
— Πρόεδρος τής Βουλής έξελέγη ό τάς όποίας διά τήν άκριβεστέραν άπει- Προμηθεύς
17.000 22.000 22.000 χρυσήν λίραν ’Αγγλίας.
κ. Πρ. Μουτζουρίδης.
κόνισιν των κατευθύνσεων τής αγο
Έν τή άνεπισήμω δμως άγορδ
Τά
αποδεικτικά
συναλλάγματος
4 Δεκεμβρίου.— Άπεφασί- ράς, συνακολουθεί καί ή τιμή κλει
διεκυμάνθη αϋτη, κατά τό λήξαν 15)
Καθ’ & άνεκοινώθη
σθη ή διενέργεια εκλογών κατά τον σίματος τής τελευταίας συνεδριάσεως
Κατά τό λήξαν 15)θήμερον (21)11 θήμερον, μεταξύ κατωτάτης 224.100
’Απρίλιον διά τοΰ αναλογικού συστή τοΰ 15)θημέρου) καί κατά κατηγορίας —4J12J49) έγένοντο πράξεις, χρημα καί άνωτάτης 226.800, μέ κλείσιμον είς τό Ύπουργεΐον Έθνιι
νομίας καταρτίζεται άπό
ματος.
τιστηριακής άξίας πολλών δισεκα 226.500, δΓ έκάστην χρυσήν λίραν.
τίτλων ώς έξής :
τής όποίας θά έπιτρέπετι
— Συνεχίζεται ή απεργία τών εκ
τομμυρίων δραχμών, έπί τών «άποΚατά τό 15θήμερον τοΰτο σπάνι
’Εσωτερικά δάνεια
παιδευτικών.
δεικτικών συναλλάγματος» (bons) πέ ος έχρειάσθη ρυθμιστική έπέμβασις ή δνευ άδειας τοΰ Ύπουρ
αγωγή τράνζιτο ΰγρών
Άπήργησεν τό προσωπικόν τοΰ Ε.
Τά κυριώτερα έκ τούτων διεκυ ριξ τών δραχμών 22.000, διά τά εις τής Τραπέζης τής Ελλάδος έν τή έ- καί όρυκτελαίων_ προο
I. Ραδιοφωνίας.
λίρας
στερλίνας«δοη5»
καί
δραχμών
μάνθησαν ώς έξής:
λευθέρα άγορδ τής χρυσής λίρας.
διά πλοία έκτελοΰντα π>
δΔεκεμβρίο υ.— Άπεφασΐ10.000, διά τώ είς δολλάρια Η. Π. Α.
τερικοΰ ώς καί δΓ άεροτ
κατωτάτη άνωτ. κλείσ. τοιαΰτα, διατηρηθεισών
σθη ή βαθμιαία άρσις τοΰ στρατιωτι
σταθερών Οί μεταφορικοί τόκοι
νων γραμμών.
κού Νόιιου.
τών τιμών των, τή ρυθμιστική έπεμΔιά τής έν λόγω άπο<]
Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι,
— "Αναγγέλλεται διά τήν Πέμπτην Άνταλλαξ. 8 ο]ο 1.500 3.000 3.000 βάσει, πάντοτε, τής Τραπέζης τής
λει εύνοηθή σημαντικώς
»
6 olo 1.500 3.000 3.000
έν
τή
έλευθέρα
άγορδ,
περιεστράφηαπεργία τών Δημ. υπαλλήλων.
Ελλάδος.
σαν, κατά τό λήξαν 15)θήμερον (21] τοΰ Πειραιώς, ό όποιος
6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ. — Ό κ. Πρω Βιομηχοα ικαί κλπ. άξίαι
"Εξωτερικά δάνεια
11-4)12)49, μεταξύ δραχμών 0,12- καί πάλιν κέντρον άνε<
θυπουργός άνέγνωσεν είς τήν Βουλήν
τών ποντοπόρων πλοίων
Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐ- 0,14ο)ο.
Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμέτάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως.
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Η ΧΡΗΜΔΤΟΔΟΤ!

διά την συγκέντρωση

ΤΑ ΥΓΡΑ

καυ;

