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Έν συνεχεία τής είς τό προ- 
ηγούμενον ψύλλον άρξαμένης 
έρεύνης μας, σχετικώς μέ τό 
έν έπικεψαλίδι ζήτημα, συντά-

τονομένης έκκρεμότητος είς 
ζήτημα τής συγκοινωνίας.

Σήμερον έκαστος των ίδιο- 
κατοικούντων οικιστών Φιλο

κτης μας έπεσκέψθη τόν κ. Β. θέης διεξάγει κατ’ ίδιαν άγώνα 
Λεονάρδον, κατ’ έπανάληψιν' σκληρόν, διά νά δυνηθή νά 
διατελέσαντα σύμβουλον του συγκρατηθή είς τήν ώραίαν 
Ο.Σ.Υ.Ε.Τ καί τέως διευθυντήν ; άληθώς κηπούπολιν μας, μέχρις 
αύτοϋ, δστις είχε τήν καλωσύ * δτου ϊδη λυόμενον τό ζήτημα 
νην νά δηλώση τά έξής: τής συγκοινωνίας, κατά τρόπον

«Πράγματι, τό ζήτημα τής'[ προσιτόν είς οικογένειας ύπαλ- 
άσψαλίσεως των οικιστών Φι-ί λήλων ή μέχρις δτου, προσωρι- 
λοθέης άπησχόλησε ζωηρώς τά : νώς έστω, έπιτύχη μίσθωσιν τής 
έκάστοτε Συμβούλια του Ο.Σ.; οικίας του ύπό δρους μή έπι- 
Υ.Ε.Τ., είς έπανειλημμένας συν- ' ζημίους.
εδριάσεις τών όποιων πολλαί ί Κατά τόν κ. Δελένδαν, έάν 
λύσεις συνεζητήθησαν. Άτυχώς, 0[ είδικώτερον αύτοΰ άσχολη- 
παρ’ δλην τήν καλήν θέλησιν θέντες ή άσχολούμενοι ήδη έπί 
τών διοικησάντων τόν Συνεται-1 χοΰ θέματος τής άσψαλίσεως 
ρισμόν, δέν κατέστη δυνατή ή ξ>έν άνεύρουν λύσιν, δι’ ής θά 
έξεύρεσις οικονομικής βάσεως, έπιτευχθή ή άσψάλισις κατά
πρός πραγματοποιησιν τής ά
σψαλίσεως καί ουτω τό ζήτημα 
διαρκώς άνεβάλλετο. Έν πάση 
περιπτώσει δέν παύω νά τό 
θεωρώ ώς τό ζωτικώτερον τών

τρόπον άνάλογον πρός τήν δυ
ναμικότητα τών οικιστών, πα
ραμένει άνοικτή ή άλλη οδός, 
ή άγουσα περίπου είς τό αυτό 
άποτέλεσμα καί ’ίσως κατά

λυνσις τής λύσεως τοΟ συγ 
κοινωνιακοΟ της προβλήματος 
είναι πρόδηλος.

Ή πραγματοποίησις του δη
μοσίου τούτου έργου, άποψα- 
σισθέντος κατ’ άρχήν, δέν άπο 
κλείεται καί ύπό τάς παρού
σας συνθήκας πολέμου έν Ευ
ρώπη, έάν βεβαίως ό πόλεμος 
ψεισθή τής Βαλκανικής. Καί 
τούτο διότι ή έκτέλεσις ένός 
τοιούτου έργου θά παρεΐχεν 
έργασίαν είς τούς άνέργους. 

β) Ή προσπάθεια, όπως ή

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό έστιατόριον τού Συλλό

γου άνεκαινίσθη ριζικώς, καί 
τήν διαχείρισίν του άνέλαβεν 
ό γνωστός έστιάτωρ τών ’Αθη
νών κ. Βρεττός. Παραλλήλως, 
ή ’Επιμελητεία Καταστήματος, 
διά τού ΈπιμελητοΟ καί τών 
οργάνων αυτής, έπαγρυπνεΐ έπί 
τής καλής λειτουργίας αύτοΰ.

Τοιουτοτρόπως οί κ. κ. Συνά
δελφοι διαιτώνται έν αύτώ ύπό 
τούς καλυτέρους δοους ύγιει- 
νής καί καθαριότητας. Έξ άλ
λου, αί τιμαί τών μερίδων, κα
τόπιν τής χειρονομίας τού κ. 
Διοικητοϋ, δστις ώς γνωστόν 
άπεψάσισεν, δπως ή Τράπεζα 
έπιχορηγή είδικώς τόν Σύλλο
γον πρός τόν σκοπόν τούτον, 
εΐναι αί εύθηνότεραι όλων τών

l:lflUI

ζητημάτων τής Φιλοθέης καί τρόπον περισσότερον ψυσιολο
φρονώ, δτι πρέπει νά γίνη 
το ταχύτερον νεωτέρα έρευνα 
παρά διαψόροις Άσψαλιστικαΐς 
Έταιρίαις, βάσει τών συγχρό
νων δεδομένων καί τών νεω- 
τέρων όρων άσψαλίσεως. Ή 
έπίλυσις τού ζητήματος θά δι- 
ευκολυνθή, έάν δέν γίνη άσψά- 
λισις όλοκλήρου τής άξίας τών 
ύπολειπομένων τοκοχρεωλυτι
κών δόσεων, άλλά τμήματος 
μόνον αυτών, μή καλυπτόμενου 
ύπό τής συντάξεως, ήν θά λάβη 
ή οικογένεια τού θνήσκοντος 
ήσψαλισμένου. "Οσον άψορα 
τήν προταθεΐσαν κάποτε λύσιν 
τής άσψαλίσεως όλοκλήρου τού 
υπολοίπου τής όψειλής, δΓ έφ’ 
άπαξ καταβολής συνολικού άσ- 
ψαλίστρου, αδτη άντενδείκνυται 
ώς τελείως άντιοικονομική. Τε 
λευτών, παρακαλώ νά τονίοητε, 
δτι τό Δ. Σ. τού Συνεταιρισμού 
πρέπει νά άσχοληθή μετ’ έν 
διαψέροντος διά τήν ταχεΐαν 
ρύθμισιν τού σπουδαιοτάτου αύ
τοΰ ζητήματος, διά τήν όποιαν, 
έάν φέρη είς πέρας, θά είναι 
άξιον τής έμπιστοσύνης τών 
οικιστών».

Είς έρώτησιν τού συντάκτου 
μας, έάν έμελεχήθη ποτέ ή ά- 
σψάλισις έναντίον ώρισμένων 
κινδύνων καί δή τών αύτοκινη- 
τιστικών δυστυχημάτων,ό κ.Λεο
νάρδος άπήντησεν άρνητικώς. 

*
* *

Μετά τόν κ. Λεονάρδον, ό κ. 
Πλ. Δελένδας είπε τά έξής, ά- 
ναψορικώς πρός τό ’ίδιον ζή
τημα, είς έπισκεψθέντα αύτόν 
συντάκτην μας:

Κατά τήν έπί διετίαν συμμε
τοχήν μου είς τήν διοίκησιν τού 
Οίκοδ. Συνεταιρισμού, δέν ήσχο- 
λήθην είδικώτερον έπί τού ζη 
τήματος τής άσψαλείας ζωής 
τών οικιστών Φιλοθέης, τού 
όποιου άλλοι σύμβουλοι εΐχον 
έπιληψθή.

Βεβαίως ένδιεψέρθην διά τό 
σοβαρόν τούτο ζήτημα, άπεκό- 
μισα δμως τήν έντύπωσιν δτι ή 
άσψάλισις, έστω καί δΓ ουσιώ
δες μέρος τού τοκοχρεωλυσίου, 
δέν θά ή το έψικτή, άνευ σοβά 
ρών οικονομικών θυσιών, τάς

γικόν. ’Εννοεί τήν όδόν τής ά- 
ξιοποιήσεως τών οικιών Φιλο
θέης. "Οταν αί έν Φιλοθέη οί- 
κίαι μας έχουν ζήτησιν πρός 
έκμίσθωσιν ή καί πρός άγο- 
ράν, τό ζήτημα «τί θά γίνη τό 
σπήτι» έν περιπτώσει θανάτου 
τού οίκιστοΰ, άποβάλλει μέρος 
τής σημερινής τραγικότητός του. 
Βεβαίως τό ιδανικόν καί τό εύ- 
κταΐον θά ή το, ή άπορψανιζο- 
μένη οικογένεια νά έμενεν ίδιο- 
κατοικούσα, άπαλασσομένη διά 
τής άσψαλίσεως παντός βάρους 
ένοικίου.

Άλλ’ έάν τούτο οί σκληροί 
μαθηματικοί νόμοι καί αί δυσ
μενείς συνθήκαι, ύπό τάς όποι
ας ή γενεά μας άπό τόσων έ- 
τών ζή, δέν τό έπιτρέψουν, θά 
είναι πάντως παρήγορον νά μή 
εύρεθή ή άπορψανιζομένη οικο
γένεια καί ένώπιον μιας άλλης 
οικονομικής καταστροφής, είς 
ήν περίπτωσιν ούτε αυτή δύ- 
ναται νά ίδιοκατοικήση, ούτε 
ένοικιαστήν νά άνεύρη, ούτε 
άγοραστήν είς τιμήν λογικήν.

Ήρωτήσαμεν τόν κ. Δελέν
δαν, πώς έννοεΐ τό ζήτημα τής 
άξιοποιήσεως τών οικιών Φι
λοθέης.

Μας άπήντησεν, δτι τό ζή
τημα αύτό συνδέεται, ώς εύνόη- 
τον, μέ τήν άξιοποίησιν τού 
προαστείου είς τρόπον, ώστε ή 
Φιλοθέη νά άποβή, χάρις είς 
τάς ψυσικάς καλλονάς της, τό 
άριστον κλίμα της καί είς τά 
έξαίσια έργα, μέ τά όποια ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
τήν έπροίκισεν, ένα έκ τών 
προσψιλεστέρων κέντρων οίκή- 
σεως τών εύπορων ’Αθηναίων

Φιλοθέη μή παραμείνη άποκλει- 
στικώς συνοικισμός ύπαλλήλων Εστιατορίων τής Πρωτευούσης. 
τής Τραπέζης. Πέρυσι, μέ τήν Ανωτέρω ψέρομεν είς γνώ
σκέψιν ταύτην, έπωλήθη είκο- 
σρς οικοπέδων είς τρίτους, με
ρικοί έξ αύτών έσπευσαν νά 
οικοδομήσουν προ τού πολέμου, 
δύο δέ κτίζουν άκόμη. Ό πό
λεμος, ώς εύνόητον, άνέκοψε 
τήν προσπάθειαν ταύτην.

γ) Ή πραγματοποίησις τών 
τοπικών άγορών. Είναι λυπη
ρόν, δτι διαιωνίσθη τό ζήτημα 
τής άγορας άνω τομέως, τό 
υίοθετηθέν ύπ’ άμψοτέρων τών 
Συνεταιρισμών μας.

Ή έλλειψις ώρισμένων τρο
φίμων άποτελεΐ δυσχέρειαν διά 
τήν οϊκησιν. ’Επίσης, όταν δια
τεθούν καταστήματα, θά κατα- 
στή δυνατή μεταξύ άλλων καί 
ή έγκατάστασις κτηματομεσί
του, τού όποιου ή άνάγκη εί
ναι άπαραίτητος διά τάς μι
σθώσεις καί γενικώς τάς έπί 
κτημάτων συναλλαγάς.

δ) Ή προπαγάνδα ύπέρ τής 
Φιλοθέης, ϊνα καταστή περισ
σότερον έτι γνωστόν τό άξιο- 
θαύμαστον αύτό πολεοδομικόν

σιν καί τών ύπαλλήλων τών 
Υποκαταστημάτων, είς ους συν- 
ιστώμεν έκθύμως, δπως, κατά 
τήν έν Άθήναις παραμονήν 
των, έπωψελούνται τών πλεονε
κτημάτων τού εστιατορίου τού 
Συλλόγου, δπου έπί πλέον θά 
εύρίσκωσι καί θερμήν συναδελ- 
ψικήν άτμόσφαιραν.

Έξ άλλου, άπεψασίσθη ή 
λειτουργία συστηματικού buffet 
έν τη Λέσχη, δπου θά σερβί- 
ρωνται άναψυκτικά καί εϊδη 
κυλικείου καθ’ δλας τάς άπο- 
γευματινάς καί έσπερινάς ώρας 
μέ τιμάς προσιτάς.

’Ήδη δέ, δτε ό καιρός έβελ- 
τιώθη πλέον, οί Συνάδελφοι θά 
δύνανται νά γευματίζουν είς 

| τήν μέ θαυμασίαν θέαν καί 
■δροσεράν ταράτσαν τού κατα- 
1 στήματος.

Ό Συνάδελφος π. Κ. Τρΐπος, 
υποδιευθυντής τοϋ Κ. Κ., προέβη 
είς μίαν χειρονομίαν, ή οποία 
-θέλομεν νά πιστεύσωμεν, δτι θά 
εύρη πολλούς μιμητάς. Έδώρησε 
πρός τήν βιβλιοθήκην τοϋ Συλ
λόγου μας άξιόλογον αριθμόν βι
βλίων, ιδιαιτέρως διά τούς Συνα
δέλφους ενδιαφέροντος περιεχο
μένου.

Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ 
Συλλόγου άπηύθυνε πρός τόν κ. 
Κ. Τρΐπον τήν κάτωθι επιστολήν:

Έν Άθήναις τή 8 Μαϊου 1940 
Κύριον

Κ ω ν σ τ. Τρΐπον 

’Ενταύθα 
Κύριε Συνάδελφε,

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ 
Συλλόγου μας, λαβόν γνώσιν τής πρός
τήν βιβλιοθήκην του γενομένης παρ 

έργον τής ’Εθνικής Τραπέζης. ί υμών δωρεάς δέκα εννέα (19) βιβλίων
Πέρυσι έγένετο μία καλή προ · ! οικονομικού και τραπεζιτικού περιεχο-
σπάθεΐα είς τήν όποιαν εΰρο- μένου,έκφράζει ί,μϊν διά τής παρου- 
u Iiuvbiu, til, U|V unviuv , σης του μυρίας ευχαριστίας.
μεν πολύτιμον συνεπικουρον <Η χειρονομία σας α{ίτη βένετο 
τόν καλάν φίλον τής Φιλοθέης 8εκϊή μετά μεγίστης χαράς καί εύχό- 
Ύπουργον Πρωτευούσης Κ. Κ. ! μέθα, δπως μεταξύ τών Συναδέλφων 
Κοτζιάν. εύρη καί άλλους μιμητός, ϊνα διά τοι-

, . . ούτων δωρεών καί διά τών ιδίων τη;
ε) Η προσελκυσίς εν Φίλο- πόρων, ή βιβλιοθήκη μας καταστή 

Θέη ή περί τήν Φίλοθέην Καί ' άνταξία τής περιωπής ένός Συλλόγου, 
άλλου έκπαιδευτικοΰ Τδρύμα-! ως 6 ήμέτερος. 
τος, περισσότερον προσιτού είς ι ·0 Πρόεδρος Ό Επιμελητής 
τόν άστικόν κόσμον. Έγένετο 
κάποτε λόγος περί τμήματος
τοΰ Βαρβακείου, τού μεταψερο-) ........... .....................
μενού ώς γνωστόν έκ τού κέν-. δυασμώ πρός αύτάς 
τρου τών ’Αθηνών. Πάντως ση-' άψορα δέ τό περί αύτήν άλσος, 
μαντικόν θά ήτο νά έξευρί-1 ό κ. Δελένδας ύπέμνησεν άρχι- 
σκετο τρόπος, ώστε τά τέκνα' κήν του σκέψιν, δπως όλοκλη- 
τών οικιστών νά μή κατέρχων-, ρουμένης τής ψυτεύσεώς του 
ται είς τάς ’Αθήνας διά τάς όνομασθή, τιμής ένεκεν, « Αλ- 
γυμνασιακάς των σπουδάς. , σος Διοικητοϋ Αλεξάνδρου Κο- 

στ) Ή διαμόρφωσα; πρός; Ρ^ΐ», είς έλαχίστην άναγνώρι- 
τουριστικήν έκμετάλλευσιν τοΰ

Η ΚΙΤΟΥΡΓΙΠΜ ΙΙΜΙΟΗΙ
'Η Επιμελητεία Μορφώσεως 

τυϋ Συλλόγου παρατηρεί, δτι πολ
λοί Συνάδελφοι, έπιθυμοϋντες νά 
δανεισθώσι βιβλίον έκ τής Βι
βλιοθήκης, διαβιβάζουσι σχετικά 
σημειώματα διά τών κλητήρων, 
ύπογράφοντες έκ τών υστέρων 
τήν άπόδειξιν τοΰ δανεισμού.

Τό τοιοΰτον δμως, έπιφέρον 
πλείστας ανωμαλίας είς τήν λει
τουργίαν τής Βιβλιοθήκης, δέν 
δύναται διά πλείστους λόγους νά 
έξακολουθήση.

Παρα καλούνται δθεν θερμώς 
οι κ. κ. Συνάδελφοι, οί έπιθυ- 
μούντες νά δανεισθώσιν ή νά επι- 
στρέψωσι βιβλίον, δπως προσέρ- 
χωνται αυτοπροσώπως είς τό Κα
τάστημα τοΰ Συλλόγου κατά τάς 
απογευματινής ώρας, ένθα εύρί- 
σκονται ανελλιπώς ό αρμόδιος 
Επιμελητής ή δ βοηθός αυτού, 

οΐτινες θέλουσι τούς έξυπηρετή 
ταχέως καί μέ προθυμίαν.

I,

Άλ. Μανρομμάτης Κ, Σιαδήμας

"Οσον

Ή άξιοποίησις τώρα τού προα
στείου δύναται νά έπιτευχθή! πέζης, έντός του 
διά διαφόρων μέσων. Ένδει- j τής κηπουπόλεως.

ύπερόχου έξώστου πρός τό βό
ρειον τμήμα τοΰ άττικού λεκα
νοπεδίου, τό όποιον άποτελεΐ 
ό χώρος τής όνομασθείσης πρό 
διετίας Πλατείας Εθνικής Τρα- 

έπικέντρου 
Τήν

κτικώς δλως μας άνέψερεν ό κ.' τεΐαν ταύτην πρόκειται νά πε
συνάδελφος τά έξής: ριβάλη ώραιότατον άλσος, μία

σιν τών δσων ύπέρ τής Φιλοθέης 
καί ύπέρ τής Τραπέζης έπραξε 
καί θά πράξη ό Σεβαστός Διοι
κητής μας, άπό τάς ίσχυράς 
καί στοργικός χεΐρας τού 
όποιου άναμένουν μετά πεποι- 
θήσεως οί οίκισταί τής Φιλο- 

ΠλοΓ- ■ θέης, δτι θά άγάγη τό ύπ’ αύ- 
1 τού συλληψθέν καί τόσον άγα- 
πηθέν έργον είς περιωπήν ού 
μόνον τιμώσαν τήν Τράπεζαν, 
άλλά καί εύεργετοΰσαν άπό 
πάσης άπόψεως τούς έν αύτή 
στεγασθέντας λειτουργούς της. 

*

α) Τήν άπ’ εύθείας σύνδεσιν πλευρά τού όποιου, φυτευθεΐσα
τής Φιλοθέης μέ τήν πρωτεΰου- πέρυσι τή έπιμονή τού κ. Δε·
σαν καί τήν Κηψισιάν διά : λένδα, ήρχισεν ήδη νά άναπτυσ- 
τής τουριστικής λεωφόρου Γα-, σεται.
λατσίου, ήχις άφ’ ένός θά συν-; Ή Πλατεία Εθνικής Τραπέ- 
τάμη κατά 3 χιλιόμετρα τό ζης, στόλισμα άληθές τής Άτ- 
ηδη έξ 9,5 χλμ. μήκος τής γραμ- 1 τικής, θά ήτο ώραΐον, κατά 
μής συγκοινωνίας, άφ’ έτέρου τήν σκέψιν τού συνομιλητοΰ, 

όποιας οί οίκισταί τής Φιλοθέης ! δέ θά διάσχιση έγκαρσίως όλό- μας, νά διεμορφούτο πρό τών πούλου καί ή ερευνά μας θά
δέν έχουν τήν άντοχήν νά ύπο- ! κληρον τήν κηπούπολιν. Ή έκ έορτών τής Εκατονταετηρίδας κλείση μέ τήν διατυπωσιν των

Είς τό προσεχές ψύλλον θά 
δημοσιεύσωμεν τάς σχετικός 
άπόψεις τοΰ κ. Δ. Άναγνωστο-
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στοΟν, λόγω ίδια τής παρατει-1 τής λεωφόρου ταύτης διευκό- τής Τραπέζης μας καί εν συν- γνωμών του κ. Αρ. Βεκιαρελη.

AN A KOI ΝΩΣ ΙΣ
ί Διά τούς κ. κ. Συναδέλφους 

τών Υποκαταστημάτων
Ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου, έν τή 

επιθυμία της δπως καί οί Συνά
δελφοι τών 'Υ)των άπολαμβάνω- 
σι, κατά τό δυνατόν, τών αύτών 
πλεονεκτημάτων μέ τά έν τφ Κεν· 
τρικφ Κατ)τι μέλη τοϋ Συλλόγου, 
άπεφάσισεν δπως κάμνωσι χρήσιν 
τοϋ Καταστήματος τοϋ Συλλόγου 
(εντευκτηρίου, έστιατόριον, βιβλιο
θήκη), ού μόνον αυτοί ούτοι επ’ 
άδείρ ευρισκόμενοι, άλλά καί τά 
μέλη τής οικογένειας αύτών, είτε 
μονίμως, είτε προσωρινώς διαμέ- 
νουσιν έν Άθήναις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Διά τά έν ταΐς Έπαρχίαις 

Μέλη τοϋ Συλλόγου
Άνακοινοΰται πρός τούς κ. κ. 

Συναδέλφους τών 'Γπ)των, δτι ή 
Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου άπεφά- 
σισεν δπως, έν ή περιπτώσει οδτοι 
εχουσι τέκνο ν διαμένον χάριν σπου
δών έν Άθήναις, δύνανται, επί τή 
έκδόσει ειδικού δελτίου ταυτότητας, 
νά άπολαμβάνωσι τών διά τό Έ- 
στιατόριον τοϋ Συλλόγου παρεχό
μενων, τή συμβολή τής Σ. Δ. τής 
Τραπέζης μας, ειδικών έκπτώσεων.

'Ωσαύτως άνακοινοΰται, δτι οί 
οικείοι τών κ. κ. Συναδέλφων, οί 
διαμένοντες έν Άθήναις, δύνανται 
νά καταφεύγωσιν είς τάς όπηρεσίας 
τής ’Επιμελητείας Ύπ)των δΓ υπο
θέσεις, &ς ελλειψις χρόνου δέν έπι- 
τρέπει είς αύτούς, νά διεκπεραιώ- 
νωσι προσωπικώς.



ΜΕΤΛΒΟΛΑΙ
ΕΙΙ ΤΟ ΟΡΟΣΟΠΙΚΟΠ ΤΟΝ ΤΟΟΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΟΗ

Έμμ. Ζαλοκώστας γραφεΰς, εκ 
τοϋ Ύ)τος Πειραιώς εις Ύ)μα 
’Αθηνών. Θεδ. Καραγεώργος υπάλ
ληλος, έκ τοϋ Ύ)τος Ν. ’Ιωνίας 
εις Ύ)μα Πειραιώς. Ρέννος Περ- 
βαινάς υπολογιστής α', έκ τοϋ 
Ύ)τος Πειραιώς εις 'Υ)μα Ν.’ Ιω
νίας. Άλέξ. Φλώρος λογιστής β', 
έκ τοϋ Ύπ)τος Πειραιώς εις Κεν
τρικόν Κατάστημα.
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΙΙΙΔΒ ΦΙλΟΟΕΙΙ
Ή Διοικ. Επιτροπή τοϋ Συλλόγου, 

κατά τήν ουνεδρίασιν αύτής τής 24ης 
Απριλίου, άπεφάσισε τήν ένίσχυσιν 
τοϋ Ταμείου τής Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ Άγιας 
Φιλοθέης, τοϋ όμωνόμου προαστείου 
μας, διά τοϋ ποσοΰ τών δρχ. 3000, 
πρός άντιμετώπισιν εκτάκτων κατά 
τάς άγιας ήμέρας δαπανών.
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ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τοΰ Συλλόγου Είσπρακτόρων 
και Κλητήρων Εθνικής και 
Κτηματικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος.
Φέρομεν εις γνώσιν των μελών τοΰ 

ώς άνω Συλλόγου, δτι. κατόπιν των 
γενομένων αρχαιρεσιών, τό νέον Διοικ. 
Συμβούλων αΰιοΰ συνεκροτήθη ώς 
εξής :

Πρόεδρο; ό κ. Ήλίας Τσιούνης.
Άν)δρος ό κ. Εΰθ. Κατσαρέλης.
Γεν. Γραμματεΰ; ό κ. Εύστρ. Ίε- 

ρωνυμάκης.
Ταμίας ό κ. Σπυρ. Πατρίκιος.
"Εφορος ό κ. Δημ. Μανθ’·σάκης.
Είδ. Γραμματεύς ό κ. Δημ. Πάγκαλος.
Σύμβουλοι : Οί κ. κ. Ίω. Κοτοφώ 

λυς, Μιχ. Βανακάρας, "Αθαν. Γιαν- 
τζελίδης, Χρ. Ρεμοΰνδος, Κωνστ. Πα- 
παγεωργίου καί Βασ. Χάρος.

"Εν Άθήναις τή 8η Μαΐου 1940 
"Ο Πρόεδρος 

ΗΛ. ΤΣΙΟΥΝΗΣ
"Ο Γεν. Γραμματεύς 
Ε. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

Ή μετακασχαλινή πνευματική 
κίνησις τών "Αθηνών εψερεν εις 
πρώτην γραμμήν τάς χορευτικός 
έπιδείξεις, 5ν ή κυριωτέρα ύπήρξε 
τής Δδος Σακελλαρίου καί τοϋ κ. 
Γριμάνη, τάς διαλέξεις, μ’ έπικεφα- 
λής τόν κ. Κοπώ, τάς auditions, μέ 
τόν κ. Λαζάρ Λεβύ καί διαφόρους 
έρασιτεχνικάς καί καλλιτεχνικός έκ- 
θέσεις. 'Ωσαύτως εις τάς άρχάς τοϋ 
τρέχοντος μηνός ήκούσαμεν τούς 
διαπρεπείς Έλληνας άοιδούς κ. Μπα- 
ξεβάνον καί Δδα Άϊδαλή καί ε’ίδο- 
μεν Ενα πολύ εύχάριστον θεατρικόν 
εργον στής «Άλικης» : «Τό τραίνο 
τής Βενετίας». Ώραιοτάτη comedie, 
μέ λεπτόν χιούμορ καί παριζιάνικο 
διάλογο, ήτις ήρμηνεύθη λαμπρά άπό 
τούς διαλεκτούς καλλιτέχνας κ. κ. 
Παπάν, Μυράτ καί Γιαννίδην καί 
άπετέλεσεν άληθές έντρύφημα τοϋ 
—όλίγου δυστυχώς—Κοινοϋ πού τήν 
παρηκολούθησε.

** *
Παρουσία τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέ- 

ως Φαρούκ, ό καθηγητής Μοντέ, 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Στρασβούρ
γου, προέβη εις τό άνοιγμα τής νε
κρικής κατοικίας τοϋ Φαραώ Άμε- 
νεμόθ, εις ήν, πλήν τής έκ γρανίτου 

| σαρκοφάγου, εύρέθησαν άγγεϊα, ά- 
γάλματα, καί παντός είδους χρυσά, 
άργυρό καί χάλκινα άντικείμενα.

* Ό επιστημονικός άρχαιολογικός 
κόσμος διατελεϊ έν ζωηρό συγκινή- 
σει, έξ άφορμής τών ευρημάτων τοϋ 
Herculamn, Ενθα εις κατοικίαν δού
λου άνευρέθησαν : Εν «πανώ» προσ- 
ηρμοσμένον εις τόν τοίχον, μέ σταυ
ρικόν άποτύπωμα διαστάσεων 43χ 
36 έκ. καί Εν επιπλον όμοιάζον μέ 
προσευχητήριον. "Εάν άποδειχθή, δτι 
τά άνωτέρω εύρήματα είναι άναμ- 
φισβητήτου Χριστιανικού χαρακτή
ρας, τότε θέλει διαπιστωθή περιτρά- 
νως, δτι ό Σταυρός ύπήρξε τό σύμ- 
βολον τής θρησκείας μας άπό τοϋ 
πρώτου αίώνος αύτής. Ή "Εκκλησία 
τής Ρώμης δέν ελαβεν άκόμη θέσιν 
επί τοΰ ζητήματος.

ΣΤΗΛΗ Τ.Υ.ΤΤ.Ε.Τ.
Γενική "Εγκύκλιος 6π" άριθ. 61 

Άντιασφυξιογόνβι Προσωπίδες 
Έν Άθήναις τή 17 Μαΐου 1940

Έπιθυμοϋντες δπως διά τής Όρ- 
γανώσεώς μας βοηθήσωμεν τό ερ
γον τής "Επιτροπής Παθητικής Άε· 
ραμύνης τής Τραπέζης, καί έν συ- 
νεννοήσει μετ’ αύτής, άπεδέχθημεν 
πρότασιν τής Άνων. Ελληνικής 'Ε
ταιρίας Κατασκευής Άντιασφυξιο- 
γόνων Προσωπίδων «Ε.Κ.Α.Π..», ή 
όποια προσφέρεται νά χορηγήση έπί 
πιστώσει άνιιασφυξιογόνους προ
σωπίδας διά τούς "Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης καί τούς οικείους αύτών, 
Εξοφλητέας εις δέκα ΐσας μηνιαίας 
δόσεις άτόκως.

Αί προσωπίδες αΒται, ήλεγμέ· 
ναι καί έσφραγισμέναι έκ μέ
ρους τής άρμοδίας Κρατικής "Αρ
χής, είναι τριών τύπων, ό Ενδιαφέ
ρων δμως ήμας τοιοΰτος είναι ή κα- 
λουμένη «Λαϊκή Προσωπίς», ή τιμώ 
μένη άντί δρχ. 375, είναι δέ κατα
σκευασμένη εις τρία μεγέθη άναλό- 
γως τής διασκευής τής κεφαλής. 
ΔΓ άνηλίκους θά τεθοϋν προσεχώς 
εις κυκλοφορίαν κατάλληλοι τσι- 
αΰται.

Κατόπιν τών άνωτέρω, άπεφασίσα- 
μεν, δπως ή παρά τοϋ Προσωπικού 
τής Τραπέζης έπί πιστώσει άγορά 
τοιούτων προσωπίδων ένεργηθή διά 
τοϋ Ταμείου Υγείας. Οί έπιθυμοϋν
τες νά προμηθευθώσι τοιαύτας, πα- 
ρακαλοΰνται, δπως ζητήσουν συμ
πληρωματικός πληροφορίας παρά 
τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά τάς Εργασί
μους διά τό Προσωπικόν ώρας 
(12—2 μ.μ.) ή καί διά τοϋ τηλεφώνου 
(άριθ. 472 καί 311).

Είναι άνάγκη· νά ληφθή ύπ" δψιν, 
δτι ή παραλαβή τών προσωπίδων 
πρέπει νά γίνη κατόπιν δοκιμής ύπό 
τοϋ χρησιμόποιήσοντος ταύτην, κα
θόσον προσωπίς μή έφαρμοζομένη 
πλήρως έπί προσώπου είναι άχρη
στος. Ή δοκιμή θά ένεργήται εις 
τά γραφεία τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Διά τό 
Προσωπικόν τών 'Υποκαταστημά
των, τό όποιον δέν δύναται νά προ- 
σέλθη εις τά γραφεία τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 
θά ληφθή έν καιρω μέριμνα.

Ό Πρόεδρος 
ΑΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ό Διευθυντής 
Κ. ΤΡιΠΟΣ

0 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑϋΕΙΙΟΣ Μ\ΜΜ
Βαητιαιικά—Στέφανο. Γάμων

ΣΚΟΡΔΙΑΗΣ -ΚΑΤΡΗΣ
Πώλησις χονδρική λιανική

Πλατεία Καπνικαρέας (Καλαμιώτον 2) 
ΑΘΗΝΑΙ— Τηλέφ. 20-982

* Τά «Nouvelles Litleraires» εις άρ- 
θρον των άσχολοϋνται μέ τήν δυσ
κολίαν, τήν όποιαν άντιμετωπίζουν 
οί νέοι συγγραφείς δλων τών χωρών 
διά νά Επιβληθούν εις τό άναγνω- 
στικόν κοινόν. Ό πολύς κόσμος ά- 
ρέσκεται νά διαβάζη Εργα μόνον 
«Επιβεβλημένων» συγγραφέων, καί- 
τοι ύστεροΰντα κατ’ άξίαν ώρισμέ- 
νων πρωτολείων.

* Ό σημερινός πόλεμος, ό περιερ- 
γότερος δσων έγνώρισεν ή 'Ιστο
ρία, χαρακτηρίζεται άπό τάς Εφημε
ρίδας τών ούδειέρων χωρών ώς πό
λεμος «λόγων». Σχετικώς ένθυμού- 
μεθα τήν φράσιν τοϋ Paul Campon, 
ό όποιος, προκειμένου νά εΐοέλθη τω 
1879 εις τό Κοινοβούλιον, άπεποιή- 
θη, έκφέρας τόν προφητικόν αυτόν 
άφορισμόν : «Δέν θέλω νά αυξήσω 
τόν άριθμόν τών φλυάρων πολιτικών, 
οί όποιοι δέν Εχουν σταθερότητα 
εις τάς άρχάς των ούτε ταχύτητα 
ένεργείας».

* Ή Νορβηγική φιλολογία εύρί- 
σκεται εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. 
Τά Εργα τοϋ Ibsen, τοϋ Bojer, τοϋ 
Χάμσουν, τοϋ Μπγέρνσον καί τών άλ
λων συγγραφέων τής Σκανδιναυΐας 
σημειώνουν ρεκόρ πωλήσεως.

* Εύρυτάτη Εκστρατεία διεξάγεται 
άπό τίνος είς τάς διαφόρους χώρας, 
πρός άπλοποίησιν τής γραμματικής 
καί ίδια τών άνωμάλων ρημάτων. 
Ή κίνησις αΰτη, εύκταίον θά ήτο νά 
έπεξετείνετο καί είς τήν Ελλάδα, 
δπου αί δίφθογγοι, τά μακρά καί τά 
βραχέα καί ό πλοϋτος τών πνευμά
των καί τών τόνων άποτελεϊ τό 
δέος τών μαθητών καί καταντά τά 
3)4 τών κατοίκων τής χώρας μας 
άνορθογράφους. Ή εύρεία διάδοσις 
τής δημοτικής πρέπει νά όλοκλη- 
ρωθή τό ταχύτερον, διά τής άπλο- 
ποιήσεως τών γραμματικών τύπων.

* Ή Pearl Buck (βραβείον Nobel 
1939) έξέδωσε τό πρώτον μετά τήν 
βράβευσίν της μυθιστόρημα «Ό πα
τριώτης», τήν άνάγνωσιν τοϋ όποιου 
συνιστώμεν.

* Τό τελευταίον μυθιστόρημα τοϋ 
κ. Claude Farrere «Ή Ένδεκάτη 
ώρα» έπεκρίθη σφοδρώς ύπό τής 
λογοτεχνικής κριτικής, ώς άποτε- 
λοϋν μάλλον reportage τοΰ Σινοια- 
πων,κοϋ πολέμου καί ζωηρώς προκα- 
τειλημμένον ύπέρ τής’ΐαπωνίας.Ιδίως 
έκακίσθη ό συγγραφεύς, διότι έχα- 
ρακτήρισε τήν Κίναν «ώς κράτος 
400.000.000 ύπανθρώπων, διοικούμε- 
νον άπό 400 παληανθρώπους».

* Ό κ. Yonnel, άρχηγός τοϋ θιά
σου τής Γαλλικής Κωμωδίας, δστις 
περιώδευσεν Εσχάτως τά Βαλκάνια, 
είς συνέντευξίν του πρός παρισινήν 
έφημερίδα, Εκφράζεται ένθουσιωδώς 
διά τήν ύποδοχήν ής Ετυχεν ό οίκος 
τοϋ Μολιέρου είς τό Εξωτερικόν. 
Είς τήν αύτήν έφημερίδα κακίζονται 
τά διάφορα "Εθνικά θέατρα, διότι 
άναμασσοϋν διαρκώς τό κλασικόν 
ρεπερτόριόν των καί δέν «παρου
σιάζουν» νέους συγγραφείς, διά νά 
Ενθαρρύνουν τήν πρόοδον τής δρα
ματικής Τέχνης.

* Τόν προσεχή χειμώνα θά άπο- 
λαύσωμεν μίαν κολοσσιαίαν δημι
ουργίαν τοΰ μεγάλου τραγωδού 
Τσάρλς Λώττον είς τόν Κουασιμόδον 
τοϋ film «Παναγία τών Παρισίων».

* "Εξ άφορμής τής συμπληρώσεως, 
τή 23 Απριλίου, είκοσιπενταειίας 
άπό τοϋ θανάτου καί τοϋ είς Σκΰ- 
ρον Ενταφιασμού τοΰ νεαρωτάτου 
"Άγγλου ποιητοϋ Rupert Brooke, αί 
Εφημερίδες τοΰ Λονδίνου έξυμνοϋσι 
τήν ώρσιότητα τοϋ έλληνικοϋ τοπί
ου, δπου κοιμάται τό Εκλεκτόν τέ- 
κνον τής Άλβιόνος καί Ενθυμούνται 
τό προσκύνημα τοΰ 1931, έξ άφορμής 
τών Αποκαλυπτηρίων τής μνήμης 
του, είς τήν Δήλον, τούς Δελφούς 
καί τάς Αθήνας....

* Ό Αιγύπτιος συγγραφεύς Δρ 
Ταχά Χουσεΐν Βέης μετέφρασεν είς 
τήν άραβικήν, περισ ιουδάστως, τήν 
«Αντιγόνην», τήν «Ήλέκτραν» καί 
τόν «Οίδίποδα Τύραννον».

Ν. Μπ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΝΝΙΕΣ
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Εις άλλην στήλην δημοσιεύ
ονται δύο λίαν ένδιαφέρουσαι άνα- 
κοινώσεις τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, 
διά τούς Συναδέλφους τών Ύπ)των.

Έλπίζομεν, δτι αί καθιερούμεναι 
δι’ αυτών διευκολύνσεις, θά συντε- 
λέσουν μεγάλως είς τήν σύσφιγξιν 
τών συναδελφικών σχέσεων καί τήν 
άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος αλληλεγ
γύης καί εγκαρδιότητας, δπερ είναι 
εκ τών κυριωτέρων Επιδιώξεων τής 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου καί δπερ πρέ
πει πάντοτε νά διακρίνη τό Σώμα 
τών Υπαλλήλων τής Έθν.Τραπέζης.

—Πληροφορούμεθα, δτι ή Εργασία 
τοΰ καταρτισμού ’Επετηρίδας τοΰ 
Προσωπικού Επερατώθη ’Αφού δέ 
συμπεριληφθώσιν είς αύτήν καί αί 
κατ’ αύτάς κοινοποιούμεναι προ- 
αγωγαί, θέλει Εκτυπωθή καί δια- 
νεμηθή είς τούς κ. κ. Συναδέλφους.

—Άπό τοΰ παρόντος φύλλου, 
καθιεροΰται ειδική στήλη έν τφ 
«Συλλογικφ Δελτίω», είς ήν θά 
καταχωροΰνται αί κατά μήνα πρα- 
γματοποιούμεναι μεταβολαί είς τό 
Προσωπικόν τών Ύπ)των, τοΰ κ. 
Διιυθυντοΰ τοϋ Τμήματος Πρόσω- 

( π κοΰ εύαρεστηθέντος νά άποδεχθή 
, σχετικήν παράκλησιν.

min urn ϊεβμ toy t
Πολλαί προσπάθειαι έγένοντο μέ

χρι σήμερον διά τήν άπλοποίησιν 
καί συντόμευσιν τών κοπιωδών Απο
λογισμών τών άπαιτουμένων πρός 
εϋρεσιν παντός ζητουμένου τόκου 
καί εχουσιν έκδοθή διάφορα Τοκο
λόγια, άκολουθοϋντα ιδιαιτέραν Εκα
στον μέθοδον.

Βεβαίως δέν δύναται νά λεχθή 
δτι έξηντλήθη τό θέμα καί δτι έτερ- 
ματίσθη ή προσπάθεια δημιουργίας 
εύχρηστοτέρων μεθόδων. Ασφαλώς 
νέοι έρευνηταί τοϋ ζητήματος θά πα- 
ρουσιάσωσιν έν τω μέλλοντι πλέον 
απλοποιημένους καί πλέον εύχρή- 
στους τρόπους ταχείας εύρέσεως 
τών τόκων άνευ πολλών Αναζητή
σεων καί άνευ άπωλείας χρόνου είς 
φυλλομετρήσεις ή παραπομπάς των.

Τά έν Έλλάδι έκδοθέντα καί χρη
σιμοποιούμενα Τοκολόγια είναι κατά 
τό πλείστον ογκώδη, Βτι δέ ούχί 
εύκόλως προσιτά είς κάθε βαλάντιον, 
λόγω τής μεγάλης τιμής πωλήσεως 
αύτών. Πλήν τούτου έξυπηρετοΰσι 
μόνον τούς ύπολογισμούς τοϋ "Εμ
πορικού ή μόνον τοϋ Πολιτικού 
Ετους, παρέχουοι δέ τούς τόκους μέ 
όλίγα έπιτόκια.

Άξιόλογον άπλοποίησιν καί συν- 
τόμευσιν τοϋ ύπολογισμοϋ τών τόκων 
παρουσιάζει καί τό βιβλίον τοΰ συν

αδέλφου κ. Σ. Μαρούδα τό έκ- 
δοθέν άπό τοϋ Ετους 1938. Περιέχει 
πρωτοτύπους ήμερολογιακούς πίνα
κας πρός εϋρεσιν τών τόκων άνευ 
υπολογισμού τών ημερών, δι' έκτελέ- 
σεως ενός πολλαπλασιασμού.

Ό υπολογισμός τοϋ τόκου επιτυγ
χάνεται άνευ υπολογισμού τών η
μερών. Διά τοϋ συντελεστοϋ μιάς 
οίασδήποτε ώρισμένης χρονολογίας 
(π.χ. τής 19ης ’Ιουλίου) ύπολογίζεται 
τόκος άπ" αρχής τοϋ Ετους μέχρι 
τής δοθείσης ημερομηνίας, χωρίς νά 
ύπολογίσωμεν τάς ήμέρας. Ό Αριθ
μός τών ήμερών, τών περιλαμβανο- 
μένων μεταξύ δύο Ενδιαμέσων χρο
νολογιών Εξευρίσκεται Εάν άφαιρέ- 
σωμεν τούς Αντιστοίχους Αριθμούς 
τών ήμερομηνιών τούτων, όμοίως δέ 
Εξευρίσκεται ό συντελεστής άνευ 
ύπολογισμοϋ τών ήμερών.

"Έτερον πλεονέκτημα τής με- 
θόθου είναι δτι διά τών ίδιων 
συντελεστών Εξυπηρετείται συγχρό
νως καί ό ύπολογισμός τόκου τών 
τοκαρίθμων άνευ πολλαπλασιασμού. 
Διά τοκάριθμον έπί παραδείγματι 
178,328 άνατρέχομεν βάσει τοΰ 178 
(Αρχικόν τμήμα τοϋ τοκαρίθμου) είς 
τό δοθέν έπιτόκιον καί έξευρίσκομεν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
“ΕΛΛΑΣ,,

ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΑΡ. ΔΟΥΜΑ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 4. — ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ. 32.315 

ΕΡΓΟΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΑΚ. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 4.-ΤΗΛ. 41.610
Πρός τά αξιότιμα μέλη τοΰ Προμηθευτικού Συνεταιρισμού τών ’Υ

παλλήλων Τραπεζών Εθνικής, ’Ελλάδος καί Κτηματικής.
Έ ντο ν θ α

"Αξιότιμοι Κύριοι,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν δτι έξακολουθοϋ- 
μεν νά άναλαμβάνωμεν τήν ραφήν ύποκαμίσων σας ώς καί τών 
μελών τών οικογενειών σας, διατηροΰντες έξαιρετικώς δι’ύμάς τάς 
ίδιας τιμάς ραπτικών, παρά τήν έπελθοΰσαν έν τώ μεταξύ αϋξη- 
σιν τής τιμής τών ύλικών.

Υποκάμισα μεταξωτά διπλά στήθη,
διπλές μανσέττες καί 3 κολλάρα, άντί δραχ. 100
Υποκάμισα διάφορα διπλά στήθη,
διπλές μανσέττες, καί 3 κολλάρα » » 70
διπλά στήθη μονές μανσέττες καί 2
κολλάρα............................................ » » 60
'Υποκάμισα σπόρτ ...................................... » » 55
Πυτζάμες διάφορες...................... » » 100
Πυτζάμες μεταξωτές . ."........... » » 150

Είδικότης διά robes de chambre καί veston.
Παρακαλοϋμεν νά σημειώσητε δτι Εάν, παρά τήν καταβαλλό

μενη'' έν τφ έργοστασίω μας φροντίδα τής άρτιας έξυπηρετήσεως 
τής πελατείας, παραδοθή Εργασία Ελαττωματική,ύποχρεούμεθα είς 
τήν άμεσον άντικατάστασιν τοϋ είδους.

Μετά τιμής

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡ. ΔΟΥΛ\Α

τόν σχετικόν συντελεστήν δστις 
είναι καί ό ζητούμενος τόκος.

"Η ώς άνω μέθοδος ήμτρολογια- 
κών πινάκων, λεπτομερή περιγραφήν 
τής όποιας έδημοσίευσεν ήδη ή 
«Τραπεζιτική» άπό τοΰ Ετους 1937, 
είναι έν Έλλάδι πρωτότυπος, καθ’ 
δσον ούδεμία έξεδόθη έξ δσων γνω- 
ρίζομεν Εργασία έτέρου τινός μέ 
τόν συνδυασμόν τόκων καί ήμερολο- 
γίου,Εχουσα ώς βάσιν τοιαύτην μέθο
δον, καί συνεπώς θέλει πιθανώς άνα- 
γνωρισθή ώς πρωτότυπος ή καθιε- 
ρωθεΐσα διά τοϋ βιβλίου τούτου νέα 
μέθοδος ταχείας εύρέσεως τόκων.

Σήμερον άνσκοινοϋται διά τής 
«Τραπεζιτικής» μία νέα τελειο- 
ποίησις δι’ής Επιτυγχάνεται ή εϋρεσις 
παντός ζητουμένου τόκου, άνευ ύπο- 
λογισμοΰ τών ήμερών, ούχί δμως ώς 
πρότερον δι’ Ενός .πολλαπλασιασμού 
άλλα διά δύο μόνον προσθέσεων.

Τό νέον Τοκολόγιον κατηρτίσθη μέ 
μεγάλην μέν άφ’ Ενός μαθηματικήν 
Ακρίβειαν είς τούς ύπολογισμούς καί 
μεγάλην Επίσης ποικιλίαν είς έπιτό
κια (120 διάφορα έπιτόκια), δίδεται 
δέ είς μικράν άφ’ έτέρου τιμήν πω

λήσεως, ϊνα δυνηθή νά άποκτήοη τις 
τοϋτο άνευ αισθητής οικονομικής έ- 
πιβσρύνσεως. Τό τίμημά του θά εί
ναι μόνον δραχ. πεντήκοντα, παρέχε
ται δέ καί εκπτωσις 20 ο)ο.

Ό τόκος οίουδήποτε Κεφαλαίου 
μέχρι ποσοϋ Ενός δισεκατομμυρίου 
καί μέ οίονδήποτε έκ τών 120 διαφό
ρων Επιτοκίων άπό 1]16ο)ο ή 1]8 ο)ο 
μέχρι τοϋ έν χρήσει άνωτάτου επιτο
κίου, τόσον βάσει πολιτικού Ετους 
δσον καί βάσει Εμπορικού Ετους, εύ- 
ρίσκεται μέ δύο εύκολους προσθέ
σεις.

Χρησιμωτάτη πρωτοτυπία τοϋ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

{ Άνακοινοϋται είς τους κ. κ. Συνα
δέλφους, δτι μέλος τής Διοικητικής 
Επιτροπής τοΰ Συλλόγου μεΰ’ ενός 
έπιμελητοϋ, 0ά ευρίσκεται καθ’ έκα
στη ν (πλήν Δευτέρας καί Πέμπτης) 

ί είς τό Κατάστημα τοϋ Συλλόγου (αΐ- 
; θουσα Συμβουλίου), άπό 6 - 8 μ. μ., 
• δπως δέχηται πασαν αΐτησιν, παράπο- 
ί νον. ΰπόδειξιν κλπ. παντός μέλους.
! Κατά τάς αότάς ώρας θά παρευρί- 
σκωνται Επίσης είς τόν Σύλλογον καί 

’ απαντες οί βοηθοί Επιμελητών.
Ή Διοικητική "Επιτροπή

ΕΜΑΦίΡΒΫϊίΙΪΛΪΠΟΙΗΙΙΪ
Ό γνωστός Έμπορορ. Οίκος

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΩΝ

II ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ & Γ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4-ΤΗΛΕΦ. 52-664

Ειδοποιεί τά Αξιότιμα μέλη τοϋ 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού τών 
Τραπεζών Εθνικής, ’Ελλάδος καί 
Κτηματικής, δτι ή τιμή τών ραπτι
κών τών Ενδυμασιών καθωρίσθη είς 
δραχ. 1000 καί μέ τά Εκλεκτότερα 
ύλικά.

ί Δ ά τά μέλη τοϋ ώς άνω Συνε- 
ί ταιρισμοϋ παρέχει Εκπτωσιν 10 ο)ο. 
| Ή άρτια συγκρότησις τοϋ Οίκου 
ί τούτου καί ή πολυετής αύτοϋ πεί- 
I ρα, άποτελοϋν έγγύησιν τής πλή- 
| ρους έξυπηρετήσεως πελατείας Εκ
λεκτής, ώς ή τοϋ Συνεταιρισμού.

Μετά πάσης τιμής 
Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ καί Σία

Νέου Τοκολογίου είναι δτι παρέχει 
καί τήν δυνατότητα Ελέγχου τής Α
κρίβειας τοϋ εύρεθέντος τόκου δι’ 
έκτελέσεως μιάς άσφαλεστάτης δο
κιμής, Αποκλεισμένων οϋτω τελείως 

( τών λαθών ύπολογισμοϋ.
| Περιλαμβάνει προσθέτως καί πί
νακας άνατοκισμοϋ ώς καί τοκοχρεω
λυτικούς τοιούτους. 

j Οί έπιθύμοϋντες ν’ άποκτήσωσι 
τοϋτο δύνανται ν’ άπευ°ύνωνται εις 

i τόν παρά τω Κεντρικω Καταστήματι 
συνάδελφον κ. Σωτ. Μαρούδαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΞΙΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙ
ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑ
ΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝ. Π. Ε.
Έ ν τ « ΰ 9 α

Φέρομεν είς γνώσιν τών κ. κ. Συνεταίρων, δτι κατόπιν 
συνεννοησεως μετά τής Διοικήσεως τον Συνεταιρισμόν ή έν τή 
°δέρ Αριστειδου 3 (τηλεψωνον 23 266) αποθήκη μας χονδρι
κής πωλήσεως θέτει είς τήν διάθεσίν των τά κάτωθι είδη, μέ 
σ ο β α ρ ά ς εκπτώσεις,

Ωρολόγια χειρος και τσεπηζ Ελβετικών ’Εργοστασίων είς 
πλονσιαν σνλλογήν. ’Επιτραπέζια εγερτήρια παντός ειδονς,
ηλεκτρικά ωρολόγια και εκκρεμή. Αυτόματα τετράχρωμα μολύ
βια Super - Norma. Στνλογράφοι καί παντός είδους μεταλλι
κά μολυβιά εις ποιότητα αλπακά, λευκό μέταλλο, χρωμέ, έπι- 
ατρωμένον χρυσόν καί άργυρον ΘΟΟ]οοο κλπ.

Αιά τάς αγοράς των ταύτας οί κ. κ. Συνεταίροι δύνανται
νά κάμνωσι χρήσιν διατακτικών τον Συνεταιρισμού πρός ημάς.

Πρός ευκολίαν τών κ. κ. Συνεταίρων ό Οίκος μας διαθέ
τει ειδικόν υπάλληλον, δστις, τή επιθυμία των, κατόπιν τηλε
φωνικής εντολής δύναται νά τούς επιακέπτηται μετά πλήρους 
συλλογής είς ώραν καί τόπον, που ήθελαν ορίσει ούτοι.

Μετά τιμής
I. ΒΑΡΟΤΣΗΣ


