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ΕΙ1ΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάμοργαν.

έν Ιίειραιεί Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, ΙΙειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας δδος Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεϊ.

’Αντιπρόσωπος · Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών δδός Βου
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεϊ.

Η «ΝΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορ«>ΰσα εες 2,000 αντίτυπα καί άροΟμ,οΰσα περί τού? 

20,000 αναγνώστας δύναται νά χρησιμ,εύση ώς έξαίρετον μ.έσον δια- 
φημ.εσεως διά το έίςαγωγικόν έμπόριον και διά τάς εργασίας και τήν χρη
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνΟρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων*

Χ.ΛΕΙΛΙ Ι ΓΚΟΛΙΛΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσ: τό επάγγελμά των είς εύρυτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΛΧ ΛΡΛΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι* έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .£SO, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν ανάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΧΑ ΑΙΊΊΛΙΙ
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Ι'ραφεία τής « Λίαυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργείον τών 
ΓΧαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύύυνσιν τής 
« Γύ'νυτικής 'Ελλάδος » .

Ότι έγραφον κατά τήν παρελθούσαν έβδομά- 
έν τή «Ναυτική Έλλάδι» περί τής θαυμαστής 
ιδιοφυίας καί τής εκτάκτου έπιδόσεως τών αύ- 
τοδεδάκτων Ελλήνων είς τά τής μηχανικής,δύ
ναται τις δικαιότερον καί γενικώτερον νά είπη 
περί τής εύδοκιμήσεως τοΰ "Ελληνος είς τά τής 
ναυτικής καθόλου. Συνήθως κοινοτυπία πλέον 
θεωρείται ή άναδρομή εις τήν ιστορίαν τριάκοντα 
όλων αιώνων καί τήν κατ’ αυτούς περίδοξον εύ- 
δοκίμησιν τής Ελληνικής φυλής έν τή θαλάσση.

Τής ιδιοφυίας ταύτης έχομεν κατά τά τελευ
ταία έτη περίτρανου άπόδειξιν. Μετά πρόσκαι
ρου άμφιταλάυτευσιυ, κατά τήυ άπό τών ιστίων 
πρός τόν άτμόυ τροπήυ τής υαυτικής τέχνης, 
μετά λελογισμε'νην όρρωδίαν προ τοΰ μεγε'θους 
του υέου έργου, έτράπη αϊφυης, ώς έξ άποφά- 
σεως, ό Ελληνισμός πρός τό υε'ου εγχείρημα 
και έρρίφθη άκάθεκτος είς αύτό. Ιδού δ’ ότι 
έπ’ έσχάτων έφθασεν είς δλως άδόκητου εύδοκί- 
μησιυ ή έλληυική ναυτιλία, τείνουσα πρός μεί- 
ζουας προόδους.

Άλλ’ έκ παραλλήλου άυαφαίυονται καί υε'αι 
άυάγκαι καί άλλαι άξιωσεις τής υαυτικής τέχυης. 
Αί ΰγραί οδοί καί μηκύνονται και πυκνούνται. 
όσημε'ραι καταπληκτικώς. Οί λιμένες τών άπό- 
πλων καί τών κατάπλων πληθύνονται τεραστί- 
ως. Ή άπό χώρας είς χώραν καί άπό ηπείρου 
είς ήπειρον μεταφορά άπειροπληθών καί πολυποι 
κίλων προϊόντων τής φύσεως ή τής τέχνης καθί
σταται έπιτακτικωτέρα άνάγκη τού άκαθέκτως 
πολιτιζομένου ανθρωπίνου γένους. ΙΙρός ταϋτα 
πάντα ημείς θά μείνωμεν άπαθείς καί αδιάφο
ροι θεαταί ; Θά διατελώμεν ξένοι τής τόσης κι- 
νήσεως καί ζωής ; Τά 113 φορτηγά ατμόπλοια, 
δσα έβεβαίωσεν ήμΐν ήέπίσημος στατιστική ύπαρ- 
χοντα μέχρι τής 31 Μαίου 1901, ώς καί τά 
πολλά έτι εύτυχώς ιστιοφόρα ημών καί δσα τα
χέως θά προστεθώσι, σύν Θεώ, είς αύτά, παρά 
τίνων θά κυβερνηθώσι ; Παρά τίνων θά όδηγη- 
θώσιν ασφαλώς καί εύδοκίμως είς τόν μέγαν 
εθνικόν προορισμόν αύτών, έν ταύτώ δέ καί είς 
τόν διεξαγόμενου διεθνή παγκόσμιον άγώνα ;

Όσημε'ραι καταφαίνεται άριδήλως δτι ή άνα 
τολικη λεκάνη τής Μεσογείου καί αί πρός βορ- 
ράν αύτής θάλασσαι καί ποταμοί, ώς καί τινες 
λιμένες τής δυτικής Μεσογείου και σποραδικοί 
πίνες πλόες έκείθεν τών Ηρακλείων Στηλών πρός 

τήν ’Αγγλίαν και τήν Βόρειον Θάλασσαν, άρι- 
δήλως, λέγω, καταφαίνεται δτι ταϋτα άποτε- 
λούσι στενόν καί άνεπαρκές πεδίον ένεργείας διά 
τήν Ελληνικήν σημαίαν, έάν, εννοείται έπιθυ- 
μώμεν νά άκούωμεν μεθ ’ όσης καί νΰν εύφροσύ- 
νης δτι οί "Ελληνες πλοιοκτήται άπολαμβάνου- 
σιν έπί τών χρημάτων αύτών τόκον άπό 20 μέ
χρι 40 καί 42 έπί τοίς εκατόν ! Διότι τον θαυ
μάσιου τούτον έζωτερικόν, ούτως είπεϊν, έμπο- 
ρικόν στόλον ημών δέν προορίζομεν βεβαίως πρός 
έξίσωσιν μετά τού άκτοπλοϊκοΰ, δστις έκ τής 
στενότητος τού πεδίου τής ένεργείας περιέστη είς 
τήν γνωστήν φθοροποιόν άλληλομαχίαν τήν μέ- 
χρες άλληλοφαγίας έξικνΟυμένην. Καί ταϋτα μέν 
τά άκτοπλοϊκά, καί ούτω σώζονται έτι, έστω 
καί φυτοζωοΰντα. ’Αλλά τά τού έξωτερικού έμ· 
πορίου έχουσιν ανάγκην ίσχυράς τροφής, ϊνα πα- 
λαίσωσι πρός τάς άνταγωνιζομένας σημαίας.

Πόσα έμπορεύματα έκ τών λεγομένων άποι- 
κιακών, δέν διέρχονται διά τού Μαλέα ημών, 
ή ένίοτε καί δι’ αύτού έτι τού Πειραιώς, κομι- 
ζόμενα έξ ’Αφρικής ή έξ ’Ινδιών πρός τούς λι
μένας τής Αύστρίας, τής ’Ιταλίας καί τής Γαλ
λίας, δπως έκείθεν είσαχθώσιν είς τήν Ελλάδα 
έπιβαρυνόμενα μέν διά διπλού, έν μέρει, ναύλου 
καί ύπερτιμώμενα ένεκα τής διανομής είς πλεί- 
ονας χείρας τής έξ αύτών ώφελείας ;

Δέν ώρύχθη άραγε καί διά τήν Ελληνικήν 
σημαίαν τό Στενόν τού Σουέζ ; Δέν ύπάρχουσιν 
άνοικτά καί εΰπλευστα τά πρός τάς ’Ινδίας καί 
πρός τήν παραλίαν τής ’Ανατολικής ’Αφρικής 
μέχρι τών ΙΙοοτογαλλικών κτήσεων ύγρά κέ- 
λευθα ; Δέν Δύνανται άραγε νά διασχίσωσιν αί 
πρώρα'· τών Ελληνικών άτμοπλοίων τά κύμα
τα τοΰ’Ατλαντικού πρός τήν ’Αμερικήν μεθ’ ό
σης εύκολίας τό ΐστιο^όρον πλοίου τού ’Ιωάν 
Μπούκουρη τω 1835 ;* Καί δέν ύπάρχει άρ · 
κετή έργασία έμπορική δΓ έν άτμόπλοιον Ελ
ληνικόν είς τούς παμμεγέθεις καί παμπλούτους 
λιμένας τής Βορείου ’Αμερικής άπό τού Port
land μέχρι τής Φλωρίδος, ή έν ταίς Δυτικαΐς

Σημ· «Ναυτικής Ελλάδος». Όρα τό εν τώ 5ω φυλ . 
λαοίω τοΰ ήμετέρου περιοδικού άρθρου τοΰ κ.Παπαμιχα- 
λο«ούλου περί τού ναυτικού τούτου κατορθώματος τού 
έκ Σπετσών πλοιάρχου Ίωάν, Μπούκουρη, έφ’ ω -καί 
έπηνέθη ύπό τού Βασιλέως Όθωνος διά Βασιλικού Δια 
τάγματος.
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Ίνδίαις, ή έν Κούβα, ή έν Ρίω Ίανείρω ή έν 
Μοντεβιδέω, ή Μπουένος "Αϊρες τής Νοτίου "Α
μερικής ; Έν ταίς άγγελίατς τής «Ναυτικής 
Ελλάδος» βλ έπω δτι ακριβώς έν Μπουε'νος’Άϊ- 
ρες ύπάοχει ελληνικός οίκος «Σ. Ν. Σάββας 
και ΆδελΦόί», ζητών νά συνδέση μεθ’ήμών ερ
γασίας εμπορίου και ναύλων !

Ιδού τό έργον τής Ναυτιλίας ήμών. Άλλά 
χρειαζόμεθα εμπείρους, γλωσσομαθείς και εύ- 
ρε'ως μεμορφω μένους πλοιάρχους καί άλλους α
ξιωματικούς. Οί ύπάρχοντες δέν άρκοϋσιν- ί
σως δέ καί τινες τών ύπαρχόντων δέν έπαρ- 
κοϋσι, διότι καϊ αυτή ή έκτακτος ναυτική ι
διοφυία τοΰ έ’λληνος μόνη δέν άοκεΐ. Σήμερον 
ή Ναυτική εινε έπιστήμη πλήρης. Οί ήμέτεροι 
ναυτικοί δέν είχον τήν τύχην νά διδαχθώσι 
πολλά, ή δέ αύιομάθεεα δέν αρκεί- άλλως δέν 
θά ήσθάνετο ή Γαλλία τήν άνάγκην νά έχη 16 
σχολάς πρός παρασκευήν τών έφιεμε'νων νά λά- 
βωσι ναυτικόν δίπλωμα. Παραλείπω δέ τήν 
’Αγγλίαν, τήν ‘Ολλανδίαν και λοιπάς χώρας.

Οί ϊδιώται Ναυτοδιδάσκαλοι τοΰ Πειραιώς 
όμολογοΰσιν, έλπίζω, τήν άνεπάρκειάν των, ό
πως τροφοδοτήσωσι δι’ έπιστημόνων πλοιάρχων 
τό γιγαντωδώς προοδεΰον ‘Ελληνικόν Ναυτικόν, 
'Ό,τι δ’ έπεχείρησε πρός τοΰτο τό Κράτος ά- 
πε'τυχεν άχρι τοΰδε. Ίσως διότι δέν ήτο και
ρός άκόμη. Καί έπεχείρησεν οΰκ ολίγα.

Ό αξιότιμος φίλος μου κ. Θ. Τυπάλδος 
Μπασιάς, βουλευτής Πάλης, δι’ έπιμελεστάτης 
καί κοπιώδους έργασίας, κατήρτισε μακροσκελή 
πίνακα τών άπό τοΰ 1833 με'χρι τοΰ 1887 
θεσπισθε'ντων ύπέρ τής ναυτικής Έκπχιδεύσεως. 
Νόμοι και Β. Διατάγματα έξεδόθησαν ύπέρ τά 
25. ’Αποβαίνει δ’άπελπιστικόν ν’ άνευρίσκη 
τες έν τούτοις πάσιν δτι ίδρύθησαν κατά και- 
ρους ναυτικαΐ σχολαϊ τώ 1867 έν Έρμουπόλει, 
"Υδρα, Σπε'τσαις, Γαλαζειδίω καϊ Άργοστο 
λίφ, ών ούδεμία έλειτούργησεν, ώς δέν έλειτούρ- 
γησεν καϊ ό Νόμος τοΰ 1837, δι’ ου προσε- 
τίθεντο διδάσκαλοι τής Ναυτικής είς τά Ελ
ληνικά Σχολεία τής Σύρου καϊ τοΰ Ναυπλίου, 
ή ό Νόμος τοΰ 1838, δι’ ού ίδρύετο ναυτική 
σχολή έν "Υδρα. Τώ 1882 κατ’ Αύγουστον 
ίδρύθησαν ναυτικαΐ σχολαϊ διά τού νόμου (ΑΑΘ' 
τέσσαρες μέν ά τάξεως. έν Πάτραις, Πειραιεΐ, 
Σύρω καϊ Άργοστολίω, τε'σσαρες δέ β' τάξεως 
έν Γαλαζειδίω *Υδρ$, Σπε'τσαις καϊ Θήροι, 
μετά ένα δέ μήνα προσετέθησαν είς ταύτας ε- 
τεραι δύο, ή μέν έν Βώλω, ή δέ έν ’Ιθάκη. ΙΙά- 
σαι αύται ή δέν έλειτούογησαν ποσώς, ή, άρ 
ξάμεναι, έκλείσθησαν μετά τινας μήνας.Θαύμα 
δέ άληθώς, πώς έχομεν καί τινας καλούς πλοι
άρχους !

Ό κ. Μπασιάς τώ 1899 είσήγαγεν είς τήν

Βουλήν πρότασιν νόμου «περί έκπαιδεύσεως και 
προσόντων τών βαθμοφόρων τού Έμπορικοΰ 
Ναυτικού» μετά μακράς διαφωτιστικής Έκθέ- 
σεως. Δέν συνεζητήθη. Κατά τό 1900, ή ύπη- 
ρεσία τού ύπουργείου τών Ναυτικών συνέταζε 
σχε'διον νόμου «περί συστάσεως έμπορικών ναυ
τικών σχολείων,» δπερ ύπεβλήθη ύπό τοΰ κ. ύ- 
πουργοΰ τών Ναυτικών είς τήν Βουλήν τή 31 
Μαρτίου 1900, τή δ’ έπιούση συνεζητήθη προ- 
χείρως καί έπεψηφίσθη είς ά άνάγνωσιν, άλλά 
τή 3 Απριλίου έ'ληξαν αί έργασίαι τής Βου
λής καϊ τό νομοσχέδιου άπέμεινεν έκκρεμές. 
Κατά δέ τήν έπομένην σύνοδον τής Βουλής δέν 
έπανήλθε πλέον είς συζήτησιν.

Διά τού νομοσχεδίου τούτου, ίδρύετο έν τώ 
έν Πόρω Κεντρικώ Προγυμναστήριο) τού Πολε
μικού Ναυτικοΰ πρός τοϊς ύπάρχουσι κλάδοις 
διδασκαλίας πολεμικών μαθημάτων καϊ Σχο
λείου Εμποροπλοιάρχων, έν ω ήδύνατο νά μα- 
θητεύωσιν έπ’ι εν έτος πρός λήψιν διπλώματος 
πλοιαρχίας οί στρατεύσιμοι τής θαλάσσης κα’ι 
οί εθελουσίως πρός τοΰτο κατατασσόμενοι. Έ- 
δίδετο δέ δικαίωμα τή Κυβερνήσει νά ίδρύση 
καϊ άλλα δημόσια ναυτικά σχολεία, ή νά έπι- 
τρέψη τήν ϊδρυσιν ιδιωτικών. Δέν άναφέρω 
πλείστας έκ τών διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου ε
κείνου, άφοΰ δέν έψηφίσθη. Εύχομαι δέ καϊ νά 
μή ψηφισθή, διότι καϊ δι’ αύτού ημίμετρα μό 
νον λαμβάνονται, προωρισμένα είς άποτυχίαν, 
δυστυχώς δέ τιθε'ντα πάλιν τό ναυτικόν έν μοίρα 
Καρός.

* ♦
♦

Νύν έπε'στη άνάγκη νά τεθή τό ζήτημα έ- 
πιτακτί'.ώς πρό τής Πολιτείας καϊ πρό τής 
Ελληνικής κοινωνίας ολοκλήρου, ίδίγ δέ τοΰ 
ναυτικού κόσμου. Έχομεν έπείγουσαν άνάγκην 
εμπορικής ναυτικής σχολής, αύθυπάρκτου, πλή
ρους, σοβαράς, άνταποκρινομένης είς τάς αύ- 
ξούσας χρείας τής ήμετέρας ναυτιλίας καϊ είς 
τάς αξιώσεις τοΰ έθνους άπ’ αύτής. Ε’ίνε δέ 
χαρακτηρισσικώτατον τής τοιαύτης άνάγκης καϊ 
τούτο : δτι πλήν τών έφιεμε'νων νά διδαχθώσι 
νΰν τήν ναυτικήν κατά τήν σημερινήν τελειό
τητα αυτής, καϊ πολλοί τών έν ένεργεία καλών 
καί φιλότιμων πλοιάρχων, αισθανόμενοι τάς 
ελλείψεις αύτών, ζητοΰσι σχολήν, ϊνα μαθη- 
τεύσωσι καϊ συμπληρώσωσι τάς γνώσεις αύτών.

Ή Σχολή αΰτη δέον νά ίδρυθή έν Πειραιεΐ, 
διά γενναίας κυβερνητικής δαπάνης, ήν πολλα- 
πλασίονα άποδίδει ποικιλοτρόπως ή ναυτιλία. 
Έν τή Σχολή ταύτη δέον νά διδάσκωσιν οί εί- 
δεκώτεροι τών παρ ’ ήμϊν ύπαρχόντων καθηγη- 
ταϊ γυμνασίων, ή και τοΰ Πανεπιστημίου καϊ 
οί ένδεδειγμένοι πρός τοΰτο έκ τών αξιωματι
κών τοΰ πολεμικού ναυτικοΰ, δλα έκείνα τά μα- 

θήαατα, άτινα άνέγραψεν ό νόμος ΑΛΘ' τοΰ 
1882, καί δσα άλλα κρίνονται αναγκαία. Συγ
χρόνως δέ πρέπει νά σταλώσιν είς Ευρώπην ά- 
μέσως νύν τρεις τούλάχιστον ύπότροφοι, κυρίως 
έκ τών αξιωματικών τοΰ ναυτικοΰ, είς είς ’Αγ
γλίαν, έτερος είς Γαλλίαν και άλλος είς 'Ολλαν
δίαν, ϊνα σπουδκσωσιν είδικώς έν ναυτικαΐς 
σνολζΐς τά κατ’ αύτάς καϊ έπζνελθόντες τελειο-

* , ν λ VI “ι ' «ποιησωσι και την .Σχολήν ημών.
Άλλά και τοΰτο έτι : 'Ο κ. ύπουργός έπϊ 

τής Παιδείας συνέστησεν ένταΰθα Εμπορικήν 
Σχολήν έκ τών κληροδοτημάτων. Τί προσφο
ρότερου τής προσθήκης είς ταύτην και Ναυτι
κού τμήματος, έστω καϊ προσωρινώς, μέχρι 
τής έπανόδου τών ύποτρόφων έξ Ευρώπης ; 
Τούτο δύναται νά έπιτευχθή σκοπιμώτερον διζ 
συννενοήσεως μετά τού κ. ύπουργού έπϊ τών 
Ναυτικών

Άλλά πάλιν και μόνος ούτος, ό έπϊ τών 
Ναυτικών, δύναται νά προβή νύν είς τήν ϊδρυ- 
σιν έν Πειραιεΐ μιας έκ τών δέκα εκείνων Σχο

ΑΓΟΡΑΠ ΩΑΗΣΙΑ I ΠΛΟΙΩΝ
Μέ δλην τήν κατάστσσιν τών ναύλων 

αί πσραγγελίαι πρδς ναυπήγησιν νέων 
άτμοπλοίων διατηρούνται άκμαιόταται,άλλ 
ώς έπί τό πλεϊστον διά μεγάλης χωρητι- 
κότητος άτμόπλοια-έπομένως οί έ'χοντες μι 
κρά άτμο'πλοια φρονίμως ποιοΰσι θέτοντες 
αύτά είς άργίαν, καθ’ δσον οί ναύλοι δι’ 
αύτά τά ατμόπλοια δφείλουσι νά φθάσωσιν 
είς τοιοΰτον έπίπεδον, ώστε νά δύνανται οί 
ΪΟιοκτήται των νά τά κινητοποιώσι μέ ώφέ- 
λειαν.

Διά τά ατμόπλοια τών 6,000 τόννων 
ύπάρΧουσιν άλλαι άγοραί καϊ άλλαι διά τα 
άτμόπλοια 2500 )30θ0 τ.

Επομένως ό άγών τού μέλλοντος θά Οι- 
εξαχθή μεταξύ τών ιδιοκτητών τών άτμο
πλοίων τών 6,000 τ. καί λαμβανομένου ύπ’ 
δψιν τοΰ πλήθους τών ναυπηγουμένων τοι- 
τυτων σκαφών δέν δύναται ό άγών ούτος 
παρά νά κατάληξη δυσαρέστως διά πολλούς 
τών ιδιοκτητών, άγων είς τήν καταστρο
φήν αυτών ίδία,δταν ληφθή ύπ’ όψιν δτι θά 
έΧωσι νά συναγωνισθώσι κα'ι μέ τάς τακ- 
τικάς γραμμάς.

ϊπάρχουσι πολλοί λιμένες, οίτινες μόνον 
μιχράς χωρητικοτητος σκάφη δύνανται νά

λών τού 1882, άφοΰ ό Νόμος Α.ΛΘ' τοΰ έτου1’ 
έκείνου ισχύει πάντοτε, ουδέποτε κζταργηθείς’ 
Εννοώ διά τήν ενέργειαν ταύτην ούτως : Νά έ' 
πιχειρηθή νύν αμέσως παρά τού ύπουργείου 
πάσα ή άπαιτουμένη προπαρασκευαστική έργα- 
σία πρός σύστασιν τής Σχολής, άμα δέ τή έ 
νάρξει τών Βουλευτικών εργασιών νά ζητηθώσιν 
έκτάκτως αί άπαιτούμεναι πιστώσεις πρός έ- 
ναοξιν τής λειτουργία: τής Σχολής άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1902.

Τριάκοντα καϊ έν νέα φορτηγά άτμόπλοια 
άξίας δραχμών 16 570 000 άπέκτησεν ή Ελ
ληνική Σημαία έντός τών τελευταίων 18 μη
νών ! Τ’ άτμόπλοια ταΰτα έχρειάσθησαν τού
λάχιστον 60 πλοιάρχους καϊ ύποπλοιάρχους. 
Πόθεν λαμβάνονται ούτοι, ικανοί πεπαιδευμέ
νοι, γλωσσομαθείς ;

Άνάγκη να σπεύσν) τό Κράτος είς ύποστή- 
οιξιν τής Ναυτιλίας διά τής ίδρύσεως Σχολής !

Κωνάτ. Ν. Παπαιιιχαλόπονλ.ος

δεχθώσι, δι’ άνεπάρκειάν ΰδατος κτλ, δέν 
πρέπει λοιπόν νά ύποτεθή διότι σήμερον ναυ
πηγούνται άτμόπλοια μόνον 6,000 τ., δτι 
οί λιμένες ούτοι θά κλείσωσι- βεβαίως δχι 
διότι οί ναύλοι διά τούς λιμένας έκείνους δ- 
φείλουσι νά άνέλθωσιν είς τοσοΰτον σημεϊον 
ώστε νά ίκανοποιήσωσι τά μικρά σκάφη δ
πως μεταβώσιν έκεϊ.

Κατόπιν ύπάρχει τό έμπόριον τών λιπα
σμάτων phosphate, οί έμποροι δέν δύνανται 
νά πωλήσωσι μεγάλα φορτία καί οί λιμένες 
τής φορτώσεως και έκφορτώσεως δέν δύναν
ται νά δεχθώσι μεγάλα άτμόπλοια. —

Τό πλεϊστον υ,έοος τών λιπασμάτων τού- 
των διευθύνεται είς Stettin, S Nazaire, 
Nantes, S Louis du Rhone, Besse, Kings 
Lynn κτλ., μέρη είς τά όποια σχετικώς 
τά μικρά σκάφη δύνανται νά πλησιάσωσιν. 
'Οσον δ’ άφορα τό πελώριον έμπόριον τής 
Αργεντινής, εΰρίσκομεν δτι ή ζήτησις εί

ναι σλεδόν άποκλειστικώς δι’ άτμόπλοια3, 
300 τ., τά όποια νά φορτώνωσι έντός τοΰ 
ποταμού, έν φ τά άτμόπλοια τών 6,000τ. 
μέ έμβύθισιν 24 π οδών μόλις δύνανται νά 
είσέλθωσιν είς τό Buenos Ayres πόσον μάλ
λον νά άνέλθωοι τόν ποταμόν.
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Είς τδ έμπόριον τής ξυλείας πάλιν, με
ταξύ τής Βαλτικής καί ’Αγγλίας, δταν τά 
πράγματα είναι χαλαρά οί έμποροι άποφεύ- 
γουσι τά μεγάλα φορτία και 1000—1300 
βαγόνια είναι ό ανώτερος ορος, δν δέχονται 
νά φορτώσωσιν, έν ω ή χωρητικότητος τών 
6,000 τ. είναι 1900 βαγώνια καί πολλοί 
μάλιστα λιμένες ώς ή Pen-acola, Mobile. 
Pascagoula τής ’Αμερικής είναι άπλησία- 
στοι δι’ αυτά τά ατμόπλοια.

Τδ συμπέρασμα δλων τούτων λοιπόν εί
ναι δτι ύπάρχει εύρύτατον στάδιον διά τά 
μέτριας χωρητικότητος άτμόπλοια καί οί 
ίδιοκτήται τούτων δέν πρέπει νά φοβώνται 
τούς Λεβιάθαν τούτους, τούς άπειλοΰντας 
τήν υπαρξίν των, διότι κατά τήν γνώμην 
έγκρίτου αγγλικού φύλλου, ήν ήμεϊς άσ· 
παζόμεθα, ή στιγμή δέν είναι μακράν δπότε 
τδ μάλλον έπωφελές είδος άτμοπλοίων θά 
είναι τά μέτρια σκάφη, ήτοι τών 3,000)3, 
500 τ. καί τοιαϋτα σήμερον δέν ναυπηγούν 
ται, άν καί σήμερον διά παρελθόντα ταξεί- 
δια τά μεγάλα άτμόπλοια έδειξαν καλλίτε
ρα άποτελέσματα άπδ μέτρια σκάφη. Τού
το δμως δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς μέλλον 
νά έξακολουθήση καί μετ ’ δλίγον καιρόν θά 
έπέλθη ή κατάστασις έκείνη, ήν άνω περιε- 
γράψαμεν. Ομιλοΰμεν βεβαίως περί τού 
προσεχούς μέλλοντος ούχί έντδ: μηνών τι- 
νών, άλλ ’ έντδς δύο ή τριών έτών άν ή πα- 
παρούσα κατάστασις τών ναύλων παραταθή.

(Έκτου Γραφείου τών κκ. ’Αγέλαστου, Σφέτσου 
και Σια).

ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη προχθές τήν 
νύκτα δτι κατά τάς Πορτογαλλικάς άκτάς 
καί παρά τδ Βίγκο,περί τά 370 μιλιά μακράν 
τής Βίλλα Ρεάλε,19Β0 δέ περίπου τού Πει
ραιώς κατόπιν συγκρούσεως πρδς τδ Γαλ
λικόν άτμότλοιον «Constantin» τδ ύπδ 
Ελληνικήν σημαίαν τοιοΰτον« ’Εμμανουήλ» 
κατεβυθίσθη, σωθέντος τοΰ πληρώματος.

Τδ ατμόπλοιον « Εμμανουήλ» ήτο νηο- 
λογημένον έν τώ λιμένι Σύρου καί μετφνο- 
μάσθη ούτως έσχάτως έκ τοΰ άρχικοΰ δνό- 
ματός του « ’Αδελφοί Χρυσοβελώνη». Ήτο 
τόννων 1,498,05.

ΤΤΠΟΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ *
ΦΟΡΤΩΤΙΚΑΙ ΤΟΥ 1890.

Λιάφορα προϊόντα Μαύρης θαλάσσης, 
Ά'ζοφοκής και Λουνάδεως.

Έφοοτώθη"έν καλή τάξει και καταστάσει 
ύπό....................... .. · . ............. εντός καί έπί του
άρμοδίου άτμοπλοι'ου. ,·..·· . ευρισκομένου νϋν 
είς τόν λιμένα της................. καί διευθυνόμενον
είς · . . · ·■ δν ελεύθερον νά προσέγγιση είς ένα
ή καί περισσοτέρους λιμένας πρός άνθράκευσιν 
ή φόρτωσιν ή καί έκφόρτωσιν ή καί δΓ άλ- 
λ'-υς αναγκαίους σκοπούς........................................

σημειωμένα κκί άριθμημένα είς τό περιθώριον 
κκί νά έκφορτωθώσι έν όμοια καλή τάςει καί κα- 
ταστάσει είς τόν λιμένα τής .......... .  είς..........
·· · .ή είς αύτοΰ ή τών αντιπροσώπων του, αύ- 
τός ή εκείνοι πληοόνοντες τόν ναύλον έπί τών άνω 
εμπορευμάτων πρός.· - ··· καί τά έξοδα ώς 
τό περιθώριον · · .

1. Άμοιβαίως συνεφωνήθη ότι τό πλοΐον 
θά είναι ελεύθερον νά πλεύση άνευ πρώρέων,ρυ- 
μουλκή καί συνδράμη ατμόπλοια ή πλοία έν κιν- 
δύν<■>, νά λοξοδρομή προκειυ,ένου νά διάσωση τήν 
ζωήν ή περιουσίαν τινός, νά μετακομίζη εμπο
ρεύματα είς πλοιάρια πρός ή άπότού άτμοπλοι'ου 
μέ κίνδυνον τών ιδιοκτητών τών εμπορευμάτων, 
άλλα μέ έξοδα τοΰ πλοίου, κκί έν περιπτώσει 
καί τό πλοΐον προσορμισθή έν Ttvi λιμένι πρός 
επισκευήν νά μεταφορτώνη τά έμπορεύματα είς 
τήν διεύθυνσίν των έπί οίουδήποτε άλλου πλοίου.

2. Τό έργον τοΰ θεοΰ, αί καταστροφαί, οί 
κίνδυνοι, καί τά δυστυχήματα τής θαλάσσης, 
ή άλλα δυστυχήματα οίασδήποτε φύσεως καί 
είδος τοιούτων. Πΰρ έξ οίασδήποτε αιτίας έπί 
τής ξηοάς ή έν τώ ύδατι,Ναυταπάτη τοΰ πλοιάρ
χου ή τοΰ πληρώματος, ’Εχθροί, Πειραταί καί 
Κλέπται,Συλλήψεις ή παρακωλύσεις'Ηγεμόνων, 
Κυβερνητών καί άνδρών τοΰ λαοΰ, 'Εκρήξεις, 
Διαρρήξεις άτμολεβήτων, θραΰσις τοΰ άξονος 
όποιουδήποτε κρυφού σφάλματος ή έλαττώματος, 
εντός τοΰ κύτους τοΰ πλοίου, ή καί είς τάς Μη- 
χανάς, Ναυάγια, Συγκρούσεις, καί οίαδήποτε 
άλλα δυστυχήματα τής θαλασσοπλοΐας καί δλαι 
αί άπώλειαι καί καταστροφαί προξενηθεϊσαι ύπ’ 
αύτών, έξαιροΰνται καί άν άκόμη προήλθον έξ 
άδιαφορίας,σφάλματος λάθους, υπολογισμού τοΰ 
πρωρέως,πλοιάρχου.ναυτών ή άλλων ύπηρετών,

’ Τού; τύπους τούτους μεταχειρίζονται πάντοτε οί 
"Αγγλοι πλοίαρχοι, ίδιοκτήται καί φορτωταί· 0ά ήτο 
δέ ευχής έργον, έάν ήκολούΟουν καί οί ήμέτεροι 

I πρός πρόληψην περιπλοκών καί παρεξηγήσεων.

ρεθή κατά τήν έν τώ λιμένι διαμονήν τοΰ 
πλοίου, πρέπει νά έπιστραφώσι, τά έλ>είποντα 
διά πρώτης εύκαιρίας μέ κίνδυνον καί μέ έξοδα, 
τοΰ πλοίου δπερ,είνε ύπεύθυνον δΓ ένδεχομένην 
άπαίτησιν άποζημιώσεωςδιά τήν διαφοράν τιμής 
έάν άποδεεχθή ότι τά έμπορεύματα έφεοον ευ
κρινές σημεϊον

9. Τό πλοΐον δέν θά εύθύνεται διά τήν έλ- 
Λιπή άπόδοσιν τών δεμάτων ή μή έάν έκαστον 
έξ αύτών εύχρινώς έμαρκαρίσθη ύπό τών φορτω
τών πρό τής φορτώσεως.

10. Γενική Άβαρία πληρωτέα κατά τούς 
τού 1890 Ύόρκης-Άμβέρσης κανόνας York 
Antwerp Rules 1890.

11. Ό Κύριος καί παραλήπτης τών πρα
γματειών καί ό έφοπλιστής άμοιβαίως συμφω- 
νοΰσι νά ύποχρεοΰνται δΓ δλας τάς άνωτέρω 
συμφωνίας,έξαιρέσεις καί όρους, άν καί μερικαί 
συνήθειαι τών λιμένων τής φορτώσεως καί έκ- 
φορτώσεως έχουσι τά έναντία.
Πρός ένδειξιν τών άνω ό πλοίαρχος ή ό αύθη* 
μερόν έξουσιοδοτηθείς πράκτωρ τού λεχθέντος 
άτμοπλοι'ου έπεκύρωσε διά τής ύπογραφής του 
Τρεις φορτωτικής δλας τής αύτής έννοιας καί 
ημερομηνίας, έκτελεσθησομένηςτής μιάς έξ αύ
τών αί άλλαι θεωρούνται άκυροι.

Έν. ......................· . τή· .................................19··
Ζύγι,ποιότης ποσότ-ης καί περιεχόμενα άγνωστα.

Υ Γ. Οί παράγραφοι 12 κκί 13 τού 1890 
ναυλοσυμφωνητικού τής Μαύρης θαλάσσης πρέ
πει νά θεωοηθώσιν ώς άποτελοϋντες μέρος τής 
παρούσης φορτωτικής.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(τοΰ έν Βραΐλα άνταποκριτοΰ μας)

Βραΐλα 1 Αύγούστου
Ή άγορά μας πρό ημερών ήτο κάπως στα

θερά, άλλα ένεκα τής μή ζητήσεως τών γεννη
μάτων είς τάς άγοοάς τής Εύρώπης έπήλθε μι- 
κοά ύφεσις,ή όποια έλπίζομεν ότι θά είναι προ
σωρινή. Πρό τριών ημερών κατέπεσε ραγδαία 
βροχή καθ’ άπασαν τήν Ρουμανίαν, ή όποια 
προύξένησε πολλάς ζημίας ε’ίς τε σάς πόλεις καί 
τούς άγρούς. Νΰν όμως ό καιρός έβελτιώθη καί 
έλπίζεται ότι θά έλκττωθώσιν αί ύπό τής βρο
χής προξενηθεϊσαι ζημίαι.

Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι' σίτος φρ. 
12,30—14,50 τά 100 χγρ. αραβόσιτος 10 — 
10,30, βρώμη 10,40—10,60, κριθή 9.80 - 
10,20, σίκαλις 10 — 11.

Οι ναύλοι τών άτμοπλοίων είναι’ δΓ ’Αμ
βέρσαν 9 σελ. καί 6 πέν. διά Ροττερδάμην 10 
σελ. δΓ Άμβούργον 10 καί 6 πέν. «

Οί ναύλοι τών σλεπίων είναι’ διά σλέπι*

τών έφοπλιστών καί άν έξώκειλε, ή καί έβυθίσθη 
ή έκάη ούδέν ένταύθα άνκφερόμενον θά άπαλάσση 
τόν ιδιοκτήτην τής ευθύνης νά πληρώση διά τήν 
βλάβην τού φορτίου προελθοΰσαν έκ κακού στι 
βάσματος,έξ άκαταλλήλου ή άνεπαρκούς ψαθώ- 
ματος,έκ τής έλλείψεως συνήθους άερίσματος ή 
έξ άκαταλλήλου άνοίγματος τών θυρίδων, Κλεί
θρων, καί πορτέλλων, ή έξ αιτιών άλλων ή έκεί- 
νων ώς άνω έξαιρεθεισών καί αί ώς άνω έξαι- 
ρέσεις, συμφωνούσε έπί τού ότι τό πλοΐον ήτο 
πλευσεμον είς τό κύτος ή είς τήν Μηχανήν, δέν 
θά τό θεωρήσωσι ώς μή πλεύσιμου έκτος άν τό 
τοιοΰτον δέν προέρχεται έξ όφειλομένης ένδελε- 
χείας τών ιδιοκτητών ή τινός έξ αύτών ή τού 
πλοιάρχου ή Κυβερνήτου.

3. Ό ιδιοκτήτης τού πλοίου δέν είνε ύπεύ- 
θυνος διά τήν ζημίαν τοΰ προελθόντος δυστυχή
ματος έξ έκπτώσεως φθαρσίματος,Σκουριάσμα- 
τος καί ίδρώσεως, ’Αλλαγής ίδιότητος, φόρας, 
Σπασίματος, ή οίασδήποτε άπωλείας. ή κα
ταστροφής προερχομένας έκ τής φύσεωςτού έμπο- 
ρεύματος, ή τοΰ άνεπαρκοΰς έμβαλλαρίσματος, 
ούδέ διά τάς έν τή ξηρή καταστροφής,ούδέ δεά 
τήν έξάλειψιν ή απουσίαν τών Σημείων ή άριθ- 
μών, ούδέ διά τήν άπώλεεαν ή χάλασμα προερ- 
χόμενον έκ παρατάσεως τοΰ ταξειδίου.

4. Τό άτμόπλοιον κατά τήν διαμονήν του εν 
τινι λιμένι πρός άνθράκευσιν είνε έλεύθερον νά 
έκφορτώση καί προσλάβη έμπορεύματα καί έπι- 
βάτας.

5. Τά έμπορεύματα όφείλουσι νά ζητηθώσι 
(ή παραλάβωσι) έντός 24. ώρών άπό τούφθα- 
σίματος τοΰ πλοίου καί τής έκθέσεως είς τό τε
λωνείου, άλλως όπλοίαρχος ή πράκτωρ θά είνε 
έλεύθερος νά τά φορτώση είς μαγούνας ή νά τά 
έκφορτώση μέ κίνδυνον του φορτωτοΰ είς βάρος 
καί λ)σμόν τών ιδιοκτητών τών έμπορευμάτων.

6 ’Εν περιπτώσει καθάρσεως έν όποιωδή- 
ποτε λιμένι τά έμπορεύματα τά προσδιωρισμένα 
διά τόν λιμένα τούτον δύνανταινά έκφορτωθώσιν 
είς τήν άποθήκην τής Καραντίνας χυτά, ή έπί 
άλλου πλοίου, ή όπως τό καλέση ή περίστασις 
διά τήν έπΐσπευσιν τοΰ πλοίου. Τά έξοδα τής 
Καραντίνας έπί τών λε/θέντων έμπορευμάτων 
οίασδήποτε φύσεως ή είδους, είνε είς βάρος τών 
έκεϊ ιδιοκτητών.

7. Ό πλοίαρχος ή πράκτωρ θά έχη δικαί
ωμα έπί τών πραγματειών, διά τόν ναύλον καί 
τα έπακολουθήσαντα έξοδα (έάν έγεινον τοιαύ · 
τά) ή δια τό ύπεύθ-νον προκύπτον σχετικώς μέ 
τυχόν τινα έξοδα έπ’ αύτών, διά τά όποια εύ- 
θύνεται ό ιδιοκτήτης τών έμπορευμάτων.

8. ’Εν περιπτώσει καί κατά τήν έκφόρτω- 
σιν τών ώς άνω πραγματιών είς τόν πρός ον όρον 
ελλείπει μέρος αύτών, καί δέν δύναται νά εύ'-
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άπό 2000 κοιλά Βραΐλας καί άνω φρ. 1.30 — 
1,40.

Οί γαιάνθρακες τιμώνται φρ. 37—38 κατά 
τόννον.

Τά έν τφ λιμένι μας ύπό φόρτωσιν εύρισκό- 
μενα ατμόπλοια είναι 15, ών τά τρία ελληνικά 
«Μενέλαος» διά Κοντινέντε «Κατίνα» και «Ά- 
ριστέα» διά Μεσόγειον

Εις τόν λιμένα Γαλζζίου εύρίσκονται 4 ατ
μόπλοια, ών ούδέν ελληνικόν.

Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 20 Αγγλικοί 
πόδες. X. Μ.

0 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Πατρΰν.

Έπί της ξηράς τοΰ μώλου τού Αγίου Νι
κολάου ΓΙατρών ύπάρχει φάρος 6ης τάξεως μέ 
φως λευκόν μετ’ έκλάμψεων λευκών άνά 90 δευ
τερόλεπτα. Εύρίσκεται έπί πύργου στογγυλοΰ 
λιθόκτιστου βχθέως τεφροΰ έν τω μέσφ τής κα
τοικίας του φύλακος. Τά ύψος τ»ς εστίας του ρω
τάς είναι άπό μέν την επιφάνειαν τής θαλάσσης 
17, 00 μ. άπό δετήν βάσιν τοΰ κτιρίου 12,40 
Φωτίζει έν αίθριοι νυκτί εις άπόστασιν 12 μιλι
ών. Γεωγρ. θέσις : Β. Πλ. 58°, 15', 00", 
και Μ. Άν. 21’, 44', 20”.

Πατρΰν {β.}
Έπΐ του άκρου τοΰ μώλου Καλαβρύτων υπάρ

χει φανός λιμένος μέ φως πράσινον σταθερόν φω 
τίζων έν αίθριο: νυκτί εις άπόστασιν 4 μιλιών. 
Εύρίσκεται επί στήλης χυτοσιδηράς καί ή εστία 
τοΰ φωτός είναι άπό μέν την επιφάνειαν τής θα
λάσσης 8,90 μ. άπό δέ την βάσιν τοΰ χτιρίου 
6,00. Ήνήφθη τω 1900.

Γεωγρ. θε'σις : Πλ. Β. 38°, 15',6" καί Μήκ. 
Άν. 21°,43’, 40".

Πατρΰν (γ)’
’Επί τοΰ Ν. Δ. καί Β. Α. άκρου τοΰ κυ

ματοθραύστου τοΰ λιμε'νος ύπάρχεε φανός λιμέ— 
νος είς έρυθρός σταθερός καί εις πράσινος σταθε
ρός φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν ό μέν 
έρυθρός 6, ό δέ πράσινος ε>ς άπόστασιν 4 μιλί
ων. Εύρίσκονται είς στήλην σιδηράν έπί κλεισι- 
άδος σιδηράς καί ή εστία τοΰ φωτός αύτών άπό 
μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 8,90 μ, άπό 
δέ τήν βάσιν τής στήλης 6,00.

Ή Γεωγρ. θέσις εινε τοΰ ερυθρό > Β. Ι1λ.38° 
15’ 6” ώς καί τοΰ πρασίνου, τό δέ Άν. Μ. 
τοΰ α' 21°,43',46" τοΰ δέ β' 21»,44',46".

Κ Ε. Α.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ
Η ΤΑΧΓΤΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Είς τό 15ον τεύχος τής Ναυτικής Ελλάδος 
έγράψαμεν τόν λόγον παραδεχθέντες τόν ίππον 
ώς μονάδα, διά. τήν δύναμιν των μηχανών, καί 
έξηγήσαμεν τό έ'ργον ενός ίππου άτμοΰ διά πό
σων ίππων (ζώων) δύναται νά άναπληρωθή.

Νΰν δέ θέλομεν αναφέρει τινά περί τής ταχύ
τητας τών ατμόπλοιων, καί τών δυνάμεων των 
μηχανών αύτών, υπολογιζόμενων καί συγκοι- 
νομένων προς τά πραγματικά εξαγόμενα, άτινζ 
έζηκρίβωταν έκ πείρας διάφοροι διάσημοι μη
χανικοί, καί πολλοί τύποι έπενοήθησαν, ούδείς 
όμως δύναται νά ποοείπη τήν ταχύτητα άκρι 
βώς ενός άτμοπλοίευ, καί επομένως πάς οίοσδή- 
ποτε κζνων μόνον κατά προσέγγισιν δύναται νά. 
θεωρηθή.

Τό σχήμα τοΰ σκάφους, αί γραμμαί τών πα
ρειών καί τής πρύμνης, ή αναλογία τοΰ μήκους 
πρός τό πλάτος, τό βύθισμα τοΰ πλοίου έντός 
τοΰ υδατος, ή δυσαναλογία τής δυνάμεως τής 
μηχανής ώς πρός τό σκάφος, ή διάμετρος καί 
τό βήμα τής έλεκος, κλπ. πάντα ταΰτα βεβαί
ως προσθέτουσιν ή άφαιροΰσι μέρος τής ταχύτη- 
τος τοΰ πλοίου.

Έχομεν π. χ. τάς εξής διαστάσεις ενός άτ- 
μοπλοίου φορτηγοΰ.

Τοΰ σκάφους

Μήκος τής γραμμής τοΰ σημείου τής φορτώσ. 
265 πόδ.

38 »
19 »

Πλάτος
Βύθισμα φορτίου

Της μηχανής 
Κύλινδρος ύψηλής πιέσεως 
Κύλινδρ. χαμηλής πιέσεως 
Διαδρομή 
Πίεσις άτμοΰ

»
»

68
42
75

37 δακτ. διαμέτρου
»
» 
λιτρών »

Πρώτον θά εΰρωμεν τήν δύναμιν τής μη
χανής είς δυναμοδεικτικούς ίππους διά τού τύ- 

Δ’ + δ* 3X (Μ 4-30) 
που όυν. μήναν.= - ------------- - -----------------

τού εξής τύπου.

^,δυναμοδ ίπ. X20,000 
ΤαΖ = Γ MX (11+2ΒχΟ,91) 

στώντες τόν τύπον έχομεν :

3 860 X20000
Ταχ.= |<2(.δχ (38-|-38χ0 91

ή —--- = 10 μιλ κ’θ’26 r
I. Μπουκούβαλας

ΙΙρό 25 ημερών είς τόν ’Ιταλικόν λιμένα Άν- 
τζό έγένοντο αί δοκιμαι τοΰ νέου έφευοεθέντος 
σωσιβίου παρά τοΰ κ. ’Ερρίκου Μοντανιόλη.

Τό σωσίβεον είναι κατασκευασμένον άπό ΰ- 
ύφασμα άδιαπέραστον, δπερ είς ολίγα δευτερό
λεπτα φουσκόνει μέ άτμοσφαιρικόν άέρα τόν ό
ποιον πέμπει ό φορών τό σωσίβιον άπό μίαν ο

'Λ 2,000 
άντικαθιστώντες τάς τιαάς τών γραμμάτων έ- 

6834-372χ (42 + 30) .
“”^000---------------=215ιπ.ονομ

Τνα τρέψωμεν τούς 215 όν. ίπ. είς δυναμοδει- 
τικοϋς πολλαπλασιάζομεν αυτούς έπί 4 καί εύρί- 
σκομεν 215x4=860 ίπποι δυναμοδεικτικοί.

Έχοντες τήν δύναμιν τής μηχανής εύκόλω; 
δυνάμεθα νά εΰρωμεν τήν ταχύτητα τοΰ πλοίου 
είς μίλια άνά ώραν, προσδιορίζεται δέ διά

Τα Φορτηγά Max Ατμόπλοια

Τό νεότευκτου άτυ,όπλοιον «Αντώνιος Σταθατος» τόννων φορτίου 5,000 -ιυβερνώαενον ύπό τοΰ πλοιάρχου κ. 
Γεωιγίου Γράτσου καί ά,νήκον είς τήν έν Βραΐλα έδρεύουσαν άταοπλο ίκήν εταιρίαν τών κ. κ. αδελφών ΣταΟάτου

άντικαθι ■

3
|Λ

17,200,000
18,327

μηχανικός

NEON ΣΩΣΙΒΙΟΝ

πήν μετά βαλβίδας ώς φαίνεται είς τήν Ιην ει
κόνα.

1
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χήν το εύεογετικοΰ σωσιβίου, ό δέ ναυτικός Το- 
τόνις έφόρεσεν αύτό 'καί άφέθη είς τά ύ?ατα ιεέ 
δεδεριένοις τάς χεϊραί και τούς πόίας, μέ προσ- 
δεδεμένην πέτραν είς την κνήμην βάρους 56 χι- 
λιογράμων καί τέσσαρας νέους κολυμβητάς κα- 
ταλήλως τοποθετημένους έπί τής ράχεώς του.

Μεγάλαι προσπάθεια; κατεβλήθησαν διά νά 
βυθισθή μέ τό τρομερόν αύτό βάρος ό Τοτόνιος 
άλλ’ έστάθη αδύνατον, διότι τό σωσίβιον έκρά- 
τει μέ δλον αύτό τό βάρος 40 εκατοστά τοΰ 
Γαλ. μέτρου τό στόμα του ύπεράνω τής επιφά
νειας τής θαλάσσης.

Οΐ δυνάμενοι νά κρίνωσι ναυτικοί περί τής 
σπουδαιότητος τής έφευρέσεως άπεφάνθησαν ότι 
τό σωσίβιον του κ. Μοντανιόλη ε’ίνε ή άληθής 
λύσις τοΰ προβλήματος τών σωσιβίων.

Ό φέρων τό σωστικόν τοΰτο γελέκο δύναται 
έν διαστήματι ολίγων δευτερολέπτων νά πέμψη 
άνεμον διά τού στόματος άνεμον μέσω τής βαλ
βίδας διά νά άρχίση άμέσως τήν εύεργετικήν 
του λειτουργείαν διά τής όποιας επιπλέει έλευθέ- 
ρως ό άνθρωπος, άναλόγως δέ του βάρους τών 
ενδυμάτων καί τών περιστάσεων δύναται ό ναυ
αγός νά πέμπη άνεμον έντός αύτοΰ διά νά χρη- 
σιμοποιήταε τό σωσίβιον καί δι’ άλλα κινδυ- 
νεύοντα έκεϊ πλησίον πρόσωπα.

Ν. Γ. Κ.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Πα.ρακ<χλούμ.εν τούς καθυστερούν 
"ας εεσέτο έκ τών κ. κ. Συνδρομητών 
ημών τήν συνδρομήν των, όπως 
σπεΰσωσε καί έμόάσωσε ταύτην χάρεν 
τών αναγκών τοΰ φύλλου.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Περί όελήνης
‘Οσάκις ή Σελήνη είναι διαυγής καί ό δίσκος 

αύτής άνευ νεφελωμάτων ό καιρός θά είναι κα
λός καί ξηρός.

Όταν ή Σελήνη έ'χει χρώμα ωχρόν ομιχλώ
δες μέ περίμετρον σκοτεινήν καί κύκλον λευκόν 
είναι σημεϊον κακού καιρού καί ύγροΰ

Έάν ή σελήνη άνατέλλουσα έχει χρώμα έρυ 
θρόν είναι σημεϊον κακοκαιρίας.

Είς τάς πρώτας τής σελήνης έάν τό φώς αύ
τής είναι ώχρόν καί όταν έχει νεφελώματα εί
ναι σημεϊον βροχής

Έάν τό ίδιον συμβαίντ) κατά τήν πανσέληνον 
ή τό πρώτον καί τελευταϊον τέταρτον μέ φώς 
ύποκίτρινον είναι σημεϊον βροχής.

Τό ίδιον μέ χρώμα ερυθρόν είναι σημεϊον ά
νεμου.

Είς τάς ιδίας ανωτέρω φάσεις οσάκις ή σε
λήνη είναι καθαρά καί διαυγής, είναι σημεϊον 
καλού καιρού

Κατά τήν ανατολήν καί δύσιν τής σελήνης, 
έάν ύπάρχη ολίγος άνεμος κακοκαιρίας θά αύ- 
ξή®{1·

Μετά τήν ανατολήν καί δύσιν τή: σελήνης 
έάν ό άνεμος είναι ολίγον βροχερός θά γείνη 
βροχερότερος.

“Οταν είναι καλός καιρός ή άνατολή καί δύ- 
σις τής σελήνης δέν φέρει κακοκαιρίαν.

‘Οσάκις κατά τάς πρώτας ημέρας τής σελή
νης ή κατά τάς τελευταίας ό φαενόμενος δρε
πανοειδής δίσκος τών κεράτων αύτής διπλασιά
ζεται είναι σημεϊον ότι ό ύπάρχων άνεμος θά 
αύξήση καί κατά τόν χειμώνα θά έ'χωμεν βρο
χήν.

‘Η σελήνη δέν εύρίσκεται πάντοτε ε'ς την 
αύτην άπόστασιν μετά τής γής έπομένως απο
μακρύνεται καί έχει τάς έξης όψεις.

Άπόγειον σημεϊον
Απόγειον σημεϊον λέγεται ή πλέον άπομε- 

μακρυσμένη θέσις είς τήν όποιαν εύρίσκεται ή 
σελήνη άπό τής γής.

Περιΐγιον σημεϊον
Περιΐγειον σημεϊον ονομάζεται τό πλησιέστε- 

ρον μέρος τής τροχιάς τής σελήνης έπί τής γής.
Συζυγία»

Συζυγίαι λέγονται τά σημεία είς τά όποια 
συναντάται ό “Ηλιος καί ή Σελήνη καί είς έ- 
κεϊνα τά όποια άντίκεινται. Δηλ. ή Νέα Σε
λήνη καί ή Πανσέληνος.

Τέταρτα
Τέταρτα λέγονται τά μετά τήν νέαν Σελήνήν 

καί τήν Πανσέληνον ήμιφώτιστα μέρη αύτής.
Παλίρροια

Αί μεγαλείτεραι πλημμυρίδες καί ρηχίαι συμ- I 
βαινουσι κατά τάς συζυγίας, αί δέ έλάχισται I 
κατά τά τέταρτα τής σελήνης.

Έπιρροαί άποΰιδόιιεναι είς τήν Εελήνην(') I
Αί παρατηρήσεις άπέδειζαν ότι αί κακοκαι- I 

ρίαι καί έν γένει αί τρικυμίαι συμβαίνουσιν ώς I 
έπί τό πλείστον όλίγας ημέρας πρό καί μετά I 
τήν νέαν Σελήνην παρά είς τήν Πανσέληνον.

Κυρίως αί τρικυμίαι συμβαίνουσιν όσάκις τό 
στερέωμα είναι σκοτεινόν καί δέν φωτίζεται τήν 
νύκτα ύπό τής Σελήνης.

Όσάκις ή Σελήνη εύρίσκεται είς τό πλησιέ- 
στερον αύτής σημεϊον πρός τήν γήν τότε ύπάρ- 
χει μεγάλη πιθανότης ότι δύναται λ*i άλλάξη ό 
καιρός

Όταν ή Πανσέληνος συμπίπτει μέ τό περιί- 
γειον αύτής καί ό “Ηλιος εύρίσκεται είς τόν ’Ι
σημερινόν ύπάρχει πεποίθησις μεγάλη άλλαγής 
καιρού. Τοΰ καιροΰ αί μεταλλαγαί συμβαίνουσι 
συνήθως “2—3 ημέρας πρό ή μετά τάς φάσεις 
τής σελήνης.

Κύκλος τής Σελήνης

Όσάκις παρατηροΰμεν τήν νύκτα πέρεξ 
τής Σελήνης κύκλον νεφελοειδή έχοντα χρώμα 
σκοτεινόν, έξετάζομεν τήν διεύθυνσιν τοΰ σκο- 
τεινοτέρου αύτοΰ μέρους, καί γνωρίζομεν ότι έξ 
έξ αύτοΰ τοΰ σημείου θά. έχωμεν βροχήν.

Έάν ό κύκλος τής Σελήνης έχη χρώμα ερυ
θρωπόν καί είναι καθαρόν θά. έχωμεν άνεμον 
δυνατόν.

Έάν τό χρώμα αύτοΰ είναι κίτρινον πρέπει 
νά άναμένωμεν τρικυμίαν, χάλαζαν καί κεραυ
νούς.

«Τού ήλιου ό κύκλος άνεμος» 
«Τοΰ φεγγαριοΰ χειμώνας» 

συνειθίζουν νά λέγουν οί ναυτικοί.

Παρασελήνη

Ή παρασελήνη είναι είς φωτεινός κύκλος πέ· 
ριξ τής Σελήνης. Όσάκις βλέπωμεν παρασελή- 
νην πρέπει νά άναμένωμεν άνεμον δυνατόν καί 
βροχήν ραγδαίαν.

ΝίΚ. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

(*) Ό διάσημος άστοονόμος Κ. Φλαμαριων επιστα- 
μένως έρευνήσας τά περί επιρροής τής Σελήνης επί 
τοΰ καιρού καταλήγει είς τ'ο συμπέρασμα ότι η Σε
λήνη ούδεμίαν έπιρροήν έχειέπι τοΰ 
χαιροϋ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
ΕΝ ΤΩ ΕΥΞΕΙΝΩι ΠΟΝΤΩι

Αί εργασίας τών ‘ Κλλλτ, νικών 
άτμ.οπλοέων

(’Αλληλογραφία τής Ναυτ. Ελλάδος)
Ταϊγάνιον 5 Αύγουστου

Άφ’ ης ήνοιξεν ενταύθα ή Θαλασσοπλοΐα τοϋ τρέ 
χοντος έτους τά εντεύθεν διελθόντα ή άποπλεύσαντα 
’Ελληνικά πλοία μέχρι 1 Ιουλίου είναι τα έξής :

«Ήρώ», πλοίαρχος Μαργαρώνης τόννων ακαθαρί
στων 2,453 καί 75, «Λέρος· πλ. Ροϋσσοςτόν. άκαθ. 
1920 καί 41, «Μάρθα» πλ. Γουδής τόν. 1187 καί 99, 
«Βικτωρία» πλ. Σαλιάρης τόν. 1453 καί 30, «Αδελ
φοί Σιφναίου» φορτωμένου πλ. Καλλιμασ^ας τον. 
2554 καί 29, «Άννίτσα» φορτωμένον πλ. Λος τόν. 
419 καί 18, «"Αννα» πλ. Φραγκόπουλος τόν. 249 καί 
74, «Παρθένων» πλ. Κωστάλας τόν. 886 καί 26, 
«‘Ελένην πλ. Σαλιάρης τόν. 1282, «Άλέξ. Μιχαλι- 
νός» πλ. Πίττας τόν. 2400 καί 35, «Ίωαν. Κουτσής» 
πλ. Μπαζιώτης τόν. 1605 καί 80, «Μητηρ ’Αργυρή» 
πλ. Κακαρούκας τόν. 1287 καί 03, «Ζέφυρος» πλ. 
Νικολάκης τόν. 2896 καί 78, «’Αρτεμίσια» πλ. Μου- 
σούρης τόν. 1904 καί 49 «Κεφαλληνία» πλ. Καμπι ■ 
τσης φορτωμένον τόννων 1083 και 55, «Γεώργιος 
Κούτσης» πλ. Μπαζιώτης τον 735 καί 65, «"Αγιος 
Γεώργιος» πλ. Σιγάλας τόν. 115 καί 89 φορτωμένον, 
«Αικατερίνη» πλ. Κυβιέλος τόν. 247 και 36, «Πο- 
λύμητις» πλ. Καραβίας τόν. 3380 καί 93, « Ακρο- 
πολις» πλ. Μπρούσκος τόν. 1508, 02 φορτωμένον, 
«Βρυσηΐς» πλ. Κοσμάς τόννων 1287 καί 22, «Σύρος» 
πλ. Σιγάλας τόννων 903,82, «Κλημεντίνη» πλ. Χά
νος τόννων 2373, 80, «Ζέφυρος» πλ. Ροσόλυμος τόν. 
256 καί 13 φορτωμένον, «Θεόδωρος Σιφναϊος» πλ. Χα- 
ρόπουλος τόν. 1513 καί 99 φορτωμένον, «Μαρία» πλ. 
Κουτσουλέρης τόν. 1665 καί 95, «Ναυσικά» πλ. Τρί- 
γκαλας τόν. 312 καί 89 φορτωμένον, «Γεώργιος Ροϋσ- 
σος τόν. 1419 καί 87 φορτωμένον, «Λεωνίδας» πλ. Ρε- 
φιμόσηςτόν. 1410 καί 90 «’Ελπιδοφόρος» πλ. Νεομο- 
νιτάκης τόννων 1982 καί 46, «Σκαραμαγκάς» πλ. Κα- 
λαμίδας τόν. 1520 καί 68, «Μάρθα» πλ. ’Αποστόλου 
τόν. 1187 καί 99, «Μιχαήλ» πλ. Γουλανδρής τόν. 
1701, 50, «Μαρία» πλ. Λευκόπουλος τόν. 1827, 
«’Εμμανουήλος» πλ. Φιλίππης τόν. 2004, 62, «Δέ
σποινα» πλ. Μαργαρώνης τόυ. 1002, 59, «Άριστέα» 
πλ. Παπάλας τόν. 1255 καί 76, «Βασίλειος» πλ.

I Μάνδακας τόν. 1562 καί 56, «’Ακμή» πλ. Μαγνη- 
I σιώτης τόν. 2058 καί 46. «Λεωνίδας» πλ. Μιχαλιτζιά- 
I νος τόν. 331 καί 33 φορτωμένον, «Βικτωρία» πλ. Σα- 
I λιάοης τόν. 1453, 30, «Μιτυλήνη» πλ. Λεβαντής τόν. 
I 2327, 78, «Νικόλαος Βερβενιώτης» πλ. Βότσης τόν. 
I 2170 καί 24 «Λέρος» πλ. Πύκιος τόν. 1920, 41, 
I «‘Ελένη» πλ. Σαλιάρης τόν. 1282, «”Αγ. Γεώργιος» 
1 πλ. Νομικός τόν, 245 καί 36 φορτωμένον, «"Αγ. Γεώρ-
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γιος» πλ. Διζχίιχ-τ^ τόν. 403,37, «’Ασημίνα» πλ. 
’Εμπειρικός τόν. 2513 χαί 36, «Γεώργ. Μιχαλινος» 
πλ. Καρίβαλης τόν. 2350 χαί 98, «Γεώργιος Κούτσης» 
πλ. Μπαζιώτης τόν. 735,65, «Ίωάν. Κούστης» πλ. 
Μπαζιώτης τ. 1505, 80, «Ήρώ» πλ. Μαργαρώνης τ. 
2453,75, «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» πλ. Άντωνέλλος 
τόν. 2154,50 φορτωμένον, «Ζάννος Σιφναϊος»ζπλοίαρ. 
Γχούμας τόν. 2297 χαί 77 φορτωμένον, «Μάρθα» πλ. 
Γουδής τόν. 1187 χαί 99, «Κατίνα» πλ. Κουλου- 
χουντής τόν. 2212,96, «’Αδελφοί Σιφναίου» πλ. Καλ- 
λιμασιάς τόν. 2554.29, «’Αρτεμίσια» πλ. Μουσούρης 
τόν. 1904,49 φορτωμένον, «Άχρόπολις» πλ. Μπροϋ- 
σχος τόν. 1 508,02, «Βρυσηίς» πλ. Κοσμάς τόν. 1287, 
22, «Κωνσταντίνος» πλ. Καλαφάτης τόν. 154-4,44, 
«Μπήλιω» πλ. ΓΙολέμης τόν. 1614,86 «Δέσποινα Γ. 
Μιχαλινοΰ» τόν. 1162,66, «Μαρία» πλ. Δεχαρώνης 
τόν. 151,57 φορτωμένον, «Σχαραμαγχσς» πλ. Παλα
μίδας τ.1 520,68.«Γεώργιος Κούτσης» πλ.Μπαζιώτης 
τ. 735,65, «Εύάγ. ΙΙετρίτσης πλ. Κάτσης τ.1809,94, 

«Δέσποινα» πλ. Μαργαρώνης τόν. 1002, 11, «Θεό
δωρος Σιφναίος» πλ. Χαρόπουλος τόν. 1513, 99, 
«Γεώργιος» πλ. Κωστάχης τόν. 1963, 34, «Στέφα
νος» πλ. ΓΙιατής τόν. 1623, 87, «"Ανδρος» πλ. ’Εμ
πειρικός τόν. 3139, 42, «Μανούσης» πλ. Μπίστηςτόν. 
1587, 79, «Λεωνίδας» πλ. Ρεφίμνης τόν. 1410, 90, 
«Παρθένων» πλ. Κωστάλας τόν. 886, 26, «Γεώργιος» 
πλ. Βασιλάχης τόν. 1050, 86, «Κλημεντίνη» πλ. 
Χάνος τόν. 2373, 80, «Μάρθα» πλ. Γουδής τόν. 
1187, 99 «’Αλέξιος Γάγχος» πλ. Κουλουχουντής τόν. 
2010, 44, «Άμπατιέλος» πλ. Κόχινος τόν. 1698,58, 
«Μαρία» πλ. Τσίτουρας τόν. 1665, 95, «’Αργώ» πλ. 
Καλημέρης τόν. 2395, 54 «Παναγίας Γενέθλια» πλ. 
Μοσχάχης τόν. 203, 65 φορτωμένον, «Έλίζα» πλ. 
Νομικός τόν. 140, 45 φορτωμένον, Γ. Ροϋσσος» πλ. 
Μ. Ροϋσσος τόν. 1419, 87, «Μαρία» πλ. Λευχόπου- 
λος τόν. 1827, «’Ελπίς» πλ. Οικονόμος τόν. 973,06, 
«Γεώργιος Κούτσης» πλ. Μπαζιώτης τόν. 735, 65, 
«Άλ. Μιχαλινος». πλ. Πίτας τόν. 2400, 35, «Άχρό- 
πόλις» πλ. Μπρούσκος τόν. 1508, 02, «’Αρτεμίσια» 
πλ. Μουσούρης τόν. 1904, 49, «Σχαραμαγχάς» πλ. 
Καλαμΐδας τόν. 1520, 68, «Ελένη» πλ. Σαλιάρης 
τόν. 1232, «Μιτυλήνη» πλ. Κουτσουλέρης τόν. 2326, 
78, «Νικόλαος» πλ. Πλάτης τόν. 177, 31 φορτωμέ
νον, «Βρισηις» πλ. Κώστας τόν. 1287, 22, «Βασί
λειος» πλ. Μάνδαχας τόν. 1562, 62, «Μαρής Βαλιά- 
νος» πλ. Καλογιάννης τόν. 906, 50 φορτωμένον, 
«Βερβενιώτης» πλ. Βότσης τόν. 2170, 24, «Μάρθα» 
πλ. Καστριώτης τόν. 1187, 99, «Ήρώ πλ. Μαργα
ρώνης τόν. 2453, 75, «Λέρος» πλ. Ροϋσσος τόν. 
1920, 41, «Χρυσομάλλη Σιφναίου» πλ. Άντωνέλλος 
τόν. 2154, 59, «Θεόδ. Σιφναίος» πλ. Χαρόπουλος 
τόν. 1513, 99 φορτωμένον, «Παρθένων» πλ. Κωστά 
λας τόν. 886 26, «Τρίτων» πλ. Καρλούχας τόν. 350, 
99 φορτωμένον, «’Ελπίς» πλ. Σανοΰδος τόν 300, 86

φορτωμένον, «Γεώργιος» πλ.^ Βλάχος τόν. 163, 65 
φορτωμένον, «Ευαγγελίστρια» πλ. Κουτσοΰχος τόν. 
152, 88 φορτωμένον, «Γ. Κούτσης» πλ. Μπαζιώτης 
τ. 735, 65, «Δημήτριος» πλ. Δαμίγχος τ. 184, 17, 
«Άχρόπολις» πλ. Μπρούσκος τόν. 1508, 02, «Άγ. 
Γεώργιος» πλ. Μανωλέσος τόν 163, 19 φορτωμένον, 
«Λέων» πλ. Νιχολάχης τόν. 2417. 08, «Γεώργιος» 
πλ. Βασιλάχης τόν. 1050, 86, «Μαρία» πλ. Λεβαν- 
τής τ. 1665, 95, «Μόσχα» πλ. Φάλαγγας τ. 93, 40 
φορτωμένον, «Ναυσιχά» πλ. Τρίγχαλας τόν. 312,89, 
«Σχαραμαγχάς» πλ. Καλαμΐδας τ. 1520, 68, «Μάρ
θα» πλ. Καστριώτης τ. 1187,99, «Αικατερίνη» πλ- 
Κυβιέλος τ. 247, 36 φορτωμένον, «Κατίνα» πλ. Κου
λουχουντής τ. 2212, 96, «"Ελη» Χαζάπης τόν. 115, 
21 φορτωμένον, «'Ελένη Σιφναίου» πλ. Έμ. Βλατ 
σόπουλος τόν. 2351, 00, «"Αγγελος» πλ. Γιανναγά; 
τόν. 445, 20, «Γεώργιος Ροϋσσος» πλ. Μ. Ροϋσσος 
τόν. 1419, 87.

Ήτοι έν συνόλω ύπό Ελληνικήν σημαίαν σκάφη 
ιστιοφόρα χαί ατμήλατα 127 τόν. ακαθαρίστων 177, 
331, 61.

Αγγλικά σκάφη κατέπλευσαν 81 τόννων 198,973, 
10, ’Ιταλικά 26 τόν. 52, 384, 82, έν τής Σουηδίας 
καί Νορβηγίας τόννων 2396 καί 61, τρία Γερμανικά 
τόν. 6520, 37 τρία τής Δανιμαρχίας τόν. 8234, 36, 
έν Βελγικόν τόν. 2063, 83, Αυστριακά 5 τόν. 14, 
105, 64, πέντε Τουρκικά τόν. 644, 80, καί έν ύπο 
σημαίαν Ρωσσικήν τόν. 523, 94.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

"Ατομά τινα νεαρας καί μέσης ηλικίας συνή
θως, άτινα ήσθάνοντο πρό καιρού ενοχλήσεις έκ 
του στομάχου των, ώς έρυγάς όξινους (ρέψιμον) 
πόνους περιοδικούς καί ιδίως ήμίσειαν ή μίαν 
ώραν μετά τό φαγητόν, άλλά τά όποια δυνατόν 
ούδεμίαν ένόχλησιν νά ήσθάνοντο, καταλαμ
βάνονται έξαίφνης, είτε με'σα είς τάς άσχολίας 
των είτε συνήθως έν ώρα ύπνου, ύπό σκοτοδι- 
νίας, ζάλης,λιποθυμικής καταστάσεως, τό πρό- 
σωπον αύτών ώχοιη, τά ώτα αύτών βομβοΰσι. 
Μετά διάρκειαν δέ άλλοτε άλλην, πάντοτε 
δμως βραχεϊαν τής καταστάσεως αύτής, κατα - 
λαμβάνονται ύπό ναυτίας καί έμε'του καθ’ δν 
έμοΰσιν αίμα είτε καθαρόν, είτε συνηθε'στερον 
άνάμικτον μετά λειψάνων τροφών, τεθρομβω- 
μένον, χροιάς βαθείας καί ύπομελαίνης. Ή αι
μορραγία δέ αύτη προέρχεται έκ παθήσεώς τίνος 
τοΰ στομάχου «στρογγύλον έλκος» καλούμενης, 
ήτις με'χρι τής στιγμής εκείνης μικράς ένοχλή- 
σεις προύξένει, είς τάς οποίας ό άρρωστος ούδε
μίαν έδιδε προσοχήν.

Τό πρώτον δπερ έχουεν νά πράζωμεν πρό 
τοιαύτης περιπτώσεως εύρεθέντες είνε νά έξε-
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τάσωμεν μήπως τό αίμα προέρχεται έκ τής ρι· 
νός, τοΰ στόματος,τοΰ φάρυγγος ή τών πνευμό 
νων, καί τό όποιον άπεβλήθη κατόπιν δι’ εμε
τού. Θά έξετάσωμεν πρός τοΰτο τούς ρώθωνας 
μήπως περιέχουν πεπηγμένον αίμα , τόν φάρυγ- 
γα.τό στόμα μήπως τά ούλα αίμορραγοΰν, θά 
έρωτήσωμεν τόν άρρωστον, έά,ν προηγουμένως 
ύπέφερεν αιμορραγίας τής ρινός, είτα έάν κατά 
τήν βήχα έπτυεν αίμα καί άμα άποκλείσωμεν 
δλα ταύτα θά στρέψωμεν τήν προσοχήν είς τό 
βστρογγύλον έλκος». Διατάσσομεν τότε απόλυ
τον ησυχίαν.Χορηγοΰμεν 15-20 σταγόνας λαυδά
νου έντός γάλακτος ή ΰδατος ψυχρού ή παγω
μένου εΐ δυνατόν. Προς τούτοις δίδομεν βισμού- 
θιον κατά μεγάλας δόσεις (4 —8 δράμια έκά- 
στην δόσιν) έπαναλαμβανομένας έν άνάγκη δίς 
καί τρις. Έπί τής στομαχικής χώρας τής κοι
λίας διατάσσομεν έπιθέματα πάγου ή ελλείψει- 
τούτου, ψυχρά έπιθέματα. Τροφήν δέ άπαγο- 
ρεύομεν οίανδήποτε τάς πρώτας ήμέρας καί πε- 
ριοριζόμεθα χορηγοΰντες ψυχρόν γάλα καί ύδωρ 
κατά κοχλιάρια. Έάν δέ ό άρρωστος είνε άρκετά 
έξηντλημένος διατάσσομεν κλύσμα έξ 20—30 
δραμίων κονιάκ, 60 δραμ. ΰδατος χλιαρού καί 
5—8 σταγόνων λανδάνου. Τοιαΰτα κλύσματα
3 εως 4 τό νυχθήμερον περιέχοντα έγχυμα 
καφέ 20 — 30 δράμια, 10 δράμια κονιάκ, 40- 
50 δράμια γάλακτος και 5 —7 σταγ. λανδά
νου έν άνάγκη καί έ’ν ώόν θά χρησιμεύσωσιν 
άντί τροφής έσωτερικώς. ΙΊρό έκάστου τούτων 
δμως άνάγκη νά γίνεται κλύσμα έξ 100 δρα
μίων ύδατος χλιαρού πρός καθαρισμόν. Μετά 
4—5 δέ ήμέρας άπό τής αιμορραγίας θά έπι- 
τρέψωμεν έσω γάλα ή ζωμόν, ολίγον κατ’ ολί
γον έπιτρέποντες στερεωτέραν τροφήν καί κα- 
ταργοΰντες τά κλύσματα.
Πειραιεύς Nik. Α. Τςιριντανης

ιατρός έν τώ Ζαννείω Νοσοκομείω

3)77
3421
3433
3508
3275
8415
3662
3380
3336
3666
3584
3226

0 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ
(Συνέχεια άπό τό 11 ον τεύχος) 

Borrow είς Πόοτ Σάϊδ
» » Ραγούζαν
» » Σμύρνην
» » Σύρον
» » Τεργέστην
» » ΤρίπολινΆφρι
» » Βενετίαν

Βώλον
Ζάκυνθον

ναυτ. μιλιά
» »
» »
» »
» »

»
»
»
»

,Α™

» »
» »

Ενξεινος πόντος
Barrow είς Βατοΰμ ναυτ. μιλιά

Κων)πολιν
Γολάζιον 
Βραΐλαν 
Κέρτς 
Κωνστάντζαν

»
»
»
»
»

9 'Οδησσόν » 9

9 Πότι 9

9 Σεβαστούπολιν » 9

9 Σουλινά » 9

9 Ταϊγάνιον » 9

9 Τραπεζοϋντα » ·)

»

Άπό
Βάρναν

• Barry Docks

kicks είί; Aberynstwith » »

9 Άμπερτΐν » 9

9 Άρδροσάν » 9

9 Barrow 0

9 Μπέλφαστ » »

9 Βοιστόλην » 9

9 Κέίπ Οΰράθ » 9

9 Κάρδιφ 9

9 Κόρχ 9

9 Deal » 9

9 Δούγλας ’ 9

9 Drogheda » 9

9 Δουβλινον » 9

9 Δούνδη(νοτίως) » 9

9 Φάλμουθ 9

9 φλήβουδ 9

9 Γχαλουάυ » 9

Γλασχώβην 
Γχρήνοχ 
"Αρτλπουλ 
Holyhead 
Houll 
Leith 
Λίμεριχ 
Λιβερπούλην 
Λονδινον 
Londonderry 
Longphips 
Lundy
Lynn (Νοτ.)

3218 I υ

9 0 Μίλδεσβρουγ Ν. 9 9

2688 Ι
9 9 Milford Haven 9 9

2923 Ι
V 9 9 Νιοϋπορτ n 9

2776 Ι
1 }) 9 » Νιοϋρι 9 9

2954 1 9 Ο 9 Πλυμούθην 9 9

2393 | ® 9 9 Πορμαδόχ 9 9

2951 '
1 9 ' 9 9 bhargness 9 9

2933 1 ° 9 9 Sligo 9 9

2586
9 9 » Σούθαμπτον 9 9

9 9 Stanraer 9 9

1 5 Κ. Ε. Α
3662

162
865
346
258
302

30
550

8
207
432
252
232
202
826
180
274
420
392
374
697
192
630
8 6
402
262
518
372
141

57
615
695

82
20

252
210
192

38
517
330
312
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ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΙ

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν και Δευτέραν κατέ
πλευσαν είς Πειραιά τά έλληνικά «’Ιωνία» τής Πανελ
ληνίου έκ Κων)πόλεως Δήλου, «Γεώργιος Κουτσής» 
έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον σίτου «Ζέφυρος» ύπό Σαμια
κήν σημαίαν έκ Φιούμης-Καλαμών, «ZohnPenter· αγ
γλικού τηλεγράφου έκ Σύρου πρός έπιδιόρθωσιν κα
λωδίων.

— Τήν παρελθ. Τρίτην τά άτμόπλοια «Ζάννος- Σι- 
φναϊος» έξ "Ανδρου πρός άνθράκευσιν, «Killermou» 
άγγλικόν τηλεγράφου έκ Ζακύνθου πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Τετάρτην τά έξης ατμόπλοια: έλληνικά 
«Νικόλαος Βερβενιώτης» έκ Κάρδιφ μέ φορτίον γαιαν
θράκων, «Ν. Καστριώτης» έκ Λαυρίου και «Βυζάν
τιον» έκ Κλαζομενών «Σοφία» τοϋ Χατζή Δαούτ έκ 
Δήλου καί τό γερμανικόν «"Αργος» έξ ’Αμβούργου.

— Τήν Πέμπτην τά αυστριακά «Κάστωρ» έκ Θεσ
σαλονίκης Άγιου Γεωργίου καί «Tebe» έκ Σμύρνης, 
τό ιταλικόν «Βοσνία» έκ Κωνστάντσης Καβακίων, 
«’Αλεξάνδρεια» τοϋ X' Δαούτ έκ Σμύρνης—Άγιου 
Γεωργίου καί τό βελγικόν «Hainavt» έξ Άμβέρσης.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό άτμόπλοιον «"Ηπειρος» τής 'Εταιρίας Μαρ- 
λά άνεχώρησε πρός νηολόγησή είς Γαλαξείδιον.

—Τό άτμόπλοιονβ’Αντώνιος Σταθάτος» τό». 5,000 
ύπό πλ.τόν κ. Γ. Γράτσον άνεχώρησε τήν 1 Αύγ.έκ 
Πειραιώς διά Ροττερδάμην μέ ναΰλον 11 σελ. καί 6 
πεννών.

— Τό άτμ. «Ποσειδών» τόν. 4,000 ύπό πλοίαρχον 
τόν κ. Α. Φερεντϊνον άφίκετο είς Βραΐλαν τήν 7 Αύγού
στου μέ φορτίον γαιανθράκων δια λ)σμόν τών ιδιοκτη
τών κ. κ. άδελφών Σταθάτου.

— Τό άτμ. «’Αμφιτρίτη τών ίδιων τόν. 4000 ύπό 
πλοίαρχον τόν κ. Στ. Χάνον άναχωρήσαν έκ Κάρδιφ 
τήν 2 Αύγούστου εύρίσκεται έν πλώ δι’ ’Αλεξάνδρειαν 
μέ φορτίον γαιανθράκων. Ναύλος σελ. 8.

— Τό άτμ. «Άνδριάνα Σταθάτου» ύπό πλοίαρχον 
τόν κ. Β. Ρεμέντζην άνεχώρησεν έκ Κάρδιφ τήν 1 Αύ" 
γούστου διά Βρινδήσιον μέ φορτίον γαιανθράκων, Ναΰ- 
λος 7 σελ, καί 9 πέν.

— Τό ατμ. «Κωνσταντίνος Σταθατος» ύπό πλοίαρ
χον τόν κ. Ί. Πιέρρον άνεχώρησεν έκ Κάρδιφ διά 
Μασσαλίαν τήν 4 Αύγούστου μέ γαιάνθρακας.Ναΰλος 8 
φράγκα.

— Το άτμόπλοιον «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» φορ
τώνει είς Νικολάεφ δι’ ’Αγγλίαν πρός 10 σελ. καί 3.

— Τό άτμ. «Βαλλιάνος»έκφορτώνει ήδη γαιάνθρακας 
εις ’Αλεξάνδρειαν.

— Τό άτμ. «Δέσποινα» άφίκετο έπίσης είς Νεάπολιν 
μέ γαιάνθρακας.

—Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» άναχώρησε

χθές Σάββατον έξ ’Αγγλίας κατευθυνόμενον εις Πειραιά.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοΰ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 2 Αύγούστου

Τό τιμοκαταλόγιον τών γαιανθράκων ένταΰθα έχε1 
ώς έξής!

Α'. ποιότητος γαιάνθραξ Κάρδιφ χονδρός σελ. 19 
καί 6 πέν., β'. ποιότητος 18 καί 6, γ'. ποιότητος 
18, ά. ποιότητος λεπτός 11 καί 6—12, β'. ποιότητος 
10 καί 6. ’Ανάμικτος άνά ήμισυς ά. ποιότητος 15 
καί 6 —15 καί 9. Α’. ποιότητος χονδρός γαιάνθραξ.

Νιοΰπορτ 16 καί 6 —16 καί 9, β'. ποιότητος 15 
καί 3.

ΔΙΑ ΤΟΤΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Τό άτμόπλοιον «Στέττιν» κατεποντίσθη καλυφθέν 
ύπό 19 μ. ϋδατος πρός Β. 49ο Α. τοΰ σημαντήρος 
τοΰ Stilo, 2 1)2 μίλια περίπου μακράν τής ξηράς Β. 
Πλ. 54ο, 51. Μήκ. Άν. 15ο 32'.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

"Η αγορά τών σιτηρών έν τή άγορα Πειραιώς καί 
Ταϊγανίου άπέμεινεν ή αύτή, ο'ΐα καί κατά τήν προ- 
παρελθοΰσακ έβδομάδα.

Κατέπλευσεν έκ Ταϊγανίου τό άτμόπλοιον «Γεώρ
γιος Κούτσης» μέ φορτίον σίτου έξ όκ. 1,000,000, 
εξ ών αί 600,000 διά λ)σμόν τών σιτεμπορικών γρα
φείων Γ. Κοζαδίνου καί Άθ. Δρίβα, αί δέ 460,000 
διά λ)σμόν τοΰ έργοστασίου Π. Θ. Μώτη.

Παραδόσεις δια Σβριον καί ’Οκτώβριον τών 50 φουν. 
τίων 9. 45 έπί τοϋ άτμοπλοίου, τών 51 φουντίων 9 
καί 70

ΝΑΥΛΟΙ

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας).

2 Αύγούστου.
At τιμαί τών γαιανθράκων έντεΰθεν έχουσιν ώς έξής· 
Δι’ Άλγέριον 8 φρ. δι* ’Αλεξάνδρειαν σελίνια 7καί 

6—7 καί 7 1]2, Βρινδήσιον 7, Βαρκελώνην 7 καί 6, 
Κατάνην 7, Κωνσταντινούπολή 6 καί 6, Λεγκόρν 6 καί
6, Μασσαλίαν φρ. 7,75, Μάλταν 5 καί 3, Μεσσήνην 
6 καί 9—7, Νεάπολιν 6 καί 6, Πόρτ Σάϊδ 7 καί 3, 
Παλέρμον 6 καί 9 Πειραιά 6 καί 6, Ρέτζιο 6 καί 9-
7, Σαβάναν 6 καί 6, Σΰρον 6 καί 6, Σμύρνην 6 καί 
9-7, Σπέτσιαν 6 καί 6, Τόρρε Άννουντσιάτα 6 καί 9 
Τεργέστην 7 καί 9-8, Βενετίαν 7 καί 9 8, Τάραντα 
6 καί 9-7, Σιβιταβέκιαν 6 καί 9-7, Γένοβαν 6 καί 6, 
Σουλινά 7.

Υ. Γ. Κατά τά τελευταία τηλεγραφή
ματα δίδονται προναυλώσεις άπδ Δουναβιν 
καί Άζοφικήν διά Κοντινέντε 13 σελ. διά 
τδν ’Οκτώβριον.

ΕΙΣ ΝΟΒΟΡΩΣΣΙΣΚΗΝ

Γράφουσιν ήμΐν έκ Νοβορωσσίσκης τής Ρωσσίας πολ

λούς έπαίνους ύπέρ τοΰ αύτόθι στιβαδόρου κ. φορ- 
μόζη Βχλασάκη, καθ’ δσον ούτος φαίνεται λίαν εύεργε- 
τικός καί έπωφελής είς πάντα τά χαταπλέοντα αύτόθι 
πρός φόρτωσιν 'Ελληνικά άιμόπλοια. Χαίρομεν δέ διό
τι εύρίσκονται τοιοΰτοι πρόθυμοι λειτουργοί τοΰ έλλη- 
νικοΰ έμπ^ρίου καί τής έλληνικής ναυτιλίας πανταχοΰ.

ΝΕΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟ

Κατά τάς ένεργηθείσας έξετάσεις έτυχον διπλώματα! 

πλοιαρχίας οί έξής έμποροπλοίαρχοι. Έμμ. Γ. Μόσχο 
έξ Έρμουπόλεως, Ίωάν. Στ. Τσατσαρώνης, έξ Έρ- 
μουπόλεως, Ήλ. Ν. Λύρας έπίσης Άναστ. Γ. Σκυρι- 
ανός έξ Άνδρου, Μιχ. Ί. Γουλανδρής έπίσης ,Εμ. Ν 
Νιάδας έξ ’Αθηνών, Μιχ, Ε. Κυδωνιεύς έξ Άνδρου, 
και Θεμ. Θ. Κανάρης έκ Νέων Ψαρών.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ή είδησις τήν οποίαν είχεν άναγράψει ή «Ναυτι
κή Ελλάς» περί άγορα; άτμοπλοίου έν Τεργέστη παρά 
τοΰ κ. Γ. Ρεμπουσάκου καί τοΰ κ. Άλ. Γιαννουλάτου 
καί τήν όποιαν διέψευσεν ή συνάδελφος «Σφαίρα» παρα 
κληθεϊσα έπιβεβαιοΰται ήδη.

Τό άτμόπλοιον τοΰτο ώνομάσθη «Ζέφυρος», είνε τόν
νων 150 καί έχει ταχύτητα 10 μιλιών. Πρό τινων η
μερών μάλιστα κατέπλευσεν έκ Φιοΰμε είς Πειραιά 

ύπό πλοίαρχον τό» κ. Έμ. Γόμπον.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟ ΠΙΟΛΕΙ 
ΚΕΦΑΛΑΑ 175.000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΊ"ΓAΝIQ
ΑΧ- Λ- ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφο'ρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν

δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά άγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι- 
μώνται κατ’ όκάν πρός 2.50.

Τά άβραστα πρός 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκμολύβδου) άπό 1—1.40.

X ρ ώ μ α τ α
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητος πω

λείται πρός 1.50 κατ’ όκάν, τής δευτέρας δέ ποιότης 
τος 1.10.

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν.
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαί τών βερνικίων ώς τοΰ Άμερικανικοΰ, Αγ

γλικού καί Γαλλικοΰ ποικίλλουν άν αλόγας τοΰ είοου 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένός στατήρος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών αλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων και ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αύτών.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Σ
ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ—ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΣ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις : Λονδίνου : Michalinos, London : 

Πειραιώς : Amichalinos, Piree. 
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House. old Broad Street, London e.c.

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsssss
I Ν ΣΑΒΒΑΣ και ΑΔΕΛΦΟΙ

’Έμποροι καί ναολομεσΐται. δέ
χονται έμπορεύματα έπί προμήθεια 
*αί προναολώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
>αί ατμόπλοια.

BUENOS----AIRES.
(America Sud, Republica Argentina).

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
Al ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΙΙΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 

τής «Ναυτικής 'Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ ευθείαν προς 
τήν : Διευθυνσιν τής «Ναυτικής Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ΐνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεως τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πωλοΐίνται άντί 30 λεπτών έκαΟτον είς ά
παντα τά έν 'Αθάναις βιβλιοπωλεία καί έ- 
τώ «ΆΟηναϊκώ βιβλιοπωλείων παοά τό Υ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναντικΐι» Ελλάς» πωλείται εις το βιβλίο- 

χαρτοπωλείον ό «Έρμης» τοΰ X. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ!’
8 Όο'ος Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων 

καί ναυλομεσϊται. διεύΟυνσις τηλε
γραφική: AAIVEiKIIW, Κωνσταντι- 
νούπολιν.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΙΙΟΤΛΟΣ KAI
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ 'Υποκαταστήματα εις Λόνδϊνον και Ταϊ- 
γάνιον.
♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών κα'ι εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίφ και Νοβοροσίσκη.

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
ΓΙράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης. ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. 'Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμε'νας.

NICOLASiD COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων ατμόπλοιων. 
ΤηΛεγραφ ΔεεύϋΐΎης CoTZIAS,SYRA.


