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ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιχνθαάχων Γλάαοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν Πειοιιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΐίΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας δόός Βουβουλίνας αριθ. 7 έν Πειραιει.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιει".

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα εις 2,000 αντίτυπα καί άρεθμ.οΰσα περί τού 

20,000 άναγνώοτας δύναται νά χρη«εμ.εύσγ} ώς έξαίρετον ρέβον δια- 
φημίσεως διά το επαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνΟρακος καί σιτηρών καί τών εν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων"

X.APIIV ΕΥΚΟΑΙΑΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μια.ς γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί Λιεύθυνσιν τών επι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσ: τό επάγγελμά των εις ευρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΑΧ ΛΡΛΥΜΙΙΪ 

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάσττ ν δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .30, οσάκις 
6 αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ενίσχυσιν 
ταύτης.

IIiVXA 1ΙΊΊΛΙ7
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « ΛΙαυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεϊον τών 
ΛΙαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

ΡΕΝΕ ΑΜΙΕΛ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωιιάτων «Hunga- 

na» τά όίδοντα τόόον λαμπρά άποτελί όιιατα 
είς τήν βαφήν τών νόάλων {ιερών τών 
πλοίων—16 οδός Φίλωνος Πειροιά.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοοιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτιχοϋ Γραφείου, Πειραιεΰς δδός Νοταρά 99.

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

Ε. Anti pas, avocat. Διεξαγωγή διχαστικών υπο
θέσεων. Πληροφορίαι δι’ ολην τήν Ρωσσίαν.—Odessa

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Β .

Η ΜΙΚΡΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ

Γράφων έν προηγουμένφ φύλλω τής «Ναυ
τικής Ελλάδος» περί τής ανάγκης τής στατι
στικής τής εμπορικής ημών ναυτιλίας, παρετή- 
ρουν οτι δέν είνε αναγκαία τής άτμοπλοϊκής 
μονον ναυτιλίας ή στατιστική, άλλα καί τής 
ιστιοφόρου. Διά λόγους δ'ΐ-ως άνεξαρτήτους της 
θελήσεώς μου μη δυνηθείς νά συμπληρώσω είς 
άμε'σως επόμενον φύλλον τό άρθρον έκείνο, έλ- 
πίζω ότι θά τύχω τής συγγνώμης τών άναγνω- 
στών τής «Ν. Ελλάδος» πράττων τοΰτο σή
μερον.

Έμεσολάβησε δέ ήδη γεγονός, έζ ού έπιτα- 
κτικώτατα καταφαίνεται ή άνάγκη αυτή. Εν
νοώ τήν άγγελθεϊσαν άπαγόρευσιν τής σπογγα · 
λιείας είς τά παράλια τής Τυνησίας. Βεβαίως 
είς πάντα γεννάται ή άπορία, τίς ή έκ τής άπα- 
γορεύσεως ταύτης ζημία είς τήν 'Ελλάδα. Καί 
τήν ζημίαν ταύτην έλάχιστοι δύνανται νά έκ- 
τιμήσωσι, καί ούτοι κατ’ εικασίαν όχι άκριβή 
μή ΰπαρχούσης στατιστικής. Διότι ούδείς δύ
ναται νά έχη ύπ’ δψιν ούτε τόν άριθμόν τών 
έκεϊ άλιευόντων ελληνικών πλοίων, ούτε τών 
πληρωμάτων αυτών, ένώ έδει καί τοΰτο νά 
γνωρίζωμεν καί τό ποσόν τοΰ συγκομιζομένου 
έκεϊθεν καί είσαγομένου είς τήν Ελλάδα χρυ
σού. Ούτε δυνάμεθα νά ύπολογίσωμιν τούτο 
αύθαιρε'τως, γνωστοΰ όντος ότι ό ελληνικός 
σπογγαλιευτικός στολίσκος δεν περιορίζεται μό
νον είς τά παράλια τής Τυνησίας. Άφίνω δά 
ότι ούτε τό δε,ον τοΰ έκ τής σπογγαλιείας είσα
γομένου χρυσού δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, άνα- 
γραφομένου είς τούς στατιστικούς ημών πίνα
κας μόνον τοΰ ποσοΰ τοΰ έζαγομένου σπόγγου, 
έν φ σημαντικόν μέρος πωλείται χωρίς νά 
είσαχθή ένταΰθα, αμέσως είς τάς κεντρικάς 
πόλεις τών παραλίων ένθα ύπό τών ήμετέ- 
ρων καί άλιεύεται,ώς έν Σφάς, έν Τριπόλει καί 
άλλαχοΰ.

Δέν γνωρίζομεν λοιπόν ούτε τόν άριθμόν 
τών σπογγαλιευτικών ημών πλοίων καί πλοια
ρίων, ούτε τών άνδρών όσοι δι’ αύτών άποζώσι. 
Εν φ έδει καί ταΰτα νά γνωρίζωμεν καί λεπτο
μερώς κατ’ είδη άλιείας, ήτις άσκεϊται καί διά 
σκάφανδρων καί διά κάμακος καί διά γκαγ- 

καβών.
’Εάν τις ήθελεν έρωτήση πόσος ό έκτός τής 

τής άτμοπλοίας ναυτιλλόμενος έλληνικός κό
σμος, παρ’ ούδενός θά ε’ίχε να τό μάθη. Εύ ■ 
κολον πράγμα' καί όμως άκατόρθωτον α
κόμη Ούτε έγεννήθη ποτέ εις την πολι
τείαν ημών ή περιέργεια νά μάθη τοΰτο. 
Πάσαι αί κατά καιρούς, κατά μέγιστα άλλως 
τε διαλείμματα, κκταρτισθεϊσαι στατιστικά1, τής 
ναυτικής ημών κινήσεως περιωρίσθησαν είς την 
άναγραφήν τών άνω τών 30 τόννων πλοίων. 
Καί άλλοτε μέν. πρό δεκαετηρίδων, ήδύνατο 
νά θεωρήται οπωσδήποτε επαρκής ή τοιαύτη 
στατιστική, διότι ήκμαζεν ή μεγάλη ίστιοφόρος, 
μικρά·,· δέ είχε σημασίαν ό αριθμός τών πλοια
ρίων απέναντι τών μπάρκων καί τών καραβιών. 
Άλλ’ ή έποχή έκείνη πκρήλθε πλέον, ή δέ 
άτμο πλοϊκή ήμών ναυτιλία δέν ήδυνήθη άκόμη 
νά πεοιλάβη δλην τήν ακμήν καί τήν δύναμιν 
τής τότε μεγάλης ιστιοφόρου, καί ό κόσμος τών 
ναυτικών πόλεων μετέπεσεν άπό τά μπάρκα 
είς τά πλοιάρια αντί ν’ άνέλθη είς τά ατμό
πλοια.Είνε άρα έπιτακτική ή άνάγκη νά γνωρί
ζωμεν τόν άριθμόν καί τών κάτω τών 30 τό
νων πλοίων, ΐνα έκτιμήσωμεν τήν άξίαν τής 
έμποοικής ήμών ιστιοφόρου ναυτιλίας.

Καί ούδέν εύχερε'στερον τούτου. Δέν έχει 
τό άρμόδιον τμήμα τοΰ Υπουργείου τών Ναυ
τικών ή νά διατά'γ, τάς λιμενικάς αρχάς τοΰ 
Κράτους νά ύποβάλωσι καί πίνακας τής ναυτι
κής κινήσεως τών λιμένων, ών προίστανται. Τό 
ναυτολογίαν έκαστου λιμένος δίδει πλήρη άριθ
μόν τών πλοίων. Καί τά ναυτολόγια πλήρη τόν 
άριθμόν τών ναυτιλλομένων. Μία πρόσθεσις, ά- 
πλουστάτη άνευ φροντίδων καί ούδαμοΰ προσ- 
κόπτουσα πρόσθεσις αρκεί, ΐνα μάθωμεν δ,τι 
είνε τόσον άνάγκη νά γνωρίζωμεν. Είνε τάχα 
έργώδες καί τοΰτο μόνον ;

Βεβαίως δέν υπάρχει □ φρονών δτι ασήμαν
του τι λείπει κατά τήν συζήτησιν τών ναυτι
κών ήμών πραγμάτων, έφ ’ δσον λείπη ή γνώ- 
σις τοΰ άριθμοΰ τών πλοίων τών κάτω τών 30 
τόννων,καί τοΰ άριθμοΰ τών άνδρών δι’ ών κι
νείται ή δύναμις αΰτη. Βεβαίως θα συνησθάν 
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θησαν πάντες οί γράφοντες την ανάγκην ταύ- 
την. Και το επ' έμοί, δέν αμφιβάλλω δτι έκ- 
τιμάται αύτη προσηκόντως και ύπό τοΰ 'Υπουρ
γού τών Ναυτικών κ. Β. Βουδούρη. παρ’ ού 
καί πρέπει νά έλπίζωμεν τάχιστον τόν καταρ
τισμόν τοιαύτης στατιστικής. "Οταν θά έχωμεν 
αδρήν, θά δυνάμεθα περί πολλών νά συζητή- 
σωμεν. ’Εφόσον δέν έχομεν αυτήν, ούτε τήν ση
μασίαν τής μικράς ιστιοφόρου ναυτιλίας δυνά- 
μέθα νά κατανοήσωμεν, ούτε τήν οικονομικήν 
αύτής εισφοράν, ούτε και βασίμως νά συζητώ-

ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΤΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΑΗΣ

Τά ατμόπλοια κατασκευάζονται διά νά φέ- 
ρωσι δεδομένον βάρος ή δεδομένον άριθμόν επι
βατών εις δεδομένην άπόστασιν. Επιτυχέστερα 
είναι εκείνα, άτινα μέ όλιγωτέραν δαπάνην φέ- 
ρουσι τό περισσότερον βάρος καί τόν περισσό
τερον αριθμόν τών επιβατών.

Κατά τό 1872 ή κατανάλωσις εϊς γαιάνθρα 
κας ήτο 2 λίτρας και 11/θθ καί κατά μο
νάδα δυνάμεως καί ώραν. Κατά τό 1881 ή 
κατανάλωσις κζτήλθεν εις μίανλίτραν καί 83/03 
Κατά τό 1891, δτε αί ίτριπλεκτόνωτικαί μη- 
χαναί έγενικεύθησαν έχομεν καπανάλωσιν μίαν 
λίτραν και 53/00 τά δέ νεώτατα πλοία τής 
σήμεοον έχουσι μίαν λίτραν καί 48/00 

Λέβητες, Μηχαναί, Γεάνθρακες Μ έ σ ο ι δ ρ ο ι

I 1872 | 1881 1891 1901

Πίεσις εις τόν λέβητα κατά τετραγωνικόν δά
κτυλον 52.4 77.4 158 5 197

Θερμαινομένη έπιφάνεια κατά τετραγωνικόν 
πόδα έσχάρας ..... 30.4 31 38 καί 43

θερμαινόμενη έπιφάνεια δι’ έκαστον δεικτικόν 
ίππον εις τετραγωνικούς πόδας 4.41 3.917 3.275 3.0

Κατανάλωσις άνθράκων εις λίτρας κατά τετρα
γωνικόν πόδα έσχάρας 13.8 15

18 καί 28 
μέ φυσικόν καί τεχνι

κόν έλκυσμόν

Στροφαί κατά λεπτόν 55.67 59.76 63.75 87

Ταχύτης έμβολέως εις πόδας κατά λεπτόν 376 467 529 654

Κατανάλωσις γεανθράκων καθ’ ώραν καί ίππον 
δεικτικόν 2,11 1,83 1,52 1,48

Μέση κατανάλωσις διά μακρούς πόδας εϊς λίτρας 1.75 1,55

μεν περί αυτής. Καί έπεθύμΟυν νά γνωρίζω άν 
και αύτό τό 'Γπουργεϊον τών ’Εξωτερικών δέν 
εύρίσκεται έν άμηχανία μή δυνάμενον διά τήν 
έλλειψιν τοιαύτης στατιστικής νά εκτίμηση την 
σημασίαν τής έν Τυνήσιοι άπαγορεύσεως τής 
σπογγαλιείας, μή δυνάμενον άρα ούτε νά κα
νονίση τήν άναγκαίαν πορείαν εις τό ζήτημα 
τούτο, ούτε σήμερον, ούτε έάν τυχόν ήθελεν 
άπειλήση τήν σπογγαλιείαν ημών γενικότερος 
κίνδυνος.

I Εμμ Ρεπουλης

Ό προσδιορισμός τών καταναλισκομένων 
γαιανθράκων πρέπει νά λαμβάνηται ουχί έκ τών 
δοκιμών, άλλ’ έκ μακρών πλών Ή μέση κα- 
τανάλωσις ληφθεΐσα έκ δώδεκα άτμοπλοίων κα- 
τασκευασθέντων άπό τό 1878 μέχρι τοΰ 1880 
μετά συνθέτων μηχανών διά πλόας έν συνόλφ 
λαμβανομένους 340,000 μιλίων ήτον 2 λίτρας 
καί εν δέκατον καθ’ ίππον καί ώραν. Καί πά
λιν ή κατανάλωσις κατά τό 1881 δίδεται μία 
λίτρα καί 52/0ι1 τής λίτρας κατά τάς δοκιμάς, 
ώς φαίνεται έκ τού πίνακος, άλλα πράγματι διά 
μάκρους πλούς εις μίαν λίτραν καί 75 εως 80/οθ 
συμπεριλαμβανομένων μαγειρείων καί θερ— 
μάνσεως. Συνελόντι εΐπεϊν ή οικονομία τής σή

μερον είναι κατά τό εν πέμπτον τής λίτρας 
καθ’ ίππον καί ώραν συγκρινομένη μέ την προ 
δεκαετίας καί ήμίσεια λίτρα ήτοι 5θ/00 μέ 
έκείνην τήν προ εικοσαετίας. Τά αποτελέσμα
τα είναι λίαν ευχάριστα, διότι έγένοντο άνευ 
πολλαπλασιασμού τών έργαζομένων τεμαχίων 
τών μηχανών. "Οσον άφορά τουλάχιστον τά 
έμπορικά πλοία καί χωρίς νά αύξήση τό προ
σωπικόν τών μηχανών, ή οικονομία αύτη
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[καθ ’ ώραν 
|καί ίππον

Άπό Λιβερ- 14.5 10,078 76 54 68 'ι 138 1.28
πούλης εις Βο

V μΣαςωνια στώνην.
Άπό Βοστών.
εις Λιβερπ. 15.0 10.230 77 54 693 136 1.24

Άπό Λιβερ-
Ούτονία πούλης εις Βο-

στώνην. 11.5 3.997 69 48 552 66 1.54

Άπό Βοστ.
είςΛίβερπουλ. 11.8 4.292 71 48 562 62 1.35

Πίναξ 2ος.
Έκ τοϋ ημερολογίου τών μηχανών τών 

ύπερωκεανείων πλοίων τής 'Εταιρείας 
Κόλλαρ άπό 1899—1900 :

Ή κατανάλωσις είναι μόνον διά τάς κυρίως 
μηχανάς μή συμπεριλαμβανομένων τών γαιαν
θράκων διά τάς άλλας χρήσεις τού πλοίου. 
Οΰτω ό μέσος ορος διά μέν τήν «Σαξω ίαν» 
είναι μία λίτρα καί 26 ο)ο διά δέ τήν «Ούτο ■ 
■^ίαν» μία λίτρα καί 455 χιλιοστά. Ή «Σα- 
ξωνία» έχει χωρητικότητα 20,400 τόν. βάρους 
καί 19,808 μετρικών τόννων φορτίου, ύπό τό 
κατάστρωμα, άφίνουσα άρκετόν χώρον διά τούς 
πρώτης καί δευτέρας θέσεως έπιβάτας. 'Η «Ού· 
τονία» φέρει 11,209 τόν. βάρους καί 2ο,<>00 
μετρικούς τόννους ύπό τό κατάστρωμα, άφίνουσα 

προέρχεται κατά μέγα μέρος ώς έκ τών ύψη- 
λών πιέσεων, τάς όποιας μεταχειριζόμεθα πρό 
δεκαετίας.

Κατά το 1891 ό μέσος όρος τών πιέσεων 
είναι διπλάσιος τού 1881. Καί ήδη αί πιέσεις 
αύξάνονται άπό 158 λίτρας εις 197 κατά τε
τραγωνικόν δάκτυλον διά τάς τριπλεκτονω- 
τικάς μηχανές καί εις 224 λίτρας διά τάς μη- 
χανάς μέ τετραπλήν έκτόνωσιν 

τό άλλο μέρος έλεύθερον διά τούς έπιβάτας.
Ώς έκ τώ' ανω πινάκων έμφαίνεται έφ’δσον 

αυξάνει ή πίεσις, τοσούτον αΐ μηχαναί γίνονται 
οίκονομικώτεραι καί περισσοτέρα δύναμις έπιτυγ- 
χάνεται έκ τών λεβήτων κατά τετραγωνικόν 
πόδα θερμαινόμενη; τής έπιφανείας. Πρό δεκαε
τίας διά τρεις πόδας τετραγωνικούς καί 275 χι
λιοστά θερμαινομένης τής έπιφανείας εϊχομεν 
ένα δεικτικόν ίππον, ένώ μέ τρεις τετραγωνικούς 
πόδας μόνον έχομεν τήν αυτήν δύναμιν καί ή 
ταχύτης τού έμβόλου άπό 530 πόδας κατά λε
πτόν άνήλθεν εις 880 καί εις μερικά 950 πό
δας, οικονομία κατά 100 τονομίλλια εις τά με
γάλα φορτηγά.

(άκολουθεϊ) Επαμ. Τςακαλης
Αρχιμηχανικός τοΰ Στόλου

1
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
(Μία ομιλία μετά τοΰ κ. ΙΙαπαηιχαλοπούλου)

Ό κ. Κωνστ. Παπαμιχαλόπουλος, ό εγνω
σμένος ρέκτης έν σταντί έθνικφ ή γενικού ενδια
φέροντος ζητήμοιτκ, έπανελΟών άρτι έκ μακράς 
περιηγήσεως αύτού άνά την ’Ανατολήν μέχρις 
αύτής της Τραπεζοΰντος, τυγχάνει, ώς ταρε- 
τηρήσαμεν έν συνεντεύξει, ήν έσχομεν μετ’ αύ· 
τού πρώτοι ημείς, κομιστής πολλών και ποικί
λων εντυπώσεων περί ενδιαφερόντων ζητημάτων’ 
Τούτων έν εινε τδ περί τής Θέσεως τής Ελλη
νικής Ναυτιλίας έν ’Ανατολή, περί αύτοϋ δέ 
έχορήγησεν προχείρως τάς έξής πληροφο
ρίας.

— ’Αληθώς ήρχισεν ό κ. Παπαμιχαλόπου- 
λος λέγων μετά ζωηρότητος, τέρπεται ό οφθαλ
μός τοΰ "Ελληνος, περιηγουμένου άνά τήν Ιω
νίαν καί τάς παρακειμένας νήσους, ή τά μεταξύ 
τής Μεσογείου και τοΰ Εύςείνου Πόντου στενά, 
έ'τι δέ περαιτέρω αύτόν τόν Ευξεινον Πόντον 
ολόκληρον κατά τις άνατολικάς ή τάς δυσμικάς 
άκτάς αύτοϋ μετά τοΰ Δουνάβεως κα'ς,κατά βορ
ράν μέχρι τοΰ μυχοΰ τής’Αζοφικής θαλάσσης έπί 
τή πυκνή καί συχνή έμφανίσει τής κυανολεύκου 
σ^ακίας ήαών έπί τόσων Ιστών έλληνικών άτμο
πλοίων, ούκ ολίγων ί’ εύτυχώς, καί ιστιοφόρων 
διασχιζόντων τάς θκλάσσας έκείνας καί πλημ- 
μυριζόντων τούς λιμένας καί τάς προκυμαίας 
τών έμπορικωτέρων πόλεων.

Άλλά τοΰτο δέν πρέπει νά έπαναπαύτ, η
μάς. Μετά μικρόν, θ’ άρχίση πάλιν νέος άγών, 
παρεμφερής πρός τόν ύπάρξαντα κατά τάς τε
λευταίας δεκαετίας μεταξύ ιστίων καί άτμοΰ, 
καθ’ όν ήμεϊς έμένομεν έπί μακρόν άδρανοΰν- 
τες· άγών μεγέθους άτμοπλοίων" άγών κατα
σκευής, δηλαδή τών πλεόντων μόνον είς βαθέα 
ΰδατα, ή καί είς άβαθή, άτινα είσί τά προτι
μότερα διά τό στενόν τοΰ Κέρτς καί ολόκληρον 
τήν’Αζοφικήν (πρός άποφυγήν μεταφορτώσεων 
λίμπον) καί τόν Δούναβινάγών καυσίμου ύλης 
άγών ναύλων επομένως· άγών προτιμήσεως, ά
ναλόγως τών έμπορων καί τών. φορτωτών. ’Αλ
λά περί τούτων θά γράψω ίσως δι’ ύμάς ιδιό
γραφον άρθρου προσεχώς.

Τό γε νΰν, έπιθυμώ νά θίξω έν μόνον θέμα, 
άφορών είς τόν κίνδυνον, οστις έπαπειλεϊ ημάς 
έκ τής κατακλύσεως τών ανατολικών θαλασσών 
παρά τής κρατεράς άτμοπλοϊκής Εταιρείας τοΰ 
'Αμβούργου, τής Deutsche Levante Linie. 
Γινώσκετεδτι αύτη, ίδρυθεϊσα παρά τοΰ ίκανω- 

τάτου περί τά τοιαυτα καί παγκοσμίως σχεδόν 
γνωστού Kothe τώ 1891 διά τεσσάρων μό-ον 
άτμοπλοίων, σήμερον εμφανίζεται έν τή ’Ανα
τολή δΓ 25 ή 30 πελωρίων σκαφών καί ή πλη
ροί τάς προκυμαίας ήμών ένταύθά τε (Πάτραι, 
Ναύπλιον, Πειραιεύς, Σύρος, Σκύρος, Λίμιη, 
Βώλος κλπ.) εμπορευμάτων, άτινα αποβιβάζει 
άπαξ ή καί δίς τής ίβδομάδος, καί έν τή ’Ανα
τολή (Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπο- 
λις, Βουλγαρία καί Ρουμανία, ’Οδησσός κλπ), 
ή αποκαθαίρει, ώς εΐπεϊν, λοφώδεις σωρούς 
πραγματειών έξ όλων τούτων καί έκείνων τών 
μερών, είσβιβάζουσα αύτάς είς τά χαώδη κύτη 
τών πυροσκάφων αυτής.

Ταϋτα δέ κατορθοΰνται τό μέν διά τής δαι
μόνιας δραστηριότητος τοΰ Διευθυντοΰ, τό δέ 
διά τής ίσχυοάς προστασίας τής ΓερμανικήςΚυ- 
βερνήσεως καί δή προσωπικής τοΰ Αύτοκράτο- 
ρος. 'Η δραστηριότης δέ τοΰ Kothe έκδηλοΰ- 
ται δι’ άδιαλείπτου προσοχής είς τήν κερδοφό- 
ρον δι’ αύτόν ’Ανατολήν καί διά συχνών προ
σωπικών επισκέψεων του είς αύτήν.

“Οτε πρό 8 ήμερών εύρισκόμην έν Κων|πόλει 
αύτός διέτριβε πάλιν έκεϊ. διεξάγων διαπραγμα
τεύσεις μετά τής Εταιρείας Κουρτζή πρός συγ- 
χώνευσιν μέν δήθεν τών δύο Εταιρειών, αλη
θώς δέ καί πραγματικώς πρός διάνοιξιν νέων 
οδών έξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τής Deu
tsche Levante Linie Τό σχέδιον αύτοϋ, ώς 
ήδυνήθην νά πληροφορηθώ, είνε τοΰτο: ’Επειδή 
δέν συμφέρει εις τά μεγάλα άτμόπλοια τής Γερ
μανικής Εταιρείας ή προσέγγισες είς τούς δευ- 
τερεύοντας λιμένας τής ’Ανατολής, ούς, εύτυ
χώς άχρι τοϋδμκαρποΰνται τά άτμόπλοια Κουρ
τζή έπιδιώκ-ιι νά χρησιμοποίηση αύτά ώς δευ- 
τερεύοντα ύπηρετικά τών Γερμανικών. Νά συ
ναντώντας δήλον οτι, μετ’ αύτών έν Σμύρνη 
ή έν Κωνσταντινουπόλει, νά μεταβιβάζη είς αύ
τά καί νά διαβ-.βάζη δι’ αύτών τά έκ Γερμανί
ας φορτία είς τούς μικρότερους λιμένας, νά πα- 
ραλαμβάνη δέ πάλιν έξ αύτών τάς έζαγομένας 
είς Εύοώπην πραγματείας—έπί προφανεΐ βλά
βη τών άλλων τε, άλλά δή καί τών Έλληνι
κών ακτοπλοϊκών τε καί φορτηγών άτμοπλοίων 
Καί έάν μέν θά συναινέση είς ταύτα ή Διεύθυν- 
θυνσις τής άτμοπλοίας Κουρτζή, άγνοώ’ πάν
τως άπεύχομαι τοΰτο είς τήν προσφιλή ταύτην 
ήμϊν, τήν ύπό τήν τουρκικήν σημαίαν, ελληνικήν 
άτμοπλοϊκήν Εταιρείαν,

εύρίσκεται εις ύψος μεγαλήτερου τών 43ο μοιοών-Σπεύδω δέ νά κατάστήσω ταϋτα δι’ύμών^ 
καί τής ύμετέρας «Ναυτικής Ελλάδος» γνωστά 
είς τε τό ένδιαφερομενον ελληνικόν δημόσιον καί 
πρό πάντων είς τούς κ. κ. διευθυντάς τών ελ
ληνικών εταιρειών καί είς τούς πλοιοκτήτας, 
ϊνα λάβωσι και ούτοι άνάλογα μέτρα άμύνης. 
Παρακελεύω δέ τούς κ. κ. Ψαχαρόπουλον, τής 
«Πανελληνίου», Νατσούλην «Τζών», ’Αναστα
σίου ή Δαμιανόν τής «Νέας», Λεωνίδαν ή Κυ
ριάκόν τοΰ «Γουδή» καί τούς άλλους έχδιαφε- 
ρομένους, νά μή βλέπωσι μακρόθεν μόνον, άλλά 
νά σπεύσωσι πρός έπττόπιον έξέτασιν είς Χίον, 
Μιτυλήνην, Σμύρνην,καί περαιτέρω μέχρις ’Ατ
τάλειας, Μερσίνης, Άλεξανδρέττας κλπ. ε’ς 
Δαρδανέλια, Κων/πολιν, Πύργον, Βάρνην, Κων- 
στάντζαν καί περαιτέρω, έκεϊθεν δ’ αύθίς είς Σι 
νώπην, Κοτύωρα (όρδοΰ), Κερασυΰντα, Τραπε- 
ζοΰντα καί πέραν μέχρι Βατούμ, πρός προστα
σίαν μέν τών ύφισταμένων έργασιών αύτών, 
πρός έξεύρεσιν δέ καί άνάπτυζιν άλλων.

Ό καιρός έπείγει ! Ό κίνδυνος ύφίσταται 
καί όγχοΰταε ! Είνε άδικον, εινε επιζήμιου, 
είνε άξιόμεμπτον, είνε κρίμα, έπί τέλους, νά 
έξωσθώμεν έκ τών ιδίων ήμών θέσεων, έκ τώ, 
ιδίων ήμών έμπορικών οχυρωμάτων έν τή ’Ανα
τολή παρά τών ξένων.

Τοΰτο δέ λέγων, έννοώ καί τήν Ελληνικήν 
καί τήν Τουρκικήν σημαίαν, διότι ή ζημία θά 
έπιπέση έξ ίσου καί κατά τής άτμοπλοίας 
«Χατζή-Δαούτ Φάρκουτ» καί κατά τής «Μαχ- 
σουσέ» καί κατά τοΰ «Κουρτζή», δσον καί 
καθ’ ήμών.

— "Ωστε κρούετε τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου ; 
εϊπομεν πρός τόν κ. ΙΊαπαμιχαλόπουλον.

— Βεβαιότατα ! άπήντησε ι εκείνος ζωηρώς, 
καί δή πάση δυνάμει. Εύχομαι μόνον νά μή 
κροτώ είς ώτα μή άκουόντων!

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ίίεοί Ουρανίου Τόξου.
"Οταν τήν πρωίαν παρατηρήσωμεν ουράνιον τόξου 

ποός τόν Πουνέυτε, είναι σημεϊον βέβαιον οτι θά εχω- 
μεν βροχήυ.

Τουναντίον δταν φαυή πρός ’Ανατολάς τό εσπέρας 
είναι σημεϊον δτι ή βροχή θά παύση.

Ούοάυιου τόξου ώοαϊα χρωματισμένον σημαίνει δτι 
θά εχωμευ βροχήν.

Ούοάνιον τόξου διπλοϋν -χρωματισμένου δεικνύει 
βροχήν δΓ δλην τήν ημέραν.

Τεμαχιώδες ουράνιον τόξου (κομματιασμένου) έπί 
τώυ νεφώυ καί άποχωρισμέυον, δεικνύει δτι ό άνεμος 
θά αύξηση.

Τό ούράνιον τόξου ούδέποτε φαίυεται, δταυ ό ήλιος

Θαλάόόια Πτηνά.

ΙΙροκειμευου περί μεταλλαγής τοΰ καιρού, τά θα
λάσσια πτηνά προαισθαυόμενα έκ φύσεως τήν αλλαγήν 
τών καιρών αποδεικνύουν εις τούς παρατηρητάς μετ’ 
ακρίβειας σχεδόν τάς μεταβολάς τοΰ καιροϋ.

'Οσάκις τά θαλάσσια πτηνά απομακρύνονται τής 
ξηρας ιπτάμενα πρός τό πέλαγος τήν πρωίαν, είναι 
σημεϊον δτι θά εχωμεν ώραΐον καιρόν.

Τουναντίον, δταν τά πτηνά τής θαλάσσυ,ς ΐττανται 
ύπεράνω τής ξηρας, ή πλησίον τής παραλίας έίναι 
σημεϊον ανέμου καί τρικυμίας.

Όταν βλέπομεν τούς Λάρους (Γλάρους) πλησιάζον
τας τόν λιμένα ή τήν παραλίαν, καί πλέονιας έπί τών 
ύδάτων συναθροισμένους, είναι σημεϊον δτι θά εχωμεν 
κακοκαιρίαν.

Τουναντίον δέ οσάκις επιπλέουν είς τό πέλαγος είναι 
σημεϊον καλού καιροϋ.

Κατά κανόνα οσάκις τά θαλάσσια πτηνά ιπτάμενα 
πλησιάζουν τήν ξηράν ερχόμενα έκ τοϋ πελάγους είναι 
σημεϊον κακοκαιρίας. Καί πάλιν έκ τής ξηρας πρός τό 
πέλαγος διευθυνόμενα είναι σημεϊον καλοκαιρίας.

□αραβολαί τών Ωρών τοΰ "Ετους

Otav ή άνοιξις είναι ξηοά τό θέρος θά είναι βροχε
ρόν καί ό χειμών γλυκύς.

Με χειμώνα τρικυμιώδη καί δριμύτατον θά εχωμεν 
άνοιξιν βροχεράν καί ξηρόν θέρας.

Μέ θέρος τρικυμιώδες θά εχωμεν ώραΐον φθινόπωρου 
καί χειμώνα βροχερόν.

Μέ φθςιόπωρον γαλήν-.ον, θά εχωμεν δριμύταταν 
χειμώνα καί θέρος ύγρόν.

Μέ ύγρόν φθινόπωρου, θά εχωμεν ώραΐον χειμώνα 
καί άνοιξιν ψυχράν.

Μέ θέρος βροχερόν θά εχωμεν χειμώνα κακόν.
'Οσάκις δ άνεμος κατά τό θέρος καί τό φθινόπωρον 

πνέει άπό τόν Γαρμπή καί είναι πολύ ψυχρός είναι 
σημεϊον δτι θά εχωμεν βροχήν.

ΝίΚ. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ

ΙΙαρακαλοΰμεν τούς καθυστερούν 
τας εΐσέτι έκ τών κ. κ. Χυνδρομητών 
ημών τήν [συνδρομήν των, όπως 
σπεύσωσι και έμδάσωσι ταύτην χάριν 
τών αναγκών τοΰ φύλλου. ι
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ΜΕΓΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ

Έν Cardiff θρυλλειται οτι γίνονται δια
πραγματευτείς δπως 60 ο]ο τών κυριω- 
τερών μεταλλείων συνασπισθώτιν και σχη 
ματίσωσι τεράστιον συνδικατον (trust) πρδς 
κανονισμόν τής τιμής τών γαιανθράκων ζαί 
παΰσιν τής διακυμάνσεως τών τιμών, έξα- 
σφαλίζοντα ώρισμένον κέρόος είς εν έκαστον 
μεταλλείου και έν βέβαιον ικανοποιητικόν 
ημερομίσθιον διά τους έργάτας.

Πρός τό παρόν ή δ'οργάνωσις τοϋ σχε
δίου τούτου φαίνεται προσκόπτουσα εις πολ
λάς δυσχερ-.ίας, αλλά δέν είναι ποσώς απί
θανου νά έπιτύχη και ί'δωμεν τοιουτοτρόπως 
συνδικατον μέγιστον κατά μίμησιν τών τής 
’Αμερικής.

Άναφορικώς τοιούτων συνδυασμών έν 
’Αγγλία δυνάμεθα νά προσθέσωμεν οτι οί 
πλεϊστοι ές αυτών έπέτυχον κατά τό μάλ
λον ή ήττον, ένφ άφ’ ετέρου άλλοι άπέτυ- 
χον οίκτρώς' αλλά πρέπει νά εΐ'πωμεν οτι 
ό λόγος τής αποτυχίας είναι άποδοτέος άπο- 
κλειστικώς είς τόν ύπερκεφαλαίωσιν.τούτέ- 
σειν είς τήν χρήσιν τοσούτων κεφαλαίων 
ώστε νά μη δύνανται πλέον νά δίδωσιν άπό- 
δοσιν.

Ό συναγωνισμός είναι ώς πάντες γνω 
ρίζομεν καλός οιά τό έμπόριον, άλλ’ ένίοτε 
φέρει και αντίθετα τώνποθουμένων αποτελέ
σματα. Προ όλίγων ακόμη έτών ό συναγω
νισμός είς τά καρβουνικά κέντρα τής Ουα
λίας ήτο τόσον όξύς, ώστε έπί πολλά έτη 
πολλά μεταλλεία ούδεμίαν ήδύναντο νά δω- 
σωσιν άπόδοσιν, άλλα δέ ΰπέστησαν ζημίας 
σημαντικάς καί έκλεισαν. Αποτέλεσμα ύ 
πήρζεν οτι ή παραγωγή έφθασε βραδέως είς 
το έπίπεδον τής ζητήσεως, δοθείσης δέ μι- 
κράς ώθήσεως είς τήν ζήτησιν εί'δομεν τάς 
τιμάς ποιούσα; άλματα μεγάλα ύψωμοΰ καί 
τά κάρβουνά Cardiff νά πωλώνται έως 
30 σελ. τόν τόννον franco bordo.

Τοιαύτη βεβαίως ανωμαλία δεν είναι κα
λή διά τό έμπόριον,επομένως τό συνδικατον 
τό όποιον θά κράτηση τάς τιμάς σταθεράς 
θά ώφελήση μεγάλως τήν Ουαλίαν. Τό συν- 
ξικάτον άλλωστε τοΰτο δέν θά περιλάβη 
§λα τά μεταλλεία, ώς είπομεν άνω, καί 
πομένως συναγωνισμός τις θά ύπάρξη πάν- 

ποτε’ άφ’ έτέρου θά ήτο βεβαίως άνοησία 
μεγάλη τό συνδικατον τής Ούαλίας πρός τά 
άλλα κάρβουνα. Αί οίκονομίαι, αιτινες θά 
έπιτευχθώσι θά έπιτρέψωσιν δπως τό κάρ
βουνων, πωλήται εύθηυότερον μέν, άλλ’ είς 
ίκανοποιητικάς τιμάς. Άφ’ έτέρου τά κάρ
βουνά τής Ούαλλίας, άτινα άποτελοϋσι τά 
καλλίτερα κάρβουνα τής ’Αγγλίας δέν εί 
ναι καί ανεξάντλητα καί επομένως ή σπα
τάλη πρέπει νά περιορισθή. Όπωςδήποτε 
όπως τό συνδικατον τοΰτο άποβή επιτυχές 
πρέπει τά μεταλλεία νά έκτιμηθώσιν εις τι
μάς λογικάς.

(Έκ τοϋ Γραφείου
τών κ κ. ’Δγελάιίτον, Σόέτύου και Σας.

0 ΖΟΥΡΙΕΝ ΔΕΛΑ-ΓΡΑΒΙΕΡ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Ή τελευταία έπίτασις τής εμπορικής ήμών 
ναυτιλίας δέν είναι βεβαίως γεγονός ανάξιον λό
γου, μεγάλοι δέ ναυτικοί πρό έτών πολλών προ 
είδαν τό μέλλον τοΰτο τής'Ελληνικής ναυτιλίας. 
Ό Ζουριέν Δελα-Γραβιέρ,όΓάλλος ύποναύαρχος 
καί Ακαδημαϊκός, είς τά απομνημονεύματά 
του όμιλών περί τής κατά τά προγενέστερα έτη 
ιστιοπλοΐας αναφέρει τόν Ψαριανόν πλοηγόν 
Λάμπρον τοϋ «Κομήτου»,κυβερνήτης του όποιου 
ήτο ό ίδιος. Καί επαινεί τήν ικανότητά του 
και έςαίρει τόν έρωτά του πρός τήν θάλασσαν 
λέγων ότι «ήτο θαλασσινός έως τά νύχια, μη 
ζήσας άπό παιδικής ηλικίας άλλου,παρά είς τήν 
θάλασσαν»·

«Οι "Ελληνες προσθέτει ό Δελα-Γραβιέρ, 
έχουσι γόνιμον τό πνεύμα δταν άπηγορεύθη 
είς αυτούς ή πειρατεία, έπεδόθησαν μετά θάρ
ρους είς τήν έκμετάλλευσιν τής θαλάσσης. Ή 
σημαία των έπολλαπλασιάσθη, ύπερηφάνως δέ 
τήν περιήγαγον πανταχοΰ- διά τών χρημάτων 
τών πλουσίων και διά τών οικονομιών τών 
πτωχών κατεσκευάσθησαν πλοία. ΓΙάσα κερδο
σκοπική αύτών έπιχείρησις έπέτυχεν.

"Ελυσαν καλλίτερου άπο τούς ’Αμερικανούς, 
καλλίτερον άπό τούς Σουηδούς, τό πρόβλημα 
τής εύθηνής ναυτιλίας. Ό ήμέτερος Λάμπρος 
εάν άπεσύρετο τής εργασίας του είχεν άποτα- 
μιεύσει περί τάς 2,000 φρ. δι’ ών κάλλιστα 
ήδύνατο νά έπιδοθή είς τήν καλλιέργειαν τεμα
χίου τινός γής καί ούτω νά ζή έκ τής άμπέλου 
καί τών έλαιών. ’Εν τούτοις ούδ’ έπί στιγμήν 
έσκέφθη τοιοΰτόν τι. Έναυπήγησεν έν Σύρω

Αι Ναυτικαι μας Πόλεις

ΑΝΔΡΟΣ

ιστιοφόρου άπό σκληρόν τι ξύλου τό όποιου φύε
ται παρά τάς άκτάς τοΰ Αιγαίου, έπλήρωσε 
διά τό σκάφος, συμπεριλαμβαυομέυων καί τώυ 
κάτω ίστώυ περί τάς 6,000 φρ. Έπρομηθεύθη 
χωρίς νά φεισθή δαπάνης, δύο άλύσσεις καί 
δύο άγκύρας, αιτινες τοΰ έστοίχισαν περίπου τά 
αύτά. Έν τούτοις τό ρηθέν πλοΐον, καίτοι άτε- 
λώς έφωδιασμένον, ήρξατο νά ταξειδεύη, ίνα 
έκ τών εσόδων δυνηθή νά συμπλήρωσή τόν έξαρ- 
τισμόν του Δια τάς είς τό ήμέτερον πλοΐον 
ό «Κομήτης» ύπηρεσίας του έλάμβανεν ήμερη- 
σίως έν ισπανικόν τάλληρον. “Εκαστον τών ταλ- 
λήρων τούτων μέχρι καί τοΰ τελευταίου λε
πτού έτίθετο κατά μέρος καί κατά μήνα έφορ- 
τώνετο μία κεραία, μία δέσμη σχοινιών καί 
ιστία διά τήν Σύρον έπί φιλικού τίνος πλοίου, 
τό όποιον έκάστοτε άνελάμβανε την μεταφοράν. 
Ό ήμέτερος πλοηγός είχε τέσσαρας ρωμαλέους 
υίους· τό'πλήρωμα άρα τοΰ πλοίου του είχεν 

εύρεθή. Ό είς τών υιών θά άνελάμβανε τήν πλοι
αρχίαν, ό δεύτερος θά ήτο έπί τοΰ φορτίου, ό 
τρίτος ναύκληρος καί ό τέταρτος ναύτης. Θά 
παρελάμβανον καί τρεις ή τέσσαρας, ούς ήθελον 
συλλέξη είς τόν λιμένα καί οΰτω θά ήσαν 
έτοιμοι πρός άπόπλουν, έάν ή άνάγκη τό έκά- 
λει καί διά τήν ’Αμερικήν.

Τό έν Σύρω ναυπηγηθέν περίφημου αύτό βοί- 
κιον μίαν καλήν ποωίαν ένεφανίσθη είς τόν Βό
σπορον είχε φορτωθή έν Κρήτη μέ φορτίον 
χαρουπιών καί τά μετέφερεν είς ‘Οδησσόν Μέ 
παρόμοια ήθη καί παρομοίαν ικανότητα, ή 
Ελλάς δεν προώρισται νά μάς έπιδείξη μίαν 
ημέραν, μίαν άπό τάς πρώτας έμπορικάς ναυ
τιλίας τοΰ κόσμου ;»

I. Κ. Μπριςιμιτζακης
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΓΞΙΣ
ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1

Θα μεταδώσω πιστώς εις τούς άναγνώστας τής«Ναυ- I 
τικής ’Ελλάδος» τον διάλογον, όστις ήμείφθη μεταξύ I 
εμού και ενός πλοιάρχου αμέμπτου εξωτερικού διά νά I 
κρίνωσιν περί τής διανοητικής αξίας μερικών έμπορο· I 
πλοιάρχων μας, δχι δλων εύτυχώς.

Ό έν λόγω κύριος ήτο 35 ετών μέ περιβολήν ά- I 
παστράπτουσαν καί πανταλόνε άρτι τσακεσθέν ή σιδε- I 
ρωθέν μέ τάς δύω καθέτους γραμμάς. Τύπος έξωτερι- I 
κός εύγενείας, ξυρισμένος λαμπρά, μέ δάκρυα τών ίπ· I 
ποτών, μέ μυρωμένον μύστακα καί διχαλωτήν μέλισ- I 
σαν ύπό τό κάτω χείλος.
^Κεφαλή εύφυεστάτου άνδρός, καίτοι χωρίστρα εύ- I 
θεία έχώριζε τήν μαύρην και πλουσίαν αύτοϋ κόμην. I 
Δύο δακτύλιοι μεγάλης αξίας εις τάς ρίζας τών μα- I 
κρών δακτύλων καί μεγάλη άλυσσις χρυσή μετά μι- I 
κράς χρυσής Πυξίδος κρεμασμένης εις τό άκρον έ· I 
μαρτύρει ότι θά ήτο ύπ* αυτής κρικωμένον πολύτιμον I 
ώρολόγιον—πράγμα τό οποίον δέν είδεν ό ύποφαινό- I 
μένος.

Μέ αυτήν τήν λάμπουσαν περιβολήν εισήλθεν δ ώ- I 
ραίος ανήρ εις τήν είσοδον τοϋ γραφείου μου, κρούσας I 
εύγενέστατα τήν άνοιγμένην πάντοτε θύραν και λέγων. I

— ’Επιτρέπετε να σάς διακόψω ολίγον κ. Ν...,
Άναβλέψας έρριψα τήν γραφίδα καί ήγέρθην διά νά I 

φανώ, δσον ήδυνάμην περιποιητικότερος εις τόν εύγε- I 
νέστατον καί λάμποντα άνδρ ι.

Μετά τά πρώτα αμοιβαία μειδιάματα καί τήν σιω- 
πηράν δυσχέρειαν διακόψαν τήν σιωπήν, είπον

— Εις τί δύναμαι νά σάς ύπηοετήσω ;
Ό ώραίος άνήρ μετά τινα στιγμήν, είπε·
— ’Εγώ ξεύρετε .... δηλαδή .... Υμείς είμα

στε πλοίαρχος..........
— Χαίρω πολύ, είπον καί ήκουον.
— Ναι ! . . . καί γιά τοϋτο ήρθα νά σάς παρακα- 

λέσω νά μοϋ ’πήτε (καί άπέσυρε άπό την εσωτερικήν 
του τσέπην μερικά φυλλάδια τής «Ναντεκής Έλ· 
λάδος») τί νά τά κάμω έγώ αυτά έδώ ; Αύτά είναι 
γιά τούς συνδιοκτήτας καί τούς δικηγόρους καί 
γιά δαύτους ποϋ θένε νά μάθουνε γιά βαπόρια ! Αύτα 
δέν είναι γιά τούς θαλασσινούς! Δέν έχω δίκηο κ. 
Ν. ’Εγώ είμαι δεύτερος καπετάνιος .... Τί
μέΐμέλλει έμενα...........γιά γράμματα !

Φαντασθήτε^κύριοι άναγνώσται τήν θέσιν μου. ”Ε 
ιιεινα ώς κεραυνόπληκτος .... καί μετά τινα σιω" 
πήν ήρώτησα·

— Τά έδιαβάσατε ;
— Άμ’ τί νά διαβάσης άπό δαΰτα. Δέν τά διάβασα 

Οΰτε τά άνοιξα κάνε. ’Εγώ ξέρω τί θά λένε μέσα. . .

"Ολο καί 'Ελληνικούρες .... κα> γιά δαΰτο ούτε τα 
άνοιξα...........

— I I.............
ΈσιώπΎ|σα έπί τινα χρόνον καί άλλάξας θέσιν ήρώ

τησα·
— "Εχετε δίπλωμα πλοιαρχίας ;
— Βεβαιότατα, μοί άπήντΤ|σεν.
— Πόσον’χρόνων είναι; δηλαδή πόιε σας τό έδω

σαν ;
— Τέόόαοα θρόνων ! Μά έμπήκα σ:ή θάλασσα 

απο 15 χρονώνε μέ τό καράβι τοϋ μπάρμπα μου καί 
ηαουνα λοστρόμος καί έπειτα γραμματικός (!)

— Καί τί γράμματα χρειάζονται διά νά γίνη κα 
νείς γραμματικός στό καράβι; ήρώτησα.

’Εκίνησε τήν μυρωμένην του κεφαλήν έλεεινολογών 
καί τά 24 γράμματα τοϋ Κάδμου· καί μοϋ είπεν

— Τά γράμματα είναι περιττά. ’Εκεί μωρέ ’μμά 
τια μου 8:υλεύει άοίΟιιηδιν πρώτης τάξεως..............
Δηλαδή 2 ο ύ μ α καί ύφαίρεσις..........

Καθ’ δν δέ χρόνον έλεγε μέ στόμφον άπερίγραπτον 
ταΰτα, ήνοιξεν άργυράν πουροθήκην μέ χρυσά αρχικά 
γράμματα, αξίας τουλάχιστον 3 λιρ ΰν ’Αγγλίας καί 
μοϋ προσέφερεν ποΰρον Αης ποιότητος, έξακολουθήσας.

— Τά πρώτα φυλλαδάκιατά έστρεψα πίσω, μά αύ- 
I τοί γιά νά αρπάξουνε τήν συνδρομή μοϋ 
I τά ξαναστέλνουν ! ! Καί σέ παρικαλώ νά τά πάρης 
I πίσω..................................................................................

Είμαι βεβαιότατος δτι ή κατανάλωσις τών μυρω- 
I δικών, άτινα αγοράζει διά τήν περιποίησιν τοϋ μύστα- 
I κός του μόνον, θα είναι δεκαπλάσια τής δυστυχισμένης 
I δωδεκαδράχμου συνδρομής τής «Ναυτικής 'Ελλάδος».

φαντασθήτε ανάπτυξιν Ναυτικοΰ Πλοιάρχου !
Καί εντούτοις τόν πλοίαρχον αυτόν άναγνωρίζουσιν 

I ώς διπλωματοΰχον πλοίαρχον δλα τά Κράτη, διότι ή 
I Πατρίς μας τόν έκρινε ικανόν να είναι τοιοΰτος, ένώ 
I συγχρόνως άλλοι άπαιτοΰσι μέ τάς περί σο ύμ ας καί 
Ιύφαιρέσεως πτωχοπροδρομικάς γνώσε·ςτου νά 
I τελέση καί ύπερωκεάνεια ταξείδια !

εκ -

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ει- 
. τω 
ΈΧ

'Η συνδρομή της «Ναυτικής Ελλάδος» 
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν 
Έξωτερικω φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν 
λάδι δρ. 1 και έν τω Έξωτερικω φρ. χρ. 7.

ΕΙ* ΪΓΡίί
φύλλα τής «Ί*αυτεχής 'Ελλάδος » 
πωλού'/ταε εες το αυτόθι πρακτορείου 
τών έφηρ-ερίδων.

El* ΚΕΡΚΓΡ1
επίσης παρά τώ κ. Μικ. Ίωαννίδη 
πράκτορι τών ’Εφημερίδων,

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν:είς Πει
ραιά κατέπλευσαν τά ελληνικά τής Πανελληνίου «’Ιω
νία» εκ Σμύρνης-Χίου, «"Ηρα» τοϋ Τζών έκ Κων)πό- 
λεως, το ελληνικού «Ζεύς» έξ Άμστερδάμ, τά αύστρια- 
κα «Vesla» εκ Κων)πόλεως καί «Ceres» έκ Σμύρνης, 
«Κεφαλληνία» έλληνικόν τοϋ Διακάκη έκ Μασσαλίας, 
«Σαγκαάη» γαλλικόν τοϋ Μεσσαζερή έκ Σμύρνης, 
«Μασσαλία» τοϋ Κουρτζή έκ Τεργέστης Καλαμών, 
«Γεώργιος» έλ. έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, «Ού- 
ζελμες» οθωμανικόν έκ Ταϊγανΐου πρός έκφόρτωσιν σί
του, «’Ερνέστα Φωσκόλου» έκ Σουλινά ποός άνθράκευ- 
σιν, «Κεφαλληνία» έλληνικόν έκ Ταϊγανΐου πρός άν- 
θράκευσιν, «Σίδνεϋ-Τόμς» αγγλικόν έκ Κάρδιφ.

— Τήν τρίτην κατέπλευσαν τά ατμόπλοια «Ceres» 
αυστριακόν καί «Ηράκλεια» τοϋ Κουρτζή έκ Σύρου

— ’Επίσης τό «Ελένη» έλληνικόν έκ Σμύρνης-Χίου, 
τό αγγλικόν «Magnus-Mail» έκ Κάρδιφ, μέ φορτίον 
γαιανθράκων και «Δέσποινα» έλληνικόν έκ Νοβορωσ- 
σίσκης πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Πέμπτην κατέπλευσαν τά εξής άτμόπλοια : 
«Πέλοψ» εκ Βάρνης, «Γεώργιος Κούτσης» έκ Ταϊγα- 
νίου, «Χαρίλαος Τρικούπης» έκ Ταϊγανΐου πρός άν- 
θράκευσιν, «Ναύπλιον» τού Γουδή έκ Θεσσαλονίκης-Βό- 
λου καί «Νεάπολις» τοϋ Κουρτζή έκ Τεργέστης-Κα- 
λαμών.

— Τήν Παρασκευήν κατέπλευσαν τά έλλληνικά ατ
μόπλοια «Έλένη-Σιφναίου» έξ ’Αλγεριού πρός άνθρά- 
κευσιν καί «’Αδελφοί Σιφναίου» έκ Γενούης πρός άν- 
θράκευσιν, τά ιταλικά «Βοσνία» έκ Κων)πόλεως καί 
«Πολτσεβέρα» έκ Θεσσαλονίκης, τό αύστριακόν «Γα
λάτεια» έκ Κρήτης, τό άγλοαιγυπτιακόν «’Ελ-Καΐρα» 
έκ Κων/πόλεως-Σμύρνης καί τό ρωσσικόν «Βασίλισσα 
’Όλγα» έξ ’Οδησσού-Σμύρνης.

ΝΑΥΛΟΙ

(άνταποκριτοΰ μας)
Κάρδιφ 7 Σβρίου

Αί τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν έχουσιν ουτω· Δι’ 
Άλγέριον 6 φρ., ’Αλεξάνδρειαν 5 σελ. καί 9 πέν., 
Βρινδήσιον 6 σελ., Βαρκελώνην 6 καί 9. Κατάνην 6

5 
καί 3, Κωνσταντινούπολή 5 καί 9, Σιβιταβέκιαν 
καί 9, Σιβιταβέκιαν 5 καί 9, Μασσαλίαν φρ. 6,25, 
Μάλταν 4 σελ. καί 9 πέν., Μεσσήνην 6 σελ., Νεά- 
πολιν 5 καί 9 δΓ ατμόπλοιου 800 τόννων, Πόρτ-Σάϊδ 
5 καί 6 έως 5 καί 9, Π’λέρμον 6, Πειραιά 5 καί 6 
Ρέτζιο 6 και 3, Σαβάναν 5 καί 6 έως 5 καί 9, Σύ
ρον 5 καί 6 έως 5 καί 9, Σμύρνην 6, Σπέτζιαν 5 καί 
6, Τορρε Άνουντζ'άτα 6, Τεργέστην 6 καί 6 έως 6 
9, Βενετίαν 6 καί 6 καί Τάραντα 6.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗ1ΙΣ

Ή γενομένη έπιθεώρησις τριών ατμόπλοιων ύπό τοϋ 
Λιμενάρχου Πειραιώς κ. Λάμπρου καί τών μηχανικών 
κ.κ. Λαζαρίμου καί Καστριώτου άπέδειξεν δτι από τό 
άτμο'πλοιον «Άστήρ» τοϋ κ. Παπαλ.ονάρδου αφηρέθη- 
σαν αί τεθείσαι κατά προηγουμέεην έπιθεώρησιν σφρα
γίδες έπί τών δικλείδων τών μηχανών πρός περιορι
σμόν τής άναπτύξεως τής πιέσεως τών λεβήτων.

’Αλλά ό περίφημος συναγωνισμός τών άτμοπλοίων 
φαίνεται ήνάγκασεν αυτούς εις τήν παραβίασιν τών 
σφραγίδων και φρονοΰμεν δτι περί τούτου δέον να δώ· 
σωσι λόγον οί ύπεύθυνοι.

Οί ύτοστηρίζοντες παρομοίαςαύθαιρεσίας εφοπλιστών 
κακώς έξυπηρετοϋσι τούς τελευταίους καί παρα τό συμ
φέρον τών ιδίων παρέχουιι τάς συμδουλάς καί τήν προ
στασίαν των. Μέγα συμοέρον τής Ελληνικής Ναυτιλίας 
είναι ή εύπείθεια τών εφοπλιστών ε ί ς τας δ ι κ α ί ας 
διατάξεις τών λιμενικών αρχών, ’Εαν δέν ύπακούωσιν 
εις τάύτας κινδυνεύουσι καμμίαν πρωίαν νά εύρεθώσιν 
άνευ άτμοπλοίων, τών ’Ασφαλιστικών εταιριών μη ύ- 
ποχοεουμένων εις ούδεμίαν ατοζημίωσιν μετά παρο
μοίου είδους παρακεκινδυνευμένα έγχειρήματα.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Κυκλά 
δες» τής εταιρίας Μωραίτου είνε ναυλωμένου άπό 
’Οδησσού δΓ ένα λιμένα τής ’Αγγλίας μέ ναΰλον 12 
σελλίνια τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής αύτής εταιρίας 
άνεχώρησε δι’ Όδησόν. δπου θά φορτώση δΓ ένα λι
μένα τής’Αγγλίας μέ ναΰλον 10 σελλήνια τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Πολυξένη» τής εταιρίας Λ. καί 
Μ. ’Εμπειρικών άνεμένετο εις τόν λιμένα "Ανδρου 
κατευθυνόμενον εις Λονδίνον μέ φορτίον έκ Σουλινά 
αέ ναΰλον 10 σελλήνια καί 3 πέννας κατά τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Λεωνίδας καί ’Ελένη» τοϋ κ. 
Βασιλείου Λ. ’Εμπειρικού φορτώνει εις Νοβορωσίσκη 
δι’ ’Αμβέρσαν μέ ναύλον 9 σελλήνια τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τής έταιρίας Σταμα- 
τίου ’Εμπειρικού έναυλώθη άπό Νοβορωσίσκην καί 
Κέρτσι δΓ ένα λιμένα τής βορείου Γαλλίας μέ ναΰλον 
9 σελλήνια καί 6 πέννες τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «’Αντώνιος Σταθάτος» τόν. 4, 
800 εφθασε τήν Παρασκευήν εις Πειραιά μέ φορτίον 
γαιανθράκων εις παραλαβήν τοϋ κ. Π. Α. Σταθάτου.
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— Τό άτμόπλοιον «’Αμφιτρίτη» τόν. 4,400 φορτώ
νει είς Βραΐλαν δια Ρότερδαμ μέ φορτίον σιτηοά.

— Τό άτμόπλοιον «Κωνστ. Σταθάτος» τόν 3,400 
εύρίσκεται έν πλω δια Γιβραλτάρ είς διαταγήν μέ φορ
τίον σιτηρά.

— «Άνδριάνα Σταθάτου» τόν. 3,800 εύρίσκεται έν 
πλω διά Ρότερδαμ μέ φορτίον σιτηρά.

—Ό Ποσειδών εύρίσκεται ύπό έκφόρτωσιν είς Ρό
τερδαμ· έναυλώθη νά φορτώση γαιάνθρακας είς Κάρ- 
διφ διά Δούναβιν μέ ναύλον 6 σελ. και 9 πέν. 
—Ό «Λέων» φορτώνει εις Μαριούπολιν διά Μεσόγειον. 
— «Ζαρίφης» έκ Νικολάίεφ διά Μεσόγειον 
—Ό «’Ιωάννης Κούτσης» άνεχώρησε τήν Παρα
σκευήν έξ ’Αγγλίας κενόν.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Τά σιτηοά άρχίζουν νά έκπίπτουν πάλιν, έπειδή ή 
Εύρώπη δέν πληςώνει τιμάς καί έξ άλλου ένεκα τής 
μεγάλης παρακαταθήκης έν Ταϊγανίω. Τήν παρελθού 
σαν έβδομάδα ή τιμή τοϋ σίτου τών 90 φουντίων ήτο 
ρούβλ. άογ. 8,80 έως 8 καί 90. Έν Πειραιεϊ έπωλή 
θησαν μικρομερίδες πρός 39 λεπτά καί 38 1 )2 μέ 3 0)0 
σκόντο. Τών 49 φουντίων ώς καί τών £0 έγιναν πρά
ξεις 40 1)2 καί 41.

Σιτοφορτίον έκόμισεν είς Πειραιά τήν ΙΙαρελθ. Τε
τάρτην ό «Γεώργιος Κούτσης» 1200 τόν. διά τόν κύ
ριον Κοζαδϊνον.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(τοϋ έν Γενούη συνεργάτου μας)

Ή κίνησις τών 'Ελληνικών άτμοπλοίων έχει ώς έξής:
«’Αδελφοί Σιφναίου» άνεχώρησεν άπό Tyne 4)9 

έφθασεν Άλγέριον 14)9. «Άλεξ. Μιχαλινός» έφθασεν 
είς Άμβοΰργον είς τάς 18)9. «’Αλέξιος Γάγκος» άν. 
άπό Βραΐλαν 11)9 διά Ροττερδάμ.

«Άνδρέας» άπό Βραΐλαν 31 διά Stettin διήλθεν άπό 
Pd Oidavos 14)9. «Άνδρ. Σταθάτος» άνεχώρ. άπό 
Βραΐλαν 3)9 διά Ροττερδάμην. «"Ανδρος» άπό Βραΐλαν 
3)9 διά ’Αμβέρσαν διήλθε τό Γιβραλτάρ 12)9. «Ά 
νώνυμος» έφθασεν είς τάς 13 είς ’Αμβέρσαν από Πότι.

«’Αντώνιος» Γαλάζιου Αύγ. 20 διά Brodeaux διήλ 
θε Af. Pauillac Σεπ. 8. «’Αντώνιος Σταθάτος» άπό 
Barry 14)9 διά Πειραιά. «’Αμφιτρίτη» δ ήλθε τά 
Δαρδανέλια 17)9.

«Αΰοα» άπό Βραΐλαν 28)8 διά Hull διήλθε εις 
Downs Σεπ. 18 «Μπέμπη» διήλθε τά Δαρδανέλλια είς 
τάς 9)9 διά Μασσαλίαν. «Κεφαλληνία» είς Κέρτς είς 
τάς 18)9.

«Γεώργιος» (Μωραϊτου) άνεχ. άπό Βρι>δήσιον διήλ
θε Δαρδαν. 14. «Γεώργιος» (Βασιλάκη) άνεχώρ. Μασ
σαλίαν 17)9 διά Ταϊγάνιον. «Γεώργιος Μιχαλινός» 
διήλθε Δαρδανέλ. είε τάς 20.

«Γεώογιος Μπούμπουλης» έφθασεν είς ’Αλεξάνδρειαν 
7)9. «Γεώργιος Κούτσης» έφθασεν 18 είς Κέρτς. «Γε
ώργιος Ρούσος» έπίσης. «Δέσποινα» έφθασεν εις Κέρτζ 
μς τάς 19 διά ’Ιταλίαν,

«Δέσποινα Γ. Μιχαλινοΰ» διήλθε 18 Δαρδανέλια 
διά ’Ισπανίαν. «Δημήτριος Σκυλιτσης» εφθασεν εις 
Hull άπό Bengazi είς τάς 16)9.

«Έλπιδοφόρος» έφθασεν είς Μασσαλίαν 20)9 άπό 
Νικολάεφ. «’Ελπίς» έφθασεν είς τάς 18 Πειραιά διά 
Μασσαλίαν. «Ελένη» (Διακακης) εφθασεν εις Κερτζ 
12)9. «Ελένη» (Σαλιάρης) έφθασεν είς Ταϊγάνιον.

«Ερμής» έφθασεν είς Βαρκελώνην την 14)9. « Ιω
άννης Κούτσης» είς Thames haven άπό Κωνσταν- 
τζαν 19)9.

«Κατίνα» είς Sharpness 13)9 άπό Βραΐλαν. «Κλη- 
μεντίνη» Βραΐλα 6)9 δια Χαβρην διήλθε Δαροχν. 11)3 
«Κωνσταντίνος» διήλθε Δαρδανέλ. 19)9. «Κωνσταντ. 
Σταθάτος» έφθασεν είς Βραΐλαν 13)9 απο Μασσαλίαν.

«Κυκλάδες» άνεχ. από Σιβιτοβεκιαν οια Οδησσόν 
Δαρδανέλ. 19)9. «Ευθύμιος» πρώην (Giano) διήλθε 
19 Δαρδανέλ. διά Ταϊγ. «"Ηπειρος» (Θεοφιλάτος) 
διήλθε 17 Γιβλαρτάρ εφθ. Μασσαλίαν 20)9. «"Ηπει- 
ς.ος» (Μαρλάς) άνεχώρ. άπό Βερδιάσκα δια ’Ιταλίαν.

«Λεονάρδος» άνεχ. άπό Νεάπολιν δια Βραΐλαν. 
«Λεωνίδας» (Κοτίλης) ανεχ. απο Βραΐλαν 14)9 διά 
Άμβέοσαν. «Λέων» έφθασεν εις Κερτζ εις τας 18)9. 
Λεωνίδας καί ’Ελένη» ύπο φόρτωσιν εις Δούναβιν.

«Ήρώ» (Μαργαρώνης) 12 Σεπτεμ. άπό Rotterdam 
διά Βραΐλαν. «Μαρία» (Φωκάς) άνεχώρησεν άπό Καρ- 
διφ διά Γένοβαν (κενόν). «Μαρία» (Λεβαντής) 20 
Δαρδανέλλια.

«Μαρία» (Μωραΐτης) Κων)πολιν 19)9. «Μαριεττα 
Ράλλη» 17)9 άπό Brutol διά Βενετίαν. «Μιχαήλ» 
Κέρτζ είς τάς 16)9. «Μενέλαος» έφθασεν είς Άμβέρ 
σαν είς τάς 10 άπό Βραΐλαν.

«Ν. Βερβενιώτης» 14 )9 άπό Βραΐλα διά Νεάπολιν 
Σαλέρνον. «Ν. Καστριώτης» άνεχ. άπό Νικολάεφ. 
«Όράτιος Κούππας» είς Μασσαλίαν 14)9. «Παοισσης 
Ροϋσσος» άπό Μασσαλίαν 19)9 διά Ταϊγανιον. «Πολύ- 
μητις» 11)9 διά ’Αλεξάνδρειαν. «Πολυξένη» 12, Δαρ- 
δανέλλια. «Ποσειδών» 17)9 Γιβραλτάρ οια Rotterdam

«Ποιγκήπισσα Σοφία» εύρίσκεται είς Γένοβαν. «Στέ
φανος» είς ’Αλεξάνδρειαν. »Σϋρος» άνεχώρησεν από 
’Γύνιδα διά Ταϊγάνιον. «Σπάρτη» έφθασεν εις Μασσα
λίαν 16)9 άπό Νικολάεφ.

«Σοφία Κούππα» άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν 19)9 
Ταιγ. «Ζάνος Σιφναίου» εις Ταϊγάνιον 13)9. «Ζαρί
φης» άνεχ. 29)8 διάΚ)πολιν 12)9. «’Ακρόπολης» διήλ
θεν είς τάς 20)9 Δαρδανέλλια «Μπήλιω» διήλθε τήν 18 
Δαρδανέλλια «Αικατερίνη Κούππα» 19)9 διήλθε Δαρδ. 
διά Μεσόγειον.

«Χρυσομάλλη Σιφναίου» τήν 19)9 έπίσης. «Βικτώ- 
ρια» (Σαλιάρης) 19)9 είς Κέρτς διά Γένοβαν «Άριστέα» 
ύπό φόρτωσιν είς Βραΐλαν δια Γένοβαν «Χαρίλαος 
Τρικούπης» έφθασεν 13)9 είς Βραΐλαν απο Σύρον «Ελέ
νη Σιφναίου» άνεχώρησεν άπό Γένοβα τήν 21)9 «Φώ
της» άνεχώρησε 14 Πειραιά δια Ρότερδαμ.

Παρθένων» 19)9 έφθασεν είς Κέρτς. «’Αργώ» άνε. 
χώρησεν άπό Μασσαλίαν 14)9 «Βαλλιάνος» 11 Σεπτεμ. 

άπό Άλεξ. διά Λονδϊνον είς Μάλτα 10)9 «’Ιωάννης 
Μουμουτζής» άνεχ. Βατούμ.

«Σουλτάνα» άπό Κων)πολιν «Μανούσσης» άνεχώρη
σεν άπό Grenook (Clyde) 14)9 διά Γένοβαν «Άρτε- 
μισσία» άνεχώρησεν άπό Τόρρε «Τρικούπης» διήλθε τό 
Γιβραλτάρ 8)9 διά Bari.

«Κεφαλληνία» Πλοιαρχ. Βουρκάβαλος άπό Μασ
σαλίαν 13)9 διά Πειραιά «Φρόσσω» άνεχώρησεν άπό 
Μασσαλίαν 14(9 δια Θεσσαλονίκη «’Αγλαΐα Κουρεντή» 
διήλθε Δαρδανέλλια 16)9 «Μάρθα» 15 είς Κέρτς διά 
Μεσόγειον «’Αρτεμίσια» 16)9 άπό Τόρρε διά Νεάπο/,ιν 
«Μήτηρ ’Αργυρή» είς Μασσαλίαν 17)9 άπδ Εύπατο 
ρίαν «’Αγαμέμνων» είςΜασσαλίαν 17)9 άπό Ζουγκουλ 
δάκ,«’Αννίκα» έφθασεν είς Μεσσήνην 19)9 άπό Βραΐλα 
«Ακμή» έφθασεν είς Leith άπό Σμύρνην.

«Μιτυλήνη» έφθασεν είς Νικολάεφ 12)9,«Βόσποοος» 
άνεχώρησεν άπό Νικολάεφ 9)9 διά τήν 'Ισπανίαν 
«Ζίρδα Άμπατιέλ ο» 14 Γιβραλτάρ.

Ν. Σ. Μ.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταποχριτοΰ)
Ή τιμή τών γαιανθράκων ένταΰθα έχει οΰτω.
Χονδοός γαιάνθραξ Κάρδιφ α’. ποιότητος 18 σελ., 

β'. ποιότητος 17 έως 17 καί 3,ψιλός α1. ποιότητος 8, 
καί 6, β' ποιότητος 7, ’Ανάμικτος μισά χονδρά, μισά 
ψιλά) α', ποιότητος 14 καί 9, β', ποιότητος 14 καί 
6, Νιοΰπορτ χονδρός 16 σελίνια, β', ποιότητος 14 
καί 6.

X

Είς τήν τιμήν τών γαιανθράκων έν Πειραιεϊ έπήλ- 
θε μικρά έκπτωσις τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα,ή τιμή 
δέ αΰτη δέον νά ύπολογισθή είς τά 23 σελ.

Γαιανθρακοφορτία έκόμισε τό ’Αγγλικόν «Magnus 
Mail» έκΚάροιφ τόν 2900 καί τό «Georges Roy» 3209.

ΎΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ

(τών έλληνικών ιστιοφόρων)
Τό ίστιοφόρον «’Αλέξανδρος» ύπό πλοίαρχον τόν κ. 

Άσσινάρον τόν. ρεζίστρο 480 άνεχώρησεν άπό Swan· 
sea διά Table bay (Capetown), ένθα άφίκετο τήν 9 
Αύγούστου.

— Τό ίστιοφ. «Παναγία ’Ακαθίστου» πλρχ. Ζάννος 
τόν. 414 έφθασεν άπό Άντίλλας είς Swansea καί φορ
τώνει διά Trapani τής ’Ιταλίας.

— Η «Σκιάθος» μέ πλρχ. τόν κ. Ραφτάκην τόν. 
ρεζίστρο 439 έφθασεν είς Βορδώ άπό S. Pierre Mrt. 
εις τάς 6)9.

— Ό «Πρίγκηψ Γεώργιος» μέ πλρχ. τόν. κ. Βο 
λίκαν τόν. 674 έφθασεν είς Wybourg άπό Alfaques 
τής ’Ισπανίας.

— Ή «Πριγκήπισσα Σοφία» μέ πλρχ. τόν κ. Κα- 
καρούκαν τόννων ρεζίστρο 364 άνεχώρησε από Trinitad 
διά Μασσαλίαν.

— *0 «Άγιος Σπυρίδων» τοΰ πλρχ. Γ. Ζαγορά

από Γύθειον (Μαραθωνήσιον) έφθασεν είς Falmout 
τήν 8)9. Ν.Σ.Μ

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕ'Σ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

Τήν σπουδαιοτέραν εισαγωγήν γαιανθράκων ένεργοΰ- 
σιν έν Πειραιεϊ αί ακόλομθοι’Επωνυμίαι καί'Εταιρίαι.

Αδελφοί Φραγκούλη, Αγέλαστος, Σφέτσος καί Σα. 
Γ. Καζανόβας, Μιχαληνός καί Σα, Μάγκος, Τίός κα1 
Σα, II. Σταθάτος, Αθανάσιος Δ. Δρίβας, Ηρακλής 
Κ. Δεκαβάλλας. Ε. Φραγκόπουλος, Νικολάκης κα! 
Γιοι, Γ Κορκόδειλος, Αδελφοί Ρετσίνα, Αδελφοί Σι 
φναίου, Πανελλήνιος Ατμόπλοια, Τζών Μάκ—Δούαλλ 
καί Βάρβουρ, ατμόπλοια Κουρτζή, άτμιπλοΐα Γουδή, 
σιδηρόδρομος Πειραιώς Άθ. Πελ., σιδηρόδρομος ’Αθη
νών— Πειραιώς, έταιρίαι αεριόφωτος Πειραιώς—’Αθη
νών, ηλεκτρική εταιρία Thomson—Houston.

Έξ αύτών άλλοι μεν εμπορεύονται άποκλειστικώς, 
άλλοι έναποθηκεύουσι γαιάνθρακας διά τά ιδιόκτητα 
αύτών ατμόπλοια καί πρός εμπορείαν καί άλλοι κομί- 
ζουσι αυτούς δι’ αποκλειστικήν αύτών χρήσιν.

ΣΙΦΩΝΕΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ

Τηλεγραφικώς άνηγγέλθη έκ Κυπαρισσίας δτι με
ταξύ Κατακώλου καί Ζακύνθου, ακριβώς δέ απέναντι 
τής Κυπαρισσιακής ακτής έσχηματίσθησαν τήν παρελ
θοΰσαν έβδομάδα κολοσσαΐοι σίφωνες διαρκέσαντες πεοί 
τήν μίαν ώραν. Ή διεύθυνσίς των ήτο άπό δυσμών, 
τούτους δε έπηκολούθησε ραγδαία βροχή

Ή έκτασις τών σιφώνων τούτων ύπολογίζεται 10 
μιλίων, ευτυχώς δμως ουδέν εξ αυτών άνηγγέλθη δυ
στύχημα, καίτοι κατά τήν έποχήν ταύτην πάμπολλα 
ιστιοφόρα πλοία διεπλεον τά μέρη έκεϊνα ένεκα τής 
μεταφοράς τής σταφίδος.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

(’Επιστολή πρός τήν Διεύθυνσιν)
Κύριε Συντάκτα,

Φαίνεται δτι ύπάρχουσιν ακόμη ύπάλληλοι μή συ
ναισθανόμενοι τήν ύποχρέωσιν, ήν έχουσιν, δπως παοέ 
χωσι πάσαν δυνατήν ευκολίαν είς τους "Ελληνας πλοι
άρχους καί τήν έμπορικήν ήμών Ναυτιλίαν. Μεταξύ 
τών τελευταίων καταλέγομεν καί τόν κ. Τελώνην Πα- 
τρών. Ό κύριος ούτος ύπέρ τό δέον πιστός τοΰ καθή
κοντος τηρητής, ύπείκων είς τό μέτρον νά κλείη τό 
τελωνείου άπό τής 6ης έσπερινής ώρας έπ’ ούδενί πα- 
ρεδέχθη, δπως άναθέση είς τελωνοφύλακας πέραν τής 
ώρας ταύτης την ζύγισιν τοΰ εκφορτωνομένου σίτου 
διά τοΰ άτμοπλοίου «Θεόδωρος Σιφναϊος», δπερ έχω 
τήν τιμήν νά κυβερνώ.

Τό ύπολοιπόμενον πρός έκφόρτωσιν ποσον άνήρχετο 
μόνον είς 20,000 όκ. σίτου, ή δέ ζύγισίς του ούδέποτε 
θά άπήτει πλέον τών 2 ώρών. Ό κ. Τελώνης έν τού- 
τοις δχι μόνον δέν παρεδέχθη τήν ζύγισιν ταύτην, άλλ’ 
ούδέ μάς έπέτρεψε νά ρίψωμεν τό φορτίον έντός φορτη- 
τηγίδων (μαουνών) καίτοι καί έγγύησιν τώ προσεφέ-

\
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ραμεν.
Καί όταν τώ ύπεδείξαμεν ότι τδ άτμόπλοιον έκ τής 

βοαδύτητος ταύτης θά χάση 20 ώρας μας άπήντησε :
— Μά δέν πα νά χάση καί 30 ώρας ! 1
Βεβαίως δ κ. τελώνης θά άγνοή ποιαν σημασίαν εχει 

βραδύτης άτμοπλοίου, πόσον δέ πολύτιμος, κατά τήν 
εποχήν ίδίμ ταύτην, είναι ο χρονος. Άλλ’ ύποθετω οτι 
ή Κυβέρνησις, προς τήν δποίαν διαβιβάζω τδ παρά- 
πονόν μου, είναι εις θέσιν νά έκτιμήση τοΰτο, προορί- 
ζουσα τοϋ λοιπού τόσον σπουδαία τελωνεία,ώς τών Πα 
τρων είς ανθρώπους έμπειρους τής ύπηρεσίας των και 
παρέχοντας πάσαν δυνατήν εύκολίαν είς τά Ελληνικά 
ατμόπλοια.

Μετά πολλής ύπολήψεως
’Ιωάν. Χαρόπονλος

Πλοίαρχος ταΰ ά(πλοίου «Θεόδωρος Σιφναϊος»
ΝΕΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

Κατά τάς τελευταίας έξετάσε'ς οί εξής νέοι εμπο
ροπλοίαρχοι έπέτυχον

Κωνστ. II. 'Αρμακόλλας έκ Τήνου, Άντών. I. 
Γκίκας έκ Κρανιδίου, Ίωάν. Γ. Κάτουλας έκ Κύμης, 
Παν. Κ. Μπουγάς έκ Γαλαξειδίου, Σπυρ. Ίω. Λου
κάς έκ Σαλαμϊνος, Νικολ. Ίω. Καμπίτσης έξ ’Άνω 
Λειβαθοϋς, Σπυρ. Ήλ. Μουσούρης έκ Κάτω Λειβα- 
θοϋς, Δημητρ. Γ. Κοτσοβίλλης έκ Σύρου, ΙΙαντολ. Μ. 
Λώς έκ Πειραιώς, Παναγ. Γ. Λύρας έκ Πειραιώς, 
Κωνστ. Β. Πατρώνας έκ Σύρου, Ίωάν. Θ. Μιχαλινδς 
έκ Πειραιώς.

ΑΝΕΛΚΥΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Έγράψαμεν πρδ ημερών -περί τοϋ προσαράξαντος 
είς Έγγλεζονήσιον έλληνικοϋ άτμοπλοίου «Γαλαξεί- 
διοντ, φέροντος φορτίον ανθράκων δια την Σμύρνην. 
’Ήδη αγγέλλεται ότι χάρις είς τάς προσπάθειας τών 
έπί τόπου καταφθασάντων ρουμουλκών, έν οις καί τοϋ 
τής Εταιρίας Γκρέκ, τδ σκάφος άνειλκύσθη, έρρυ- 
μουλκήθη δέ μέχρι τοΰ όρμου δρυούλων, ένθα άφοΰ 
έπεδιορθώση προχείρως τάς πρδς τά ΰφαλα μέρη άνοι- 
γείσας όπάς, θά πλεύση είς τόν λιμένα Σμύονης, δπό- 
θεν αφοΰ έκφορτώση θά διευθυνθή είς Πειραιά ή Σΰρον 
ποδς τελείαν έπισκευήν.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ·

Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν άφίκετο είς τδν λιμένα 
Πειραιώς τδ άτμόπλοιον «Ήπειρος» τοΰ Ήπειρώτου 
εύπατρίδου κ. Μπαλτατζή έκ τών θερμοτέρων ύπο- 
στηρικτών τής Ελληνικής έμπορικής ναυτιλίας.

Ό κ. Μπαλτατζής έκ τών πρώτων κατεΐδε τδ μέλ
λον καί τήν πρόοδον τοΰ ναυτικοΰ ημών έμπορίου καί 
προέβη είς αγοράν δύο ατμόπλοιων τοΰ «Γαλαξειδίου» 
καί τής «Ηπείρου», μελετών ήδη καί τ-ίτην αγοράν 
άτμοπλοίου ώς πληροφορούμεθα.

ο ‘ν. μιαουλης εις καρδιφ,

Κατά τάς Άγγλικάς έφημερίοας θερμότατη ύπήρξεν 
ή έν Κάρδιφ ύποδοχή τοΰ εΰδρδμου «Ν. Μιαούλης», 
πρδς τιμήν δέ τοΰ Κυβερνήτου και τοΰ έπιτελείου με

γαλοπρεπή έδόθησαν γεύματα. Έν γένει τά πάντα πρδ· 
τής αφίξεως είχε διευθετήσει ό αυτόθι προσωοινδς άνα · 
πληρωτής τοΰ Έλληνος προξένου κ. Ίω. Στάγκαλας, 
καί δ πρόξενος κ. Ραφαήλ μετά τής Ελληνικής παροι
κίας.

Ό κ. Δαμιανός είς τήν άπογευματινήν, ήν έδωκε 
προσέφερεν είς τους έπισκέπτας του τσάϊ καί διήλθε μετ’ 
αυτών, ώς καί οί λοιποί αξιωματικοί τοΰ πλοίου 
ευχάριστους ώρας.

Πρό τής άναχωρήσεώς του διά Πλυμούθην καί Λον- 
δϊνον δ «Ν. Μιαούλης» έπρομηθεύθη περί τους 20θ 
τόν. γαιανθράκων παρά τοΰ γραφείου τοΰ κ. Στάγκαλα.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ μας)
Βραΐλα 8 Σβρίου

Οί ναύλοι τών ατμόπλοιων κατ’ αύτάς έλαβον μι 
κράν βελτίωσιν καί έλπίζεται ότι άκόμη θά καλλιτε- 
οεύσουν. Μεγάλαι προναυλώσεις γίνονται καθημερινώς 
μέ ναΰλον 12)6 —12)9 διά Continente.Oi ναΰλοι τής 
Μεσογείου είναι αμετάβλητοι. Οί ναΰλοι τών σλεπιών 
είναι ζωηρότεροι.

’Ατμόπλοια είς τδν λιμένα μας εύρίσκονται 14, ών 
τά έξής'Ελληνικά·«Επτάνησος» φορτώνον διά Γένουαν 
καί «ΚωνσταντΓνος« (Συνοδινοΰ)δι’Αλγέοιον καί Μασ 
σαλίαν. Εις τδν λιμένα Γαλαζίου εύρίσκονται 4 ατ
μόπλοια συμπληροΰντα φορτίον, ών τδ «ΈρνέσταΦό- 
σκολο» διά 3 λιμένας τής ’Ιταλίας.

Γεννήματα καταφθάνουν καθημερινώς άφθονα είς τάς 
τιμάς, τάς όποιας σάς έγραψα προηγουμένως καθότι 
έμειναν αμετάβλητοι.

Αϊ τιμαί τών γαιανθράκων, οίαι σάς έξανάγραψα.
Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 3)4 ’Αγγλικοί 

πόδες. X. Μ.
Ο κ. Κ· ΠΑΠΑΜΙΧΑΑΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ τοΰ μέχρι Τραπεζοΰντος ταξειδίου του άφίκετο 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα δ ήμέτερος φίλος καί συ
νεργάτης κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος. Κατά τδ ταξεί- 
διόν του τοΰτο δ κ. Παπαμιχαλόπουλος έλαβε τήν 
ευκαιρίαν νά μελετήση τό έξαγωγικδν έμπόριον πολ
λών ’Ασιατικών πόλεων, περί τούτου δέ θά συντάξη 
μακράν έκθεσιν, ήν θά ύποβάλη είς τδ 'Υπουργείου τών 
’Εξωτερικών καί θά κάμη καί σχετικήν άνακοίνωσιν 
είς τήν Βουλήν.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

’Ενώπιον τής έξεταστικής έπιτροπής ύπδ πρόεδρον 
τ’ον κ. Χατζηκυριάκον δοΰς τάς έπί διπλώματι πλοιαρ
χίας έξετάσεις του δ φίλτατος κ. Δημ. Κοτσοβίλλης 
έπέτυχε μεταξύ τών πρώτων. Ό κ. Κοτσοβίλλης νέος 
άρτιας ναυτικής μορφώσεως, λίαν έπιτυχώς δέ διδά
σκων τά ναυτικά μαθήματα έν Πειραιεΐ, δέν ύπάρχει 
αμφιβολία ότι έσεται και άριστος πλοίαρχος.

— Λίαν προσεχώς έκδίδεται μουσική έφημερίς, δε
καπενθήμερος καί εικονογραφημένη έπιμελεία τών κ. 
κ. Γ. Κυριαζή, Ίω. Τσώκλη και Π. Τζανέα. Τήν 
συνιστώμεν έκθύμως.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Λεμ,ενοδεεκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπδ Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών ΙΙυξόδων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έξαρτισμ-οϋ τών Πλοίων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

θαλασσογραφεκος χάρτης Ελλάδος,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(Έγκρίσεε ής
Περιλαμβάνει εμπορικόν Λύκειον.

Έπόπται τον ίιιπορικον Λνκείον
Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Καθηγητής τοΰ έμποο. δικαίου έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

Γ. ΚΑΤΣΕΑΙΔΗΣ
Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητής Τραπέζης.

Ικυβερνήσεως λίΙ αρωγή
Λύκειον

’Κκπαίδευσις τελεία, πλήρης μόρφωσις. οϊκοτροφεϊον
Η «’Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ I "75.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙBEQΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΊ’ΓΑΝ IQ
ΑΧ- Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων ατμόπλοιων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων καί Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

θαλασσογραφεκός χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ|πόλεως 
κλπ. Δρ. 5. —

Άνεμ-ολόγοον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμ,μ,ατα ΛΙαπεέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δδνανται να γράφουν πρδς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά του αντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τδν αίτοΰντα.

τοϋ δήμ.ου ’/Αθηναίων)
θετικών επιστημών και Φιλολογ. Λύκειον 

Έπόπται τοΰ Λνκείον τών Θετικών έπιάτηιιών 
ΤΙΜΟΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΙΊΣ
Καθηγητής τής χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω. 

μετά πατρικής έπιβλέψεως

1

1



Μ1ΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Σ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις : Λονδίνου : Miehalinos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τν.Ιεΐραφ ΔιεύΟντης. CoTZIAS,SYRA.

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλούμεν τούς κ. κ. συνδρομητές 
τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ ’ ευθείαν προς 
τήν : Διευθυνσιν τής «Ναυτικής 'Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ινα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεως τού λογαριασμού των άμέσως 
ή διαχείρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. ‘Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ κα! Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Ιϊράκτορες έμποροκών άτμοπλοίων 

καί ναολομεσίταο. Λοεύθονσος τηλε
γραφική: ΔΑΝΕΖΗΝ, Κωνσταντο- 
νούπολον.

TYHOI5J Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 ’Οδός Πραξιτέλους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ wi ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροε καί ναυλομεσΐταο. Λέ- 

χονταο εμπορεύματα έπί προμήθεια 
*αι προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αί ατμόπλοεα.

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

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ KAI Cie

Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 
Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ. Υποκαταστήματα εις Λονδίνον και Ταϊ-

♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦«♦·♦«♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ C°
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαι έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίφ και Νοβοροσίσκη.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντι 30 λεπτών έκαότον εις ά
παντα τά έν ΆΟήναις βιβλιοπωλεία και έ- 
τώ «Άθηναΐκώ βιβλιοπωλείο» παρά τό Ύ- 
πονργεϊον τών Ναυτικών.

εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτικά» ’Ελλάς» πωλείται εις τό βιβλιο- 

χαρτοπωλείον δ «Έρμης» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάκη


