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Ή θαλαμηγός τον Δονκός τον Όρλεάν έν Φαλήρω.—Τό ναντικόν δνότν^ημα έν ’Αγγλία. 
—Σιιματογραφικόν όνότημα ά νταποκρινόμενον είς τόν διεθνή άηματολογικόν Κώδικα. —· Ση- 
ματογραφικόν άλφάβητον.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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Λρος εγγραφήν μετά τοΰ άντοτίμου.

. .. - ^ΗΜ· <ΝΑΤΤ· ΕΛΑ.» Οί κρατίιάαντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριθμόν τής «Μαντικής 
Ελλάδος» θεωρούνται όννδρομηταί αι’τής.

Ή ειδική άκατος καί τά σχοινιοβόλα είναι 
τά συνήθη μέσα δι ’ ών είνε ώπλισμένοι οί ναυα
γοσωστικοί σταθμοί τών πολιτισμένων κρατών. 
Οί σταθμοί ούτοι είναι δύο τάξεων, ή σταθμοί 
μετά ναυαγοσωστικής λέμβου, πρώτης’· τάξεως 
σταθμοί, καί έχει τοιούτους ή Γαλλία, ήτις 
όιακρίνεται έν τούτω, περί τούς εκατόν, ή στα
θμοί σχοινιοβόλου, οί όποιοι είνε ιδρυμένοι είς 
άκτάς άκατοικήτους εγγύς φάρου ή σηματο
φόρου, ή σταθμού τελωνοφύλακος, έν αίς δύ
σκολος ή οιατήρησις πληρώματος. Ή ύπηρε- 
σία τών τοιούτων μικρών σταθμών είνε ανατε
θειμένη συνήθως είς τούς φαροφύλακας καί τε
λωνοφύλακας. ΙΙληθύς εννοείται σταθμών τοιού
των ύπάρχει έπί τών άκτών, ιδίως τών προς 
τόν ’Ατλαντικόν. Τό σχοινιοβόλον, canon 
porte-amarre, είναι μικρόν όρειχάλκινον πυ- 
ροβόλον, έξ περίπου ύφεκατομέτρων διαμετρή
ματος, βάλλον σιδήρινον βλήμα έξήκοντα ύφε
κατομέτρων μήκους άπο τού οποίου είνε έξηρ- 
τημίνον μακρότατον σχοινίον έπιμελώς έν κι- 
βωτίω τινι διατεθειμένο'/. Εύκολο·/ δέ είναι νά 
έννοήση τις τί γίνεται. Τό βλήμα σύρον τό σχοι
νίον διέρχεται άνω τού καθίσαντος,καταποντιζο- 
μένουη οπωσδήποτε κινδυνεύοντος σκάφους, κα- 
ταπϊπτον δέ είς τήν'θάλασσαν άφίνει φυσικώς καί 
το σχοινίον νά καταπέση έπί τού καταστρώμα
τος καί ούτω παρέχει είς τό απεγνωσμένου 
πλήρωμα μέσον όπως συγκοινωνήσει μετά τών 
έπί τής άκτής. Τόν πρώτον τών πυροβολισμών 
οιαδέχεται σειρά άλλων καί νέα ισχυρά σχοι
νιά κατέρχονται έπί τού πλοίου, φέροντα μάλι
στα μικράς πινακίδας μετ ’ απαραιτήτων τι- 
νων οδηγιών καί τότε άποκαθίσταται εϊοος γε- 
φύρας μεταξύ τής ξηράς καί τού πλοίου, τό 
ύπο τών γάλλων ναυτικών άποκαλούμενον va- 
-et-vient καί ύπό τών "Αγγλων pass-rope 
καί ύπο τού ήμετέρου ναυτικού ονοματολογίου 
οχι καί τόσον θαυμάσια διάδρομος. ’Από 
τού συστήματος τών σχοινιών αύτών κρεμαται 
σωσίβιον έκ φελού, άπό τού οποίου είνε έξηρ- 
τημένη βραχεία έκ λινού περισκελίς. Είς ταύ- 
την ένθέτει τούς πόδας του δ ναυαγός καί έλ- 
κεται πρός τήν ξηράν. Ή δαπάνη τής έγκατα- 
στάσεως σταθμού σχοινιοβόλου ανέρχεται έν 
Ευρώπη είς πεντακισχίλια σχεδόν φράγκα, ών 
τά ούο σχεδόν τρίτα δαπανώνται διά τό πυρο

βόλο'/ καί τά έξαρτήματα αυτού καί τά λοιπά 
διά το στέγασμα. ’Αντί διακοσίων έν τούτοις 
μόνον φράγκων θά ήδύνατο νά. όπλισθή φύλαξ 
τις ο’ όπλου βάλλοντος βέλος συμπαρασύρον 
σχοινίον, δπερ καί αυτό δύναται οπωσδήποτε 
νά παρέχη αξίας λόγου ύπηρεσίας.

Ή έγκατάστασις όμως πρώτης τάξεως στα
θμού στοιχίζει πλέον τών τριακοντακισχιλίων 
φράγκων. "Ακατος μετ’ έξαρτισμού δωδεκακι- 
σχίλια, στέγασμα δεκαπεντακισχίλια, άρμα 
περί τάς τρεις χιλιάδας. Τό άρμα τούτο είνε 
είοική τρίτροχος άμαξα έφ ’ ής τοποθετουμένη 
ή λέμβος φέρεται είς τήν θάλασσαν. Είναι δέ αί 
ναυαγοσωστικαί αύται λέμβοι τού αύτού πάσαι 
τύπου, 10 μέτρων μήκους, 2 μ. 25 πλάτους 
καί 75 έκ. ύψους. Τό άβύθιστον είνε ή κυρία 
άρετή του μικρού τούτου σκάφους, το όποιον 
άνατρεπόμενον έπανέρχεται έπί τής τρόπιδός 
του οι ’ αύτών μόνον τών κινήσεων τής θαλάσ
σης καί δι ’ ευφυούς μεθόδου απαλλάσσεται σχε
δόν αύτομάτως τών είσρεόντων ύδάτων, Δώ
δεκα άνδρες, ών οί δέκα έπί τών κωπών, φέ- 
ροντες τό σωσίβιον περί τήν όσφύν άποτελούσι 
τό πλήρωμα.

Εννοείται ότι διά τήν δύστηνον Σ αρκ ί α ν 
δέν είχον παρασκευασθή έπί τών άκτών τής 
"Ανδρου τοιαύται περιποιήσεις. Είναι όμως 
καιρός νά γίνη κάτι τι έπί τών άπεράντων ά
κτών μας, ύπερβαινουσών, ένεκα τών άπειρων 
πτυχώσεών των, τήν έκτασιν τών άκτών δλο- 
κλήρου τής Ίβηρικής χερσονήσου, έκτεινομένων 
μέσω θαλασσών ολίγον όνομαστών οιά τάς ίοιο- 
τροπίας των.

Εκτός δέ τών μνημονευθέντων ναυαγοσωστι
κών μέσων, χίλια δύο άλλα τίθενται είς ένέρ- 
γειαν σήμερον έν Ευρώπη καί ’Αμερική ύπο 
τών ναυαγοσωστικών έταιριών σημαντήρες 
ζώναι, στηθόδεσμοι ναυαγοσωστικοί, στεφάναι, 
πλωτά στρώματα, πρόχειροι σχεδίαι, σχοινιά 
Τορρές καί πολλά άλλα, ών ή περιγραφή Οχ 
άπήτει πολλάς σελίδας. Έχει οέ ληφθή προ 
νοια καί διά τά είς τούς λιμένας συμβαίνοντα 
μικρά δυστυχήματα. Ούτως οί τελωνοφύλακες 
καί άστυφύλακες είς πολλάς παραλίας πόλεις 
φρουρούντες έπί τώ/ κρηπιδωμάτων είναι «οπλι
σμένοι πάντοτε διά σχοινιού καταλήγοντος είς 
άγκιστρο·/ ή ξύλινο·/ τινα κύλινορον καί ρίπτουσι.
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τούτον παρευθυς εις βοήθειαν τού πρώτου τυχόν 
ολισθήσαντος έκ των προκυμαιών, των γεφυρών 
ή των φορτηγίδων καί λέμβων.

Τά πάντα τέλος έχουσιν όργανωθή· πρό παν
τός όμως έχει καλλιεργηθή τό πνεύμα το φι- 
λάλληλον καί το της αύταπαρνήσεως. Καί εις 
πάντα ταύτα έθαυματούργησεν ή ιδιωτική πρω
τοβουλία ή εκατομμύρια άθορύβως συνεισφέ- 
ρουσα ύπέρ τής διασώσεως χιλιάδων εύτολμων

ΣΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
TO ΤΑ1ΝΑΡΟΝ

δΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Η πρόοοος τής άτμήρους 'Ελληνικής ναυτι

λίας καθημερινώς άποδεικνύει ότι εχομεν ανάγ
κην πολλών έπιβοηθητικών μέσων, ϊνα μή πα
ρακωλύεται ή πρόοδος αυτή καί άπροσκόπτως 
λειτουργή ή ναυτική εμπορική ύπηρεσία καί 
εξυπηρετούνται τά συμφέροντα τών φορτωτών, 
ναυλωτών καί εφοπλιστών, κατά τρόπον ομοιον 
μέ τά άλλα έχοντα άτμήρη ναυτιλίαν Κράτη.

Ό Σηματογράφος ενεργητική έφεύρεσις τών 

(Είχιο !)

Σηματογραφικδν σύστημα άνταποκρινόμενον τρδς τον διεθ-.ή Σηματολογιχδν Κώδικα.

ναυτίλων καί επιβατών, άνευ τού έθελοκινδύνου 
τών οποίων όντως ήθελε σταματήσει ή πρόοδος 
καί ο πολιτισμός.

Ίδωμεν παρ’ ήμίν τις θά είναι δ πεφωτι
σμένος ευεργέτης όστις θά κάμη τήν καλήν αρ
χήν νά μας δπλίση διά μιας ναυαγοσωστικής ά
κατου καί τού πρώτου σχοινιοβόλου.

Κ. Ν. Ραδοχ.

τελευταίων χρόνων έταμε νέαν οδόν εις τό ναυ
τικόν έμπόριον συνδυασθεΐσα μέ τήν ταχύτητα 
τού ατμού καί σήμερον αί διαταγαί πάσης φύ- 
σεως δίδονται ή λαμβάνονται έν τώ πελάγει. 
Δύναται δέ δ πλοίαρχος διερχόμενος τών επί 
τής γραμμής αυτού άκρωτηρίων νά λαμβάνη 
νέας ειδήσεις άπό τούς ίδιοκτήτας τού άτμο- 
πλοίου του καί νά προστατεύη τά συμφέροντα 
αυτών καθώς καί τών φορτωτών του.

Ή όσον άπλή,άλλά καί σπουδαία αυτή έφεύ- 
ρεσις συνίσταται άπό ξύλινον στήλον καί τρία 
κινούμενα ξύλινα καφασωτά πτερά (βλέπε ει
κόνα) καθέτως τοποθετημένα εις ί'σην άπόστασιν 
μεταξύ των, κινούμενα καί στηριζόμενα έκτου 
κέντρου εις μεγαλειτέραν γωνίαν 90° μοιρών.

Ή κίνησις τών πτερών τού Σηματογράφου 
άνταποκρίνεται εις τά γράμματα τού άλφαβήτου 
(βλέπε εικόνα 2) καί δ συνδυασμός τών γραμ
μάτων μας δδηγεϊ εις τόν διεθνή σηματογραφ κον

Σηματογραφιχδν ’Αλφάβητου Δ'.εΟνοϋ; Κώδιχος. (Είκών 2).
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Κώδικα πρός άνάγνωσιν τών φράσεων μέ τήν 
υ.εγαλειτέραν εύκολίαν.

Ώς έχουσι σήμερον τά συμφέροντα τής ήμε- 
τέρας ναυτιλίας, πρέπει ταχέως νά τοποθετη
θώ Σηματογραφικός σταθμός, έπί τής κορυφής 
τού Ταινάρου (Καβο-Ματαπά), διότι το άκρω
τήριον τούτο είναι ή πύλη διά τής όποιας συγ
κοινωνεί το μόγα κέντρον τού ’Ανατολικού εμ
πορίου καί τής Μαύρης Θαλάσσης.

Τό Ταίναρον είναι τά σημεϊον έπί του όποιου 
θέτουσ πορείαν τά έκ τής Δύσεως ερχόμενα 
άτμόπλοια καί έξ αύτού πάλιν οίσεται το ση
μεϊον τής έπιστροφής εις τήν Ευρώπην.

Είναι λοιπόν μεγίστη ’Εθνική παράλειψις καί 
πρέπει νά διορθωθή άμέσως, ναυτικώς δε θεω
ρείται σήμερον ή τοποθέτησις Σηματογραφικού 
Σταθμού έκεϊ πράγμα τής πρώτης ανάγκης εκ 
τού οποίου πολλά θά έκπηγάσουν κέροη καί 
Λ l A (S !οια το οημοσιον.

Τινές έκ τών σοβαρών λόγων είσί καί οί έζής:
Ιον) Τά έκ τής Δύσεως ερχόμενα άτμόπλοια 

ξένα ή ήμέτερα θά σημαίνουν τήν διέλευσιν αύ- 
τών καί θά ζητούσιν εις δρισμένην πλέον ώραν 
τήν άνθράκευσίν των. Ένω σήμερον τίθενται 
οί γαιάνθρακες εις τάς φορτηγίδας καί άναμέ- 
νεται τό άτμόπλοιςν άορίστως έπί ημέρας.. διότι 

ή άναχώρησις αύτού έτηλεγραφήθη άπό τήν 
’Ιταλίαν. Τίδέ έστί άνθράκευσις ατμόπλοιων έν 
Έλλάδι πάντες γνωρίζομεν, διότι μόνον δ λιμήν 
τής Σύρου προμηθεύει καί παραδίδει εις τά 
άτμόπλοια 60 = 65 χλιάδας τόννους κατ’ 
έτος.

2ον) Το Κράτος μας θά έχη σοβαρά κέρδ; 
άπό τόν σηματογράφον τού Ταινάρου, σιο τ) 
άκρωτήριον τούτο είναι σημεϊον όμοιον μέ τό 
Γιβραλτάρ καί όλα τά άτμόπλοια έκείθεν διέρ_ 

χονται κατά τήν άνοδον καί κάθοδον καί θά ση- 
μαίνωσι τήν διέλευσιν των, καθ’ όσον ούδαμου 
άπό τής Σικελίας μέχρι τών Δαρδανελλίων 
ύπάρχει Σηματογραφικός Σταθμός. ’Εάν δέ ύπο- 
λογίσωμεν ότιτά ατμόπλοια θά χρεώνονται έκα
στον μέ δραχμάς πέντε (ε’ις τό Γιβραλτάρ χρε
ώνονται μέ 5 Σελίνια) τότε θά πεισθώμεν περί 
τού ούσιώδους κέρδους τού Σταθμού, όστις οιά 
μισθοδοσίας θά πληρώνη 200 — 250 δραχμάς 
κατά μήνα — ύπάρχοντος τού προσωπικού τού 
Φάρου θά προστεθή μόνον ή τηλεγραφική ύπη
ρεσία.

3ον) Ό Σταθμός ούτος θά χρησιμεύση ώς 
κέντρον έξασκήσεως εις τό Σημ,ατογραφικον δι
εθνές καί πολεμικόν σύστημα τής προπαιοευτι- 
κής τών ναυτικών μας σχολής, διά τού όποιου 
θά έφαρμόζηται ή θεωρία.

5ον) Καί ύπό έποψιν προόδου καί πολιτισμού 
τού Έθνους μας δ Σηματογραφικός Σταθμός 
έχει μεγάλην σημασίαν, διότι τά πολεμικά 
πλοϊα τών Δυνάμεων καί έν γένει οί στόλοι τής 
’Ανατολής θά συγκοινωνούν άμέσως τηλεγρα- 
φικώς μέ τάς ’Επικράτειας των καί θά έκλείφη 
ή ύπάρχουσα ιδέα περί τής ύπηρεσίας τών πα
ραλίων μας.

Ν1Κ. ΚΟΤΣΓΒΆΛΗΧ

1
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
’Ινδικός Ωκεανός

Είς τον ’Ινδικόν ώκεζνόν μεταξύ 10° εως 
30° μοιρών Νοτίου Ιίλάτους ό τοπικός άνεμος 
Σιρόκος είναι αμετάβλητος καθ’ δλον τό έτος' 
άλλά κατά τούς μήνας Μάϊον. ’Ιούνιον, Ιού
λιον, Αύγουστον, Σεπτέμβριον καί Νοε'μβριον, 
πλησιάζει μέχρι τοϋ 'Ισημερινού.

Μεσόγειος
Ό άνεμος Σιρόκος πνέων έκ της ’Αφρικής 

πρός τά παράλια τής ’Ιταλίας είναι πολλάκις 
ορμητικός καί θερμότατος κυρίως διά την Μελέ
την και Σικελίαν.

Άδριατικός κόλπος
Είς την Αδριατικην θάλασσαν (κόλπος Τερ

γέστης) πνέει συχνά τρικυμιώδης άνεμος τού 
Βορρά, ψυχρότατος τόν χειμώνα καί πολλάκις 
θυελλώδης τόν όποιον όνομάζουσι Μπόρα.

Είς την Μεσόγειον πνέουσι περιοδικοί άνεμοι 
καλούμενοι Έτησίαι (μελτέμια) μέ διεύθυνσιν 
Τραμουντάνα ή Γρέγο-Τραμουντάνα, οί όποιοι 
άρχίζουν άπό τού μηνός ’Απριλίου μέχρι Σε
πτεμβρίου. Διακόπτονται συχνά άπό όλιγοήμε 
ρον γαλήνην καί μέτριους άνέμου: τού 11ου- 
νέντε καί Γαρμπή.

Είς τό Αίγαΐον πέλαγος οί άνεμοι το'ν Μελ- 
τεμίων είναι ορμητικοί καί σχεδόν δλαι αί νήσοι 
τού ’Αρχιπελάγους τούτου χύνουν δυνατούς ανέ
μους μέχρι τού Νοτίου μέρους τής Κρήτης καί 
γίνονται άσθενέστεροι δσον πλησιάζουν πρός τήν 
παραλίαν τής Αίγύπτου καί τής Τριπόλεως.

Μαύρη βάλαόάα
Είς τήν Μαύρην θάλασσαν πνέουσιν άνεμοι 

κανονικοί βόρειοι, καί τό θέρος διακοπτόμενοι 
άπό ολιγοήμερον γαλήνην, τήν όποιαν διαδέχε
ται ό άνεμος τού Γαρμπή καί τής “Οστριας, 
δ’στις ούδέποτε διαρκεΐ περ σσότερον τών 2-4 
ήμερών. Οί άνεμοι ούτοι έςαιρετικώς μόνον είς 
τάς ’Ισημερίας διαρκούν περισσότερον τών 5 
ήμερών άλλά σπανίωςύπερβαίνουσι τάς 7-ημέρας.

Οί τρομεροί χιονοστρόβιλοι τής Τραμουντά- 
νας καί τού Γρέγο Τραμουντάνα άρχίζουν άπό 
τού ’Οκτωβρίου καί καταπαύουν τόν ’Απρίλιον. 
Α ί τρικυμίαι αύται ούδέποτε κρατούν περισσό
τερον τών 4 ήμερών μετά τάς όποιας ό άνεμος 
θά στραφή Νοτιοδυτικός ή Νοτιοανατολικός. 
Ό έλαφρός νότιος άνεμος άρχίζει πάντοτε μετά 
μεσημβρίαν. Οί άπόγειοι άνεμοι πνέουν μέ 
διεύθυνσιν Μαΐστρο άπό τά Εύρωπαϊκά παρά
λια καί μέ άνεμον Όστρια άπό τά ’Ασιατικά. 
Είς τό ’Ανατολικόν μέρος τής Μαύρης θαλάσ
σης οί άπόγειοι άνεμοι έχουν ’Ανατολικήν 
διεύθυνσιν.

Νικολ. Γ. Κοτςοβιλλης

ΤΑ ΕΛΑΒΝΙΚΑ ΚΟΡΑΛΛΙΑ
I ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΙ ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ

* Το καλήτερον το όποιον είχε νά πράξη ή 
Κυβέρνησες όιά τήν μελέτην τού ζητήματος 
τών κοραλλίων ήτο ή άπόφασις, είς ήν προέβη 
όπως καλέση ενταύθα ’Ιταλόν ειδικόν έπί τούτφ . 
Ή «Ναυτική Ελλάς» χαίρει βεβαίως οτι είς 
όσα αύτη έγραψεν επικαλούμενη τήν φροντίδα 
τής Κυβερνήσεως πρός έξερεύνησιν νέου πλου- 
τοφόρου πόρου, ό όποιος πιθανότατα νά είνε 
λίαν σημ.αντικός, έπηκολούθησεν ή τοιαύτη ά- 
πόφασις τής Κυβερνήσεως. Δέν πρέπει νά άμ- 
φιβάλλωμεν ότι ό μέλλων νά έλθη έπί τούτω 
’Ιταλός θά δύναται νά ένεργήση πλήρη τήν 
άναγκαίαν μελέτην. Διότι ύποθέτομεν ότι δέν 
καλείται μόνον, ϊνα επιχείρηση τήν εξαγωγήν 
ποσού τίνος ές ώρισμένης θαλάσσης, ϊνα μόνον 
έκτιμηθή το ποσον καί το ποιον τού ύπάρχον- 
τος είς τήν θάλασσαν έκείνην κοραλλιού.

Τήν έρευναν τού ’Ιταλού ή τών ’Ιταλών 
δέον νά παρακολουθή καί τό Υπουργείου τών 
Ναυτικών διά πλοίου φέροντος αξιωματικούς 
ειδικούς πρός τήν μελέτην ταύτην. Ή έρευνα 
δέον νά έπεκταθή είς πάντα τά παράλια, όσα 
ύπάρχει ιδέα ότι έχουσι καί παράγουσι κοράλ- 
λιον, οί δέ αξιωματικοί τού ύπουργείου τών 
Ναυτικών νά συντάττωσι τον ειδικόν χάρτην έν 
τώ όποίω νά σημειόνωνται διακεκριμένα! πάσαι 
αί κορραλλιοφόροι 'Ελληνικού. θάλασσαι. Ούτω 
θά δυνηθώμεν νά μάθωμεν ποϊαι έκ τών θα
λασσών ήμών έχουσι κοράλλιον, είς τί ποσόν, 
τίνος ποιού καί είς ποιον βάθος. Ούτω δέ μόνον 
θά είνε πλήρες τό έργον τών καλούμενων ’Ιτα
λών καί ούτω μόνον θά δύναται ή Κυβέρνησις 
νά εϊπη ότι έμελέτησε τό ζήτημα τούτο, ώστε 
νά έκτιμηθή θετικώς ή άξια καί σημασία τού 
νέου τούτου πόρου.

NEON ΤΑΧΥΠΛΟΥΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΪΑΓΑΣΗΤΙΚΟΝ

ΓΙαρά τών κ. κ. Γερ. Πόρτολου και Ιω. 
Κομηνοΰ ήγοράσθη έν ’Αγγλία νέον, κομ
ψόν καί ταχύπλουν άτμόπλοιον άντί 9,000 
λιρών. Τό άτμόπλοιον τοΰτο έχει προορισθη 
διά τήν έξυπηρέτησιν τής συγκοινωνίας του 
Παγασητικοΰ κόλπου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗ: ΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TOY X. ΝΙΚ ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Θήρα

Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα.

Πλάτος Β. 36" 23'
Μήκος Α. 25° 28'

Σέριψος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά, χιλιόμετρα 
ΠερΙπΛονς ’Αγγλικά μίλια
ΤΥλο, Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 10’
Μήκος Α. 24° 30'

Κάάόος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερίπΛους ’Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 35° 24'
Μήκος Α. 26» 56’

75.467ο
30.—

37 3.—

75. '<5
21.—

436.—

65.17
21.—

470.—

Άλόνηόος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 61 -74°/0 
Περίχ.Ιονς ’Αγγλικά μίλια <5.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα 457.—

Πλάτος Β. 39» 1Γ 
Μήκος Α. 23° 54’

Σύιιη

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 58.31
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 23.—
Ύψος Γαλλικά μέτρα 321.—

Πλάτος Β. 36» 35’
Μήκος Α. 27° 52’

Τήλος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36» 26' 
Μήκος Α. 27° 23'

"Ιδε προηγούμενον,

56.59
26.—

640.—

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ύπάρχουσιν άτομα τελείως κατά τΐ> φαινόμενον 
ύγιά, τά όποϊα δι’ έλαχίστας άφορμάς, είτε καί άνευ 
λόγου πάσχουσιν αιμορραγίας τής ρινός. Αί αιμορρα
γία! αύται, επιστάξεις καλούμεναι, συνήθως μέν ούδέν 
τό σοβαρόν ένέχουσιν, άλλ’ είς άτομα διατεθειμένα 
καί κατ’ έπανάληψιν πάσχοντα τοιαύτας αιμορραγίας, 
δύνανται να αποβώσι κινδυνώδεις καί δι’ αύτην τήν
ζωήν.

Αί επιστάξεις ώς επί τό πλεϊστον προέρχονται έκ 
τοϋ προσθίου πλαγίου μέρους τοϋ διαφράγματος τοΰ 
χωρίζοντος τήν ρίνα είς τούς δύο ρώθωνας. Συμβαίνει 
όμως ενίοτε νά προέρχωνται καί έκ σημείου κειμένου 
είς τό οπίσθιον μέρος τής ρινός, εύρεθέντες δέ πρό μιας 
τοιαύτης αιμορραγίας έν πρώτοις θά προσέξωμεν πόθεν 
ή αιμορραγία έχει τήν προέλευσίν της, Πρός τοΰτο θά 
διατάξωμεν τόν άρρωστον ν’ άνοιξη τό στόμα αύτοϋ 
καί έάν είς τόν βάθος τοΰ στόματος διακρίνομεν αίμα, 
ή έάν αύτός ό άρρωστος αισθάνεται τό αίμα είς τόν 
φάρυγγά του, σημεϊον δτι ή αιμορραγία είνε οπίσθια 
Έν πάση άλλη περιπτώσει ή αιμορραγία είνε πρόσθια 
καί τήν θεραπείαν αύτής θά πραγματευθώμεν σήμερον.

Όταν επομένως εύρεθώμεν πρό έπιστάξεως πρόσθιας 
μή έπεχυμένης άφ’ έαυτής καί δυναμένης ώς έκ τής 
σφοδρότητος αύτής νά διακινδυνεύση τήν ζωήν τοΰ άρ 
ρώστου, τό πρώτον δπερ εχομεν νάπράξωμεν είνε νά συλ- 
λάβωμεν ίσχυρώς διά τών δύο δακτύλων την ρϊνα τοΰ 
πάσχοντος καί τότε ή αιμορραγία θά σταματήση ένε
κα τής πιέσεως, ήν έξασκοΰμεν διά τών δακτύλων 
ήμών έπί τοΰ αϊμορραγοΰντος αγγείου. Έν τώ μεταξύ 
άλλος έτοιμάζει έκ λεπτοΰ ύφάσματος είδος μικρας 
χοάνης, τήν όποιαν είσάγομεν έντός τοΰ αίμορραγοΰν- 
τος ρώθωνος τή βοηθεϊφε είτε τοΰ μικροΰ δακτύλου 
ήμών ή μολυβδοκονδύλου τινός. Τήν χοάνην αύτήν πλη- 
ροΰμεν έκ τεμαχίων τοΰ ίδιου ύφάσματος, ή άπλώς 
βάμβακος, πιέζοντες ίσχυρώς θά σχηματισθή οΰτω, 
είδος βύσματος ή πώματος, δπερ θά πιέζη διαρκώς τό 
αίμορραγοΰν άγγεϊον καί ή αιμορραγία ή άπειλήσασα 
τήν ζωήν τοΰ αρρώστου, θά σταματήση. Πρός συγ 
κράτησίν δέ τοΰ βύσματος τούτου δένομεν μανδήλιον 
περί τήν ρϊνα τοΰ άρρώστου καί ειτα κατακλίνομεν 
αύτόν. Μετά ταϋτα έάν ή αιμορραγία ήτο μεγάλη καί 
ό άρρωστος είνε ωχρός, τά δέ άκρα αύτοϋ ψυχρά, 
άνυψοΰμεν τους πόδας αύτοϋ διά δύο η περισσότερων 
προσκεφαλαίων, τήν δέ κεφαλήν καταβιβάζομεν δσον 
τό δυνατόν, σκεπάζομεν τόν άρρωστον καλώς, μεταξύ 
δέ τών σκελών αύτοϋ θέτομεν φιάλας θερμάς. Πρός 
τούτοις θά άπαγορεύσωμεν εις αύτόν το απομύττεσθαι 
καί απόλυτον ησυχίαν θά συστήσωμεν. Ώς τροφή χο. 
ρηγεϊται είς τόν άρρωστον ζωμός ισχυρός, γάλα, κο
νία* καί οίνος παλαιός.

ΝΙΚ. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ
ιατρός έν τώ Ζαννείω Νοσοκοκείω Ί
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ΊΙ θαλαμηγός του Δουχός τοΰ Όρ1 εάν «Μαρούσσια» έν τώ όρμω τοΰ Φαλήρου.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓ ΚΑΤΑ ΛΕΙΨΙΣ ΙΙΛΟΙΟΤ

Έπί τοϋ ύπό τοϋ κ. Πασ. τεθέντος έρω-ήματος, 
άν δύναται δ συνιδιοκτήτης άτμοπλοίου νά εγκατάλειψη 
την μερίδα αύτοΰ, άνευ ούδεμιάς ύποχρεώϊεως, καί 
μέχρι τίνος χρόνου δύναται να πράξη τοϋτο, απαντώ 
τα έξης·

Έν πρώτοις νόμος κανονίζων τάς σχέσεις τοϋ συνε- 
ιροπλισμοΰ δέν ύπάρχει έν Έλλάδι, αί τοιαΰται δέ 
σχέσεις τών συνιδιοκτητών πλοίων διέπονται α) ύπό 
τινων άρθρων τοϋ Έμπορικοΰ νόμου (216. 233. 23 i.) 
ατελέστατων καί ανεπαρκών, β) τών σ/ετικών περί 
κοινωνίας καί συγκυοιότητος διατάξεων παο’ ήαϊν 
ίσχύοντος Ρωμαϊκοί δικαίου καί γ) τών μεταξύ τώ 
συνιδιοκτητών συνομολογουμένων συμφωνιών.

Συμφώνως λοιπόν προς τάς διατάξεις ταύτας καί 
τάς έπικρατούσας έπί τοϋ ζητήματος τούτου γνώμας, 
δ ιδιοκτήτης τοϋ πλοίου δέν ευρύνεται πλέον τής αξίας 
τοϋ πλοίου χαί τοϋ ναύλου διά πράξεις τοϋ πλοιάρ
χου, χαί δή χαί όταν έδανείσθη διά λογοριασμόν τοϋ 
ιδιοκτήτου ναυτιχώς προς έπισχευήν τοϋ πλοίου συμ
φώνως προς τό άρθρον 233 τοϋ Έμπορικοΰ νόμου· ώς 
δέ δ πλοίαρχος, δύναται ώς άντιπροσωπεύων τούς ίδιο - 
κτήτας δυνάμει τοϋ ρηθέντος άρθρου νά συνομολογήση 
εις βάρος αυτών ναυτοδάνειου, τοσούτω μάλλον χαί δ 
ένδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δανειζόμενος, βαρύνει μετά 

τής μερίδος αΰτοΰ καί τήν μερίδα έκείνου, όστις άρνεΐ 
ται νά χαταβάλη τό αναλογούν αύτώ μέρος τών δα
πανών δια τάς ανάγκας τοϋ πλοίου. 'Οπωσδήποτε όμως 
οί συνιδιοκτήται είτε δανείζονται παρά τρίτου καί βαρύ - 
νουσι τήν μερίδα τοϋ μή χαταβαλόντος, είτε αυτοί 
ουτοι δαπανώσι δια λογαριασμόν τοϋ αονουμένου τήν 
καταβολήν, εχουσι βεβαίως άπαίτησιν χατ’ αύτοΰ, όν- 
τες δανεισ αί, καί συνεπώς δ μή καταβαλών συνιδιο
κτήτης, δικαιούται ιά έγκαταλείψη τήν μερίδα αύτοΰ 
προς τούς λοιπούς συνιδιοκτήτας, έάν ούτοι ε’ισίν οί δα- 
νεισταί του, ή εις πάντα άλλον δανειστήν παρασχόντα 
δάνειον δια τάς άνάγκας τοΰ πλοίου καί τήν αποστολήν 
αύτοΰ.

Κατα την έρώτησιν ταύτην δέν δρίζεταί μοι σαφώς 
διά ποιαν αιτίαν, χαί προς ποιον πρόκειται νά γείνη 
ή έγκατάλειψις, άν τούτέστιν εις τούς συνιδιοκτήτας, 
ή τρίτους δανειστάς, αλλ’ δπωσδήποτε κατ’άμφοιέρας 
τάς περιπτώσεις, ή έγκατάλειψις είνε δυνατή.

Μή γενομένης δμως παραχωρήσεως τής μερίδος δ 
συνιδ'οκτήτης τρέχει τόν κίνδυνον να πληρώση δλόκληρον 
τό χ ρ έ ο ς έαν έναχθή ύπό τοΰ δανειστοΰ, αδιάφορον έάν 
ούτοςείνε συνιδιοκτήτης ή τρίτος διότι ύποστηρίζεται ύπό 
δοκίμων συγγραφέων η γνώμη ότι οί συνιδιοκτήται 
ειλ.ε άλληλεγγύως καί εις δλόκληρον ύπεύθυνοι, καί

V ■
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΊΣΤΥΧΒΜΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Ή πρώτη είχών παριστα τό θαλαμηγόν «Σαμροκ Πιι, τοΰ όποιου επεβαινει δ Βασιλεύς Έοουαροος προ 
τής θραύσεως τοΰ ίστοΰ. Ή δευτέρα είχών παριστα τήν παραλίαν τοΰ Κόους, όπου αί ιστιοδρομία:, ή οε 

τρίτη «Σαμρόχ τόν Β'ο μετά τό δυστύχημα ρυμουλχούμενον.
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ούχί κατά λόγον τής μερίδος αύτών (οίον οί Valin— 
Creep — Laurin—Valroger. Des—jardins—Lyon Caen 
et Renavlt καί άποφ. Ακυρωτικού τής 27 Φεβρ. 1877 
καί Γ, Λαζαρϊμος) μολονότι ή γνώμη αυτή αποκρούε
ται ύπδ τοΰ Romain de Seze εΐδικώς επί τού ζητή
ματος τούτου γράψαντος, ήτις κατ’ έμέ είνε καί ή 
όρθοτέρα, διό,τι ή ύποχρέωσις τοΰ συνιδιοκτήτου δεν 
είνε προσωπική, άλλα πραγματική, περιοριζομένη μό 
νον εις την αξίαν τής συμμετοχής διά τοΰ ύπδ τοΰ 
νόμου παρεπομένου δικαιώματος τής έγκαταλείψεως, 
καί κατά συνέπειαν δεν δύναται »ά γείνη λόγος περί 
δεσμού άλ ηλεγγύως δστις δεσμός προϋποθέτει πρόσω - 
πικήν ενοχήν.

Ό χρόνος προς ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τής έγκα- 
ταλείψεως είνε άπεριόριστος. Ή έγκατάλειψις δύναται 
νά γείνη μετά την εγερσιν τής άγωγής περί πληρω
μής τού χρέους καί διαρκούσης τής δίκης καί άκόμη 
μετά τήν τελεσιδικίαν, άρκεΓδτι δεν έγένετο τού δικαιώ
ματος τούτου παραίτησις, ρητή ή σιωπηρά συναγομένη 
έκ τών περιστάσεων.

Σύρος Εμμ. Μακρηίαννης
δικηγόρος

Ο ΣΥΝΑ ΓΩΝΙΣΜΟς"
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΤΑ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Το ύπουργεϊον τών Ναυτικών, πρό τίνος 

έξέδωκε τεύχος, έν ω αναγράφονται τά ελλη
νικά ατμόπλοια και ιστιοφόρα, έπειοή όμως έν 
αύτώ άναγράφονται έσφαλμένως ούκ ολίγα άτ- 
μόπλοια, άτινα ή έναυάγησαν ή διελύθησαν ή 
έπωλήθησαν χάριν τής «Ναυτικής ’Ελλάδος» 
δημοσιεύομεν τόν κατάλογον τών άτμοπλοίων 
έν γένει μικρών καί μεγάλων έκάστου λιμένος 
χωριστά ώς έξής.

Λιρίιν Πειραιώς

"Ελλην πατριώτης, έκ τών έγκριτοτέρων οέ 
έν Θεσσαλονίκη ομογενών, γράφει ήμίν μεταξύ 
άλλων καί τά έξης, άτινα φρονοΰμεν ότι σοβα- 
ρώ; δέον νά μελετηθώσι παρά τών άτμοπλοϊ- 
κών ’Εταιριών καί τής Κυβερνήσει»;:

«Μετ’ εύχαριστήσεως άναγινώσκω εις τήν 
άξιόλογον «Ναυτικήν Ελλάδα» τήν πρόοδον, 
τής άτμήρους Έλ. Ναυτιλίας καί τά περίφημα 
έν αύτή άρθρα έγκριτων καί ειδικών περί τά 
ναυτικά άνδρών. Δυστυχώς όμως ή Ελληνική 
Κυβέρνησις ποτέ δέν έσκέφθη νά λαβή σοβαράν 
πρόνοιαν περί τής έμπορικής μας ναυτιλίας 
ίδρύουσα Σχολάς καί θεσπίζουσα νόμους.

«Εις τον λιμένα μας καταπλέουσιν έκτε- 
λουντα τακτικήν έβδομαδιαίαν γραμμήν τά ά 
τμόπλοια τών Εταιριών Τζών, Γουδή καί 
Νέας προσφέροντα μεγάλας υπηρεσίας εις τό 
έμπόριον καί έπιδεικνύοντα τήν σημαίαν μας. 
Δυστυχώς μεταξύ τών έν λόγω ’Εταιριών υ
πάρχει άσυμφωνία καί κατά συνέπειαν ό άπα- 
ραίτητος άνταγωνισμός, έκ τού όποιου ούκ ό- 
λίγαι προκύπτουσι ζημίαι εις τάς Εταιρείας, 
απειλείται δ ’ έξ αύτών καί αύτή ή ύπαρξίς 
των. Ή ύποστήριξις τών ναύλων είνε μέ- 
λημα, όπερ σπουοαίως οφείλει νά προκαλέση 
τήν μέριμναν όχι μόνον τών Εταιριών, άλλά 
καί αύτής τής Κυβερνήσεως, έχούσης μεγάλα 
συμφέροντα, όπως συγκράτηση τούς χαλινούς 
τοΰ άνταγωνισμού τοΰ φέροντος πρός τόν όλε
θρον».

Άννίκα
’ Αθήνα
Άθήναι
’Αγλαΐα Κουρεντή
Άκρόπολις
Άγαμέανων
Αλέςανδρος Μιχαλινός 

’Αφροδίτη
Άγιος Ιωάννης
Αύλίς
Αίγινα
’Αλβανία
Άλυσσός
Άργολίς
Άστήρ
’Αρτεμίσια
’Αδελφοί Σιφναίου
Βυζάντιον
Βικτωρία
Βαλλιάνος
Γεώργιος Μπούμπουλης
Γ. Μ χαλινός
Γεώργιος Καύτσης
Γ άλα? ςείδιον
Δημήτριος Σκυλίτσης 
Δέσποινα Μιχαλινού 
'Ελλάς
Ελλήσποντος
Έπτάλοφος
Εύβοια
"Ελλη
Ελένη

"Ηπειρος
Ήρα
Θεσσαλία
Θέτις
Θράκη
Θεόδωρος Σιφναίος
’Ιωνία
’Ιωάννης Κούτσης
Κρήτη
Κατίνα

Τόννων 830
« 172
(( 430
« 1151
« 992

668
« 1430
(( 286
(( 58
« 74
« 96
« 881

Ζ Ζ
272

« 112
« 952
α 1539
« 396
(( 801

1476
« 1621
«■ 1804
« 564
« 1125
(( 1267

« 1134
<( 171
(( 102

1605
« 131
« 162

1068
« 258
(( 324
« 357
« 313
(( 881

990
« 881 '
« 1017
« 290
« 38

Κλειώ )) 180
Κάρυστος 52
Λέων )) 632
Αέρος )) 1288
Μίνα )) 49
Μαργαρίτα )) 133
Μαριέττα Ράλλη )) 1500
Μήτηρ ’Αργυρή t( 820
Μαρία
Μάρθα

)) 1021
» 741

Μιτυλήνη » 1612
Ν αύπλιον )) ’ 295
Νικόλαος )) 139
Όλγα » 108
Πελοπόννησος )) 272
ΙΙοσειδών » 363
Πρίγκηψ Γεώργιος )) ; 52
11 ρίγκηψ )) 657
ΙΙειραιεύς )) 339
2-ajzc: )) 869
2-πετσχι )) 1 10
Σκαραμαγκάς » η 62
Σάμος )) ' 63
Στρατηγός Τύρ D 44
Σμύρνη )) 400
Σοφία Μαλανδράκη » 620
Σ απφώ )) 1248
Στέφανος » 1060
Τύρα » 41
"Υδρα )) 114
Χρυσομάλλη Σιφναίου )) 1539

Λιμάν Σύρον
’Ανατολή » 199
Άριστέα » 983
’Ατρόμητος )) 4 4
Άμπατέλος )) 997
’Αλέξιος Γάγκος » 1544
Άλκυών )) 187
’Ανώνυμος » 1639
Α VΑύρα 1581
Βασιλική )) 96
Γεώργιος )) 750
Δέσποινα » 726
’Επτάνησος )) 349
’Ελπίς » 606
Έρμούπολις )) 494
'Ελένη )) 222
Εύαγγελινή » 58
Έλπιδοφόρος » 1488
Εύάγγελος Ιίετρίτσης » 1260
Ζάτουνα » 73
’Ιθάκη Λ 703
Καποδίστριας 60
Κατίνα )) 1511

Κλημεντίνη )) 1671
Κωνσταντίνος » 1117
Λυκαυγή )) 147
Λεονάρδος )) <00
Λεωνίδας )) 974
Μαρής Βαλλιάννος )) 855
Μαρίνος Βαλλιάνος )) 464
Μαριγώ » 185
Μπήλιω » 1231
Νικόλαος Ροϋσσος » 1503
Ούράνα )) 333
Ομόνοια » 287

Παρθένων )) 847
Πανελλήνιον 197
Πηνειός )) 494
Πέλωψ )) 601
I Ιρίγκηπος » 657
ΙΙρίγκηψ Γεώργιος )) 288
Ρούμελη )) 194
ν’ ’ 618
Τρικούπης 1515
Τ ρίτων )) 180
"Υδρα ϊ) 218
Φρόσω 890
Φανή )) 965
Χίος ϋ 620

Λιμην ’Αργοιίτολίον
’Επτάνησος 934
Έρνέστος Φώσκολος » 645
Ζέφυρος » 37
Κεφαλληνία » 710
Κεφαλληνία » 388
Κεφαλληνία 1125
Κωνσταντίνος » 1100
Μαρία 1552
Όράτιος Κούπας » 1658
ΙΙύλαρος )> 111
Σοφία Κούπα » 1255
Σπυρίδων Βαλλιάνος » 843

Διμην ’Ιθάκης
"Αγιος ’Ιωάννης 133
’Αμφιτρίτη 1754
Άνδριάνα Σταθάτου )) 1669
Κ. Σταθάτος 1499
Παρασκευή » 43
Ποσειδών » 1610
Πολύμητις » 2191
Πριγκήπισσα Σοφία » 1493
Χαρίλαος Τρικούπης » 1622

Λιμην Ζακννθον
’Αδελφός » 615
'Ελένη 7781
Πέτρος ό Μέγας 43



Ναντικίι ‘ρλλάς 157
156 Μαντική Ελλάς

Λιμήν "Ανδρον
Άνδρ έας Γ» 1238
’Αντώνιος » 1303
’Ασημίνα )> 1781
Βασίλειος )) 1250
Γεώργιος )) 1569
Λεωνίδας )) 1631
Λεωνίδας καί ’Ελένη )) 1303
Μανούσης » 1238
Μιχαήλ )) 1436
Πολυξένη )) 1575

Λιμήν Βόλον
Άγιος Σπυρίδων )) 47
Κλεοπάτρα » 36

Λιμήν Γαλαξειδιον
1 Ιηνελόπη )) 43

Μη άναφερόμενα έν τφ τείνει
Άρης » 42
Ακμή ))
Άσελφοί Χρυσοβελώνη )λ 2332
Άργεό » 1586
Βόσπορος » 2347
Βρυσηίς )) 9ί·3
Γεώργιος )) 38
Εϋξεινος )) 115
Ελλήσποντος » 104

Ζαρίφης 1827
Ζίρδα Άμπατιέλλου η 1824
Κυκλάδες » 1916
Κώστας 1329
Κωνσταντίνος » 1119
Μουμουτζής 1240
Νέα ’Ομόνοια » 130
I Ιροποντίς » 105
Σφίγξ » 42
Σπάρτη » 2540

Πωληβέντα
Αικατερίνη Κούπα » 703

Αγιος Ιωάννης 137
Αδελφοί Βαλλιάνου » 1012
Άνοριάνα » 1143
Αριάδνη Μιχαλινού » 641
Βόσπορος 40
Δαμασκηνή » 79
Διονύσιος Σταθάτος 1274
Ελένη Μήλα » 1328
Ερμής 603
’Εμπειρικός » 1501
Ζ. Μ. Χρυσόβελώνης 957
Θηρεσία » 580
Θησεύς » 133
Ίθάκτ » 1041
’Ιωάννης Μήλας 1428

Ίκαρίων » 52
Λέσβος )) 839
Λομβάρδος )) 1363
Μαρία » 1500
Μέντωρ 43
Ν. Βαλλιάνος » 874
ΓΙάρος )) 309
Πέτρος Φώσκολος )) 554
Πηνελόπη » 51
Παρνασσίς » 598
Τηλέμαχος )) 43
Φωκάς )> 1483

Ναναγήόαντα ή διαλνΟέντα
Άνδρέας Βαλλ’άνος )) 884
Ιουλία Κζραμάνου » 1125

Πηνελόπη ))
Μακεδονία )) 258

Πειραιεύς 6 Ιουνίου 1901

Λάμπρος Παρθενηχ
Σημ. «Ναυτική; Ελλάδος». Άλλά καί έκ του κα-

ταλόγου τούτου λείπουν περί τα 25 νέα ατμόπλοια
αγορασθέντα τελευταίως.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Εχομεν ύπ ’ όψιν ήμών την αγγελίαν του 
νέου βιβλίου τού φίλου καί συνεργάτου ήμών 
κ. Κωνσταντίνου Ν. Ράσου «’Ιστορία τών 
συγχρόνων πολεαικών Στόλων άπο τής εφαρ
μογής τού άτμού ώς κινητήριου αύτών συνά- 
μεως». Τό βιβλίον τούτο έκτυπωθέν διανέμε- 
ται μετ ’ όλίγας ημέρας είς τούς συνορομητάς 
του, είναι δε πολύτιμον άπόκτημα σιά πάσαν 
βιβλιοθήκην, άρχόμενον άπό τής γενέσεως τού 
συγχρόνου Πολεμικού Ναυτικού. Δέν θέλομεν 
νά ένδιατρίψώμεν είς τά περιεχόμενα τών κε
φαλαίων του, έκ τών όποιων καί μόνον ούνα- 
ταί τις νά έννοήση τήν σοβαρότητα τού έργου. 
’Αρκεί ότι ή ιστορία τών συγχρόνων πολεμι
κών Στόλων γράφεται άπό τόν ύπέρ πάντας 
είδικώτατον κ. Κωνστ. Ν. Ράδον, μέλος τής 
έν Παρισίοις ’Εταιρίας τών Ιστορικών Σπου
δών, καθηγητήν τής Ναυτικής Ιστορίας καί 
έφορον τού ’Ιστορικού καί ’Εθνολογικού Μου
σείου .

Τό έργον τού κ. Ράδου προϊόν μακράς καί 
έμβριθούς έργασίας φρονούμεν ότι δέν έχει 
ανάγκην ούδεμιάς συστάσεως. Οί έπιθυμούντες 
νά άποκτήσωσι αύτό, έκ τών ολίγων διατιθε- j
μένων άντιτύπων δύνανται νά άποταθώσι και 
είς τό Γραφείον τής «Ναυτικής Ελλάδος»,

0 ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ

(Συνέχεια ,έκ τοϋ προηγουμένου)
Άπδ B ii tow είς ’Άαστερδαμ μίλ. 759

» » 9 Άντβέρπην » 7Ι4
9 )) 9 "Αρενδαλ ir 851
» 9 9 Βέογεν >) 770
9 » 9 Βουλώνη' » J85
» » 9 Βρεμερχάβεν 928
9 9 » Καέν » 537
» 9 Καλαί » 601
» 9 9 Χεοβοϋργον »

J) 461
» » 9 Χριστιανίαν » 975
» 9 9 Χριστιασάνδην » 820
9 9 9 Διέππην » 562
» » 9 Δουγκέρκην » 620
9 9 9 Έλσινόρην » D 1021
» 9 9 Φρειδρισχάβεν >) 896

9 » Φρείδρισταδ » 926
» 9 » Φρείδρισαλδ » 934
9 9 9 Γχέντ » 697
» • 9 Γκότεμβουργ » 944
» 9 9 Γκρίμσταδ » 841
η » 9 Άμβοϋργον » 973
9 9 9 Χάβρην » 527
9 » 9 Χάλμστ αδ » 991
9 9 9 Όστένδην Ί> 647
9 9 Β Ροττερδάμην » 724
9 9 » St. Malo

Κόλπος τής Βιόκαΐας.

462

Άπδ Barl'oW είς Βαγώνναν 722

* 0 9 Βιλβάο » 710
ί ϋ • Βορδώ · 687

0 9 » Βρέστην 1) 430
α κ'άδιξ 1240

ί D Κ όρούνάν Λ 720
9 Φιγγέϊρα 920

9 0 9 Γχιζδν Β 683
9 9 9 Ούέλ6αν » 1220
» 9 9 Lagos (Πορτογαλλίας) » 1132
» 9 9 Ροσέλην 630
9 9 0 Λισσαβώνα 0 1025
9 9 9 Λοριέντην 505
9 9 9 Όπόρτον » 860
9 9 9 Pasages » 735
9 9 » Σέϊμπλ Ντολδν » 595
9 9 » Στντάνδερ 695
9 9 9 Σαΐν Ναζέρ » 555
9 9 9 Βίγκο » 810
9 9 0 Βίλλα Ρεάλ

Μεόόόγειος

» 1196

Άπδ Barrow είς Άλγέριον » 1710

Β 9 9 Άλικάντε )) 1595
)) » » Άλμαζαρδν » 1516

0 » Άλμερίαν 9 1446
» » » Βαρκελώνην ») 1811
» )) Μπόναν » 1946
» 9 » Καλιάρι » 2020
» • » ΚαρΟαγένην ΰ 1538
» » 9 ’ Σέτταν 1963
» » » Γένουαν ϋ 2171
») » » Γιβραλτάρ 1306
» » )) Γκιργκέντι 2208

»> » Λεγκορν ύ 2176
» » Μαλάγαν » 1360
Ο )) » Μχσσαλίαν » 1981
» » )) Μεσσίναν ι) 2316
» )) Νεάπολτ/ ο 2276
» » » Όράν ») 1530
» » I Ιαλέρμον ·) 204
)) » Ο Πδρ-Μα'ον ») 1922
» » Σαλέρνον 2294

)) )) Σαβάναν » 2151
» » Σφάξ » 2266
» 9 » Συρρακ-.ύσας » 2324
» » » Torrevieja » 1575
» » Ταραχώνα » 1780
» Tangier» » 1270
» Τύνιδα » •2090
D » » Βαλεντίαν )) 1686
)) 0 Βενετίαν » 2951

Μεόόγειος καί Άδριατικίι
Άπδ Barrow είς Αλεξάνδρειαν » 3090

» » 9 Άλεξανδρέτίαν 9 3350
9 9 ‘Αγκώνα Ο 2841

ΰ Λ 0 ‘Αθήνα; » 2767
» 9 Βχρην 9 2634

ί i> 9 Βαρλέταν 9 26(,2
1) Λ 0 Βηρυτόν Β 3339
1) » 9 Βρινδήσιον 9 2574
» » 9 Κεφαλληνίαν 9 2558
» » Ο Κέρκυραν Λ 2583
» 9 Κόρινθον 9 2690

» » 9 Δαρδανέλλια 9 2923
)) 9 0 Φιούμην 9 2925

» 9 Καλλίπολιν (’Ιταλίας) 9 2510

» » » Ίόππην 9 3324
9 9 Λάρνακα 9 3246
9 9 Μάλταν 9 2280

» 9 9 Πάτρας 9 2618
(ακολουθεί) Κ Ε. Α.

<
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ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τό άτμόπλοιον «Μιτυλήνη» εύοίσχεται έν πλώ διά 
Γένουαν μέ φορτίον σίτου.

— Τό άτμόπλοιον «Κωνσταντίνος Σταθατος» άπε- 
βίβασεν εις Πειραιά 3,500 τόνν’ους γαιάνθρακος έχ 
Κάρδιφ.

— Το άτμόπλοιον «Βασίλειος» τής έταιρίας Μάν- 
δαχα τόννων 3,100 έναυλώθη έχ Ταιγανίου διά Μασ
σαλίαν χαΐ Τούννεζι μέ ναύλον II φρ. χα’ι 75.

— Τό νέον άτμόπλοιον «'Ελένη Σιφναίου» αναχώ
ρησαν έχ Τάραντος χατευθύνεται είς Ταϊγάνιον προ- 
ναυλωθέν διά δύο ταξείδια είς ’Ιταλίαν.

— Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα τό άτμόπλοιον «Άν
δρος», τό νεωστί άγορασθέν παρά τής έταιρίας τοΰ χ. 
Σταμ. 'Εμπειρικού χατέπλευσε χαΐ ένηολογήθη είς τόν 
λιμένα Άνδρου.

— Το άτμόπλοιον «Γεώργιος Μπούμπουλης» χατέ
πλευσεν είς Πειραιά προχθές έχ Νιοϋπορτ μέ φορτίον 
γαιάνθρακος 3288 τόννων είς παραλαβήν τών έν ΓΙει- 
ραιεϊ καί Κων)πόλει κ. κ. Μάγκου, Υιών καί Σα.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Πειραιώς τά ύπό έλληνικήν σηααίαν ατμόπλοια 
«Μιτυλήνη» έκ Ταιγανίου πρός άνθράκευσιν, «Χαρί
λαος Τριχούπης» έκ Βενετίας καί «Κλείω» τοΰ Τζών 
έκ Θεσσαλονίκης—Βώλου.

— ’Επίσης πρός άνθράκευσιν έξ ’Ιταλίας τό έλ· 
ληνικόν άτμόπλοιον «Βικτωρία».

— Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην χατέπλευσε τό έξ 
’Άνδρου έλληνικόν άτμόπλοιον» Άνδρέας» πρός άνθρά- 
χευσιν, ή «Άθηνα» τής έταιρίας Πανταλέοντος έχ 
Κλαζομενών καί «Θράκη» τής Πανελληνίου έκ Τερ
γέστης — Καλαμών.

— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην κατέπλευσαν τά 
ατμόπλοια «Χρυσομάλλη Σιφναίου» πρός άνθράκευσιν 
έκ Ταιγανίου, τό άτμόπλοιον «Κυκλάδες» έκ Βραΐλας 
και ή «Μαρία» τής έταιρίας Χατζή-Δαούτ έκ Σμύρ
νης—Χίου.

— Έπίσης ή «Σαπφώ» τής Πανελληνίου έξ 'Ι
σπανίας, ή «Μαρία» ελληνικόν έκ Ταιγανίου πρός άν- 
θράκευσιν καί «Κωνστ. Σταθατος» έκ Κάρδιφ.

— Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν κατέπλευσαν τά 
ιταλικά άτμο'πλοια «Βιρμανία» έκ Σμύρνης, «Βουλγα
ρία» έκ Βρινδησίου-Πατρών καί «Σκρίβια» έχ Κατά- 
νης Κρήτης, τά αύστριακά «Μινέρβα» έχ Κρήτης χα 
«Saturno» έκ Θεσσαλονίκης Βόλου, τό έλληνικόν «Γε
ώργιος Μπούμπουλης» εκ Νίουπορτ μέ φορτίον γαιαν
θράκων, «Δημήτριος Σκυλίτσης» έκ Ταιγανίου πρός 
άνθράκευσιν, τό ρωσικόν «Τσαοίτσα» έκ Σμύονης καί 
τό αγγλοαιγυπτιακόν έκ Κων)πόλεως-Σμύρνης.

ΝΑΥΛΟΙ

Αί τιμαί τών ναύλων κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μαοα δεν ύπέστησαν άξιόλογον μεταβολήν, έκτος έλα- 
φρών τινων δε διακυμάνσεων παραμένουσιν αί αΰταί.

— Δι’ Άλγέριον έγένοντον ναυλώσεις έξ ’Αγγλίας 
πρός φρ. 8.50 κατά τόνον, δΓ ’Αλεξάνδρειαν σελ. 8 
καί 9 πένναι, διά Κωνσταντιιούπολιν 7 καί 9, Γαλά- 
ζιον 9, Μασσαλίαν φρ. 9 καί 29 καί διά Πειραιά 7 
σελ. καί 9 πέν.

— Διά Σμύρνην σελ. 8 καί 3, διά Σουλινά 8 καί 
διά Τεργέστην 9 και 3.

Ο 'ΊΟ. ΚΟΥΤΣΗΣ,,

Τό έλληνικόν φορτηγόν άτμόπλειον «’Ιωάννης Κού
τσης», όπερ ώς γνωστόν είναι καί πετρελαιοφόρον έκτος 
τοΰ πρώτου ταξειδίου αύτοΰ είς Ρουάν τής Γαλλίας 
έναυλώθη διά τήν μεταφοράν μεταλλικών έλαίων δΓ 
έτερα δύο ταξείδια.

Ή φόρτωσίς του γενήσεται είς Κωνστάντσαν υιέ 
νχΰλον σελλίνια 19 καί 6 διά Αονδϊνον ή 21 διά 
Continent.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Είς τόν λιμένα Πειραιώς έγένοντο άρχεταί άνθρα- 
χεύσεις έμποριχών άτμοπλοίων χατά τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα. Αί περισσότεραι άγοραί γαιάνθοαχος Κάο- 
διφ κοινής χρήσεως παραδοτέου έντός τοΰ άτμοπλοίου 
έγένοντο πρός 28 σελλίνια κατά τόννον, τινές δέ καί 
πρός 27 σελ.

ΣΙΤΑΓΟΡα

Ή κατάστασις τής εσοδείας τών σιτηοών έν Ρωσ- 
σι^ς. ούοόλως μετεβλήθη κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα, επικρατούσης τής αύτής άνομβρίας καί ξηρα
σίας. "Ε,εκα τούτου καί είς τήν τιμήν τοΰ σίτου ού- 
δεμία έπήλθε μεταβολή, έτιμάτο δέ ό τών 9 φουντίων 
πρός 9 ρούβλια καί 10—-15 καπίκια.

Είς τήν αγοράν Πειραιώς, ενεχα τοΰ περιορισμού 
τής καταναλώσεως τών αλεύρων καί τής μεγάλης 
παρακαταθήκης πράξεις κατά τό παρελθόν έφθήμερον 
δεν έγένοντο.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

— Οί εις Αονδϊνον άναχωρήσαντες πρός ά ζοράν 
άτμοπλοίου κ. κ. Γ. Βισβίχης καί Ίω. Γκαβέρρας, 
κατα τας εκεΐθεν πληροφορίας μετέβησαν είς Άρτλε- 
πουλ πρός εκλογήν ούχΐ τοΰ ύπό διατραγμάτευσιν, 
άλλ’έτέρου άτμοπλοίου τόννων 2,000, βυθίσματος 19 
ποδών μέ μηχανάς άντικατασταθείσας κατά τό 1899.

—Τό γραφεϊον τοΰ πυροβολικοΰ έν τώ ύπουργείω 
τών Ναυτικών δΓ έπισήμου άναχοινωθέντος διαψεύδει 
τα περί αχρηστίας τών πυρομαχικών τών ταχυβόλων 
γραφέντα παρά τινων έφημερίδων.

— Είς τούς άγώνας ιστιοδρομίας έν Κιέλω πρώτη 
ηλθεν ή θαλαμηγός «Κομήτης», δεύτερα ή «Κλάρα», 

τρίτη ή «Αάσκα» καί τετάρτη ή «Ίδούνα», ήν αύτός 
ό αύνοκράτωρ Γουλιέλμος διηύθυνε.

— Μετά τινας ημέρας ή βασιλική θαλαμηγός 
«’Αμφιτρίτη» άποπλέει φέρουσα τήν Α. Μ. τόν Βασι
λέα απερχόμενον είς τά λουτρά τοΰ Αϊξ Λε-Μπαίν.

— Οί ιατροί τοΰ ναυτικοΰ κ- κ. Τσαμπρή: χί 
Μητσάκης άφίχοντο είς Βερολΐνον, όπου θά έπισκεφθώσι 
τά διάφορα στρατιωτικά νοσοκομεία.

— Κατά τά τελευταία πρός τό Ύπουργειον τών 
Ναυτικών τηλεγραφήματα ό «Ναύαρχος Μιαούλης» 
κατέπλευσεν είς τήν νήσον Μαρτινίκαν τών Άντιλλών 
την 11 τρέχοντος μηνός καί απέπλευσε κατευ*|υνόμε/ος 
είς ’Αϊτήν τήν 14 τρέχοντος.

Η «ΜΑΡΟΥΣΣΙΑ»

Κομψότατον τό θαλαμηγόν τοΰ Δουκός τοΰ Όρλεάν 
ή «Μαρούσια», κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έ» τώ 
όρμω τοΰ Φαλήρου προϋκάλει τήν προσοχήν όλων.

Τή παρελθοΰσαν Πέμπτην έπΐ τής «Μαρούσσιας» ό 
Δουξ καί ή Δούκισσα τοΰ Όρλεάν παοέθηκαν γεΰμα 
είς τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα καί τους πρίγκηπας Νικό
λαον καί Άνδρέαν.

Είς τό έπίσημον τοΰτο γεΰμα ήσαν παρόντες καί ό 
Αυλάρχης κ. Παπαρρηγόπουλος μετά τοΰ ύπασπισττΰ 
τοΰ Βασιλέως κ. ΙΙαπαδιαμαντοπούλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΓΠΟΛΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( *Ασφαλίζει έπΐ σωμάτων άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊώμ, 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.
Τα κεδρωτα σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοιν:α (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) 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 ποιότη 
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 Αμερικανικού, Άγ 

γλικοΰ και Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
και τής ποιότητος αύτών από δραχ. 8—12.

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

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα ■ 
λυβδίνων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αύτών.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΜΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδΐνον, Νεοκάττελ, Γιβραλτάρ, Άλγέριον, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβο'να, Κωνσταντινούπολις κ.λ.π.
Ίδιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

. Προμηθευταΐ τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρ^ είου.

Έτησία παραγωγή Γαιανθράκων Τον. 1,000.000.
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεϊ Γ. ΚΛX.YIVOItAS.
Τό Αγγλικόν Ναυαρνεϊον ε’ις τάς τελευταίας προμήθειας του εδωιίε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω της τετραπλαόίας ft εις πίΐθαν άλλην Έταιρίαν ποΰότητος.
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NATTIKA ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
KAI ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Νέος Λιμ.ενοδείκτης μετά "250 ολοσέλιδων 

•χαρτών ύπδ Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

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

Περί *Ιίξαρτισμ.ού τών Πλοίων ύπδ
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

θαλασβογραφικος χάρτης ‘Ελλάδος,
Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων καί Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

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

Ά νεμ.ολόγιον Πυξίδων παντδς μεγέθους 
Δρ. 5.—

Λιαγράρ.μ.ατα Ναπιέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 
πήν Δρ. 5.—

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί
ων δύνανται νά γράφουν πρδς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ αντίτιμου και τών ταχυδρομικών διά 
να αποστελλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τδν αΐτοΰντα.
—■ — — WWW wwwwww

----Τήν φίλην συνάδ λφον έφηαερίδχ «ΦΩΝΗ ΚΥ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ» τοϋ Κώότα Δ. Πολυ
δώρου. Συνιστώμεν Θερμώς. Τά Γραφεία αύτής, 
δδδς Πχρνασσοΰ άριθ. 2. Πλησίον τοΰ Ύπουργε'ου 
τών Ναυτικών.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ- ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμ.οπλοίων 

και ναυλομ.εσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΝΕΖΙ1Ν, Κωνσταντι
νούπολην.
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ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜ'ΤΦθΠΟΤΛ Σ KAI Gie
ΙΙράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίφ 'Υποκαταστήματα είς Λονδίνον καί Ταϊ
γάνιον.
♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•❖•♦•♦•♦•❖β

DUNCAN HOYLAND ET Co
ΙΙράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών έταιοιών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκη.

L ΚΟΗΝΚΕ
ΙΙράκτωρ σιτηρών καϊ ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων ατμόπλοιων.
Τη.ΐεγραφ Διεύθνΐσις COTZIAS, SYRA.


