
Ετος A’. ΑΗΗΝΑΙ23 Δεκέμβριον 4901 Αριθ. 37 η

ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

I. θ· ΣΙΦΗΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

Κ. ΑΤΓΕΡΗΣ ΚΑΙ Ν. ΚΟΤΣΟΒΙΑΑΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

-- ......_________
Ν. Pefmanox
Μ. ΓΟΥΔΑΣ
Ε. Εμπειρικός
Π. Καλλιγας
Ν. Αεβιδης
Α. Ματεςις
Ε. Μακρυγιαννης
Μ. Ματθαιοπουλος
Κ. ΠαπαμιχαλοπουλΟς
Κ. Ραδος
Ε. Ρεπούλης
Ε. Τςακαλης
Π. Χρυςανθοπουλοχ
Κ. Ψαχαροπουλος κλπ.

ΑθΗΝΑΙ

ieoi

5



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΝ — Γ Ρ Ω

Τό Ναυτιλιακόν Συνέδριον ένεύρψ ύπο Κ.Αΰγέρη.—Τό Ναν;ικόν μας.—‘II Γεν.όις τοΰΣυγχιό- 
νον Ναυτικοί? ύπό Κ. Ν. Ράόου.—Τό πολεμικόν Ναυτικόν, ύπό τοϋ κ. Νικ. Μπότα·η ανθυποπλοίαρ
χου.—Διόρβωόις ημαρτημένων.—Γεωγραφικά, ύπό Ν. Κοτσοβίλη — Μί ι Νέα 'Εταιρία ναυλώ- 
όεως άτμοπλοίων. — Ή Κίνηόις έν Ρουμανία ύπό Χ.Μ. — Ναυτικά νέα κτλ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό Ρωσσικόν Ταχυδρομικόν άτμόπλοιον «Όλγα».—Τό ναυαγήσαν ’Ιταλικόν ιστιοφόρου «Μολίτα».

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσκαλος, διευθυντής

Η ΔΓ ATTOKPATQPIΚΟΪ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑ

ΡίΙΣΣΙΚΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΩ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 40,ΟΟΟ-ΟΟΟ 200,000.000

’Ασφαλίζει σώματα ’ ’Ατμοπλοίων καί πλοίων άπδ τών κατά θάλασσαν καί ποτα- 
'μούς κινούνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών καί χορηγεί προ'.αταβολάς έπί παρα
καταθήκη ’Εμπορευμάτων.

Διά πάσαν πληροφορίαν περί ’Ασφαλειών άπευθυντέον είς τδ έν Ταϊγανίω Πρακτο
ρείο τής Ρωσσικής ’Ασφαλιστικής ’Εταιρίας τοΰ 1844.

Πράκτώρ Ιν Ταϊγανίω
X. Δ. Παςχαλης

Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς όδός Νοταρα 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν ΠειραιεΓ.

Τά ώραϊα δνειρα τής συγκροτήσεις ναυ 
τιλιακοΰ συνεδρίου έν Σύρφ αρχίζουν νά 
έκλείπουν καϊ αί αλλεπάλληλοι παραιτήσεις 
σοβαρών μελών τής διοργανωτικής τοΰ συνε
δρίου έπιτροπής έμβάλλουν τδν φόβον δτι 
τδ Συνέδριον μοιοαίως τείνει πρός τδ ναυά- 
γιον.

Δέν γνωρίζομεν τούς πραγματικού, λό 
γους διά τούς όποιους αί άθρόαι αύται πα
ραιτήσεις τών μελών τής έπιτροπής. Άν 
κρίνει τις δμως έκ τούτων ούδέν καλδν προ 
οιωνίζονται διά τδ Συνεδριον.

Ώς χρο'νος τοΰ έν Σύρφ συγκροτηθη- 
σομένου Συνεδρίου είχεν όρισθεϊ ό μή< ’Α
πρίλιος. Άπδ τοΰ χρόνου δέ τούτου μικρόν 
είναι τδ χρονκδν διάστημα, τδ όποιον μά 
χωρίζει. Είς ποια δμως προίβη μέτρα ή 
έπιτροπή άχρι τοΰδε ;

Δέν είδομεν ακόμη προγράμματα αύ
τής, ούτε προσκλήσεις, ούτε κατάταξι- 
τών συζητητέων θεμάτων, έπισήμως άπο 
στελλόμενα είς τούς Νομάρχας τοΰ Κρά
τους καϊ είς τάς προξενικός άρχάς, ί'να λά 
βωσιν άπδ τοΰδε γνώσυ οί Ελληνες ναυ 
τικοί, οί είς ναυτικάς έργασίας καταγίνόμε- 
νοι καϊ οί οπωσδήποτε τοποθετοΰ.τες τδ 
έαυτών χρήμα είς ναυτικός έπιχειρήσεις.

Δέν είδομεν άκόμη τήν δράσιν τής έπι
τροπής, δέν εϊδομεν πάσαν τήν προαπαιτου 
μένην έκείνην έργασίαν, ήτις έγγυάται περ' 
τής έπιτυχίας ένδς συνεδρίου.

Καί ένώ ούδιν έκ τούτων είδομεν βλέπο 
μεν σήμερον άλλεπαλλήλους τάς παραιτήσεις 
τών μελών τής δργανωτικής έπιτροπής του 
Συνεδρίου ! Βλέπομεν προφανή άντίδρασιν 
τών μελών τούτων κατ έκείνων έπί προ- 
φανεϊ ζημία τοϋ Συνεδρίου. Βλέπομεν τέ 
λος τδν όσημέραι δγκούμενον κίνδυον 
πλήρους και τελείου ναυαγίου.

Άπδ τών στηλών τούτων έπολεμήσα- 
μεν τήν συγκρότησιν Ναυτικού Συνεδρίου 

έν Σύρφ. Άλλ’ άφοΰ τά γενόμενα άπαξ 
ούκ άπογ νονται θά έιεθυμοΰμεν- τδ κατ 
Απρίλιον Ναυτιλιακόν Συνέδριον νά μήν 
είναι άπόπειοα μόνον Συνεδρίου. Πρός τί οί 
μικροφιλοδοξίαι καί αί προσωπικαί συμπά- 
θε<.αι ή άντιπάθειαι καί τίνα σχέσιν δύναται 
νά εχη ή πολιτική πρός έργον κατ ’ έξοχή - 
πρακτικόν καϊ ’Εθνικόν, ώς τδ Συνέδριου 
τοΰτο ;

Το Ναυτικόν Συνέδριον συγκαλεΐται έν 
Σύρφ,ώς θά ήδύνατο νά συγκληθή καί είς πά
σαν άλλην τής Ελλάδος πόλιν, συγκαλεϊ 
ται δέ ούχί, ίνα ίκανοποιηθώσΐ δι ’ αύτοϋ 
φιλοδοξίαι, άλλ’ ί'να κατ’ αύτό άναπτυ 
χθώσι τά χρήσιμα καί έπωφελή διά τήν 
Ναυτιλίαν, ί'να έκφρασθώσιν εύχαί ύπέρ τής 
βελτιώσεως τών δσων δέονται τοιαύτης, ί'να 
τέλος διά τοΰ δγκου καϊ τής έπισημότητος 
αύτοϋ τδ ζήτημα τής έμπορικής ήμών 
Ναυτιλίας, τής άτμήρους ιδιαιτέρως, έπι 
βληθή είς τήν μέριμναν τής Πολιτείας.

Τοιαΰτα τινά θά ήδύνατό τις νά άνα- 
μένη παρά τοΰ Συνεδρίου. Άντί τούτων 
δμως αί παραιτήσεις διαδέχονται άλλήλας, 
ώς αν είχον πρός τοΰτο δικαίωμα τά μέλη 
τής έπιτροπής καί ώς άν δ άγων, δν άνέ· 
λαβον, ήν άγων πρωτείων.

Άπδ τήν κατ ’ εξοχήν πρακτικήν καϊ 
νοήμονα Σΰρον, άπδ τούς έπιχειρηματίας 
κατοίκους της, οιπινεζ άνέδειξαν τήν νήσο/ 
των, ναυτικωτάτην καί έμπορικωτάτη > ά- 
ναμένομεν, δπως παρίδωσι χάριν τοΰ ίεροΰ 
σκνποΰ τοΰ Συνεδρίου πάσαν προσωπική/ 
συμπάθειαν καϊ πάσαν φιλοδοξίαν, τασσό
μενοι οί πρώτοι αύτής πολΐται ύστατοι είς 
τήν ίεραρχίαν τών άξιωμάτων. Εάν δέν 
ύπάρχη πρός τοΰτο καιρός πλέον προτιμώ· 
τερον νά άναβληθή τδκατ’ Απρίλιον Ναυ 
τιλιακδν Συνέδριον.

Κ. Αυγερης ’
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Αί άνταλλασσόμεναι σκέψεις καί γνώμαι περί 
συμπληρώσεως τών ναυτικών δυνάμεων της 
χώρας δε'ον νά τύχωσ'. καί εύρυτέρας μελέτης 
και συζητήσεως. Άλλά τής αύξήσεως τών ναυ
τικών δυνάμεων φρονοΰμεν δτι δέον νά προηγη- 
θή, έτερον έξ ίσου σπουδαίον ζήτημα ή σύντα
ξις αύτών.

Δέν θά έξετάσωμεν ημείς τδ ζήτημα, έάν έπι- 
τρέπεται ή καταπόνησις τών οικονομικών τής 
χώρας δυνάμεων διά τής έπιρρώσεως τών ναυ
τικών ημών πραγμάτων, πριν ή μεριμνήσωμεν 
περί τής άναπτύξεως τών φυσικών πόρων τής 
χώρας. 'Ημείς περιοριζόμενοι εις τήν έξέτασιν 
τών κατά θάλασσαν δυνάμεων, άπλώς θά παρα- 
καλέσωμεν τούς άρμοδίους νά άπαντήσωσι κατη
γορηματικούς εις τά έξής έρωτήματα.

Ποιου είδους καί τύπου σκαφών έχομεν ανάγ
κην ;

Δι’ ημάς εινε επαρκή ή συμφέροντα τά θω- 
ρηκτά, ή προτιμώτερον νά έχωμεν τεθωρακι
σμένα ευδρομα, τορπιλλοφόρα ή άντιτορπιλλικά 
άπλά εύδρομα,ύποβρύχ α ή ήμιβύθιστα(δθΓπίδ11- 
mersible).

Τις θά γνωμοδοτήση έν έπιγνώσει περί τοΰ 
είδους αύτών ;

Έφ’ δσον πρόκειται περί τών ναυτικών δυ
νάμεων τής χώρας, μή λησμονώμεν δτι αύται 
δέν δημεουργούνται διά στιγμιαίων διαταγών. 
Άπ’ εναντίας έναυλοι πάντως δέον νά κροτώ- 
σιν εις τά ώτα ημών οί λόγοι τοϋ μεγάλου εκεί
νου πολίτικου τοϋ ΙΙερικλέους, «τδ γάρ ναυτι
κόν τέχνης έοτί, καί ούκ ενδέχεται δταν τύ
χη έκ ‘ παρέργου μελετάσθαι, άλλά μάλλον 
μηδέν εκείνου, πάρεργον άλλο γίγνεσθαι.

Άλλά μήπως έγένετο καί ή έν παρέργω αϋττ 
μελέτη; Καί έάν έγένετο, ύπό τίνος έγένε'ο; 
Ί’πδ τοΰ έπιτελείου ίσως τοϋ Υπουργείου τών 
Ναυτικών ; Άλλ ’ έχομεν έπιτελεϊον ;

Καθ’ ημάς εις τό ναυτικόν ημών ύπάρχου- 
σιν άξιωμιτικοί ικανοί καί φιλότιμοι δυνάμε- 
νοι νά παραβληθώσιν έπιτυχώς πρός τούς Εύ- 
ρωπαιους συναδέλφους των Έάν δμως τό κρά
τος δέν έφρόντισε διά τών καταλλήλων οργανι
σμών νά καταρτίση έπιτελεϊον μεριμνών περί 
πάντων, άφήκε μονάδας εις τρόπον ώστε νά 
νά μή δυνηθώσιν οί αξιωματικοί ούτοι καί έφαρ- 
μόσωσι τάς γνώσεις αύτών, δέν επεται έκ τού 
του δτι στερούμεθα αξιωματικών μεμορφωμένων 
καί ικανών, ΐνα συμπεριληφθώσιν εις τό έπιτε
λεϊον, άνευ τοΰ όποιου τό πολεμικόν ημών ναυ
τικόν θά παραμένη άσύντακτον καί άνερμάτι-

στον, όποιον είδομεν αύτδ πρό ολίγων μόλις 
έτών. Εινε πανθομολογούμενον δτι μόνον δέ’ 
έπιτελείου, θά συντάξωμεν τάς ναυτικάς ημών 
δυνάμεις, θά προικίσωμεν αύτάς μέ οργανισμούς 
πληροΰντας πάσας τάς άνάγκας αύτοΰ,-καί πά
σας τάς συνθήκας, αΐτινες παρουσιάζονται ούχί 
διά πάν ναυτικόν, άλλ’ έξαιρετικώς διά τδ ναυ- 
τι δν τής 'Ελλάδος, τδ άνταποκρινόμενον εϊς 
τάς άνάγκας αύτής, τήν γεωγραφικήν της θέ- 
σιν, τούς πόρους της, τήν ιδιοσυγκρασίαν καί 
άνατροφήν τοΰ 'Έλληνος. Καί δταν καταρτι- 
σωμεν τοιοΰτον έπιτελεϊον θά άπαλλαγώμεν τής 
ανάγκης να καταφεύγωμεν εις τά άνύπαρκτα 
φώτα τοΰ πρώτου τυχόντος,δστες ύπό τήν τή
βεννον τής μιάς ή άλλης είδικότητος παρουσι
άζεται άπδ καιρού εις καιρόν ώς άπδ μηχανής 
θεός γνωμοδοτών περί τής άρτιωτερας συντά
ξεως αύτοΰ χωρίς νά γ>ωρίση, άλλά καί χω
ρίς νά λάβη ποτέ τ:ν κόπον νά σπουδάσή τόν 
τόπον καί τάς άνάγκας αύτοΰ, νά μελετήση 
τάς θαλάσσας της καί τό υποτιθέμενον πεδίον 
τής δράσεως τοΰ ναυτικού, νά εξερεύνηση τάς 
συνθήκας, ύφ’ ας τοΰτο θά εύρεθή, νά πληροφο· 
ρηθή περί τών μέσων τής άντιπάλου δυνάμεως 
καί νά έννοήση τά ήθη, έθιμα καί άνάπτυξιν 
τοΰ ’Ελληνικού λαοΰ- Καί δμως εϊς τοιοΰτον 
άδαή τών άναγκών καί τών πραγμάτων καί 
προσώπων τή; χώρας, καί δλως άνεύθυνον καθ’ 
δτι ώς ξένος ούδεμίαν εύθύνην ύπέχει, έπαφί- 
νομεν δι’ έλλειψιν έπιτελείου τήν ναυτικήν σύν
ταξιν τής χώρα; περιοριζομένην άπλώς εις τήν 
προμήθειαν σκαφών πολλών ή ολίγων ή καί ένός 
Άλλ’ ή 'Ελλάς δέν έχε: ανάγκην προμηθευτοΰ 
ή μεσίτου πρός αγοράν σκαφών. "Εχομεν ανάγ
κην όργανωτοΰ θέλοντος καί δυναμένου νά σνν- 
τάξϊι τό ήμέτερον ναυτικόν. Έάν ό παρου- 
σιαζόμενος ούτος θεός σωτήρ τοΰ ναυτικού τής 
Ελλάδος έκαλεϊτο Μάχαν ή Φουρνιέ ή Μπερε- 
σφόρδ, ή Μαμφρέδι ή τέλος Μπάρναβι, Μπερ- 
τέν ή Ράΰτ τό πράγμα θά ήτο λογικόν κάπως. 
Διότι όστισδήποτε έκ τούτων καί άν έκαλεϊτο 
πρό παντός ήτο εις θέσιν νά μελετήση καί θά 
έμελέτα τήν Ελλάδα ύπό πάσαν έποψιν, καί 
έν έπιγνώσει θά έγνωμοδότει καί περί πλοίων 
καί τού τύπου αύτών, ώς έκ τής άντιπάλου 
δυνάμεως. Άλλά πάλιν λέγομεν έχομεν ά-'άγ- 
κην, όργανωτοΰ καί ούχί άπλώς προμηθευτοΰ. 
Έχομεν άνάγκην όργανωτοΰ πεπειραμένου, 
άλλά καί δυναμένου νά μεταδώση τάς γνώμας 
καί ιδέας του εϊς τούς ύπ’ αύτόν, όργανωτοΰ 
ούχί μόνον πρακτικώς έργαζομένου, άλλά καί 

έπιστημονικώς σκεπτομένου καί δρώντος πρός δη
μιουργίαν στόλου ανταξίου τής αποστολής του, ' 
μεταδίδοντος δέ διά τών πνευματικών του έρ ' 
γον τάς γνώσεις του εϊς τούς μετ’ αύτοΰ ή ύπ’ 
αύτόν έργαζομέναυς. Καί δτι μόνον τοιοΰτος 
οργανωτής δύναται τι τελείως νά παρουσιάση 
έχομεν παρκδειγμα έκ τής ομόρου επικράτειας, 
ήτις καίτοι έπέδειξεν κατά τόν Ρωσσικ: ν πόλε- ' 
μον στρατηγούς μεγάλης άξίας, άντιμετωπίσαν- 
τας ούχί άδόξως τούς Ρωσσικούς κολοσσούς εις 1 
εϊς τα πεδία τής Δοβρούτσας καί τής, ΙΙλεύνας 1 
καί άλλαχοΰ, δτε μετά τόν πόλεμον ήθέλησε νά 
συντάξη τόν στρατόν της, δέν ένεπιστεύθη αύ- 
αύτόν εις τούς ύπό πάντων θαυμασθ-’ντας καί 
κρατίστους στρατηγούς άνομολογηθέντας στρα- J 
τηλάτας της, άλλά μετεκαλέσατο έκ Γέρμα- 
νιας τόν διακεκριμένον στρατηγόν καί φιλόσο
φον συγγραφέα δστις, μετά μακράν καί έπιστα 
μένην μελέτην τών πραγμάτων καί τών προσώ 
πων μετά άκριβεστάτην έρευναν τοΰ τόπου, 
έκρινε καί έγνωμοδότησε περί τών στρατιωτι
κών αναγκών τής χώρας, ής άνέλαβε νά οργα
νώσω τόν στρατόν. Καί τά άποτελέσματα τής 
έργασίας τοΰ Φόν δέρ Γκολτς κατεδείχθησαν, 
ένώ άφ’ ετέρου σκληρά πείρα μάς έδίδαξεν ότε 
ή γενομένη ναυτική σύνταξις τής χώρας, μεθ’ 
όλην τήν αγαθήν διοίκησιν τοΰ τότε ’Γπουρ- 
γοΰ μάς παρουσίασεν έν στιγμή δράσεως 
πληρώματα συνειλεγμένα φύρδην μίγδην, άπο- 
στελλόμενα πρός δράσιν χωρίς να γνωρίζωσι καί 
τά στοιχειωδέστερα τοΰ ναύτου στρατιώτουκαθή- 
κοντα,πλοία ήναγκασμένα νάάνθρακεύωσιν άνά- 
πάσαν τρίτην ημέραν, απομακρυνόμενα τής βά- 
σεώς των εκατοντάδας μιλίων πρός άναζήτη 
σιν ύδατος, οβίδας μή έγκρηγνυομένας, ηλεκτρι
κούς προβολείς μή φωτίζοντας, ιστούς πλημμε 
λώς τοποθετημένους, μηχανήματα μέ σωλήνας 
χρήζοντας άμέσου άντικαταστάσεως, μηχανάς 
άνευ έπαρκοΰς προσωπικού διά τόν χειρισμόν 
αύτοΰ μηχανικόν προσωπικόν συνειλεγμένον έκ 
τών εμπορικών ώς έπί τό πολύ πλοίων. (*)

Τό ζητημα άρα εινε, δτι, ΐνα καταρτίσωμεν 
ναυτικόν άξιον τοΰ προορισμού του. έχομεν τ ρό 
παντός άνίγ*ην οργανισμών, έστω καί άν 
ήιχεδαποί συντάξωσιν αύτούς, άφοϋ μάλιστα 
καί ικανούς πρίς τοΰτο έχομεν αξιωματικούς· 
ή άςάναλάβη τούτους ή μέλλουσα καί αναγκαία 
διοίκησις τοΰ ναυτικού. Δέν έπιτρέπεται δμως 
νά συζητώμεν περί προμήθειας πλοίου, έφ’δσον 
δέν έχομεν τά μέσα νά έπισκευκσωμεν αύτό 
Δέν έπιτρέπεται ή σκέψις περί πολλαπλασια
σμού τών μεγάλων πλοίων, έφ’ δσον δέν έχο
μεν οργανισμόν ναυστάθμου, έφ’ δσο·· στερούμε

(*) *Ι5ε εκθεσιν Βασιλόπαιδος Γεωργίου.

θα δεξαμενών. Έφ’ δσον δέν έχομεν όργανισμέ- 
νην τεχνικήν ύπηρεσίαν έφ’ δσον δ.ν έχομεν 
μίαν καί ρόνην άτοθήκην γαιανθράκων ούχί 
πλέον σταθμούς άνθρακεύσεως.

Διότι εις τί θά ώφελήση ή κατά ποσόν αύξη- 
σις τοΰ στόλου, δταν ό ναύσταθμος λειτουργή 
μέ τόν οργανισμόν τού 1833; Είσέτι δέ βαυ- 
καλιζόμεθ» μέ τήν ιδέαν δτι ό πρ; έβδομήκοντα 
όλων έτών μεταφυτευθείς έκ Γερμανία^ ναυτι
κός οργανισμός τού Ναυστάθμου μας παραμέ
νει ό αύτός καί άναλλοίωτος; Μεθ’ όλην τήν 
άφοσίωσιν καί έργατικότητα τοΰ Νΰν Διευθυν- 
τοϋ ; Τά πολεμικά πλοία, δπως έχουσι σήμε
ρον, αύδέν άλλο εϊσίν ή άθροισμα μηχανών 
πολύπλοκων καί πολυσυνθέτων, εινε δέ άνεπί- 
δικτον άμφισβητήσεως δτι δσον τελειότερος καί 
πολυπλοκώτερος εινε οργανισμός τις τοσούτον 
και εύπαθέστερος άποβαίνει.Ίναέκληφθή δέ δτι 
πλοϊον τι εύρίσκεται έν καλή καταστάσει, δέν 
άρκεϊ άπλώς νά καπνίση καί αί μηχαναί του 
νά τεθώσιν εϊς κίνησιν. Άλλ’ άφ’ ετέρου μή λη
σμονώμεν δτι ό έν χρήσει οργανισμός ημών δέν 
προνοεϊ περί έπιτελείου, ούτε περί συμβουλίον 
τεχνικής υπηρεσίας, καί ότι στερούμεθα γρα
φείου πληροφοριών, δτι δέν έχομεν γραφιϊον 
ναυτολογίας, δτι έλλείπουσιν αί σχολαί τών μη
χανικών καί πυροβολητών.

Μίαν καί μόνην έχομεν σχολήν τήν ύπό τού 
μα.ιαρίτου Κανελλοπούλου ίδρυθεϊσαν έξ ής προ
έρχονται «δόκιμοι αξιωματικοί» δυνάμενοι νά 
παραβληθώσι πρός τούς καλιτέρους έν Εύρώπη 
συναδέλφους των. Άλλ’αυτοί άποτελούσι μονά
δας.άνευ συνοχής. Δέν λέγομεν ταύτα άπλώς ΐνα 
καταδείξωμεν τά τρωτά ήμών. Έκθέτομεν γυ
μνήν τήν άλήθειαν, ΐνα διωρθώσωμεν τάς πλημ- 
μεόείας μας, ΐνα συμπληοώσωμεν τάς έλλείψεις 
ήμών.

("Επεται συνέχεια)

Η ΓΕΝΕΣ1Σ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γ' *
Ένώ λοιπόν Ένετία τού Γένουα έκλιναν πλέ

ον ποός τήν δύσιν των καί ή Ισπανία εΐχεν άπο· 
βάλει τό πρότερον μεγαλεϊον δύο νέα καί ακ
μαία ναυτικά παρασκευάζοντο νά διεκδικήσω- 
σι τό κράτος τών θαλασσών. "Αγγλοι καί ’Ολ
λανδοί Σέν έβράδυναν νά έλθωσιν εις χεϊρας 
δτε, τρίτος τις παλαιστής έπίσης ισχυρός άνέ- 
κυψεν εϊς τό μέσον, θύτος ύσπήρξε τό δημιούρ
γημα τή; μεγαλοφυίας καί τής θελήσεως ένό$ 
άνδοός. Ή πολιορκία τής Ροσέλλης έδίδαξε
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τόν καρδινάλιον Ptcs^te δτι άνευ κράτους τίνος 
έπί της θαλάσσης τό μεγα/εϊον της Γαλλίας, 
αύτη ή ησυχία και ή άξιοπρέεπια της χώρας, 
ήσαν αληθής χίμαιρα. Ή έπάνάστασις τών δια- 
μαοτυρομένων της Ροσέλλης έξερράγη έν ετει 
1 820.Γυμνή πάσης θαλοισσίας δυνάμεως ή Γαλ
λία έτρεχεν ίκετεύουσα σήμερον τούς ίππότας 
της Μελίτης και αυριον τούς όλλανδούς εφο
πλιστές δπως δυνηθή νά καταπνίξη τό κίνημα 
τών ναυτικών Ροσελλαίων. Τό 1625 νε'ος έξερ- 
ρήγνυτο αγών και ό πρίγκηψ της Σουμπΐζ έπι 
κεφαλής δώδεκα σκαφών έκυρίευε την νήσον Ρέ 
και κατελ άμβανεν οκτώ πλοία χρησιμεύοντα είς 
ύπηρεσίαν τοΰ κράτους. Άλλά τότε τά πράγ
ματα διηυθύνοντο αμέσως ύπό τοΰ καρδιναλίου 
Ρισελιέ, δστις μορφώσας στολίσκον τινα ύπό 
τόν ναύαρχον Μομορανσΰ κατόρθωσε ν’ αντι
μετώπιση νικηφόρως τάς περιστάσεις και εύθύς 
μετά τήν κατάπαυσιν τών εχθροπραξιών προ-' 
έβη εις τόν καταρτισμόν μεγάλου στόλου. Έν 
τώ μεταξύ τούτω ναυπηγία, οπλισμός, έξαρ- 
τισμός, τά πάντα έβελτιοΰντο. Τά στρογγύλα 
σκάφη καταστάντα καί ταΰτα πολεμικά,— 
μέχρι τής έποχής ταύτης τό ρακρόν ήτο συ
νώνυμον μέ τό πολεμικόν διά τά σκάφη, άνήλ- 
θον με'χρε χιλίων πεντακοσίων τόννων έκτοπί- 
πίσματος. Τό άπέραντον τρίγωνον ίστίον τής 
καράκας άντεκατεσταθη ύπό πλειόνων τραπεζο
ειδών ιστίων, έπιτηδεώτερον διατεθειμένων, και 
τά τείχη τών σκαφών διετηρήθησαν' ύπό τών 
κανονοθυρίδων μετατοπίσαντα τήν έκηβόλον δύ- 
ναμιν τών πλοίων άπό τής πρώρας, έφ’ ής ίδρύ- 
ετο τό πυροβολεϊον τών γαλερών, είς τάς πλευ- 
ράς. Έκ τούτου μεταβολή τής τακτικής, ης ά 
εφαρμογή καθίστατο νΰν εύχερεστέρα πως, δι
ότι καί τό σηματολογίαν ήοξατο νά λαμβάνν, 
άνάπτυζίν Ttva, παρελθουσών πλέον ·ών ημε
ρών καθ’ άς οί άρχαί εύρίκοντο ώς έπί τό πολύ 
έν τή ανάγκη νά διαβιβάσωσι διά τής φωνής 
τάς διαταγές αύτών άπό σκάφους είς σκάφος. 
'Ηγείτο δέ πάντων ή Όίανδία έν τή προόδω 
ταύτη, ής τούς οργανισμούς καί τά συστήματα 
έλαβεν ιδίως ύπ’ όψιν ό Ρισελιέ, καί εΐπετο α
μέσως ή ’Αγγλία και τά σκανδιναυικά ναυτικά, 
άπερ άπό μακροΰ είχαν περιστή είς άπαύστΟυς 
κατ’ άλλήλων αγώνας.

‘Ο δαιμόνιος καρδινάλιος έγνω νά έργασθή 
τοσοΰτον καλώς ώστε μετά ολίγα μόνον έτη έκ 
τών άρτισυστάτων γαλλικών ναυπηγείων καθειλ- 
κύοντο είς τήν θάλασσαν σκάφη ώς τό «Στέμ
μα», πλοϊον γραμμής έβδομήκοντα δύο πυροβό
λων, όύ το κάλλος καί ή ισχύς γε-εκώς έθαυ 
μάσθη. Είς άλλος ιεράρχης, Σουρδίς . ό αρχιε
πίσκοπος τοΰ Βορδώ, έγένετο ό ενδοξότατος 
τών άρχηγώ* τοΰ νέοι? στόλρυ, όν δέν έβράδυνε 

νά στέψη ή νίκη. Γένουα, Γκετάρια, Κάδιξ· 
αί επιτυχίαι διαδέχονται ή μία τήν άλλην, 
Έπί τών εύρέων βάσεων άς εθεσεν ό Ρισελιέ 
ώκοδόμησε βραδύτερον τό μέγα αύτοΰ έργον ό 
Κολπιέρ, μεθ ’ δλην τήν παρεμπεσοΰσαν βρα
χυχρόνιον σχετικώς παρακμήν.

Κ. Ν. Ραδος

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ 

Σνιιπερύόπατα έξελθόντα έκ τών τελευταίων 
κατά Οάλ' ddav πολέιιων άχετικώς πρός τάν 

κατασκευήν τών πολεμικών πλοίων.)
Έκ τών δύο τελευταίων πολέμων, τοΰ ‘Ια

πωνικού καί τοΰ 'Ισπανό-Άμερικανικοΰ, δύναν- 
τανται νά προκύψωσι πλεϊστα δσα συμπεράσμα
τα. Πρώτον τοιοΰτον είνε τό πλεονέκτημα δπερ 
παρουσιάζει στόλος τις, δταν τάποτελοΰντα αυ
τόν πλοϊα είνε ομογενή. Τούς ’Άγγλους άπό 
πολλοΰ ήδη άπησχόλησεν ή άρχή αύτη, καί διά 
τοΰτο κατατκευάζουσι πλοϊα μόνον τοΰ τύπου 
έκείνου, ον θεωροΰσιν ώς παρουσ’άζοντα τά με- 
ραλείτερα πλεονεκτήματα. Καί ή Γαλλία άπό 
τίνος χρόνου συνεμορφώθη πρός τήν αρχήν ταύ
την άπαρνουμένη τάς άρχαίας αύτής συνήθειας 
αΐτινες την έποοίκησαν δι’ώραιοτάτου μουσείου 
πλοίων διαφόρων τύπων, ών τά ατομικά πλε · 
ονεκτήματασημαντικώς έλαττοΰνται,δταν ταΰτα 
αποτελούσε στόλον, ένεκεν τής έλλείψεως όμο- 
γενείας. Έάν οί Σϊναι είχον έν ‘Ταλοΰ καί έτε
ρον ζεύγος θωρηκτών οία τά Chen-yuen καί 
Ting-yuen άντί τών πολυαρίθμων καί ποικι
λόμορφων καταδρομικών των ή κανονιοφόρων 
θά ήδύναντο νά έλπίζωσινξδλως άλλοίαν έκβα- 
σιν τής ναυμαχίας. Καί είς τούς ’Ιάπωνας ή 
ίλλειψις όμογενείας έν τώ στόλ.ω αύτών ήτο αί
τια έςασθενήσεως- ό ναύαρχος Ito ήναγκασθη 
νάφήση ώς οπισθοφυλακήν τα τέσσαρα ασθενέ
στερα αύτοΰ πλοϊα, άτινα σκληρώς έδοκιμά- 
σθησαν.

Χρησις τού εμβόλου
Κατά τούς τελευταίους πολέμους ούδαμοΰ 

έγέ-ετο χρήσις τοΰ έμβόλου. Έν Μανίλλη οί 
’Αμερικανοί θά έθεωροΰντο ώς λίαν αδαείς έάν 
μετεχειρίζοντο αύτό, άφοΰ είχον τοιαύτην ύπε- 
ροχήν πυροβολικού.

Έν Σαντιάγφ δέν έσκόπευον νά καταστρέ- 
ψωσι τόν 'Ισπανικόν στόλον, άλλά τουναντίον, 
έπεθύμουν νά διατηρήσωσιν αύτόν όσον τό δυνα
τόν περισσότερον άνέπαφον. Έν yalu παρετη- 
τηρήθη δτι τό Σινικόν πλοΐοτ Chihyuen 
έπέπεσεν έναντίον τοΰ Ίσπανικοΰ σκοπεΰον, καθ’ 

ά πιστεύεται νά βυθίση τό πρώτον πλοϊον δπερ 
ήθελε συναντήσει. Το πΰρ δμως τών Ισπανικών 
πλοίων έβύθισεν αύτό πριν ή έκτελέση τό σχέ- 
διόν του.

Χρΰσις τώ? αύτοκινήτων τορπιλλών.

Ού δύο τελευταίοι κατά θάλασσαν πόλεμοι 
δέν συντείνωσιν είς τήν έπίρρω'ΐν τού γοήτρου 
τής τορπίλλης.

Έν 'Ταλοΰ, οί μέν Σϊναι πρό τής άνάρξεως 
τής ναυμαχίας έ’ρριψαν άπάσας τάς τορπίλλας 
των είς τήν θάλασσαν,δπως άπαλλαγώσιν τού 
των, οδέ ναύαρχος Ito ούδόλως έποιήσατο χρή 
σιν τορπιλλών. Είναι άληθές δτι τά Ιαπωνικά 
τορπιλοβόλα προσέβαλον τά έν Wei-hai-Wei 
Σινικά πλοϊα καταστρέψαντα δύο έ; αύτών, 
όποια δμως διαφορά μεταξύ τών καλώς έξω- 
πλισμένων Ιαπωνικών τορπιλλοβόλων, ών έπέ- 
βαινον εκλεκτά πληρώματα, καί τών Σινικών 
πλοίων, ών τά ταχυβόλα ιδίως παρουσίαζον 
πλεϊστα μειονεκτήματα! Διά τοΰτο δύναται τις 
νά φοονή δτι έάν ή προσβολή -ών ’Ιαπώνων 
έξετελεϊτο έναντίον στόλου άριστα έζωπλισμένου 
καί έξησκημένου θα ήτο καταστρεπτική δΓ αύ· 
τούς.

Έν Σαντιάγω οί ’Αμερικανοί άφ ’ ού έκλει 
σαν τόν στόλον τοΰ Θερβέρα έν λαγήνφ (en 
bouteille) δέν είχον πλέον ανάγκην νά μετα- 
χειρισθώσι τήν τορπίλλην ή τό έμβολον. Α
ξιοσημείωτος, είναι ή έκ τοΰ λιμένος τοΰ Σαν
τιάγου απελπιστική έξοδος τών ’Ιαπωνικών 
άντιτορπιλλικών Fluton καί Furor κατά τήν 
ημέραν τής καταστροφής τοΰ Ί’πανικοΰ στόλου. 
Ή έξοδος αύ η,ήτις δηλοϊ άγνοιαν καί έλλειψιν 
κρίσεως τών έκτελεσάντων αύτήν τότε μό'ον θά 
είχεν έλπίδας έπιτυχία;, έάν ύπεστηρίζετο ύπό 
τών καταδρομικών διά τοΰτο τό Flllton καί 
Furor κατεθρυμματίσθησαν έντός ολίγων λε
πτών

Άποτελεσιιατικότης τώ · ταχυβόλων.

Έν 'Ταλοΰ άπαντα τά ’Ιαπωνικά πλοϊα 
ήσαν ώπλισμένκ διά ταχυβόλων τών 4,7 δα
κτύλων, ών κατεδείχθη ή ύπεροχή. Οί Σϊναι 
είχον μόνον δ>ο ή τρία ταχυβόλα τών 4,7,καί 
έντούτοις χάρις είς ταΰτα ήδυνήθησαν νά κατα- 
πυροβολήσωσιν άποτελεσματικώς έπί 10 λεπτά 
τό ’Ιαπωνικόν πλοϊον S a k ΐ Ο.

Είς άμφοτέρους τούς πολέμους, αί μεγαλεί- 
τεραι φθοραί, αί έκρήξεις τών τορπιλλών καί 
αί πυρκαιαΐ δέον νάποδοθώσιν εί; τά ταχυβόλα 

Προτιμότερον διαμέτρημα είνε τό τών 8 δα 
κτύλων. Δέον επίσης νά ύπάρχωσιν έπάρται 

πυρομαχικών ταχείς καί πρ-ησπισμένοι, νο,πο- 
φεύγωμε* εέ τήν έκ τών προτέρων συσσώρευσιν 
βλημάτων έπί τοΰ καταστρώματος. Έάν έν 
τή ’Ιαπωνική ναυαρχίδι Matsushima 
δέν είχον τοποθετήσει έκ τών προτέρων καί μέ
ρος άπροστάτευτον σωρόν βλημάτων ήθελον 
άποφύγει τήν φθοράν.

Ό ανθυποπλοίαρχος Nik. I. ΜπΟΤΑΣΗΣ 
Καθηγητής τών Ναυτ. Δοκίμων.

(Έπεται συνέχεια)

ΔΙΟΡΘΏΣΙΣ HIMPTHMEHON

Έκ τυπογραφική-αβλεψίας παρελείφθη ή κατωτέρω 
παράγραφος έν άρχή τοϋ 35·>υ τεύχους τοϋ άρθρου του 
κ. Ν. I. Μπόταση «Τά πολεμικά πλοϊα έν καιρώ 
Ναυμαχίας·. Ή πρώτη λέξις τοϋ πρώτου στίχου 
«Βοαούτερον» δέον νά παραλειφθή :

«Μεταξύ τής 8ης καί τής 11ης ’Ιουνίου αί έλικες 
δύο άμερικανικών πλοίων άπέσπασαν έν τώ λιμένι τοΰ 
Guantanamo δύο τορπίλλας προωρεσμένας νά εκοαγώσι 
δΓ έπαφής· δέν έξερράγησαν δμως ένεκεν τής μακρο
χρονίου έν τώ ΰδατι παραμονής των.

Οί βομβαρδισμοί τών οχυρωμένων σημείων τής Κού
βας καί τοϋ Πόρτο—Ρίκο οί γενόμενοι ύπο τοϋ αμε
ρικανικού στόλου, όλίγας μόνον ζημίας έπροξένησαν είς 
τά έκ χώματος έργα τά προασπίζοντα άπαντα σχεδόν 
τά μεγάλα Ισπανικά πυροβόλα. Εινε άληθές ότι τά 
άρχαϊα έκ τοιχοποιείας έργα μετά τών παλαιών αύτών 
πυροβόλων ύπέστησαν μεγάλην φθοράν, τό τοιοΰτον 
δμως ούδένα έξέπληξε, μηδ’ αύτούς τού; 'Ισπανούς. 
Έν τούτοις αί άμερικανικαί κανονιοφόροι παρέσχον με
γάλα; ύπηρεσίας καταστρέψασαι τά έλαφρά οχυρωτικά 
έργα, άτινα είχον κατασκευάσει οί Ισπανοί κατά μή
κος τών ακτών τής Κούβας, δπως παρεμποδίζωσι τούς 
έπαναστάτας νάποστέλλωσι πολεμικόν λαθρεμπόρευμα 
έν τώ έσωτερικώ τής χώρας. Έν Guantanamo τά α
μερικανικά πλοϊα, σαρώσιντα δι’ οβίδων τό δάσος εν 
ω ένήδρευον Ισπανοί στρατιώται, ύπεστήριξαν τήν ά- 
ποβασιν 800 πεζοναυτών.

Ή ναυμαχία τοΰ Santiago ήτις έπερατώθη διά τής 
ολοσχερούς καταστροφής τοϋ στόλου τοΰ ναυάρχου 
Θερβέρα έθεσε τέρμα ούτως ε’ιπεϊν είς τόν μεταξύ τών’Η- 
νωαένων Πολιτειών καί τής Ισπανίας κατά θάλασσαν 
πόλεμον. Εί καί έγ.νετο έν πλήρει ήμέρφ, καί συνεκρο 
τήθη έν κινήσει καί κατά τρόπον άπλούστατον αί έ· 
πίσημοι έκθέσεις καθώς και αί ίδιωτικαί είνε πλήρεις 
αντιφάσεων δσον αφορά τά δευτερευούσης σημασίας γε
γονότα. Λαμβάνοντες ώς οδηγόν τήν έκθεσιν τοΰ ναυάρ
χου Sampson βλέπομεν δτι τήν 9 ώρ. 30 λ. τής 3ης 
Ίου‘·ίου.., .
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Ναντική 'Ελλάο

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ* ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗ5ΩΝ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΤΟΤ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ -----

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άπό 1 προσεχούς Ίανουαρίου αγγέλλει τήν

ΤΟΥ ζ. ΝΙΚ- ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ

Πλάτος Β. 39° 20'
Μήκος Α. 24° 20'

* §
"Αρκη

'Εμβαδόν Τετρζγων. χιλιόμετρα 7.70 —
ΙΙερίπ./ονς ’Αγγλικά μιλιά 8.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα. 222.—

Πλάτος Β. 37° 23'
Μήκος Α. 26° 46'

ΝηεΗς Σπντζόρτίης

Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΠερΙπ.Ιους ’Αγγλικά μιλιά

6.86
6.—

Ύψος Γαλλικά μέτρα 328.— 1

Πλάτος Β. 37° 28'
Μήκος Α. 23° 55'

Κουφονήόε (Απάνω)

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερίηΛους ’Αγγλικά μίλια

6.85
5-

Ύψος Γαλλικά μέτρα 95.—
Πλάτος Β. 36° 57'
Μήκος Α. 25° 37’

Δήλος

Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΠερΙπ.Ιους μίλια

6.85 —
5 1)2

Ύψος Γαλλικά μέτρα 112. -
Πλάτος Β. 37» 24' 
Μήκος Α. 25° 17'

Πεπέρ*(Β. Σποράδων)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια

6 85
5 7,

Ύψος Γαλλικά μέτρα 87.—

Γούνη

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 6 83
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 6
Ύψος Γαλλικά μέτρα 134.—

Πλάτος Β. 38« 26'
Μήκος Α. 26° 2Γ

(*)Τδε προηγούμενον.

έναρςιν τών εργασιών αύτής έν Ρωσσίζ νέα Ε 
ταίρια μέ άποκλειστικόν αύτής προορισμόν την 
ναύλωσιν άτμοπλοίων, και πρό πάντων τών 
Ελληνικών. 'Η Εταιρία αΰτη θά φέρη την έ- 
πωνυμίαν Ί. Σιφναϊος, Πασχάλης και Σία, εί
ναι δέ δλως άνεξάρτητος τοϋ ύπό την διεύθυνσιν 
του κ. I. Θ. Σιφναίου έμπορικοΰ οίκου «θ. II. 
Σιφναϊος».

Την ΐδρυσιν τής νέας ταύτης 'Εταιρίας δέν 
δυνάμεθα ή νά χαιρετίσωμεν μετά χαράς αλη
θούς καί άνυποκρίτου, διότι προοιωνίζεται αύτη 
πολυτίμους ύπηρεσίας ύπέρ τής 'Ελληνικής ’Εμ
πορικής Ναυτιλίας. Ή ύποστήριζις τών ’Ελλη
νικών άτμοπλοίων θά είναι άδιαφιλονείκητος 
παρα τή νέα ταύτη Εταιρία και οι ίδιοκτήται 
δύνανται νά στηρίζωνται εϊςταύτην δντες ήσυχοι 
περί τ·7ς ναυλώσεως τών άτμοπλοίων των καί ύπό 
δρους συμφέροντα; πάντοτε.

Μέχρι τούδε δέν κατενοήθη ’ίσως έπαρκώς ό 
σκοπός τών ναυλομεσιτικών έργασιών,τάς όποιας 
πολλοί έθεώρησαν ώς κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν. 
Ή 'αύλωσις τών άτμοπλοίων άποτελεΐ τήν βάσιν 
τοΰ ναυτικού έμπορίου,ή δέ άζιοπιστία καί τό η
θικόν κύρος τοΰ ναυλωτοΰ παρέχουσι μόνον τό 
άσφαλές έχέγγυον τής έπιτυχοΰς ναυλώσεως. ’Εν
θυμούνται οί άναγνώσται τής«Ναυτικής Έλλά- 
δος»τά βάσανα ενός άτμοπλοίου, τό όποιον άπό 
κάποιον καλοθελητήν ναυλομεσίτην έναυλώθη 
διά-ό Μπακάλ τής Ρωσσίας. Ό κουτοπόνηρος 
ναυλομεσίτης χάριν τοΰ κέρδους τής μεσιτείας 
άπέφυγε νά δώση οίανδήποτε πληροφορίαν περί 
τοΰ περιβόητου τούτου Μπακάλ, τό όποιον ά- 
γνοών ό πλοίαρχος, ήναγκασθη νά κάμη δύο 
ταςείδια πρός άνεύρεσιν, νά δαπανήση δέ δι- 
πλάσιον τού ναύλου, ον έλαβε τό άτμόπλοιον.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας έπεβάλλετο όντως 
ή σύστασις μεγάλης εταιρίας παρεχούσης γενι
κήν ύποστήριξιν εις τά άτμόπλοια καί έγγυω- 
μένης ύπέρ τής αγαθής αύτής δράσεως. Ή νέα 
αΰτη εταιρία άνήγγειλε τήν σύστασίν της διά 
τής κατωτέρω έγκυκλίου της.

Ταϊγάνιον 10)23 Νοεμβρίου 1901 

Κύριοι
Ό κ. Ιωάννης Θ. Σιφναϊος τής έμπορικής 

έπωνυμίας «Θ. Π. Σιφναϊος» καί ό κ. Χαρά
λαμπος Θ. Πασχάλης, διευθυντής τοΰ ήδη έν 
διαλύσει οίκου «Σκαραμαγκάς, Εύμορφόπουλος 
καί Σία» έν Ταίγανίφ λαμβάνουσι τήν τιμήν

ΞΕΝΓΙ ΣΤΟΛΟΙ

Τό ρωσσικόν Ταχυδρομικόν άτμόπλοιον «Ολγα»

νά άναγγείλωσιν ύμίν δτι ίδρυσαν αύτόθι ύτο 
τήν 'Εταιρικήν προσωνυμίαν :

I. Σιφναϊος, Πασχάλης καϊ Σία 

οικον ναυλομεσιτικόν καί πρακτοοεΐον, δπερ θέ
λει άρξεταιτών έργασιών αύτοϋ άπό 1 ’Ιανουά
ριου 1902 μετά ύποκαταστήματος έν Ροστοβίω I 
έπί τοΰ Δόν (Rostof S/ Don), πρακτορείου έν 
Νοβορωσσίσκη καί άντιπροσώπων είς τούς κυρι- 
ωτέρους Εύρωπαϊκούς λιμένας.

Μέ τήν παράκλησιν, δπως λάβητε γνώσιν 
τών κάτωθι ύπογραφών μας,δεχθήτε κύριοι τήν 
διαβεβαίωσιν τήςέζαιρέτου ύπολήψεώς μας.

Ιωάννης Θ. Σιφναϊος 
Χαρ. Δ. Παςχαλης

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(τοϋ άνταποχριτοΰ μαςϊ

Βραΐλα, 15)28 Δεκεμβρίου 1901
Ή έποχή προχωρεί καί δ καιρό; παραμένει άμετά 

βλητος. Οί ναΰλοι τών άτμοπλοίων άπό τίνος ελαβον 
τάσιν πρός εκπεσμούς, τοΰτο δέ επέφερε καί σχετικήν 
χαλάρωσιν τής έν γένει εργασίας τοΰ Δουνάβεως.

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα τά ημερομίσθια ειχον 
ύπερβή τά 10 φρ- καθ’ ημέραν, έν ώ σήμερον έπα- 
νήλθον εις τήν προτέραν αύτών κατάστασιν.Τό ρεύμα

Τό πρό δύο εβδομάδων νσυαγήσαν Ί αλικόν ιστίο- 
φόρον «Μολίτα» εί; τήν θάλασσαν τής Σικελίας. Έκ 
τοϋ πληεώματός του έπ'ίγη είς ναύτης καί είς ναυ· 
τόπαις.

τούτο τοΰ ύψωμοΰ τών φορτωτικών και έκφορτα^τικών 
διήλθε καί έκ Σουλινά, όπου ή τιμή τούτων έδιπλα-
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σιάσθη (1,30 κατά τόννον).
Οϊ ναύλοι τής ήαέρας είναι 14 σελ. έως 14 χαί θ, 

διά Κοντινέντ χαί φρ. 12,50 έως 13,50 διά Μεσό
γειον. 'Υπό φόρτωσιν εύρίσχονται έντχΰθα ατμόπλοια 
8 έξ ών Ελληνικά τά έξης. «Ελένη» φορτώνον διά 
Barri χαΐ Βενετίαν «Μιτυλήνη» διά Μασσαλίαν,«ΙΙρ. 
Σοφία» διά Μασσαλίαν, χαί^τά «Βρησυ’ς» χαί «Δέ
σποινα» άναχωρήσαντα πρό ήμερων τό μεν διά Κον- 
τινέντ, τό δέ διά Μασσαλίαν.

Εις τόν λιμένα Γαλαζίου εύρίσχονται ύπό φόρτωσιν 
4 ατμόπλοια, έχ τών όποιων ουδέν Ελληνικόν.

Τών γεννημάτων αί τιμαί είναι ώς έξης- 
σίτος φρ. 11,75 έως 12 ο)ο ΚΙ.
αραβόσιτος φρ. 9,40 έως 9,90 ο)ο ΚΙ. 
βρώμη φρ. 10,60 ο)ο ΚΙ.
σίκαλη φρ. 8,85 έως 9,10 ο)ο ΚΙ.
Οί γαιάνθρακες αμετάβλητοι.
Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 1)2 Άγ. πόδες.

X. Μ.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Εις τόν λιμένα Πειραιώς χατέπλευσαν τήν πα- 
ρελβοϋσαν Κυριακήν χαί Δευτέραν τά ατμόπλοια 
«Μάρθα» έκ Νοβορωσσίσχης, «’Αλβανία» τής Πα 
νελληνίου έκ Χίου, «Σκαρχμαγχάς» τής Πανελληνίου 
έκ Μασσαλίας, «’Αντιγόνη» τοϋ Τζών έκ Βάρνης, 
«Σάμος» τής Πανελληνίου έχ Τεργέστης Ίσθμιας, 
«Πελοπόννησος» τοΰ Γουδή έχ Κρήτης, τά αύστριαχά 
«Ledaa έκ Καλαμών, «Venus» έχ Σμύρνης χαί «Sti- 
ria» έκ Κων)πόλεως, «Αύτοχράτωρ Νικόλαος Β'» 
ρωσσικόν έξ ’Αλεξάνδρειάς, «Senegal» γαλλικόν έχ 
Σμύρνης, «Lechmore» αγγλικόν έκ Λίβερπουλ-Μελί · 
της χαί «Δήλος» γερμανικόν έκ Σκύρου.

— Τήν Δευτέραν μ.μ. καί Τρίτην πρωί τό γαλλικόν 
τοϋ Μεσσαζερή «Σαγκαλιέν» έχΜασσαλ;ας Νεαπόλεως 
τό άτμόπλοιον τοΰ Κουρτζή «Πόλις Μιτυλήνη» έκ 
Σύρου, τό ελληνικόν «Έρνέστα Φωσχόλου» έκ Μεσσή
νης πρός άνθράκευσιν χαί «Κλειώ» τοΰ Τζών έχ Θεσ- 
σαλον'χης Βόλου.

—Τήν Τετάρτην τά έλληνιχά ατμόπλοια «Δέσποινα» 
έκ Βραΐλας χαί «Λέων» έχ Νικολάϊςφ άμφότερα πρό; 
άνθράκευσιν καΐιΝεάπολις» τοΰ Κουρτζή έχ Σμύρνης.

—Τήν Πέμπτην τά έξής άτμόπλοια «Πέλοψ» τής 
Νέας 'Εταιρίας-'Ελλησπόντου καί «’Ασημίνα» τοΰ 
’Εμπειρικού έκ Βραΐλας πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Πέμπτην εσπέρας καί Παρασκευήν πρωί Ι
ταλικέ «Βουλγαρία» έκ Κων)πόλεως «Ρουμανία» έχ 
Βρενδησίου Πατρών χαί «Πολτσεβέρα- έχ Θεσσαλονί
κης, τό αυστριακόν «Ώρίων» έκ Τοεσμέ, τό ρωσσιχό* 
«Τσάρος» έν Σμύρνης, «’Αλέξανδρος» τσΰ X” Δαοΰτ 
έκ Σμύρνης, «Μαρία» τοΰ X" Δαοΰτ έξ ’Αλεξανδρεία; 
καί τό έλληνικόν «’&δελφρί Σ,φναίου» έκ Μασσαλίας 
πρός άνθράκευσιν. ’Αναμένεται έκ Βραΐλας πρός ά - 
θράκευσιν «Πέλοψ» τ'ς Νέας έκΚων)πόλεως.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Ύπό τοΰ γραφείου τών κ κ. Μάγχου, Τίοΰ καί 
Σας έναυλώθη τό άτμόπλοιον «Φώτνς» τον 4200 ίξ 
Όδησσοΰ διά Λονδΐνον, Χούλ, Άβέρσαν, Ρ>τερδάμην, 
Άμστελόδαμον πρός σελ. 9, διά Άμβοϋργον πρός 9, 
καί 6. "Ηδη εύρίσχεται ύπό έχφόρτωσιν εις Γένουαν

Τό άτμ. «Άκρόπολις» τόν 1900 εύρισκόμενον εις 
Κπολι/ έναυλώθη έχ Βατοΰμ διά Κωνσταντινούπολή 
μέ κιβώτια πετρελαίου 0,25 90. έκαστον, δι’ ένα λι
μένα ’Αρχιπελάγους 0,32 φρ. ’Επίσης ύπό τών κ. κ. 
Μάγκου, Τίοΰ χαί Σας.

Τό άτμ. «Δέσποινα», πλχ. Μαργαρώνη, διήλθε
την τετάρτην έχ Πειραιώς φορτωμένον άπό Δούναβιν
διά Μασσαλίαν.

Τό άτμ, «Ζαρίφης» εύρίοχεται εις ’Οδησσόν, ένθα 
αναμένει τήν φόρτωσιν πολλών άλλων άτμοπλοίων πρό- 
τερον, ινα άρχίση καί τοΰτο τήν φόρτωσιν του.

— Τό άτμ. «Λέων» εύρίσχεται έν πλώ διά Μασσα
λίαν φορτωμένον από Δούναβιν.

— Τό άτμ. «Γεώργιος Μιχαλινός» διήλθε χθές έκ 
Πειραιώς κατευθυνόμενον μέ τό φορτίον του εις Άμ- 
βοϋργον.

— Τό «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» άφίκετο χθές έκ 
Κάρδιφ πρός έκφόρτωσιν γαιανθράκων. ’Εκ Πειραιώς 
θά μεταβή εις Νικολάεφ,δπου θέλει φορτώση διά Δανίαν 
πρός 13 σελ. τόν τόννον.

— Τό ατμ. Βαλλιάνος» άνεχώοητε χθές Σάβατον 
έκ Νιχολάεφ κατευθυνόμενον εϊς Λονδΐνον.

Κατά τόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Λεωνίδας» 
τοΰ χ. Άλχβ. ’Εμπειρικού έκφορτώνει εις ’Αμβέρσαν.

— Τό άτμόπλοιον «Κυκλάδες» τής έταιρίας Μω 
ραΐτου εφθασεν εις Σαβάναν τής βορείου ’Αμερικής.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής αυτής έταιρίας 
άνεχώρησεν άπό Σουλινάν δι’ ’Αμβέρσαν.

— Τό άτμόπλοιον «Μαρία» τής αύτής έταιρίας άνε- 
χώρησε άπό Λΐθ τής Αγγλίας.

— Τό άτμόπλοιον «’Αντώνιος» τής αύτής έταιρίας 
άνεχώρησεν άπό Λίβερπουλ διά Κων)πολιν κενόν.

1075 πλχ. Μπαζιώτης μέ ναφθέλαιον έχ Κωνστάντσης 
διά Μάντζεστερ.

— «"Ηρα» τόν. 346. πλχ. Βαρούτσικος μέ διάφορα 
έχ Βάρνης διά Πειραιά.

— «Ούράνα» τόν. 336 πλχ. Κουτζοΰχος μέ χώχ έχ 
Ζογχουλδάχ δΓ ’Αλεξάνδρειαν.

— «Μαρής Βαλλιάνος» πλχ. Καλαφάτης τόν. 856 
μέ σίτον χαί άραβόσιτον έχ Βραΐλας διά Μεσσίναν, 
Νεάπολιν.

— «Μενέλαος» τόν. 1716 πλχ. Βούλγαρης, δημη
τριακά έκ Βραΐλας διά Ρ,ττερδάμην.

— Τό ρυμουλκόν «Γεώργιος» τόν. 20, πλχ. Κοτζιάς 
έκ Κ)πόλεως εις Τένεδον.

— Τήν 24 Δρίου τό άτμ. «Χρυσομάλλη Σιφναίου» 
πλχ. Άντωνέλλος τόν. 1539 μέ δημητριακά έκ Βραΐ 
λας διά Νίκαιαν Μασσαλίαν.

— «Σΰρος» πλχ. Σιγάλας τόν. 619 μέ σίτον έκ 
Βραΐλας διά Παλέρμον.

— «Γεώργ. Κούτσης» πλχ. Σημαδόπουλος τό». 
564 μέ σίτον έκ Νοβορωσίσκης διά Πειραιά.

Δαρδανέλλια 14)27 Δεκεμβρίου
— 25 Δβρίου «δέσποινα Mi/αλινοΰ» πλχ. Κάστα- 

νος τόν. 1135 μέ σίτον έκ Βραΐλας διά Νεάπολιν.
— «Λεονάρδος» πλχ. Ραλλιάς τόν. 900, σίτον καί 

άραβόσιτον έκ Βραΐλας διά Μιλάτσο.
— «’Αργώ» πλχ. Μοναρχίδης τόν. 1586 έκ Νικο 

λάεφ διά Μασσαλίαν μέ σίτον.
— «Παρθενών» πλχ. Κωστάλας τόν. 847 έκ Βατοΰμ 

διά Σμύρνην μέ πετρέλαια.
— Τό άτμ. «Χίος» πλχ. 11απα·)γελής τόν. 621 μέ 

διάφορα έκ Βάρνας διά Πειραιά.
— «Τρίτων» τόν 188 πλχ. Δεληααρίνης μέ διά

φορα έκ Κ)πόλεως διά Χανία.
— Τήν 26 Δβρίου τό άτμ. «’Αλβανία» πλχ. 

Σγουρδαΐος τόν. 881 μέ διάφορα έκ Τραπεζοΰντος διά 
Τεργέστην

— «Ρούμελη» πλχ: Σπεράντζας τόν 195 μέ διά
φορα έχ Κ)πόλεως διά Μερσίναν Συρίας.

— «Έλη» πλχ. Γιανναγάς τόν. 153 μέ σίτον άτ.ό 
Κ)πολιν διά Θεσσαλονίκην.

— «Μήτηρ ’Αργυρή» πλχ. Καχαρούχας τόν. 820 
μέ άραβόσιτον έχ Βραΐλας διά Μασσαλίαν.

— Τή» 27 Δβρίου «Ερμής» πλχ. Γιανναγάς τόν. 
1047 μέ άραβόσιτον έχ Βραΐλας διά Λιβόρνον.

— «Ελπίς» πλχ. Γ. Βισβίχης τόν. 1064 μέ χώχ 
άπό Ζχγχουλδάη δΓ ’Αλεξάνδρειαν.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έγένοντο άρκεταί 
πωλήσεις άτμοπλοίων Μεταξύ τούτων επωληθησαν τά 
Γαλλικά άτμόπλοια «Φερδινάνδος α'» τόν. 2106 ε’ις 
'Αγγλους καί τό άτμ. «Veva» τόν. 2553 άχαθαρίστω/ 
κατασκευής τοΰ 1896 άντί 26,000 λιρών. Τό σιδηροΰν 
Γερμανικόν άτμόπλοιον Delbruck τόν. 372 έιΐωλήθη

— Το άτμόπλοιον «'Ανδρέας» τής ’ιδίας έταιρίας ά- 
νεχωρησεν άπό Δουβλίνον, διά Κάρδιφ, όπως φορτώσει 
διά Σΰρον.

— Το άτμόπλοιον «Λέων, καί ’Ελένη» έκφορτώνει 
είε Βέλφαστ.

— Το άτμόπλοιον «Μανούσης» διήλθε τοΰ λιμένος 
“Ανδρου διευθυνόμενον διά Σουλινά πρός φόρτωσιν μέ 
ναΰλον 12 σελ. δΓ ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «“Ανδρος» τής έταιρίας Στ. Γ. 
Έμπειρίκου εύρίσχεται εις Κάρδιφ πρός φόρτωσιν 
γαιανθράκων διά Πρί«τεζι μέ ναΰλον 5 σελ.

— Τό άτμόπλοιον « ’Ασημίνα» τής αυτής έταιρίας 
έφόρτωσε έχ Βραΐλας χαί εύρίσχεται ε'ις Σουλινά πρός 
παραλαβήν τών λίμπων του.

— Το άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τής αυτής έταιρίας 
πρό 8 ημερών διήλθεν έχ Πειραιώς δι’ 'Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «’Ανώνυμος» τήρ έταιρίας Δάμ · 
παση πρό 6 ημερών άνεχώρησε κενόν άπό Ρορτερδάμ 
διά Θεσσαλονίκην.

— Τό άτμόπλοιον «Κορνήλιος» Πολέμη—Γουλαν- 
δρή φορτώνει εις Κάρδιφ διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Μενέλαος» Θ. Βούλγαρη πρό η
μερών διήλθεν έκ Σύρου διευθυνόμενον εις 'Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Βασίλειος» τοΰ χ. Μάνδακα πρό 
ημερών διήλθεν έχ Σύρου, διευθυνόμενον διά Νοβορωσ- 
σίσχην, όπως φορτώση διά Μεσόγειον μέ ναΰλον 10 
1)2 φο.

— Τό άτμόπλοιον «Λεονάρδος» τής έταιρίας Βάτη 
εύρίσχεται ύπό φόρτωσιν εις Β.αΐλαν διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Μπήλιω» τής ιδίας έταιρίας 
διήλθεν έκ Σύρου προερχόμενον έκ Βραΐλας.

— Τό άτμόπλοιον «Αργώ» τής αύτής έταιρίας 
φορτώνει ε’ις Νικολάϊεφ διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Πολυξένη» τής έταιρίας τών ά- 
δελφών 'Εμπειρικών έκφορτώνει ε’ις Λονδϊνον

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

(άνταποκριτοΰ ιιας)

ΔΔΡΔΑΝΕΛΛΙΑ 11)24 Δεκεμβρίου
Ύπό Ελληνικήν σημαίαν πλοία διήλθον έντεΰθεν 

τά έξής τήν 21 Δβρίου τό άτμόπλοιον «Σαπφώ» πλχ. 
Κατσούλης τόν. 1248 μέ διάφορα έκ Τραπεζοΰντος διά 
Τεργέστην.

— Τό άτμ. «Ζάννος Σιφναϊος» τόν. 1448 πλχ. 
Γκούμας μέ σίτον έκ Νικολάϊφ διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «Λέρος» τόν. 1289 πλχ. Ροϋσσος, μέ 
σίτον έκ Νοβορωσίσκης διά Γένουαν.

— Τό άτμ. «’Αγλαΐα Κουρεντή» πλχ. Κουρεντής 
τόν. 1152 μέ σίτον έκ Μπαλτζιχϊου διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «’Αγαμέμνων» πλχ. Δρατσΐνος τόν. 
697 μέ κώκ έκ Ζουλγκουδάκ διά Τεργέστην.

— Τό άτμ. «Ζάτουνα» πλχ. Καμίνης τόν. 74 μέ 
διάφορα έκ Κ)πόλεως διά Σμύρνην.

— Τήν 22 Δβρίου τό άτμ «’Ιωάν. Κούτσης» τόν.
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άντί 3,700 λιρών.
Τό ατμ. «Malls of Afton» τόν. 1829 κατασκευασθέν 

εί; Γκρήνοκ τώ 1882 έπωλήθη εις Αύστριακούς άντί 
11000 λιρών. Επίσης τό «Lillian Morris# κατα- 
σχενής τοϋ 1875 τόννων 754 έπωληθη είς Ιταλοί»; 
άντί 3750 λιρών. Τό άτα. «Star of Russia» τόν 1672 
κατασκευής τοϋ 1874 έπωλήθη άντί 70,000 δολλαρίων 
είς "Αγιον Φραγκίσκον τής ’Αμερικής.

Ο “ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΟΡΓιΟΣ·

Κατά τηλεγράφημα έκ Πατρών διήλθε έκεϊθεν έρχό 
μένος ένταΰθα Γάλλος μηχανικός εντεταλμένος νά έπι 
θεώρηση τό άτμόπλοιον τής Νέας 'Ελληνικής Άτμο- 
πλοΐας «Πρίγκηψ Γεώργιος», τό όποιον έπωληθη είς 
τήν γαλλικήν άτμοπλοΐχν Φραισσινέ διά τού; μεταξύ 
Μασσαλ!ας και Σέττης πλόας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

(άνταποκριτοΰ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 16)29 Δεκεμβρίου

Αί έορταί τών Χριστουγέννων συντελοΰσιν είς τό 
νά παοαμένωσι σταθεραί αί τιμαί τών γαιανθράκων έν 
Άγγλίμ, ένεκα τής άργίας τών εργατών.

Πρό ημερών σάς άνήγγειλα ότι ή σταθερότης αϋτη 
προμηνύεται καί διά τούς μήνας ’Ιανουάριον καί Φε
βρουάριον, αί προβλέψεις μου δέ έχεϊναι δικαιολογούν
ται σήμερον. Διά τό μέλλον δέν δύναται τις νά προ- 
βλέψη τά συμβησόμενα, κατά τήν κρατούσαν έν τούτοις 
γνώμην ή σταθερότης αϋτη δέν δύναται νά παραταθή 
πλέον τών δύο άνωτέρω μηνών.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Αί Άγγλικαί ναυτικαί έφημερίδες σημειούσι κατά 
τήν παρελθούσαν δεκαπενθημερίαν οκτώ νέας παραγ
γελία; άτμοπλοίων. Έκ τούτων 4 μέν θά ναυπηγη 
θώσιν έν ’Αμερική 24,000 τόννων έν συνόλω, πετρε
λαιοφόρα, τά δέ άλλα 4 είς διάφορα έν Άγγλίμ ναυ
πηγεία χωρητικότητος άπό 1700 τόννων μέχρι 3,200.

Τά πλεϊστα τών παραγγελθέντων άπό πέρυσιν Έλ 
ληνικών άτμοπλοίων εις ’Αγγλικά Ναυπηγεία θά πα- 
ραδοθώσι τόν προσεχή μήνα Φεβρουάριον (ν. έ.).

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ό σπουδαιότερος τελευταίος άγοραστή; τών γαιαν
θράκων Τουρκίας είναι ή Τουρκική Κυβέρνησις. Οί 
κάτοχοι έν τούτοις τών φορτίων έπιμένουν εί; τάς τιμάς, 
διότι καί οί ναύλοι τών ιστιοφόρων είναι διατηρημένοι 
(6 σελ. περίπου) καί διότι έχουν προαγοράς είς ύψηλο- 
τέρας σχετικώς τιμάς.

Φθασίματα είς Κ)πολιν άπήρχον τόν. 3806, έξ ών 
1572 Κοζλοΰ, 1823 Ζογχολδάκ, 85 Τεφλενέ, καί 726 
Κιλιμλή χαί Τσατάζ άγζή. Πράξεις αί έξής : 1070 
τόν. είς τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, 1230 είς τήν 'Ε
ταιρίαν Αιγαίου, 300 Τσαμλή, 85 Τενεφλέ, (Κυ- 
βέρν.) χαί 180 Κιλιμλή ήτοι έν συνόλω 2865.

Τιμαί άπό τοΰ πλοίου : Τσαμλή 16 σελ. χαί β έως 
18, Ζογκουλδάκ κοσχΐ'·. πλυμένα 16 έως 17 καί 6,

κοσκιν. 15 και 6 εως 16 συνήθη, Κοζλού κοσκινισμένα 
15 καί 6, συνήθη 14 έως 14 καί 6,’Κιλιμλή χονδρά 
15 έως 15 καί 6, ψιλά 13 καί 6 έως 14 καί 6, Ταρ- 
λά—άγζή 13 καί 6.

(Έκ τοΰ έβδομ. δελτίου τοΰ Έλλ. 
’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου 1<)πόλεω;)

TO ATM. «ΙΩΑΝ. ΜΟΥΜΟΥΤΖΗΣ»

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ έν Δχρδανελλίοις άντα- 
ποκριτού μας τό ύπο 'Ελληνικήν σημαίαν άτμόπλοιον 
«’Ιωάννης Μουμουτζής»διακανονίσαν τά σώστρα μετά 
τής εταιρίας τών ρυμουλκών Γκρέκ άπέπλευσε 
τήν 14)27 λήγοντος μηνός έκ Δχρδανελλίων δε’ ’Αλε
ξάνδρειαν.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

(άνταποκριτοΰ μας)
Δαρδανέλλια 11)24 Δβρίου 1901

Τό ύπ’ ’Αγγλικήν σημαίαν φοοτηγόν άτμόπλοιον 
«Chatfield» προερχόμενον άπό Γένουαν (Genes) διά 
Νοβορωσσίσκην προσήραξεν έμπροσθεν τής νήσου Τε
νέδου παρά τά Μαυριά νησίδριον κείμενον παραπλεύρως 
Τενέδου, είσοδος Β. Α. τοϋ στενού τών Δαρδανελλίων. 
Έκ τής προσαράξεως ταύτης μολονο'τι κατώοθωσε νά 
σωθή μόνον του έβλάβησαν τά ΰφαλα μέρη τά διηρη- 
μένα ε'ς διαμερίσματα (compartiments) πληρωθέντα 
ύδάτων.

Καταπλεΰσαν είς τόν λιμένα μας ήδυνήθη νά έξακο- 
λουθήση μετά 2 ημέρας τό ταξείδιόν του, άφοΰ προη
γουμένως έβοηθήθη παρά τών ρυμουλκών τής έταιρίας 
«Γκρέκ»·

* *♦
Τό ύπ’ ’Αγγλικήν σημαίαν φορτηγόν άτμόπλοιον 

«Khartoum» πλέον διά Κ)πολιν συνεκρούσθη μεθ’ έ 
τέρου ’Αγγλικού φορτηγού Terfield έμπροσθεν τοΰ όρ
μου Νχγαρά (Δαρδανελλίων), ύποστάντα άμφότερα 
ζημίας. Τό Khartoum έξώκειλε μετά τήν σύγκρουσιν 
είς τήν άαμώδη παραλίαν τοΰ είοημένου όρμου 8λα 
βέντων τών ύφάλων διαμερισμάτων του.

Ρυμουλκά τής έταιρίας Γκρέκ προσπαθούν τήν άνέλ- 
κυσίν του.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

(Άνταποκριτοΰ μας)
Νοβορωσσίσκη 13 Δεκεμβρίου 1901

Άπό 1 μέχρι τέλους Δεκεμεβρίου κατέπλευσαν είς 
τόν ήμέτερον λιμένα Ελληνικά άτμόπλοια έν συνόλω 
τρ α. Έκ τούτων ή «Άνδρος» τόννων 1913 άφιχθεϊσα 
τήν 7 Νοεμβρίου έκ Ταϊγανίου άνεχώρησεδιά Ροττερ- 
δάμην τήν 9 ίδιου μέ φορτίον σίτου, κριθής καί λινο- 
σπόρου 63.550 πουτίων μέ έξαγωγεϊς τό Comptoir d’ 
Exportation καί Mercantile.

Τό άτμ. «Μιχαήλ» τόν. 1436 άφιχθέν τήν 18 
Νοεμβρίου έκ Γενούης άνεχώρησε διά Δουγκέρκην μέ 
φορτίον 194, 460 που'ίων είς κριθήν, βρώμην, άραβό- 

σίτον, στέμφυλα (tourteaux )
Τό ατμ. «Μπήλω» τόν 1237 άφιχθέν τήν 28 Νο

εμβρίου έκ Κατάνη; άνεχώρησε διά Βραΐλαν τήν 30 
ίδιου κενόν.

’Γπό ’Αγγλικήν σημαίαν κατέπλευσαν ένταΰθχ τόν 
παρελθόντα μήνα 12 άτμόπλοια μέ φορτίον 1.363,930 
πουτίων. Τρία ύπό Γαλλικήν σημαίαν, έν ύπό ’Ιτα
λικήν, καί δύο ύπό Γερμανικήν έξ ών τό έν κενόν.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

—Αί τι χαί τών σιτηρών τριγυρίζουν άπό 44 1)2 
λεπτά έως 45 κατ’ όκάν μέ τού; συνήθει; όρου; τής 
αγοράς Πειραιώς-

Έν Νοβορωσσίσκη τά τών 50 φουντίων τιμώνται 
tuti bordo ρούβλια 9, 9J καί 9, 95· ύποτίθεται ότι 
κατά τήν έβδομάδα ταύτην θά έπέλθη χαλαρωσίς τις 
τών τιμών καί άρκοΰσα μάλιστα, διότι ή τράπεζα 
Αθηνών πρόκειται νά πωλήση είς τήν άγοράν 
Πειραιώς περί τάς 2, 000, 000 όκάδας σίτου έκ τοΰ 
ύπό τής τραπέζης εναποθηκευμένου.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

Ή ναυλοαγορά τών γαιανθράκων έξ Αγγλίας 
ούδεμίαν παρουσιάζει βελτίωσιν έπί τοΰ παρόντος. Ή 
άπό μηνών ήδη παρατηρηθεϊσα χαλαοότης έξακο- 
λουθεΐ είσέτι. Αί τιμαί παραμένουσιν, ώς καί έν τώ 
παρελθόντι φύλλω άνεγράψαμε».

Οί τής μαΰ',ης θαλάσσης ναύλοι περιστρέφονται είς 
τά 9 σελλίνια άπό "Οδησσόν διά Σουλινάν καί 10 
φράγκα άπό Νικολάεφ διά τήν Μεσόγειον, άναφέροντα'· 
δέ οί ναύλοι ούτοι διά μεγάλα ατμόπλοια.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΜΣΤΕΛΟΔΑΜΟΥ

Ή έ ... ερίς «Journal» τών Παρισίων δημοσι ύει 
έκθεσιν τού Γάλλου προξένου έν Άμστελοδάμω περί 
τής ναυτική; κινήσεως αυτόθι, καθ’ ήν ή χίνησις τοΰ 
λιμένος τούτου παρουσιάζει τώ 1900, σχετικώς πρός 
τό 1899 αΰξησιν κατά 5 » άτμόπλοια καί 30 ιστιοφόρα 
ώς πρός τάς άφίξεις, καί κατά 64 άτμόπλοια καί 85 
ιστιοφόρα κατά τάς άναχωρήσεις, ήτοι έν δλω 
κατά 186 πλοία.

Κατά τήν κ(νησίν ταύτην ή όλλανδική σημαία κα
τέχει τήν πρώτην θέσιν, ύπερτερήσασα τήν άγγλικήν, 
ώς εΐχεν ύπερτερήσει κατά πρώτον αύτήν καί τώ 1899' 
άλλά καί τά άλλα έθνη, ήτοι οί Γερμανοί, οί Ρώσσοι 
οί Σουηδοί, οί οί Δανοί, οί ’Ιταλοί, καί αυτοί άκόμη 
οί "Ελληνες, έπεσκέφθησαν δΓ ίκανοΰ άριθμοΰ πλοίων 
τόν λιμένα τοΰ Άμστελοδάμου, μόνον δέ ή γαλλική 
σημαώι ούδ’ άπαξ ένεφανίσθη έντώ λιμένι τούτου χαθ' 
όλον τό έτος 1'„00 I

Η «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» 
I --------------------------

'Η Βασιλική θαλαμηγός «Αμφιτρίτη» άποπλεύσασα 
τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην έκ Πειραιώς διά Χανία 
παρέλαβε τήν A. Β. Υ. τόν Πρίγκηπα Γεώργιον, 

δστις θά διέλθη τάς άγια; ημέρας τών Χριστουγέννων 
ένταύθα παρά τή Σεπτή αύτοΰ οικογένεια. Ή «’Αμ
φιτρίτη» έπανέπλευσεν είς Πειραιά τήν Παρασκευήν 
πρωίαν,

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

Ό άστυνόμο; Σίονου, διά τηλεγραφήματό; του πρός 
τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών, άνέφερεν, ότι συνελή- 
φθη δ πλοίαρχος Άλέξ. Παλαιολόγος, χαταπλεύσας 
άνευ ναυτιλιακών έγγραφων καί κατηγορούμενος ότι 
έξ Άντιπάοου καί άπό τό ποίμνιον τοΰ Έμ. Πετάλη 
άφήρεσε 12 πρόβατα.

Έκ τής γενομένης εν τώ πλοίω έρεύνη; άνεκαλύ- 
φθησαν πολλά αντικείμενα πειστικά τής κλοπής.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Είς τήν ήμετέραν Κυβέρνησιν άνηγγέλθη ότι διά 
τήν έν Πετρουπόλει άναγγελθεϊσαν Έκθεσιν αλιείας 
καί ιχθυοτροφίας πάντα τά άπώλητα έκθέματα κατά 
τήν έπιστροφήν των είς τους εκθέτας δέν θά πληρώ- 
σωσι μεταγωγικόν τέλος.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

"Ενεκα τού κρούσματος τής Σμύρνης ή τουρκική 
Κυβέρνησις κατ’ άπόφασιν τού άνωτάτου Υγειονο
μικού Συμβουλίου, ύπέβαλε τάς έκ Σμύρνης προελεύ
σεις είς 48ωρον έπιτηρητικήν κάθαρσιν είς τό Λοιμο- 
καθαρτήριον τών Κλαζομενών μετ’ άπολυμάνσεως τών 
άποσχευών τού πληρώματος καί τών έπιβατών τής 
3ης θέσεως. Κατά τήν αύτήν γνωμοδοτησιν τοΰ Ά
νωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου τά προσεγγίζοντα 
είς Σμύρνην πλοία μέ τόπου; κατευθύνσεως άλλους 
οθωμανικούς λιμένας πρό τής έπιβιβάσεως έμπορευ- 
μχτων έν Σμύρνη θά μεταβαίνωσιν είς Κλαζομενάς, 
όπου θά καταστρέφωνται οί έν τώ κύτει αύτών ευρι
σκόμενοι ποντικοί. Μετά τήν έπάνοδόν των είς Σμύρ
νην θά λαμβάνωνται πάσαι αί προφυλάξεις κατά τήν 
έπιβίβασιν τών έμπορευμάτων όπως μή εισέρχωνται 
έκ νέου ποντικοί.

Πασαι αί έργασίαι αύται θά γίνωνται ύπό τήν έπί- 
βλεψιν τών ύγειονομικών αρχών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

'Ο πλοίαρχος τοΰ έλλην. άτμοπλοίου «Θεόδ. Σι- 
φναϊος κ. Ίω. Χαρόπουλος κατά χθεσινόν πρός τό 
ύπουργεϊον τών Ναυτικών τηλεγράφημα έζήτησεν ώς 
αμοιβήν διασώσεως τοΰ γαλλικοϋ άτμοπλοίου «’Αρμε
νία» 3,000 λιρών.

Τό Γαλλικόν άτμόπλοιον εύρισκόμενον έν κινδύνω 
εκάλεσε τόν "Ελληνα πλοίαρχον, δπως τό συνδράμη, 
εκ τούτου δέ καί ή άαοιβή αϋτη, ήτις είς τοιαύτας 
περιστάσεις κανονίζεται άναλόγως τής άποστάσεως.

Επειδή ούδείς συμβιβασμός έπήλθε δια τήν άπο- 
ζημίωσιν ταύτην ή ύπόθεσις παρεπέμφθη είς τά Δικα
στήρια. .
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ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΕΦ

Προς τόν χ. Α. Ρετσίναν, πρόεδρον τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου Πειραιώς άπεστάλη έχ Νικολάεφ τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραν 17 Δεκεμβρίου ύπό τής αυτόθι 
επιτροπής τοϋ χρηματιστηρίου τό ακόλουθον τηλεγρά
φημα:

Νικολάεφ 17 Δεκεμβρίου ώρα 12 35' [Λ.με.
Άγγέλομεν ύμϊν ότι τά δύο παγοθραυστικά ατμό

πλοιά μας εύρισκόμενα άποκλειστικώς είς τήν διάθεσιν 
τοϋ εμπορίου θά έργασθώσι τακτιχώς άνευ ούδεμιάς 
αμοιβής. Οΰτω ή θαλασσοπλοΐα θά είνε ανοιχτή καθ’ 
όλον τόν χειμώνα. Σας παραχαλοΰμεν ν’ αναγγείλετε 
ταΰτα ε’ις τούς έφοπλιστάς.

Ή Επιτροπή τοΰ Χρηματιστηρίου

Τό ανωτέρω τηλεγράφημα λόγον ποιείται περί α
πόπειρας διανοίξεως τών πάγων διά τών δύο άνωτέρω 
άτμοπλοίων, είς τρόπον ώστε τά 'Ελληνικά ατμόπλοια 
να μήν απαντώσι δυσχέρειας κατά τήν ναυσιπλοΐαν.

Τό Νικολάεφ κεϊται εις τόν μυχόν τοΰ βαθύτατου 
κόλπου τοΰ Εύξείνου Πόντου, ένθα έκβάλλουσιν οί 
ποταμοί "Υπανις καί δ Ίγγούλ. Οί "Ελληνες έφοπλι- 
σταί φρονοΰσιν ότι δέν θά κατορθωθή δ ακίνδυνος είσ- 
πλους καί έκπλους άτμοπλοίων έν καιρώ χειμώνος διά 
τών παγοθραυστικών άτμοπλοίων καί ώς έκ τούτου 
δέν θά χρησιμοποιηθή δ λιμήν τοΰ Νικολάεφ πρός με 
ταφοράν σιτηρών κατά τήν εποχήν τών πάγων.

Μέχρι τοΰδε ή μεταφορά κατά τόν χειμώνα δ.τότε 
κλείει ή Άζοφική καί δ λιμήν τοΰ Νικολάεφ τών σι
τηρών τής Μεσημβρινή; Ρωσσίας ένεργεΐται κυρίως διά 
τής Νοβορωσσίσκης καί έν μέρει διά τής Όδησσοΰ. 
"Αν όμως κατορθωθή δριστικώς τό άνοιγμα τοΰ Νικο- 
λάεφ ώς αναφέρει τό άνωτέρω τηλεγράφημα μεγάλως 
θά διευχολυνθή ή έξαγωγή τών σιτηρών κατά τόν χει
μώνα.

Η ΕΜΙΪΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝ ΑΜΕΡιΚΗ

Πάντα τά ναυτικά κράτη άμιλλώνται ποιον νά ένι- 
σχύση πλειότερον την εμπορικήν ναυτιλίαν πρός άνά- 
πτυξιν τών έμπορικών σχέσεων του. Ή ’Ιταλία τελευ- 
τσϊον έψήφισε νόμον δι* ού χορηγεί μεγάλα έπιδόμα- 
τα εις τήν έμπορικήν ναυτιλίαν της. Ή Γαλλία πρό 
τινων ημερών έψήφισε νόμον προστατεύοντα τήν άτμή- 
ρη ιδίως ναυτιλίαν. "Ηδη έρχεται ή σειρά τών Ήνω- 
νωμένων Πολιτειών. ’Εν αΰτοϊς δ γερουσιαστής Frye 
διά προτάσεως νόμου συνιστά, δπως χορηγηθή γενικώς 
έφ* έκάστου έμπορικοΰ σκάφους 1 ο)ο κατά τόννον καί 
μάλιστα καί δι* άνώτατον αριθμόν 16 ταξειδίων κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ έτους.

Ό σκοπός τοΰ νομοσχεδίου έκτος τής άνακουφίσεως 
τών ’Αμερικανών έφοπλιστών καταβαλλόντων μισθούς 
μεγαλειτέρους είς τά πληρώματα καί τά ναυπηγεία 
άπό τούς Άγγλους έφοπλιστάς αποβλέπει είς τά τα
χυδρομικά άτμόπλοια τοΰ Ώκεανοΰ, τόν όποιον δια- 

σ/.[,<υ ι**ίπΐ βλάβη τών Ηνωμένων Πολιτειών ’Αγ
γλικά, Γερμανικά, Γαλλικά καί Βελγικά άτμόπλοια. 
Τα ξένα άτμόπλοια δέον ν* άντικατασταθώσι δι’ αμε
ρικανικών καί τό νομοσχέδιον προβλέπει τήν χορήγη 
σιν 6 δολλαρίων (φρ. 31,20) κατά τόννον διά τ’ ατ
μόπλοια τών 10,000 τόννων καί άνω καί 20 μιλίων 
ταχύτητος καί 3 δολλάρια (φρ. 15,60) κατά τόννον 
δι’ατμόπλοια 8,000 τόννων καί 16 μιλίων.

ΑΙ ΑΓΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑ!

Ή άτμοπλοϊχή έταιρία Τζών Μάκ Δούαλ και Βαρ- 
βούρ προσή-εγκε κατά τήν διεξαχθείσαν έν τή ένταΰθα 
Νομαρχία δημοπρασίαν, μόνη αυτή παρουσιασθεϊσα 
διά μέν τάς γραμμάς Λαυρίου-Καρύστου Κύμης-Σκύ ■ 
ρου, Πειραιώς· Γυθείου-Κυθήρων, ’Αστακού Μύτιχα- 
Ζαβέρδας-Λευκάδος 2 90 λεπτά κατά μίλιον, διά δέ 
τήν γραμμήν Νάξου-Άμοργοΰ-Θήρας-Άνάφης-”Ιου·Σι- 
κίνου-Φολεγάνδρου-Μήλου-Κιμώλου 3 80 λεπ. καί 
διά τάς γραμμάς Πειραιώς-Κέας Κύθνου καί Βόλου 
Σκιάθου-Σκοπέλου 3 50 λεπτά·

= ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑ

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα κατέπλευσεν είς τόν 
κόλπον τής Σαλαμϊνος ή ύπό τόν μοίραρχον Gross αγ
γλική μοίρα, ήν άποτελοΰσι τά εξής πλοία :

eVictorius» θωρηκτόν ά τάξεως τόννων 14,150 εκ
τοπίσματος ύπό τόν κυβερνήτην Charles Η. Gross όσ- 
τις διοικεί τήν μοίραν.

«Devastation» θωρηκτόν τόν. 9.330.
«Ανδρομέδα» νεότευκτον μέγα ευδρομον τόννων 

11,000.
«Ruper» ευδρομον 5,440 τόν.
«Πανδώρα» ευδρομον τόννων 2,200.

«Πήγασος» ευδρομον τόννων 2,135.
Έκ τών άνωτέρω πλοίων είσήλθεν είς τόν λιμένα πρός 
άνθράκευσιν τό θο-ρηκτόν «Devastation» τό όποιον κα- 
πλεΰσαν τώ 1877 είς Πειραιά προύκάλει τόν θαυμα
σμόν τών ναυτιλλομένων διά τό σχήμα τοΰ πλοίου καί 
το μέγεθος αύτοϋ.

Ή μοίρα άπέπλευσε την παρελθοΰσαν Πέμπτην.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Περί τής ναυιιλιακής κινήσεως έν τώ λιμένι Πύρ
γου τής Βουλγαρίας γράφει δ αύτόθι έλλην πρόξενος 
ότι άπό 1ης Ιανουάριου 1901—3 Δβρίου κατέπλευ
σαν είς τόν αυτόθι λιμένα 63 πλοία έλληνικά τόννων 
24,88 5, άπέπλευσαν δέ 64 τόννων 25,839. Δι’ αύτών 
είσήχθησαν έμπορεύματα 1,222,279 χιλιογρ. Ό έλλην 
πρόξενος γράφει ότι ή έλληνική σημαία έρχεται έβδο
μη ώς πρός τήν εισαγωγήν τήν τοπικήν, ένώ ύπό 
τήν όλικήν έξαγωγικήν κίνησιν έρχεται μετά τήν ’Αγ
γλικήν σημαίαν ώς πρός δέ τήν μεταφοράν έπιβατών 
έρχεται δευτέρα.

λείται προς 1.50 κατ’ όκάν τής δευτέρας ποιότητος

1.10
Τό λευκόν χρώμια τσίγκου πρός 1.7 0 κατ’ όκάν.
Τό σκοϋρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαί τών βερνικίων ώς τού ’Αμερικανικού, ’Αγ

γλικού και Γαλλικού ποικίλλουν ανολόγως τοΰ s Γόους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μιχροτέρου τοΰ ενός στατήοο; 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοϋ στάτήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρ άτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπαγγων καί ίστιοπά- 
νων π,ικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πά

χους αύτών ■

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ I

Τά ναυτικά ειδει δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον με 
ταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι
μιόνται 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 έχ τοΰ σπάρτου σχιινία (τσΐβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—40.

Χρώματα

Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής ά. ποιότητος πω

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

Άνεμολόγιον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λιαγράμματα Λίαπιέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ αντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 

ίνά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως εις 
τόν αίτοΰντα.

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Λχμενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
■χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών Πυξίδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10—

Περί Έξαρτισμοΰ τών/|Ι1λοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

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

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΗΣΙΑ XVIVAPOMIK
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 

«Ι»ρ. χρ. 1 »
ΕΞΛΜΙΙΑΌΣ

») y » » Τ
Οι κ.κ. συνδρομηται παρακαλοϋνται νά συνοδεύωσι τάς (αιτήσεις των 

ηρος εγγραφήν μετά τού αντιτίμου. ’

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Λρχ. 1»



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και ΣΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ—ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικα'ι Διευθύνσεις: Λονδίνου: Miehalinos, London : 

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

CgOggggggggggggggggggggggggCggggggggggggggggggS
NICOLAS D COTZIAS(SYRA)

Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 
ναυλώσεων άτμοπλοίων. 

ΤτιΛεγραφ Διεύθυνσή CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ 
(Μελέτης τών'Ελλην. άτμοπλοίων άπό τά 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις καί πασαν 

ύπόθεσίν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια και τάς 
εκφορτώσεις αυτών. Οί έπιθυμσΰντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. ΙΊαπαιικονόμου θά ευρωσι πρωτοφανή εργατι
κότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Διεύθυνσις. C. Pappaiconomos
Sensale Maritimo

BARCELLONA

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI cie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Με'γα 

Ναυλομεσιτικον κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ. Υποκαταστήματα εϊς Λονδΐνον και Ταϊ-

·♦<♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
I II ΣΑΒΒΑΣ χ«ι ΑΔΕΛΦΟΙ

"Εμποροε καί ναυλομεσεταε. Αέ- 
χονταε εμπορεύματα έπί προμηΟεε'αε 
καί προναυλώνουσε πλοεα εστεοφόρα 
καί άτμόπλοεα.

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

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΪΜΟΡΦΟΠΟΥΑΟΣ >«TA
(έν διαλί’όει)

ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΪΤΩΝ

I. ΣΙΦΝΑΙΟΣ, ΠΑΣΧΑΑΗΣ ΚΑΙ Σια
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Με'γα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ταϊγα- 
νίω. 'Γποκατάστημα έν Ροστ.βίω. Πρακτορεία 
εις τούς κυριωτε'ρους Ευρωπαϊκούς λιμένας.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών έκαϋτον εϊς ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναΐκφ βιβλιοπωλείων παρά τά Ύ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΛί
φύλλα τής «ΛΙαυτεκής Ελλάδος » 
πωλούνταε εές το αύτόΟε πρακτορείου 
τών εφημερίδων.

Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Έλλάδοςο^εί- 
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ. 12. Έξάμηνος έν ΈλΚ 
λάδι δρ. 7 καί έν τώ Έξωτεοικώ φρ. χρ. 7

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός IΙραξιτέλους 8


