
Ετος A'. αΟΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου 1ί)01 Αριθ. 24

ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

I. 0 ΣΙΦΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

Κ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΑΙ Η. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

J
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

Ν. Γερμανός
Μ. ΓΟΥΔΑΣ
Ε. Εμπειρικός
Π. Καλλιγας
Ν. Λεβιδης
Α. Ματεςις
Ε. Μακρυγιαννης
Μ. Ματθαιοπουλος
Κ. Παπαμιχαλοπουλος
Κ. Ραδος
Ε. Ρεπούλης
Ε. Τςακαλης
Π. Χρυςανθοπουλος
Κ. Ψαχαροπουλος κλπ

ΑΘΗΝΑΙ
1

1801



4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

’Ανατροπή άτροπλοϊων, προάοχΰ εις τάς φορτώνεις ύπο Ν. Γ. Κοτιοβίλλη. — "Εν βαόανκίτή 
ριον των Έλλην. Ατμοπλοίων, (ή Βαρβαρόφχα τοϋ Νιχολάϊεφ', ύπό Κ. Ε. Κουτσουλέρη, πλοιάρχου τοϋ 
άτμοπλοίου «Μιτυλήνη».— At τιιιαί τών γαιανθράκων ύπό τών χ. χ. ’Αγέλαστου, Σφέτσου χαί Σια.— 
Ίάτορία τών Πολεμικών Στόλων ύπό Μ'.χ. Γούόα αξιωματικού τοϋ ΙΙολ. Ναυτιχοΰ.—Οί κανόνες τής 
Ύόρκης καί Άμβέρόης τοίί 1890 συνέχεια τών άρθρων τοϋ χ. Σ. Μάτεσι.— Τό Ναυτικόν Συνέδρ’ον 
(συνέχεια) ύπό Έμ. Μαχρυγιάννη.— *η ναυτικά κίνηόις τοΰ Κράτους.— ’Ιατρικός οδηγός τών 
πλοιάρχων ύπό Ν. Τσιριντάνη. ΐατροΰ έν τω Ζαννείω Νοσοχομείω.— ’Εξαγωγή έκ Ρωόόίας.—Ναυτι
κά νέα χλπ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Αί ναυτικοί μας πόλεις—1YPOS.—Το άνατραπέν ’Αγγλικόν άτμόπλοιον «Noranmore».

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάμοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν Πειοαιεί Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοοάβιας ό5ός Βουζουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

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

Κ· ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

ΡΕΝΕ ΑΜΙΕΛ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

na» τά δίδοντα τόσον λαμπρά Αποτελέσματα 
είς ^τΐιν [Ιαφΰν τών ΰόάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Οδός Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κ,υκλοφοροΰβα εες 2,000 αντίτυπα καί άρςΟμ.οΰσα περί τοΰ 

20,000 άναγνώστας δύναται νά χρησομεύση ώς έξαίρετον μ.έβον δια- 
φημίσεως διάτό έξαγωγικόν έμ.πύριον και διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμ-ότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνβρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οικων' 

ΧΑΡΙΝ ΕΥΚΟΛΙΑ!
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσι τό επάγγελμά των είς εύρυτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον άντί:
ΜΙΑΪ ΛΡΛΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή βραχ. 1.30, οσάκις 
ή άγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, Οά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηβήσωσι τήν άνάπτυΐςιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 

ταύτης.
Ι1ΑΪΛ ΑΓΓΕΛΙΑ

καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Ναυ- 
τικής Ελλάδος » οδός Νομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεϊον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής! ΙΙρός τήν Αιεύϋυνσιν τής 
« Ναυτικής Ελλάδος » .

ς
Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντ ή 

Ναυτιχοΰ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρα 99.

Μέχρι τών τελευταίων ήμών χρόνων α
κόμη δέν ύπήρχε παράδειγμα ανατροπής 
άτμοπλοίου καί δλοι οί ναυτικοί γνωρίζο 
μεν δτι τδ κέντρον τής βαρύτητος τών άτ- 
μοπλοίων, μή έχόντων μεγάλους ιστούς, 
κεραίας καί έν γένει τδν ύπερφορτωμέ - 
νον έξαρτισμδν τών Ιστιοφόρων, είναι πολύ 
χαμηλόν καί έπομένως δικαίως θεωρείται 
άδύνατος ανατροπή αυτών.

Λλλ ’ δσον δύσκολον θεωρείται τδ δυ 
στύχημα τοΰτο, δπερ είναι τρομερώτερον 
άπδ κάθε ναυάγιον, παρά τών ειδημόνων, 
έπί τοσοΰτον είναι καί εύκολώτατον, δταν 
ή φόρτωσις τών άτμοπλοίων δέν γίνεται 
μετά τής δεούσης προσοχής καί κυρίως 
είς τά άτμόπλοια έκεϊνα, άτι^α ώς έκ τής 
νέας αύτών κατασκευής καί τοΰ σχεδίου των 
έχουσι τδ κατάστρωμα υψηλόν.

Ή τρομερά καί άνθρωποφάγος ανατροπή 
τοϋ άτμοπλοίου «Noranmore» τής έται- 
ρίας Τζώνσον παρά τήν Τραπεζοΰντα καί 
οί 38 πνιγμοί τοΰ πληρώματος μαρτυροΰσι 
πόσον έπικίνδυνος είναι μικρά άπροσεςία τοΰ 
πλοιάρχου καί πόσον καταστρεπτικόν άπο 
τέλεσμα δύναται νά έχη ένα σφάλμα έπί 
τών καταστροφών τών έταιριών, τών ά- 
σφαλειών καί τών ιδιοκτητών,άλλά κυρίως 
έπί τής ζωής τών έπιβαινουσών ψυχών.

Καί ή πρό τινων μηνών συμβάσα άνα- 
τροπή τής «’Ιουλίας Καραμάνου» έχει τήν 
αρχήν έπί τής κακής φορτώσεως, πάσα δέ 
άφορμή τοιαύτης άνατροπής δέν δύναται 
νά άποδοθή είς άλλο σφάλμα είμή είς τήν 
κακήν φόρτωσιν τών άτμοπλοίων.

‘Η προχθεσινή άνατροτή τοΰ «Noran- 
more» άποδεικνύει άκόμη μίαν φοράν δτι 
οί κ.κ. πλοίαρχοι έχουν ύπέρτατον καθή 
xov νά έπιμελώνται τής φορτώσεως καί νά 
έξετάζωσι πρδ τής άναχωρήσεως πάντα έν 
λεπτομέρεια, καθόσον έκ τής παρατηρή 
σεως τοΰ πλοιάρχου έξαρτάται δχι μόν·ν ή 

ύπαρξις τής περιουσίας, ή οποία ευκόλως 
διά τών άσφα Λειών άντικαθίσταται, άλλά 
ή ζωή τόσων άθώων πλασμάτων.

Έάν φαντασθώμεν τήν στιγμήν τής ά- 
παισίου άνατροπής τοΰ άγγλικοΰ άτμο
πλοίου, φρίκη θά διαδράμη τδ σώμά μας 
καί αί τρίχες τής κεφαλής μας θά άνορ- 
θωθώσι, διότι 38 ύγιεϊς άνθρωποι, άλλοι 
κοιμώμενοι καί άλλοι έργαζόμενοι, άμέρι- 
μνοι είς πέντε πρώτα λεπτά τής ώρας ήσαν 
πνιγμένοι μέ τδν παραλείψαντα τδ καθήκον 
του πλοίαρχον !

Τοσοΰτον δέ άκαριαίως έγένετο ή άνα- 
τροπή, ώστε έντδς τοΰ σκάφους καί τών 
μηχανών έκρατήθη κενόν, δπερ συνετέλεσεν 
καί αύτδ, μέ τδν ύπάρχοντα είς τάς άπο- 
θήκας τοΰ έρματος (τάνκ) άτμοσφαιρικδν 
άέρα νά μή καταποντισθή τδ άτμόπλοιον, 
άλλά νά έπιπλέη μέ τήν καρίναν πρδς τδν 
ήλιον ! !

Ό σωθείς ναύτης άναμφιβόλως θά ήτο δ 
έπί τής πρφρας σκοπός, δστις ουδέποτε 
άπολείπει τής θέσεως ταύτης είς τά ευ
ρωπαϊκά άτμόπλοια. Τοΰτον, άνατρεπόμε- 
νον τδ πλοϊον, δέν ήδυνήθη νά καλύψη λό
γω τοΰ σχήματος τής πρώρας καί εύρέθη 
μακράν τοΰ πλοίου έπί σανίδος μετά τρεις 
ήμέρας ζών !

Μέ τδ δυστύχημα τοΰ «Noranmore» 
γίνονται δύο άνατροπαί μετά δυστυχημά
των έν διαστήματι ένός έτους, είναι δέ δύ
σκολον να άριθμήσωμεν ένταΰθα πόσα άτ- 
μόπλοια έφθασαν είς τούς λιμένας τής Με
σογείου μετά τρικυμίαν, κεκλιμένα είς ση
μεϊον φοβερόν ! χωρίς εύτυχώς δυστυχή
ματα. ‘Η άρχή τών δυστυχημάτων τού
των είναι,διότι άψηφοΰνται αί τρικυμίαι τής 
Μεσογείου καλή δέ στοιβασία και έπιμέλεια 
μετά προσοχής καταβάλλονται μόνον δταν 
τά πλοϊα ταξειδεύουσι τδν ’Ωκεανόν.

Διά τοΰτο πρέπει νά δίδεται μεγαλειτέ-
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ρα προσοχή και εις τήν στοιβασίαν καί 
εις τάς ϋπερφορτώσεις καί είς τά τανκ 
καί έν γένει είς δλα τά καθέκαστα, καθό
σον ούδείς δύναται νά γνωρίζη τδ μέγεθος 
τής μελλούσης τρικυμίας καί πόθεν θά έλθη 
τδ κακόν..

Είναι αληθές δτι οί ήμέτεροι πλοίαρχοι 
διακρίνονται διχ τήν έπιμέλειάν των καί 
είς τήν μετά θρησκευτικής εύλαβείας έκτέ- 
λεσιν τοΰ καθήκοντος αύτών άλλά δέν θά 
βλάψη ποσώς τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκον

ΕΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Η ΒΑΡΒΑΡΟΦΚΑ ΤΟΤ ΝΙΚΟΛΑίΕΦ

Ή πόλις «Νικολάϊεφ» παραποτάμιος τοϋ 
Βούγα, είνε έκτισμένη έπϊ μικρού ύψώματος, 
έχουσα πληθυσμόν 125 χιλιάδων περίπου κα
τοίκων, τό έν τρίτον έκ τών οποίων είνε Ε
βραίοι. Κατέχουσα άπε'ραντον έκτασιν, έχει εύ- 
ουτάτας οδούς είς τρόπον ώστε ούδεποτε θά 
καταστή δυνατός ό καλλωπισμός των' σίδηρο - 
γραμμαι Τοάμ ύπάρ/ουσι μόνον δύο κατατέ- 
ανουσαι τήν πόλιν σταυροειδώς σχεδόν άπό τοϋ 
ενός άκρου αυτής είς τό έτερον. ΙΙροσεχώς δέ 
ή πόλις θά φωτισθή καϊ ήλεκτρικώς.

Ή πόλις αύτη έςάγουσα έν άφθονίιγ δημη- 
τοιζκούς καρπούς, πρό πάντων δέ έφέτος, κα
τέστη μία τών κεντρικωτάτων και έμπορκωτά- 
των πόλεων έν τώ Εύξείνω. Παρά τή έκτετα- 
μένη, ευθείς καί ωραία προκυμαία «Ιίοποβα» 
δύνανται νά φορτώνωσι 16 ατμόπλοια μεγίστης 
χωρητικότητος ταυτοχρονως καί ταχέως, πλεί- 
στων όσων ύπαρχόντων τών μέσων ούχί μόνον 
έκ τής ξηράς,άλλά καϊ έκ τής θαλάσσης.Δυστυ
χώς δμως ώς καϊ άλλαχοϋ τής Ρωσσίας, καϊ εν
ταύθα ολόκληρον τό έμπόριον περιήλθεν είς χεϊ- 
ρας τών Εβραίων, έλαχίστων ‘Ελληνικών οί
κων άπ-μεινάντων, έν υΐς οί τών κ.κ. Φράγ
κο τούλου, Κούπα καϊ Όρτεντζάτου.

’Ολίγον βορειότερον καί είς άπόστασιν 7 
περίπου μιλιών έκ τής Ποπόβας, υπάρχει καϊ 
έτέοα θέσΐ’ πρός φόρτωσιν δΓ έν μόνον άτμό 
πλοιον ή μάλλον δι’ ήμισυ, διότι μέχρι τού 
ήμίσεως άτμοπλοίου φθάνει τό έλεεινόν καί ςύ- 
λινον έκεϊνο κρηπίδωμα, τό όποιον φέρει τό Ο
νομα «Βαρβάροφκα», άληθής βάρβαρος θέσις, 
διότι ύπήρξε καϊ είνε τό φόβητρον τών ’Εφο
πλιστών, οΐτινες έξ άγνοιας έδέχθησαν, συμφω

τος των, έάν είς τδ μέλλον λαμβάνοντες α
φορμήν έκ τών δύο δυστυχημάτων, άτινα 
άνεφέραμεν, γίνωσι προσεκτικότεροι.

ΝίΚ. Γ. ΚΟΓΣΟΒΙΛΛΗΣ

Υ.Γ. Τδ άτμόπλοιον «Noranmore» ήτο 
τύπου t ο r r e t—c h i p μή έγκριθείς παρά 
τοΰ ’Αγγλικού Lloyd, διά τοΰτο ό ιδιο
κτήτης ύψωσε σημαίαν βελγικήν καΐ ήσφα- 
λισε τδ άτμόπλοιον είς άλλας άσφαλιστι- 
κάς έταιρίας.

νίας Berth, τουτέστιν φόρτωσιν έκεΐ ημερησίως 
350—400 τόννων. έξαιρουμένων τών Κυρια
κών καϊ τών πολυπληθών εορτών τών σημειου- 
μένων έν τώ Ρωσσικώ Ήμερολογίφ μέ κόκκινα 
γράμματα. ‘Η ύποχρέωσις δέ τών φορτωτών 
διά τάς σταλίας άρχεται μόνον άφ ’ ής στιγμής 
τό άτμόπλοιον ήθελε τοποθετηθή έκεϊ. Πλει 
στάκις ατμόπλοια παρέμειναν είς τήν Ράδαν 
ελλιμενισμένα έπί 20 καϊ 30 ημέρας, άναμέ- 
νοντα δπως λάβωσι σειράν είς τήν Βαρβαρόφ- 
καν- καί ό χρόνος αύτός, κατά τό συαφωνητι- 
κόν Berth, ε7νε είς βάρος τών άτμοπλοίων. 
Έγώ ειχον τήν εύτυχίαν κατά τό παρόν τα- 
ξείδιον νά άπολέσω 9 ημερών χρονικόν διά
στημα μόνον !

‘Η γνώμη μου είνε, ϊνα οί ίδιοκτήται άτμο
πλοίων κατ’ ούδένα λόγον συμπεριλαμβάνωσι 
τήν Βαρβάροφκαν εί; τάς συμφωνίας των, έκτός 
έάν άναγνωρίζωνται σταλίαι, ούτως ώστε διά 
τόν άπολεσθησόμενον χρόνον, ό όποιος δέον νά 
άρχεται άφ’ ής στιγμής τό άτμόπλοιον ήθελε 
κριθή έλεύθερον ύπο του τελωνείου, νά άποζη- 
μιωθή παρά τών φορτωτών πρό τοΰ έκπλεύση.

Έκρινα άναγκαϊον νά γράψω τάς όλίγας 
ταύτας γραμμάς περί τής ακαταλλήλου αυτής 
θέσεως, ούχί διά τούς παλαιούς ίδιοκτήτας, 
διότι φρονώ ούδείς τών παλσιών έφοπλιστών 
είνε δυνατόν νά άγνοή τάς πικράς αύτής συνέ
πειας, άλλά διά τούς νεωστϊ αποκτώντας ατ
μόπλοια.

Δέν θεωρώ έπίσης άσκοπον νά ε’ίπω οτι ή 
ένταΰθα λιμενική άρχή αύστηρότατα απαγο
ρεύει είς τούς πλοιάρχους νά φορτώνωσι τά άτ- 
υ.όπλοιά των ύπεράνω τοΰ σημείου τής φορτώ- 
σεως (Lilojd *S load line disc), καί εχομεν 
παράδειγμα δτι ελληνικόν άτμόπλοιον άλλοτε 

ύπεχρεώθη νά έκφορτώση 100 τόννους γαιαν
θράκων έκ τών αποθηκών του έπειδή οί φορ- 
τωταϊ έπ’ ούδενϊ λόγφ έπέτρεψαν νά έκφορτω- 
θή άνάλογον φορτίον, καϊ ούτως ήδυνήθη νά ά 
ποπλεύση, άφ’ ού άπώλεσε άρκε όν χρόνον και 
μυρίας ύπέστη βασάνους.

Τό μικρότερον βάθος τών ύδάτων άπό τοΰ 
Νικολάϊεφ μέχρις Ότσακόβ εις τινας θ 'σεις είνε 
κατά μέσον δρον 20 άγγλικών ποδών" άλλά 
ΰπάρχουσι τρεις βορβοροφάγοι έργαζόμεναι νυν 
πρός έκβάθυνσιν τών μερών έκείνων, έν οίς τό 
βάθος θά γείτορ 25 άγγλικών ποδών.

Έν Νικολάϊεφ (Βαρβάροφκα) τή 7 Σεπτεμ. 1901- 
Κ. Ε. ΚΟΥΙΣΟΤΛΕΡΗΣ 

■πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου «Μιτυλήνη» 

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤοΠαΓαΝΟΡΑΚΜ
Ιδέα κρατεί σήμερον δτι αί τιμαί κατά 

τδ μάλλον ή ήττον θά διατηρηθώσιν είς τδ 
αύτδ έπίπεδον μέχρι τέλους τοΰ έτους' ε
πειδή δέ οί ναΰλοι δέν δύνανται νά έκπέ- 
σωσι πο/ύ τών σημερινών τιμών, ά>λ’ ούτε 
άφ έτέρου υπάρχει πολ) ή πιθανότης ύψω- 
μοΰ, έπεται δτι δύναται τις νά ύπολογίσχ 
κατά τδ μάλλον ή ήττον ασφαλώς δτι μέ
χρι τέλους τοΰ έτους οί γαιάνθρακες τοΰ 
Κάρδιφ διά τήν ήμετέραν αγοράν θά εύρί- 
σκωνται μεταξύ 24 — 25 σελλινίων τδν τόν- 
νυν cif ατελώνιστοι έκ τοΰ άτμοπλοίου.

Διά τδ έρχόμενον έτος γενική ιδέα ύτάρ- 
χει δτι οί γαιάνθρακες θά τιαώνται περί τά 
16 και 6 fob Cardiff καί έπειδή ή πρόγνω- 
σις τών ναύλων δέν φαίνεται τείνουσα πρδς 
ύψωμδν, άλλά μέλλουσα μάλλον νά περι- 
στρέφητοι περί τά 6 σελίνια κατά μέσον 
δρον φρονοϋμεν δτι ή τιμή τών Κάρδιφ θά 
περιστρέφηται διά τδ έρχόμενον έτος παρ’ 
ήμϊν μεταξύ τών 23 καί 24 σελ. cif λαμ- 
βάνοντε ς ώς βάσιν υπολογισμού 1 6 καί ύ 
σελ. διά τά κάρβουνα, I σελ. διά φόρου καί 
6 διά ναϋλον.

Υπάρχουν τινές πιθανδν οί φρονοΰντες 
δτι ό φόρος κατά τδν ’Απρίλιον τοΰ I 902 
μέλλει νά αύξηση.

Καθ’ ήμάς δέν ύπάρχει μεγάλη πιθανό- 
της τούτου, άλλά θά ήτο φρόνιμον, έάν οί 
συμβαλλόμινοι νά παραδώσωσι γαιάνθρα 
κας κατά τδ 1902, έκαμον μίαν έπιφύλα- 
είς τά συμβόλαιά των περί ένδεχομένης 
τοιαύτης αύξήσεως.

(Έκτου γραφείου Αγέλαστου, Σφέτσου καϊ Σία ,

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΛΩΝ

Πρό μηνάς περίπου καί πλέον έδημοσιεύθη 
υπό τον άνω τίτλον άρκετ' ογκώδης τόμος, νεώ 
τατον έργον τού γνωστού περί τά ναυτικά ι
στορικού μας καί κζθηγητού τής ναυτικής ίστο 
ρίας παρα τή σχολή τών ναυτικών δοκίμων 
Κωνστ. Ν. Ράδου.

Είνε τό έργον τοΰτο συνέχεια καί έπέκτα - 
σις συντομωτέρας γενικής ιστορίας τοΰ ναυτι
κού πρό έτών ύπό τοΰ συγγραφέως διδασκοαέ- 
νης είς τήν σχολήν τών ναυτικών δοκίμων καί 
έκδοθείσης ύπό τής αύτής σχολής διά λιθογρα
φίας.

Έάν διά πάντα άλλον τής ιστορίας κλά- 
δον ή ξηρά άφήγησις τών γεγονότων δέν απο
τελεί άρτιον έργον διά τήν καθ’ ολου ιστορίαν 
τής πολεμικής τέχνης, έπιβάλλεται κατά μεί- 
ζονα λόγον πρός τή άφηγήσει τών γεγονότων ή 
έρευνα τής σχέσεως τών αίτιων πρός τά άποτε- 
λέσματα, καθ’ δσον τά έκ τής ιστορίας διδάγ
ματα πάντοτε ύπήρςαν τό θεμέλιον τής έφαρ ■ 
μογής καλής τακτικής καί στρατηγίας, τόσον 
διά τάς θαλασσίας πολεμικάς έπιχειρήσεις, δσον 
καί διά τάς κατά γήν. Διά τάς πρώτας μάλι
στα ή μεγάλη ανατροπή ή έπερχομένη όσημέ- 
ραι είς τούς δρους καί τής τακτικής καϊ τής 
στρατηγίας, ένεκα τής μεταφορφώσεως, τήν 
όποιαν τό πολεμικόν ναυτικόν άπό στιγμής είς 
στιγμήν ύφίσταται διά τών προόδων τής ναυ
πηγίας καί τής μηχανουργίας, έπιβάλλει τήν 
σπουδήν τών νεωτέρων κατά θάλασσαν πολεμι
κών συμβάντων είς έκαστον τών όποιων ή τέχνη 
παρουσιάσθη ούτως είπεϊν ύπό νεωτέραν καϊ άλ- 
λοίαν μορφήν άνατρέπουσα τούς καθιερωμένους 
τακτικούς κανόνας και τάς παλαιοτέρας τα 
κτικάς θεωρίας.

’Από τής πρώτης τών πυροσκάφων έμφα- 
νίσεως άνά τά πελάγη, ή γνώσις τής τοπικής 
μετεωρολογίας κατέλαβε δευτε'ραν δλως τάξιν 
έν τή κατά θάλασσαν στρατηγί^. Ό ναυτικός 
μέσα είς τά τοιχώματα τοΰ σκάφους αύτοϋ πε- 
ριορίσας τήν κινητήρων αύτοϋ δύναμιν καί άπό 
τής ίδιας αύτοϋ καί μόνης βουλήσεως έξαρτή- 
σας,τάς κινήσεις του, άπηλλάγη τής δουλείας 
τών καιρικών μεταβολών καϊ έν δευτέργ πλέον 
μοίο^ο άπό στρατηγικής καϊ ναυτικής άπόψεως 
λογίζει τούς κρατούντας ανέμους καϊ τής θαλάσ
σης τήν κατάστασιν. Οί Ρόδνευ καϊ οί Ρύτερ 
καϊ οί Τρουβϊλ τών νεωτέρων χρόνων δέν θά 
βασίζουν πλέον τήν στρατηγικήν κατα θάλασ- ’ 
σαν ύπεροχήν των είς τήν έντελή και λεπτομε-
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ρή γνώσιν τής φυσικής της ύδρογείου, άπό της 
όποιας, οί παλαιότεροι αύτών ομότεχνοι, έξήρ- 
τησαν βαρυσημάντους άπδ πολίτικης άπόψεως 
θαλασσίας επιχειρήσεις. Αί αύξουσαι όλονέν 
ταχύτητες τών πλοίων μετέβαλον τούς κανόνας 
τής παλαιοτέρας στρατηγίας, καί αί άλλοτε 
μακράν μελέτην καί μακροτέραν παρασκευήν 
άπκιτούσαι ύπερπόντιοι στρατεΐαι, καίτοι πάν 
τως καί σήμερον έτι θεωρούνται μεταξύ τών 
δυσχερέστατων θαλασσίων επιχειρήσεων, έπε- 
τελέσθησα' ούχ ήττον κατά τόν αίώνά μας 
μετά μείζονος εύχερείας χάρις εϊς τάς προόδους 
τής τέχνης. 'Η οΧ'γκέντρωσίς έπί πάσης θα
λασσίας έπί μάχην παρατάξεως εινε σήμερον 
πλέον ζήτημα ύπεροχής ταχύτητος καί εύστρο- 
φίας, ζήτημα δυνάμεως περικλειομένης μέσα εις 
τά κύτη τών πολεμικών πλοίων.

Άπό τής πρώτης δ'μως του άτμοϋ χρήσιμο - 
ποιήσεως ώς κινητήριου δυνάμεως ή πρόοδοςέχω ■ 
ρήσε τροχάδην καί τά έπελθόντα συμβάντα άνα 
τρέποντα έκάστοτε τής θαλασσίας τακτικής τούς 
κανόνας έπέδρασαν ούσιωδώς εις τήν μεταμόρ- 
φωσιν τού ναυτικού.

Ή θωράκισις τών πλοίων καί ή έπ’ αύτών 
έφαρμογή ισχυρού κατά πρφραν έμβόλου έθεω- 
τεϊτο μεχρε τίνος ώς ό πρωτεύων οπλισμός. 
Μετά τήν καταπλήξασαν μάλιστα τδν ναυτικόν 
κόσμον έπιτυχίαν τού Τέγενοφ, θαρραλέως χρη· 
σιμοποιήσαντος τήν πρώραν τού άσθενοΰς του 
στόλου εϊς καταστροφήν τού κατά πολύ ΐσχυ- 
ροτέρου αύτού άντιπάλου ή τακτική τού έμβό
λου ένομίσθη ώς οριστικός σταθμός τής θαλασ
σίας τακτικής καί ή προσοχή τών μελετών- 
των τοιαύτης φύσεως ζητήματα έστράφη εις 
τήν ένδυνάμωσιν τής πρφρας τών πολεμικών 
πλοίων καί εις τήν μελέτην τών τεχνικών ελι
γμών δια τών όποιων ό δεξιώτερος χειριστής 
θά κατώρθου, εις τόν νεκρόν τού άντιπά
λου κύκλον είρδύων νά έμπήξη τό όξϋ αύ- 
τοΰ έμβολον εϊς τά άσθενή τού άντιπάλου 
πλευρά, έπιτελών ουτω μέ έν, αλλά καίριον 
τραύμα τό έργον τής καταστροφής. Καί έν τή 
τοιαύτη τών συμβάντων καί τής τέχνης έξε- 
λίξει έσχαρϋύθησ’αν τά κολοσσαϊα σκάφη, εϊς 
τά όποια έπεζητεϊτο τό έργον τού έμβόλου διά 
τής κινουμένης μεγίστης μάζης.

Παρά τά ογκώδη ομωο καί βαρέα ταύτα 
σκάφη ή ναυπηγία καί ή πυροτεχνουργία έδη 
μιούργησαν τά ταχυναυτούντα καί εύκόλως κρυ
πτόμενα τορπιλλοφόρα, τά όποια έπί στιγμήν 
έθεωρήθησαν καί θεωρούνται καί σήμερον έτι 
ώς προωρισμένα να καταρρίψωσι τήν ιδέαν τού 
βαρέως οπλισμού καί νά έξουδετερώσωσι τήν 
άνάγκην βαρυδαπάνων ναυπηγιών.

Και ένώ έπί τινα χρόνον έθεωρήθη ό θα·1

λάσσιος πόλεμος ώ. άντικειμενον ύπεροχής τών 
δύο τούτων τύπων έπ’ άλλήλους, αί νεώτεραι 
τής πυροβολικής πρόοδοι έν συνδυασμφ πρός 
τάς νεωτέρας τής ναυπηγίας καί τής μηχανουρ
γίας τελειοποιήσεις, έφερον τούς μελετώντας τό 
ζήτημα εις τήν παραδοχήν άλλου τύπου πλοίων 
ταχέων μέ έλαφρότερον οπλισμόν έφωδιασμέ- 
νων, άλλά προβαλόντων άπό τών θυρίδων καί 
τών άνοιγμάτων τών πυροβολείων αύτών, άντί 
τών ογκωδών παλαιοτέρων πυροβόλων τά ση
μερινά έλαφρά ταχυβόλα, τών όποιων τό έργον 
τής καταστροφής τοΰ άντιπάλου έπιζητεΐται 
πλέον διά τού μεγάλου αριθμού ίσχυροτάτων έ
νεκα τής μεγίστης άρχικής αύτών ταχύτητος 
βλημάτων, τών όποιων τό καταστρεπτικόν έρ
γον καθίσταται έτι μεγαλείτερον διά τών νεω- 
τέρων ρηκτικών γεμισμάτων.

Καί ένώ αί ΐδέαι αύται συνεζητούντο έτι 
μεταξύ τών σοφών τών μεγάλων ναυτικών έ· 
θνών καί ένώ έδαπανάτο άφειδώς ή μελάνη καί 
ό χάρτης εις συγγραφήν ογκωδών συγγραμμά
των πρός διαπίστωσιν τής μιας ή τής άλλης 
θεωρίας, τά ταχυβόλα τοΰ Ίάπωνος Ίτο καί 
ή έφαρμογή τής έπιτυχούς αύτού τακτικής διά 
τών νεωτέρων αύτού σκαφών κατά τάς έκβολάς 
τού Για-λού, έπήλθον έν καιρφ δ'πως κατά τό 
παρόν τούλάχιστον συνηγορήσουν ύπέρ τής ορι
στικής παραδοχής τών τελευταίων τύπων τών 
πλοίων, εις τά όποια ή μεγάλη ταχύτης καί τό 
έλαφρόν έκ ταχυβόλων πυροβολικόν συνιστώσι 
τόν πρωτεύοντα έν αύτοΐς χαρακτήρα.

Τοιαύτης μεγάλης σημασίας εινε τά άφη- 
γούμενα γεγονότα εϊς τάς σελίδας τού τελευ
ταίου έργου τού κ. Ράδου- καί ένώ τόσον ποι
κίλα γεγονότα διά τε τάς τακτικάς άρχάς καί 
τά πολεμικά μέσα, ών έγένετο χρήσις άντιπα- 
ρέρχονται, ό συγγραφεύς μέ έκπλήττουσαν αλη
θώς έπιμέλειαν παρακολουθεί τόσον τής τέχνης 
όσον καί τών γεγονότων τήν έξε'λιξιν,καθ’ όσον 
άπό τής έξελίξεως αύτής μάλλον ή εκείνων θά 
συναχθώσι τά ασφαλέστερα τεχνικά διδάγματα 
διά τό μέλλον, τό όποιον βεβαίως μάς έπιφυ- 
λάσσει έκπλήξεις μεγάλας καί νέας άνατροπάς.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΔΑΣ
’Αξιωματικός τού Πολ.Ναυτικού

ΔΗΛΩΣΙΣ

ΕΙα.ρχζαλοΰ|*.εν τούς κσ.Ουστε ροΰν- 
τας εοσέτο έκ τών χ. χ. ΧυνΠρομ.ητών 
ημών τήν συνδρομήν των, όπως 
σπεύσωσε χαέ έμόάσωσο ταύτην χάρον 
τών αναγκών τού φύλλου.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣϊΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια)

Τό άρθρον 400 τού ήμετέρου Έμπορ. Νό- 
uου δέν περιλαμβάνει έν ταϊς ένδεικτικκϊς άνα- 
"ερομέναις έν αύτώ περιστάσεσι τής κοινής άβα- 
: ίας καί τήν ύπό τού Δ\ Κανόνος προβλεπομέ- 
; ένην περίστασιν, καθ’ ήν δηλθ'ότι ό πλοίαρ
χος άτμοπλοίου εύρεθείς κατά τόν πλούν έλλει- 
πής γαιανθράκων, άναγκασθή πρός τό συμφέ
ρον τής αποστολής νά χρησιμοποιήση άντί καυ
σίμου ύλικού πρός Οέρμανσιν τών λεβήτων, έπι
πλα καί σκεύη, ή άλλα άντικείμενα τού άτμο
πλοίου, ή καί μέρος τού φορτίου’ άλλ’ έκ τού 
τελευταίου έδαφ. τοΰ εΐρημένου άρθρου, κκθ’ό 
κατατάσσεται εις τήν γενικήν άβαρίαν πάσα έκου- 
σίως γενομένη ζημία χάριν τής κοινής σωτηρίας 
πρέπει τις νά συναγάγη ότι καί ή περίστασις 
αύτη δέον νά ύποβάληται εις τούς κανόνας τής 
συνεισφοράς.

Ό Θ’. κανών προσετέθη έν τώ κειμένφ τών 
κανόνων τής Ύόρκης καί Άμβέρσης κατά τήν 
συμπλήρωσιν καί μεταρρύθμισιν αύτών ύπό τοΰ 
έν Λιβερπούλει συνελθόντος κατά τό 1890 συνε
δρίου, έν ω συνεπληρώθη τό σύστημα τών διά 
τής συνεισφοράς άποζημιωτέων βλαβών καί 
άπωλειών, δι’ ού ήθέλησε νά κανονίση όριστι- 
κώς τήν έκ τών άντιμαχομένων ερμηνειών τών 
νομοδιδασκάλων προερχομένην άβεβαιότητα έν 
ταϊς ναυτικαΐς συναλλαγαΐς.

Τώ όντι ένιοι τών Γάλλων νομοδιδασκάλων 
άπεφαίνοντο, ότι, όπως ή διά τού προκειμένου 
κανόνος προβλεπομένη θυσία κκταλογισθή ώς 
κοινή άβαρία, δέον ν’ άποδειχθή ότι ύπήρχεν έν 
τώάτμοπλοίφ ή αναγκαία διά τήν ένεργουμέ- 
νην άποστολήν προμήθεια γαιανθράκων καί ότι 
ή έλλειψις ή προκαλέσασα τήν καταστροφήν τών 
καέντων άντί γαιανθράκων άντικειμένων, προ· 
ήλθεν έξ άνωτέρας βίας, καί ούχί έξ άμελείας 
τού πλοιάρχου μή προμηθευθέντος τό άρκούν πο- 
σόν αύτών.

"Ετεροι πάλιν έν οίς οί Λέων Κάν καί ‘Ρε- 
νώ, ώς καί οί ήμέτεροι Χρυσανθόπουλος καί 
Φλογαίτης δέχονται ότι άρκεϊ τό γεγονός τής 
πρός κοινήν σωτηρίαν θυσίας τών καέντων άντι- 
κειμένων όπως ή θυσία αύτη καταλογισθή εις 
τήν κοινήν άβαρίαν άνεξαρτήτως τής παραγωγού 
αύτής αιτίας.

Ή Νομολογία ύπό τό Κράτος τού Εμπορ. 
Νόμου διϊσταμένη έκυμαίνετο, όπως έκυμαίνε- 
το καί ή άγγλική νομολογία πρό τής γενικής 

συμβατικής έφαρμογής τού Θ Κανόνος του I 890. 
’Εκ τούτου ήχθη τό έν Λιβερπούλει συνέδριον 
νά θέση τέρμα εις τάς άμφιλογίας καί ώρισε διά 
τού προκειμένου- Θ . κανόνος, Ιον ότι ή εϊρη- 
μένη ζημία κατατάσσεται εις τά; άποζημιωτέας 
διά κοινής άβαρίας μόνον οσάκις άποδειχθή ό'τι 
ό πλοίαρχος είχεν άφθονον (ample) προμήθειαν 
ανθράκων, καί ανάλογο· πρός τήν άποστολήν,καί 
ό'τι οφείλει νά καταλογίση τό τίμημα τών άν 
θράκων ούς θά κατηνκλισκε, καί νά τό άφαιρέση 
άπό τό ποσόν τής έκτιμήσεως τών καέντων άν- 
τικειμένων, όπερ θά κκτετάσσετο ώς άποζη- 
μιωτέον κατά τόν κανονισμόν τής γενικής άβα
ρίας.

Άλλα καί ούτως αί άμφιλογίαι καί διενέ
ξεις δέν έπαυσαν. ΙΙότε δύναται νά θεωρηθή ή 
άνθράκευσις ώς άφθονος (ample); Ή έκτίμησις 
τής τοιαύτης περιστάσεως θ’ άφεθή βεβαίως εις 
τήν κρίσιν τού δικαστηρίου, όπερ θά άποφαν- 
θή κατά τά έν έκάστη σχετική περιστάσει δι
δόμενα. Ή γαλλική νομολογία καί ύπό τό 
κράτος τού νόμου, καί κατόπιν έρμηνεύουσα 
τόν συμβατικώς συνομολογηθέντα μεταξύ τών 
διαδίκων κανόνα, άπεφήνατο ότι όπως ό νηοκτή- 
της έχη δικαίωμα ν’ άπαιτήση τόν καταλογι
σμόν τής έκ τών καέντων πραγμάτων τοΰ άτ
μοπλοίου ζημίας, πρέπει ν’ άποδείξη ό'τι είχεν 
έν ταϊς άποθήκαις τοΰ άτμοπλοίου διπλάσιον 
ποσόν,όσου κατά τόν συνήθη πλούν θά κατηνά- 
λισκε, καί ότι όντως είχε καταναλωθή άπαν. 
Νομίζω τήν τοιαύτην αύθαίρετον έκτίμησιν 
λίαν ήμαρτημένην. Τά δικαστήρια δέον νά μή 
θέτωσι σταθερόν καί εϊς πάσας τάς περιστάσεις 
έφαρμοζόμενον κοινόν κανόνα, άλλά τήν έκτί- 
μησιν τού όρου (ample) άφθονον νά τήν συνα- 
γάγωσιν έκ τών διαφόρων περιστάσεων τών ει
δικών έφ’ έκάστης άποστολής.

Τό έν Γενούη συνέδριον τοΰ 1892 τή προ- 
τάσει τής εισηγητικής έπιτροπής τού Β' αύτού 
τμήματος συνεπλήρωσε τόν Θ’ κανόνα έπί τώ 
σκοπφ τού νά γίνη άναμφισβητήτως καί όρι- 
σμένως σαφές ότι ό φορτωτής τού οποίου έκάη 
τό φορτίον διά τήν κοινήν ώφέλειαν τών ετέρων 
φορτωτών καί τοΰ πλοίου, δέν πρέπει νά στερή- 
ται τού δικαιώματος τής άποζημιώσεως διά τής 
έν γενική άβαρία συνεισφοράς, ένεκεν πταίσμα
τος τού πλοιάρχου ή έφοπλιστοΰ

Ή συμπλήρωσις αύτη τοΰ έν Γενούη
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δρίου είνε όρθοτάτη και δικαία.
Ή εισηγητική επιτροπή του Β' τρήματος 

τοϋ είρημένου συνεδρίου προτείνουσα την συμ- 
πλήρωσιν ταύτην σκέπτεται οτι είνε βεβαίως 
δίκαιον νά μην άποζημιοϋται τό πλοϊον εάν 
ενεκεν άμελείας, άπρονιησίας, η γλισχρότητος 
τοϋ πλοιάρχου η τοϋ έφοπλιστοϋ μη προμηθευ· 
σάντων μέ την άναγκαίαν ποσότητα ανθράκων 
τό άτμόπλοιον γίνη ανάγκη νά καώσιν αντικεί
μενα τοϋ πλοίου. Ό εφοπλιστής ύποχρεοϋται 
ά· αδεχόμενος την αποστολήν νά καταβάλη πρός 
συντέλεσιν αύτής επιμέλειαν συνετοΰ οικογε
νειάρχου, ή δέ απρονοησία του καί ή γλισχρό- 
της του δέν πρέπει νά επιβαρύνουν τούς μη 
πταίσαντας φορτωτάς. Θά ήτον ό'μως μεγίστη 
αδικία, εάν, έπελθοόσης τοιαύτης ανάγκης έ’νε- 
κεν πταίσματος τοϋ πλοιάρχου η τοϋ έφοπλι· 
στοΰ, καη τό φορτίον ένός τών φορτωτών 
πρός κοινήν ωφέλειαν τών ετέρων φορτωτών καί 
τού πλοίου, νά μην έχη δικαίωμα ό ούτω ζη 
μιωθείς φορτωτής νά ζητήση την άποζημίωσιν 
τοϋ καέντος φορτίου διά τής συνεισφοράς παρά 
τών λοιπών φορτωτών καί τοϋ πλοίου, κανονι- 
ζομένης κοινής άβαρίας.

Διά τών σκέψεων τούτων αιτιολόγησαν τό 
ΒΖ τμήμα τήν γνώμην του έπρότεινεν είς τό 
συνε'δριον τήν κατωτέρω συμπλήρωσή τοϋ Θ’ 
κανόνος, ήν καί άπεδέχθη τό συνε'δριον.

Κανών Θ'.
Φορτ,’ον, έπιπλα σκεύη καί άλλα αντικεί

μενα τοϋ πλοίου /ρησιμοποιηθέντα αντί κχυσί- 
μου ύλικοΰ.

Ή άςία τού φορτίου τών προμηθειών,τώ< 
επίπλων καί σκευών τού πλοίου κατ’ ανάγκην 
καέντων άντί γαιανθράκων καί πρός κοινήν σω
τηρίαν. δικαιούται νά καταταχθή είς τήν γενι
κήν άβαρίαν.

Έν τούτοις τά έπιπλα καί σκεύη, καί άλλα 
αντικείμενα τού άτμοπλοίου αν καί καέντα διά 
τήν γενικήν σωτηρίαν δέν είνε κατατακτέα είς 
τήν γενικήν άβαρίαν εάν δέν είχε γίνει άφθονος 
προμήθεια άνθράκων.

Τό β' έδάφιον τοϋ κανόνος ώς είχε είς τό 
κείμενον τοϋ 1 890 προσετέθη ώς γ' έδάφιον τοϋ 
μεταρρυθμισθέντος Θ' κανόνος.

Έν Σύρφ Σ. Α. Ματεςις.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΙΓωλοίίνται άντί 30 λεπτών εκαότον είς ά
παντα τά έν 'ΑΟήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τφ «Άβηναϊκφ βιβλιοπωλείφ» παμά τά Ύ- 
πονργεϊον τών Ναυτικών.

Η ΝΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΒΣΙΣ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΤΣ
ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ

Κατά τό έχδοθέν τριμηνιαιον δελτίον τοϋ ύπουρ ■ 
γειου τών Ναυτικών τήν δευτέραν τριμηνίαν τοϋ 
1901 ήτοι άπό 1 Ίανουαρίου μέχρι τέλους ’Ιουνίου 
κατέπλευσαν είς ελληνικούς λιμένας έν συνόλω 868 
ατμοκίνητα ύπό φορτίον καί έρμα μέ χωρητικότητα 
τόννων 926,611 καί πλήρωμα 26,055 άνδρών, ιστιο
φόρα δέ 853, τόννων χωρητικότητος 30,948 καί μέ 
πλήρωμα 3,221 ανδρών. Κατά τήν αυτήν τριμηνίαν 
τοϋ παρελθόντος έτους εί/ον καταπλεύσει 765 ατμο
κίνητα χωρητικότητος 777,313 τόννων καί μέ πλή
ρωμα 24,021, ιστιοφόρα δέ 727, τόννων 38,864 καί 
μέ πλήρωμα 2,941.

Ή κατά τούς διαγόρουο λιμένας κίνησις τών έλ- 
ληνικών ατμόπλοίων καί ιστιοφόρων έχει ώς έξης:

Έν ΓΙειραιεΓ ύπό έλληνικήν σημαίαν κατέπλευσαν 
ατμόπλοια ύπό φορτίον 143, τόννων χωρητικότητος 
144,240 και μέ πλήρωμα 3,314, ύπό έρμα δέ 35, 
τόννων 36,430 καί πλήρωμα 728. 'Ιστιοφόρα ύπό 
φορτίον κατέπλευσαν 72 τόννων 4,821 καί πλήρωμα 
332), ύπο έρμα δέ 3, τόννων 87 καί πλήρωμα 42 
ανδρών.

Είς Σϋρον ατμοκίνητα ύπό φορτίον 74, τόννων 
71,639 καί πληρώματος 4508, ύπό έρμα 40, τόννων 
43,071 καί πληρώματος 813. 'Ιστιοφόρα ύπό φορ
τίον 4, τόν. 228 καί πληρώματος 17, ύπό έρμα δέ 2, 
τόν. 47 καί πληρώματος 7,

Εις Κέρκυραν 23 ατμόπλοια ύπό φορτίον, τόννων 
14,141 καί πλήρωμα 687, ιστιοφόρα 132 ύπό φορ
τίον, τόν. 1005 καί πληρώματος 297, ύπό έρμα δέ 
76, τόννων 455 καί άνδρας 172.

Είς Πάτρας ατμόπλοια ύπό φορτίον 1, τόν. 1001 
καί άνδρας 21, ιστιοφόρα ύπό φορτίον 5, τόν. 1371 
καί άνδρας 37, ύπό έρμα δέ 4, τόννων 148 καί 5 
άνδρας.

Εις Κεφαλληνίαν έν άτμόπλοιον ύπό έραα, τόννων 
1029 καί άνδρας 35, ιστιοφόρα δέ ύπό φορτίον 5, 
τόν. 728 και 31 άνδρας.

Εις Βόλον άτμόπλοια ύπό φορτίον 41, τόν. 14,862 
καί άνδρας 976, ίστιοφο'ρα δέ ύπό φορτίον 10, τόννων 
959 καί άνδρας 54.

Είς Καλάμας ιστιοφόρα ύπό φορτίον 6, τόν. 1264 
καί 42 άνδρας.

Εις τούς λοιπούς λιμένας τοϋ Κράτους 31 ατμό
πλοια ύπό φορτίον, τόννων 29,563 καί άνδρας 618, 
ύπό έρμα δέ 19, τόννων 18,000, καί άνδρας 318, 
ιστιοφόρα ύπό φορτίον 61, τόννων 2,374 και ανδρας 
254, ύπό έρμα δέ 102 τόννων 3440 καί ναύτας 368,

ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ! ΜΑΣ ΠΟΛΕΙΣ

0 'II Σϋ. ος, ή ναυ" ικωτάτη τών νήσων τοϋ Αιγαίου ώς φαίνεται μακρόθεν πρό τής εισόδου είς τόν λιμένα τηι. 
Ή Σύρος μέχρι τής 31 Μαιου τρέχοντος ετους’εϊχε νηολογημένα έν τώ λιμένι της 35 φορτηγά άτμόπλοια τόν
νων 107,167 καί ολικής άξίας κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς 12, 128,100 φρ. χρυσών.

ΤΟ ΑΝΑΤΡΑΠΕΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τό ανατραπέν καί μή καταποντισθέν κατά τόν πλοΰν άπό Βατούμ είς Κωνσταντινούπολή τής εταιρίας Τζών- 
σον τόννων 5-650 παρουσιάζει ή άνω είκών ώς εύρέθη επιπλέον παρά τήν Τραπεζοΰντα.

'Η ανατροπή έλαβεν χώραν ύπό τάς εξής περιστάσεις. Ό πλοίαρχος Νίκολσον καί ο'ι έπιτετραμμενοι τήν ε- 
πίβλεψιν τών δεξαμενών τοϋ έρματος, άφοΰ παρέλαβον 222,000 κάσσαις μέ πετρέλαιον έλησμόνησαν να π/ηρώ 
σωσιν αύτάς Κατά συνέπειαν ό χώρος του έοματος έμεινεν όλος γεμάτος ατμοσφαιρικού αέρος.

Το πλοϊον ανεχώρησεν έκ Βατούμ χωοίς νά δείξη σημεία άσταθείας καί διευθύνετο πρός τήν πορείαν του, 
ότε παρά τήν Τραπεζοϋντα ήρχισε τό πλοϊον νά διατοιχίζη (Μποτζίρι) έλαφρά μέ τόν μικρόν σχετικώς σάλον τής 
θαλάσσης.

Άλλ’ αίφνης κλίνει τό κέντρον τής βαρύτητος πρός τά δεξιά, συνεπείφ τοϋ ύπάρχοντος ατμοσφαιρικού αέρος 
εις τας δεξαμενάς τού έρματος (τάνκ\· τό σκάφος άνετράπη αυτοστιγμεί διά μιας καί μόνης κινήσεως καί επέ- 
πλεεν ώς φαίνεται είς τήν εικόνα.

Το δύσμοιρον πλήρωμα καί όλοι οί έπιβαίνοντες 39 άνθρωποι έκαλύφθησαν άπό τό πλοϊον εύρόντες άδικον θα 
νατον πνιγμού. Έκ τού πληρώματος είς καί μόνος διεσώθη εύρεθείς έπί τίνος σανίδος όπως πιστοποίηση τον θά
νατον τών συντοόφων του.

Τό άτμόπλοιον Noranmore άνεμένετο άπό στιγμής είς στιγμήν είς Κων)πο\ιν,ή δ έ βραδύτης του έδωκεν ύπο < 
νοιας δυστυχήματος καί έστάλησαν πλοία, άτινα εύρον αυτό καί τό έρυμούλκησαν είς Κων)πολιν μέ τήν τρόπιδα 
πρός τόν ουρανόν, ‘ Ν. Γ· Κ·
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ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Μόνον όσον όρ^ τό ποσόν τής άμοιβής, τό 
άρθρον 40 τοϋ ήμετέρου νόμου περί ναυαγίων, 
ορίζει δτι αυτή έσεται κατά τήν περίπτωσιν τοϋ 
άρθρου 36 ούχί τό ήμισυ τής άξίας τοϋ διασω- 
θέντος, άλλά τά δύο δέκατα μόνον. Ή έλάτ- 
τωσις δέ αΰτη λαμβάνει χώραν, δταν τις δια 
σώση ναυάγια μεμονωμένα καί έρριμένα έπί 
τών κυμάτων, ή ένδύματα, ή άλλα πράγματα 
έπί ανθρωπίνων πτωμάτων, άτινα ευγ)Π τις 
εϊς όχθην.

Είνε απαραίτητον νά παρατηρήσωμεν δτι, 
ινα εϊπωμεν δτι ύπάρχει διάσωσις, δέον ό σκο
πός τοΰ σωτήρος ν άπευθύνηται ώρισμένως εί 
τήν διά σωσιν ήτοι νά βούλεται ούτος νά δια’ 
σωση τά ναυάγια, διότι ό νόμος δεικνύμε 
νος εις τήν αμοιβήν τοσουτον τερατώδους έλευ 
θέριος.καί νοΰτοΐσως διότι έξ ιδίων δέν καταβάλ 
λει, έπί ζημία τοϋ κυρίου τών ναυαγίων, σκο - 
πεϊ ν’ άνταμείψη τήν εθελοθυσίαν καί τήν αύ- 
ταπάρνησιν τοΰ διασώζοντος. “Οθεν ίνα ώμεν 
συνεπείς πρός τήν θεωρίαν δέν θά παραδεχθώμεν 
δτι ό μετά τήν διάσωσιν, τήν οποίαν ένήογησεν 
έπί σκοπώ σφετιρισμοΰ τών ναυαγίων μεταμε
ληθεί ς καί όδηγήσας τά ναυάγια εις τό λιμε
ναρχείου δέν δικαιούται εις άποζημίωσιν.'Γπέρ 
τής εκδοχής ταύτης φαίνεται άποκλίνουσα μία 
τελευταία άπόφασις τών Γαλλικών δικαστη
ρίων ώς προκύπτει έκ τοΰ συνόλου τών σκέψεων 
αύτής, διότι είδικώς δέν έπρόκειτο ν'κποφκνθή 
έπί τοϋ ζητήματος τούτου.

Έκ τών ρηθέντων δυνάμεθα νά όρίσωμεν 
ασφαλώς, πότε ύπάρχει διάσωσις καί πότε 
βοήθεια.

Διάσωσις ύπάρχει δταν τό σκάφος ή άλλα 
άντικε μένα εύρίσκονται έν τή θαλάσση έγκατα- 
λελειμμένα,εϊτε διότι τό πλήρωμα έγκττέλειψεν 
ε'ίτε, διότι τούτο άδυνατεί νά διοίκηση πλέον 
αύτά, μέ άλλους λόγους δταν πάσα βοήθεια, 
αναμένεται έξωθεν.

Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν, καθ’ ήν τό 
πλήρωμα αγωνίζεται είσέτι κατά τής θαλάσσης 
δυνάμενον νά διαθέτη τάς ιδίας δυνάμεις πρός 
ίδιαν σωτηρίαν ύπάρχει βοήθεια εις κινδυνεΰον 
πλοΐον.

(’Ακολουθεί) 
Εμμ. Σ. Μακρυγιαννηχ

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦  
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

‘Η «Ναυτική» ’Ελλάς» πωλείται εις τό βιβλιο
χαρτοπωλείου ό « Έρμης» τοΰ κ. Γ. Ν. Άλεξάκη

<*>έμ.ατά τονχ συζητητές»..
(Συνέχεια)

Έκ της άναγνώσεως τών άρθρων τούτων 
προκύπτει οήλη και έν τώ ήμετέρω νόμφ ή 
διαίρεσες μεταξύ διασώσεως και βοήθειας.

Έν τώ νόμφ όμως τούτφ παρατηρεϊται τό 
ανώμαλον, οτι ή βοήθεια είνε ύποχρεωτική, 
έπιβαλλομε'νης ποινής έν άρνήσει, ένφ τούναν- 
πίον ή διάσωσις. Αί έκ ταύτης συ’.ε'πειαι κανο
νίζονται, άμα ώς ήθελον διασωθή τά ναυάγεα.

Άλλ’ είνε έζ ίσου έπίψογος μέ τόν άρνούμε- 
νθν τήν βοήθειαν αύτοϋ, καί ό βλέπων έν με'σφ 
πελάγει αντικείμενα περιουσίας έζ άνωτίρας 
βίας έγκαταλελειμμε'να, απαθώς δέ άντιπαρερ- 
χόμενος."Οταν ή οΰτω έγκαταλειφθεϊσα περιου 
σία δύναται νά πεοισωθή χωρίς νά βλαβή ό σω 
τήρ, δέν ύπάρχει λόγος, νά μή ύποχρεώσωμεν 
τούτον έπϊ ποινή ·<ά πράξη τό καθ’ εαυτόν.

Έκ τοϋ άρθρου 35 τοϋ νόμου τούτου λέ- 
γοντος ότι «δστ ς άνακκλύψγ, εις τό πέλαγος 
ναυάγια οφείλει νά τά διατηρήσρ καί δηλώση 
εις τό λιμεναρχεϊον κλπ δέν νομίζω δτι ύπο- 
χρεοϋται ό πλοίαρχος νά διάσωση τ’ άνακαλυ- 
πτόμενα έν τώ πελάγει, δ ότι ή διατήρησες τών 
ναυαγίων προϋποθέτει τήν διάσωσιν αυτών, 
ό'πως δέ έχει ή σύνταξις τοϋ νόμου, ή ύπο- 
χρέωσις τοϋ πλοιάρχου άναφέρεται εις την 
διατήοηΟΐν τών διαιίωθέντων ηδη, 
δέν έπεται δμως έκ τούτου δτι είνε ύπόχρεως 
καί εις τήν διάσωσιν.

Ή πρέπει νά συμπληρωθώ τό πρόγραμμα 
τοϋ νόμου οΰτω «οφείλει νά τά διαβώίϊη καί 
τά διατηρήση κλπ.» ή ενόσω εύρισκόμεθα πρό 
τοιούτου κειμέ ου, εναντίαν ερμηνείαν δέν άπο- 
τολμώμεν.

*Q ήμέτεροι νομοί ώς καί οί πλεϊστοι τών 
Ευρωπαϊκών κρατών ώς έμνήσθημεν άνωτέρω, 
άναφέρουσι πλείστας περιπτώσεις διασώσεως. 
Ή ποικιλία δμως τών γεγονότων είνε τόσφ 
έκτεταμένη καί άπειρος έν τή φύσει, ώστε δέν 
ήθελεν είσθαι δυνατόν ό νομοθέτης δσφ σοφός 
καί πολύπειρος έάν ήτο, νά άφορίση δλας τάς 
περιπτώσεις,καθ’ άς ύπάρχει διάσωσις’διά τοΰτο 
αΐ άναφερόμεναι έν τώ νόρφ, αποτελοΰσι τον 
κανόνα καί μόνον έν τή έννοια τοϋ όποιου στρέ
φεται παν γεγονός, ϊνα έκτιμηθή ύπο του όικα- 
στοΰ άν πρόκειται περί διασώσεως.

At περιπτώσεις λοιπόν αι έν τφ νόμφ όρι 
ζόμ-εναι είνε ένδεικτικαί, ήτοι φέρονται ώς πα
ραδείγματα καί ούχί άφοριστικαί, ϊνα άποκλεί- 
7»σι πάσαν άλλην.

ΜΙΡίΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TQN ΠΛΟΙΑΡΧΟΝ

Αί αφ’ ύψηλοΰ πτώσεις καί αί διάφοροι τούτων συ- 
νέπειαι είνε συχναί εις τούς ναυτικούς. Πρός τούτοις 
αί διάφοροι τρώσεις καί τά κτυπήματα ύπό διαιρόοων 
αντικειμένων.Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ή εγκαιροςκαί 
πρόχειρος έπέμβασις τών παρευρισκομένων δύναται 
τήν ζωήν ή τήν ακεραιότητα μέλους τινός τοϋ πα- 
Οόντος. Πρό τοϋ δμως ύποδείξωμεν τοϊς κ.κ, πλοιάρ- 
χοις τά μέσα τής προχείρου έπεμβάσεως, θά συστή- 
σωμεν αΰτοϊς τήν άκραν καθαριότητα καί αντισηψίαν 
τών χειρών καί τών εργαλείων, δταν ύπάοχη τραϋυα 
έστω καί σμικοότατον, διότι ή αντισηπτική έπέμβα- 
σις είνε ή έξοχωτέρα καί ή μόνη σχεδόν πάντοτε θε
ραπεία εις τοιαύτας περιπτώσεις.

Ύποθέσωμεν ήδη δτι άτομόν τι κατέπεσεν έξ ύψους 
τινός μέ τήν κεφαλήν, καί ύπέστη κτύπημα σοβαρόν 
θά κυττάξωμεν έν πρώτοις έάν ύπάρχη τραύμα (πλη
γή) εις κανέν μέρος τής κεφαλής. Έν τοιαύτη δέ πε- 
ριπτώσει θα παρασκευάσωμεν—έάν δέν έχωμεν έτοί— 
μην—διάλυσιν φανικοΰ οξέος 4 τοις 1 ΟΟ,λαμβάνοντες 
5 μέρη έξ αύτοϋ καί διαλύοντες εις δέκα μέρη οινο
πνεύματος ή κονιάκ καί έπειτα προσθέτοντες 100 μέρη 
ύδατος βρασμένου προηγουμένως. “Εχομεν πρόχειρα 
βαμ-βάκι ύδροφύλου, γάζαν σαλόλ ή ίοδορφομίου, ένα 
έπίδεσμ,ον άπό μοΰλι κομμένον εις μακράς λωρίδας, 
ένα ψαλλίδιον μικρόν, ένα ξυράφι καί εις ένα φιαλί- 
δων μικρόν ύπερχλωριούχου σιδήρου 1 μέρος εις δύο 
ή 3 μέρη ύδατος βρασμένου. Πλύνομεν έπειτα έπιμελώς 
τάς χεϊρας μέ σαπούνι, έπειτα μέ τήν διάλυσιν τοϋ 
φανικοΰ οξέος πλύνομεν έπίσης μέ τό φανικόν όξυ τό 
ψαλλίδι και τό ξυράφι καί έπειτα ξυρίζομεν τά πέριξ 
τής πληγής μέρη, έάν ύπάρχωσι τρίχες καί έπειτα μέ 
βαμβάκι, τό όποιον εχομεν βουτήξει μέσα εις τήν διά- 
λυσιν τοΰ φανικοΰ οξέος πλύνομεν τήν πληγήν έπα- 
νειλημμένως καί αφθόνως' οΰτω γινομένη ή πλύσις θά 
χρησιμεύση συγχρόνως, εις τό νά σταματήση τήν αι
μορραγίαν. Άλλ’ έάν αύτη έξακολουθή, λαμβάνομεν 
βαμβάκι, τό όποιον άμα βουτήξωμεν εις τήν διάλυσιν 
τοΰ φανικοΰ οξέος πρέπει νά σφίγξωμεν ώστε νά έκχυθή 
τό έν αΰτώ ύγρόν, έπιθέτομεν έπί τοΰ τραύματος καί 
έπίτινα λεπτά τής ώρας πιέζομεν ΐσχυρώς. Θά σταμα 
τήση ή αιμορραγία ούτως εις τάς πλείστας περιστά
σεις. Άλλ’ έάν δέν σταματήση, τυλίσσομεν τό 
βαμβάκι εις ένα σπίρτο, έμβαπτίζομεν αύτό εις τήν 
διάλυσιν τοΰ ύπερχλωριούχου σιδήρου καί έπιθέτομεν 
εις τά μέρη τά όποϊα αίμορραγοΰν. Τό αίμα τότε θα 
πήξη'καιή αιμορραγία θά παύση.Άλλ’έάν ή αιμορρα
γία προέρχεται έκ μεγάλου τινός αγγείου καί τό αίμα 
έξέρχεται αφθόνως, ό ύπερχλωριοΰχος σίδηρος δέν θα 
δυνηθή νά σταματήση τήν αιμορραγίαν καί ό άρρω
στος κινδυνεύει νά άποθάνη έξ αιμορραγίας. Έν τοι
αύτη περιπτώσει θά λάβωμεν βαμβάκι εις αρκετήν 
ποσότητα, θά έμβαπτίσωμεν αύτό εις την διάλυσιν 
τοΰ φανικοΰ οξέος, θά σφίγξωμεν είτα ώστε να χυθή 
τό ύγρόν καί νά σχηματισθή μία μάζα σκληρά και θα 
έπιθέσωμεν αυτήν έπϊ τοΰ τραύματος, πιέζοντες ΐσχυ
ρώς. Επειδή δέ έν δσω ύπάρχει ή πίεσις ή αιμορ
ραγία σταματά, θέτομεν άλλο βαμβάκι στεγνόν 
έξωθεν καί δένομεν διά τοΰ έπιδέσμου ίσχυοώς. Ό 
έπίδεσμος ούτος θά πιέζη διαρκώς άντί τής προσωρι
νής διά τών δακτύλων μας πιέσεως. Άντί τοΰ βάμ- 
βακος δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν γάζαν σαλόλ ή 
κάλιον ΐοδοφορμίου έπί τής όποιας θέτομεν βάμβακα 
στεγνόν αρκετόν καί μετά ταβτα περιβάλλομεν τόν
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έπΐδεσμον. Κατακλίνομεν έπειτα τόν άρρωστον καί 
άφίνομεν εις αυτήν τήν θέσιν έπί δύο ημέρας καί πλέ
ον- θά διατάξωμεν ένα καθάρσιου άπό θειϊκόν νάτριον 
(Soulfat de Soud) μίαν ή δύο κοχλιάρια, έάν δέ ό άρ
ρωστος δέν είνε δυνατόν νά τό λάβη διά τοΰ στόμα
τος διαλύομεν αυτό εις 100 δράμια ύδωρ καί κάνομεν 
κλύσμα. Ώς τροφήν χορηγοΰμεν ύδωρ ψυχρόν κατά 
κογχλιάρια μέ ολίγον κονιάκ καί ολίγον γάλα ή ζω
μόν, έάν δ άρρωστος δέν έχει έμέτου-.

Και ούτως έάν ή έπέμβασις μας έγένετο μετά τής 
άπαιτουμένης αντισηψίας καί ή βλάβη δέν έπεξετάθη 
εις τόν έγκέφαλον,πυρετός δέν θά έπέλθη εις τόν άρρω
στον, τό τραύμα δέν θά σχηματίση πύον, ή δέ γενική 
τοΰ αρρώστου κατάστασις θά είνε λαμπρά. Τήν τρί- 
την ημέραν δέ έάν παραπονεϊται διά πόνον κατά τήν 
πληγήν ή έάν δ έπίδεσμος εις τό βαμβάκι ··"· 
ματωθή άλάσσομεν αυτά ώς καί τήν γάζαν, 
μεν καί άνευ έτέρας αλλαγής £----- Λ '
τραύματος νά έπέλθη τελεία. 
καθ’ ήν τό τραύμα έσχημάτισε 
αύτό καθ’ έκαστην >αί άφοΰ τό 
άνωτέρω ύπεδείξαμεν θά έπιθέτωμεν τεμάχιον γάζης 
όσον άρκεϊ, θά καλύπτωμεν διά στεγνού βάμβακος 
καί θά έπιβάλωαεν έξωθεν δια τηΰ

έχει αί- 
επιδένο- 

δυνατδν ή ιασις του 
Εν περιπτώσει δυ,ως 

ΐ πύον, 6α αλάσσωμ,εν 
πλύνομεν καλώς ώς

ν». luifAcV δια στεγνού βάμβακος
θά έπιβάλωμεν έξωθεν διά τοΰ έπιδέσμου.

Πείρα ιεύς
Νικ. Αλ. Τςιριντανης

Αίσθανόμεθα τήν 
χαριστή τωμεν τδν ύπουργδν έπί 
τικών κ. Β. Βουδούρην, σχόντατήν καλω- 
σύνην δι ’ υπουργικής Εγκυκλίου νά συστή- 
ση τήν «Ναυτικήν Ελλάδα» προς πάσας 
τάς ναυτικάς τοϋ Κράτους Άρχάς.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν κατέ
πλευσαν εις Πειραιά τά ελληνικά ατμόπλοια «’Αντι
γόνη» τοΰ Τζών εκ Κωνσταντινουπόλεως, τής Πανελ
ληνίου «Θράκη» έκ Χίου, τά αυστριακά «ForWarte 
εκ Κωνστατινουπόλεως, «Sliria» έκ Σμύοννης καί 
«Έκτωρ» καθυστερήσαν εκ τών καθάρσεων έκ Τερ-

υποχρέωσήν δπως εύ- 
τών Ναυ-

1
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γέστης—Πατρών,«Δαναός» ολλανδικόν εξ Άμστερ.— 
δάμ «Ζάννος Σιφναίου» ελληνικόν έκ Ταϊγανίου πρός 
άνθράκευσιν και «’Ελπίς» ελληνικόν έκ Πόρτ-Λουι 
τής Γαλλίας πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Τρίτην ό « Έκτ ωρ» Αυστριακόν έκ ΙΙα- I 

τρων—Κέρκυρας.
— Τήν Τετάρτην τά ελληνικά άτμόπλοια «’Ελέ

νη» έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν, «Κλειώ» τοϋ 
Τζών έκ 6εσσαλονίκης-Βόλου καί «Πελοπόννησος» 
τοϋ Γουδή έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου.

— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην τό ελληνικόν «Βό
σπορος® έξ ’Ιαπωνίας πρός άνθράκευσιν, «Μέμπη» 
έλληνικόν έκ Μασσαλίας, «Μαρία» Χατζή Δαούτ 
έκ Σμύρνης Χίου καί «‘Ελένη» Παντελέοντος έπ. ίσης.

— Τήν Πέμπτην εσπέρας καϊ Παρασκευήν τό ιτα
λικόν άτμόπλοιον «Ρουμανία» έκ Κων)πόλεως, τό αυ
στριακόν «Άχιλλεύς» έκ Κρήτης, τό έλληνικόν «’Η
πειρος» έκ Ταϊγανίου, τό άγγλ.κόν «Capial» έκ Κάρ- 
δίφ μέ ’φορτίον γαιανθράκων, «Γεώργιος Μιχαλινός» 
έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν, «Τσαρίτσα» ρωσσι- 
κόν έκ Σμύρνης, «Άμφιτρίτην» έκληνικόν !κ Σουλι- 
υά πρός άνθράκευσιν, «’Ελένη» έλληνικόν έκ Ταϊ
γανίου καί καί «Φλάνδερς» βελγικόν ές "Αμστερδαμ 

—Πατρών.
οι ΝΑΥΛΟΙ

(τοϋ άνταποκριτοΰ μας) 
Κάρδεφ 15 Σεπτεμβρίου.

Αί τελευταΐαι τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν έχουσιν 
ώς έξής : Δι’ ’Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί 6 πέν., δι* 
Άλγέριον 6 φρ-, διά Βρινδήσιον σελ. 5, διά Βαρκε
λώνην 7 καί 3, διά Κατάνην 6, Κωνσταντινούπολή 
5 καί 3 έως 5 καί 6, Σιβιταβέκιαν 5 και 6, Γένοβαν, 
5 καί 3, Λεγκόρν 5 καί 6, Μασσαλίαν 6 καί 25 φρ. 
Μάλταν σελ. 4 καί 6, Μεσσήνην 6, Νεάπολιν 5 καί 
3 έως 5 και 6 δΓ 800 τόννους, ΓΙόρτ-Σάϊδ 5 καί 6, 
Παλέρμον 6, Πειραιά 5 έως 5 καί 3, Ρέτζιο 6, Σα 
βόναν 5 καί 6, Σΰρον 5 καί 3 έως 5 καί 6, Σουλινά
5 καί 6, Σπέτσιαν 5 καί 3, Τόρρε Άννουτζιάτα 6 
καί 6, Τεργέστην 6 καί 6, Τάραντα 6, καί Βενετίαν

6 καί 6.
X

Κατά τάς τελευταίας τηλεγραφιχάς πλη
ροφορίας οί \αΰλοι άπδ Μαυρην θάλασσαν 
φαίνονται ιχάλλον ύποστηριγμιένοι. Ναυλώ
σεις άπδ τδν Δουναβιν έγιναν πρδς 13 σελ. 
καί 6 πέννας διά Κοντινέντε καί 1 1 καί 6 
άπδ Σουλινά.

X
Αί χθεσιναί άπδ Κάρδιφ τηλεγραφικαί 

πληροφορία', φέρουσι ναυλώσεις πρδς 5 
καί 6, διά τδν Πειραιά.

ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Οί ναΰλοι δέν μαίνονται είσέτι βελτιούμενοι, καίτοι 
πρό πρλλοΰ άναμεώμενος Σεπτέμβριος εύρίσκεται

εις τό τέλος του. Καί έπί τοϋ παρόντος τούλά/ιστον 
ούτε ελπίς ύπάρχει αύξήσεως τών τιμών.

Ενώ δέ άπό ύπεοαιμίαν άτμοπλοίων ύποφέρει ή 
θαλασσα ουχ ήττον αί παοαγγελίαι πρός ναυπήγησιν 
νέων ατμό πλοίων έν τοϊς άγγλικοΐς ναυπηγείοις έξα- 

κολουθοΰσι ζωηραί.
’Εντός 15 ημερών 15 νέα άτμόπλοια παρηγγέλ- 

θησαν 100,000 τόννων χωρητιχότητος.
ΑΓΟΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ1

Κατά τάς άγγλικας ναυρκάς έφημερί 
δας τδ χαλνβδινον αγγλικόν άτμόπλοιον 
«Γλασκώβη» ήγοράσθη παρ’ ‘Ελλήνων έ- 
φοπλιστών.

Τδ άτμόπλοιον τούτο εινε νεώτατον,ναυ 
πηγηθέν κατά τδ 1 891’. Είναι τόννων 3,000 
καί ήγοράσθη άντί λιρ. Τ. 25,500.

ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Ό γνωστότατος άνά τόν ναυτικόν κόσμον οίκος 
J. Ellerman et Co, δστις ήγόοασε πρό δύο μηνών καί 
τά άτμόπλοια τής έν Λιβερπούλει έταιρίας ΓΙαπαγιάν- 
νη προέβη ήδη εις νέαν ένίσχυσιν τοϋ έμπορικοΰ αυ
τού στόλου διά τής άγοράς 1 1 άκόμη φορτηγών ατ
μόπλοιων τών κ.κ. Robert Alexander et Go

Τά άτμόπλοια ταΰτα είναι 40,000 τόννων χωρητι
κότητες καί ήγοράσθησαν άντί 400,000 λιρών, όπως 
χρησιμοποιηθώσιν εις τήν μεταξύ ’Ινδιών καί Λιβερ- 
πούλης γραμμήν τής αύτής έταιρείας.

ΑΙ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

Κατόπιν τής έν ’Ιταλία έπεκτάσεως τής πανιόλους 
τδ Ίατροσυνέδριον τής 'Ελλάδος επέβαλεν εις τας 
προελεύσεις τών πλοίων έκ Νεαπόλεως καί τών λι
μένων τοϋ κόλπου Νεαπόλεως οκταήμερον,κάθαρσιν,κα ί 
εις τάς έκ Βρινδησίου πενθήμερον, αύστηραν δέ ια
τρικήν έπίσκεψιν εις πάντας τούς λοιπούς λιμένας τής 
’Ιταλίας μετ’ άπαγορεύσεως εισαγωγής έμπορευμάτων

Οί ταχυδρομικοί φάκελλοι τής Ευρώπης θά παρα- 
λαμβάνωνται έκ Βρινδησίου μέ τάς έπιβαλλομένας ύ- 

γειονομικάς προφυλάξεις.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

'Ελληνικά άτμόπλοια διήλθον έκ Δαρδανελλίων εις 
εις τάς 19 «Α’δοιάνα Σταθάτου» τόν 1601. «Μάρθα» 
πλ. Ν. Γουδής, τόν. 741. «Κωνσταντίνος» πλ. Κα
λαφάτης, τόν. 1118. «Λεωνίδας» πλ. Γερογίάνης, 
ιόν. 974. «Βικτωρία» πλ. Σαλιάρης, τόν 802 «Χρυ- 
σομαλη Σιφναίου τόν. 1539. «Βασίλειος» πλ. Μάν- 
δακας, τόν. 1250. «Αικατερίνη Κούπα» καί Λεω

νίδας».
Εις τάς 20. «Μαρία» πλ. Λεβαντής, τόν, 1621 μέ 

φορ. σίτου από Ταϊγάνιον εις Γένουαν. «Νικόλαος 
μέ φορ. σίτου άπό Βραΐλαν εις Λιβόονον. «Άκρό- 
πολις» πλ. Μπρούσκος, τόν. 993 μέ φορτ. σίτου άπό

Ταϊγάνιον εις Πειραιά.
Εις τάς 21. «’Αλέξιος Γάγκος» πλ. Κουλουκουν- 

δής, τόν. 154’ μέ φορτ. διαφόρων άπό Βραΐλαν εις 
Ροττερδάμην. «Ζατούνα» πλ. Καμίνης, τόν. 74 μέ 
φορτ. διαφόρων άπό Κων)πολιν εις Σμύρνη· .

Εις τάς 22 «Κεφαλτ,νία» πλ. Βαλλιάνος, τόν. 
1029 μέ φορτ. διαφόρων από Ταϊγάνιον εις Μασσα
λίαν. «Έρνέστος Φοσκόλου» πλ. Ίγγλέσης. τόν. 
1863 μέ φορτ. σίτου και σονίδων άπό Γαλάζιον εις 
Νεάπολιν. «Άοιστέα» πλ. Παππαλάς, τόν. 983 μέ 
φορτ. αραβοσίτου καί βρώμης άπό Βραΐλαν ^ΐς Γέ
νουαν. «"Ηρα» πλ. Βαρούτσικος, τόν. 340 μέ φορτ. 
διαφόρων από Βάρναν εις Πειραιά.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(τοϋ ανταποκριτοϋ μας)
Κάμδιό 15 Σεπτεμβρίου.

Ή αγορά τών γαιανθράκων δέν ύπέστη άξιόλογον 
μεταβολήν άπό τής παρελθούσης έβδομάδος.

Ό χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ α' ποιότητος πα
ραμένει εις τά 18 σελ., β' ποιότητος 17 —17 καί 3, 
γ' ποιότητος 15 καί 9 —16 σελ.

Ό ψιλός γαιάνθραξ Κάρδιφ α' ποιότητος 8 καί 6, 
6’ ποιότητος 7 καί 6. ’Ανάμικτος (μισά χονδρά μισά 
ψιλά) 13 καί 6, καί 6' ποιότητος 13.

Χονδρός γαιάνθραξ Νιοϋπορτ α' ποιότητος 15 καί 
9, β' ποιότητος 14 καί 6 καί γ' ποιότητος 14.

X
Ή τιμή τοϋ Γαιάνθρακος Κάρδιφ έν τή άγορά 

Πειραιώς περιεστρέφετο κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μάδα μεταξύ 23 σελ. κα 6 πέν. έως 21 σελ.

Γαιανθρακοφορτία άπό Κάρδιφ έφεοον τό άτμό- 
πλοιον «Άντ. Σταθάτος» τόν. 1,300, «’Αριάδνη» 
’Αγγλικόν 2462. και «Fiume» ’Ιταλικόν 2955.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ

Κατά τήν έπίσημον στατιστικήν έν ΙΙενσυλβανίμ 
οί έργάται τών άνθρακωρυχείων άνέρχονται εις 252, 
844 οΐτινες έφερον εις τήν έπιφάνειαν τής γής πέρυ- 
σιν 130,535,600 τόννους ανθράκων, ήτοι κατά μέσον 
ορον 516 τόννοι οι’ έκαστον έργάτην. ’Εκ τής μεγά
λης ταύτης στρατιάς τών εις τά έγκατα τής γής έρ- 
γαζομένων έργατών 676άπέθανον έξ άσφυξίας ή τραυ
μάτων έπισυμβαντων έφ’ δσον εΐργαζοντο Μέγα μέ
ρος τών έργατών εινε Σλαβικής καταγωγής πρεσβεύον- 
τες τό ορθόδοξον δόγμα.

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ

Σχετικώς μέ τό έν Ούαλίμ συνδικάτον περί τοϋ 
οποίου έγράψαμεν εις τό παρελθόν δελτίον, ότι άνοη- 
σία θά ήτο μεγάλη άν τοΰτο προετίθετο νά ώθηση 
τάς τιμάς εις πολύ ύψηλότερον έπίπεδον τής σχετικής 
άξίας τών γαιανθράκων τής Ουαλίας, λέγεται ότι ό 
συνεταιρισμός του περιορίζεται, καθόσον μανθάνομεν, 
εις ποοσπαθείας πρός συγχώνευσίν τινων έκ τών κυ· 
οιωτέρων μεταλλείων εις μίαν καί μόνην εταιρείαν.

Εις τοΰτο βεβαίως ούδέν τό κακόν ύπάρχει, άλλ’ άν ή 

τυγχώνευσις αύτη σκοπόν έχη νά περιορίση τό ποσόν 
τής παραγωγής, κατά τό σύστημα τό επικρατούν έν 
Βισφαλίοι τής Γερμανίας, τό σ/έδιον δέν θά έπιτίχη, 
διότι ή Ουαλία δέν δύναται νά θέσπιση τόν νόμον 
εν ’Αγγλία, όπως δύναται ή Βεσφαλία έν Γερμανία. 
Εκ τών 225,000,000 τόννων, οϋς παράγει ή ’Αγ

γλία, ή Οναλία παράγει μόνον τό 1)4 τοϋ όλου, έν ω 
ή Βεσφσλία παράγει τά 2)3 τής ολικής παραγωγής 
τής Γερμανίας.

’Εκτός δε τούτου δέον νά ληφθή ύπ’ οψιν ώς πα
ράγων και ή ’Αμερική σήμερον. Καθ’ όλα όμως τά 
φαινόμενα πρό τοϋ τέλους ’Οκτωβρίου θά γνωσθή ό- 
ριστικώς, ποια είναι τά σχέδια τών έν Ουαλία εργα
ζομένων πρός τόν σκοπόν τούτον τοϋ καταρτίσαι συν
δικάτον έπομένως πάσα περαιτέρω έκτίμησις τών ά- 
ποτελεσματων πρός τό παρόν είναι άσκοπος.

(Έκ τοϋ γραφ. Άγελάστου Σφέτσου καί Σας).

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» έφθασε τήν 
Παρασκευήν εις Πειραιά έκ Νοβορωσσίσκη καί άνεχώ- 
ρησε διά Γλασκώβην.

— Τό «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» ανεχώρησεν από 
Κάρδιφ τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην διά Λιβόρνον μέ 
φορτίον γαιανθράκων.

— Ή «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» άνεχώρησε τήν πα
ρελθοΰσαν Πέμπτην άπό Βαρκελλώνην κατευθυνομέ- 
νη εις Πειραιά πρός άνθράκευσιν.

— Ό «Βαλλιάνος» έκφορτώνει εις ΛονδΓνον.
— Τό άτμόπλοιον «’Ιωάννης Κούτης» άφικνεΐται 

έκ Λονδίνου τήν προσεχή Τετάρτην και θά άναχω- 
ρήση αυθημερόν διά Κωνστάντσαν πρός φόρτωσιν πε
τρελαίων διά Λονδΐνον μέ ναύλον 21 σελιν.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώ,γιος Κούτης» έναυλώθη 
άπό Ταϊγάνιον διά Βώλον.

ΕΞΑΓΩΓΗ Εκ ΡΩΣΣΙΑΣ

(Τού άντποκριτοΰ μας)
ΝοβορωιΜίόκη 10 Σβρίου

Ή κίνησις τοϋ ήμετέρου λιμένος άπό 1 έως 31 Αΰ- 
γούστου φέρει ώς καταπλεύσαντα ενταύθα τρία μόνο- 
Έλληνικά άτμόπλοια τόν «Γεώργιον Κούτσην» τόν 
564 άφιχθέντα έκ Ταϊγανίου τήν 1 τοϋ μηνός καί ά 
ναχωρήσαντα τήν 2 διά Πειραιά μέ φορτίον σίτου σκλη- 
ρ-.ΰ καί κριθής τό ολον πουτίων 17,873 μέ έξαγωγέα 
τήν Ρωσσικήν Τράπεζαν διά τό έμπόριον τοϋ Εξωτε
ρικού. Το άτμόπλοιον «Μπέμπη» τόν. 1405 άφιχθέν 
έκ Ταϊγανίου τήν 22 καί άναχωρήσαν διά Μασσαλίαν 
τήν 4 μέφορτίον δημητριακών τό δλον 41.2b2 πούτια 
καί έξαγωγέα τόν κ. Λ. Δράϋφους. Καί τό ατμο'πλοιον 
«Λεωνίδας καί Ελένη» τόννων 1304 άφιχθέν έκ Πα
λέρμου τήν 26 καί άναχωρήσαν τήν 31 διά Άνβέρσαν 
μέ φορτίον δημητριακών το δλον 197.986 πουτίων και 
έξαγωγέα τόν κ. Λ. Δράϋφους. “Ητοι έν συνολω οια

λ
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882 Ναντικίι 'Ελλάς

τών Έλλην. άτμοπλοίων έξήχθησαν 257,121 πούτια
Διά τών καταπλευσάντων 11 ’Αγγλικών άτμοπλοίω 

έξήχθησαν 1,375,622 πούτια
ΔΓ ένός ’Ιταλικού μεταλεύματα 102,082 πουτίων 
ΔΓ ένός Βελγικού 38,838 πούτια.
Διά 2 Γαλλικών τοϋ ένός μέ καπνόν, ύφάσματα κα1 

μεταλλεύματα 21,708 πούτια κα! τοϋ έτέρου μέ άπα- 
λόσιτον κα! μεταλλεύματα 13,083 πούτια,

ΛΙΜΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

’Αγγέλλεται έχ Θεσσαλονίκης ότι αί αυτόθι λιμενι
κά! έργασίαι προύχώρησαν έπί τοσοΰτον, ώστε μετά 
τρεις μήνας αύται περατωθήσονται. Ό κατ’ έμπρο
σθεν τοϋ λιμένος κυματοθραύστης άπεπερατώθη ήδη.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΎ

Ναντικίι Ελλάς

Διά τριών Ρωσσικών διάφορα 
596 πούτια.

εμπορεύματα 224

Καί δι’ ένός Γερμανικού 1878 πούτια, ένός
Γεομανικοϋ αποπλευσαντος κενού.--------- -

Έκ τών κατά μερίδας έξαχθέντων ποσών έμφαίνεταν 
δτι πρώτος έξαγωγεύς είναι δ κ. Δράϋφους έξαγαγώ 
g48,344 πούτια εί; διάφορα δημητριακά.

I. Κ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝ

Κατά τάς έκ Κωνσταντινουπόλεως πληροφορίας τήν 
10 τρέχοντος μηνός έν ’Αγγλικόν ατμόπλοιου ό «Λόρ
δος Βάρουϊκ» πλήρες φορτίου έξώκειλε παράτό Γεδή — 
Κουλέ προερχόμενος έξ ’Αλεξάνδρειάς και κατευθυνό- 
μενον εις Όδησσόν.

Πρός ρυμούλκησιν τοϋ ’Αγγλικού άτμοπλοίου απε- 
στάλησαν διάφορα ρυμουλκά, άτινα τό μετέφερον 
μέχρι Καδακίων.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Α.ιμ.ενοίΐΐίκτης μετά 250 όλοσελάδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοδίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.— >

Περί Παρεκτροπής τών ΙΙυςί«5ων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έ<ςαρτισμ.οΰ τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

Θαλασσογραφοκός χάρτης 'Ελλάδος,

383

Κρήτης, Κυκλάδων, Σποραδών καί Μ. Ασίας 
Δρ. 8.—

θαλαβσογραφοκάς χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποραδών, Θράκης, Μαρμαρά, Κ|πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

Άνεμολόγοον Ιϊυςόοων παντός μεγέθους. 
Λ:αγράμ.μ.ατα Νϊαποέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τοιοΰτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν προς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τού αντιτίμου και τών ταχυδρομικών δια 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τόν αΐτοϋντα.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Τό Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων άπεφάσισε νά π ρο 
βή είς τήν παραγγελίαν μικροΰ άτμοπλοίου, τό όποιο* 
θά χρησιμοποιηθή έν τη Νεκρά Θαλάσση δπως μεν 
ταφέρη προσκυνητάς είς τήν Τιβεριάδα. Πρός τοΰτθ 
παρήγγειλεν είς τόν εν 'Αμβούργω ναυπηγικόν οικον 
Meisner μικρόν άτμόπλοιον μήκους 10 μέτρων κα! 4 
πλάτους ήγόρασε δέ καί μίαν άτμάκατον έκ Σμύρνης.

Άμφότερα τά μικρά σκάφη μετεφέρθησαν είς Ίορ- 
δάνην διά μεγάλων κάρρων τόν παρελθόντα Μάϊον, 
μόλις δέ πρό δύο έοδομάδων έπετράπη ύπό τής Τουρ
κικής Κυβερνήσεως ή έναρξις τών έργασιών αυτών έν 

τη Νεκρμ Θαλάσση.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ή σιταγορά εύρίσκεται χαλαρά κα! μάλλον τείνου- 
σα πρός έκπεσμόν. Τά τών 90 Φουντίων έν Ταϊγανίω 
σημειοϋνται πρός ρούβλ. 8,80 tuti borto. Τών 49 
φουντίων έλλείπουν.

Έν Πειραιει πράξεις έγένοντο έπι τών εναποθηκευ
μένων τών 49 και 48 1]2 φουντίων εις μικρομεοίδας 
πρός 39 κα! 39 1)2 λεπτά μέ 3 ο)ο σκόντο..

ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «Ν. ΒΕΡΒΕΝΙΟΤΗΣ»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ Σ ΧΟΛ 13 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κατά τόν «Τηλέγραφον» τοϋ Λιβόρνου τής 14 
τρέχ. άφίκετο αυτόθι τό άτμόπλοιον «Νικόλαος Βεο 
βενιώτης» προερχόμενου έκ Βραΐλας μέ φορτίου σίτου, 
φασολιών και άλλων εμπορευμάτων.

Τό ατμόπλοιου «Βερβενιώτης» ήρχετο μέ σύστασή 
πρός τόν έν Λιζόονω "Ελληνα ναυλομεσίτην κ. Ν. 
Α. Μυλωνάν, άλλά τό Λιμεναρχείου δέν έπέτρεψε 
τήν ελευθεροκοινωνίαν αύτοΰ καί τό έκράτησεν έξω
θεν τοϋ Νέου Μόλου, δπου έτάχθη ειδική ύπηρεσία 

και διά τόν Πειραιά σιδηρικά | άπαγορεύσασα πάσαν μετά 
πληρώματος συγκοινωνίαν 
τών ύγειονομικών ιατρών.

(Έγκρίσεο ής ΙΚ^δερνήσεως καί
Περιλαμβάνει έμπορικόν Λύκειον. Λύκειον 

Έπόπται τοΐί έιιπορικοϋ Λνκείον 
Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Καθηγητής τοϋ έμπορ. δικαίου έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστήμια).

Γ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ
Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητής Τραπέζης.

Έκπαίδευσις τελεία, πλήρης μόρφωσις.

Η «’Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται

αρωγή τοΰ ?>ήμ.ου ’ΑΚΟηναεων)
θετικών επιστημών καί Φιλολογ. Λύκειον 

Έπόπται τοβ Λυχείον τών Θετικών έπιότημών 
ΤΙΜΟΛ. ΑΡΓΎΡΟΙΙΟΓΛΟΣ 

Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
Καθηγητής τής χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω.

οικοτροφείου μετά πατρικής έπιβλέψεως

ΒΟΥΛΗΣ.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕ11ΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ

Έξ ’Αμερικής είσήχθησαν είς τήν Ελλάδα κατά 
τήν τελευταίαν έβδομάδα τοϋ λήξαντος μηνός τά έξής 
είδη : Διά τάς ’Αθήνας έκκοκιστικαι μηχανα! άξίας 

180 λιρών άγγλικών
815 λιρών, έπιπλα 605 και μία μεταλλευτική μηχα
νή 435 λιρών.

τοϋ άτμοπλοίου ή τοϋ 
μέχρι της επισχέψεως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΛΙΟΥ ΤΑ ΡΟΣΣΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ

Προκειμένου νά καταρτισθή νομοσχέδιου περί α
λιείας κοραλλίων είς τά έλληνικά παράλια καθορίζον 
τάς κοραλλιογόνους θέσεις, τό ύπουργεϊον τών Οικο
νομικών προσεκάλεσε διά τοϋ έν Ρώμη ήμετέρου 
προξένου ειδικόν ’Ιταλόν τεχνίτην, δπως έπισκεφθή 
κα! χατονομάση τά χοραλλιογόνα έν Έλλάδι παρά
λια. Ό έν Ρώμη "Ελλην πρόξενος άνήγγειλεν είς τό 
ύπουργεϊον,δτι δ ειδικός τεχνίτης θά χατέλθη είς τήν 
Ελλάδα τον προσεχή μήνα.

ΝΑΎΑΓΙΟΝ ΒΡΑΤΣΕΡΑΣ

1

Κατ’ ειδήσεις έκ Μεγάρων, τήν παρελθοΰσαν Δευ
τέραν τήν 5ην πρωινήν ώραν βρατσέρα μέ φορτίου 
μούστου 20 βαοελίων εις τό δνομα τοϋ έν Πειραιει 
κ. I. Καλπογιάννη, καταληφθεΐσα ύπό τρικυμίας κα- 

' τεποντίσθη έξωθεν τής μονής Φανερωμένης.
• - Τό πλήρωμα έσώθη κα! άπεβιβάσθη είς τήν αονήν.

Ή «Πολιτική Άνταπόκρισις» πληροφορείηαι έκ 
Πετρουπόλεως) Κατά τάς νέας διατάξεις τοϋ ρωσσι- 
κοΰ ύπουργείου τών ναυτικών, τα έξης ρωσσικά πολε
μικά θά μεταβώσιν είς τάς ξένας θαλάσσας : Έν Τά
κου τό καταδρομικού πρώτης τάξεως «Δημήτριος Δοΰ- 
σχο» κα! ή κανονιοφόρος «Γίλγαχ».Έν Πόρτ Άρθούρ 
τό θωοηκτόν «Σισσόης δ Μέγας», τα καταδρομικά 
πρώτης τάξεως «Ναύαρχος Κορνίλωφ» κα! «Βλαδί
μηρος Μονομάχος», τά καταδρομικά β' τάξεως «Ρο- 
σπονίκ, Τσαπιγιάκα, Βλάτνικ, κα! Σαϊδαμάκ«, ή κα
νονιοφόρος «Ότβάτσνικ», τά τροπιλοβόλα «ΚΙτ Ζόν, 
Σκάτ, Κασσάτκα, κα! Δελφίν». Έν Βλαδιβοστόκ τά 
θωρηκτά «Σεβαστούπολις, καί Πετροτσαδόσκ», τά κα
ταδρομικά α' τάξεως «Ρωσσία, Ρούρικ, Γρόπτικς, κα! 
Ναύαρχος Ναχίμωφ». Έν Σεμούλπα ή κανονιοφόρος 
«Μανδσούση»,έν Μουτσβάγη ή κανονιοφόρος «Σίβδιτς 

| κα! έν Πετροπελονόφσκ τό μεταφοτικόν «Γ.άκουτ».

Δ1ΕΤΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΙΙΕΓΡΟΠΙΟΛΕ1
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ0Εί) ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙί)
ΑΧ Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

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

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ



MIX ΑΛΙΝΟΣ KAI Σ
ΠΕΙΡΑ1ΕΤΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μειίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
ΤτιΛεγραφ AieMirmc COTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑ ΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(Μεσίτης τών'Ελλην. άτμοπλοίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις καί πάσαν 

ΰπόβεσϊν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια και τας 
εκφορτώσεις αυτών. Οΐ έπιθυμοϋντες να εργασβώσι μέ 
τόν κ. ΙΙαπαΉκονόμου Ρά εΰρωσι πρωτοφανή εργατι 
κότητα συνδυκζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Δ'-εύθυνσις. C. Pappaiconomos 
Sensale Maritime

BARCELLONA

Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι
πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. "Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμ.ποριχών άτμ.οπλοί ων 

χαΐ ναυλομ-εσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική ϊ Λ/ΧΛΙΈΆ.ΙΙΛί, Κ,ωνσταντι- 
νούπολον.

ΤΥΙΙΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδ’ος Πραξιτέλους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροι και ναυλομ-εσιται. Λέ- 

χονται έμ.πορεύμ.ατα επί προμ,ηΟεια 
και προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αι άτμ,όπλοια.

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

Ζητούνται μηχανικοί α', β’. και γ’. 
τάξεως "Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι ’ άτμόπλοιον «’Ήπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι πρός τόν Κον Ρ. Sp. 
Topali. Gara Munteni, Roumanie.

ΣΚΑΡAMΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI G'«
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίω 'Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

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

Ναυλομεσιτικαϊ έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίω και Νοβοροσίσκ-/;.


