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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“Εχοηεν κρίόιν; άο'ρον τοΰ χ. Έπ. Έυπειρίχου. —Τό μέλλον τής ’Βλληνικης Ναυτιλίας, ύπό 
τοΰ προέδρου της Βαυλής χ. Θεοδ. Γ. Ρετσίνα. — Ή αλήθεια διά τών ττραγιιάτων, ύπό τοΰ χ. Δημ·. 
Μωοαιτου.— Τά πολεμικά πλοία έν καιοώ ναυμαχίας, ύπό τοΰ χ. Νιχ. Μπότα η, ανθυποπλοιάρχου, 
χαθηγητοϋ έν τη σχολή τών Δοχίμ,ων —Ναυτικοί δίκαι, ύπό Ευ. Μχχρυγιάννη, διχηγόρου. — 'θ Φωτι
σμός τών άκτών τής Γαλλίας, ύπό Λεσβίου. —Ναυτικά νέα. — Προναυλώματα άτμοπλοίων, — 
‘Η κίνηόις έν Ρουμανία.—Τό Ρωΰόικόν πολεμικόν ναυτικόν —Ανταποκρίσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό άγγλικόν άτμό'λοίον «Sagamore».

ΕΧΟΜΕΝ ΚΡΙΣ1Ν ;

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς^

Κ. ΜΙΧΑΛΟίίΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουβυυλίνας άριθ. 7 έν Ιίειραιεϊ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής

Ρ Ε Ν Ε A Μ I Ε Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόσον λαμπρά Αποτελέσματα 
είς την βαφήν τών υφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η ΑΓ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΪ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝ ΑΓΝΩΡΙΣΘ ΕΙΧΑ 

ΡΗΣΣΙΚΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΩ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 40,000-000 ^Ρ· 200,000.000

’Ασφαλίζει σώματα Ατμόπλοιων καίτιλοίων άπο τών κατά θάλασσαν και ποτα
μούς κινδύνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών και χορηγεί προεαταβολάς έπί παρα
καταθήκη ’Εμπορευμάτων.

Διά πάσαν πληροφορίαν περί Ασφαλειών άπευθυντέον είς τδ έν Ταϊγανίω Πρακτο- 
ρεϊον τής Ρωσσικής ’Ασφαλιστικής Εταιρίας τού 1844.

Πράκτώρ iv Ταϊγανίω
X. Δ. Παχχαλης

Ναυτιχοϋ Γραφείου, Πειραιεΰς οδός Νοταρα 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν ΠειραιεΓ.

Ή άπο μικρού κρατούσα καχεξία τών 
ναύλων τών φορτηγών άτμοπλοίων διήγει- 
ρ·ν ούκ δλίγον τά νεύρα τών άπαισιοδόξως 
φρονούντων περί τής άτμήρους ήμών ναυ
τιλίας καί προέτρεψε τούτους είς διά^οσιν 
φημών περί κρίσεως ανυπάρκτου.

Ένομισαν φαίνεται οί άπαισιόδοξοι ούτοι 
δτι εύρον έν τή χαλαρώσει ταύτη τών ναύ 
λων καλόν διά τούς σκοπούς των έπιχεί- 
ρημα, δπως τά άπαίσια διασπείρωσιν έν τώ 
κύκλφ έκείνων, οί'τινες διεϊδον δτι έν τή 
άτμήρει ήμών ναυτιλία συναντάται Ικανο
ποιητική τοποθέτησις κεφαλαίων, καί διά 
τών διαδόσεων αύτών τούτων ούδέν έτερον 
έπεδίωξαν, εί μή τήν άπομάκρυνσιν τών 
κεφαλαιούχων έκ τής κατ’ έξοχήν έθνικής 
καί πολλαπλώς έπωφελοΰς έργασίας ταύτης.

Είς τά τεχνάσματα τούτα άντιτίθενται 
εύτυχώς τά πράγματα, δι’ αύτών δ’ αίρε
ται πας φόβος. ’Αλλά καθήκον έχομεν καί 
ήμεϊς, οί άπδ έτών προτρέποντες, διά του 
λόγου καί τής γραφίδος, τούς δυναμένους 
νά έπιδοθώσιν είς τδ είδος τούτο τής έπι- 
χειρήσεως, νά άποκαλύψωμεν τήν άλήθειαν 
τοϊς πάσι καί διά τών πραγμάτων ν’ άπο- 
δείξωμεν δτι ή ναυτιλία ήτο, εινε καί έσε- 
ται μία τών κυριωτέρων πηγών τού πλού 
του διά τήν Ελλάδα, δτι δ’ οί ταύ- 
την βοηθούντες καί έμψυχοϋντες, έστω καί 
δι’ αύτής έ'τι τής έλαχίστης συμμετοχής 
αύτών, έκτδς τής άτομικής ώφελείας, προσ 
φέρουσι καί είς τδ ’Εθνος ήμών μικράν έκ- 
δούλευσιν.

Καί εινε μέν άληθές δτι άπο τοΰ'μηνδς 
Αύγούστου οί ναύλοι συνεχώς έξέπιπτον, 
είς τδ τελευταϊον δριον κατελθόντες —μέ
χρι S σελιν. — διά τήν έξ Αγγλίας ιδίως 
είς τά μέρη μας έπιστροφήν (έκεϊνοι τής 
Άζοφικής καί Δουνάβ-ως δι’ 'Ηπειρωτικήν 
Εύρώπην εΐχον έκπέσει μέχρι 9 σελιν. κατά 
τόννον), άλλ’ εινε άφ’έτέρου και βεβαιό- 
τατον δτι και διά τών πλέ .ν έξευτελισμέ- 
νων ναύλων τούτων, τά ατμόπλοια έκεϊνα, 

άτινα δέν ήγοράσθησαν δι’ όκριβών σιμών 
καί διοικοΰνται σωφρόνως καί οίκονομικώς, 
έξ δσων ισολογισμών τουλάχιστον έχομεν 
ήμεϊς ύπ’ δψει Άνδριακών άτμοπλοίων, 
δύνανται εύχερέστατα καί άσφαλώς νά δώ- 
σωσι τοϊς ίδίοις μετόχοις 12 ο)ο, κατ 
έλάχιστον δρον, έπί τών ύποχρεωθέντων 
κεφαλαίων.

Έρωτώμεν δέ τούς άπαισιοδόξους : ποια 
άλλη έπιχείρησις έν Έλλάδι δύναται νά 
παρουσιάζη τά αποτελέσματα ταΰτα, μά
λιστα δ’ έν στιγμαϊς κρίσεως ;

Άλλ ’ ή κρίσιμος διά τήν άτμήρη ήμών 
ναυτιλίαν στιγμή (έάν έπιτρέπεται νά άπο- 
καλέση τις ταύτην κρίσψον) παρήλθεν εύ
τυχώς προ τής άναπτύξεως, διότι κατά τάς 
άρχάς τού τρέχοντος μηνδς οί μέν ναύλοι 
άπό 'Ρωσσίας καί ‘Ρωμουνίας άνήλθον μέ
χρι 13 σελιν. διά τήν 'Ηπειρωτικήν Εύρώ
πην καί 13 φργκ. διά τούς λιμένας τής 
Μεσογείου, κατά τήν παρούσαν δ’ ώραν κυ
μαίνονται μεταξύ τών 15 καί 16 σελιν., 
ένφ έκεϊνοι τής έπιστροφής ούσιωδώς έβελ- 
τιώθησαν.

“Ωστε, καί έάν κατά συγκατώβασιν δώση 
τις πίστιν είς τάς άπαισιοδόξους φήμας καί 
παραδεχθή τήν κρίσιν, ή κρίσις αυτή δέν 
διήρκεσεν ούτε έπί τρίμηνον, κρίσις δέ τοι- 
ούτου χρονικού διαστήματος δέν δύναται 
νά δνομασθή κρίσις διά τήν ναυτιλίαν.

'Η άπαίτησις άλλως τε έκείνων, ο'ίτινες 
άνέμενον διηνεκώς έκ τής έπιχειρήσεως 
ταύτης τά κέρδη τών δύο τελευταίων έτών, 

'εινε βεβαίως παράλογος. Τά έτη έκεϊνα 
■ήσαν έξαιρετικά καί ούδείς σοβαρώς κρίνων 
ήδύνατο ν' άξιοι παγίωσιν τής έκτάκτου 
έκείνής διά τήν ναυτιλίαν καταστάσεως, 
συνεπώς έξασφάλισιν άναλόγων κεροών. 
Κατά τήν παρούσαν μάλιστα έποχήν, διά 
νά όμολογήσωμεν τήν άλήθειαν,. ή κίνησες 
τοΰ παγκοσμίου έμπορίου δέν είνε ανάλο
γος πρδς τήν αυςησιν τού άριθμοΰ τώ φορ
τηγών άτμοπλοίων καί τής χαρητικοτη- 
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τος αύτών. Η τοιαύτη δμως δυσαναλογία 
δέν εΐνε φυσικώς καί οίκονομολογικώς δυ
νατόν νά κράτηση έπί πολύ. Θάττον ή 
βράδιον θά έκλειψη, καί έάν ή κίνησις τοΰ 
έμπορίου δέν βελτιωθή, παρά πάσας τάς 
προσδοκίας, άναγκαίως τότε δ άριθμδς τών 
άτμοπλοίων θά έλαττωθή, διά της άνα· 
παύλας έν τή ναυπηγήσει, ή τής καταδί
κης είς άκινησίαν τών παλαιών σκαφών και 
τών πολυδάπανων, τών μή δυναμένων νά 
συναγωνισθώσι πρδς τά νέα καί οίκονομι 
χώτερα άτμόπλοια.

Διά τούς σπουδαίους τούτους λόγους συ- 
νεβουλεύσαμεν τούς γνωστού: ήμϊν έφοπλι 
στάς έκείνους, οΐτινες προέβησαν έσχάτως 
είς παραγγελί-ς νέων άτμοπλοίων ή αγο
ράν παλαιών, ν’ άπόσχωσι τής έπιχειρή- 
σεως μέχρι τής έποχής τής έκπτώσεως τών 
τιμών, ήτις καί έπήλθεν ήδη καί θέλει έ- 
πέλθει έτι μάλλον ούσιώδης βραδύτερον. 
Ατμόπλοιον, τδ όποιον πρό τίνος άκόμη 

χρόνου ήγοράσθη άντί 30,000 λιρών, δύ
ναται ν’ άγορασθή νΟν άντί 22 ή 23,000 
μόνον, και ούτως ένφ τδ πρώτον διά τής 
αύτής δαπάνης καί τών αύτών ναύλων ά 
ποδίδει 12 ο)ο ώς κέρδος, τδ δεύτερον θά 
δυνηθή νά έξασφαλίση τοϊς μετόχοις 17 
ο)ο περίπου, ή δέ διαφορά αυτή τοΰ κέρ 
δους τυγχάνει μεγίστη,

Καί εΐνε δντως λυπηρόν, διότι παρ ’ 
ήμϊν δέν κατεννοήθη είσέτι παρά τών ίθυ·'· 
νόντων τάς τύχας τοΰ έθνους ή άνάγκη τής

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κύριε Λιενθοντα τής « Ναυιΐκϋς ■'Κ.Ι.Ιάόος» 
Ώς συνδρομητής τοΰ άξιολόγου ύμών 

περιοδικού παρακολουθώ μετ ’ έπιμελείας 
καί προσοχής τά έν αύτώ δημοσιευόμενα 
περί τής ναυτικής έν Έλλάδι κ νήσεως, 
ήτις δύναται τις νά είπη, δτι πολλάς έλ ■ 
πίδας παρέχει ήμϊν περί τής έκ νέου άνα- 
γεννήσεώς της και τής άνακτήσεως τής 
πρώτης αύτής θέσεως, ού μόνον έν τή Α
νατολή, άλλά καί μεταξύ τών άλλων ναυ 
τικών Κρατών. Εκ τών έν τώ περιοδικώ 

I ύπάρξεως άρροόίας αρχής, ένδιαφερομένης 
' διά παν δ.τι άφορά τήν ναυτιλίαν ήμών, 

αρχής γνωριζούσης τά συμβαίνοντα καί δυ- 
ναμένης νά συμβουλεύση καί νά καθοδηγή 
τους έπιδιδομένους είς τήν μοναδικήν διά 
τούς Ελληνας έπιχείρησιν ταύτην.

Εκ τής αρχής ταύτης πολλά θά ήδύ 
ναντο νά οιδαχθώσιν οί έφοπλισταί ήμών, 
ίκανάς δέ πληροφορίας θά έλάμβανον καί 
οί κεφαλαιούχοι, διαβεβαιούμενοι, ιδίως σή
μερον, δτι ούδέ α κίνδυνον διατρέχει τδ 
έαυτών χρήμα, πρδς τήν άτμήρη ήμών ναυ 
τιλιάν χορηγούμενου, ά'/λ’ δτι άπ’ έναν- 
τίας έν ταύτη θέλει συναντά πάντοτε τήν 
κρείσσονα τοποθέτησιν.

Διεπιστώθη άλλως τε κατ’ έπανάληψιν 
δτι, δπως καί έάν έχωσι τά πράγματα, 
έάν ώς τά τής έκπ-ώσεως τών ναύλων, δ 
Αγγλος, δ Νορβηγός ή οϊος δήποτε άλλος 

έφοπλιστής δέν δύναται έπικερδώς νά έρ- 
γάζηται, ό “Ελλην, διά τής ίκανότητος, 
τής έργατικότητος καί δλιγαρκείας του κα- 
τορθοΐ νά προσπορίζηται ικανοποιητικά 
κέρδη. Τοΰτο δέ καί μόνον εΐνε άρκετόν, 
δπως άναγκάζη ήμάς να έπιζητώμεν έπι- 
μόνως ν’ άνοίξωμεν τά δμματα έκείνων, 
οΐτι ες έπιμένουσι νά κρατώσιν άκόμη ταΰτα 
κλειστά, προκειμένου περί τοΰ μεγάλου 
μέλλοντος τής έλληνικά; άτμήρους ναυ
τιλίας. Ε. Εμπειρικός

σας δμως δημοσιευομένων κατ’ αύτάς μοί 
προξενοΰσι περίεργον έντύπωσιν αί έκ τοΰ 
γραφείου τών κ. κ. Άγελάστου καί Σφέ- 
τσου παραλαμβανόμεναι πληροφορίαι, αί ό
ποια·. δυνατόν μέν κατά τδ μάλλον καί ήτ
τον νά είναι άκριβεϊς, ούχ’ ήττον δμως 
πρέπει νά δμολογήσωμεν, δτι περιέχουσι 
τήν άτοθάρρυνσιν καί έμβάλλουσι φόβους 
καί ένδοιασμούς είς τούς άσχολουμένους είς 
ναυτικάς έπιχειρήσεις ώς πρδς τήν διάθεσιν 
τών κεφα’ αίων των έπί τώ σκοπφ τούτω, 

στηριζόμεναι είς τδ δτι τά Ελληνικά άτ- 
μόπλοια μέ δλην τήν παρατηρουμένην είς 
αύτά άκραν οικονομίαν, ένεκα τοΰ γλίσχρου 
τών μισθών καί τή. λιτότητος τής τροφής 
δέν δύνανται νά άποφέρωσι κέρδη καθαρά 
πέραν τώ> 10—12 ο)ο. Είς τήν γνώμην 
ταύτην, ήτις κατά τήν άντίληψίν μου προ 
τίθεται νά θέση φραγμόν είς τήν χρησιμο- 
ποίησιν τών κεφαλαίων διά ναυτικάς έπιχει- 
ρήσεις προστατεύουσα ούτω τά έθνικάήμών 
συμφέροντα,δέν θέλω νά εί'πω,δτι διαβλέπω 
κακήν πρόθεσιν, τούνανιίον κάτι τι ά\λο’ 
ούχ ήττον δμως ένυπάρχει πλάνη μεγάλας 
συνεπάγουσα βλάβας καί ζημίας είς τόν 
έθνικδν ήσ.ώ> πλούτον.

Τδ δτι ή γνώμη αΰτη είναι πέπλα 
νημένη δύναται διά πολλών έπιχειρημάτω/ 
καί δή άκαταμαχήτων ν’ άποδειχθή. Διότι 
έάν ή άτμήρης ήμών ναυτιλία μέ δλον τδ 
αυστηρόν τής οικονομίας πνεΰμα, τδ όποιον 
διέπει τάς πράξεις τών είς ταύτην άσχο - 
λουμένων δέν παρουσιάζει κέρδη ικανοποιη
τικά ώς τδ πριν, δύναται δμως ν άποδει- 
χθή δι’ άτιθμών δτι άτμόπλοια άλλων κρα 
τών τής αύτής χωρητικότητος καί έχοντα 
άτμομηχανάς καί λέβητας τοΰ αύτοΰ συ ■ 
στήματος μέ τά ήμέτερα δέν δύνανται νά 
διαγωνισθώσι πρδς ταΰτα. Πρδς τί οέ άν 
κατά τούς μήνας τούτους ένεκα τ?ς έ< 
πτώσεως τών ναύλων δέν κατωρθώθη,ώστε 
τά κέρδη τών άτμοπλοίων μας νά φθάσω 
σιν είς άξιόλογον ποσόν ; Μήπως είς δλους 
τούς κλάδους τής παραγωγής, είς δλα τά 
έπαγγέλματα δέν συμβαίνει όμοια παροδική 
δυσπραγία; Καί πρέπει ένεκα τούτου νά 
ρίπτωμεν τόν ιόν τής άποθαρρύνσεως καί 
νά έμποδίζωμεν τήν άνάμιξιν κεφαλαίων 
έκεϊ δθεν τδ Κράτος αναμένει τήν άνόρθω 
σιν τών οικονομικών του ; Αντί λοιπόν διά 
τοιούτων πεπλανημένων δημοσιευμάτων νά 
ένσπείρωμεν τήν άποθάρρυνσιν καί τούς φό 
βους είς τοιούτου είδους έπιχειρήσεις, 
ώστε νά νομίζη ή κοινωνία δτι διατιθέμενα 
τά κεφάλαια είς αύτάς καταστρέφο -ται 
κάλλιον ήθελεν εΐσθαι άν συνεβουλεύομεν 
όποιαν χωρητικότητα δέον νά έχωσι τά 
μέλλοντα νά παραγγελθώσιν ή ν άγορ - 
σθώσιν άτμόπλοια, τίνος συστήματος μη 
χανάς πρέπει νά έχωσι καί τίνα μέτρα δέον 
νά ληφθώσΐ πρδς ένίσχυσιν έν τφ παρόντι 

καί έξασφάλισιν έν τώ μέλλοντι τής άτμή 
ρους ήμών ναυτιλίας, ώστε καί έν ή περί- 
πτώσει εύρεθή έν διαγω.ισμφ προς τάς 
τών Εύρωπαϊκών κρατών, δστις άλλως τε 
είναι άναπόφευκτος είς τάσαν έργασίαν, νά 
δυνηθή 'ά έξέλθη νικηφόρος. Οίαδήποτε 
έπιχείρησις, δταν προηγουμένως μελετηθή 
έπιστααένως καί διευθύνεται παρ ειδημό
νων θά βαδίση άπροσκοπ ως τήν οδόν τής 
προόδου, τδ δέ άποθαρρύνεσθαι καί κλαυθ- 
μηρίζεΐν καί ύποχωρεϊν πρδ τής παρουσια- 
ζομένης πρώτης τυχόν δυσκολίας ή άπρα- 
ξίας είναι ίδιον τών φύσει δειλών.

Ή Ελληνική άτμήρης ναυτιλία έχει 
εύρύτατον τδ μέλ/ον καί τδ παρελθόν είναι 
σαφής άπόδειξιςτούτου. Η παριτηρηθεΐσα 
έσχάτως έκπτωσις τών ναύλων, καί ή έν 
όλίγοις άπραξία τών άτμοπλοίων δέν πρέ 
π·ι νά μάς κάμη νά λησμονήσωμεν τά 
κέρδη τοΰ παρελθόντος αύτών τά όποια ά- 
νήρχοντο πρδ δλίγου έτι είς 30 καί 40 ο )ο.

Θ. Γ. Ρετσίνας
Πρόεδρος τής Βουλής

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Κύριε Συντάκτα,
’Εν τώ 31ωτεύχειτής άξιοτίμου «Ναυ

τικής Έ/.λάδος» κατεχωρίσθη άρθρον φέρον 
τήν έπιγραφήν «Αί έργασίαι κ-.l τά κέρδη 
τών Ελληνικών άτμοπλοίων», προερχό’· 
με.ον δέ έκ τοΰ γραφείου τών κ. κ. Α
γέλαστου, Σφέτσου καί Σία. Λιά τοΰ άρ
θρου τούτου παρίσταται άπελπιστική ή κα- 
τάστασις τής 'Ελληνικής Ναυτιλίας καί 
ύποδεικνύεται είς τούς Ελληνας κεφαλαι
ούχους νά άπέχω>ι διαθέτοντες κεφάλαια 
είς τά άτμόπλοια. Ό συντάκτης τοΰ έν 
λόγω άρθρου πρδ; ένίσχυσιν τών γραφομέ- 
νων του παραθέτει λογαριασμόν ένδς ταξει- 
δίου τοΰ άτμοπλοίου «’’Ανδρος» τής εται
ρίας Σ. Γ. Έμπειρίκου, κατά τδ όποιον 
ταξείδιον τδ Ηρημένον άτμόπλοιον έκέρδισε 
λίρας στ. 1248’ έπί τοΰ κέρδους τούτου 
κάμνει διαφόρους λογαριασμούς, καί κατα
λήγει είς τδ συμπέρασμα δτι τδ άτμόπλοιον 
τοΰτο μέ τούς σημερινούς ναύλους δέν κερ
δίζει τίποτε.
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Θά μάς έπιτρέψη ό κύριος άρθρογράφος 
• ά τω κάμωμεν τάς έξης παρατηρήσεις 
έπί τών παρ αύτοΰ γραφόμενων :

Ότι ύπολογισμδς τών κερδών ένδς ατ
μόπλοιου δεν δύναται νά γίνη έπί τή βάσει 
ένδς ταξειδίου, τοΰ οποίου τδ κέρδος δυνα 
ται νά είναι μικρότερου ή μεγαλείτερον, 
έξαρτώμενον ούχί μόνον έκ τοΰ ποσοΰ τοΰ 
ναύλου, άλλά καί τής μακράς ή βραχείας 
διάρκειας τοΰ ταξειδίου, τής μεγαλειτέρας 
ή μικροτέρας ανάγκης διατηρήσεως τοΰ 
σώματος ή τής μηχανής ή καί τών κά 
ποτέ τυχαίων περιστατικών καί άλλων αί 
τίων. Ό ύπολογισμδς τών έργασιών ένδς 
άτμοπλοίου δφείλει νά γίνεται έπί τή βά 
σει τοΰ κέρδους ολοκλήρου τοΰ έτους. Καί 
ή άλήθεια τών λόγων μας τούτων συνά
γεται έκ τοΰ ότι τδ αύτδ άτμόπλοιον «Άν
δρος» είς προηγούμενον ταξείδιον καί μέ 
ναΰλον μικρότερου έδωκε μεγαλήτερον κέρ
δος τών 1248 λιρών στερλινών.

Άλλ’ άς παρακολουΟήσωμεν τδν συν 
τάκτην τής πραγματείας ταύτης είς τούς 
υπολογισμούς του.

Άπό τδ ύπολογιζόμενον κέρδος τοΰ άτ 
μοπλοίου τούτου άφαιρεϊ ό κ. άρθρογράφος 
7 1)2τοΐς ο)ο δι ’ αποσβεστικόν κεφάλαιον. 
Άλλ’ ούδέποτε, κύριε συντάκτα, ούδείς 
έκ τών πρακτικών ανθρώπων τών γνωρι- 
ζόντων τήν φυσικήν φθοράν τών άτμο- 
πλοίων άφαιρεϊ πλέον τών 3 ο)ο δι’ άπο- 
οβεστικδν κεφάλαιον, διότι αν παραδεχθώ- 
μεν ώς αληθείς τούς υπολογισμούς τοΰ κ. 
άρθρογράφου μετά παρέλευσιν 13 έτών άπδ 
τής ναυπηγήσεώς του τδ άτμόπλοιον δέν 
έχει ούδεμίαν άξίαν5 ένφ πάντες γνωρίζουσιν 
ότι τά άτμόπλοια είς τδ 13ον έτος αυτών 
έχουσιν πλέον τών 60 ο)ο τής τιμής, ήν 
έστοίχισαν καί μέχρι δέ τής ήλικίας τών 
30 έτών έχουσιν αξίαν -40 ο )ο. Γνωρίζομεν 
μάλιστα καί πολλά ατμόπλοια έχονταήλι- 
κίαν άνω τών 30 έτών.

’Εάν λοιπόν λάβωμεν ύπ ’ δψει καί αυ
τούς τούς ύπολογισμούς τοΰ κ. άρθρογρά
φου καί άφαιρέσωμεν 3 °)ο δι ’ άποσβεστι 
κδν κεφάλαιον πάλιν μένει κέρδος καθαρόν 
έτησίως διά τδ είρημένον άτμόπλοιον 10 
ο)ο. ΤοΟτο δέ καθ' ήν έποχήν, ώς όμο 
λογεΐ ό κ. άρθρογράφος, τά ’Αγγλικά άτ 
μόπλοια ένεκα τοΰ έξευτελισμοΰ τών ναύ

λων ούδέν κερδίζουσι. Καί ή κατάστασις 
αυτή δέν δύναται νά διαρκέση έπί πολύ.

’Εκείνο, έν τούτοις, τδ δποϊον μάς φαί
νεται παράδοξον, προδίδει δέ ούχί εύμενεϊς 
διαθέσεις τοΰ κ. άρθρογράφου υπέρ τής 'Ελ
ληνικής Ναυτιλίας, είναι δτι ούτος λαμ
βάνει είς τούς υπολογισμούς του έν λίαν 
άτυχές ταξείδιον έλληνικοΰ άτμοπλοίου διά 
νά στχρίξη τήν δυσμενή αύτοΰ κρίσιν περί 
τής Ελληνικής Ναυτιλίας, ένώ είναι γνω
στόν δτι κατά τδ λήγον έτος τά πλεϊστα 
τών έλληνικών άτμοπλοίων μεθ ’ δλην τήν 
έφετεινήν άτυχή τών ναύλων κατάστασιν 
θά δώσωσι κέρδος πλέον τών 10 ο)ο μέ- 
χρις 20 ο)ο, κατά δέ τδ παρελθόν έτος έ- 
κέρδισαν 30 έως 45 ο)ο καί ούδείς δύνα
ται νά προΐδη τδ μέλλον τοΰ έμπορίου.

Είναι πλέον ή βέβαιον δτι μεθ’ δλην τήν 
έλεεινότητα τών σημερινών ναύλων οί Άγ
γλοι κεφαλαιούχοι, θεωροΰντες έφήμερον 
τήν παροΰσαν κατάστασιν δέν παύουσι πα- 
ραγγέλλοντες άτμόπλοια είς τά ’Αγγλικά 
Ναυπηγεία, τά όποια είναι πλήρη έργασιών 
μή δεχόμενα πλέον παραγγελίας μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ 1902 καί μέ τιμάς σταθεράς 
πρδς 7 1 )2 λίρας στ. τδν τόννον. Άφοΰ οί 
Άγγλοι έξακολουθοΰσιν έχοντεςτήν πεποί- 
θησιν δτι ή έργασία αΰτη είναι έπικερδής, 
ήμεις οί "Ελληνες, οίτινες διά τής οικονο
μίας καί τών άλλων ήμών προσόντων δυ- 
νάμεθα νά κερδίζωμεν 10 ο)ο, δταν οί Άγ
γλοι ούδέν κερδίζουσι καταχωροΰμεν είς τάς 
έφημερίδας άναληθείας. Άποκλειστικώς δέ 
έχομεν τδ καθήκον νά άγωνιζώμεθα ύπέρ 
τής προστασίας καί τής προόδου τής Έμ 
πορικής ήμών Ναυτιλίας. Ή αυξησις τής 
Ναυτιλίας ήμών ταύτης, καί πλούτη πολλά 
είς τήν Ελλάδα καί τιμήν είς τδ Έθνος 
φέρει μεγάλην.

Δ. Γ. Μωρα-γτης

ΑΙ ΣΎΝΔΡΟΜΑ I
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 
τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ εύθεΐαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής Έλλά- 
δος»... ’Αθήνας, ίνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των άμέσως 
ή διαχείρισις καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

ΤΑ 1ΙΟΛΕΜΙΚΑ 1ΙΛΟΙΑ
ΕΝ ΚΑ1ΡΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

‘Ισπανό — Ά Α.ερικα,νικός πόλεμ,ος-
Καθ ’ ά εξάγεται έκ τών επισήμων εκθέσεων 

τών άφορωσών είς τόν πόλεμον τούτον (άπό τής 
πρώτης ναυμαχίας τή; γενομένης έν Μανίλη 
τήν Ιην Μαίου, μέχρι τής ολοσχερούς κατα
στροφής τοΰ στόλου τοΰ ναυάρχου Θερβέρα έξω
θεν τοΰ Σαντιάγου τής Κούβας συμβάσης τήν 
3ην Ιουλίου) τό τοίχωμα τών μή τεθωρακι
σμένων πλοίων ούδέν έμπόδιον παρε'χει είς τό 
άμεσον πΰρ συνήθ.υς όβίδος, κεκανονισμε'νης 
κατά τρόπον τοιοϋτον, ώστε νά έκρήγνυται έν 
τφ έσωτερικω τοΰ πλοίου.

Συγχρόνως παρετηρήθη, δτι τά τεθωρακι
σμένα μέρη τών ’Αμερικανικών πλοίων εί καί 
πολλάκις έπληγησαν ύπό ‘Ισπανικών βλημάτων 
καί οβίδων, ούδεμίαν ίπέστησαν βλάβην.

Κατά την έπίσημον έκθεσιν τοΰ ναυάρχου 
Dewey, δύο ώρας μετά τήν έναρξιν τής μά
χης τά τρία μεγαλείτερα Ισπανικά πλοία καί 
μία κανονιοφόρος έφλέγοντο, μεταδοθέντος αύ- 
τοϊς τοΰ πυρός ύπό τών ’Αμερικανικών οβίδων. 
Τό βεληνεκές τών πυροβόλων έποίκιλλεν άπό 
5000 μέχρι 2000 ύαρδών, θεωρεϊ~αι όμως πι
θανόν ότι τά πυροβόλα τών 6 δακτύλων (15 
ύφεκατ.) είνε εκείνα άτ να έπήνεγκον τήν μ=· 
γαλειτέραν φθοράν. *0 κυβερνήτης τής ναυαρ. 
χίδος Olympia γράφει έν τή έκθέσει αύτοΰ δτι 
όβίς τις τών 8 δακτύλων (20 ύφεκατ.), ήτις 
έπληξε τό πλοΐον Reina-Cristina είς τήν πρύ- 
μναν, έθεσεν έκτος μάχης 70 άνδρας.

Ό μηχανικός τοΰ Baltimore άφ ’ ού έ- 
πεθεώρησε τά βυθισθέντα πλοία άνέφερεν δτι 
μία τών καπνοδόχων τοΰ 1 astilla έπλήγη ό/,- 
τάκις καί δτι αί οβίδες, αΐτινες είχον διατρήσει 
τό σκάφος ήσαν τόσον πολυάριθμοι καί αί οπαί 
τόσον έγγΰς άλλήλων, ώστε φρονεί δτι άπαντες 
οί έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου τούτου 
'Ισπανοί έτέθησαν έκτος μάχης. Τό Reina 
Christina ήτο είς τήν αυτήν κατάστασιν.

"Ετερος άνταποκριτής γράφει δτι ό κυβερ
νήτης, ό ίερεύς καί 90 άνδρες τοΰ Castilla έ- 
φονεύθησαν 6 δέ έτραυματίσθησαν καί δτι τό 
Reina-Cristina έσχεν 150 νεκρούς καί 90 
τραυματίας- έκ τούτων δύναται τις νά συμπε- 
ράνη δτι όβίς τις καλώς διευθυνομένη καί έκ- 
ρηγνυμένη έν εύθέτω στιγμή δύναται νά προ- 
ξενήση σοβαράς άπωλείας είς τά πληρώματα 
τών μή τεθωρακισμένων πλοίων.

"Ιδωμεν ήδη τό αποτέλεσμα τών πληξάν- 

των τ’ Αμερικανικά πλοία 'Ισπανικών οβίδων 
Όβίς τις διεπέρασε τό Ba t more μή έπενεγ- 
κοΰνα αύτώ μεγάλας ζημίας. Δευτέρα τοι- 
αύτη πλήζασα τό πλοΐον κατέστρεψε μέρος τοΰ 
καταστρώματος, προύκάλεσε τήν έκρηξιν κιβω
τίου πυρομαχικών τών ταχυβόλων καί έτραυ- 
μάτισεν 8 άνδρας. Έν τώ μεσοδόμω τοΰ 
Boston έζερράγη όβίς είς άπόστασιν 5 ποδών 
άπό τοΰ οικονομικού άςιωματικοΰ τοΰ πλοίου 
μή προςενήσασα αύτφ ούδέ τό έλάχιστον 
τραύμα, ένω ταυτοχρόνως άνέφλεζεν άπασαν 
τήν έπίπλωσ.ν τοΰ διαμερίσματος. Οί ίστ; ί 
καί ή έξαρτία τών ’Αμερικανικών πλοίων έδέχ- 
θησαν πολλάς οβίδας, έλαχίστας δμως ζημίας 
ύπέστησαν.

Έκ τούτων συνάγεται δτι ούτε πυροβόλα 
ούτε πυρομαχιζά έλειψαν τοΐς Ίσπανοίς, άλλά 
ψυχραιμία καί έςάσκησις περί τόν χειρισμόν τών 
πυροβόλων των.

Έςετάσωμεν ήδη χαρακτηριστικά τινα, ά- 
τινα παρουσιάζει ή ναυμαχία τής Μανίλλης καί 
άτινα ένδιαφέοουσι τάς ναυμαχίας τοΰ μέλλον
τος· έκ τής άναγνώσεως τών έπισήμων έκθέσεων 
περί τής ναυμαχίας κατανοεί τις δτι πολλαί λε- 
πτομέρειαι αυτής παρελείφθησαν,' σκοπίμως 
κατά πάσαν πιθανότητα.

Τοιουτοτρόπως, ούδαμοΰ άναφέρεται έλλει- 
ψις πυρομαχικών έν τφ Άμερικανικφ στόλω 
μετά τήν ναυμαχίαν. έν ω εινε γνωστόν δτι 
τό ύπουργείον τών Ναυτικών έπεμψεν έπανει- 
λημμένας τηλεγραφικάς διαταγάς είς "Αγιον 
Φραγκίσκον, δπως άποσταλώσιν δσον τάχιστα 
τώ ναυάρχω Dewey μεγάλαι ποσότητες πυρί- 
τιδος καί βλημάτων, τοΰ θ’ δπερ σημαίνει ότι 
ό έν Μανίλλη στόλος ειχεν άπόλυτον ανάγκην 
τοιούτων. Περί έλλείψιως πυρομαχικών παρά 
τφ στόλφ τοΰ vαυάpχoυDewey πολλάκις έγέ- 
νετο λόγος ύπό τών ανταποκριτών τών ευρω
παϊκών έφημερίδων, πριν ή άφιχθή διά τοΰ 
« ’harleston» νέα προμήθεια τοιούτων.

’Ιδιαιτέρα τις επιστολή άξιωματικοΰ τοΰ 
έπιτελείου δημοσιευθείσα ε ς τήν εφημερίδα ό 
«Ήλιος» τήν 15 ’Ιουνίου πολλάς παρέχει πλη
ροφορίας περί τοΰ λεπτοΰ τούτου ζητή 
ματος.

Έν τή έπιστολή αύτοΰ ό άξιωματικός γρά
φει «τήν 7, 30’ έδόθη διαταγή νά παύση τό 
»πΰρ καί οί κυβεονήται έκλήθησαν είς την 
«ναυαρχίδα. Μέχρι τής στιγμής έκείνης δ|ν
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»ήδυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν τάς ζημίας τάς 
«οποίας είχομεν προςενήσει είς τόν εχθρόν έξ 
«άλλου ημείς, ούδεμίαν τοιαύτην εϊχομεν ύπο 
«στή, καί εϊμεθα απογοητευμένοι διά την μι 
»κράν ήυ,ών επιτυχία>■ Βραδύτερον έγνώσθη 
«ή αλήθεια. Ό μοίραρχος ήτο άπηλπισμένος 
«ίπειδή τό ήμισυ τών πυρομαχικών τών πλοίων 
«είχε καταναλωθή κζί έφρόνει ότι καλ ν θά 
«ήτο νά έξηρχόμεθζ τοΰ όρμου καί νά έδοκιμά- 
«ζομεν τόν αποκλεισμόν τής θέσεως Έάν όμως 
»έπράττομεν τούτο ό εχθρός θά ήδύνατο νά 
«μάς πζρενοχλή, νά τηρή ημάς έν διζρκεϊ έ- 
«γρηγόρσει και νά έξαναγκζζη ημάς νά κζτζ 
«ναλίσκωμεν τά πυρομζχικζ μας έκτελών νυκτε 
«ρινάς προσβολάς- ένώ όμως οί κυβερνήται 
«συνεσζέπτοντο παρετήρησζν ότι τρία τών Ί 
«στανικών πλοίων έκαίοντο».

Ή αύτή έπιστολή άναφέρει ότι έγένετο έ 
ναρξις τής δευτέρζς προσβολής τήν 1!, 16' 
και ότι τό «Baltimore» ήρξατο τοϋ πυροβολι 
σμοΰ καθ’ ότι ή ναυαρχίς «Olympia» διέθετε 
μόνον 37 βλήματα διά τά μεγά.λα αύτής πυ· 
ριβόλα.

Έξ άλλου έν τή έκθέσει τοΰ κυβερνήτου τής 
ναυαρχι'δος άναφερεται, ότι τό πλοϊον τούτο 
είχε ρίψει κατά τήν πρωινήν συμπλοκήν 43 
βολάς πυροβόλου τών 8 δακτύλων έάν προσ- 
θε'σωμεν είς τάς 43 ταύτας τάς 37, αϊτινες 
(καθ’ ά αναφέρει ή άνωτε'ρω έπιστολή) ύπελεί- 
ποντο έχομεν έν δλω 80 βολάς δήλα δή 20 
δ’ έκαστον πυροβόλον τών 8 δακτύλων. 'Γ- 
ποθέσωμεν ήδη ότι τό Olympia μετεχειρί- 
σθη όσον οιον τε όλιγώτερον τά πυροβόλα αύ- 
τοϋ τών 8 δακτύλων κατά τήν δευτέραν συμ
πλοκήν ή έκθεσις του κυβερνήτιυ έπιβεβαιοϊ 
σχεδόν τήν επιστολήν του αξιωματικού, καί 
ή ταχεία κατανάλωσις τών πυρομαχικών κατά 
τήν πρώτην συμπλοκήν έξηγεϊ τόν λόγον δι’ 
ον ό ναύαρχος De-"ey διέταξε τήν παϋσιν τοΰ 
πυρός καί έκάλεσε τούς κυβερνήτας είς τή ■ ναυ 
αρχίδζ όπως γνωρίση πόσα βλήματα είχεν έ 
καστος έπί τοΰ πλοίου του.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν, οί Άγγλοι 
κρίνοντες τά Αμερικανικά πολεμικά πλοία, 
ποιοΰνται πάντοτε λόγον περί τοΰ μικρού χώ 
ρου τοΰ προωρισμένου διά τά πυρομζχικζ 
αυτών,—ελάττωμα έπανορθωθέν έπί τών νεω 
τερών πλοίων - θεωροΰντες αυτό ώς πιθανόν 
μειονέκτημα τούτων έν καιρώ δράσεως. Ό κ. 
Η: Ν. W ilson έν τώ βιβλίω του φέροντι τόν 
τίτλον «τά θωρηκτά έν καιρώ ναυμαχίας» 
όμιλεϊ περί τοΰ ναυτικοΰ τών 'Ηνωμένων Πο- 
λιτε ών λέγει «μόνον ό πόλεμος θά ήδύνζτο νά 
«κατάδειξη έάν διά δεδομένων βάρος πυροβό- 
«λων καί πυρομαχικών, είναι κζλλίτερον νά

»έχη τις περισσότερα πυροβόλα καί όλιγώτερα 
«πυρομαχικά ή όλιγώτερα πυροβόλα καί πε- 
«ρισσότερζ πυρομζχικζ». Τό τοιοΰτον έξαρ- 
τάται καθ’ όλα έκ τής ευστοχίας τής βολής.

Καί περί ετέρων συμβάντων αναγραφόμε
νων έν τή αύτή έπιστολή δύναται νά γείνη 
μνεία ένταΰθζ- ή έπιστολή έξακολουθεϊ ώς ε
ξής: υκαθ όλην τήν ημέραν τή Παρασκευής 
«καί κζθ’ δλην τήν πρωίαν τοΰ Σαββάτου 
»ήσχθλήθημεν είς τό ν’ άποσπώμεν καί νά ρί- 
«πτωμεν είς τήν θάλασσαν παν δ,τι ήτο άχρη- 
» ιτον ή ήδύνατο να γείνη πρόξενόν κωλύμα- 
«τος τινός, δήλα δή, τραπέζας, καθίσματα, ε- 
»δώλιζ, κλίμακας καί απαντ> έν γένει τά 
«ξύλινα αντικείμενα τού καταστρώματος. Δεν 
«φαντζζεσθε είς ποιον βαθμόν άκαταστασίας 
«διετέλει το δωμάτων μου. Ούδέν βλήυα εί- 
«χεν είσδύσει έν αύτφ άλλ’ αί οβίδες,τών πυ
ροβόλων ημών τών 8 δακτύλων διερχόμεναι ά- 
«νωθεν τοΰ καταστρώματος έθρυμμάτισαν τά 
«πάντα- παν δ,τι ήδύνατο νά θραυσθή έθραυ- 
«σθη, αί φοακταί διεμελίσθησαν, αί βιβλίο 
«θήκαι άπεσπάτθησαν καί ένδύματα, βιβλία, 
«μικρά άντικείμενα κλπ. έκειντο χαμαί άναμίξ. 
«Μετά τόν άγώνα ούδεμία τών λέμβων ήμών 
«ήτο είς κατάστασιν νά πλεύση. Τέσσαρεςέξ 
«αύτών ήσαν διημελισμέναι είς τοιοΰτον βαθ- 
«μόν ώστε ήνα.γκάσθημεν νά ρίψωμεν τά συν- 
«τρίμματα αύτών είς τήν θάλασσαν- διά τάς 
«λοιπάς άπζιτεΐτζι πολλή έργζσία δπως (_έπι- 
«σκευζσθώσι τελείως».

(έπετοπ συνέχεια)
Ό άνθυποπλοίαρχος Nik. I. Μποταςης 

καθηγητής τής σχολής τών Ναυτ. Δοκίμων

ΝΑΤΤΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ

Τό πλοίο» Borghese έναυλώθη ϊνα μεταφέοη φορ
τίον είς ’Αμβέρσαν καί εκφορτωτή τοϋτο αυτόθι, προε 
σήγγισε δέ είς τόν όρμον Austruweel καί ειδοποίησε 
τούς οοοτωτάς ό πλοίαοχος ότι είνε έτοιμος πρός εκ- 
φόρτωσιν, οί φορτωταί όμως εβράδυναν να προσέλθωσιν, 
ό δέ πλοίαρχος άνέμενε τήν αφιξιν αύτών έπί δύο ήμέ- 
οας άπό τής έκπνεύσεως τής προθεσμίας τών σταλιών, 
δι’ αγωγής του δέ ήτήσατο αποζημίωσιν διά τας δύο 
ταύτας ήμέοας λόγω έπισταλίας surestarie φράγκα 
χρυσά 1635, ένώ οι ναυλωταί αντέταξαν τά έξής. α) 
οτι ό άπωλεσθείς χρόνος εις τόν όρμον τής Austru
weel δέν ύπολογίζεται είς τάς σταλίας καί 2) ότι είς 
τάς ημέρας τών έπισταλιών, δέν περιλαμβάνονται αί 
ήμέραι καθ’ άς οί έογάται αύτών εύρίσκοντο είς α
περγίαν.

Ούτω έχούσης τής ύποθέσεως τό Έμποροδικεϊον τής

1

Τό ’Αγγλικόν άτμόπλοιον «Sagamore» τό'όποΐο» καί τοι άνήκει είς τήν ’Αγγλικήν άτμοπλοϊκήν έταιρείαν 
τοΰ Ζόνστον έν Λιβερπούλη κυβερνάται ύπό τοϋ Βέλγου πλοιάρχου Βός καί φέρει Βελγινήν σημαίαν καί τοϋτο 
διότι δέν ασφαλίζεται παρά τών άγγλικών άσφαλειών. Έν τοϊς Εύρωπαϊκοΐς ϋδασιν ούδέν άλλο άτμόπλοιον 
τοΰ αύτοΰ σχήματος πλέει, ούχί όμως καί έν τοϊς ’Αμερικανικοϊς ένθα τοϋτο είνε κοινόν.

Έναυπηγήθη κατά τό 1893 έν τοϊς ναυπηγείοις τοΰ Δόξφορδ καί υιοί είναι χωρητικότητος 3300 τόννων, 
βυθίζεται 19 ’Αγγλ. πόδας,καταναλίσκει 15 τόννους γαιάνθρακος κατά ήαερονύκτιιν καί έχει ταχύτητα 9.9 1)2 

ναυτικών μιλίων καθ’ ώραν.

Άμβέρσης έξέδοτο τής έξής άπόφασιν.
I/O όρμος Austruweel θεωρείται ώς άποτελώ·· μέ

σος τοΰ λιμένος τής Άμβέρσης, ότι ή ρήτρα τοΰ ναυ- 
λοσυμφωνητικοϋ περί έκφορτώσεως είς τον λιμένα, είνε 
έφαρμοστέα άπό τής άφίξεως τοΰ πλοίου είς τόν όρμον 
Austruweel, καί αί σταλίαε τρέχουσιν άπό τοΰ χρόνου 
τούτου.

2. Ή απεργία τών έργατών των λιμένων, δέν είνε 
άνωτέρα βία Force mageure, διότι ή άρσις τής άπερ 
γίας ήρτηται έκ τής βουλήσεως τών εργολάβων τής 
έκφορτώσεως, δυναμένων νά ύποχωρήσωσιν είς τάς 
περί μισθοΰ αξιώσεις τών έργατών. Συνεπώς αί επι· 
σταλίαι οφείλονται διαρκούσης τής έκ τής άπεργίας 
άναβολής κατά τήν έκφόρτωσιν.

3. Είς τό έν Γαλλίμ συντασσόμενον ναυλοσυμφωνητι· 
κόν, καί μέλλον νά έκτελεσθή έν Βελγίω ή λέξις 
τόννος δηλοϊ χίλια καί ούχί χίλια δέκα πέντε.

Άπόφασις τής 27 ’Ιουλίου 1900. Έμποροδικε'ο'' 
Άμβέρσης.

Εμ. Μακριτιαννης 
δικηγόρος

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

(Συνέχεια τοΰ έν τώ προηγουμένω φύλλω)

"Οπως καί άν έχγ, οί ήλεκρικοΐ φάροι πρέπει 
νά θεωρούνται ώς πολυτελοΰς έγκαταστάσ-ως 
έφόσον τούλάχιστον δέν θά ήνζι δυνατόν νά δέ- 
χωνται τό ήλεκρικόν ρεύμα άπό γε ικον αγω
γόν ηλεκτρικής διανομής δυνάμενον νά παράγη 
καί πωλή εύθυνά τό ρεύμα’ ολίγαι όμως ύ- 
πάοχουσι πιθανότητες πραγματοποιήσεως τοϋ 
σχεδίου τούτου όταν λάβωμεν ύπ’ όψει δτι οί έ- 
χοντες πρό πάντων τούτου, ανάγκην φάροι εύ- 
ρίσκονται σχεδόν πάντοτε είς λίαν άπομεμα- 
κρυσμένα έν τή θαλάσση μέρη.

Έμενε λοιπόν νά εύρεθή κάτι άλλο άπλού- 
στεοον καί εύθυνότερον άπό τήν κλασσικήν λυ
χνίαν τού πετρελαίου τών αρχαίων φάρων. 
Πράγματι δ,νι πρέπει νά λαμβάνη τιςύπ’όψιν 
είς μίαν συσκευήν πλήν τής καθαυτό δυνάμεφς 
καί τών διαστάσεων τής λυχνίας είναι ή έντασις
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της φωτιστικής δυνάαεως τής κοιιομε'νηο ύλης. 
Λοιπόν τό φώς τής λυχνίας ελαίου εΐνε σχετι- 
κώς αδύνατον και μάτην ηύξησαν τόν αριθμόν 
τών θρυαλλίδων λυχνίας τοιαύτης φάρου καθό
σον τό αποτέλεσμα δέν ήτο άνάλογον πρός τήν 
δαπάνην- ή φωτιστική δύναμις έπί τής μονά- 
δος τής επιφάνειας τών φακών ενός φωτός έγί- 
νετο μόνον 1.1 8 δεσμίδος άπό 0,38 δταν ηΰ- 
ξάνοντο άτό μίαν είς έξ αί θρυαλλίδες μιάς 
λυχνίας. Μετά πολλούς δέ κόπους καί τελειο
ποιήσεις είς τό μή περαιτέρω τών συσκευών 
τών φακών κατόρθωσαν τό 1894 ώστε φάρος 
ελαίου νά φθάση είς δύναμιν 16,000 δεσμίδων.

Κατ’ άρχάς εύρον ώς καλητέραν φωτιστικήν 
ύλην τό φωταέριον, τό όποιον συνήθως μετα
χειρίζονται πρός φωτισμόν τών άμαξών τοΰ σι
δηροδρόμου, μεταβιβαζόμενον ύπό πίεσιν είς 
ένα τών λευκοπυρακτωμένων εκείνων λαμπτή
ρων τών οποίων κατεδεί/θη ήδη ώς πραγματική 
χρησιμότης καθόσον έν αύτοϊς υπάγεται ύλη 
τις λευκοπυρακτωμένη καί άναδίδουσα λάμψιν, 
ήτις άλλως θά ήτον ελάχιστη. Φάροι πρώτης 
τάξεως είς ούς έφηρμόσθη τό σύστημα τούτο 
ύπάρχουσι πολλοί έν Γαλλίοΐ. Κατόπιν προε'βη- 
σαν είς άντικατάστασιν τοϋ φωταερίου διά τών 
άτμών τοϋ πετρελαίου, οί όποιοι έπί τέλους 
ήσαν καί αύτοί είδος φωταερίου, άλλ’ έχουν τό 
προτέρημα τοΰ νά παράγωνται λίαν εύκόλως. 
Ή μέθοδος ήν έφήρμοσαν πρός άεροποίησιν τοΰ 
πετρελαίου εΐνε άπλουστάτη· χύνουσι τό πετρέ- 
λαιον είς σωλήνα ειδικοΰ σχήματος καμπτώμε- 
νον ακριβώς άνωθεν τοΰ στομίου τής θρυαλλίδος 
δπου ή θερμότης ταύτης μεταβάλλει τό έλαιον 
είς άτμούς διεισδύοντας ύπό τό έπιστόμιον. 
Παραλείποντες τάς τεχνικάς λεπτού ερείας τοΰ 
μηχανισμού τούτου λέγομεν μόνον οτι ή δι’ αύ
τοΰ γενομένη κατανάλωσις είναι ελάχιστη, διότι 
ύπολογίζουν OTt αύτη δέν ύπερβαίνει τά πέντε 
γραμμάρια καθ’ ώραν καί κατά φωτιστικήν δε
σμίδα ήτοι 175 γραμμάρια τήν ώραν διά με 
τρίου μεγέθους λυχνίαν φάρου φωτιστικές έκτά- 
σεως 35 δεσμίδων, χωρίς έννοήται τοΰ φακοει
δούς μηχανήματος, τό όποιον καθιστοί ισχυρό 
τατον τόν φωτισμόν.

Ό δι’ άτμών πετρελαίου φωτισμός ούτος 
έφαρμόζεται είς μέγαν άριθμόν φάρων τής Γαλ
λίας εύρισκομένων μακράν είς τό ανοικτόν πέ
λαγος, δπου είναι άδύνατον νά μεταχειρισθώσι 
τήν περίπλοκον έγκατάστασιν τού ηλεκτρικού 
φωτός, επίσης δέ καί είς άλλους φάρους τής ξη
ράς δπου συνεδύασαν τό είδος τοΰτο τοΰ Φω
τισμού μέ τήν ταχεϊαν περιστροφικήν κίνησιν 
καί τού: φακοειδείς πίνακας τούς χαρακτηρί
ζοντας τήν πολύτιμον έφεύρεσιν τών άστραπη- 
βόλων φώτων (feux eclairs).

Συνεχίζοντες τάς προλαβόντως γενομένας άν- 
τιπαραβολάς λέγομεν δτι έπί ίσων δεδομένων ή 
λάμψις λυχνίας άτμών πετρελαίου άν ύπολογι- 
σθή είς 2,50 ή τής δ-.’ άτμών ελαίου άλλά 
μετά λευκοπυρακτώσεως θά είναι είς 2 καί ή 
διά λυχνίας έκ πετρελαίου μέ πολλαπλάς θρυαλ
λίδας είς 1.18.

Μέ τήν νέαν ταύτην άφαίρεσιν (τού δι’ άτ
μών πετρελαίου φωτισμού) κατορθώνουν έντασιν 
φωτός πραγματικήν με'χρις 60000 δεσμίδων 
(carce’s) είς κάθε φώς, ενώ μεθ’ δλους τούς 
προλαβόντας συνδυασμούς δέν κατώρθωσαν νά 
ύπερβώσι τάς 50000 δεσμίδας. Πρέπει δέ νά 
προσθέτωμεν καί τήν λίαν ένδιαφέρουσαν παρα- 
τήρησιν δτι διά τού φωτισμού τούτου ή δαπά
νη σημαντικώς έλαττοΰται' ό' φωτισμός διά 
λευκοπυρακτώσεως έστοίχιζεν ήδη πολύ όλιγώ
τερον, παρά ό τών μεγάλων λυχνιών μέ πολλα
πλές θρυαλλίδας, ών ό προϋπολογισμός άνήρ- 
χετο είς 1800 φράγκα περίπου έ'ησίως" ό δέ 
διά τής λευκοπυρακτώσεως τών άτμών τοΰ πε
τρελαίου δέν φθάνει εί μτ τά 650 φράγκα, δύ- 
ναται δέ τις νά φαντασθή όπόση θά είναι ή 
δλη οικονομία δτε πρόκειται νά γίνη έπί εκα
τοντάδων φώτων.

ΛΕΣΒΙΟΣ
("Επεται συνέχεια)

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Κατέπλευσαν τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα τα 'Ελλη
νικά ατμόπλοια «Ζίρδα Άμπατιέλου» καί «Τρικού- 
πη;» έκ Βραΐλας άμφότερα πρός άνθράκευσιν κιΐ τό 
αγγλικόν «Wirdrou» έκ Κάρδιφ.

— Επίσης τό αυστριακόν «Ήλέκτρα» έκ Τεργέστης 
Πατρών καί τό ιταλικόν «Έντέλλα» έκ Κατάνης Κρή
της.

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν καί Δευτέραν κατέ
πλευσαν τό ελληνικόν «’Αφροδίτη» τοΰ Τζών έκ Κων) 
πόλεως, τά αυστριακά «Forvarts» έκ Κων)πόλεως, 
«Ευτέρπη» έκ Σμύρνης καί «Καλυψώ» έκ Τεργέστης 
Καλαμών, τό Γαλλικόν τοΰ Μεσσαζερή’«Σίδνεΰ» έκ

Σμύονης,«Πηνειό;» έλληνικόν έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου, 
«Stura» ιταλικόν έκ Κατάνης, «Άνδριάνα Σταθάτου» 
έλλην. έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν «Γεώργιος» έλ- 
Λην. έκ Ρωσσίας πρός άνθράκευσιν καί «Βυζάντιον» 
τοΰ Παντολέοντος έκ Σμύρνης-Χίου.

— Τήν Τρίτην τά έλληνικά «Ζαρίφης» έκ Σουλινά 
πρό; άνθράκευσιν, «Λεωνίδας» τοΰ Εμπειρικού εκ Σου- 
λινά πρός άνθράκευσιν, «Κεφαλληνία» έκ Λίβερπουλ 
πρός άνθράκευσιν, «Tigres» καί < Senegal» γαλλικά 
έκ Μασσαλίας.

__Τήν Τετάρτην τά έλληνικά « Αγλαΐα’Κουρεντή» 
καί «Κωνταντΐνος» τοΰ Συνοδινοΰ άμφότερα έκ Μασ
σαλίας π.ός άνθράκευσιν.
—Τήν Πέμπτην «Ελένη» έλληνικόν έκ Ρωσσίας πρός 
άνθράκευσιν «’Αλέξανδρος» τοΰ X” Δαούτ έκ Σμύρ- 
νης=Χίου, «Σκαοαμαγκάς» τής Πανελληνίου έκ Βάρ- 
νης, «Ζευς» ’Ολλανδικόν έξ ’Άμστερδαμ καί «Χίος» 
τής Νέας έκ Βάρνης —'Ελλησπόντου.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό άτμ. «Γεώργιος Μιχαλινός» άφίκετο είς 
Σϋρον τήν παρελθ. Παρασκευήν. Μετά τήν έκφόρτω 
σιν τών γαιανθράκων του θά μεταβή είς Νικολάεφ ϊνα 
φορτώση πρός 9 σελ. διά Ροτερδάμ. Προναύλωσις 2 
μηνών.

— Τό άτμ. «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» άφίκετο είς 
Πειραιά τήν Παρασκευήν, θά φορτώση γαιάνθρακας 
καί θά άπέλθη είς Βραΐλαν, δπου θά φορτώση προς 
16 καί 6 δΓ ’Αγγλίαν.

— Τό άτμ. «’Αλέξανδρο; Μιχαλινός» έκφορτώνει 
είς Emden. Έκειθεν θά μεταβή είς Κάρδιφ, δπου θέ
λει φορτώσει δια Πειρεά

— τό άτμ. «Βαλιάνος» εκφορτώνει είς Μασσαλίαν.

ΟΙ ΝΑΥΛΟ,

(Άνταποκριτοϋ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 15 Νοεμβρίου

Αί τιμαί τών ναύλων έχουσιν έντεΰθεν ώς έξής:
ΔΓ Άλγέριον φρ. 6.50, Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί 6 
Βρινδήσιον σελ. 5, Βαρκελώνην 6 καί 6, Κατάνην 
5 καί 10 1)2, Κωνσταντινούπολή 5 καί 6, Σιβιτα- 
βέκια» 6, Γένουαν δΓ άτμ. 4—5,000 τόν. 5 καί 3, 
άτμ. 3,000 τόν. 5 καί 6, Λεγκόρν άτμ. 800 τόν. 
5 καί 3, Μασσαλίαν 6,75 φρ. Μεσσίναν σελ. 6, 
Μάλταν 4, Νεάπολιν άτμ. 800 τόν. 5 καί 3, 
Πόρτ—Χάϊδ 5 καί 3, Πειραιά 5 καί 1 1)2, Σαβάναν 
5 καί 3—5 καί 6, Σΰρον 5 καί 1 1)2, Σμύρνην 
5 καί 6, Σπέτσιαν 5 καί 3, Τόρρε Άν ουτζιάτα 6, 
Τεργέστην 5 καί 9, Τάραντα 5 καί 9, Βενετίαν ή 
Αγκώνα 6 καί 6, Παλέρμον 5 καί 9—5 καί 10 1)2 
Δεριντζέ 5 καί 3.

♦
Οί ναύλοι έκ Δουνάβεως λίαν υποστη

ριγμένοι είς ζήτησιν άτμοπλοίων. Έγέ-

νοντο ναυλώσεις πρός 16 σελ. και 6 πέν. 
δι’’Αγγλίαν. ’Από Σουλινά 12 σελ. κοί 
14, 1)2 φρ. διά Μεσόγειον. Τά ανωτέρω 
δι’ ατμόπλοια έτοιμα.

★ **
Προναυλώσεις έγιναν άπό Σουλινά και 

‘Οδησσόν δι’ Ιανουάριον πρός 11 σελ/ή 
νια. Αί βλέψεις πολύ καλαι διά τήν έρχο- 
μένην άνοιξιν.

* ★*
Κατά χθεσινά τηλεγραφήματα έκ 

Κάρδιφ ναύλοι διά Πειραιά και Σΰρον πρός 
5 σελ.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοϋ αας)
Βραΐλα 14)26 Νοεμβρίου

Πμησιάζει τό κλείσιμον τοΰ Δουνάβεως καί αί ερ- 
γασίαι ήλαττώθησαν σχετικώς.

Είς τόν λιμένα μας εύρίσκονται 14 ατμόπλοια υπο 
φόρτωσιν έκ τών όποιων τά έξής έλληνικά· «Αντώ
νιος Σταθάτος» φορτώνον διά Ροττερδάμην με 13)6 
«Κωνσταντίνος Σταθάτος» τό όποιον άνεχώρησε πρό 
ημερών διά Ροττερδάμην μέ ναύλον 13)6 Σήμερον 
έκ Σουλινά άνεχώρησαν διευθυνόμενα ενταύθα τα Ελ
ληνικά ατμόπλοια «Ευάγγελος Πετρίτσης»» καί«Άμ- 
πατιέλος.»

Είς τόν λιμένα Γαλάζιου φορτώνουν 3 άτμόπλοια 
έξ ών οΰδέν ’Ελληνικόν.

( ί ναύλοι τής ημέρας εΐνε διά Άντβέρπην ή Ρο
τερδάμην 14]- διά Άμβοΰργον 14]6. διά δέ τήν Με
σόγειον 11, 50—12.

Τά σιτηρά τιμώνται ώς έξής. 
σίτος f. 8,05—9,35 τό Hect. 
αραβόσιτος f. 8,80—9,10 ο)ο ΚΙ. 
κριθή f. 8,20—9,05 ο)ο ΚΙ. 
βρώμη f 8,25-9,40 ο)ς ΚΙ. 
σήκαλις f- 8,05—9,60 ο)ο ΚΙ. 
φασόλια f. 12,10—15,60 ο)ο ΚΙ.
Τών γαιανθράκων αί τιμαί εΐνε διά τεμάχια ί. 48-50 

καί άνεμιγμένον f. 38-40 κατά τόννον.
Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως εί«at 19 1)4 άγγλ. πόδες. 

Ό καιρός έξακολουθεϊ ψυχρός.
X. Μ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Μολονότι τά έν Άγγλίδ Ναυπηγεία έπαυσαν πρό 
πολλοΰ δεχόμεεα παραγγελίας νέων ατμόπλοιων καθ’ 
δλον τό έτος 1902 καί μέχδι τέλους αύτοΰ, έν τοΛοις 
κατά τό παρελθόν δεκαήμερον παρηγγέλεησαν 4 νέα 
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φοροηγά ατμόπλοια χωρητικότητος άπό 3—4,500 
τόννων.

ΠΡΟΝΑγΛΩΜΑΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(άνταποκριτοϋ μας Βραΐλας)

Διάφοροι προναυλωσεις ατμόπλοιων έγένοντο άπό 
18 Νοεμβρίου μέχρι 21 ίδιου μηνός εις Λονδΐνον διά 
διαφόρους λιμένας καί έπο/άς.

Σουλινάν.
Την 18 Νοεμβρίου άτ)ον 3500 Τ 1)18 Δεκεμβρίου 

διά Άντβέρπην ή Ροτερδάμην 10)10 112 καί 6 πέ
νας πλέον δια Άμβ,ΰργον (Newcharter).

Την 18 Νοεμβρίου άτμόπλοιον 2850 Τ. 10 
Δεκεμβρίου (Cancelling) διά Άντβέρπην καί Ροτεο- 
δάμην 1 I )6.

Την 18 άτ)ον 4 000 Τ. 1)20 Δεκεμβρίου ')9 διά 
Λονδϊνον, Χούλ, Άντβέρ-πην καί Ροτερδάμην,

Την 18 άτμόπλοι.ν 3600 Τ. 5 Δεκεμβρίου 10,6 
(New Charter), δια Λονδϊνον, Χούλ, Άντβέρπην η 
Ροτερδάμην, χωρίς έλάττωσιν Bristol Channel.

Την 18 άτμόπλοιον 2700 Τ. 8 Δεκεμβρίου άπό 
Κωνστάντσαν διά Άντβέρπην ή Ροτερδάμην, 11)6- 
καί απο Σουλινάν διά τούς ίδιους λιμένας 11)9.

Την 19 Νοεμβρίου άτμόπλοιον 2500 Τ. 5)25 Δε 
κεμβριου 10)9 Λονδίνο/, Χούλ, Άντβέρπην η 'Ρο
τερδάμην καί διά Άμβοϋργον 11)3.

Την 20 άτμόπλοιον 5400 άπο Σουλινάν ή Κων
στάντσαν 5)25 Δεκεμβρίου 9)9, Λονδ'νον, Χούλ, 
Άμβέρσην η Ροτερδάμην καί 10)3 διάΆμβοϋργον, 
εκλογήν (option) St* άμφοτέρους τούς λιμένας 3 πένας 
έπί πλέον.

Την 20 άτ)ον 3100 Τ. 15)31 Δεκεμβρ ίου διά Σου- 
λινάν, Βάρναν, Πύργον (Bourgas) ή Κωνστάντζαν 
1 0,6 δια Λονδϊνον, Χούλ, Άντβέρπην ή Ροττερδάαην 
εκλογήν (option) Βάρναν καί Πύργον 10)9.

Τήν 20 άτμόπλοιον 3600 1)18 Δεκεμβρίου διά
Σουλινάν, Λονδϊνον, Χούλ, Άντβέρπην ή Ροτεοδάμην 
ή Γλασκώβην ή Greenock μέ 10)5.

Τήν 21 άτμόπλοιον 3300 Τ. έτοιμον προς φόρτωσιν 
(orompt), Σουλινάν, Δονδϊναν, Χούλ, Άντβέρπην ή 
Ροττερδάμην 11 καί 6.

Βουλγαρίαν.
Τήν 21 Νοεμβρ. άτμόπλοιον 3400 Τ. 5 25 Δεκεμ

βρίου ένα λιμένα Βουλγαρίας 11 )b διά Rouen (Βόρειον 
Γαλλίαν) φορτίον βρώμης.

Δ ο ύ ν α β ι ν
Τήν 18 Νοεμβρίου άτμ. 26C0 Τ, 12 Δεκεμβρίου

13 (-Λονδϊνον, Χουλ, Άντβέρπην ή Ροττερδάάμην, 
13)6δι’ Άμβοϋργον.

Τήν 18 άτμ. 2400 Τ. 1)15 Δεκεμβρίου 14)· Λον- 
δϊνον, Χούλ, Άντβέρπην ή Ροττερδάμην καί 16)- διά 
Δανιμαρκίαν.

Την 18 ατμ.3500 Τ.έτοιμον προς φόρτωσιν(ρι-οιηρΐ)
14 Λονδϊνον, Χούλ, Άντβέρπην ή Ροτεδάρμην.

Τήν 20 άτμ.2850 Τ. 1)20 Δεκεμβρίου 13)9 Λονδ. 
Αντ. Ροτ. 14)3. Άμβοϋργον καί Γ )· ένα λιμένα 
Δανίας 15)6 διά δύο λιμένας.

Τήν 20 άτμ. 4000 Τ. ΐτοιμον προς φόρτωσιν (prom
ped) Άντβέρπην ή Ροττερδάμην 13) 0 1)2.

'Οδησσόν.
Τήν 18 λοιμβρ. άτμ. 4400 Τ. 10)31 Δεκεμβρίου 

9)3 ’Οδησσόν Rotterdam.
Την 21 άτμ 4800 Τ. 1)30 'Ιανουάριου 10)3 ’Ο

δησσόν Κοπεγχάγην.
Τήν 21 άτμ. 5500 Τ. 1)31 Δεκεμβρίου 10)9 ’Ο

δησσόν Κοπεγχάγην.
Τήν 21 άτμ. 6000 Τ. 20 Δεκεμβρ 15 ’Ιανουά

ριου 8)9 Λονιϊ,νν Χούλ, Άντβέρπην ή Ροττερδάμην 
9)3 δι’ Άμβοϋργον.

Τήν 21 άτμ. 5200 Τ. 1)15 Δεκευβρίου 10 σελ 
’Οδησσόν, Λονδϊνον Χούλ, Ροττερδάμην.

Τήν 21 άτμ. 4800 Τ. 1)20 Δεκεμβρ. ’Οδησσόν 11) 
Κοπεγχάγην.

Νοβορωσσίσκηή Θεοδοσία.
Τήν 21 Νοεμβρ. άτμ. 4000 Τ. 10)30 Δεκεμβρίου 

9 σελ. Λονδίνου, Χούλ, Άντβέρπην ή Ροττερδάμην 9)6 
Άμβοΰργον-

Κωνστάντσαν.

Τήν 20 Νοεμβρ. άτμ. 3300 Τ. 1)15 Δεκεμ. 11 
σελ. Λονδϊνον, Άντβέρπην ή Ροττερδάμην.

X. Μ.

CI ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας)

ΚΑΡΔΙΦ 24 Νοεμβρίου
Οί Γαιάνθρακες ένταϋθα έχουσι τήν ακόλουθον δια- 

τίμησιν. Χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ α’ ποιότητος σέλ. 
16 καί 6 πέν., β' ποιότητος 15 καί 3, γ' ποιότητος 
14 καί 1 1)2, ό αύτός γαιάνθραξ ψιλός 9 και 6, β' 
ποιότητος 13 καί 3, β’ ποιότητος 12 καί 9. Νιοϋπορτ 
χονδρός α’ ποιότητος |4 >αί 10 1)2, β' ποιότη
τος 14

Γαιανθρακοφ ρτία έχ,όμισαν τήν πα- 
ριλθοΰσαν εβδομάδά τδ άτριόπΛοιον «Τρί" 
κούπης»άπδ Κάρδιφ 2735x0v.xat«Ancora» 
άπο Νιουκάστελ.

★ **
Κατά χθεσινά τηλεγραφήματα άπο Κάρ- 

διφ αί τιμσί γαιανθράκων διά παραδόσεις 
Δεκεμβρίου λίαν σταθεροί. Τιμώντσι 17 
σελ. τής α. ποιότητος Fob. Διά παραδο'- 
σεις προσεχούς έτους οί τιμαί πολύ χαλα- 
ραί.

Έγιναν πρ-.ναυ?ώσεις εις τάς 15 σελ- 
λίνια α. ποιότητος.

ΤΟΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Κατά τό Ρωσσικόν περιοδικόν «Σπασενιε να Βο- 
δάχ» (Σωτηρία έπί των ύδάτων), εκοιδομενον εν Πε- 
τρουπόλει ύπό τήν προεδρείαν τής Αύτοκρατείρας χή
ρας Μαρίας Φεοδωρόβνης, άπό τοΰ παρελθόντος Σε
πτεμβρίου, εύρίσκονται εις ξένα ΰδατα, τ’ ακόλουθα 
ρωσσικά πολεμικά:

Κος τόν Ειρηνικόν Άίκεανόν.
Θ ω ρ η κ τ ά

«Σισόϊ Βελίκι», εις Πόρτ Άρθούρ.
«Ναβαοήν», «Πετροπάβλωσκ», «Πολτάβα ’, «Σε- 

βαστόπολ» εις Βλαδιβοστόκ.
Καταδρομικά Ιτάξεως.

«Ρωσσία», «Γρομοβόϊ», «Ρρούρικ» εις Βλαδιβοστοκ.
«Άδμιράλ Κορνίλωφ» εις Πόρτ Άρθούρ, «Δμητριϊ 

Δονσκόϊ» εις Κόμπε, «Βλαδήμερ Μονομάχ» εις Τα 
κοϋ, «Άδμιράλ Ναχίμωφ» εις Βλαδιβοστόκ.

Καταδρομικά II τ ά ξ ε ω ς.
«Ρασμπόϊνικ» καί Ζαβγιάκα» εις Πόρτ Άρθούρ. 

Κανονιοφόροι.
«Μανΰζούρ» αίς Νιουτσβάγκε, «Άτβαζνιϊ» εις 

Πόρτ Άρθούρ, «Γρεμιάσκιϊ» εις Σαγκάην, «Λιβούτσ» 
καί »Βόμπρ» εις Πόρτ Άρθούρ, «ΓΓ'ιάκ» εις Τακοΰ, 
«Κορέετσ» εις Βλαδιβοστόκ.

Τορπιλικά Καταδρομικά.
«Βσάδνικ» εις περιοδείαν περί τήν νήσον "Ελλιοτ. 

Γ αϊδαμάκ» εις Πόρτ Άρθούρ έξωπλισμένον.
Τορπιλλοβόλα.

«Κασάτκα», «Σκάτ», «Κίτ», «Σώμ», «Δελφίν» 
εις Πόρτ Άρθούρ έξωπλισμένα».

Μ εταφορικόν.

«Γιάκουτ» είς περιοδείαν άνά τά παράλια Καμ
ία*’ κη.

Εις Μεσόγειον.
Θω ρ η κ τ ό ν «Ίμπεράτωρ Νικολάϊ I», ανεχώ- 

ρησεν έκ Τουλώνος δια Πειραιά.
Κανονιοφόροι· «Τέρε:σ» εις Σουδάν, 

«Χράμπριϊ» είς Πειραιά.
Καταδρ. τροπιλ. «Άμπρεκ» είς Πει

ραιά.
Τροπιλοβόλα «Νο 119», «\’ο 120» εις 

Λιασέϊν.

Καθ’ ό<ϊόν πρός τον Ειρηνικόν 
Ωκεανόν.

Καταδρ. I τ ά ξ ε ω ς. «Βαργιάκ» είς 
Δουνκέρκ.

Μεταφορικά. «Άμούρ» έκ Χερβούργου είς 
Κάδιξ, «Γενισέϊ» είς Βρέστην.

Καθ' οδόν εις τον Ατλαντικόν
Άκεανόν.

Καταδρ. I. τάξεως. «/γερτσούγ Έιδν- 

μπούοσκιϊ», έκ Χριστιανίας είς Πορτλάνδην.
Κ α τ α δ ρ. II δάξιως. «Κρέισερ» είς Βρέστηκ.

ϋαΟ’ οδόν προ; Κρονστάνδην.
Θ ω ρ η κ τ όν «Ίμπεράτωρ Άλεξάνδρ II» είς 

Κρονστάνδην.
Τροπιλοβ ό λα. «Φορέλ», «Άσιότρ»1 

«Στερλιάδ» είς Χάβρην.
Μετ αφορκόν «Μπατα»» εις Τρονδγέϊμ. 
Αύτοκρατορικαί θαλαμηγοί. 

«Στανταρτ» είς Δουνκέρκην, «Πολιάρναγια Ζβεζδά», 
«Τσαρεβνα» είς Κοπεγχάγτ,ν.

Κ α τ α δ ρ. I τάξεως. «Σβελλάνα» άνεχώρ. έκ 
Δουνκέρκ διά Κρονστάδ.

Φυλακίδες.
Κανονιοφόρος «Tcher nomorets» είς Κων

σταντινούπολή.
Μεταφορικόν «Psezouape» είς Γαλάνσι.
Άτμόπλοιον «Κ'.λχίς» είς Κωνσταντινού

πολή.
Άτμ-όπλοια τοΰ « ’Εθελοντικοί 

Χτόλοο ».
«Χαμπαρώφσκ», «Άριόλ», «Νίζνιϊ Νόβγοροδ«, 

«Ταμπώφ», «Έκστερινοσλάφ», .Βλαδήμιρε», «Κο 
στρεμά», «Πετερβούργ», «Βχρόνεζ», «Σαράτωφ»1 
«Κίεφ», «Χέρσων». «Γιαροσλάφ > ,«Καζάν»,«Μοσκβά» .

I. Κ.
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ή «Ναυτική Ελλάς» δύναται νά σεμνύνεται σή
μερον διά τήν παράταξιν των τριών πρώτων αύτής άρ
θρων άπό τριών κορυφαίων ναυτικών ειδικοτήτων. Τό 
μέγα ζήτημα, τό όποιον ανεκίνησε τό γραφείου τών 
κ· Άγελάστου, Σφέτσου καί Σία περί τών εργασιών 
τών Ελληνικών άτάοπλοίων διϋλίζεται έν σαφηνείφ, 
έρμηνεύεται είς πάν αύτοΰ σημείου, διαφωτίζεται είς 
πάσαν αύτοΰ άποψιν. Μετά τον Ναυτικόν, τον όμιλή · 
ταντα είς τό παρελθόν τεΰχος τής «Ναυτικής Ελλά
δος», σήμερον ό κ. Έπ. ’Εμπειρικός, ό βουλευτής 
Άνδρου καί βκθύς γνώστης τής 'Ελληνικής Ναυτιλίας 
ε/ει τόν λόγον. Μετά τον κ. Έμπ-τρΐκον, ό σεβαστός 
ημών φίλος καί πρόεδρος τής Βουλής κ. Θεόδ. Ρετσί
νας. Μετά τόν κ. Ρετσίναν ό μεγαλεπήβολος Έλλην 
έφοπλιστής κ. Δημ. Γ. Μωραΐτης, έκ τών ίσχυροτέ- 
ρων ναυτικών παραγόντων.

Ούδέποτε ίσως ζήτημα ναυτικόν διευκρινισθη μετά 
τόσης δυνάμεως, καί άλσ,θείας καί λογικής. Ούδέποτε 
πυκνότερα καί αδρότερα έπιχειρήματα ήλθον νά κατα- 
δείξωσι τήν μεγάλην ταύτην άλήθειαν; ότι ή 'Ελλη
νική ναυτιλία έχει ζωήν καί σφρίγος άνεξάντλητον.

'Ημείς αίσθανόμεθα απεριόριστον ευγνωμοσύνην εις 
τούς κ. κ. Άγέλαστον, Σφέτσον καί Σία, διότι έδωκαν 
διά τοΰ άρθρου των αφορμήν νά λυθή άπαξ διά παντός 
τό ζήτημα τοΰτο, νά εκλείψωσι δε οι παυτοιας προε- 
λεύσεως κακόβουλοι ψιθυρισμοί περί τών εργασιών τών
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Ελληνικών άτμοπλοίων.
Η ΑΚΤΟΠΛΟΊΑ ΜΑΣ

(’Επιστολή ειδικού)
Κύριε Διευθυντά,

Διά τοϋ άρθρου τοϋ κ. Μιχ. Γούδα, τοΰ δηαοσιευ- 
θέντος εις τδ παρελθόν φύλλο» Σας, παρίσταται 0ta 
μελανών χρωμάτων, άληθής όμως έν τοϊς πλείστοις ή 
κατάστασις τών άτμοπλοίων τών έκτελούντων την 
γραμμήν τής άκτοπλοΐας μας. Δεν θά αναιρέσω, δσα 
δ κ. Γούδας γράφει περί τής καταστάσεως, ομολογώ» 
εύτυχώς καί δ ίδιος δτι, άφορμή πάντων είναι δ συνα
γωνισμός. Άλλά δέν δύναμαι καί νά μή έπιρρίψω μέ
ρος τής ευθύνης καί εις τήν Κυδέρνησιν. Σάς έρωτώ 
δέ : Ποια μέχρι τοΰδε ύπήρξεν ή ένίσχυσις πρός τάς 
εταιρίας άπό μέρους τής Κυβερνήσεως ; Ποιαν ποτέ 
έπιχορήγησιν παρέσχεν αΰτη ; Πότε ήλθεν άρωγός είς 
τό έπίπονον, άλλά και δυσχερές αύτών έργον ; Άστυ 
νομία τών άτμοπλοίων είς τούς λιμένας δέν ύπάρχει 
καί δ πρώτος έπιτήδειος λωποδύτης δύναται νά τά ά- 
πογυμνώση. Ζητοΰμεν αστυφύλακας δια να εκδιώξου» 
άπό τά άτμόπλοια μας τούς παπατζήδες καί ή 
άστυνομία μάς παραπέμπει είς τό Λιμεναρχειον. Άπο- 
τεινόμεθα είς τό Λιμεναρχειον καί μάς άπαντά δτι δέν 
είναι έργον τής άρμοδιότητός του.

Καί ένώ εις τοιαύτην εύρίσκονται τά πράγματα κα
τάστασή ή Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων μάς επιβάλ
λει πρόστιμα έπί προστίμων καί μάς στέλλει έπιβάτας 
διά νά τούς μεταφέρωμεν δωρεάν !

Σάς έρωτώ γίνονται είς κανέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου 
αύτά ;

Ό πρόθυμος φίλος Σας 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΣ
ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

(τοΰ άνταποκριτοΰ μαςί 
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ 18) Δεκεμβρίου 

'Ελληνκά πλοία διήλθον έντεΰθεν τά εξής.
Τήν 25 Νοεμβρίου τόάτμ. «Άνδρος» μέ πλοίαρχον 

τόν κ. ’Εμπειρικόν τόν. 2012 μέ σιτηρά έκ Νοβορωσ- 
σίσκης διά Ροτερδάμην.

— Τό άτμ. «Γεώργ. Κούτσης» μέ πλχ. τόν κ. Ση- 
μαδόπουλον τόν. 564 μέ σίτον άπό Ίσμαήλιον διά 
Πειραιά.

— Τό άτμ. «Φρόσω» μέ πλχ. τόν κ. Κουλούραν 
τόν. 800 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Τόρρε Άννου- 
τζιάτα.

— Τό άτμ. «ϊίλένη Σιφναίου» μέ πλχ. τόν κ. 
Βλασσόπουλον τόν. 1446 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά 
Τόρρε Άνουτζιάτα.

— Τήν 27 τό άτμ. «Έλλη» ύπό πλχ. τόν κ. Γιαν 
ναγάν τόν. 163 μέ σίτον άπό Κωνσταντινούπολην διά 
Θεσσαλονίκην.

— Τό Ελληνικόν μπάρκον «Ασπασία» ύπό πλχ. 
τόν κ Άγγελήν τόν. 397 μέ πετρέλαια έκ Βατούμ 
δι* ’Αλεξάνδρειαν.

— Τό άτμ. «Χαρίλαος Τρικούπης» ύπό πλχ. τόν 
κ. Βλασσόπουλον τόν. 1622 μέ κριθήν έκ Βραΐλας 
διά Χαούλ.

—Τό .άτμ. «Πριγκήπισσα Σοφία» ύπό πλχ. τόν κ. 
Βλασσόπουλον τόν. 1493 μέ σίτον έκ Βραΐλας διά 
Μασσαλίαν.

— Τήν 28 τό άτμ. «Πέλωψ» ύπό πλχ. τόν κ. Βώ 
κον τόν 613 μέ διάφορα έκ Βάρνας δι’ Άγιους Σα
ράντα.

— Τό άτμ. «Όράτιος Κούππας» ύπό πλχ. τόν κ. 
Καραντίναν τόννων 1587 μέ διάφορα εκ Βραΐλας διά

Μασσαλίαν.
— Το ατμ.[ «Βρησιΐς» ύπό πλχ. τόν κ. Σαρρήν τόν. 

995 μέ σίτον έκ Κέρτς διά Μασσαλίαν.
— Τήν 29ην Νοεμβρίου τό άτμ. «Βασίλειος» ύπό 

τόν κ. Μάνδακαν τόν. 1210 μέ σίτον έκ Γεννιτκέσκη 
διά Μασσαλίαν

— Τό ατμ. «Ζίδα Άμπατιέλου» ύπό πλχ. τόν κ. 
Ε. Κομνηνόν τόν. 1168 μέ άραβόσιτον 'έκ Βραΐλας 
διά Γιβραλτάρ.

— Τό άτμ. ςΜαρία» πλχ. Καμπάνης τόν. 1526 
μέ κριθήν έκ Σουλινά διά Λήθ.

— Τό άτμ. «Γεώργιος» πλ. Βασιλάκης τόν. 796 
σίτον έκ Ταϊγανίου διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «Αγαμέμνων» πλχ. Δουρατσίνος τόν. 
669 μέ κόκ έκ Ζουγκουλδάκ διά Τεργέστην.

— Τό ατμ. «Ανατολή» πλχ. Κουλουκουντής τόν. 
200 διάφορα έκ Κ)πόλεως είς Σμύρτην.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΒΩΣΣΙΑ

(τοΰ άνταποκριτοΰ μας). 
ΝΌΒΟΡΩΣΣΙΣΚΗ 3 Νοεμβρίου 

Ες τόν ήμέτερον ζ ιμένα άπό 1 μέχρι 31 
’Οκτωβρίου τοΰ 1901 κατέπλευσαν δύο συνόλω έλ· 
ληνικά άτμόπλοια. Τό έν τούτων είναι ό «Αλέξαν
δρος Μιχαλινός» τόν. 1431 άφιχθέν έκ Ταϊγανίου τήν 
23 και αναχωρήσαν τήν 25 δΓ Έμδεν μέ φορτίον 
46,710 πουτίων σιτηρών.

Τό έτερον είναι τό «Μπέμπη» τόν 1405 κα- 
ταπλεΰσαν τήν 30 έκ Γεννιτσέσκι καί άναχωρήσαν 
τήν 1 διά Μασσαλίαν μέ φορτωτήν τόν κ. Λ. Δράϋ- 
φους καί φορτίο» 38,144 πουτίων δημητριοκών.

Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα κατέπλευσαν 
τά Αγγλικά άτμόπλοια έξαγαγόντα περί τό 1,100,000 
πούτια, δύο ύπό Γαλλικήν σημαίαν έξαγαγόντα 
62,680 πούτια καί δύο ύπό Γερμανικήν κενά.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

Κατά τάς Άγγλικάς ναυτικάς έφημερίδας αί τιμαί 
τών γαιανθράκων δέν ύπέστησαν τήν χαλάρωσιν, ήτις 
προεβλέπετο έξ αρχής,ένεκα τής στάσεως τών έργατών 
ορυχείων Κάρδιφ.

Ή στάσις αΰτη έσχε» ώς άποτέλεσμα τήν ένίσχυσιν 
τών τιμών, θεωρείται δέ βέβαιον δτι κατά τόν Δε
κέμβριον, μολονότι τόσαι έορταί^κατ’ αύτόν ύπάρχου- 
σιν, αί τιμαί έάν δέν ύψωθώσι» άφεύκτως δμως θά πα- 
ραμείνωσι κυμαινόμεναι είς τά σελ. 16 καί 6 έως 17 
καί 6. .

Ο «ΚΕΛΤΙΚΟΣ»

Ό Κελτικός τό πρώτον τήν χωρητικότητα άτμό- 
π,οιο» τοΰ κότμου, 20,880 τόννων καί άνήκον είς. 
τήν Ούάϊτ Σταρ Λάϊν τήν 20 τοΰ προσεχούς Μαρτ ου 
θά καταπλεύση είς τόν λιαένα Σμύρνης. Τοΰ ατμό
πλοιου τούτου έπιβαίνουσιν 800 περιηγηταί, πληρώ 
σαντες έκαστος άνά 400 δολλάρια Jta ναύλον πρώ
της θέσεως ήτοι περί τά 2,000 φρ.

Τό πλείστον τών περιηγητών τούτων θά έπισκεφθή 
τήν Έφεσον καί τάς έκεϊ γενομένας άνασκαφάς.

ΝΑΤΤΙΚ»! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ό νέος έπί τών Ναυτικών Υπουργός κ. Κόρπας 
αντί τοΰ άνθυποπλοιάρχου κ. Περ. Άργυροπούλου ύ" 
πασπιστοΰ έν τώ ύπουργείω τών Ναυτικών λαβόντος 
αδειαν προσέλαβεν ώς ύπασπισττήν αύτοΰ τόν ύπο- 
ηλοίαρχον κ. Α. Βρατσάνον, τέως κεντρικόν λιμενάρ
χην Πειραιώς. Είς τήν θέσιν τοΰ Κεντρικού λιμενάρ
χου διωρίσθη ό ύποπλοίαρχος κ. Άναστ. Άνδριάδης. 
Ώς άντεισηγητής δέ παρά τώ Ναυτοδικεία, αντί τιςΰ 
κ. Μιχ. Γούδα ό κ. Βλαχόπουκος.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΛΙέος Αομ.ενοδεόκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

■ Ιερέ ϋαρεκτροπής τών ΙΙοξόδων ύπ'ο 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

■Ιερέ Έξαρτοσμ.οΰ τών ΙΙλοόω,ν ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

θαλασσογραφοκός χάρτης Ελλάδος, 
Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων και Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕ1
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΩ 
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( Ασφαλίζει έπί σωιχάτων άτριοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, άτυχη ιχάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΙΕΧ»Ι ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΓΙΙΧΙ.ν
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

— 1»
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Αρχ. 1»» τ . _ ,

Οο κ.κ. βυνδρομ.ηταε παρακαλοΰνταο νκ συνοδεύωσο τάς αετήβεος των 
πρός εγγραφήν μ.ετά τοΰ άντετίμ.ου.

KSAMIITWOS
Φρ. χρ.

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

Άνεμ.θλ0γοον Ιΐυξόδων παντός μεγέθους. 
Α.εαγράμ.μ.<κτα. Λϊαποέρ 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 άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
»ά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τον αίτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ KAI Σ-
II El PA IΕ ΥΣ- ΛΟΝ AIN ON

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michal i nos, London : 

Πε'ραιώς : Amiclialinos, Piree. 
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House old Broad Street, London e.c.

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμ.οπλοίων. 
ΤηΛεγραφ Διεύθννσις. CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(Μεσίτης τών’Ελλην. Ατμοπλοίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τά, ναυλώσεις καί πάσαν 

ύπόΟεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά άτμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. ΟΙ έπιδυμοϋντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. ΙΙαπαιικονόμου Ρά εύρωσι πρωτοφανή έργατι ■ 
κότητα συνδυαζομένην με την οικΟνομίαν.

ΔιεύΟυνσις. C. Pappaiconomos
Sensale Varitimo

BARCELLONA.

I— KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. 'Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας, 
w W W W W W WW W W W W W WWW WW W WWW W W 

Φ- ΦΩΤΙΑΔΗΣ χαΐ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες έμ,ποροκών άτμ.οπλοίων 

καί ναολομ-εσίταο. ΛοεύΒονσος τηλε
γραφική s ΑΛΛίΈΧΙΙΛί, Κ,ωνσταντο- 
νούπολον.

ΤΥ1ΙΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός ΙΙραξιτέλους 8

Σ’ Ν ΣΑΒΒΑΣ χ«ΐ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροο καί ναυλομ.εσίταο. Λέ- 

χονται έμ.πορεύμ.ατα έπί προμ,ηΟεία 
καί προναυλώνουσε πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμ,όπλοια.

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

ΦΪΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

Πωλοίίνταε άντε 30 λεπτών εκαύτον εις ά
παντα τά έν Αθήναις (λεβλεοπωλεϊα καί έν 
τώ «Άθιεναεκώ ^εθλεοπωλεεερ» παυά τό Ύ· 
πονργεεον τών Μαντικών.

ΕΛΙ 2ΥΡΩ
φύλλα τής « Λίαυτικής Ελλάδος » 
πωλούνται είς το αυτόθι πρακτορείου 
τών έφημ-ερίδων.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ ΚΑΙ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ. Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαΐ έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίφ και Νοβοροσίσκ^.


