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Η μεταφορά τής θταφίόος μας, διά τών Ελληνικών άτμοπλοίων ύπό Ν. Γ' Κοτσοβίλλη.— 
Περί ναντικού προγράμματος ύπο Πει. Άργυροπούλου, ύπασπιστοϋ έν τώ Ύπουργείω τών Νατιχών.— 
Οί κανόνες τής ΊΓόρκης καί Αρθέρθη ύπό Σ. Α. Μάτεσι.— Ή ταντική έκπαίδευόις εις τά ξένα 
Κράτη ύπό Β Λ Λ— Σταθμός γαιανθράκων έν Ζακύνθω ύπό Γχίχχ Κουλούρη, πλοιάρχου.— Ναν- 
τικαί δίναι ύπο Ειλιλ. Μχχρυγιάννη.— Κανονισμός πρός άποΛνγήν θνγκρούθεων πλοίων.— Αί 
ναυλωθείς φορτηγών άτμοπλοίων καί ή άγνοια μερών καί λιμε’νων ύπό Ν. Γ. Κ.— Κίνησες Έλλ. 
άτμοπλοίων ύπό Ν. Λ. Μ. — Ναυτικά νέα κλπ. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑίΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΙ ΜΑΣ

ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Η εΐκών τού ύπό τών έργοστασίων ’’Αρμστρογγ. κατασκευασθέντος εύδρόηο·', την αγοράν, τού 
οποίου διαπραγματεύεται ή Ελλάς.

ΕΓΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλαιεοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν ΓΙειοαιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΓ1ΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουβουλίνας aptO. 7 έν Πειραιεΐ.

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

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

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»*
Κυκλοφορούσα είς 2,000 αντίτυπα καί αριθμούσα περί τού 

540,000 αναγνώστας δύναται νά χρηβεμ.&ύβη ώς έξαίρβτον μέσον δια- 
φημίσβως διάτό έξαγωγεκόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, έμπορων γαιάνΟρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων’

ΧΑΡΙΝ Ι ί'ΚΟΆΙΛΣ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμδανούσας τό ονομα, επάγγελμα και ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
θυμούντων να γνωρίσωσι τό έπάγγελμά των είς εύρυτερον κύκλον.

Και ταύτας μόνον αντί :
Α1Ι.ΑΧ ΛΡΛΧυΐΙΪ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δνιμοσίευσιν ή δραχ. 1 .£»Ο, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά υποβον,θήσωσι τήν άνάπτυξιν τής έργασίας των και τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙ ΑΧΛ ΛΓΓΕΛΙ %
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Ναυ- 
τικής Ελλάδος » οδός Λίομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεΕον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής έπιταγής : ΙΙρός τήν Αιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΑΛΗΣ, ναυτοοιδάσχαλος, διευθυν.ήο 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς δδός Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών όδ ός Βου 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΰ

Ύπήρξεν έποχή κατά τή? όποιαν οΰδ·ν ι 
Ελληνικόν φορτηγόν άτμόπλοιον ήτο Νηο- 
λογημένον εις τά βιβλία τών Λιμεναρ
χείων τοΰ Κράτους καί τότε οί πλέον τες 
είς τήν- αφθονίαν τοΰ χρήματος σταφιδέμπο · 
ροι δικαίως έφόρτωνον τό "Ελληνικόν προϊτν 
είς τά ξένα ατμόπλοια.

Οϊος λαβύρινθος φορτωτικών καί συνδυα
σμοί πρωτοφανείς έπεκράτησαν τήν έποχήν 
εκείνην, μεταξύ έμπορων καί Πλοιάρχων 
μεταξύ πλοιάρχων καί Μαουνιέριδων,φορ · 
τωτών, πλοιάρχων και τών τελευταίων, δέν 
περιγράφονται.

Τό κέρδος δημιουργεί άλλο κέρδος καί τά 
άφθονα μέσα τοΰ καταζητούμενου άπό δλα 
τάμέρηέμπορεύματος είναι τόσα πολλά ώστε 
ό έργατικός κόσμος κερδίζει αρκετά διά 
νά έχη τήν άπάθειαν νά καίη έπί τής 
λυχνίας τό πεντόδραχμον! ή δι’ αύτοΰ να 
στρίφη απαθώς τό τσιγαρέτο του ! . .

Ή σταφίς τήν έποχήν ίκείνην δένέπήρκει, 
ή δέ ζήτησις ήτο τοιαύτη ώστε ούδείς 
έπρόσεχε είς τά φορτωτικά.ούτε είς τά μέσα 
αύτών, άλλ? είς τόν σκοπόν τοΰ νά μετα- 
φερθή ταχέως είς τον προορισμόν του τό πο
λύτιμον προσόν, άδιάφορον δέ έάν οί λογα
ριασμοί θά έπαρουσίαζον μεγαλείτερα τοΰ 
δέοντος έξοδα.

Έκτοτε παρήλθον πολλά έτη καί ή πα
ραγωγή τών άλλων Εθνών έμείωσε τήν ά · 
ξίαν τού ίδικοΰ μας,.. Καί έπήλθεν ή ύπο· 
τίμησις χωρίς νά αετριασθοΰν καί αί παρά
λογοι φορτωτικαί ίδέαι,αίτινες έπεκράτησαν 
είς τόν Πρακτορικόν έκεϊ κόσμον.

άριθμοϊ 
στόλον, 

. είς τάς 
συναλλαγάς της καί προτιμάται παρά πάν
των καί προστατεύεται παρ" δλων τών με
γάλων Εύρωπαϊκών οίκων, δώτι πάντες μέ- 
ΐουσιν εύχαριστηαένοι έκ τής ειλικρινούς 
συνεργασίας τών τιμιωτάτων ναυτικών μας.

Η Ελληνική Ναυτιλία σήμερον 
τόν γνωστόν είς πάντας φορτηγόν 
διακρίνεται δέ ώς πρώτη ναυτιλία

— ζΐιατί ./οιτό»' ή Σταφίς μας νά μ η 
μταφέρεται διά των Έ,Ι.Ιηνικων άτμο 
πλοίων εις ό.Ια τά μέρη της Ευρώπης 
καϊ της Αμερικής ;

’.δου έρώτημα είς τό όποιον πρέπει νά 
άπαντήση ή Κυβέρνησες μας.άροΰ έξετάση 
μετά μεγίστης προσοχής τά πράγματα.

150 000 τόννοι Σταφίδος μεταφέρονται 
έκ τής ‘Ελλάδος κατά τους μέτριωτέρους 
ύπολογισμούς διά τούς λιμένας τής Εύρώ- 
πης καί τής ’Αμερικής. Τό Λονδίνον, τό 
Λίβερπουλ καί οί άλλοι βόρειοι λιμένες τής 
Αγγλίας τραβοΰν περί τάς 60 — 80χιλιάδας 

τόννων. ‘Η Όλανδία, ή Γερμανία, ή Νέα 
‘Υόρκη καί Αύστραλία καί τόσοι άλλοι με
γάλοι λιμένες δέχονται το Ελληνικόν 
προϊόν μετά τόσης άγάπης καί έπιθυμίας 
καί κατά χιλιάδας τόννους,χωρίς ποτέ νά 
είναι φορτωμέν-,ν είς σκάφος 'Ελληνικόν έπί 
τοΰ όποίου νά κυματίζη ή Ελληνική ση
μαία μα:, ώς έγένετο είς τούς παλαιούς 
χρόνους, όπόταν ή άτμήρης ήμών ναυτι
λία έσχιζε τά κουτσόπανα.

Είναι δέ γνωστόν οτι ή μεταφορά τής 
σταφίδος άκριβοπληρώνει ναΰλον δι δλα τά 
μέρη έν γένει,καί άκτιβώς είς τήν πληρώ·1 
μήν ταύτην εύρίσκομεν τό περίεργον διατί 
νά μή ζητοΰνται ‘Ελληνικά άτμόπλοια, 
άλλά καί νά άτοκρούωνται,ώς συνέβη πολ
λάκις.

Οί 150 U00 τόννοι τής έξαγωγής τού 
προϊόντος μας,έάνδιαιρεθώσι διά του άριθμο > 
2.5C0 (ό μέσος ορος τοΰ φορτίου τών φορ
τηγών άτμοπλοίων μας)θά μάς δώσουν άριθ- 
μόν 60. Καί έξήκοντα άτμόπλοια δύναν
ται νά μεταφέρωσιν είς τά ρηθέντα μέρη 
έκ τής Ελλάδος τήν Σταφίδα μέ έξασφα- 
λισμένην έπιστροφήν γαιανθράκων ή άλλου 
έμπορεύματος έκ τής ’Αμερικής πρός τήν 
Αγγλίαν καί τάς λοιπάς χώρας τής Ευ
ρώπης.

‘Η τοΰ τρέχοντος έτους κατάστασ,ς τώ?



Ναντική ’Ελλάς 453
452 Want uh ίύλλάς

ναύλων έπρεπε νά μάς έγείρη τοΰ λήθαργου 
είς δν προ έτών ύπεπέααμεν καί νά μάς κά- 
μη νά έξετάσωμεν τούς λόγους, διά τούς 
όποιους ή Σταφίς δέν μεταφέρεται διά της 
Ελληνικής Σημαίας.

Πολλά έλέχθησαν και λέγονται καθημε
ρινώς περί τής μεταφοράς ταύτης και θά 
ήτο καλόν νά έξακοιβώση ή Κυβέρνησις 
τήν αληθή αιτίαν τής μή άποστο.' ής, διά

ΠΕΡΙ ΝΑΤΤΙΚΟΤ
(συνέχεια

Έκ τών έν τοϊς προηγουμένοις έκτεθέντων 
είς ενα και μονον τύπον άποβλέπομεν τόν τοΰ 
καταδρομικού δευτέρζς τάξεως, εκτοπίσμα
τος 4,000 τόνων, μήκους 91 μέτρων καί πλά
τους 13. Ό θώραξ τής ίσάλου δέον νά εκτεί
νεται καθ’ δλον τό μήκος λεπτυνόμενος εί; τά 
άκρα, τό δέ πάχος αύτοΰ, 30 έκ. είνε ε
παρκές θωρηκτόν κατάστρωμα άπ’ άκρου είς 
άκρον. Όσον άφο. ά τό σύστημα τοϋ πυροβολι
κού τό τού Κανέ θεωρούμεν κάλλιστον, τόσον 
διότι δέν άπομακρυνόμεθα τού ήδη έν τοϊς θω- 
ρηκτοϊς ημών ύπάρχοντος τοιούτου, ό'σον κα'ι 
διά τάς τελευταίας επιτυχείς αύτοΰ τελειοποι
ήσεις, αΐτινες παρουσιάζουσι ταχυβόλον δια
μετρήματος 0,24 δυνάμενον νά βάλλη διά 
καλώς έξησκημένων ύπηρετών δύο βολάς άνά 
πάν λεπτόν, τό δέ τών Ό, 15 'έξ βολάς άνά 
πάν λεπτόν, προς δέ ό κιλλίβας αύτοΰ σημαν- 
τικώς έτελειοποιήθη, διά τής άντικαταστάσεως 
τών δύο κυλίνδρων τού ύδραυλικού χαλινωτη- 
ρίου δι’ενός τοιούτου καί τής προσθήκης έλα- 
τηρίων, άτινα μετά τήν άπόκρουσιν έπαναφέ- 
ρουσιν αυθωρεί τό πυροβόλου είς τήν προτέραν 
χύτου θέσίν. Τέσσαρα ές έκζστης πλευρά:, έξ 
ών δύο τών 24 κα) δύο τών 15, έκτος τούτου 
δύο πυροβόλα μεγάλης ολκής δύνανται νά το- 
ποθετήσωσεν έν πύργοις, τό μέν έπί πρώραν, 
το δέ έπί πρύμνην. Μέγας αριθμός ταχυβόλων 
καί πολυβόλων, φυλασσομένων δι’ άπλών ά 
σπίδων δύνανται νά τοποθετηθώσι παρά τά δί
πρακτα καί σταυροειδώς έπί τών θωρακίων.

Ί ήν συγκέντρωσή τού βαρέως πυροβολικού 
έν πύργω θεωρούμεν επιβλαβή, ct’ δ καί προ- 
ίείνομεν τήν διανομήν ούτού κατά μήκος τών 
πλευρών εν διαμερίίμασιν έκαστον τών όποιων 
δέον νά έχη κατά τήν εαυτού βάίιν ιδίαν πυρι- 
τιδαποθήκην(*)■ Διά τού συστήματος τούτου ή

(1) ’Αγγλικόν καταδρομικού «"Εκτορ». 

νά μάθωμεν έπι τέλους τήν καθαράν αλή
θειαν τής τοιαύτης όπισθοδρομήσεως.

Αλλά χρειάζεται έργασία και ειδικοί 
άνθρωποι νά έργασ^οΰν διά νά έξακριβώσωσΐ 
τήν άφορμήν. Μόνη δέ ή Κυβέρνησες δύ- 
ναται νά φέρη διά τής άναμίξεώς της σο
βαρά αποτελέσματα.

Ν. Γ. ΚΟΓΣΟΒΙΛΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
καί τέλος)

έξακρίβωσις ενός έκάστου πυροβόλου, προβαί
νει άσφαλής και βέβαια δια τής διατάξεως ταύ
της άποφεύγεται καί τό μεταδοτικόν τού πα
νικού συναίσθημα. Οί πυροβοληταί καί τό λοι
πόν πλήρωμα, ύπείκοντες χωρίς νά δύνανται νά 
συζητήσωσιν έπι τών γεγονότων χειρίζουσι τά 
μερικά μηχανήματα άγνοοΰντες πού τό μέγα 
μηχάνημα, έφ’ ού έπιβαίνουσιν τούς οδηγεί. 
Etc τον ύπό μελέτην τύπον θάφεθώσιν κατά μέ
ρος δύο παράγοντες, καθ’ ημάς μέν ασήμαν
τοι, κατ’ άλλους δέ σπουδαιότατοι, ή ταχύ- 
της καί ή άκτίς ένεργείας. Ή ταχύτης παρά 
τής Ναυτικής Τακτικής θεωρείται σπουδαίος 
παράγων, έπανερχόμενος λανθανόντως μεταξύ 
τών δπλων τών πολεμικών πλοίων. Καί όντως 
δσον αφορά τήν άποδοχήν ή τήν διεκφυγήν τής 
πάλης, τάς κατά τήν μάχην κινήσεις καί τούς 
πρό τού άγώνος χειρισμούς μεγίστην έχει σπου- 
δαιόιητα· τούτο λέγοντες εέν έννοοΰμεν δτι 
διά μόνης τής ταχύτητος νικά τις, άλλ’ δτι 
αύτη συντείνει είς τήν μείζονα έπιτυχίαν τών 
άλλων όπλων. Ή ταχύτης ένέχει σπουδαιό- 
τητα διά πάν Κράτος, τό όποιον φυσικώς είναι 
άδύνατον νά άντεπεξέλθη διά τών πραγματι
κών αύτοΰ δυνάμεων έναντίον αντιζήλου ίσχυ- 
ροτέρου, τότε προσπαθεί «αντί σθένει τήν κά·> 
ταπολέμησιν τού αντιπάλου διά καταδρομών 
σκοπουσών τήν παράλυσιν τού έμπορίου αύτού, 
δι’ έπιθέσεως κατά τήν συνάντησιν στόλου ά- 
δυνατοτέρου καί φυγήν ένώπιον ίσχυροτέρου 
τοιούτου, έχουσιν άρα άνάγκην ταχυπλόων καί 
αύτονόμων σκαφών. Ή άκτίς ένεργείας απα
ραίτητος τυγχάνει διά σκάφη προωρισμένα νά 
ένεργήσωσι μ>κράν τού σημείου στηρίγματος 
αύτών. Είς τήν ’Αγγλίαν έπί παραδείγματα 
είναι έπιβεβλημένη ή παραδοχή τύπου άκτϊνος 
ένεργείας πλέον τών 8,000 μιλιών, ή δ’ ελλεί
ψω τοιούτων βεβαίως δέν θά ένεθάρρυνε ταύτην 
είς τάς κατά τήςΝ. ’Αφρικής έπιχειρήσεις αύ- 

τής. ’Αλλά δι’ ημάς αί περιστάσεις αύται ούδέ 
κατ’ ιδέαν ύφίστανται, ή δέ μεγαλειτέρα άπό- 
στασις τού σημ:ίου τών έπιχειρήσεων ημών, ήν 
θά κληθώμεν νά διανύσωμίν δέν ύπερβαίνει 
τά 2ϋ0 μίλια. Κατορθούμεν δθεν διά τής ά 
φέσεως τών δύο τούτων παρκ όντων την συγ- 
κέντρωσιν μεγίστης ισχύος έν σμικρώ έκτοπί 
σματι άπολήγοντες είς ιδεώδη τύπον δια τό 
ήμέτερον πολεμικόν Ναυτικόν. "Οσον άφορά 
τήν παραγγελίαν τορπιλλοβόλων σκαφών, μη 
λησμονώμεν δτι ό προορισμός αύτών είναι λίαν 
περιωρισμένος ιδίως άφ ’ οτου τά θωρηκτά·καί 
καταδρομικά ίδιοποιήθησαν τήν το πίλλην, γε- 
νόμενα τορπιλλοβόλζιάλλά τοιαύτα ισχυρά,ώστε 
νά ώσι βέβαια περί τής έπιτυχίζς τών προσβολών 
αύτών‘εν είναι άσφαλές καί βέβαιον δτι ό κύριος 
τών τορπιλλικών σκαφών προορισμός είναι ή ά 
μυνα τών παραλίων καί έν δσφ ημείς άκολου- 
θούμεν πρόγραμμα έπιθετικής όργζνώσεως πρός

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια)

Τό συνέδριον τής Γενούης τού έτους 1892 
κατόπιν τής προτζσεως τής Εισηγητικής έπιτρο- 
τροπής τού σχετικού Β. τμήματος προσέθηκε 
μετά τόν ΙΑ κανόνα καί πρό τού δωδεκάτου 
τού κειμένου περί ού ή άνά χεϊρας ή άνζλυσις 
τόν έφεξής πρόσθετον.

X II. Προσωρινά) έπ σκευαί τού πλ ίου.
«Αί προσωρινά) έπισκευα) βλαβών χαρακτη- 

ρισθεισών ώς μερική άβζρία,καί έκτελεσθείσζι είς 
λιμένα άνζγκχστικής προσορμίσεως, λογίζονται 
κατ’ έξαίρεσιν ώς γενικά) άβζρίαι έν μόνη τή 
περιπτώσει καθ’ ήν τό πλοϊον εύρέθη είς κατά- 
στάσιν τοιζύτην, ώστε άνευ αύτών νά μή δύναται 
νά έξακολουθήση τόν πλούν του, οριστικά) δέ 
έπισκευα) δέν εινε έφικταί, ή έάν πρός ένέργειαν 
τοιούτων άπητεϊτο χρόνος μακρός και δζπανη 
τοιαύτη ώστε νά κινδυνεύγ ή συντέλεσες τού πλού.

« Έκ τής γενικής άβαρίας θέλει όφζιρείσθαι ή 
αξία παντός άντικειμένου έκ τών προσωρινών 
έπισκευών χρησιμεύσοντος είς τήν οριστικήν 
έπισκευήν».

’Ιδού πώς αιτιολογεί ή εισηγητική ’Επιτροπή 
τοϋ Β*. Τμήματος τού συνεδρίου τής Γενούης 
τήν προσθήκην τού κανόνος τούτου.

«Ό ΙΑ' - κανών τοΰ κείμενου τού 1890», 
(ΐδε αύτόν έν σελίδι 241 τού 16ου φυλλαδίου τού 
άνά χεϊρας περιοδικού), προβλέπει περί τών προ

άποφυγήν τής αμυντικής τοιζύτης τολμηρά ή- 
θελεν είσθζι ή δαπάνη τόσων έκαομμυρίων 
καρπού, τό'ων προσπαθειών καί θυσιών,καθ’ ήν 
εποχήν αύτοί οί ειδήμονες εύρωπζϊοι αξιωμα
τικοί χζρζκτηρίζουσιν ώς προβληματικόν τό 
μέλλον τής τορπίλλης.

Έν συμπεράσματι έκφρζζομεν τήν εύχήν 
τής νζυπηγήσεως τριών πλοίων τού τύπου, ού 
ΐξεθέσζ μεν έν γενικζίς γρζμμαίς, άφίνοντες είς 
τούς ειδικούς τόν καθορισμόν τών λεπτομε
ρειών αύτών, άτινζ με: ’ άντιτορπιλλικοΰ χρη 
σιμεύοντος ώς άνιχνευτήρος ήθελον άποτελέσει 
τήν δευτέοαν μοίραν το> Στόλου τών θωρη- 
κτών, Στόλου ισχυρού κζί ομογενούς'μεθ’ ύπε 
ρηφζνείας δυναμένου νά έπιδεικνύη τήν Εθνι
κήν ημών Σημαίαν.

’Ανθυποπλοίαρχος ΠΕΡ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΤΛΟΣ 
Υπασπιστής Υπουργείου Ναυτικών

σωρινών έπισκευών όρίζων δτι ουδεμια ύποτίμη- 
σις ώς έκ τής διαφοράς τοΰ παλαιού πρός τό 
νέον θέλει λαμβάνει χώραν έπ’ αύτών, όσάκις αί 
έπισκευζστέζι βλάβαι καθίστανται κατατακτέαι 
έν κοινή άβαρί?. Προβλέπει άρα ό κανών ούτος 
ούτως είπείν παρεμπιπτόντωςτήν περίπτωσιν κχθ ’ 
ήν προκειμένη? επισκευής βλαβών κζτατακτεων 
είς τήν γενικήν άβαρίζν, καθίσταται συμφερώτε- 
ρον ύπέρ πάντων τών ένδιαφερομένων νά έκτελε- 
σθώσιν έπισκευα) προσωρινά), ή είναι άδύνατον 
'ά μή γίνωσι τοιζύτκι.

Ότι τά έξοδα τών έν ταίς ανωτέρω δυσ) πε- 
ριστάσεσι έπισκευών άνευ ουδεμιάς άφαιρέσεως 
πρέπει ν’ άποζημιωθώσιν έκ τής συνεισφοράς δέν 
ύπάρχει ή έλζχίστη άμφιβολία, άφού αύται 
άκριβώς ενεκεν τής προσωρινότητα'. αύτών δέν 
αυξάνουν τήν άξίαν τού πλοίου. «Ό ήδη προ- 
τειν'ίμένος είς τό συνέδριον κανών προβλέπει την 
περίπτωσιν καθ’ ήν πρόκεινταε έπισκευα) βλα
βών μή κατατακτέων είς τήν γενικήν άβαρίζν».

« Είνε άνζντίρρητον κατ ’άρχήν δτι αί έπισκευα) 
βλαβών μή άποζημιουμένων δεά συνεισφοράς 
αποτελούσε μερικήν άβζρίαι,ύποτεθείσθω δμως, 
δτι τό πλοϊον ήνζγκάσθη ένεκεν βλαβών, άς 
ύπέστη κατά τήν θαλασσοπλοΐαν νά καταφύγη 
είς λιμένα τινά όπόθεν αδυνατεί ν’ άπαρη έλ- 
λείψει μέσων, καινά κατευθυνθή εις τόν λιμένα,
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ένθα δύναται νζ εύρη τά μέσα της επισκευής», 
ή καί ε’ς αύτδν τόν λιμένα τοΰ προορισμού του.

Έν ταιζύτη περιπτώσει έάν αί δαπάναι τών 
τοιούτων επισκευών έξ αύτής τής φύσεώς των 
δέν ώσι τοιζΰται.ώστε πρδς οριστικήν έπανόρθω 
σιν τών βλαβών ν’ άταιτήται δευτέρα οριστική 
επισκευή, δέν εΐνε δυνατόν λογικώς κχΐ άκριβο- 
δικαίως, νάρνηθή τις δτι ή άνωτε'ρω δαπάνη, 
δέον νά συνεισυνεχθή πζρζ πάντων τών έν τώ 
πλοίφ ενδιαφερομένων.

«Εΐνε άληθές οτι ή διά του έκτεθε'ντο; κα- 
νόνος είσαγομένη μεταρρύθμισι; τοΰ άρ. 400 εΐνε 
όντως καινοφανής, έν τούτοις μολονότι αΐ νομο- 
θεσίαι καί ή νομολογία τών διαφόρων κρατών 
έπιμε'νουσι εις τήν έφαρμογήν τοΰ άρθρου, ή 
άντίθετος άρχή ή διά τοΰ προτεινομένου κζνόνος 
είσαγομένη εφαρμόζεται σχεδόν πανταχοΰ κατ’ 
έμπορικήν συνήθειαν.

«Ή επιτροπή νομίζει δτι ή νε'α διάταξιςόπως 
διετυπώθη παο ’ αύτής δέν άπάδει πρδς τάς γε- 
νικάς άρχάς τάς διεπούσας τάς κοινάς άβαρίας.

Και όντως. Άφοΰ κατατάσσονται εις τήν γε
νικήν άβαρίαν αί δαπάναι τής είοόδου έν τώ λι
μένι τής βιαίας προσορμίσεως καί τής έξ αύτοΰ 
έξόδου, καί άφοΰ έν τώ λιμε^ε τούτω τή; ανα
γκαστικής προσορμίσεως πρόκειται ή έπισκευή 
βλαβών πρδς αποτροπήν κοινοΰ κινδύνου, άφοΰ 
έν τή αύτή περιπτώσει εΐνε δεκτά! έν τή γενική ζ· 
βζρία αί δαπάναι έκφορτώσεως καί ζναφορτώ- 
σεωςτοΰ φορτίου δίν ύπάρχει λόγος τις άποχρών 
όπως μη έφαρμόση τήν ζύτήν αρχήν καί είς τάς 
έν λόγω δζπζνας προσωο.έπισκευής, άφοΰ ή ο
ριστική, ήν δέν δικαιούται να καταλογίση ώί 
άποζημιώτεαν, δέν εΐνε έφικτή.

Καί έν τή προκειμένη περιπτώσει πρόκειται 
πασιφανώς περί δαπανών καταβληθεισών άπλώς 
καί μόνον διά τήν κοινήν σωτηρίαν, καθότι ένφ 
χορηγοΰσι τώ πλοίφ τήν ικανότητα νά έκτελέσθ 
τήν συνομολογηθεΐσαν ναύλωσιν, δέν άπαλλάτ- 
τουσι τόν νηοκτήτην τών συνεπειών τής μερικής 
άβαρίας, άς εΐχεν ύποστή τδ πλοϊον, και δι’ ών 
δέον αύτό καί μόνον νζ βαρυνθή.

Πράγματι, περατωθέντος τοΰ πλοΰ ό πλοίαρ
χος έ; ανάγκης ύποχρεοΰται νά προβή εις τήν 
οριστικήν έπισκευήν, ώσει τό πλοιον δέν είχε 
διόλου επισκευασθεϊ. ■—Είς την οριστικήν ταύτην 
έπισκευήν πιθανόν νά χρησιμοποιηθώσιν άντικεί- 
μένα, άτινα έχρησίμευσζν είς τήν προσωρινήν 
ταΰτα βεβαίως ώφελοΰσι τό πλοιον- εΐνε άξια 
προστιθεμένη είς τήν αξίαν αύτοΰ Όρθώς ζρζ, 
προσετεθη τό τελευταϊον έδάφιον καθ’ ό ή αξία 
παντός αντικειμένου τής προσωρινής έπισκευής 
χρησιμοποιηθησομένζς είς τήν οριστικήν τοιαύτην 
δέον ν’ άφαιρεθή τής γενικής άβαρίας, ώς βασι- 
ζόμενον έτςί τών άρχφν τών διεπουσών τόν κα ■ 

νονισμδν τών γενικών άβαριών.
Έπί τών ανωτέρω σκέψεων τής αί'ίολογικής 

έκθέσεως τοϊς εισηγητικής έπιτροπής τοΰ Β'. 
αύτοΰ τμήματος πεισθέν τδ έν Γενούη συνέδρων 
τοΰ 1892 παρεδέξατο μετά βρζχειαν συζήτησιν 
τόν είρημένον κανόνα.

Οί έφοπλισταί καί νηοκτήτζι οί συμβαλλό· 
μενοι ύπδ τήν συνθήκην τής έφαρμογής τών Κα 
νόνων Τόρκης καί Άμβέρσης τοΰ 1890, δέν 
κπολαμβάνουσι τοΰ σπουδαίου τούτου πλεονε
κτήματος παρεχομένου τώ πλοίω, έάν επομένως 
έπιθυμοΰσι τήν έφαρμογήν αύτοΰ, δέον έν τοϊς 
ναυλοσυμφωνητικοϊς νά προσθέτωσ: τήν έφ- 
εξής ρήτραν.

«Ώς πρός τάς άβαρίας θέλουν έφαρμόζεσθαι 
οί κανόνες τής ‘Τόρκης καί Άμβέρσης τοΰ 1890 
ώς καί ό πρόσθετος κανών τοΰ έτους 1892 τοΰ 
συνεδρίου τής Γενούης ύπδ στοιχεϊον «X II».

Έν τοιαύτη περιπτώσει θέλουσιν απολαμβά
νει καί τδ έκ τούτου πλεονέκτημα άντί τοΰ 
μειονεκτήματος δπερ ύφίστανται, άποδεχόμενοι 
τήν έφαρμογήν τών κανόνων τοΰ 1890, ήτοι 
νά συνεισφέρωσιν έν τφ καταλογισμφ τών συ- 
νεισφεοουσών άξιών ούχί μέ τδ 1/2, άλλα μέ τδ 
δλον τής αξίας τοΰ πλοίου καί τοΰ ναύλου.

(Έπεται συνέχεια.)
Έν Σύρφ. Σ. Α. Ματεςις

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ

Καθ’ όν χρόνον τόσαι φροντίδες καταβάλ
λονται πρός τελειοτέραν έκπαίδευσιν τών Ελ
λήνων έμποροπλοιζρ/ων καλόν θά ήτο έάν έρ- 
ρίπτομεν έν βλέμμα, ίνα έξετάσωμεν πώς έκ- 
παιδεύονται οί μέλλοντες πλοίαρχοι τοΰ τόσον 
προοδεύοντος καθ’ έκάστην έμπορικοΰ ναυτικοΰ 
τής Γερμανίας. Έν Γερμανία: έκτος τών ναυ ι- 
κών σχολών τής Κυβερνήσεως καί αί διάφοροι 
έταιρίαι συντηροΰσι σχολάς, είς ας έκπαιδεύον- 
τα· οί μέλλοντες κυβερνήται τών πλοίων των- 
τοιιύτη σχολή είναι τδ τριίστιον «HerzOgin 
Sophie-Charlotte» τής γερμανικής εταιρίας 
«Nord-Deutcher Lloyd» μιας τών μεγαλει- 
τέρων εταιριών τοΰ κόσμου, τδ τριίστιον τοΰτο 
ούτινος έπιβιίνουσιν 100 δόκιμοι έμποροπλοί- 
αρχοι, άνεχώρησε τόν παρελθόντα ’Απρίλιον 
διά τόν έίήσιον έκπαιδευτικόν πλοΰν άνά τάς 
άκτάς τής ’Αμερικής και Ιαπωνίας

Ή φοίτησις τών δοκίμων είναι τετραετής, 
δηλονότι τρία έτη έπί τοΰ πλοίου τοΰ χρησι- 
μεύοντος ώς σχολή και έν έτος εις τι τών 
πλοίων τής εταιρίας. Κατά τδ τέλος τοΰ τε-

τάρτου έτους ό μέλλων έμποροπλοίαρχος, είναι 
άριστα κζτηρτισμένος, ώστε νά δύναται νά πα 
ρουσιζσθή εις τήν έμπορικήν Ναυτικήν Σχολήν 
τής Βρέμης καί νά τύχη τοΰ διπλώματος πλοι
αρχίας.

’Ιδού έν συντόμφ τό πρόγραμμα τών μα
θημάτων, άτινα διδάσκωνται κατά τήν τριετή 
έν τώ πλοίω έκπζίδ'υσιν.

Έτος- πρώτον. Ή Γερμανική γλώσσα ή
τοι ναυτίκαί έκθέσεις, έπιστολκί καί έμπορική 
αλληλογραφία. Ή άγγλική ήτοι τδ πρώτον μέ 
ρος τής γραμματικής, γ μνάσματα περί τδ 
τυπικόν, εύχερής άνάγνωσις- ή γαλλική γλώσσα 
(αιρετή). Γεωγραφία τών πέντε ηπείρων καί 
τών ναυτικών κρατών. Στοιχειώδη μαθημα
τικά ήτοι αριθμητική, δυνάμεις καί ρίζαι, λο
γάριθμοι καί έξισώσεις τοΰ πρώτου βαθμοΰ, έμ
πορική αριθμητική, γεωμετρία, θεωρία τής ό- 
μοιότητος καί ίσότητος τών τριγώνων, περί 
κύκλων κα χρήσεως γεωμετρικών οργάνων. 
Ναυτικά ήτοι στοιχειώδεις γνώσεις, χάοται, κα 
τασκευή αύτών, πρακτικά! ασκήσεις, χρήσις 
τοΰ διεθνούς σηματολογίου, ληπτέα μέτρα έν 
περιπτώσει ναυαγίου κτλ.

“Ετος δεύτερον. Ή γερμανική γλώσσα ή
τοι έκθέσεις περί τής χρήσεως τών ναυτικών καί 
τεχνικών μηχανημάτων- ή αγγλική ήτοι δεύτε
ρον μέρος τής γραμματικής, συνδιάλεξις. 'Ι
στορία τών ναυτικών δυνάμεων τοΰ κόσμου. 
Γεωγραφία έμπορική. Μαθηματικά, εύθύγραμ- 
μος τριγωνομετρία και στερεομετρία. Ναυτικά, 
προσδιορισμός τής θέσεως άτμοπλοίου έν άνοι- 
κτώ πελάγει, χρήσις τοΰ lok, τών βολίδων, 
γνώσις άστερισμών, σύνταξις ημερολογίου τοΰ 
πλοίου, κατάλληλος τοποθέτησις τών έμπορευ- 
μάτων.

‘Έτος τρίτον. Τελεία γνώσις τής γερμα
νικής γλώσσης συνδιάλεξις καί αλληλογραφία 
άγγλιστί. Έμπορική γεωγραφία κτλ.

Β. Λ. Λ.

I ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΟΥ ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Ό έκ Σύρου πλοίαρχο; κ. Άνδρέας 
Δρούτσης πάρήγγειλεν εις ΛουτζΙν Πίκολο 
της Αυστρίας τήν κατασκευήν νέου άτμο
πλοίου 1110 τόννων μέ βύθισμα μόνον 11 
ποδών άντί 13, 300 λιρών στερλινών.

ψό άτμόπλοιον τοΰτο είναι έκ τών όλί- 
γων, τά όποια έχουσι τόσον μ κρόν βύ
θισμα·

ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ

Τό άτμόπλοιον Cap Wrath, έναυλώθη όπως υετα- 
φέρη φορτίον ξυλεία; εις Cardif, έκφορτωθή δέ τοΰτο 
ΰπο τών ναυλωτών, μετά τής δυνατής έπιμελε·ας, καί 
κατά τάς αυτόθι συνήθειας. Ή συνήθεια τοϋ λιμένος 
τούτου, εΐνε νά γίνωνται αί εκφορτώσεις τών τοιούτου 
είδους φορτίων είς άμαξας σιδηροδρομικά; (wagons) 
βαινούσας έπί τής προκυμαίας. Οί ναυλωταί προέβη- 
σαν εις διαπραγματεύσεις διά την προμήθειαν τών άνα- 
γκαίων αμαξών πρό; λήψιν τοϋ φορτίου, μολονότι ό
μως κατέβαλον πάσαν προμήθειαν καί επιμέλειαν, ένε- 
«εν πληθώρας εργασίας ήτις άπησχόλει τόν άριθμόν 
τών αμαξών ή έκφόρτωσις τοϋ πλοίου έβράδυνεν.

Τό ’Αγγλικόν δικαστήριον άπέρριψε τήν άγωγην 
τοΰ πλοιάρχου, δι ής ούτος έζήτει άποζημίωσιν λόγω 
ύπερμονής (έπισταλίας) σκεφθέν οΰτω—"Ozar er τω 
ζαυ^οσυμφωκητιχώ φέρεται, οτι η ’ Εχφο'ρτασις Sear 
ra γείχη μετά της er χρήσει ταχύτητος, είθισται δέ 
er τω Λιμε'π τοΰ προορισμοί! ra γίτεται ή Έχφο'ρτω· 
σις είς αμάξια (Wagons) ό χαυ^ωζτ,ς, <5έπ είχε νπεν- 
θνχος είς ίπισταΛίας δια zt)r βραδύτητα e<j>’ δσοχ είχε 
άποδεδειγμέχοχ, οτι χατε'βα^εχ ουτος παοαχ ίπιμέΛει- 
αχ, χαί οτι νπηρχεχ εΛ.Ιιιζ-ις άμαξώχ χαθ’ ώρισμε'χοχ 
χροχιχδχ διάστημα συχεπεία συσσωρεύσεως ίμπορευμά- 
τ<ύχ.

Άπόφασις τής 2 Αύγούστου 4 900 Haut cour de 
justice (Cour d’ apppel).—

♦
Τό πλοϊον City of Newcastle έναυλώθη νά μεταβή 

καί παραλάβη φορτίον είς Poti. Οί ναυλωταί ύπεχρε- 
οϋντο διά ναυλοσυμφωνητικοϋ, να προπαρασκευασωσι 
τόπον είς τήν προκυμαίαν, πρό; παραλαβήν τοϋ φορ
τίου κατά τήν στιγμήν τής φορτώσεως. Δέν ηδυνήθη- 
σαν όμως νά έξεύρωσι τοιοΰτον, καί τό πλοϊον, παρελ- 
θούσης τή; προθεσμίας τών σταλιών, παρέμενεν έν τώ 
λιμένι. ’Εν τώ μεταξύ, συνεκρούσθη πρός έτερον πλοϊον 
καί ήναγκάσθη νά προσορμισθή εις έτερον λιμένα πρός 
έπισκευήν. Κατά τό χρονικόν δέ τοΰτο διάστημα έκε- 
νώθη τόπος έν τή προκυμαία, όστις όμως κατελήφθη, 
δταν δέ τό πλοϊον έπέστρεψεν ήναγκάσθη έκ νέου ν’ά- 
ναμείνη έπί έξ έβδομάδα;.

Τό δικαστήοιον κατεδίκασε τους ναυλωτάς είς άπο- 
ζημίωσιν δι’έπισταλίας ού μόνον διά τόν χρόνον, καθ’ 
δν άνέμενεν ό πλοίαρχο; νά έλευθερωθή θέσις, αλλά 
καί δι’ έκεϊνονκαθ’ δν ένήογησε τήν έπισκευήν κατό
πιν τή; συγκρούσεως σκεφθέν ώς έξής.

"Οταχ οι χανΛωταί υποχρεοΰχται διά τον χαυΛοσυμ- 
φωχητιχοΰ, ra εχωσιχ ετοιμοχ ζόποχ er zrj προχνμαία 
πρδς παραΛαβηχ τοΰ φορτίου, ίίΛος δ άπωΛεσθεϊς χρο'- 
rof διά τδ άχαμεχοχ nAotor ira δ τοπος βΛενθερισθη 
ίίς χαϊ ό χατόπιχ της ex της συγχρούσεως άβαρίας Λο
γίζεται ώς χρο'τος ύπερμοχης (έπισταλίας) χαι σνχε- 
πΰ>ς οΰτοι εΐνε ύπόχρεοι ν’ άποζημιώσωσιν τόν πλοίαρ
χον.—

Σΰρος
Εμμ. Σ. Μακρϊτιλννης

δικηγόρος

1
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ΑΙ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

"Αγνοια λιμένων και μεόών. 
Τ<* Μηακάλ η Tatish.

Οί διευθύνοντς φορτηγά άτμόπλοια εύρίσκον- 
ται πολλάκις είς δυσάρεστον θέσιν μή γνώρίζον- 
τες ούτε τό μέρος, ούτε την παραλίαν, ούτε 
τούς άνθρώπους τοΰ προοριτμοΰ της φορτώσεις. 
Καί πολύ δικαίως διότι οί έφοπλισταί συνήθως 
άγνοοΰσε καί αύτήν την άνάγνωσιν τοϋ Θαλασ 
σογραφικοΰ χάρτου, άφοϋ ουδέποτε κκτέγειναν 
ώς έχοντες,^λλα έπαγγέλματα πρότερον.

Τοιαύται ναυλώσεις επιζήμιοι συμβαίνουσι 
καθημερινώς, άλλά όλίγαι γίνονται γνωσταί 
διά νά λαμβάνωσι γνώσιν οί ενδιαφερόμενοι καί 
νά προφυλάσσωνται είς τό μέλλον. Έκ τούτων 
άναφέρομεν τήν ακόλουθον ναύλωσιν ενός άτμο 
πλοίου. Μ. . . .

'Ο Ναυλομεσίτης έπρότεινεν είς ένα ιδιοκτή
την ναύλον άπό τό Μ π α κ ά λ διά Σ ι β ι- 
τ α β έ κ ι α μέ φορτίον Σίτου.

— Ποΰ είναι αύτο τό Μπακίλ; έρωτρί ό 
ιδιοκτήτης.

— Είςτήν Εύπατόριαν τής Κριμαίας, άπαντα 
ό Ναυλομεσίτης.

— Μά είναι καλό λιμάνι... Για κακό ;
— Καλό λέει ; Δέν ύπάρχει καλλίτερο..Και 

ό ναύλος μού φαίνεται καλούτσικος καί σάς συμ
βουλεύω νά μή χάσητε τήν δουλειά,

— Στά μπένε λοιπόν.... καί τηλεγρα 
φησέτο άμέσως..........................................................

Τό άτμόπλοιον διατ σσετο ι τηλεγραφικός νά 
μεταβή είς τό Μπακάλ τής Εύπατορίας. 
Καί άπό έδώ άρχίζουν τά βάσανα το άτμο
πλοίου καί τού πλοίαρχου.

"Ερευνα γενική τών θαλασσογραφικών χαρ
τών πρός άνακάλυψιν τού Μπακάλ. δ. εο 
έστάθη άδύνατον νά εΰρεθή

Προσίγγισις είς Κωνσταντινούπολή καί άγορά 
τοϋ ύπ’ άριθ’ 2 21 ί θκλασσογραφικοΰ χάρτου, 
άλλά τό Μπακάλ καί εκεί δέν εύρέθη.

Άπεφασίσθη λοιπόν νά διευθυνθή πρός τήν 
Εύπατόριαν τό άτμόπλοιον καί |κείθεν νά πλη- 
ροφορν,θή διά τό άγνωστον Μπακάλ. Φθά 
σαντες έπληροφορήθησαν οτι τούτο κειται βο- 
ρειότερον 100—150 μίλια. Ανεχώρησαν πλέον- 
τες πρός τό άναζητούμενονψέρος καί όταν ήρ- 
χισεν ή καταμέτρησις τού πυθμένας καί ή μη
χανή έμετρίασε τήν ταχύτητα αύτής....... Τί
ύφαλοι καί τί άφώτιστα παράλια ! ! . Ούδείς 
φανός τήν νύκτα έφαίνετο έκεϊ.

Τέλος πάντων μετά σειράν μεγάλων μαρτυ
ρίων εύρέθησαν πρό δύο σημαντηρών,οίτινες έ- 
σημείωνον μίαν διάβασίν. . . . Είσήλθον καί 
έπροχώρουν προπορευομένης τής λέμβου τού 
άτμοπλοίου ! Μετά τινας ώρας έθεάθη ή παρα
λία μέ δύο άποθήκας. Ό πλοίαρχος μετέβη 
προς την λιμενικήν άρ/ήν ή οποία έλάλει τήν 
Τουρκικήν γλώσσαν ! I

Είς τό άκουσμα ότι τό άτμόπλοιον ήλθε νά 
φορτώση σίτον ό φύλαξ έζήτησε τήν άδειαν, 
άλλά τοιαύτη δέν έλήφθη άπό τήν Εύπατόριαν 
διότι ούδείς έγνώριζ* ν ότι τό Μ π α κ ά λ τοΰ 
Ναυλομεσίτου ήτο μικρότερον καί άπό τά συ- 
νειθισμένα Μπακάλικά μας. "Επρεπε λοιπόν 
τό άτμόπλοιον νά έπιστρέψη, είς τήν Εύπατό
ριαν νά έφοδιασθή μέ τήν άδειαν !

Ό πλοίαρχος άκούσας ταύτα μικρού δεΐν νά 
λιποθυμήση. ’Αλλά τί νά κάμη ; Τήν πρωίαν 
ήρχισε πάλιν τούς ελιγμούς, έξήλθε μέ τόν τρό
πον δπου είσήλθεν καί έφθασε μετά πλοϋν 125 
μιλίων είς τήν Εύπατόρ ι αν διά νά έφο - 
διασθή μέ τά έςής :

Ιον Τήν άδειαν τής φορτώσεως.
2ον Τήν ελευθεροκοινωνίαν.
3ον Τόν άδηφάγον τελωνοφύλακα’ καί
4ον Τούς άπαιτουμένους έργάτας, διά νά 

φορτώσουν τό άτμόπλοιον ! !
Έν τούτοις ό ναυλομεσίτης έτράβηξε 

τήν προμήθειάν του βεβαιώσας δτι τό Μ π α- 
κάλ είναι τόπρώτο λιμάνι τής 
Κριμαίας!

Τό γεγονός τούτο άναφέρομεν μόνον διά νά 
χρησιμεύση ώς γενικόν μάθημα είς τούς ίδιο- 
κτήτας καί ναυλομεσίτας τών άτμοπλοίων οί 
όποιοι πρέπει νά σημειώσουν μέ άνεξίτηλα γράμ
ματα είς τήν μνήμην των τό Μπακάλ τής 
Κριμαίας, δπεο άναγράφεται είς μερικούς Οα- 
λασσογραφικούς χάρτας και Tatish.

Ν. Γ. Κ.

ΣΤΛΟΜΟΣ ΑΝΟΡΑΚΕΥΣΕΩΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ

*0 έκ Σύρου μεγαλέμπορος γαιανθράκων κ.
A. Ε. Μαυρ γορδάτος νέαν παρέχει εύκολίαν 
είς τήν άτμήρην ναυτιλίαν διά τής ίδρύσεως 
Σταθμού άνθρακεύσεως έν Ζακύνθω.

Περί τής χρησιμότητος τοΰ νέου τούτου μέ
τρου ιδού τί γράφει είς τών διακεκριμμένων 
πλοιάρχων μας.

«Φίλε κ. Διενθυντά τής «Ν. Ελλάδος». 
«Τή 7/20 ’Οκτωβρίου άναχωρήσας έκ Μασ- 

» σαλίας μέ τό άτμόπλοιον μου «Φ ρ ό σ ω»
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» Six Νοβορωσίσκην ζχτ^τό διάστημα τοΰ τα
υ ξειδίου μου έ’νεκεν των εναντίων ανέμων καί 
» μεγά'ων τρικυμιών ήναγκάσθην να λοξοδρο 
» μώ και έξώδε σα όλους σχεδόν τούς γαιάν- 
» θοακας. Ώς έκ τούτου δέ ήναγκάσθην νά 
» προσορμισθώ είς Ζάκυνθον όπου ευτυχώς εύ- 
» ρον γαιάνθρακας Αης ποιότητας Κάρδιφ είς 
» τόν ίδρυθέντα πρό ολίγου εκεί Σταθμόν Άν- 
» θρκκεύσεως παρά τοΰ κ. Μχυρογορδάτου, 
» δπερ θεωρώ έργον εύεργεσίας δια 
» την ναυτιλίαν.

Πρός τούτοις συνιστώ είς τούς ένδιχφερομε'- 
» νους πλοιάρχους και ϊδιοκτήτας άτμοπλοιων 
« τό ώφέλ'μον τούτο μέσον,τό όποιον πρέπει νά 
» λάβωσι ύπό καλήν σημείωσιν καί κυρίως διά 
» τάς γραμμάς τοΰ Άδριατικοϋ

Τά άτμόπλοια έν Ζκκύνθω άνθρακεύουσιν 
» ημέραν και νύκτα έντός τοΰ λιμένος είς βάθος 
» 25—30 ποδών κχ’ έν άσφζλείοι».

Μεθ’ ύπολήψεως
Ό πλοίαρχος τής «Φρόσως» 

ΓΚΙΚΑΣ ΚΟΥΛ,ΟΥΡλΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ι1ΕΣΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΙΙΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗι
(συνέχεια)

"Αοθρον 5ον

1Το£ν ^λοΐον ίστιοφόρον θαλασσοποροΰν καί 
οίονδήποτε πλοΐον ρυμουλκούμενον, δέον νά 
φέρη τούς αυτούς φονούς τούς άναγραφομένους 
ύπό τοΰ άρθρου 2 δι’ άτμόπλοιον θχλασσοπο 
ροΰν, τή έξα'ρέσει τών λευκών φανών, τών έν 
χύτφ άναφερομένων, ούς τινας οΰδέπο'ε θέλει 
φέρει.

"Αρθρον 6ον

Όσάκις, ώς έν τή περιπτώσει μικρών πλοίων 
θαλασσοπορούντων, διαρκούσης κακοκαιρίας, 
ό πράσινος καί έρυθρός πλευρικοί φανοί δέν δύ- 
νανται νά μένωσι σταθερώς τοποθετημένοι είς 
τάς οικείας θέσεις των, οί φανοί ούτοι δε'ον νά 
φέρωνται διά τής χεερός άνημένοι καί έτοιμοι 
πρός χρήτιν, δέον δέ, άμα ώς προσεγγίζωνται 
ή προσεγγίζωσιν έτερα πλοία, νά έπειδεικνύων- 
ται έκ τών οικείων αύτών πλευρικών θέσεων πρό 
χρόνου επαρκούς πρός πρόληψιν συγκ ούσεως, 
κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε νά καθίστανται ού 
τοι τά μάλιστα ορατοί καί ούτως ώστε όπράσι- 
νος φανός νά μη ή ορατός άπό τά αριστερά 
τοΰ πλοίου, ούτε ό έρυθρός άπό τά δεξιά, ούτε, 
ξάν η τούτο έφαρμοστόν, π’>έον2 άνεμιρρόμβων 

όπισθεν τοΰ πλαγίου κατά τάς οικείας αύτών 
πλευράς.

"Οπως δέ γίγνηται εύκολώτερον καί ασφαλέ
στερου ή χρήσις τών φορητών τούτων φανών, 
δέον έκάτερος τούτων νά ή κεχρωματισμένος 
έξωθεν μέ τό αύτό χρώμα τοΰ έσωτερικοΰ φω
τός, νά φέρη δέ τό άπαιτούμενον πχρασανίδωμα 

"Αρθρον 7 ον
’Ατμόπλοια χωρητηκότητος έλάσσονος 40, 

καί πλοία διακωπών ή ιστίων πλέοντα έλάσ
σονος 20 τόννων μικτής χωριτικότητος, καί 
λέμβοι πλέουσαι διά κωτιών, δταν θχλασσοπο- 
ρώσι, δέν ύποχρεοϋναι νά φέρωσι τούς φανούς 
τούς άναφερομένους έν άρθρφ 2 (α) (β) καί (γ) 
έάν δμως δέν φέρωσι αύτούς δέον νά ώσιν έφω- 
διασμένα διά τών επομένων φανών.

1) .’Ατμόπλοια χωρητικότητας έλάσσονος 40 
τόνων δέον νά φέρωσιν.

ά) Έν τφ πρωραίω μέρει τοΰ πλοίου, ή έπί 
ή έμπροσθεν τής καπνοδόχου, ένθα άριστα δύ- 
ναται νά καταστή καταφανής, καί είς ύψος άνω
θεν του δρυφράκτου (παραπέτου) ούχί έλασσον 
9 ποδών, λευκόν διάφεγγη φανόν κατεσκευα- 
σμένον καί τοποθετημένον ώς αναγράφεται έν 
άρθρω 2 (α), καί τοί'ύτου χαοακτήρος ώστε 
νά ή ορατός είς άπόστασιν τουλάχιστον 2 μι
βίων.

β') Πράσινον καί έρυθρόν πλευρικούς φανούς 
κατεσκευκσμένους και τοποθετημένου; ώς άνα- 
γράφεται έν άρθρω 2 (β) καί (γ), καί τοιού’ου 
χαρακτήοος ώστε νά ώσιν ορατοί είς απόστα 
σιν τούλάχιστον ενός μιλίου, ή σύνθετον φανόν 
'εικνύοντα πράσινον καί έρυθρόν φώς άπό τής 
εύθείας τής πρώρας ρέχρι 2 ανεμόρρομβων ό
πισθεν τοΰ πλαγίου έπί τών οικείων αύτών πλευ
ρών Ό τοιοΰτος φανός δέον νά φέρηται ούχί 
έλασσον 3 ποδών κάτωθεν τοΰ λευκού φανοΰ.

2) Μικραί ατμάκατοι, οΐας φέρουαι νά θα- 
λασσοποροΰντα πλοία, δύνανται νά φέρωσι τόν 
λευκόν φανόν είς έλασσον ύψος 9 ποδών άνωθεν 
τοΰ δρυφράκτου, ούτος δμως πρέπει νά φέρηται 
άνωθεν τοΰ συνθέτου φανοΰ, τοΰ άναφερομένου 
έν ύποδιαιρέσει 1 (β).

3.)Πλοία  πλέοντα διά κωπών ήΐστίων, χωρη 
τικότητος έλάσσονος 20 τόνων, δέον νά έχωσι 
πρόχειρον πρός έπίδειξιν διά τής χειρός φανόν 
φέροντα πρασίνην ύελον πρός τό εν μέρος καί 
έρυθράν πρός τό έτερον, οντινα, καθ’ ήν στιγ
μήν προσεγγίζουσι πρός έτερα πλοία ή προσεγ
γίζονται ύπό άλλων πλοίων, δέον νά έπιδεικνύ- 
ωσι πρό χρόνου έπαρκούς προς πρόληψιν συγ- 
κρούσεως, ούτως ώστε ό πράσινος φ·> νός νά μή 
φαίνηται άπό τά άριστερά τοΰ πλοίου ούτε ό 
έρυθρός άπό τά δεξιά.

(ακολουθεί)

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Πειραιώς τά έξης ατμόπλοια. Τό έλληνικόν 
«'Ήρα» τοΰ Τζών έκ Βάρνης, τό αυστριακόν «Καρνι- 
όλα» έκ Τεργέστης-Πατρών, τά έλληνικά «Νικόλαος 
Καστριώτης» έκ Νικολάϊεφ πρός άνθρακευσιν, «Ελέ
νη» έκ Ταϊγανίου πρός άνθρακευσιν καί «Βόσπορος» έκ 
Ταϊγανίου πρός άνθρακευσιν.

— Τήν Τρίτην κατέπλευσαν τό βελγικόν «Λιέζ» έκ 
Πατρών πρός έκφόρτωσιν ύπολοίπου φορτίου, τό γαλλι
κόν τοΰ Μεσσαζερή «Sydney» έκ Μασσαλίας, τό έλ
ληνικόν «Μιτυλήνη» πρός άνθρακευσιν καί τοΰ Κουρτ- 
ζή «’Αλεξάνδρεια» έκ Δήλου.

— Τήν Τετάρτην τά έλληνικά έκ Ταϊγανίου πρός 
άνθράκευσιν «Κεφαλληνία» «Δέσποινα» και «Σκαρα- 
μαγκάς» καί ή «Κρήτη» τοΰ Κουρτζή έκ Κρήτης.

— Τήν Πέμπτην τά έξης άτμόπλοια «Γεώργιος 
Κούτσης» έλληνικόν έξ Ίσμαηλίας μέ φορτίον σίτου, 
« Πέλοψ» τής Νέας έκ Βάρνης-Καββακίων καί «Πελο
πόννησος» τοϋ Γουδή έκ Θεσσαλονίκης Βόλου.

— Καί τήν Παρασκευήν τό «Μοντενέγκρο» έκ Βριν- 
δησίου Πατρών.

ΝΑΥΛΠΣΕΙΣ

Οί ναύλοι τής Μαύρης θαλάσσης ώς καί οί τών 
γαιανθράκων έξ ’Αγγλίας διατηρούνται πάντοτε εις τήν 
ιδίαν θέσιν, άν καί εύρισκόμεθα είς τά πρόθυρα τοϋ 
κλεισίματος τής Άζοφικής.

Κατ’αύτάς έγένοντο μερικαί ναυλώσεις Έλληνικώ» 
καί ’Ιταλικών ατμόπλοιων, τάς όποιας παραθέτω.

Τό άτμόπλοιον «Λέων» πλχ. Νικολάκης έναυλώθη 
άπό Άζοφικήν διά Μασσαλίαν μέ φρ. 10,75 ύπό 
τοϋ καταστήματος Δράυφους. Τό άτμ. «’Ακμή» τόν. 
3900 πρός 10 σελ. άπό Κωνστάντσαν είς Hull. Τό 
άτμ. «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» άπό Ταϊγάνιον σελ.
11 καί 3 διά Λονδϊνον 11 καί 6 διά Ροτερδάμην
12 Άμβοΰργον. Τ° άτμ. «Φώτης» τόν. 4300' άπό 
Νικολάεφ εις Άμβοΰργον πρός σελ. 10 καί 3 φορτώ 
σεις ’Οκτωβρίου καί Νοεμβρίου. Τό άτμ. «Μανούσης» 
από Σουλινα είς Κοντινέντε ποός σελ. 11. ’Επίσης τα 
’Ιταλικά «Καβούρ» τόν. 2600 άπό Άζοφικήν διά 3 

λιμένας τής ’Ιταλίας φορτώσεις ’Οκτωβρίου—Νοεμ
βρίου πρός φρ. 11,50. Τό άτμ. «Unione» άπό Νοβο- 
ρωσσίσκην φρ. 9,25 διά 3 λιμένας ’Ιταλίας διά δύο 
συνεχή ταξείδια. Tc «Consozzio Carboni» τόν. 4 500 
άπό Νικολάεφ είς Γένοβαν φρ. 9,25 φόρτωσις 25)10 
Δεκεμβρίου.
Τό άτμ. «Confidenza» τόν. 3700 άτό Θερμιά διά Γλα- 
σκώβην πρός σελ. 8 καί 9.
Κατα το δεύτερον δεκαπενθήμερον τοΰ ’Οκτωβρίου έγι
ναν αί ακόλουθοι ναυλώσεις μέ γαιάνθρακας. Τό άτμ. 
«Λεωνίδας· άπό Κάρδιφ διά Μασσαλίαν πρός φρ. 0,25 
Τό ατμ. «Λεωνίδας καί Ελένη» άπό Νιουκάστελ ιίς 
Κωνσταντινούπολή σελ. 5 καί 6, Τό άτμ. «Βασίλειος» 
άπό Κάρδιφ είς Βρινδήσιον σελ. 5 καί 3. Τό άτμ. 
«Κλημεντίνη» είς Μασσαλίαν φρ. 6,25 «Άνδριάνα 
Σταθάτου» άπό Tgen είς Γένοβαν σελ. 5 καί 6 Τό 
ατμ. «Κωνστ. Σταθάτος» άπό Κάρδιφ είς Γένοβαν 
σελ. 5 καί 6. Τό άτμ. «Άνδρέας» άπό Νιουκάστελ 
είς Σαλέρνον σελ. 5 καί 7 1)2. Τό άτμ. «Γεώργ. Μι- 
χαλινόςο διά λ)σμόν τών ιδιοκτητών τοΰ άπό Κάρδιφ 
διά Πειραιά σελ. 5 καί 6. Ν. Λ. Μ.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποκριτοΰ μας)
Κάρδιφ 19)30 ’Οκτωβρίου

Αί τιμαί τών ναύλων^γαιανθράκων έχουσιν οΰτω. δι’ 
Άλγέριον 6 φρ. δι* Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί 6, Βριν- 
δήσιον 5 καί 9, Σιβιταβέκιαν 5 καί 9, Γένουα* άτμό- 
πλοιον 2,000 τόν. 5 και 9, άτμόπλ. 3—4000 τόν. 5 
καί 6, Λεγκόρν άτμ- 500 τόν πρός 5 καί 9. άτμ.800 
τόν. 5 καί 6, διά Μασσαλίαν πρός φργκ. 6,50 διά 
Μεσσίναν σελ. 4 καί 9, διά Γαέταν άπό 200—1000 
τόν. πρός 5 καί .9, 1Γορτ-Σάϊδ σελ. 5 καί 1 1)2. 
Παλέρμον 5 καί 9, Πειραιά 5 καί 3. Ρέτζιο 5 καί 10 
1)2, Σαβόναν 5 καί 6, Σΰρον 5 καί 3, Σμύρνην 5 
καί 9, Σ ,υλινά 6. Σπέτσιαν 5 καί 4 1)2 έως 5 καί 6. 
Τόρρε Άννουτζιάτα 5 καί 9 Τεργέστην 6 καί 4 1 )2 
Βενετίαν 6 καί 4 1)2, Τάραντα 5 καί 9. Βαρκελώ
νην 6 καί 9, Κατάνην 5 καί 9, Κων)πολι» 5 καί 9.

♦
Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα έν Κάρδιφ 

οί ναύλοι παραμένουσιν αμετάβλητοι είς 
τά 5 καί 3.

Η ΚΑΤ.ΣΤΑΣΙΣ TON NIYADN

Ή ναυλοαγορά έξακοκολουθεϊ αδρανής καί άνευ 
ούδεμιάς βελτιώσεως καί θάττον ή βράδιον πολλοί έκ 
τών πλοιοκτητών θά άναγκασθοΰν νά θέσωσι τά άτ- 
μόπλοια των είς άργίαν παρά νά έργάζωνται αυτά 
ύπό δρους έπιζημίους.

Μ’ δλα ταΰτα πληροφορούμεθα δτι μερικά έκ τών 
έλληνικών άτμοπλοιων έξακολουθοΰσι δεικνύοντα μικρόν 
όφελος 10—12 ο)ο έπί τών κεφαλαίων, καί έκ τών 
άτμοπλοιων τούτων δσα, έξ δσου τούλάχιστον πληροφο- 
ρούμεθα, ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσι ναύλους διά τό 
δλον ταξείδιον πηγαιμοΰ καί έπιστροφής είς τά 18)- τόν 
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τόννον.

Οί ναΰλοί όμως αύτοί σήμερον δεν είναι εφικτοί.
”Αν λάβωμεν δέ ύπδ σημείωσιν δτι τούλάχιστον 

7 1 )2 ο)ο -ίτρέστεε νά τεθώσι κατά μέρος διά φθοράν, 
βλέπομεν ότι καί ύπδ τούς καλλίτερους όρους τδ καθ ’ 
αύτδ κέρδος δέν ύπερβαίνει τά 4 1 2—5 ο)ο, πληρο- 
φορούμεθα δέ ότι ή τροφή τών ναυτών δέν ύπερβαίνει 
τά 75 έκατοστ. φρ, κατ’ άνθρωπον τήν ημέραν, ώττε 
δύναται τις να φαντασθή όποια λιτότης έπ κρατεί έπί 
τών ατμόπλοιων τούτων καί νά άπορήση άν εΐνε δυνα 
τόν νά έξακολουθήση πλοιοκτήτης νά εύρίσκη πλήρω
μα ύπο τοιούτους γλίσχρου; όρους.

(Έκ τοϋ Γραφείου Άγελάτ ου, Σφέτσου καί Σιά)
ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας)
Κάρδιφ 17)30 ’Οκτωβρίου

Ή αγορά τών γαιανθράκων έχει ουτω. Α'. ποιότη
τος χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ σελ. 16 καί 6 έως 16 
καί 9, β'. ποιότητος 16, γ'. ποιότητες 15, ψιλός γαι
άνθραξ Κάρδιφ. α' ποώτητο; 10 έως 10 καί 3, β' ποιό- 
τητος 9 καί 3. ’Ανάμικτος Κάρδιφ ι,μιτά ψιλά, μισά 
'Χονδρά) α'. ποιότητος 13 καί 4 1)2 ικαί β' ποιότητος 
13 καί 6. Νιοΰπορτ χονδρός α'. ποιότητος 14 καί 3 
καί β'. ποιότητος 13 καί β.

❖
Έκ Κάρδιφ τηλεγράφημα χθεσινόν άναγ- 

γέλει δτι ή σταθερότης εις τάς τιμάς τών 
γαιανθράκων έξακολοθεϊ.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(Συνεργάτου μας)
ΓΕΝΟΒΑ 28)10 ’Οκτωβρίου

«’Αδελφοί Σιφναίου» 14110 είς ’Οδησσόν. «’Αλέ
ξανδρος Μιχαλινός» διήλθεν έκ Δαρδανελίων 25)10. 
«’Αλέξιος Γάγκος» 22) Ιθ άπό Ροτερδάμην είς Βραΐ
λαν. «’Αμφιτρίτη» είς Μασσαλίαν τήν 19)10. «Άν- 
δρέας» 20)10 άπό Tyne διά Σαβόνα. «Άνδριάνα 
Σταθάτου» Tyne 22)10 διά Γένοβαν.

«Άνδρος» Cardiff 14)10 διά Σύρον. «’Ανώνυμος» 
14)10 είς Βενετίαν άνεχώρησε 24)10. «’Αντώνιος» 
23)10 διήλθε τό Sagress διά ΙΙαλέρμον. «’Αντώνιος 
Σταθάτος» άνεχώρησεν άπό Βραΐλαν. «Αύ'ρα» ύπό 
εκφόρτωσα είς Γένοβα.

«’Ασημίνα» διήλθε 17)10 Δαρδανέλλια διά Βρέμην. 
«Μπέμπη» 14(10 είς Κέρτς. «Βόσπορος» διήλθε 5)10 
τά Δαρδανέλλια διά Ταϊγάνιον. «Βασίλειος» 23)10 
άπό Κάρδιφ είς Βρινδήσιον. «Βρισηΐς» 17(10 είς Κέρτς 

«Δέσποινα» (Μαργαρώνη) είς Κέρτς 24)10. «Δέσ
ποινα Μιχαλινοϋ» 22)10 διήλθε τά Δαρδανέλλια. 
«Γεώργιος» 17] 10 είς Λιβερπούλην. «Γεώργιος Μι- 
χαλινδς» 18)10 είς Clyde. «Γεώργιος Μπούμπουλης» 
άπδ Hull 22)10 διά Blyth.

«Γίρδα Άμπατιέλλο» άπό Methyl 27)10 διά Σπέ- 
τσιαν. «Γεώογιος Ροϋσσος» 17)10 έφθασεν είς Κέρτς.

«Ελένη» έφθασεν είς Κέρτς 25)10. «Ευθύμιος» 22) 
10 άπό Νικολάεφ είς Μασσαλίαν.

«’Εμμανουήλ» 22)10 άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν. 
ϊ’Ελένη» (Διακάκης) 18)10έφθασεν είς Βενετίαν 21) 
10 άνεχώρησε. «Έλπιδοφόρος» είς Κέρτς 21)10. 
«Έπτάλοφος» τήν 5)10 Κων)πολιν είς Λονδινον.

« Ελένη Σιφναίου» τήν 16)10 είς Κέρτς. «"Ηπει
ρος» (Μαρλάς) άνεχώρησεν άπό Γένοβα 24)10. « Ή- 
ρώ» τήν 13)10 Σουλινά δι’ ’Ανβέρσαν. «’Ιωάννης 
Κούτσης» είς Κωνστάνσαν τήν 14)10. «Κατίνα» άνε
χώρησεν άπό Πειραιά.

«Κωνσταντίνος» (Καλαφάτης) 22)10 Κέρτς. «Κων 
σταντινος Σταθάτος» 23)10 άπό Barry διά Γένοβα. 
«Λεονάρδος» 20)10 διά Ταϊγάνιον. «Λέων» άπό Μασ
σαλίαν 22)10 διά Ταϊγάνιον. «Λεωνίδας» 25)10 Κάρ- 
διφ διά Μασσαλίαν.

Λεωνίδας καί Ελένη» 19)10 άπό Tyne είς Κων) 
πολιν. «Μανούσης» 10)10 Σουλινά είς Δαρδανέλλια 
25)10. «Μαρία» (Φωκάς) 10)10 Δαρδανέλλια. «Μα
ρία» (Μωραΐτου) Κάρδιφ Δεριτζέ 21)10. «Μαρία» 
(Λεβαντής] Κέρτς 21)10.

«Μαοιέτα Ράλλη» 2)10 άπό Pen.ith εις ’Αλεξάν
δρειαν 17)10. «Βερβενιώτης» διά Δαρδανελίων 14)10 
«Νικόλαος Καστριώτης» 16)10 διήλθε τά Δαρδανέλ- 
λϊα. «Πριγκήπισσα Σοφία» είς Νεάπολιν 22)10.

«Πολυξένη» Pd. Octavos about 23)10 διά Σϋρον. 
«Ποσειδών» 7)10 Κάρδιφ διά Σουλινά. «Σπάρτη» 
διήλθε Δαρδανέλλια 24)10. «Στέφανος» διήλθεν 18) 
20 Δαρδανέλλια διά Μεσόγειον. «Βαλλιανος» διήλθε 
Γιβλαρτάρ 22)10 διά Πειραιά

«Ζάνος Σιφναΐος» διήλθε Δαρδανέλλια 23)10 
«Ζαρίφης άνεχώρησεν άπό Oneglia 28)10 Βραΐ
λαν. «Χαρίλαος Τρικούπης» 24)10 Κάρδιφ είς Πει
ραιά «Φρόσσωε 20)10 Μασσαλίαν είς Νοβορωσσίσκην 

«Μενέλαος» 19)1 0 Μασσαλίαν είς Βραΐλαν. «Κλε- 
μεντίνη» έφθασεν εις τάς 20)10 Μασσαλίαν Port 
Yalbat «Μιχαήλ» 18)10 είς Δουγκέρην άπό Νοβορωσ- 
σίσκην. «Μάρθα» 17)10 είς Κέρτς. «Αικατερίνη Κού
πα» 17)10 είς Κέρτς.«Κεφαλληνία» 16)10 είς Κέρτς 
«Κορνήλιος» 15)10 είς Ρέτζιον άπό Κάρδιφ

«Μαρής Βαλλιάνος» έφθασεν είς Βαρκελώνην 21) 
10. «Ευάγγελος Πετρίτσης» 20)10 εις Δαρδανέλλια. 
«Επτάνησος» είς Γένοβα ύπό έκφόρτωστν. «Άννίκα» 
εφθασεν 20)10 είς Γένοβα. «’Αργώ» άνεχώρησεν 25) 
10 άπό Μασσαλίαν

«Μπήλλιω» άπό Γένοβαν 19)10 διά Ταϊγάνιον. 
«Βικτωρία» άνεχώρησεν άπό Ταϊγάνιον διά Πειραιά. 
«Δημ. Σκυλίτσης» 18)10 είς ’Αλεξάνδρειαν. «Σοφία 
Κούππα» είς Δαρδανέλλια 25)10.

Ν. Λ. Μ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Δύο έκ τών Έλην. άιμοπλοιων «Έρνέστα Φώσκο- 
λο» προερχόμενον έκ Γαλαζίου μέ φορτίου ξυλείας την 
παρελθοϋσαν έβδομάδα καί «Μιτυλήνη» ταξειδεϋον ήτν

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΜετόγει)ν διέτρεξαν έκ τής έν τώ πελάγει σφοδρά; 
τρικυμίας μέγαν κίνδυνον. Άμφότερα ευτυχώς κατόρ
θωσαν να άποφύγωσι τδν κίνδυνον τούτον.

Η ΣΠΟΓΓΛΙΕΙΑ

Ή αιγυπτιακή έφημερίς «Έλβατάν» γράφει ότι ή 
αιγυπτιακή κυβέρνησις θά ύποβάλλη δικαίωμα αλι
είας σπόγγων τά είς έλληνικά σπογγαλιευτικά πλοιάρια 
τά άλιεύοντα σπόγγους παρά την Μερεώτιδα.

ΑΙ ΠΡΟΚϊΜΑΙΑΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Κατά τάς βυζαντινά; συναδέλφους οί κάτοικοι τής 
νήσου Χίου ένεκα τών βαρέων τελών είς ά ύπέβαλε τούς 
αυτόθι εμπορευομένους ή έταιρία τών προκυμαιών μή 
δυνάμενοι νά συμμορφωθώσι πρδς τάς απαιτήσεις αύτής 
απεφασισαν να χρησιμοποιήσωσιν έτερον φυσικόν λιμένα 
κείμενον είς τό χωρίον Λαγγαδά είς άπόστασιν δύο 
ώρών εκ τής πόλεως, αφοϋ έκεΓ ύπάρχει καί έδρα 
τελωνειακού ύπαλλήλου καί έπομένω; τά έμπορεύματα 
ήδύναντο δικαιότατα νά έπιβιβάζωνται ασφαλώς. Έκ
τος τούτου δ λιμήν τοϋ Λαγγαδά είναι έξωθεν τή; 
ώρισμένης διά τής συγγραφής τών ύποχρεώσεων ζώνης. 
Οί κάτοικΊ εύτυχεϊς έκ τής άπαλλαγής τών φόρων 
καί τών τελών τής έταςοίας ταύτης έσπευσαν όπως 
καταστρώσωσιν όδόν μεταξύ τής πόλεως καί τοΰ ρηθέν- 
τος λιμένες Λαγκαδά, ένθα τά άτμόπλοια καί τά 
ιστιοφόρα πλοία προσήγγιζον, όπως άποβιβάσωσι τά 
έμπορεύματα των.

ΒΛΑΒΗ ΑΥΣΤΡ ΑΤΜΟΛΟΙΟύ

Κατά τήν «Πατρίδα» τών Χανιών τό αύστριακόν 
άτμόπλοιον τοΰ Λόυδ «Φραγκίσκος Φερδινάνδος» πλέον 
έκ Τεργέστης διά τάς Ινδίας έπαθε μικρόν ρήγμα είς 
τόν κεντρικόν σωλήνα τής μηχανής,- δπερ ίδών δ μη
χανικός έσταμάτησε τό άτμόπλοιον πρός πρόληψιν μεί- 
ζονος ζημίας. *0 δ’ε πλοίαρχος παρεκάλετε τό έκειθεν 
διερχόμενον ιταλικόν άτμόπλοιον καί έρυμούλκησεν αύ- 
τό είς Χανΐα.

Έκειθεν τό άτμόπλοιον τής ίδιας εταιρίας «Γα
λάτεια» έφερε τό βλαβέν τμήμα τοΰ σωλήνος τό οποίον 
έν μια νυκτί έπεσκεύασε τό μηχανοποιείον Τζών. Α
κολούθως ή «Γαλάτεια» παραλαβοΰσα αυτό μετέφερεν 
είς Χανία καί μετά τήν τοποθέτησίν του τό άτμόπλοιον 

ιέξηκολούθησε τόν πλοϋ/ του.
Μετά τής «Γαλατείας» άφίκοντο είς Πειραιά τινές 

-τών έπιβατών τοΰ «Φρ. Φερδινάνδου» καί έπεσκέφθη- 
,σχν τάς ’Αθήνας.

ΣΥΡΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ύπό τοΰ κ. Π. Φουστάνου φοιτητοϋ τής Νομικής 
ίέξεδόθη ποικιλώτατον καί καλλιτεχνικώτατον τό είκο 
-νογραφημένον ήμερολ’,γιον τής Σύρου. Ή φιλολογία, 
-τό έμπόριον, ή ναυτιλία παρελαύ-ουν είς άρθρα περι
σπούδαστα είς τάς τριακοσίας αύτοΰ σελίδας από τοώς. 

• δοκιμωτέρους Συριανούς καλάμους. Τό Συριανόν ήμε- 
ρολόγιον είναι ενδιαφέρον ανάγνωσμα όχι μόνον δια 

-τούς Συριανούς, αλλά καί διά πάντα Έλληνα.

Βραΐλα 13)26 1901 
(Άνταποκριτοϋ μας)

Τά κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ύπό φόρτωσιν 
ατμόπλοια έν τώ λιμένι μας ήσαν 43 άντιπροσωπεύον- 
τα τό ούχί εύκαταφοόνητον ποσόν τών 145,000 τόν- 
νων. "Απαντα σχεδόν τά ατμόπλοια ταΰτα ϊ,σαν 
προναυλωμένα παοά τών ενταύθα μεσιτών πρός 13)6 
—14)3 κατά unit, παρεχιυρήθησαν δέ παρά τούτων 
είς τούς σιτεμπόρου; μέ 10]6-10]9. Ταΰτα συνέβησαν 
κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα, ένώ κατά τήν τρέ- 
χουσαν ύπό φόρτωσιν εύρίσκονατί 24 ατμπόπλοια εξ 
ών Έλληνικά ό «ΙΙολύμητις» διά Ροτερδάμην «Ν. 
Βερβενιώτης'» δι’ ’Ιταλίαν καί «Ακμή» έφ’ ού πλοι- 
αρχεύει ό ρέκτης πλοίαρχος Θεόδωρος Μαγνησιάτης 
δΓ ’Ιταλίαν. Πρό τριών ημερών άνεχώρησεν ό «’Αν
τώνιος Σταθάτος» διά Βενετίαν’ τό άτμόπλοιον τοΰ
το θά προσέγγιση είς Πειραιά, όπου θά έκφορτώση 
120 βόας καί 8 ίππους. ’Επίσης έκ Πειραιώς θά δι- 
έλθη τό άτμόπλοιον «Άριστέα» κατευθυνόμενον είς 
’Ιταλίαν. Τά είς Γαλάζιον ιοορτώνοντα ατμόπλοια εί
ναι 7 έξ ών έν μόνον Ελληνικόν τό «Έρνέστα Φώ- 
σκολου» φορτώνον ξυλείαν δι’ ’Ιταλίαν.

"Αφθονα καθ’ έκάστην καταφθάνουν σιτηρά’ οί έ- 
φετεινοί αραβόσιτοι καίτοί άφθονοι είναι έλαττωματι- 
κοί, δΓ S έκτίθενται είς τό ύπαιθρον πρός ξήρανσιν.

Τών γεννημάτων αί τιμαΐ εύρίσκονται έν σχετική 
βελτιώσει, ήτις δέν φαίνεται νά έχη σταθερόν χαρα
κτήρα.

Τών σλεπίων οί ναΰλοϊ είναι φρ. 1,50-1,60 Κ. Β.
Οί Γαιάνθρακες τιμώνται άπό φρ. 38-48 κατά 

τόννον, άναλόγως τής ποιότητος.
Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 20 πόδες άγγλ.

X. Μ.
* t ♦

Βραΐλα 7)20 ’Οκτωβρίου 1901.
Μ’ δλον ότι είναι ή ώρα τοΰ έτους καθ’ ήν έν τώ 

Δουνάβει πάσης φύσεως έργασία βελτιοΰται, τοσαύτη 
έπικρατεΐ απραξία καί χαλαρότης έν τή άμ>ρμ μας 
όση ούοέποτε άνεγράφη είς τά χρονικά τοΰ έμπορίου 
τής Ρουμανίας. Οί ναύλοι τών ατμόπλοιων οίτινες 
κατά τήν αυτήν έποχήν τοΰ παρελθόντος έτους ήταν 
20—22 σελίνια, φέτος κυμαίνονται μεταξύ τών 9 
—10 σελινίων.

Τά δημητριακά άτινα ώς έκ τής έπιμόνου ζητ ήσεως 
κατά τό παρελθόν έτος εύρίσκοντο έν ύπερτιμήσει καί 
άφθόνως έξήγοντο, κατά τό τρέχον ένεκα . σχετικής α- 
ποαξίας τών Εύρωπαϊκων αγορών κρατούνται εν ταϊς 
άποθήκαις, έξ οΰ πηγάζει ή έπί τών ναύλων τών άτ- 
υ,οπλοίων μεγάλη ύποτίμησις, εί; ήν ούχί ολίγον συν
τελεί καί ή έν τώ λιμένι μας συρροή ατμόπλοιων με
γάλης χωρητικότητος. -1

Εις τόν -λιμένα μας φορτώνουν 23 άτμόπλοια, έκ 
τών όποιων ύπό έλληνικην σημαίαν τό «Κατίνα» προ- 
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ναυλωθέν πρός 14)6, «Πολύμητις» καί «’Ακμή» διά 
τά όποια έν τή τελευταία μου σας έγραφο , καί «Με
νέλαος» διά Μεσόγειον.

Είς Γαλάζιον φορτώνουν 7 ατμόπλοια έξ ών τδ 
«Κωνσταντίνο;» ελληνικόν μέ πλοίαρχον τόν κ. Θ 
Συνοδινόν.

Τών σλεπίων οί ναΰλοι είναι 1.50—1.60 φρ. Κ. Β. 
τών δέ γεννημάτων αί τιμαί είναι σίτος 7.75—9.15 
φρ. τό Εκτ. ΚρεΟή 5—6 φρ. τό Hect.

Φασόλια 12—15 φρ. τά ο)ο Κλ.
Γαιάνθρακες τιμώνται 47 οί έκλεκτοί καί 38 οί 

κοινοί. Τά ΰδατα τοϋ Λουνάβεω; είναι 20 1)4 α. π.
X Μ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝ f-ΠΣΣΙΑ

(Άνταποκριτοϋ μας)

Ταίγάτίον 1 ’Οκτωβρίου.
'Ο ένταΰθα "Ελλην πρόξενος κ. Φιλήμων άπέστει- 

λεν είς τό ϋπουργεϊον τών Εξωτερικών αυτόθι νέαν 
εκθεσίν του διά τήν ναυτικήν κίνησιν τοΰ μηνός Αύ
γουστου.

Κατά τόν μήνα τούτον κατέπλευσαν μέν έν δλω 
ήμέτερα πλοία 26 ήτοι 21 άτμ. καί 5 ίστιοφ. τόν. 
ρεζίστρο 22, 624 καί 8ϋ)θ0 μετά ναυτών 503. Τοΰ. 
των 8 ήταν ύπό φόρτωσιν ήτοι 5 άτμ. καί 3 ιστιο
φόρα, άπέπλευσαν δέ 22 ήτοι άτμόπλοια 19 καί ί- 
στιοφ. 3 τόν. ρεζ. 19,536 καί 50)00 ή βάρους τόν. 
45,530 καί 83)θθ μετά ναυτών 436 καί φορτίον σί
του ψαθών 272,105, παραμεινάντων έπομένως 4 διά 
ναύλωσίν των κατά Σεπτέμβριον.

Έκ τών 22 ατμόπλοιων τών άποπλευσάντω» κατ’ 
Αύγουστον ε, έ. τά περισσότερα τοΰ ήμίσεως τούτων 
έναυλώθησαν ύπό ξένων εμπορικών οίκων γεγονός εν
δεικτικόν τής έπί τών ήμ ετέρων ατμόπλοιων καί ι
στιοφόρων έξακολουθούσης τής εύμενοΰς προτιμήσεώς 

f 
των.

Ή έν ταίς Εΰρωπαϊκαΐς άγοραίς Κρατούσα νέκρω 
σις ζητήσεως ρωσσικών σιτηρών, προέρχεται κυρίως 
έκ τών έξ Αμερικής πολλών προελεύσεων καί έναπο- 
ταμιεύσεω» τής άλλως τε καλλίστης έφετεινής αμερι
κανικής έσοδείάς. Καίπερ ή έν Ταϊγανίω έσοδεϊ^ι, ύ- 
πήρξεν όχι τόσον καλή εφέτος, ούχ ήττον όμως ή έν 
Ταϊγανιω καί Νββορωσσίσκη παρακαταθήκή σιτηρών 
ύπερβαινει ήδη. τό έν έκατομμύριον ψαθών, ών οί κά
τοχοι προαγοράσαντες είς τιμάς μεγαλειτέρας τών ση
μερινών δέν προβαίνουτιν είς άποστολάς έλπίζοντες 
ύψωμούς, έκ ταύτης διά τής έφεκτικότητός των προ
κύπτει ή ζημιοϋσα τήν ήμετέραν ναυτιλίαν εκπτωσις 
ναύλων.

ΤΑΞΕΙΛΙΛ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τό άτμόπλοιον «’Αλέξανδρος {Μιχαλινός» άνεχώρη- 
σεν άπό Νοβορωσσίσκην και άναμένεται αΰριον Αευτέ- 
ραν είς Πειραιά πρός άνθράκευσιν. Μεταβαίνει είς Άμ

ΤΐξΐΙΠΟΦΟΡΑ

— Τό ίστιοφόρον «’Αλέξανδρος» τήν 18)10 άνεχώ- 
ρησεν άπό Table bay.

— Το ίστιοφ. «"Αγιος Σπυρίδων» εύρίσκεται ύπό 
φόρτωσιν είς Κάρδιφ.

— Τό ίστιοφ. «Πριγκήπισσα Σοφία» έφθασεν είς 
Μασσαλίαν.

— Τό ίοτιοφ. «Σκιάθος» τήν 15)10 άνεχώρησεν 
άπό Βορδώ διά Svansea

— Τό ίστιοφ. «Πρίγκηψ Γεώργιος» άνεχώρησεν 
άπό Wybourg τήν 28)9 διά Γένοβαν, διήλθεν έξ Έλ- 
σινορ τήν 16)10.

ΣΥΓΓΡΟΥΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Κατά τηλεγραφικήν έκ Λευκάδος πληροφορίαν συνε- 
κρούσθησαν τά συγχρόνως καταπλεύσαντα είς τόν έκεί 
λιμένα άτμόπλοια «Εύβοια» τοϋ «Τζών» καί «Ελ
λάς» τοϋ Γουδή. Έκ τής συγκρούσεις έθραύσθησαν 
τρία έλάσματα τής «Ελλάδος»,

f
’Ομοίως τηλεγραφοΰσιν έκ Χαλκίδος ότι έθραύσθη 

ό άξων τοΰ μικροΰ άτμοπλοίου «Κάρυστος»

ΠΠΛΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Κατά το παρελθόν δεκαήμερον καί αί πωλήσεις 
άτμοπλοίων επίσης κατήλθον είς τό κατώτατον όρισν, 
έσημειώθησαν δέ δύο μόνον τοιαϋται. Άμφότερα τά 
πωληθέντα άτμόπλοια είναι παλαιας κατασκευής τό 
μέν τοΰ 1875, τό δέ έτερον τοϋ 1873. Έκ τούτων ή 
«Αλβανία» πωληθεΐσα είς τήν έταιρίαν Χεδιβιέ εχει 
αλλάξει μηχανάς τφ 1885,είναι χωρητικότητος 3,500 
τόν.’Τό δέ δεύτερον έπωλήθη είς Νορβηγούς είναι κα
τασκευής τοΰ 1898, τόννων 3,000 βύθισμα 21 ποδών 
καί άξίας 19,200 λιρ. ’Αγγλικών.

ΠΑΡΛΓΓΕΛΙΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

1 Ως κατά τό προπαρελθόν, ούτω καί κατά τό πα
ρελθόν έφθήμερον παραγγελία νέου άτμοπλοίου δέν ση· 
μειοϋται είςτάς Άγγλικάς ναυτικάς έφημερίδας. Πα
ραγγελία άτμοπλοίου ίσοδυναμεί πρός έκμετάλλευτιν 
τού ναυτικού έμπορίου μετά έν καί ήμισυ έτος. Τόσον 
τα ’Αγγλικά ναυπηγεία είσίν πλήρη έργασιών διά 
παράδοσιν εις απώτερον μέλλον.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτο 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά άγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι
μώνται κατ’όκάν πρός 2.50.

Τά άβραστα πρός 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.

1 Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Το μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1·—1.40,

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

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

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

ΙΙερε Έξαρτεσμοΰ τών ΙΙλοίων, ύπο 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΪΤΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙβ
A Χ· Λ· ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

(‘Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρχαϊών, κίν
δυνων ζωής, άτυχημάτων χ.λ.π,

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ
Λρχ. 1 »

ΕΤΙΙ1ΙΑ ΪΓ\ΆΙ*ΟΜ·Ι
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

ΦΡ· ΖΡ· 1 »
ΕΕΛΜΗΝΟ1

» Ύ » » Ύ
Οε κ.κ. βυνδρομηταε σταρακαλοΰνταε νά συνοδεύωσε τάς αέτήβεες των 

Πρδς εγγραφήν μετά τοΰ αντιτίμου.

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

Ά,νεμολόγεον ΙΙυξεδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμματα Λίαπεέρ 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 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα αμέσως εις 
τόν αΐτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και Σ,α
ΠΕΙ PA IΕΥΣ— ΛΟΝ ΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικαί Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοιων.
ΤικΙεγραφ Διεύϋινσις CoTZI AS,SYRA-.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
(Μεσίτης τών’Ελλην. άτιιοπλ-τίων άπό τό 1879)

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

ύπόθεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια και τας 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιθυμοϋντες να εργασθώσι με 
τόν κ. Πσπαιικονόμου ί'ά εΰρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα συνδυαζομένην με τήν οικονομίαν.

" ΔΎ£ύ%νσ:ς. C~P.rppaiconomos- —---- ---
Sensale Maritimo

BARCELLONA

Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης Αντι
πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. 'Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας. 
WWWWW W WWWWWWWWWWWW WWW WWW 

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ- ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμ-πορικών άτμ.οπλοίων 

καί ναυλομ-εσΐται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: AAIVEZ1IIV, Κ,ωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξιτέλους 8

I Ν ΙΛΒΒΑΣ ««ι ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροι καί ναυλομ.εσΐται. Λέ- 

χονταε έμ.πορεύμ.ατα έπί προμ,ηΟεία 
*αί πρόναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί άτμ,όπλοια.

BUENOS—AIRES.
(America Sud, Republic.! Argentina).

Ζητούνται μηχανικοί a , β'. καί γ'. 
τάξεως “Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι’ άτμόπλοιον «“Ηπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι προς τόν Κον Ρ. Sp. 
Topali. GaraMunteni, Roumanie.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ KAI Cie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοιων. Μέγα 

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

♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ και Νοβοροσίσκ·/].
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