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ΣΥΝΕΦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ARMEMENT COLLECTIF)

(Συνέχεια έχ τοϋ προηγουμένου)

’Άρθρ. 459. Ό διαχειριστής τοϋ πλοίου δι
ορίζεται κατά πλειοψηφίαν. Διά τόν διορισμόν 
όμως διαχειριστοΰ μη συνεφοπλιστοΰ, απαιτεί 
ται ή ομόφωνος γνώμη απάντων τών συμμέ
τοχων.

*0 διαχειριστής τού πλοίου, δύναται ν’ άνα- 
κληθή κατά πάντα χρόνον, άνευ βλάβης τών 
περί άποζημιώσεως δικαιωμάτων του, όσα άπορ- 
ρέουσιν έξ ιδιαίτερων συμβάσεων.

Παρατ. Ό διαχειριστής είνε τό πρόσωπον είς 
δ ανατίθεται ή διοίκησις τής έπιχειρήσεως Καί 
ενόσω μέν οί συνεφοπλιστκί είσί πολυάριθμοι, ό 
διορισμός τοΰ διαχειριστοΰ αποβαίνει απαραίτη
τος, τούναντίον δέ, ό'ταν ό άριθμός τούτων εϊνε 
ελάχιστος, ότε δύναται νά θεωρηθή περιττός’ 
δθεν ό διορισμός ούτος εϊνε προαιρετικός κατά 
τόν ίσχύοντα Γερμ. νόμον. "Οπου όμως ύπάρ 
χει συνδρομή πολλών συνεφοπλιστών, έκοίθη ά- 
ναγκαΐος καί επιτακτικός ό διορισμός διαχειρι 
στοΰ, διότι άλλως ή σύγχισις καί τό αδιέξοδον 
είνε πρόδηλον ώς π. χ. έν Μεκλεμβούργω ένθα 
ισχύει ίδιον περί τούτου διάταγμα τής 28 Δβρί- 
ου 1863 (άρθρον 51). Καί κατά τόν ΙΙρωσσι- 
κόν Κώδικα άρόρ. 398 ό διορισμός διαχειριστοΰ 
είνε ’υποχρεωτικός κατά πάσαν περίπτωσιν, ή 
διάταξις όμως αΰτη κατηογήθη, διότι ό δια
χειριστής δύναται ν’ άποβή πολλάκις άσύμφο* 
ρος καί επαχθής, οσάκις μάλιστα ό άριθμός τών 
συνιδιοκτητών εϊνε ελάχιστο:.

"Αρθ. 460. Έν ταΐς πρός τούς τρίτους σχέ- 
σεσιν αύτοΰ, ό διαχειριστής τοΰ πλοίου έχει ώς. 
έκ τής ίδιοτητός του δικαίωμα νά ενεργή πά
σαν πράζιν άφορώσαν τό πλοϊον καί τήν απο
στολήν αύτοΰ.

Τό δικαίωμα τοϋτο έπεκτείνεται είδικώς είς 
τόν εφοπλισμόν, τήν συντήρησιν καί τήν ναύλω- 
σιν τοΰ πλοίου, τήν άσφάλειαν τοΰ ναύλου,τάς 
δαπάνας τοΰ έφοπλισμοΰ καί άβαριών, ώς καί 
τάς εισπράξεις τάς σχετιζομε'νας πρός τήν δια- 
χείρισιν τοΰ πλοίου.

Ο διαχειριστής τοΰ πλοίου-έχει τό δικαίω
μα νά παριστφ έπί δικαστηρίου τούς συνεφοπλι- 
στάς κατά τάς άνωτέρω περιπτώσεις.

Δύναται νά διορίζη καί ν άποβάλλη τόν πλοί
αρχον. Ό πλοίαρχος είνε ύπόχρεως ν’ άκολου- 
θή τάς διαταγάς τοΰ διαχειριστοΰ τοΰ πλοίου 
καί ούχί τάς τών συνεφοπλιστών.

"Ανευ ειδικής εντολής ό διαχειριστής δέν δύ
ναται νά συνομολογηση έν όνόματι τών συνεφο- 
πλιστών ή τινός έκ τούτων υποχρεώσεις διά συ
ναλλαγματικής ή γραμματίου είς διαταγήν, νά 
δανεισθή, νά πώληση ή νά ένεχυριάση τό πλοϊον 
ή μερίδια τού πλοίου, ή νά ένεργήση ασφάλει
αν έπ’ αύτών.

Έπί πάσιν διά τάς ύποθε'σεις καί πράξεις,τάς 
οποίας έχει τό δικαίωμα νά ένεργήση, ώς έκ τών 
καθηκόντων του ό διαχειριστής δέν χρήζει τής 
τυχόν άπαιτουμε'νης ειδικής έντολής παρά τινων 
νομοθεσιών τών κρατών (τών Γερμανικών).

Π■■ ρατ. Κατά τήν διάταξιν ταύτην ό διαχει
ριστής έχει άπόλυτον έζουσίαν τοΰ ένεργείν πά
σαν πράζιν μετά τρίτων χωρίς νά ήναι άνάγκη 
ρητής πρός τοϋτο ά'ϊείαςύπό τών συνιδιοκτητών, 
έκτος τών έν τφ άρθρω τούτφ προβλεπου ένων 
έξαιρέσεων, όπόθεν προκύπτει ότι οί τρίτοι δέν 
δύνανται ν’ άμφισβητήσωσι τήν έξουσίαν ταύ
την τοΰ διαχειριστοΰ επικαλούμενοι τούς περιο
ρισμούς, ούς συνωμολόγησα / οί συνεφοπλισταί 
μετ’ αύτοΰ.

Μεταξύ τών*δικαιωμάτων, άτινα δύναται νά 
ένασκήση ό διαχειριστής περιε'χεται έν τή § 2 
τοΰ άνωτε'ρω άρθοου, καί ή ασφάλεια τοΰ ναύ
λου, καί τοϋτο διότι κανά τόν Γερμανικόν νό
μον άρθρ. 782 έπιτρε'πεται ή άσφάλεια τοΰ ναύ
λου, ώς έπίσης καί έν Γαλλία δυνάμει τοΰ νε'ου 
νόμου 1885, ’Ισπανία Ίταλίφ 'Ολλανδία καί 
Βελγίφ (Παραβ. De-judins Τ. 6. άρ. 1352 
καί άκόλ.). IIαρ ’ ήμϊν όμως ένθα ύπάρχει ή ά- 
παγορέυτική διάταξις τοΰ άρθρ. 347 ή ύπό τοΰ 
έμπ. νόμου παρεχόμενη έξουσία είς τόν διαχει
ριστήν ν’ άσφαλίση τόν ναΰλον, παραμε'νει άνευ 
σημασίας (Και Φλογαίτου καί Χρυσανθοπούλου 
Ναυτ. Δίκαιον άριθ. 686).

Κατά ποιας δίκας ό διαχειριστής παριστά 
έπί δικαστηρίου τούς συνεφοπλιστάς; Μόνον κατ’
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έκ.είνας. οσχι σχετίζονται πρός τάς μεταξύ τοϋ 
διαχειριστού καί τών τρίτων πράξεις,δσαι θεω
ρούνται ίσχυραί κατά την πρώτην παράγραφον 
τοΰ ανωτέρω άρθρου.

"Αρθο. 461. Οί συνεφοπλισταΐ άναλααβά- 
νουσιν ύποχρεώσεις και άποκτώσι δικαιώματα 
κατά τών τρίτων, ώς προς τάς πράξεις,τάς όποι
ας ό διαχειριστής ένήργησεν ύπό την ιδιότητα 
ταύτην εντός τοΰ κύκλου τών καθηκόντων τευ, 
μολονότι καί άνευ της συναινέσεως τών διαφό
ρων συνεφοπλιστών.

"Οταν ό συνεφοπλισμός ύποχρεούται έκ πρά- 
ζεως συναφθείσης ύπό τοΰ διαχειριστού, οί συνε- 
φοπλισταί είσίν ύπόχρεοι κατά τόν αύτόν τρό
πον, ώσει ή πράξις έρένετο παρ’αυτών τούτων 
(άρθρ. 452).

-------------------------------------------------------------- -

Η ΘΕΡ.ΤΙΛΝΙΙΣ ΤΩΝ ΑΤΛΙ3ΛΕΒΗΓΩΝ Alt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έπ’ εσχάτων σπουδαίως ήρξάτο διεγεϊρον 
τήν προσοχήν τοΰ ναυτικοΰ κόσμου τό ζήτημα 
τής άντικαταστάσεως τοΰ νΰν έν χρήσει συστή
ματος τής δι’ ανθράκων θερμάνσεως τών άτ
μολεβήτων δι’ ύλης ή στον δαπανηράς, ού σμι- 
κρόν δ ’ ήδη κατεκτήσατο έδαφος ή γνώμη τής 
διά τοΰ ελαίου τής νάφθης, τοΰ κοινοΰ τουτέστι 
πετρελαίου, θερμάνσεως ’Επί τοΰ ζητήματος 
δέ τούτου μείζων γίγνεται λόγος έν τώ Γαλ- 
λικώ περιοδικώ «Τό ’Τμιτοριαότ 2Va»Mor», 
δθεν παραλαμβάνομεν τάδε:

«’Από πολλοϋ ήδη έξακολουθοΰμεν έΔίστών- 
τες τήν προσοχήν τών πλοιοκτητών επί τών 
ωφελημάτων τής διά τού ελαίου τής νάφθης» 
θερμάνσεως τών άτμολεβήτων. Τό δέ ζήτηαα 
τούτο καθίστησι πολλής άξιον μελέτςς,ήτε προϊ
όντος τού χρονου σπάνις καί ή τούτου ένεκεν 
ύψωσις τών τιμών τών γαιανθράκων εύελπι- 
στοΰμεν δ’ δτι αί Γαλλικαί άτμοπλοϊκαί έται- 
ρεΐ<ι έν βραχεί χρόνου θέλουσι προβή ούχί είς 
απλούς μονον πειραματισμούς, άλλ’ είς τήν 
πλήρη παραδοχήν τού συστήματος τής -διά τοΰ 
ελαίου τής νάφθης θερμάνσεως τών άτμολεβή
των.

Πρώτη ή ’Αμερικανική έταιρεία τού «’Αμ
βούργου» πρό τίνος συνεβάλετο μετά τής 
«Transport and Τ ading Coinpagny» 
πρός χορηγίαν έπί δλην δε<αετίαν τού άκαθάο- 
του ναφθελαίου δι’ επτά άτμόπλοια, άπερ έκ- 
τελοΰσι πλους έν τή άπωτάτη ’Ανατολή. Κατά 
το συμβόλαιον ή προμήθεια τού ναφθελαίου 
θέλει γίγνεσθαι έκ τών λιμένων Σουέζ. Κο-

Παρατ. ‘Q εφοπλιστής κατά τάς γενικάς δι
ατάξεις τοΰ Έμπ. νόμου, είναι ύπεύθυνος διά 
τάς πράξεις τοϋ πλοιάρχου, ούχί προσωπικούς, 
άλλα μέχρι τής αξίας τοΰ πλοίου καί τοΰ ναύ
λου (άρθ. 216) διότι δύναται έγκαταλείπων τό 
πλοϊον και τόν ναύλον ν ’ άπαλλαχθή πάσης εύθύ- 
νης. Προκειμένου όμως περί πράξεως τοΰ δια- 
χειριστοΰ οί συνεφοπλισταΐ κατά την ανωτέρω 
διάταξιν εύθύνΟνται προσωπικώς, ήτοι άπασα ή 
περιουσία αυτών εΐνε ύπέγγυος δια τάς έκ τών 
πράξεων αυτού παραγομένας ζημίας. Τοιαύτη 
εΐνε ή έννοια τοΰ άρθρου τούτου, ορίζοντας δτι 
οί συνεφοπλισταΐ εύθύνονται, ώσει ή πράζις έγέ- 
νετο ύπ’ αύτών τούτω', διά τοΰτο δέ γίνεται 
καί παραπομπή εις τό άρθρον 452 τοΰ ίδιου 
νόμου πρός αντιδιαστολήν.

Σύρος Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης.
Δικηγόρος

λόμβο, Σιγκαπούρ, Χόγκο—Χέν, καί Σαγκάης. 
Κατά δέ τόν ύπό τοΰ συμβολαίου όριζόμενον 
χρόνον ή εταιρεία τοΰ « ’Αμβούργου» δύναται 
νά αύξηση τόν άριθμόν τών έπί τής γραμμής 
ταύτης πλοίων αυτής μέχρις εί'κοσιν, άλλ’ έπί 
τώ δρφ, ΐνα ή τήν προμήθεια/ τοΰ ναφθελαίου 
άναλαβούσα εταιρεία λαμβάνη γνώσιν έν καιρώ 
περί τής αύξήσεως τού άριθμού τών έπί τής 
γραμμής σκαφών, πρός προμήθειαν έπαρκοΰς 
ποσότητος ναφθελαίου έκ τής νήσου «Μπόρνεο», 
ένθα αί πηγαΐ αυτού. Εΐνε δε τό ναφθέλαιον 
τούτο κατά τι πυκνότερον την σύστασιν τού έν 
χρήσει πρός φωτισμόν, πλεονεκτεί δ’ αυτού 
καθ’ δτι έν ύψηλή θερμοκρασία ούδένα διατρέ
χει κίνδυνον έκρήξεως.

«Καθ’ ά δ’ άγγέλλεται ήμϊν, τό άτμό- 
πλοιον «Clan» τής (Shell Line) έτέλεσε 
τον άπό Σιγγαπούρ είς Σουέζ διάπλουν είς 25 
ημέρας ποιούμενου χρήσιν τού ναφθελαίου έν 
τή θερμάσει ιών άτμολεβήτων, καταναλίσκον 
16 τόννους καθ’ έκαστην, μετά ταχύτητος δέ 
9,75 μιλιών καθ’ ώραν, ένεκα τής άφθονου 
παραγωγής άτμού, έν ω πρότερον διά τόν αύ
τόν πλούν πρός θέρμκνσιν τών τριών αυτού λε- 
βήτω/ ή κατανάλωσις γαιανθράκων Κάρδιφ ά- 
νήοχετο είς 30 τόννους, ή δέ ταχύτης ήν μό
νον 9 μιλλίων. Πρός δέ παρουσίασε καί τό 
πλεονέκτημα τής έλαττώσεως τού προσωπικού 
τής μηχανής κατά 12 άνδρας, τών θερμαστών 
ήδη καταστάντων άχοήστων».

’Εν κεφαλαίω δ’ ειπεϊν εύελπιστοΰμεν δτι 
έγγύς κεΐται ό χρόνος καθ’ δν τό ναφθέλαιον 

πλεονεκτούν ήδη τών γαιανθράκων κατά τε το 
εύωνον τής τιμής, τό εύχερές τής προμήθειας, 
τό συντελεστικώτερον είς παραγωγήν άτμού, 
τήν οικονομίαν τοΰ χώρου έν τή άποθ^κεύσει 
καί τόν περιορισμόν τού' υπηρετικού προσωπι
κού, θ λει όλοσχερώς άνκικαταστήση τό νύν 
έν χρήσει σύστημα τής θερμάνσεως τών άτμο

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙ

βαθμών άπό έκείνην τών 
καί τών κατόπιν τής

Τό θερμόμετρου ε’ναι απαραίτητον είς τάς 
βαρομετρικός παρατηρήσεις. Διά τοΰτο είς δλα 
τά συστήματα τών βαρομέτρων, ύπάρχει το
ποθετημένου καί θερμόμετρου πρός εύκολίαν 
τών παρατηρητώιν καί τών μαθημάτων.

Ό συ,δυασμός τού θερμομέτρου μετά τού 
βαρομέτρου βασίζεται έπί τών εξής παρατηρή
σεων.

'Οσάκις τό βαρόμετρου χαμηλώνη καί ή θερ
μοκρασία αύξάνει, πρέπει νά περιμένωμεν άνε 
μον δυνατόν τής "Οστριας.

Έάν τούναντίον ή θερμοκρασία έλαττοΰτη 
καί τό βαρόμετρου ύψούται, θά έχωμεν δυνατόν 
άνεμον τού Βορρά.

Τό θερμόμετρου ύψούται αίφνιδίως μερικούς 
βαθμούς, δταν πλησιάζει ό άνεμοστροβιλος, ή 
δέ ζέστη είναι πνιγηρά.

Είς τάς τρικυμιώδεις θυε'λλας ή θερμοκρασία 
είναι όλιγωτέρα 3—4 
προηγουμένων ημερών 
θυέλλης

Τόν χειμώνα, 
δταν .............. '“·

τρον ή βροχή μεταβάλλεται είς χιόνα(1 .

Παρατηρηθείς έπι τοϋ Ουρανόν.

Οί ναυτικοί κυρίως βασίζονται έπί τών με
τεωρολογικών παρατηρήσεων τού ούρανοΰ, δστις 
διά τής δψεως καί τών χρωμάτων αύτού πολ-

fl) Όλαι αύται αί παρατηρήσεις δέν πρέπει νά μάς 
εμποδίσωσιν από τοϋ νά φέρωμεν έκαστος, δια τής 
προσοχής μας, παρατηρήσεις προγνωστικός τοϋ καιρού 
δια τής ενδελεχούς μελέτης τοϋ θεομομέτρου καί τοϋ 
βαρομέτρου. Πρέπει μάλιστα νά συνδυάζωμεν έκάστοτε 
τας δείξεις καί τών δύο έργαλείων μέ τήν κατάστασιν 
τοϋιουρανοϋ καί έν γένει τής ατμόσφαιρας διά νά έχω
μεν εκ τής μακράς πείρας συμπεράσματα άσφαλή καί 
βέβαια.

τό θερμόμετρου ύψοΰται, έάν
είναι χιών, ή χιών θά μεταβληθή είς βρο- 
Καθώς καί δταν χαμηλώνει τό θερμόμε-

λεβήτων, δπερ έάν μή είσέτι έγένετο, άποδοτέον 
είς την άε'ι σύμφυτου τώ άνθρώπω δυσχέρειαν 
περί τήν άποβολήν τών παλαιών αύτού έξεων 
καί τήν παραδοχήν τών νεωτερισμών.

Επ. ΤςαΚλΛΗΣ 

’Αρχιμηχανικός τοΰ Στόλου.

*

τήν μέλλουσκν κατάστασινλάκις άποδεικνύει 
τού καιρού.

ά νέφη
κα-

τού

τήν

Ούοανός κοκκινωπός τήν πρωίαν προμηνύει 
κακόν καιρόν καί άνεμον δυνατόν·

Ούρανος λευκόφα ος τήν πρωίαν ποοαγγέλει 
ώραϊον καιρόν δι’δλην τήν ημέραν.

Έάν αί πρώται λάμψεις τής ημέρας φανώ· 
σιν άνωθεν στρώματος νεοών, θά έπέλθη άνεμος.

Έάν ό’μως φανώσιν αί λάμψεις ύπό τά 
καί άνωθεν τού καθαροΰ όρίζοντος, θά είναι 
λός καιρός.

Ούρανος τριανταφυλλής κατά τήν Δύσιν 
ήλιου ποοαγγέλει ώραϊον καιρόν.

Ούρανος κίτρινος αλλά καθαρός κατά 
Δύσιν τοΰ ήλιου προαγγέλει άνεμον.

Κίτρινος ούρανος καί ώχρας προαγγέλλει βρο
χήν.

Νέφη έλαφρα προαγγέλλουν καλόν καιρόν καί 
ολίγον άνεμον.

Νέφη πυκνά καλύπτοντα τον 
μηνύουν άνεμον.

Ούρανος μέ χρώμα κυανούν σκοτεινόν άγγέλ- 
λει άνεμον.

Ούρανος μέ χρώμα κυανοΰν άνοικτόν καί κα
θαρός προαγγέλει καλόν καιρόν.

Νέφημακρά καί μελανά προαγγέλλουν βροχήν.
Νέφη μικρά καί διατρέχοντα ταχέως τό στε

ρέωμα κατ’ άντίστροφο' διεύθυνσιν τών πυκνών 
νεφών, προαγγέλλουν άνεμον καί βροχήν. Έάν 

μονά καί δέν ύπάρχουν άνωθεν αύ- 
τότε προαγγέλλουν μόνον

ούοανόν προ-I I

δμως είναι 
τών πυκνά σύννεφα, 
άνεμον.

Νέφη πολύ ύψωμένα καί διερχόμενα έμπρο
σθεν τού ήλιου, τής Σελήνης ή τών άστρων, μέ 
διεύθυνσιν αντίθετον τού στρώματος τών άλλων 
νεφών ή τοϋ πνέοντος άνέμου, οεικνύουν άλλα- 
γήν τού καιρού.

Μετά καλόν καιρόν, τά πρώτα σημε'α άλ· 
ΰαγής τοΰ καιροΰ’είναι συνήθως τά λευκά νέφη, 
ύψούμενα είς ταινίας ή συμπυκνούμενα έλαφρώς,
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φζίνοντζι μχκρόθεν 
άλλχγή τοΰ κζιροΰ 

όμως φαίνονται 
τοσοΰτον ή αε-

τχ όποια αυξάνουν ταχέως 
ογκούμένα.

“Οσον τά νέφη τζΰτζ 
ύψωιένχ, έπί τοσοΰτον η 
θά εινζι βραδεία “Οσον δέ συν 
ύψούμενα καί άπό πλησίον, έπί 
ταβολή τοΰ καιροΰ θά είναι σύντομος.

Ουρανός μέ χρώματα ελαφρά, λεπτά καί 
γλυκά μετά νεφών μικρών ελαφρώς έπικζθημέ- 
νων, δεικνύουσι πάντοτε καλόν καιρόν.

Ουρανός χρωματισμένος μέ ποικιλίαν χρω
μάτων καί μέ νέφη γύρωθεν ογκώδη και άπο- 
μεμακρυσμένα δεικνύει βροχήν και άνεμον δυ
νατόν, δστις δέν θά βραδύνη νά έλθη.

Ούρανός μέ νέφη διασταυρούμενα εις τά ύψη 
μέ αντίθετα ρεύματα άέρος κζΐ πλησιάζοντα 
την γην, είναι σημεϊον δτι θά έχομεν άνεμον ή 
βροχήν1 τουναντίον δέ εάν διασταυρούμενα τά 
νέφη ύψοΰντζι καί έξαφζνίζοντζι διαλυόμενα 
είναι σημεϊον δτι θά έχωμεν καλόν καιρόν.

Όσάκις ή ατμόσφαιρα είναι πολύ καθαρά καί 
είς τόν ορίζοντα φαίνονται τά βουνά, αί νήσοι 
ή έν γένει τά ατομεμακρυσμένα αντικείμενα 
πολύ καθαρά, είναι σημεϊον δτι θά 'έχωμεν ώ- 
οαϊον καιρόν. Άλλ’ δταν τά αντικείμενα καί 
κυρίως αί νήσοι φαίνονται μέν,άλλζ κεχωρισμέ- 
νζι κζί τεμχχιώδεις θά έχωμεν άνεμον ή βροχήν.

Όταν τα μακράν αντικείμενα, αί νήσοι ή τά 
βουνά δέν φαίνονται καθαρά εινχι σημεϊον μέ- 
λοντος σφοδρού ανέμου.

(ακολουθεί)
ΝίΚΎΛ.. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

Η ΝΕΑ ΕΛΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Ό δημοσιευθείς ισολογισμός τής Νέας ‘Ελ

ληνικής Άτμοπλοίας διά τό έτος 19 >0 πα
ρουσιάζει τό ενεργητικόν της άνερχόμενον είς 
3,061,674 δρχ. έκ τών οποίων τά 2,225,000 
λογίζονται ώς αξία τών 10 αύτής άτμοπλοιων. 
Τά έσοδα κατά τό παρελθόν έτος ανήλθον είς 
1,752,323 δρχ. απέναντι εξόδων 1,465,784, 
ήτοι άπέμειναν είς τήν εταιρίαν κέρδη έκ δραχ
μών 286,539.

Τό ποσόν τοΰτο δέν είναι μικρόν άν ύπολο- 
γίσγ τις τήν κατά τό παρελθόν έτος αύξησιν τής 
τιμής τών γαιανθράκων, τήν ές ολοκλήρου επι
σκευήν τοΰ σκάφους και άντικατάστασιν τής μη
χανής καί τών λεβήτων τής «"1 δρας» και Τας 
μεγάλας έπισκευάς τής «Χίου», «Έρμουπό- 
λεως», «Πέλοπος» καί «Έλπίδος»· διά τά ό
ποια διατέθησαν μεγάλα ποσά.

Η ΑΙ2Ρ12 ΤΗΣ Κ0ΡΙΝ93Τ
Πώς λειτουργεί. — Γί εισπράττει. — Αί έργα- 

άίαι της. — Οί φάροι. —Τά yejjot 
τοΰδε διελθόντα ατμόπλοια.

‘Η τομή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου είναι ίσως 
άπό τά διαρκέστερα τεχνικώς έργα τά γενόμενα 
μέχρι τοΰδε έν Έλλάδι. Ποιας σημασίας ύπήρ - 
ξε τό έργον ύπό τήν έποψιν τής συγκοινωνίας δέν 
έχομεν ανάγκην νά τό εϊπωμεν. ‘Απλώς καί μό
νον θά δώσωμεν λεπτομέρειας τινάς περί τής 
ναυσιπλοΐας τής διώρυγος.

Κζί έν πρώτοις ό διάπλους διά τής διώρυγος 
τής Κορίνθου έπιτρέπεται εις πάντα τά πλοία 
οΐασδήποτε Έθνικότητος άρκεϊ νά μην έχουν 
βυθισιν πλέον τών 7 μ. 20 καί νά μην έχωσι 
πλάτος ύπερο αίνον τά 20 μέτρα.

Τι ιστιοφόρα χωρητικότητος 4 μέτρων καί 
άνω δέον νά ρυμουλκώνται, άλλ’ ή Εταιρία δεν 
έχει κζμμίαν εύθύνην, έάν τά ρυμουλκά άδυνα- 
τοΰν νά λειτουργήσουν ένεκα τυχαίας περιστά- 
σεως.

. Ή ταχύτης τών διερχομένων πλοίων δέον νά 
μή ύπερβκίνη τά 6 μιλιά τήν ώραν καί ό πλοί
αρχος παντός πλοίου, οφείλει νά πληοώστ. κατά 
τή' είσοδον εις τήν διώρυγα τχ διόδιζ, καί νά 
δώση έγγράφως τάς εξής πληροφορίας: Τό είδος 
του πλοίου, τό ό'νομα καί τήν έθνικότητα τοΰ 
πλοίου, τό όνομα τοΰ πλοιάρχου, τά ονόματα 
καί τάς διευθύνσεις τών ιδιοκτητών, τόν λιμέ α 
προελεύσεως, τόν λιμένα διευθύνσεως, τήν βύθι- 
σιν, τόν αριθμόν τών επιβατών, τόν αριθμόν τοΰ 
πληοώματος, τό ποσόν καί τό είδος τοΰ φορτίου 
καί τήν κζθζράν χωρητικότητα τοΰ πλοίου, βε· 
βζιωμένην δια τοΰ επισήμου έγγράφου τοΰ 
πλοίου.

Διά νά θεωρηθή έλευθέρα ή δίοδος δέον νά υ
πάρχουν τά εξής σήματα: Τήν ημέραν κυανή 
σημαία καί τήν νύκτα λευκόν φώς, άναρτώμε- 
νον είς τόν σημαφόρον.

’Ερυθρά σημαία ή λευκόν φώς διπλοΰν δει
κνύουν ότι ή δίοδος δεν είναι ελεύθερα.

Κατά τόν κανονισμόν παν πλοΐον, το όποιον 
θέλει νά έπέλθη είς τήν διώρυγα πρέπει νά έχη 
έστρζμμένζς τάς κεραίας πρός τά εμπρός και 
τις λέμβους κρεμασμένας πρός τά έσω.

Τά πλοία τά διαπλέοντα τήν διώρυγα τήν 
νύκτα οφείλουν νά φέρουν έκτος τών κανονικών 
φώτων καί έν λευκόν φώς είς τήν πρύμνην, ορα
τόν έκ τών όπισθεν.

Είς τούς πλοιάρχους, οτζν διζ,τλέουν την 
διώουζα ά.τχγοοεύετζι νά διχαόψουν τόν πλοΰν ι I r 1 ·
προτοΰ εξελθο>ν αυτής.

’Επίσης τό νά ρίπτουν εντός τής διώρυγος 
κόνιν ανθράκων καί άλλα αντικείμενα.

’Επίσης τό νά επιτρέπουν πυροβολισμούς έκ 
τοΰ πλοίου των.

Τό βάθος τής διώρυγος είναι μέτρα 8,00, 
τό πλάτος εις τόν πυθμένα μ. 21,00, τό πλά
τος είς τήν έπιφζνειαν τής θαλάσσης μ. 24,68, 
τό μήκος έν συνόλω 6,300 μέτρα καί τό ύύος 
άπό τής επιφάνειας τής θαλάσσης μέχρι τής 
γεφύρας τοΰ διερχομένου άνωθεν σιδηριδροιιου 
Πειραιώς- ’Αθηνών Πελοπόννησου είναι 43.00 
μέτρα.

Διά τά άσκοΰντα τήν έν Έλλάδι ακτοπλοΐαν 
ταχυδρομικά, θαλαμηγά καί πολεμικά πλοία 
πληρώνονται τά εξής τέλη : Μέχρις 199 τόνων 
δραχ. 1,10, άπό 200 - 499 δραχ. 0,95, άπό 
500—799 δρ ζχ. 0,60 καί άπό 800 καί ά'νω 
ΰραχ. 0,45. Τά λοιπά πλοία πληρώνουν δραχ 
0,60 καί δταν είναι 800 τόνων και άνω δυαγ. 
0,4 5.

Διά τά έξ Άδρια-ικήί ποοεοχόμενα ή μετα- 
βαίν οντα είς αύτήν πλοία ,αεχρις 19’·* τό ων τά 
ταχυδρομικά, θαλαμηγά καί πολεμικά πληρώ
νουν 0,75 φρ. χρ , άπό 200—499 φρ. χρ. 
0,65, άπό 5' 0 —799 φρ. χρ. 0,50 καί άπό 
800 καί άνω 0 40 τοΰ φρ. Τά άλλζ πλοία 
πλ.ηρώνουν 0,50 καί δταν είναι δ00 τόνων καί 
άνω 0,40.

(*) “Ιδε προηγούμενον φυλλάδιον.

Διά τά έκ τής λοιπής Μεσογείου προερχό
μενα ή μεταβζίνοντα είς αυτήν πλοία ταχυδρο
μικά, θαλαμηγά ή πολεμικά πληρώνονται μέ 
χρις 199 τόνων φρ. χο. 0,65, άπό 200—499 
φρ. χρ. 0,55, άπό 500 — 799 φρ. χρ. 0,35 
καί άπό 80 ) καί άνω 0,25. Τά δέ άλλα πλοία 
πληρώνουν 0,35 φρ. χρ. καί τά 800 τόνων 
καί άνω 0,25.

Διά τής διώρυγος τής Κορίνθου έ/ουν δ’.έλ- 
θει άπό τοΰ 1893, δτε έτέθη είς χοήσιν ή διώ- 
ρυξ πλέον τών 17,700 πλοίων έκ τών όποιων 
τά 485 άπό 600 1000 τόνων, 66 άπό 1000
— 2500 τόνων καί εν τό ’Ιταλικόν «Στρόμ- 
πολιο 3,470 τόνων

Η διάρκεια τής διζβζσεως είναι 30' λεπτών 
τής ώρας.

Φάροι ύπάρχουν είς μέν τόν κόλπον τής Κο
ρίνθου τής ψαρομύτας καί Μελαγκάβη είς δέ 
τόν άντικρυνόν κόλπον είς τάς Κεχρίας, Καλα
μάκι καί Σουσάκι.

Ναυτικός

— Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Πλοίαο/οι καί συνδρο
μητή τής Ναυτικής Ελλάδος, δσάκι: έχωσι 
τι αςιον λόγου να άναχοινώσωσι πρός ωφέλειαν τοΰ 
ναυτικού, η έάν πρός διόοθωσιν κακοϋ τινός Οέλωσι νά 
πραγματευΟώσι ναυτικόν άντικείμενον εις τό περιοδικόν 
μας, να γράφωσιν απευθείας (έστω καί άπλήν σηυείω- 
σιν) πρός τόν κ, Νινόλ. Γ. Κοτόοθίλλην... εις 
Σϋρον.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗ1ΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

του ζ. ΜΚ- Κ0ΓΣ0Β1ΛΛΗ
Λήιινος

’Ερβα. ^or τετρ. χιλιόμετ. ' 476 κζί 77 0:0
Πιρίπ.Ιονς Άγγ. Μίλια 78

YijTCC Γαλλ. Μέτοζ ι 430
Πλάτος Β. 39° 55'
Μήκος Α. 25» 15

Νάξος

'Εμβαδόν τετρ. χιλ. 442,47
Περίπ.Ιους ΈγγΚ. Μιλιά 4 8
"Yijroc Γαλ. Μέτρα 1002

Πλάτος Β. 37'05’
Μήκος Α. 25 30

Νηόος Ζάκυνθος

EpSaSor τετρζγ. 
ΠερίπΛους Άγγλ. 
"Υψος Γαλλικά

Πλά ος Β.

χιλιόμετρα 
μίλια 
μέτρα 

37°.7’
Μήκος Α. 20°46'

©άόος

’EpSaSor τετρζγ χιλιόμετ. 
IlepiitJovc ’Αγγλικά Μίλια 
"Υ'&ος Γαλλικά Μέτρα

Πλάτος Β. 40’40'
Μήκος Α. 21° 40'

401 καί 30
56

679

397,85 0(0
44

10x2

’’Ανδρος

'Ep.6a.Sbr τετρζγ. χιλιόμετ. 38 \ καί
ΓΕρίπΛους Έ'^'Κ'.χχ Μίλια 60
"Υψος Γαλλικά Μέτρα 970

Πλάτος Β. 37Ί 50’
Μήκος Α. 2χ° 50'

16

Λεύκάς (Αγία Μαύρα)

’Ep.6a.Sbr τετραγων. χιλιόμετρα 
Περί.τ^ους ’Αγγλικά Μέτρα 
"Υι^ος Γαλλικά Μέτρα

Πλάτος Β. 38° 43'

292
48

1128

29° 40’Μήκος Α.
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Το ευδρομον «Ναύαρχος Μιαούλης» έν πλώ προ τής εισόδου του είί τδνζλιμένα τοϋ Πειραιώς.
Ό «Ναύαρχος Μιαούλης» είναι κατασκευασμένος έκ σιδήρου έπενδεδυμένου δια ξύλου. ΚαθειλκύσΟη τω 

4879, είναι μήκους 240 ποδών καί πλάτους 36. Τό εκτόπισμά-του είναι 1770 τόνων καί τδ βύθισμά, του 14 
ποδών καί 4 δακτύλων. Ή μηχανή του έχει δύναμιν ίππων 2200 καί ταχύτητα 4 5 μιλλίων.

Όδπλισμόςτου αποτελεΐται από 4 πυροβόλα των 17Κρούπ, ί μικρού δ αμετρήματος καί δύο μυδραλλιοβόλα. 
"Ηδη είναι ό τρίτος μέγας πλους, ον επιχειρεί’ δ «Ν. Μιαούλης».

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΘΟΡ1 ΚΤΩΝ

(Έκτων κατασκευασθέντων έν Αγγλία κατά τδ 1901).

Κλίμαξ 400 άγγλ. ποδώ'

ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ !

’Εάν ά/αβλέψωμεν καί ίδωμεν πόθεν έπή- 
γα<-εν ό πραγματικός πλούτος καί ή εύημερία 
τής χώρας ημών θά παρατηρήσωμεν δτι μόνη 
οδός πλουτοφόρος είναι ή θάλασσα.

'Η ύγρά τοϋ Ποσειδώνος κατοικία ύπήρξε 
πρό έτών τό με’σον διά τοϋ όποιου έπλούτισε τό 
μικρόν Κράτος μας, ή θάλασσα είναι τό με’σον 
τής προόδου καί τού πολιτισμού μας, όπως 
διά τής θαλασσίας συγκοινωνίας μέλλομεν νά 
φθάσωμεν εις δμοιον βαθμόν μέ τά ευνομού
μενα, τά εύποροΰντα καί πολιτισμένα άλλα 
“Εθνη.

Κρίνατε εάν ένθυμήσθε τάς έκ των πατε'ρων 
μας ναυτκών διηγουμένας χρυσοφόρους έποχάς 
των αρχών τοϋ παρόντος αϊώνος, τον πλούτον 
τής ναυτ.ιλίας μας και τών ναυτικών κατά την 
εποχήν τής μέσης ήλιζίας του, καί συγκρίνατε 
την πρό δεκαετίας πτωχοτάτην εποχήν μέ τά 
πρό είκοσιπενταετίας κε'ρδη τών θαλασσινών.

Οί μή γνωρίσαντες τήν ναυτικήν ιστορίαν, 

θά λυπηθούν εκπλησσόμενοι καί θά κλαύσουν 
διά τήν άποπτάσαν έκείνην εύτυχίαν, ήν έφερεν 
αυτή και μόνη ή θαλασσία μεγάλη καί πλού
σια όδός.

Λιμε'νες μικροί μικροπόλεων ήρίθμουν άπό 
500 —1000 ιστιοφόρα έκαστος εις τά νηϊολο- 
γικά των βιβλία.

Ή 'Γδρα, το Γαλα'είδιον, ή Σπέτσαις, τά 
Ψαρά, ή Σύρος, ή Θήρα καί όλοι σχεδόν οί λι
μένες έπαρουσίαζον εις τό όμμα τού ξένου δά
σος ιστών καί κεραιών τών ιστιοφόρων πλοίων 
καί όλα αύτά, τήν θαλασσίαν όδόν, πλέοντα, 
έκόμιζον φορτία πλούτον, ένέκλειον εις τά κοίτη 
αυτών τήν κίνησιν, τήν έργασίαν και τήν ζωήν.

Καί έν τα-.τ ις... ’Ανάλγητοι, ές απερισκε
ψίας, νωθροί έξ ■’ναισθησίας, λησμονήσαντες τό 
παρελθόν τής αλήθειας και τής έργατικότητος, 
ϊ ως ένεκα Κυβερνητικών σφαλμάτων μας, βαθ
μηδόν καί κατ’ ολίγον, έγκατελείφθημ ν είς τό 
πέλαγος, ανερμάτιστοι καί άνευ πηδαλίου, φε- 
ρόμενοι ούρίως ύπό ύπερδυνάμου θυέλλης έπΐ 
τών τρομερών ύφάλων, 'ένθα έναυαγήσαμεν ... 
Ευτυχώς χωρίς νά χάσωμεν καί τήν ζωήν . .

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

Τδ ιστιοφόρου τοϋ έκ Γαλαξειδίου κ. Ιω. Άγγελή τόνων 800 περίπου, έκ φωτογραφίας γενομένης τδν 
ρελΟόντα ’Οκτώβριον είς Νεάπολιν τής ’Ιταλίας.

πα
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Οί νουνεχέστεροι πρό τινων έτών ήοχισαν νά 
συλλέγωσι τά συντρίμματα τών ναυαγίων τής 
παλαιάς εποχής καί μετά μεγάλου κόπου έ- 
σχημάτισαν τόν πυρήνα τής Άτμήρους ναυτι 
λίας τών φορτηγώ- άτμοπλοίων, τά όποια έ
δειξε τοιαύτην άνάπτυξιν θριαμβευτικήν, άνα- 
τε'.'αν παντός άλλου ξένου ναυτικού κόσμου

Συνεφοπλισμός έδωκε πτερά είς τήν νέανταύ- 
την Ναυτ.λιακήν κίνηοιν τής Ελλάδος μας και 
ύπό τήν μαγικήν αύτοΰ ράβδον συ εκεντρώθη- 
σαν όλοι οί ρέκται καί νουνεχείς συνεφοπλισταί, 
καταθέτοντις τό εύεργετικόν αύτών χρήμα, ύπό 
τό βεβαιωμένον κέρδος τής έπιχειρήσεως, οπερ 
έγένετο πάλιν αφορμή αά ζήση ή *Ε.Ι.Ιας όια 
της θα.Ιάσσης.

Νικολ. Γ. Κοιχοβιλλης

ΚϊΝΗΣίΣ

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εκ τοΰ επισήμου δελτίου τοΰ 'Υπουργείου 
τών Οικονομικών εξάγεται ό'τι κατά τήν Τετάρ
την τριμηνίαν τοΰ 19θΟ κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Πειραιώς άτμοκίνητα μέν ύπό φορτίον 
και έομα Ελληνικά 100, χωρητικότητος 
103 600 τόνων και πλήρωμα άνδρών 2,573, 
ιστιοφόρα δέ ύπό φορτίον καί έρμα 49, χωρη- 
τικότητος τόνων 4,039 καί μέ πλήρωμα άνδρών 
225, ήτοι έν συνόλω πλοία 149, τόνων 107,639 
καί μέ πλήρωμα άνδρών 2,798.

'Υπό Ρωσσικήν σημαίαν πλοία κατέπλευσαν 
1 5, τόνων 33,625 καί μέ πλήρωμα άνδρών 917.

'Υπό Σουηδικήν 2 τόνων 1660 χαί μέ πλή
ρωμα άνδοών 33.

Ύπό ’Αγγλικήν 28, τόνων 29,986 καί μέ 
πλήρωμα 1,018 άνδρών.

'Υπό Γερμανικήν 14, τόνων 18,084 καί μέ 
πλήρωμα άνδρών 416.

'Υπό Γαλλικήν 31, τόνων 49,745 καί πλή
ρωμα 1830.

Ύπό σημαίαν 'Ολλανδικήν 8, τόνων 6310 
καί πλήρωμα 175.

Ύπό Βελγικήν ί τόνων 1330 καί πλήρω
μα 23.

Ύ?ιό Αύστριακήν 36, τόνων 44,457 κα! 
πλήρωμα 1818.

'Γπό ’Ιταλικήν 38, τόνων 56,592 καίπλή- 
ρωμα 1823.

Καί ύπό Τουρκικήν πλοία 45, τόνων 15,341 
καί άνδρας 821.

Aiuhv Γύρου
Είς τόν λιμένα Σύρου κατέπλευσαν κατά τόν 

αύτόν χρόνον ύπό Ελληνικήν σημαίαν άτμοκί

νητα μέν ύπό φορτίον και έρμα 92, τόνων 
79,832 καί πλήρωμα άνδρών 1914, ιστιοφόρα 
δέ 40, τόνων 1,394 καί πλήρωμα 146 ήτοι 
έν συνόλω 132 πλοία, τόνων 81,226 καί πλή
ρωμα 2,060 ά.νδτών.

Ύπό ’Αγγλικήν σημαίαν 21, τόνων 28,227 
καί πλήρωμα 630.

Ύπό Αύστριακήν 20, τόνων 24,437 καί 
πλήρωμα 405.

Ύπό Ιταλικήν 9, τόνων 10,980 καί πλή
ρωμα 175 άνδρών

Ύπό Τουρκικήν 4, τόνων 2,4ο2 καί πλή- 
οωμα 80 άνδρών.

Ύπό Γαλλικήν 3, Γερμανικήν 3, Σουηδικήν 
2 καί ύπό Ρωσσικήν 1.

Atyiiv Κερκύρ ς
Ύπό Ελληνικήν σημαίαν κατέπλευσαν είς 

τόν λιμένα Κέρκυρας άτμοκίνητα μέν ύπό φορ
τίον καί έρμα 34, τόνων 20,251 καί πλήρωμα 
1,073, ιστιοφόρα δέ 83, τόνων 2,841 καί πλη
ρώ ιχα 277 ήτ:ι έν συνόλφ 117, τόνων 23.092 
καί μέ πλήρωμα 1350 άνδρών.

Ύπό Αύστριακήν σημαίαν 65, τόνων 5/,726 
καί πλήρωμα 2600.

Ύπό ’Ιταλικήν 39, τόνων 30,200 καί αν · 
δρας 1346.

Ύπό Τουρκικήν 37, τόνων 4,582 καί πλή
ρωμα 247.

Ύπό ’Αγγλικήν 1,τόνων 1 163 καί άνδρας 23,
Καί ύπό Μαυροβο^νιωτικήν σημαίαν 1, τό

νων 716 και 28 άνδρας.
Aiunv Πατρών

Είς τόν λιμένα ΙΙατρών κατέπλευσαν ύπό 
'Ελληνικήν σημαίαν ατμ-κινητα μεν υπό φορ
τίον καί έρμα 1, τόνων 952 καί πλήρωμα 21, 
ιστιοφόρα δέ 9, τόνων 1249 καί πλήρωμα 47 
άνδοών, ήτοι έν συνόλω πλοία J0 τόνων 2,201 
καί πλήρωμα 68.

Ύπό Γερμανική σημαίαν I, τόνων 
δρών 23.

Ύπό 'Αγγλικήν 6, τόνων θ,248 
δρας 77.

Καί ύπό Αύστριακήν έν, τόνων 
πλήρωμα 17 άνδρώ/.

Aiunv Κεφαλληνίας

Ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν κατέπλευσ.ν έν 
άτμοκίνητον τόνων 1029 καί 22 άνδρών πλή
ρωμα, ιστιοφόρα δέ 4 τόνων 1202 καί πλή
ρωμα 42, ήτοι έν συνόλω 5, τόνων 2,231 καί 
64 άνδρών πλήρωμα.

Ύπό 'Ιταλικήν 1, τόνων 184 καί 7 άνδρας.
Καί ύπό Αύστριακήν 1, τόνων 7,222 καί 

πλήρωμα 257.

957,άν-

καί άν-

37 8 καί

Atyiiv Ζα» ύνθου
Ύπό Ελληνικήν σημαίαν 14 ιστιοφόρα ύπό 

φορτίον καί έομα τόνων 3,321 καί πλήρωμα 
106.

Ύπό ’Αγγλικήν σημαίαν 3, τόνων 3605 
καί 63 άνδρας.

Ύπό Τουρκικήν 3, τόνων 431 καί πλήρω
μα 20.

Ύπό Ιταλικήν 1, τόν. 1032 καί πλάθω 
μα 26.

Καί ύπό Σαμιακήν 1, τόνων 193 καί πλή
ρωμα 8. . ,

Atyiiv Βώλου
Ύπό Ελληνικήν σημαίαν άτμοκίνητα μέν 

ύπό φορτίον καί έρμα 21, τόνων 4834 καί 
πλήρωμα 443, ιστιοφόρα δέ 10, τόνων 1880 
καί πλήρωμα 63 ήτοι έν συνόλω πλοία 31, 
τόνων 6,71 ί καί πλήρωμα 506.

Ύπό Τουρκικήν σημαίαν πλοία 8, τόνων 
1586 καί άνδρας 157

Ύπό Αύστριακήν 8, τόνων 8,801 καί πλή
ρωμα 256.

ΕΝ θΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΝ ΑΓΓΛ. ΣΚΑΦΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΘΕΝ ΠΑΡ’ΕΛΑΗΝΩΝ

II ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ
(Τοϋ έν Λονδίνω

Ο έν Λονδίνω άνταποκριτής ήμών κ. 
Σ. Γκαβέραςμάς γράφει δτι προχθές Πέμπτην 
ό πλοίαρχος κ. Εμ. Βλασσόπουλος έπρό- 
κειτο νά παραλαβή τδ άγορασθέν ατμό
πλοιου διά λογαριασμόν τοΰ κ. 'I.Σιφναίου.

«Τδ άτμόπλοιον τοΰτο, γράφει ό άντα- 
ποκριτής ήαών, κατά τδν άπδ Βορείου ’Α
μερικής διά Hull πλοΰν του ύπέστη έν τώ 
Ωκεανφ τήν σφοδροτέραν έκ τών μέχρι 

τοΰδε γνωστών τρικυμίαν. Τά κύματα 
άφήρεσαν δλας τάς λέμβους του, έθραυσαν 
τήν γέφυραν καί τήν ρόδαν τοΰ τιμον^οΰ, 
κατέστρεψαν τάς σιδηράς κλίμακας τής 
κουβέρτας καί τδ βίντσι, τήν δέ κουβέρταν 
τοΰ βαγονιοΰ τής πρώρας έβύθισαν 1 1]2 
πόδα κάτω καί τδ παραπέτου τής πρύμνης 
είς τδ δεξιόν μέρος τδ έγύρισαν έξω κατά 
ένα πόδα.

«Καί δμως έκ τής σφοδρότατης ταύτης 
τρικυμίας τδ σκάφος διετηρήθη ακέραιον,

Καί ύπό Γε μανικήν εν, τόνων 1415 καί 
άνδρας 17.

Aiy ν Καλαιιών

Ύπό Ελληνικήν σημαίαν ιστιοφόρα 3 τόνων 
450 καί άνδρας 17.

Ύπό Αύστριακήν 1 άτμόπλοιον, τόνων 1 ,075 
μέ 41 άνδρας,

'Υπό ’Ιταλικήν 2, τόνων 639 καί πλήοω- 
μα 20.

Καί ύπό Τουρκικήν 2, τόνων 1017 καί πλή
ρωμα 47 άνδρών.

Τό duystiyarfua.

Έκ τών άνωτέρω καί τινων μικρότερων λι
μένων προκύπτει ότι κατά τήν τελευταία? τρι
μηνίαν τοΰ 1900 κατέπλευσαν είς Ελληνικούς 
λιμένας ύπό φορτίον καί έρμα πλοία έν συνόλω 
1,321, τόνων 774,081 καί μέ πλήρωμα άν
δρών 25,680. Έκ τούτων άτμοκίνητα ήσαν 
7 I 9, τόνων 734,988 καί μέ πλήρωμα 2’2,770 
άνδρών, ιστιοφόρα δέ έν συνόλω 602, τόνων 
39,093 καί μέ πλήρωμα άνδοών 2,910.

άνταποκριτοΰ μας)

ούτε ένα καρφί έλάσκαρε καί ή λασά τοΰ 
πλοίου άπέμεινε χωρίς ουδόλως νά ταραχθή 
άπδ τήν θέσιν της. Τδ μεγάλης άξίας φορ
τίον καί ή μηχανή ούδεμία',· ύπέστησαν ζη
μίαν.

«Μετά τήν έπανοδόν του έκ τοΰ ταξει- 
οιου τουτου τδ έν λόγω άτμόπλοιον έγέ
νετο άντικείμενον πολλών συζητήσεων είς 
τδν κοσμ,ον τών έν Λονδίνω έφοπλιστών, 
καθ έκαστην δέ έπεσκέπτοντο, ίνα θαυμά
σουν τδν θαλασσομάχον γίγαντα πάντες οί 
γνωρίζοντες και μή έκ ναυπηγικής τέχνης.

« Ηδη τδ άτμόπλοιον τοΰτο έπιδιορθώ- 
νεται έκ τών μικρών αύτοΰ ζημιών καί δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι θά εΤαι έκ τών ι
σχυρότερων 'Ελληνικών σκαφών. Ημείς 
τούλάχιστον εύχόμεθα είς τούς νέους αύτοΰ 
ίδι οκτήτας τήν δύναμιν καί ευτυχίαν, ήν 
είχε φέρει καί είς τούς ’Αγγλους τοιουτους».

ΣΠΓΡ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΝΑΪΠΗΓΗΘΕΝΤΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Έν τοϊς Αγγλικοί; ναυπηγείοις κατε- 
σκευάσθησαυ τελευταίως ύπό Ελληνικήν 
σημαίαν δύο μεγάλα ατμόπλοια. Τό εν 
τούτων ανήκει είς τούς έν Μασσαλία ά- 
δ-λφούς Κούπα,δέν έδόθη δέ είσέτι είς αυτό 
όνομα. Είναι τόνων φορτίου’ 5,000 και 
πλοιαρχεύει έν αύτώ ό κ. ΙΊαναγής Μοκί- 
κος. Θά νηολογηθή έν τφ λιμένι Ιθάκης.

Τό έτερον «Νέος Αντώνιος» είναι έπί* 
σης το'νων φορτίου 5,000 και πλοιαρχεύει 
έν αυτφ ό κ, Σπυρ. Λιοσάτος. Τό άτμό- 
πλοιον τοϋτο θά νηολογηθή έν τώ λιμένι 
Κεφαλληνίας.

λογαριασμόν τών κ. κ. Δ. Ε. Χατζηκωνσταντή 
καί άδελφοΰ έν Σύρω. 'Ήδη διευθύνεται διά 
Σύρον via Poitland.

*0 «Καφηριύς» έχει σκάφος κομψότατον καί 
δωμάτια πολυτελή.

ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΕΝ ΣΥΡΩ
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. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΔΙΦ
ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ

■Ιολλοο τών έν ΙΙεοραοεο γαοα,νΟρα- 
κεμ.πόρων μ,ετά τήν έποψήφοβον έν 
’Αγγλία τοϋ νομοσχεδίου περί αύξή- 
σεως τοϋ έπί τών γαιανθράκων φόρου 
ανέμενον απεργίαν τών έργατών τών 
ανθρακωρυχείων έν Αγγλία, τινές δέ 
διέδιδον ότι έξερράγη τοιαύτη.

τελευταία αΰτη φήμη άποδεικνύ- 
εται ανακριβής έκ τηλεγραφήματος 
αποσταλέντος χβές έκ Κάρδιφ παρά 
τοϋ κ. Ίω. Χτάγκαλα πρός τόν έν 
ΙΙειραιεϊ κ. Ορ. Άλεπουδέλην.

Τό τηλεγράφημα τοϋτο περιέχει 
δύο μόνον λέξεις «No strike», τοΰτέ- 
στιν « απεργία δέν ύπάρχει. »

Μετά τοϋτο έλπίζομεν ήδη ότι ή 
τιμή τοϋ γαιάνθρακος, ήτις ήτο δια- 
κυμαινομένη τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα, θα λάβη σταΟεραν μορφήν.

ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΘΞΝ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ

“ΚΑΦΗΡΕΥ\£„

Ό έν Λονδίνω ανταποκριτής τής «Ναυτικής 
Ελλάδος» κ. Σπ. Γκαβε'ρας μάς γράφει δτι 
τό παρελθόν Σάββατον άνεχώρησεν έκ Wy- 
venheO ή θαλαμηγός «Καφηρεύς» ύπό πλοί
αρχον τόν κ Θ. Νομικόν. *Η θαλαμηγός αΰτη 
ήγοράσθη παρά τοϋ κ. Θρασ. Κοντογεώργη διά

Νέα άτμόπλοια ένηολογήθησαν τήν πα
ρελθοΰσαν εβδομάδα έν Σύρω ό « Έρμης» 
τόνων φορτίου 2,400, άνήκων είς τούς ι
διόκτητα; κ. κ. Καλβοκορέσην, Τροφιμώφ 
κλπ. Τό άτμόπλοιον τοϋτο είναι άξίας 
12,500 λιρών.

Εκτός του άνωτέρω είς τόν λιμένα Σύ
ρου ένηολογήθη και τό άτμόπλοιον «Σουλ
τάνα» τόνων 2,000 άφιχθέν μέ φορτίον 
πετρελαίων καί άνήκον είς τόν ιδιοκτήτη^ 
κ. Χρυσαφίδην. Τό άτμόπλοιον τοϋτο είνα,. 
άξίας 7,000 λιρών.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝ ΠΑΟΙΩ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

*0 έν Κατάνη πρόξενος τής Ελλάδος κ, Ί. 
Καρβελάς αναφέρει έν έπισήμω αύτοΰ έγγράφω 
ότι τήν 18 λήςκντος ’Απριλίου ό έκ Κοήτης 
’Ιωσήφ Κρητικός, έτών 35 μάγειρος ναυτολο
γημένος εις τό άτμόπλοιον «Θεόδ. Σιφναΐος», 
τό ύπόΚυβερνήτην τόν κ. Ί. Χαρόπουλον, καθ’ 
ήν στιγμήν ήσχολεΐτο εις τό έργον του άπέθανε 
προσβληθείς ύπό κεραυνοβόλου συγκοπής τής 
καρδίζς.

Ό Δημοτικός νεκροσκόπος τής Κατάνης ια
τρός κ. Ρίτσολι έβεβζίωσε τήν αιτίαν τοϋ θ ε
νάτου δια πιστοποιητικοϋ έγχειρισθέντος είς τόν 
πλοίαρχον κ. Χαρόπουλον.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή παρά τοϋ Αγγλικού κοινοβουλίου έπιψήφισις τοϋ 
νομοσχεδίου περί αύξήσεως τοΰ φόρου έπί τών γαιαν
θράκων έδικαίωσε τούς φόβους τών γαιανθρακεμπόοων 
Πειραιώς, οΐτινες κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ει- 
χον ανυψώσει τήν τιμήν τών γαιανθράκων κκτά τινα 
σελλίνια.

“ΙΙδη ή τιμή τών γαιανθράκων δέν έγένετο σταθερά , 
κυμαίνεται δέ αΰτη άπο 25 μέχρι; 27 σελλινίων.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ

(Τοΰ έν Βραία άνταποκριτοΰ μας)
Είς τούς Λιμένας Γαλαζίου καί Βραΐλας εύ 

ρίσκονται ύπό φόρτωσιν περί τά 30 ατμόπλοια 
ύπό διαφόρους σημαίας έξ ών τά έξης 'Ελληνι
κά' «Up. Σοφία» διά Νεάπολιν, «Κωνσταντί
νος Σπαθάτος» διά Rotterdam, «Αύρα» διά 
Γαλλίαν καί « ’Αντώνιος» (Μωραίτου) διά Ιτα
λίαν. Τά πλεϊστα τών 30 τύτω- άτμ πλοίων 
όντα προωρισμένα διά διάφορο ς λιμέ ας τής 
Μεσογείου μέ ναύλον 10. 10 5 καί 1··. 50
φρ.,τά δέ δΓ’Αμβέρσαν,Ροτερδάμην 9[3 καί 9[6 
καί 6 penec πλέον διά Hull, London. Ham
burg καί άλλους λιμένας τής ’Αγγλίας.

Αιτία τής άνω χαλαρας καταστάσεως τής 
αγοράς μας είνε αί συνεχείς βροχαί, αϊτινεςδσον 
ωφέλιμοι είναι διά τη" νέαν εσοδείαν τό'ον κα 
ταστρεπτικα'ι είναι ο;ά τούς άφθονωτάτους πα
λαιούς αραβοσίτους οΐτι;ες εκτεθειμένοι όντες είς 
τό ϋπαιθρονπρός ζήρανσιν καταλαμβάνονται ύπό 
τής βροχής καί ύγραινόμενοι παρ’ αύτής κα'ί- 
στανται ακατάλληλοι πρός φόρτωσιν τούθ’ δ'περ 
είναι ή αίτια τής νεκρώσεως τής αγοράς ρ ας.

* *
*

Την παρελθοΰσαν Κυριακήν ηύτοκτόνησεν ό 
ενταύθα ίταλός μεγαλέμπορος καί εφοπλιστής 
Φ. Καρνεβάλης, δστις προέβη είς τό άπονενοη· 
μένον τούτο κίνημα ΐνα μή ϊδη τήν τετάρτην 
του πτώχευσιν. Τό παθητικόν τού κατά τά θρυλ- 
λούμενα ενταύθα υπερβαίνει τά 5,000,000 φρ.

★ *
*

Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι αί εξής: 
σίτος έτοιμος Φρ. 10.75, 10.90 φρ. τό Het 
φασόλια » 1 ι .85, 14.90 » τά°[,Κ.
αραβόσιτοι » 7.10, 7.20 » τό hec

Γ. Γ. Οί ναύλοι τών σλεπιών είναι 1.00,
1.10 έως 1.20 κατά κοιλόν οί γαιά-θράκες 
34 φ. ό τόννος.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΑΪΓΑΝΙΟΥ

Ό έν Ταϊγανίω πρόξενος τής Ελλάδος X. Φιλήαων 
δι* έκθέσεώς του πρός τό ύπουργειον τών Ναυτικών 
αγγέλλει, δτι άπό τής 12 Μαρτίου ή ναυσιπλοΐα έν τή 
Άζοφική έπανελήφθη. ’Απέπλευσαν δέ έκ Ταϊγχνίου 
μέχρι τέλους Μαρτίου 16 εν όλω ατμόπλοια, τόννων 
47,633 μέ φορτία σιτηρών έκ 35,725,000 οκάδων. 
Διά τους ελληνικούς λιμένας κατηυθύνθησαν 4 ατμό
πλοια, φέροντα 33,600 ψάθας πρός 127 όκάδαςέκαστη. 
Ό έλλην πρόξενος παρατηρεί, δτι έκ τών άτμοπλοιων 
προτιμώνται ύπό τών φορτωτών καί έμπορων τά ελ

ληνικά.

— Ό έν Λονδίνω Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος 
αναφέρει πρός τήν Κυβέρνησιν δτι ύπό ’Ελληνικήν ση
μαίαν ήγοράσθη έν Λονδίνω παρα τού έκ Σύρου κ. 
Εύαγ. Χατζηκωνσταντίνου έν ’Αγγλικόν Άτμόπλοιον 

μετονομασθέν «Καφηρεύς».
— Τό άτμόπλοιον χοΰτο είναι 103 τόνων καί ήγο- 

οάσθη αντί 1,950 λιρών Αγγλικών. Ήδη ανεχώρησεν, 
δ πως νηολογηθή είς Σύρον.

— Ό έν Τραπεζοϋντι πρόξενος κ. Β-.τάλης γρά
φει, δτι είς τόν λιμένα τούτον κατέπλευσαν μέχρι τέ
λους Μαρτίου 49 ιστιοφόρα καί ατμόπλοια έλληνικά, 
1 αγγλικόν, -6,758 τουρκικά καί 104 αυστριακά.

— Καί έν τώ λιμένι τούτω έπισης παρατηρείται 
μεγάλη ή προτίμησις είς τά έλληνικά σκάφη.

— Κατά τήν «Σφαίρα·.» τού Πειραιώς τό ’Αγγλι
κόν άτμόπλοιον «Rutherglen» 4,100 τόνων φορτίου 
καί 2,518 τόνων μικτών ήγοράσθη παρ’ Ελλήνων 
έφοπλιστών αντί 28,500 λιοών.

— Ειδοποιούνται οί κ. κ. Πλοίαρχοι καί ιδιοκτήται 
τών ιστιοφόρων καί ατμόπλοιων οί επιθυμοΰντες ταχέως 
τήν έκτέλεσιν πάσης εργασίας ναυτικής νά γράφωσιν 
άπ’ εύθείας πρός τόν κ. Γεώρ. Ν. Ταβερναράκην φρον
τιστήν καί τακτοποιητην ναυτιλιακών εγγράφων έν 

Σύρω.
ΚΑΤΑΠΛΟ.

Είς τόν λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν τήν παρελ
θοΰσαν έβδομάδα τό άτμόπλοιον «Δέσποινα» πρός άν- 

θοάκευσιν έκ Λαυρίου.
— ’Επίσης τό άτμόπλοιον «Αλέξανδρος» τού Χα- 

τζηδαούτ από την ’Αλεξάνδρειαν. Ήνθράκευσεν ύπό 
κάθαρσιν καί μετέβη είς τό λοιμοκαθαοτήοιον τού Άγ. 
Γεωργίου πρός τέλεσιν τής 48ώρου καθχρσεως.

— Κατέπλευσαν έπισης τό Βελγικόν sLiegs» έξ 
Άμβέρσης καί ό «Ζαρίφης» έκ Ταϊγανίου πρός άνθρά- 

κευσιν.
— ’Επίσης τό ’Ιταλικόν Βιρμανία έκ Θεσσαλονίκης, 

τό Αυστριακόν «Aurora« έκ Κρήτης καί τό ’Αγγλικόν 
Άβόκα έκ Λονδίνου Μελίτης.

— Τό Ρωσσιχόν «Τσάρος» κατέπλευσεν έξ Όδησ 
σοϋ καί Σμύρνης.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» έναυλώθη διά 
Μασσαλίαν έκ Ταϊγανίου πρός 13 φρ. τόν τόννον. Τό 
άτμόπλοιον τούτο είναι 4,500 τόνων.

— ’Επίσης τό άτμόπλοιον «Μαριέττα Ράλλη» τό
νων 3,400 έναυλώθη αντί 10 φρ. έξ Εύπατορίας διά 
Μασσαλίαν.

—-Τό άτμόπλοιον «Ν. Βερβενιώτης» τόνων 4,000 
έναυλώθη τήν προπαρελθοΰσαν εβδομάδα μέ φορτίον 
δημητριακών καρπών από τό Άζώφ μέ ναύλον 10 φρ. 
καί 75 διά Μασσαλίαν και 11 φρ. καί 25 διά τρεις λι-

μένας τής ’Ανατολικής Ιταλίας.
— Τό άτμόπλοιον «Ν. Βερβενιώτης» ήδη ύπό τόν 

πλοίαρχόν του κ. Δ· Βότσην αναχωρεί έκ Πειραιώς 
τήν Δευτέραν διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Ζάννος Σιφναϊος» κατέπλευσεν 
έκ Πόρτ-Σάιδ εις Ταϊγανιον πρός φόρτωσιν ναυλωθέν 
διά Ρόττερδομ πρός 11 σ.

— Τό άτμόπλοιον «Μακεδονία» τοΰ κ. Παπαγιάννη 
κτ-.ί Σα τόννων 2853 έναυλώθη μέ γαιάνθρακας έχ 
Κάοδιφ είς Κρονστάνδην μέ 5 σελ νια καί 9 πέννας 
κατά τόνον.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΚΟΥΤΣΗ

’Εκ τής Άζοφικής έναυλώθησαν τά έξής ατμόπλοια 
τών κ. κ. άδ λφών Κούτση διά τόν Πειραιά. Τό ατμό, 
πλοιον «Μάρθα» πρός φρ. 9,00 τόν τόνον, τό άτμό- 
πλοιον «Γ. Κούτσης» πρός φρ, 9,00 τό άτμόπλοιον 
«I. Κούτσης» πρός φρ. 9,00 καί τό άτμόπλοιον «Ά 
κρόπολις» προ, φρ. 9,C0 επι.ης. Ήδη ζητούνται φρ 
9,50 κατά τόνον.

Το άτμόπλοιον «I. Κούτσης» έναυλώθη μέ φορτίον 
μεταλλικών έλαίων άπό Βατούμ διά Ι’ουχν τής Γαλ
λίας πρός σελλίνια 19 τόν τόνον.

ΝΑΥΛΟ)

Ή τιμή τών ντιύλων καί κατά τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα δέν ύπέστη σημαντικήν μεταβολήν.

— Ναύλοι άπό Κάρδιφ ’Αγγλίας είς ’Αλεξάνδρειαν 
εγένοντο πρός 9 σελλίνια τόν τόνον.

— Μέχρι Κωνσταντινουπόλεως 7 σελλίνια καί 9 
πένναι.

— Άπΰ Αγγλίας είς Κέρκυοαν 8 σελλίνια καί 3 
πένναι.

— ’Από ’Αγγλίας είς Χάβρην 4 σελ. καί 1 1]2 
πένναν, μέχρι Μασσαλίας 9 φράγκα καί 25,

— Άπό Αγγλίας δέ είς Πορτ-Σάιδ 8 σελίνια καί 
3 πένναι.

— ΆπόΣουλινά τής Ρουμανίας 9 σελίνια διάΜασ- 
σχλίαν.

— Άπό την Μαριανούπολιν είς Άμβοΰογον 11 έως 
11 σελ. καί 6 πέννας.

— Άπό Πότι Ρωσσίας έως Φιλαδέλφειαν και Βαλ- 
τιμόρην 13 σελίνια.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Τό άτμόπλοιον «Θεόδ. Σιφναϊος» έπρόκειτο χθέςΣάβ- 
βατον νά καταπλεύση είς τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς 
προερχόμενον έκ Πατρών.

— Ό άνά τόν φιλολογικόν καί δημοσιογραφικόν κό
σμον γνωστότατος συνάδελφος κ. Πολύβ. Δημητρακό- 
πουλος έξέδωκε τάς «Δύο Διαθήκας του» βιβλίον με
λέτης πολλής και κάτοπτρον τής σημερινής κοινωνι
κής ζωής, ήν αντιλαμβάνεται μετά φιλοσοφικής όντως 
πρωτοτυπίας, καταπλησσούσης.

— Τό έν τώ λιμένι τοΰ Πειραιώς έπισκευαζόμενον 
άτμόπλοιον «ΓαΛαξείδιον» τών αδελφών Μαρλάθα πα-

ραμείνη εν Πειραιεΐ πλέον τοΰ μηνός.
— Λίαν προσεχώς οι αδελφοί Μαρλά μετά τού κ. 

Άργύρη Παπαγεωργίου έκ Γαλαξειδίου προμηθεύον · 
ται νέον άτμόπλοιον έξ Αγγλίας.

— Το έν Αγγλία άγορασθέν εσχάτως άτμόπλοιον 
«Ελένη Σιφναίου» έκτίσθη τώ 1894, έχει λέβητας 
έκτάκτου ποιότητος τόνους φορτίου 3,400, βάθος 18 
πόδας, και 3)4, κατχνάλωσιν γαιάνθρακος 12 1]2 έως 
13 1]2 τόνους κατά 24 ώρας.

— Ήγοράσθη αντί ποσού 21,750 λιρών.
— Κατα τον έν Λονδίνω άνταποκρι-ήν μας τήν 

έβδομάδα ταύτην αναμένονται 100,000 όρτίκια έξ 
Αλεξάνδρειάς ζωντανά διά Μίλουωλ Ντόκ μέ τό Αγ
γλικόν άτμόπλοιον Prices Line.

— Οί δύο ποταμοί «Αλφειός» καί «Ευρώτας» ά- 
πέπλευσαν έκ Ναυπλίου διά νά έξακολουθήσουν τα γυ
μνάσιά των.

1

ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡΙΟΝ

Κατάτήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έβδομάδα έπ: τών 
περισσοτέρων αξιών άρκεταΐ έγένοντο αγοραπωλησία! 
μετ’ άναλόγου μεταβολής τής τιμής αύτών. Έκειναι 
τών άξιών, έφ* ών αί περισσότερα: αγοραπωλησία: έ
γένοντο μετ’ άξιολογωτάτης ύπερτιμήσεως ήσαν αΐ 
μετοχαί Δημοσίων καί Δημοτικών έργων, Τραπέζης 
Κρήτης, Εταιρίας ’Εργοληψιών καί Πανελληνίου 
Άτμοπλοίας.

Χονιίό; καί (ίννάλλαγιια.Ό; έγράφομεν έν τώ 
προηγουμένω φύλλω καί συνιστώμεν είς τό κοινόν τάς 
βλέψεις ημών όσον άφορα την περαιτέρω ύποτίμησιν 
τοΰ χρυσού καί τοΰ συναλλάγματος, ούτω καί έγένετο 
έπαληθευσάσης τής προβλέψεώς μας έκείνης.

28 Άπρ. 30 Άπρ.
Δρ ] 106 3)4

*Ο|ΐολογ»αι
Λαχ. Έθν. Τραπέζης. . . » | 678

Μετοχαί Τραπεζών
»
»
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Μεταλ. Λαυρείου............
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Σιδηρ. Θεσσαλίας...........
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Πανελ. Άτμοπλοίας. . ..
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ElN ΙΙΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175-000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΪΙ0 EQ Ρ ΗΤ ΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙίΙ
Α Χ· Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, xtv- 
δύνων ζωής, ατυχημάτων καί ύαλων.

ΠΑΣΑ XIAJEH>O«S>OF>IA ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ι_· KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίω. Υποκαταστήματα είς Λονδΐνογ και Ταϊ-

DUNCAN HlWYLAND ΕΤ C«
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαι έργασίαι έν Ταΐγανίω, Ροστο
βίω καί Νοβοροσίσκ^.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟδΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛ1ΝΑΣ 7

Ό μόνος έν Ιίειοαιεϊ έχων γνίιόια χρώ
ματα Μοραβίας διά τά άτμόπλοια. •Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τού κ. Κωνότ. Μιχαλοπούλου.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξινέλους 8

ςυνδρομαι

Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικω φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 καί έν τφ Έξωτερικω φρ. χρ. 7

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ “ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντί 30 λεπτών έκαότον είς ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείων παρά τό Ύ- 
πονργεΐον τών Ναυτικών.


