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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

'ο Έλληχεκός ότόΧος, άρθρον Ίτχλοϋ εΐϊιχοϋ τοί χ. Β. Σανταφι'ρα.—Τά χέρΰη τών Ατμοπλοίων 
επιστολή 2α τοΰ Ναυτιχοΰ.—Ναντικαί δίκαι, ύπό Έα. Μαχρυγιά»νη, οιχηγόρου.— Κανόνες τής Ύόρ
κης κ ί Άμβέρόης τοΰ 1890 ύπό τοΰ χ Σ. Α. Μάτεσι.—Τά πολεμικά πλοία ίν καεοω ναυμαχίας, 
ύπό τοϋ χ. Νιχ. Μπότα-η, ανθυποπλοιάρχου. — Αί άχολαί τοΰ Πολεμεκοΰ ναυτικοΰ έν Γαλλία υπό 
Κ. Ν. Ράοου.—‘Ο Φωτιόμός τών Ακτών τής Γαλλίας, ύπό Λεσβίου. — Κανονισμός πρός Αποφυγήν 
τών όνγκρούόεων πλ οίων έν θαλάάόη—Ναυτικά νέα. — ‘Η κίνηόις τών ‘Ελληνικών άτμο 
πλοίων, χλπ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό θωρηχτόν «Ψαρά» μετά τόν καθαρισμόν του έν τή δεξαμενή τής Μελίτης.

0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΙΤΑΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

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

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής

Η ΑΙ’ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΚΟΐ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘ ΕΙΣ Α 

Ρ11ΣΣ1ΚΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΩ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 40,000·000 200,000.000
----— -

’Ασφαλίζει σώματα ’Ατμοπλοίων καί πλοίων άπδ τών κατά θάλασσαν και ποτα
μούς κινδύνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών και χορηγεί προ<αταβολάς έπι παρα
καταθήκη Έμπδρευμάτων.

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

Πράκτώρ ίν Ταϊγανίω
X. Δ. Παχχαλης

Ναυτιχοΰ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρά 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεί.

Ή ’Ελλάς σκέπτεται νά κατασκευάση 
στόλον έπαρκή διά τήν άμυναν τών παρα
λίων καί τών άνά τδ Αίγαίον έγκατεσπαρ 
μένων πολυαρίθμων νήσων της. Καί δέν 
είναι συμερίνή μόνον σκέψις τις αυτή,άλλά 
χρονολογείται εύθύς άπδ τών μετά τδν τε 
λευταίον πόλεμον έπακολουθησασών ήμε 
ρών, άπδ τδν οποίων άπδ Βάσιλέως 
μέχρι τού τελευταίου πολίτου, πάντες κα- 
τεννόησαν, δτι Στρατός και Ναυτικόν έ 
χουν άνάγκην διοργανώσεως. Καί ή πα
ρούσα κίνησις, καρπδς είναι τής μακράς 
παρασκευής. Καί έντδς βραχέος, θά έπι 
τευχθή ό σκοπδς τής κοινής αύτής θελή- 
σεως καί τού υψηλού πατριωτικού αισθή
ματος και τοΰ στρατιω ιικοΰ πνεύματος, 
τά οποία φλέγουσι τδ αίμα τών τελευταίων 
τούτων έκγόνων τού Λεωνίδα, τών υίών 
τοϋ Μιαούλη, τού Κανάρη καί τοΰ Κουν- 
τουριώτη, τών νησιωτών τής "Υδρας καί 
τών Σπετσών καί τών Ψαρρών, οϊτινες 
μετά τής έλευθερίας έθεμελίωσαν καί τδ 
‘Ελληνικόν Ναυτικόν.

Τά δνόματα τής "Υδρας, τών Σπετσών 
καί τών Ψαρών, είναι άναγεγραμμένα 
έπί τών τριών θωρηκτών, τών κατασκευα·- 
σθέντων είς τά ναυπηγεία τής Μεσογείου 
έν Γαλλία, τά δποϊα άποτελοΰν καί τήν 
μόνην άληθή ναυτικήν δύναμιν τού Ελ 
ληνικοΰ Κράτους, καθόσον ο «Μιαούλης», 
ή «Σφακτηρία», ή «Μυκάλη» καί δ γη- 
ράσας τών τορπιλλοβόλων στολίσκος, στε
ρούνται πολεμικής άξίας.

Τδ θωρηκτδν «Ψαρά» παρέστη έν Γε- 
νούη κατά τάς έορτάς είς μνήμην τού Χρι- 
στοφόρου Κολόμβου, τήν 20 Φεβρουάριου 
1890, καί τώ 1897 ύπέστη διαφόρους με 
ταρρυθμίσεις. Ή «"Υδρα« καθειλκύσθη 
είς τήν θάλασσαν τήν 15 Μαίου τού 1899 
καί κατά τάς 26 ’Οκτωβρίου τού αύτοΰ 
έτους, άμφότερα τά είρημένα θωρηκτά 
μετερρυθμίσθησαν έπίσης.

Είς τδν αύτόν άνήκουσι πάντα τύπον 
καί έχουσι κοινά τά άκόλουθα χαρακτη · 
ριστικά καί διαστάσεις. Μήκος σκάφους 
105 μέ-ρα καί πλάτος 16 καί μέσον βύ
θισμα 6.40, έκτόπισμα 4885 τόννων, δ- 
νομαστικήν δύναμιν μηχανής 6,700 ίπ
πων, ήτις προσδίδει ταχύτητα ώριαίαν 
17,50 κόμβων.

Τά «Ψαρά» μεταξύ τών δύο στρατιω
τικών ιστών των έχουσι τρεις καπνοδό
χους, ένώ αί «Σπέτσαι» δέν έχουν παρά 
δύο (Σημ. Ν. Έλλ. Τά «Ψαρά» έχουν 
ώς καί αί «Σπέτσαι» μόνον δύο καπνοδό
χους, τά δέ «Ψαρά» τρεις πολεμικούς 
ίιτούς έκ τών δποίων οί δύο μικροί). 
Είς τά; δοκιμάς αί «Σπέτσαι» έδω 
καν 17,05 κόμβων μετά 6’.930 ίππων δυ- 
νάμεως. Ή «“Υδρα» 15,04 κόμβων καί 
τά «Ψαρά» έφθασαν μέχρι 17,00 κόμβων. 
Αί γαιανθρακαποθήκαι συντείνουν είς τήν 
προάσπισιν τοΰ σκάφους καί δύνανται νά 
περιλάβωσι 600 τόνους γαιανθράκων. Ή 
προάσπισις τών σκαφών τούτων συνίστα ■ 
ται είς ζώνην σιδηράν πάχους 300 ύποχί- 
λιομέτρων, ήτις έκτείνεται άπδ πρύμνας 
είς πρφραν. Ό θώραξ τών πυροβολείων 
είναι 350 ύποχιλιομέτρων καί τού θωρη- 
κτοϋ καταστρώματος άπδ 75 ύποχιλιομέ 
τρων μέχρι 50 Τδ βαρύ πυροβολικόν πε
ριλαμβάνει έπί έκάστου σκάφους 3 τηλε
βόλα τών 27, τών δποίων δύο έν τώ πρω- 
ρσίω θωρηκτώ πυροβολείψ καί έν έν τώ 
πρυμναίω πύργω. ΙΙρ'ς τούτοις 5 πυροβόλα 
τών 15 Κανέ. Επί τών «Ψαρών» έκτός 
τούτου ύπάρχει έν πυροβόλον τών 10 εκα
τοστών, 4 τών 87 ύποχιλιομέτρων, 8 τών 
65, 4 τών 47, 12 τών 37. Έπί τής “Υ 
δρας» καί τών «Σπετσών» 7 πυροβόλα 
τών 57 ύποχιλιομέτρων καί 16 μυδραλ- 
λιοβόλα ποικίλης ολκή:.

"Εκαστον τών θωρηκτών είναι έκτδς 
τούτου ώπλισμένον διά 3 τορπιλλοβλητι
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κών μηχανημάτων και περιλαμβάνει πλή
ρωμα 400 άνόρών, έν cl; άςιωματικού;, 
ύπαζιωματικούς καί παντός βαθμοΰ ναύτας.

(Ό άρθρογράφος ειτα διά μαχρών πε
ριγράφει τούς 4 ποταμούς, τδν «Ν. Μια· 
ουλήν», τδν όποϊον άποκαλεϊ ωραιότατου 
εΰδρομον, τήν Β. θαλαμηγόν «Άμφιτρί- 
την» και τα λοιπά μικρο'τερα σκάφη, κα
ταλήγει δέ ουτω).

"Ο 'Ελληνικός λαός, λαός ναυτικός, 
ζητεί στόλον καί θά τδν άπ/κτήση, διότι 
τδ πατριωτικόν φρόνημα κυριαρχεί στερεας 
καί νήσων. *0 πλούσιος Άβέρωφ έοωκε 
μέγα και εΰγενές παράδειγμα, άφήσας 
πλέον τοΰ 1,000,000 διά τήν κατασκευήν 
του στόλου. Είς τήν Ελλάδα λοιπόν δέν 
λείπει παρά εις Σαίν-Μπον (1) μέ τδ θάρ
ρος νά τήν άπαλλάξη τοΰ παλαιοΰ και ά· 
χρήστου ύλικοΰ, καί διά τοϋ άντιτίμου 
τούτου νά προβλέψη περί τής κατασκευής 
τοΰ νέου.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι ή Ελλάς 
θά παρακολούθηση έν τούτω τήν ’Ιταλίαν. 

Ε. Β. di Santafiora.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Κ ύ ρ Ιέ S υ ν τ ά x τ α,

’Επανέοχομαι είς τό ζήτηαα τών εργασιών Χαί κερ
δών τών Έλλ. άτμοπλοίων δια τελευταίαν φοράν 
χχτόπιν τών έν τώ Εβδομαδιαία» Δελτί-ω αγορών τοΰ 
'Ελλ. ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπό
λεως γραφέντων.

'Εάν δριμύτερον έξεφράσθην έν τή πρώτη επιστολή 
μου καί μετά πικρίας περισσής, δέν τό έπραξα βεβαίως, 
ΐνα κηρύξω πολεμικήν έναντίον τοϋ κ. Α. Σφέτσου, 
τόν όποϊον ούτε καν έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω προ 
σωπικώς. Παρετήοησα άπό τίνος δτι τά άρθρα τών 
κ. κ. 'Αγελάστου, Σφέτσου και Σία ησαν έμπνευ 
συένα ύπό τίνος απαισιοδοξίας χαί εις βαθμόν τοιοΰτον 
μάλιστα, ώστε παρ’ όλων τών ναυτιχών μεθ’ ών έ 
τυχε νά χάμω λόγον περί τούτων νά αποδίδωνται εις 
άλλους λόγους, τών όποιων δέν έτιθυμώ έγώ να χάμω 
μνείαν.

'Ο μεγαλοεφοπλιστής τής "Ανδρου χ. Δ. ΜωραΓτης 
έπαρκώς χατέδειξε δι’ έπιχειρημάτων ακαταγώνιστων 
τήν αλήθειαν, ίσων και έγώ έ* ιή πρώτη μου έπι 
στολή ίσχυρί»θην. Καί περί τούτων δε» θά είπα» τι 
όήμεοον. ’Αλλά γράφει έρωτών ό κ. Ν Η. Μ. έν τφ 
ύπ’ άρίθ. 56 δελτίω τοϋ ’Επιμελητηρίου Κ)πόλεως. 
«Είναι ψεΰδος λοιπόν δταν τις άναλύων αριθμούς πει

(1) ’Αρχαίος 'Υπουργός τών Ναυτικών συντελέσας 
σπουδαίως είς τήν προαγωγήε τοΰ ’Ιταλικού ΙΙολ. 
Ναυτικοΰ.

ράται, έστω καί χατά τήν έχτίμησίν του, νά όμιλήση 
περί τών πραγμάτων ;»

’Απαντώ.·
ΤΙοίους αριθμούς άνέλαβε νά άναλύση δ γράψχς τά 

απαισιόδοξα εκείνα ; Τούς άριθμούς ένός ταξειδίου. 
Κρίνονται εξ ένός ταξειδίου τά κέρδη τών άτμοπλοίων; 
Έοωτώ ταπεινώς.

’Επιτρέπεται δέ ή άφαίρεσις πρός απόσβεσιν κεφα
λαίου 7 1)2 τοΐς ο]ο έπί τών άτμοπλοίων ; Έοωτώ 
ταπεινότατα.

'Ο χ. ’Εμπειρικός άρκετά άνεσχεύασε καί τούς άλ- 
λας πε.ΐ οικονομικής κρίσεώς ισχυρισμού; τοΰ χ. Σφέ
τσου, διότι οί ισχυρισμοί έκεϊνοι οΰδέν άλλο άποτέλε- 
σιαα, δέν λέγω σκοπόν, έχουν ή νά άποθαρρύνουν τά 
είς ναυτικάς έπιχειρήσεις τοποθετούμενα κεφάλαια.

Δέν πλέκομεν, ούδέ τονίζομεν ημείς έν τή έλευθέρμ 
Έλλάδι διθυράμβους. "Εχομεν ύπ’ δψει τούς λογαρια
σμούς τών άτμοπλοίων μας, δέν τοποθετοΰμεν κεφά
λαια είς τά άτμόπλοια ώς πρός κερδοσκοπικός έπιχει- 
ρήσεις. Τά Έλλην. άτμόπλοια, δταν διοικοΰνται 
συνετώς ούδέ ποτέ θά δώσουν έλαττον τών 12 ο]ο κα
θαρά κέρδη καί μέ τού; χειροτέρους ναύλους. Είς τήν 
’Ανατολήν άπασχολοΰνται περί τα 1200 άτμόπλοια 
’Αγγλικά καί κάμνουν ταξείδια μέχρι τών 5,000, διότι 
μόνον έκ Μαύρης θαλάσσης Δουνάβεως καί Άζοφικής 
φορτώνονται πλέον τών 11,000,000 τόννων, άπό Σμύρ
νην Θεσσαλονίκην, Λαύρςον, Πάτρας, Συρίαν, Καρα- 
μανίαν, Αίγυπτον περί τά 8,000,000, ήτοι χρειά
ζονται 5,000 περίπου φορτία χωρητικότητος άπό 3· 
5,000 τόννων. Έαν δέ ύπολογίσωμεν δτι έκαστον ά- 
τμόπλοιον κάμνει 4 ταξείδια φυσικώς θέλομεν 1200 
άτμόπλοια.

’Ιδού λοιπόν δτι ή εργασία ουδέποτε θά άπολείψη 
άπ’ο τά πάντοτε προτιμώμενα Ελληνικά άτμόπλοια, 
άτινα, ώς καί προηγουμένως άνέφερα είς οίανδήποτε 
τών ναύλων κατάστασιν θά κερδίζωσι 1q-12o]o

Ό φίλος σας
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ
Τό πλοΐον Recina έναυλώθη πρός μεταφοράν φορ

τίου είς λιμένα δν ήθελεν όρίση ό ναυλωτής κατά 
τήν άφίξιν τοΰ πλοίου. 'Ο ναυλωτής έξεΰρε τόπον, 
δστις μόνον μετά τινας ήμέρας ήδύνατο νά rpe έλεύ- 
θερος, ήρνήθη δέ νά έπιτρέψη είς τόν πλοίαρχον νά 
έκφορτώση είς τόπον παρ’ αύτοΰ έςευρεθέντα καί κα
τάλληλον πρός τοιοΰτον σκοπόν.

Τό δικαστήριον, ένώπιον τοΰ όποιου ένήγαγεν δ 
πλοίαρχος τόν φορτωτήν πρός άποζημίωσιν έπισταλιών 
έπεφάσισεν ώς άκολούθως.

Όταν τό ναυλοσυμφωνητιχόν χορηγεί είς τόν ναυ
λωτήν τό δικαίωμα νά ύποδείξη τόν τόπον τής έκφορ. 
τώσεως τοΰ πλοίου, οφείλει ούτος να έχλέξη τόπον δστις 
νά δύναται νά η ελεύθερος κατα την στιγμήν τής άφί- 
Εεω; τοΰ πλοίου· έάν έξέλεξε θέσιν, ήτις έμελλε νά 
ηνε έλευθέρα μετά τινας ήμέρας βραδύτερον αί στα
λίκι άρχονται άφ’ δτου ό πλοίαρχος, ήδυνήθη νά εύρη 
τόπον είς τήν προκυμαίαν πρός έκφόρτωσιν, ό δέ ναυ
λωτής, ει ε ύπόχρεως νά πληρώση πρός τόν πλοίαρ
χου επιστακίας

Άπόφασις Έμποροδικείου ’Αμβέρσης τής 7 ’Ιου
νίου 1900.

Σύρος Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης
Δικηγόρος

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια άπό φύλ. 29)

“Εχω πεποίθησιν δτιτά ’Ιταλικά Δικαστήρια 
ένώπιον τών όποιων υπάρχει έκκρεμής ή δίκη 
θά λύσουν τό ζήτημα ύπέρ τών εφοπλιστών έο- 
μηνεύοντα όοθώς τόν ήμέτερον κανόνα, πολύ 
μάλλον καθόσον καί κατά τό έδάφιον 14 τοΰ 
άρθ. 643 τοΰ Τ μπ. Νόμου τής ’Ιταλίας 
κατατάσσονται είς τήν γενικήν άβαρίαν αί 
βλάβαι δταν τό πλοΐον ή το φορτίον ύπέστησαν 
κατά τήν έκτέλεσιν (durante le operazioni 
διζρκουσών τών έργασιών) τής έκφορτώσεως 
καί ζναφορτώσεως, ήτοι αί ύλικαί βλάβαι καί 
ελλείψεις, ούχί δέ ή μεταβολή τής έσωτερικής 
αύτών ποιότητος, ή προκαλουμένη έκ τής έ
νεκεν θαλασσίου συμβάματος παραμονής τοΰ 
φορτίου έν τώ πλοίω έν άποθήκαις ή έπί φορ
τηγίδων πέραν τοΰ χρόνου τοΰ συνήθως άπαι- 
τουμένου πρός έκπλήρωσνν τοΰ πλοΰ.

Τήν έκδοθησομένην παρά τοΰ Δικαστηρίου 
Νεαπόλεως έπί τής σπουδαίας ταύτης ύποθέ- 
σεως άπόφασιν θέλω γνωρίσει είς τούς άναγνώ- 
στας τοΰ άνά χεϊρας περιοδικού.

Καί ένταΰθα θεωρώ σκόπιμον νά καταστήσω 
προσεκτικούς τούς Έλληνας πλοιάρχους έπί 
τής έφαρμογής τών κανόνων περί ών ό λόγος 
ΐνα άποφεύγωσι τάς παγίδας, είς άς πολλάκις 
κινδυνεύουσι νά έμπίπτωσι έξ άγνοιας τών λε- 
πτεπιλέπτων διαφορών, καί ποικίλων ερμηνειών 
έπί τών διαφόρων συνθηκών τών ναυλοσυμφω- 
τητικών των δι’ ών συμβάλλονται.’Ιδίως δέον νά 
προσέχωσι πολύ έπιβλέποντες κατά τάς έν ταΐς 
προδ κα'ίζις τών άβζριών ένεργουμένας πραγμα- 
τογνωμοσύνας περί τής καταστάσεως τοΰ φορτίου 
ν’ άπαιτώσιν έμπεριστατωμένην έξέτασιν αύ 
τοΰ,κατά τε τήν έκφόρτωσιν αύτοΰ,κατά τε τήν 
έν ταΐς άποθήκαις ή έπί τών φορτιγίδων παρα
μονήν, καί ιδίως κατά τήν άναφόρτωσιν, δπως 
σαφηνίζηται ώρισμένως ή κατάστασις αύτοΰ, 
καί καθαρίζεται έάν έπήλθε βλάβη τις κατά 
τήν διάρκειαν τών έργασιών τών διαφόρων μετά* 
φορών τοΰ φορτίου, καί ρητώς νά σαφηνίζηται 
έάν ούδεμία ζημία έπήλθεν έπ ’ αύτοΰ.

Είνε γνωστόν δτι ή προδικασία τών άβαριών, 
ήτοι τά έγγραφα τής ναυσιβλάβης καταρτι- 
σθέντα έν τώ τόπω τής άναγκαστικής καταφυ
γής, λαμβάνονται ύπ’ δψιν ύπό τοΰ κανονιστοΰ, 
ή ύπ; τοΰ τυχόν κποφασίζοντος δικαστηρίου 
πρό πάσης έτέρας άποδείξεως. ,

("Επεται συνέχεια)
Σύρος Σ· Α. Ματεςις

'Γπό τό κράτος τοϋ κανόνος τούτου έν συν 
δυασμφ πρός τόν I'. άνεφύη διένεζις μεταζύ 
τών έφοπλιστών τοϋ άτμοπλοίου Άμπατιέλος 
τοϋ νηϊολογίου Σύρου καί τών παραληπτών τοΰ 
φορτίου αραβοσίτου έν Σζλε'ρνω καί Νεζπόλει, 
ένεκεν άβζριών έπισυμβζσών κατά τ ν έζ Άζο
φικής πλοΰν αύτοΰ, αιτινες ήνάγκζσαν τό ά 
τμόπλοιον νέ άνακωχεύση έν Σουλινη, έπεφυ- 
λάχθην δέ νά κάμω πεοί τούτου λόγον κζτά 
τήν άνάλυσιν τοΰ ΙΑ. τούτου κζνόνος. (ϊδε 
φύλλον 25 σελ. 280 τοΰ άνά χεϊρας περιοδι- 
κοΰ.) Τό ζήτημα περί δ στρε'φετζι ή διένεζις 
έκκρεμής ήδη ένώπιον τοΰ Δικαστ. Νεαπόλεως 
είνε άκριβώς έάν ή έπελθοΰσα έν τώ φορτίω ά 
ραβοσίτου βλάβη, προκληθεϊσα έκ τής έν ταΐς 
άποθήκαις ή έκ τών φορτηγίδων παραμονής τοΰ 
φορτίου έν Σουλιν^, λιμε'νι τής άναγκζστικής 
παραμονής τοΰ πλοίου ένεκεν έπισκευών άνα- 
γκαίων διά τήν άσφαλή έξακολούθησιν τοΰ πλοΰ, 
δε'ον νά καταταχθώσιν είς τήν γενικήν άβαρίαν 
άφοΰ αί προκαλέσασαι τήν παραμονήν έπισκευαί 
τοΰ πλοίου είσί κατατακτέαι είς ταύτας.

Έκ τών πρςεκτεθέντων ένδείκνυται άσφαλώς 
ή λύσις.

Ή πχρά τών παραληπτών άξιουμένη ζημία 
θα καταταχθή είς τάς γενικάς άβαρίας, έάν 
προέρχηται έζ έλλείψεων ή έζ ύλικής βλάβης 
άς ύπε'στη ό άραβόσιτος κατά τήν ενέργειαν 
τών διαφόρων μεταφορών άπό τοΰ κήτους είς 
τάς φορτηγίδας καί τ’ άνάπαλιν (σκόρπισμα 
διαβροχή κατά τήν μεταφοράν καί εϊτι προσό
μοιον) καί ήτις έλλειψις καί ύλική βλάβη 
άναποφεύκτως θά έπήρχετο κατά μείζο^α ή 
έλάσσονα αναλογίαν κατά πάσαν συνήθη μετα
φοράν.

Έάν άφ’ ετέρου ή βλάβη ήτον άποτέλεσμα 
έλλείψεως άντοχής τοΰ φορτίου, μή δυναμένου 
έκ τής ιδίας αύτοΰ φύσεως νά ύποστή άνευ με
ταβολής καί βλάβης τήν παραταθεΐσαν πέραν 
τοΰ συνήθως άπαιτουμένου χρόνου παραμονήν έν 
πλφ, τότε ή βλάβη δέον νά χριθη ώς προελ- 
θοΰσα έζ ίδιου τοΰ πράγματος έλαττώματος 
καί έπομένως ή έκ ταύτης ζημία θά καταλογι- 
σθή ώς μερική άβαρία τού φορτίου (!)

(1) 01 έφοπλισταί ισχυρίζονται δτι ό άραβόσιτος 
έφορτώθη ύγρός- Τούτου άποδεικνυομένου, ή αΐτησις 
τών παραληπτών τοΰ νά καταταχθή ή ζημία είς τάς 
γενικάς άβαρίας είνε εντελώς απαράδεκτος.
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ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

(συνέχεια)

Πρδς κατάδειξιν τών αποτελεσμάτων τήςβι- 
λής βλημάτων καί τών οβίδων δυνάμε'ια νά λά 
βωμεν εν παράδειγμα καί την κατά την 1 1 
Μαίου καταστροφήν τοΰ ’Αμερικανικού τορπιλ- 
λοβόλου Winslow όφειλομένην είς ’Ισπανικόν 
πυροβολεϊον τοϋ λιμε'νος τοΰ Carden.3S.T0 πυ- 
ραβολεϊον τοΰτο ώπλισμένον διά πολλών πυροβό
λων τών 4 δακτύλων εβαλεν έξ άποστάσεως 
2500 ύαρδών. Εί και πολλαί οβίδες έρρίφθησαν 
κατα του "Winslow δυο μονον ετυχον αύτοΰ* 
η πρώτη έξερράγη έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ 
τορπιλλοβόλου, έφόνευσε τόν άνθυποπλοίαρχον 
Cagley καί 3 άνδρας, έτραυμάτισε δέ 2.

'Η δευτέρα οβίς παρέλυσε την μηχανήν 
και τούς λέβητας τοΰ «Winslow» τραυματί- 
σασα δύο άνδρας έν τώ μηχανοστασίω. Επειδή 
τδ Ισπανικόν πυροβολεϊον έποιεϊτο χρήσιν ά- 
κάπνου πυρίτιδος τά έπιτιθέμενα πλοϊα δέν ή 
δυνήθησαν νά προσδιορίσωσιν άκριβώς την θέ
σιν αύτοΰ* έάν ή άφήγησις της μάχης τοΰ 
C irdenas ή δημοσιευθεΐσα έν τώ «Κήρυκι 
της Νέχς Τόρκης» την 14 Μαίου είνε άλη- 
θης, το Winslow διέφυγεν ώς έκ θαύματος 
ολοσχερή καταστροφήν καθ’ δτι λέγεται δτι ό* 
βίς τις προερχομένη έκ τοΰ 'Ισπανικού πυροβο
λείου έπληςε την πριρραίαν άριστεράν τορπίλ- 
λην τοΰ τορπιλοβόλου καί διεπέρασε την έκ 
βαμβακοπυριτιδος γόμωσιν χωρίς νά προκα- 
λέση την έκρηξιν ταύτης.

Κατά την προσβολήν ην έποιησατο ό στόλος 
τοΰ ναυάρχου Sampson έναντίον τών οχυρωμά
των τοΰ San Juan τοΰ Porto-Rico την 
12 Μαιου 8 οβίδες έπληζαν τό τεθωρακισμένον 
μέρος τοΰ θωρηκτοΰ Jowa χωρίς νά προξενήσω 
σιν αύτώ βλάβην τινά. Όβίς τις τών 12 δακτύ
λων επληξε μίαν τών λέμβων τοΰ πλοίου, διεσ- 
κόρπισε τά συντρίμματα ταύτης καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις, ειτα δέ έξερράγη, και τά θραύσματα 
αύτής έποιήσαντο 50 όπάς εϊς τό πλοΐον* ιδίως 

”4 η 5 εϊς τό κατάστρωμα είς δ μετέδωκαν τό 
πΰρ, διετρησαν μίαν τών καπνοδόχων καί έτραυ- 
ματισαν τρεις άνδρες. Κατά τήν αυτήν μάχην 
έτέρα όβίς πεσοΰσα έπί τοΰ μεσοστέγου τοϋ τε
θωρακισμένου καταδρομικού New York έφό- 
νευσεν ενα καί έτραυμάτισε τέσσαρας.

Όταν ό στρατός τοΰ στρατηγού Shafter 
ήρξατο άποβιβαζόμενος έν Baquiri τήν 22 
’Ιουνίου τό θωρηκτδν δευτέρας τάξεως Texas 
^ετάχθη νά βομβαρδίση τά δυτικά πυροβο

λεία της εισόδου τού λιμένος τοΰ Σαντιάγου. 
Πυροβόλου τι τών 6 δακτύλων ενός τών πυρο
βολείων τούτων έρριψ'.ν οβίδα, ητις επληξε τό 
lexas εϊς τήν άριστεράν παρειάν είς τό πρό- 
στεγον, εκραγείσα έν αύτφ* έκεϊ εύρίσκοντο 6 
πυροβόλα τών 6 λιτρών ών αί όμοχειρίαι ήσαν 
είς τάς θέσεις μάχης. Εί καί ό έκ χάλυβος θώ- 
ραξ της πλευράς τοΰ πλοίου είχε πάχος 1 1)4 
δακτ. δέν προύκάλεσε τήν έκρηξιν της όβίδος 
ητις διεπέρασεν αύτόν ώς νά ήτο χάρτης.

Είς άπόστασιν 7 περίπου ποδών άπό τοΰ 
δεξιού τοίχου ή όβίς αύτη επληξε στυλίσκον 
έκ χάλυβος, έθρυμμάτισεν αύτόν έπί μήκους δύο 
ποδων και ειτα εξερράγη. Τό πυθμένιον τής 
όβίδος έχάραξε τό κατάστρωμα μέχρις ού συ- 
νήντησεν ένα τών νομέων τοΰ πλοίου, οπότε έ- 
θραύσθη είς δύο τεμάχια άτινα έπληξαν στοο· 
φείον διαμέτρου τεσσάρων ποδών έφ ’ ού περιε- 
λισσετο κάλως. Ό,τε κάλως κατεκόπη καί τό 
στοοφεΐον έθρυμματίσθη. Νέφη θραυσμάτων έκ 
χάλυβος προερχόμενα έξ αύτής ταύτης τής όβί
δος καί έκ τοΰ ύπ’ αύτής θρυμματισθέντος στυ
λίσκου εσάοωσαν τό άριστερόν κατάστρωμα 
θραύοντα τάς έγκαταστάσεις τών πυροβόλων, 
αποκόπτοντα τας κεφαλάς τών βλήτρων καί 
αποσπώντα τό χρώμα. Ή οβίς αύτη έφόνευσεν 
ένα καί έτραυμάτισεν οκτώ, ό δέ έκ τής έκρή- 
ξεώς της καπνό; είσέδυσεν είς τούς έπάρτας τών 
πυρομαχικών καί είς τά πρόσθια διαμερίσματα 
τοϋ πλοίου, και ώς εκ τούτου έπίτινας στιγμάς 
τό είς τά μέρη έκείνα πλήρωμα ολίγου δεϊν νά 
πάθη εξ ασφυξίας. Ταΰτα είνε έν συνόλφ τά 
μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έπί τών ’Αμερικανικών 
πλοίων δυστυχήματα τά όφειλόμενα είς τάς 
'Ισπανικάς οβίδας.

Κατά τούς μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον τέσσα- 
ρας απόπειρας έποίησαν τά 'Ισπανικά τορπιλλο- 
βόλα όπως καταστρέψωσι τά’Αμερικανικά πλοϊα. 
Η πρώτη εγένετο κατά τήν ναυμαχίαν τής 

Μανίλλης τήν Ιην Μαίου, οπότε δύο πυροβόλα, 
εξήλθ’.ν ταύτοχρόνως τής Καβίτης καί διηυθύν- 
θησαν πρός τόν στόλον τοΰ ναυάρχου Dewey. 
ΙΙαρετηρήθησαν δμως έγκαίρως καί πριν ή άφι- 
χθώσιν είς τήν μεγίστην άπόστασιν έκσφενδονί- 
σεως, δηλαδη, μέχρι 1000 ύαρδών άπό τών 
πλοίων, τό εν τούτων έβυθίσθη, τό δέ έτεοον 
ύπέστη τοσαύΓας ζημίας ώστε ήναγκάσθη νά 
έξοκείλη.

Η δευτέρα άπόπειρα γενομένη κατά τήν νύ-

στιγμήν εκείνην έν τώ μηχανοστασίφ. Ή μη
χανή τοΰ Terror κατεστράφη έντελώς καί 
τούτο εύρέθη είς τόσον κρίσιμου θέσιν, ώστε ή- 
ναγκάσθη νά έξοκείλη.

Εί και οί 'Ισπανοί είχον βυθίσει πολλας τορ- 
πίλλας ούδεμία τούτων προύξένησε βλάβην τινα 
είς τούς ’Αμερικανούς. Δύο μόνον εξ αύτών ο
λίγου δεϊν νκνατινάξωσι την ναυαρχίδα Ο- 
1 y m ρ i a έκραγείσκν πρό τής πρώρας της 
καθ’ όν χρόνον προυχώρει ενάντιον της Καβιτης,

’Εάν αί τορπίλλαι αύται εύρίσκοντο είς χεϊ- 
οας ίκανωτέρας ίσως θά ηδυναντο να καταστρε- 
ψωσι τά πλοία Olympia καί Β a l t i- 
m Ο Γ e καθ’ δτι> ό ναύαρχος Dewey δέν έ- 
γνώριζε τό σημείον, είς ο ήσαν βεβυθισμέναι.

Αί πολυάριθμοι τορπίλλαι περί ών έλέγετο 
δτι ήσαν βεβυθισμέναι έν τή στενή, καί σκολιά 
είσόδω τοΰ λιμένος τοΰ Σαντιάγου, ήσαν ούτως 
είπεϊν σχεδόν άχρηστοι καθ’ δτι ολίγα πυροβο
λεία έκ βαρέων πυροβόλων νέου συστήματος η- 
δύναντο νά φράζωσιν έντελώς τό στενόν:

(Ακολουθεί)
Ό άνθυποπλοίαρχος Nik. I. Μποταςης 

καθηγητής τής σχολής τών Ναυτ. Αοκίμων

κτα τής 30 Μαίου έν Σαντιάγο τής Κούβας, 
ήθελε πιθανώς συνεπαγάγη τέν καταστροφήν 
τοΰ Texas έάν οί έκτελέσαντες αύτήν ήσαν 
περισσότερον έζ^σχηριένοι εις τ<χζ τοιούτου εί- 
δους προσβολάς. Τά ισπανικά άντιτορπιλλεκά 
Furor καί Pluton, άτινα έθεωροΰντο ώς έ- 
χοντα ταχύτητα 28 έως 30 μιλλιων, επλη- 
σίασαν τό Texas μέχρις άποστάσεως μικρό ■ 
τέρας, τών 5 ίθ ύαρδών, ότε ανεκαλυφθησαν 
ύπό τών προβολέων τούτων. Εί και ζωηρόν πΰρ 
ύπεδέχθη αύτά, κατώρθωσαν έν τούτοις νά κα- 
ταφύγωσιν είς τόν λιμένα τοΰ Σαντιάγου άνευ 
πολλών ζημιών. Τήν έπαύριον δύο αύτοκίνητοι 
τορπίλλαι εύρέθησαν έπί τής έπιφανείας τής θα - 
λάσσης, ούχί μακράν τοΰ μέρους ένθα εύρίσκετο 
τό Τ e X a S κατά τήν προηγουμένην νύκτα. 
Ή μία τών τορπελλών τούτων ήτο έν καλή 
καταστάσει καί έτοιμη πρός έκρηξιν. Η έτέρα 
ένεκεν άμελείας τών έκσφενδονισάντων αυτήν 
ήτο έφωδιασμένη διά κώνου γυμνάσιων και ως 
εκ τούτου άνίκανος νά προξενήση βλάβην τινά. 
Κατά τήν νύκτα τής 3ης ’Ιουνίου τό Ν e W- 
Orlea ns άνεκάλυψεν έντός τοΰ πεδίου τών 
πυροβόλων του πλοϊόν τι, δπερ έξέλαβεν ώς τορ 
πιλλοβόλον καί καθ’ ού ήρξατο άμέσως βάλ- 
λον. Τό Ν e w-Y ο γ k καί τό Μ as s a c h u s- 
setts έπραξαν άμέσως τό αύτό καί τέλος τό 
Oregon έβύθισε τό πλοΐον τούτο δι’ όβί
δος τών 13 δακτύλων, χωρίς ποτέ νά γνωσθή 
ή ταυτότης του. Την 22 Ιουνίου εν καιριρ η
μέρας τό άντιτορπιλλικόν Γ e Γ Γ Ο Γ εξήλθε 
τοΰ λιμένος San Juan τοΰ Πόρτο Ρίκου καί 
ύποστηριζόμενον ύπό τού ισπανικού εύδρόμου 
Isabella II, προσεπάθησε νά λαβή θέσιν 
τοιαύτην, ώστε νά δυνηθη να πλησιαση το βοη
θητικόν ’Αμερικανικόν εύδρομον Saint- 
Ρ a U 1. Όταν τό Τ e Γ Γ Ο Γ εφθασεν είς ά- 
πόστασιν 6000 ύαρδών άπό τοΰ Saill t- 
Ρ a U 1 τοΰτο κατεπυροβόλησεν αύτό δι όλων 
ταύτοχρόνως τών πυροβόλων του τήςμιάς πλευ 
ροές, άτινα ήσαν 3 πυροβόλα τών 5 δακτύλων, 
2 τών 6 λιτρών 2 Hotchkiss καί 2 τών 3 
λιτρών.

Εί καί τά πυροβόλα δύνανται νά έπιφέρωσιν 
άποτέλεσμα είς τήν άπόστασιν ταύτην, ούδέν 
τούτων προύξένησε σοβαραν ζημίαν εις τό Τ e Γ- 
ΓΟ Γ. ’Αφ’ ού τό Sain Paul έρριψε 50 έως 
60 βολάς έναντίον τοΰ άντιτορπιλλικοΰ εβαλε 
τελευταίαν τινά οβίδα των 5 δακτύλων, ητις 
επληξε τό Terror άριστερά, πλησίον τής πρύ- 
μνας, ειτα διεπέρασε τό μηχανοστάσιον καθ’ 
δλον τό μήκος αύτοΰ, άπέκοψε τήν κεφαλήν τοΰ 
πρώτου μηχανικού, τάς κνήμας καί τόν βρα
χίονα τοΰ δευτέρου μηχανικοΰ καί έτραυμάτισε 
θάνασίμως ένα ναύτην, δστις εύρίσκετο χατα την

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

(Συνέχεια τοΰ έν τώ προηγουμένω φύλλω)

Έν τούτοις αί έρευναι καί αί προσπάθειαι 
τών άρμοδίων δέν έσταμάτησαν έως εδώ καί 
ήτον επόμενον, άφοΰ δλη ή έπιτυ/ία συνίστα- 
τχι εϊς τήν εΰρεσιν φωτισμού έκτεινομένου δσον 
τό δυνατόν μακρύτερα κατά τούς ομιχλώδεις 
καιρούς οπού δέν είναι δυνατόν νά έφαρμόσωσι 
τόν ηλεκτρικόν φωτισμόν. Όθεν σκέπτονται 
καί μελετώσι τήν χρήσιν λαμπρού φωτισμού, 
δστις ολίγον είναι άκόμη διαδεδομένος δηλαδη 
τοΰ δι’ ά σ ε τ υ λ ί νη ς.

Εννοείται δτι ό δι’ άσετυλίνης φωτισμός θά 
έγίνετο πάντοτε διά στομίων λευκοπυρακτωμέ- 
νων καταβαλλομένης προσπάθειας και πρός με- 
γέθυνσιν τούτων. Τά γενομενα πειράματα μάς 
φαίνονται ένθαρρυντικωτατα, καί ούδόλως είναι 
τοΰτο παράδοξον άφοΰ ή φωτιστική δύναμις 
λυχνίας άσετυλίνης είναι διπλάσιά πάσης άλλης 
γινομένης δι’ άερίων.

Ούτω λοιπόν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ευ- 
ρέθη ή σχεδόν οριστική λύσις τού καταλλήλου 
φωτισμοΰ τών φάρων* μένει τώρα τό ζήτημα 
τών δευτερευουσών συσκευών τών προορισμένων’* 
ούχί πλέον νά καταδεικνύωσι μακρόθεν τάς
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άκτάς κκί νά κανονιζωσι τάς γενικάς διευθύν 
σεις, άλλά νά σημειώνωσι κατά μήκος τών α
κτών ποϋ υπάρχει σκόπελος, ποΰ στενή διάβα- 
σις, ποΰ άσφαλής διζβασις, δλα δσα εί
ναι αναγκαιότατα νά γ ωρίζη ό παραπλέων 
τάς άκτά . Πρός τοΰτο κατεσκευάσθησαν 
ικριώματα εις τά ρηχά τών παραλιών πλειό- 
τερα ή όλιγώτερα άναλόγως τής άνωμαλίζς 
τούτων, έφ’ ών βεβαίως δέν ήδύναντο νζ 
ύψωθώσι μεγάλοι φάροι καί πολυδάπανοι, άλλά 
τούς οποίους εύρον τό με'σον νά φωτίσουν είς 
βαθμό' ώστε νά είναι ορατοί έν καιρώ νυκτός, 
τοΰτο δέ διά πετρελαίου δυναμε'νου νά καίή διά. 
τρεις μήνας χωρίς νά τ; έγγίση τις- συνδυα
σμός τοιούτος ήτο έπιβεβλημένος,δταν λάβη τις 
ύπ ’ οψιν δτι τά ικριώματα ταΰτα άν οί πύργοι 
εύρίσκονται είς παραλίας, δπου ή θάλασσα ώς 
έπί τό πλεϊστον είναι τεταραγμένη καί δέν θζ 
ήτο δυνατίν έκάστοτε νά προσε'ρχεταί τις τ - 
κτικώς διά νά καθαρίζη τάς λυχνίας ή νά άνζ- 
νεώση τό πετρε'λαιόν τω·'. Είναι άναμφίβολον 
δτι λυχνία λειτουργούσα ύπό τοιούτους δραυς 
καί πλέον τών δύο μηνών, χωρίς νά καθαρισθή 
ή θρυαλλίς της χάνει βαθμηδόν τήν έντα- 
σιν τοΰ φωτός της,άλλα πρώτον μέν είναι σπα- 
νιώτατον έν τή πράςει ν’ άναγκασθή τις νά 
περιμένη τρεις μήνας διά νά κατορθώσγ νά έ- 
πισκεφθή τήν λυχνίαν, άλλά καί άν ποτέ τοΰτο 
συμβή πάντοτε τό έλάχιστον έκεΐνο φώς θά 
είναι ένεργητικόν, ώς καταδεικνΰον κίνδυνον άό- 
ρατον άλλοτε έν νυκτί.

Πολυτιμοτάτη δέ καινοτομία έγε'νετο διά τής 
κινητοποιήσεως τών φώτων καί τοΰ ποικίλου 
αύτών χρωματισμού- ταΰτα δέ μετά τών φα
κοειδών μηχανημάτων καί άλλων πολλών συν
δυασμών έπιτρέπουσιν είς τούς ναυτιλλομένους 
νά γνωρίζωσιν έν τώ σκότει άπε'ναντι τίνος υ
φάλου καί τίνος πύργου εύρίσκονται" αί συ- 
σκευαί δέ αύται λειτουργοΰσι δι’ ίδιου μηχα
νήματος έπί 125 ήμε'ρας.

[Ίλήν τούτων δλων ύπάρχει σπουδαιότατου 
είδος φωτισμού άπό πολλών έτών βαθμηδόν τε 
λε'.οποιούμενον τό τών πλωτών φάρων ήτοι
πλοίων φερόντων έπί ιστού φανόν είς με'ρη δπου 
ήτο άδύνατος ή έγκατάστασις οίουδήποτε φάρου. 
Μία άπό τάς ούσιωδεστέρας δυσκολίας τών 
φάρων τούτων ήτον δτι καθώς ήσαν έκτεθειμέ 
νοι είς δλας τάς όρμάς τών άνε'μων δέν ήτο 
δυνατόν νά παρακυλώσιν είς βαθμόν δυσάρεστον 
διά τό πλήρωμα, έπιβλαβή δέ διά τόν φωτι
σμόν. Κατεσκεύασαν διά τοΰτο τήν τρόπιδά των 
μέ δλως ίδιαζοντα τρόπον, ούτως ώστε σήμερον 
τό παρακύλισμά των είναι σχεδόν άνεπαίσθητον 
τό δέ φώς έγε'νετο άστραπηβόλον με' ταχυτάτην 
περιστροφήν, υπάρχοντάς ίκανοΰ χώρου έν τώ 

πλοίω πρός έ αποθήκευσή φωτιστικού άερίου. 
Άν δέ λάβ/) τις ύπ’ όψιν καί τόν έφοδιασμον 
τών πλοίων τούτων διά σειρήνος ισχυρότα
της δύναται νά είναι βέβαιος δτι οί ναυτικοί 
κατά πάσαν περίπτωσιν έν νυκτί καί έν ομίχλη, 
έν τρικυμία καί έν γαλήνη λαμβάνουσιν έγκαίρως 
τάς άναγκαίας ειδοποιήσεις.

φ "Ολαι αί τελειοποιήσεις αύται καταδεικνύου- 
σιν είς ποιον βαθμόν έφηρμόσθησαν αί έφευρέ- 
σεις τής νεωτέρας επιστήμης καί δμως οι Γάλ
λοι δέν είναι άκόμη ευχαριστημένοι έπιζητοΰν- 
τες τά τελειότερα α') είς τήν καλητέραν καί 
ένο'ωτέραν έφζρμογήν τών διαφόρων φωτισμών 
καί ιδίως τοΰ δι’ άσετυλίνης περί ού εϊπομεν 
β'). περί τής τελειο.ποιήσεως τής σιερεότητος 
τών βάθρων έφ’ ών γίνονται αί διάφοροι έγκα
τα-τάσεις καί τής ταχύτητος έν τή κατασκευή 
των γ') περί τής ποικιλίας τού φωτισμού τών 
διαφόρων φάρων καί τήςταχύτητος τής περιστρο
φής άλλων είς τρόπον ώστε νά μή γίνεται σύγ- 
χισις μεταξύ δύο παρακειμένων φάρων είτε ένε
κα τοΰ χρώματος είτε ένεκα τής ταχύτητος τής 
περιστροφής.

“Ολα ταΰτα δμως δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς δευτερεύοντα άπέναντι τών μεγάλων τελειο
ποιήσεων δσαι έφηρμόσθησαν ήδη καί ών τήν 
έφαρμογήν δικαιούται τις νά εύχεται καί έλπί- 
ζη είς τάς ήμετέρας άκτάς. Ή έλπίς αΰτη 
παρεκίνησε καί τόν γράφοντα ούδεμίαν ειδικό
τητα έχοντα προς τά τοιαΰτα (ούτε ώς μηχα
νικόν, ούτε ώς ναυτικόν,ούτε καί τής ονοματο
λογίας αύτής ειδήμονα) νά δώση έφαρμογήν είς 
τούς άρμοδίους έπί τά δέοντα.

ΛΕΣΒΙΟΣ

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητής 
της «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ εύθεϊαν πρός 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ΐνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των άμέσως 
ή διαχείρισής καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπο'δειξις

★ *♦
Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 και έν τώ 
’Εξωτερικώ φρ. χρ. 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 και έν τώ ’Εξωτερικώ φρ. χρ. 7.

’Κ-

Το θωρηχτίν «Ψαρά» μετά τον καθαρισμόν του έν Μελίτη έπανελθόν τήν παρελθοΰσαν έβόομαδα εις Πειραιά.

πορικούς λιμένας έδόθη τό δικαίωμα νά άπο- 
στείλωσι νέους τινάς έκαστος πρός μαθήτευσιν 
έν τή έν ΙΙαρισίοις Σχολή. “Οταν δέ εύρε'θη 
ή ΙΙολυτεχνική Σχολή μεταξύ τών μαθητών 
αύτής ήρξαντο στρατολογούμενοι οί ύποψήφιοι 
ναυπηγοί καί διευθυντής τής Σχολής τών Ναυ
πηγών έγίνετο ό περίφημος Σανέ. Καί τά τού 
κλάδου τούτου έν τούτοις άναδιωργανώθησαν ρι 
ζικώς έπί τής ύπατείας τού Ναπολέοντος καί 
έκτοτε τό ναυπηγηκόν σώμα ώνομάσθη έν Γαλ- 
λίαο genie maritime. ’Αληθές είναι δτι ύπήρ- 
ξεν έν άπό τά ένδοξότερα καί έσχε τήν τιμήν 
νά παραγάγη ένα Δυπουί Δελώμ, μεταβαλόντα 
έντελώς τήν όψιν καί τάς μεθόδους τής πολε
μικής ναυπηγίας.

Ό Ναπολέων έγκαταστήσας τόν μέγαν αύ
τοΰ ναύσταυθμον έν Άμβέρση, κρίνων αύτήν 
εύθετοτέραν διά τόν κατά τής Αγγλίας άγώνά 
του, ϊδρυσεν καί έν τή πόλει ταύτη μεγάλην 
ναυπηγικήν σχολήν, μετέφερε δέ καί τήν πα- 
λαιάν είς Βρέστην. Άλλ’ ή Σχολή αΰτη είχε 
τήν ‘Οδύσσειάν της- οι Βουρβώνοι τής Παλι- 
νορθώσεως τήν μετέθεσαν είς Λοριάν. “Οτε 
δμως ό διαπρεπής ναυπηγός Ρέσχ έγε'νετο διοι
κητής αύτής πεισθεΐς δτι μεγάλα εκπαιδευτικά

ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

(Συνέχεια)
Ή σχολή ναυπηγίας, Ecole d’ applica

tion du genie maritime, εύρίσκεται έν 11α- 
ρισίους έγγύς τού κρηπιδώματος Τουρνέλ ύπ’ 
άριθ· 27.Ώς έκαστος έννοεϊ παρασκευάζει ναυ
τικούς άρχιτέκτονας, προοριζομένους νά διευ- 
θύνωσι τήν ναυπήγησιν τών σκαφών του πολε
μικού ναυτικού καί τάς συναφείς ύπηρεσίας- 
παρέχει δμως συγχρόνως τήν διδασκαλίαν αύ
τής καί είς πολιτικούς ναυπηγούς.Ώς άρχή τής 
σχολής ταύτης δύναται νά θεωρηθή τό σώμα τοΰ 
ingeniturs constructeurs, συγκροτηθέν τό 
πρώτον έν έτει 1765, είς άντικατάστασιν τών 
έπιστατών τής ναυπηγίας καί τών άρχιδιανα- 
κτών είς οϋς ήρκοΰντο άλλοτε.

’Από τοΰ 1765 οί ναυπηγοί άποστέλλονται 
έκ τών ναυστάθμων είς Παρισίους δπως κατα- 
γίνωσι σπουδαίως είς τά μαθηματικά. ’Ολίγον 
τι βραδύτερον τό σώμα τών ναυπηγών έτίθετο 
ύπό τήν άοχηγίαν τοΰ μάλλον καταλλήλου 
πρός τοΰτο πλοιάρχου. Άπό τώ 1786 δέ οί 
βαθμοί τών ναυπηγών άφομοιώθησαν πρός τούς 
βαθμούς τών μαχίμων. Άλλά καί είς τούς έμ-
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ιδρύματα δέν δύναται νά εύδοκιμήσωσι μακράν 
τών μεγάλων κέντρων τών φώτων κατόρθωσε 
νά έγκαταστήση ταύτην και πάλιν είς Παρι
σιού;. Τοΰτο έγένετο τώ 1854, ό δέ Ρέσχ ε
ξακολούθησε διευθύνων μέχρι τοΰ γαλλογερμα 
νικοΰ πολέμου, βοηθούμενο; ύπό έζόχων καθη
γητών, οί όποιοι βεβαίως δέν θά ήδύνατο νά 
έγκαταστώσιν έν Λοριάν, ή έάν εγκαθίσταντο 
ήθελον ταχέως άποβάλει τό ήμισυ τής άξίας 
των, μεμακρυσμένοι τοΰ πνευματικού κέντρου 
τή; Γαλλία;, μή δυνάμενοι νά ά.τλούν έκά- 
στοτε νέας διδακτικές δυνάμει; άπό τήν πνευ
ματικήν ζωήν και κίνησιν τήν προσιδιάζουσαν εϊς 
τάς πρωτευούσας. Παρά πάντα ταΰτα έν διάτα
γμα τοΰ 1872 έξώρισε τήν Σχολήν ταύτην είς 
Χερβοΰργον, μέχρις ού έν ετει 1882 έπανήλθεν 
όριστικώς είς Παρισίους.

Ό μέσος δρο; τών εισερχομένων είς τήν 
Σχολήν ταύτην κατ’έτος είναι 5, προερχόμενοι j 
έκ τών διανυσάντων διετίαν έν τή Πολυτεχνική ι 
Σχολή. Παρά τούς τακτικούς μαθητά; έπιτρέ- I 
πεται καί είς μή τοιοϋτος και είς άλλοδαπίς 1 
έτι, νά παοακολουθήσωσι τήν διδασκαλίαν τής 
ναυπηγίας, τών ατμομηχανών, μηχανικής, 
ναυτικοΰ πυροβολικού, ηλεκτρισμού. ρυθμίσεις 
πυξίδων. Έπ’ ούδενί δμως λόγω έπιτρέπεται 
νά άνακοινούντατ είς αύτούς τά έν τώ άρχείφ 
σχέδια καί ύπομνήματα, έκτος ειδικής έντολής 
τοΰ διοικητοΰ καί ύπ’ εύθύνην του. Αί παρά τών 
τοιούτων μή ύποχρέων εί; υπηρεσίας τοΰ 
γαλλ. κράτους μαθητών άπαιτούμεναι πρός I 
εισδοχήν γνώσης περιλαμβάνουσι τήν άνάλυσιν, I 
τόν διαφορικόν υπολογισμόν καί τό δλοκληρω- ' 
τικόν, τήν μηχανικήν, τήν περιγραφικήν γεω- ’ 
μετρίαν τήν φυσικήν,τήν χημείαν και τήν σχέδιο 1 
γραφίαν. Ό έπιθυμών νά είσέλθη είς τήν Σχο
λήν πρέπε νά δήλωσή τοΰτο είς τό Ύπουρ- 
γεϊον τών Ναυτικών τής Γαλλίας πρό τής 
πρώτης Σεπτεμβρίου τής δ’ έξετάσεως ύφίστα- I 
ται άπό τής ά. ’Οκτωβρίου Εύνόητον διατί έπι- [ 
μένομεν είς τάς λεπτομέρειας ταύτας. Προσέξω- 
μεν δμως καί είς τοΰτο.Οί ξένοι γίνονται δεκτοί 
άνευ δοκιμασίας- δταν αί οίκεϊαι κυβερνήσεις 
έφοδιάσωσι αύτούς διά πιστοποιητικού δτι είναι 1 
άζιωματικοί ή ύπάλληλοι, πλεονέκτημα δπερ 
πολλάκις κινδυνεύει νά μετατραπή είς μειονέ
κτημα.

(έπεται συνέχεια)

Κ Ν. Ραδος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ
(συνέχεια έχ τοΰ 32ου τεύχους) 

"Αρθρον 19ον
“Οταν δύο ατμόπλοια θαλασοποροΰντχ. διασ- 
ταορώνται ούτως ώστε νά έπίκειται κίνδυνος 
συγκρούσεως, τό πλοΐον τό έχον πρός τά δεξιά 
αύτοΰ τό έτερον οφείλει νά άνακόψη ούτως,ώστε 

I νά μή έμπ οδίζη τήν πλεΰσιν τοΰ ετέρου. 
"Αρθρον 2ον

"Οταν δύο πλοία έξ ών τό μέν άτμόπλοιον, τό 
δέ ίστιοφόρον,πλέωσι κατά τοιαύτας διευθύνσεις, 
ώστε νά έπίκειται κίνδυνος συγκρούσεως, τό 
ατμόπλοιον οφείλει νά άνακόψβ ούτως, ώστε νά 
μή έμποδίζ(, τήν πλεΰσιν τοΰ ιστιοφόρου πλοίου 

Άρθρον 21ον
’Οσάκις τό έν τών δύο πλοίων, συμμορφούμε- 
νων πρ;ς τούς κανόνας τούτους, οφείλει νά 
ιζεταβάλη πλεΰσιν, τό έτερον πλοΐον οφείλει νά 
τηρήση τήν τε πλεΰσιν καί ταχύτητά του.

Σημείωσες. — Όσάκις διαρκούσης σκοτι'ας ή 
ένεκεν άλλων αιτίων, τοιοΰτο πλοΐον εύρεθή το- 
σούτφ πλησίον πρδς έτερον, ώστε νά μή ή δυ
νατόν νά άποφύγη σύγκρουσιν διά μόνου τοΰ 
χειρισμού έκείνου τών πλοίων, δπερ δέον ν’ ά- 
φήση την πλεΰσιν έλευθέραν, τό έτερον οφείλει 
νά ποιήσηται χρήσιν τού χειρισμού έκείνου, όν 
ήθελε νομίση άριστον πρ:ς άποφυγήν συγκρού
σεως. (Όρα άρθρα 27 καί 29).

Άρθρον 22ον
Πάν πλοΐον δπερ συμμορφούμενον πρό; τούς 

κανόνας τούτους δέον νά μεταβάλη πλοΰν, ο
φείλει, έάν αί περιστάσεις τό έπιτρέπωσι ν’ α
ποφυγή διασταύρωοιν πρός πρώραν μετά τού 
ετέρου πλοίου.

“Αρθρον 23ον
Παν άτμόπλοιον, δπερ συμμορφούμενον πρός 

τούς κανόνα; -ούτου; δέον νά μεταβάλη πλεΰ- 
σιν, οφείλει άμα τή πρό; έτερον προσεγγίσει του, 
έάν παρίσταται άνάγκη, νά έλαττώση τήν τα
χύτητά του ή νά κράτηση ή κκί νά άναποδίση 

"Αρθρον 24ον 
’Ασχέτως πρός τά; διατάξεις, τάς περιεχομένας 
έν τοΐς κανόσι τούτοις, παν πλοΐον, καταφθάνον 
έτερον, οφείλει νά μή παρεμποδίζη τήν πλεΰσιν 
τοΰ καταφθανομένου πλοίου.

Πάν πλοΐον, δπερ προσεγγίζει έτερον έρχο- 
μενον ύπό κατεύθυνσιν πλέον 2 άνεμορρόμβων 
όπισθεν τοΰ πλαγίου τού τελευταίου τούτου, 
δηλαδή, παν πλοΐον δπερ εύρίσκεται έν τοι
αύτη θέσει, σχετικώς πρός τό καταφθανόμενον 
πλοΐον, ώστε δέν θά ήδύνατο δ-.αρκούσης νυκ- 
τος, νά διακρίνη ούδέτερον τών πλευρικών φα
νών τοΰ πλοίου τούτου, δέον νά θεωρηθή ώ; 

πλοΐον, καταφθάνον έτερον, ούδεμία δέ μετα- 
γενεστέρα μεταβολή έν τή διοπτεύσει μεταξύ 
τών δύο πλοίων θά ή ικανή ώστε νά έπιτρέψη 
νά θεωρηθή τό πλοΐον τό καταφθάνον τό έτερον 
ώς διασταυροΰν τήνπλεΰσιν τού τελευταίου τού
του συμφώνως τή κυρία έννοίαε τών κανόνων 
τούτων, καί δέν θά δυνηθή νά άπαλλάξη αύτό 
τής ύποχρεώσεως τού νά άπομακρυνθή τής πλεύ
σεως τού καταφθανομένου πλοίου, έως ού έν- 
τελώς άντιπαρέλθη.

’Επειδή έν ημέρα τό καταφθάνον πλοΐον,δέν 
δύναται πάντοτε νά γνωρίζη μετά βεβαιότητος 
έάν εύρίσκεται έμπροσθεν ή όπισθεν τή; διευθύν 
σεω; ταύτης σχετικώς πρός έτερον πλοΐον, ο
φείλει τοΰτο, έν άμφιβολί^, νά είκάση δτι είναι 
καταφθάνον πλοΐον καί νά άπομακρυνθή τής 
πορείας τοΰ καταφθανομένου.

Άρθρον 25ον
Είς μέρη στενωπά παν άτμόπλοιον οφείλει 

καθ’ δσον τούτο είναι άσφαλές καί εφαρμοστόν, 
νά παραπλέη τήν πλευράν τής στενωπού, τήν 
κειμένην πρό; τά δεςιά τοιούτου πλοίου.

. ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίκοντο είς τον λιμένα 
Πειραιώς τό αύστριακόν «Στιρια» έχ Τεργέστης-Πντ
ρων χαί τό ιταλικόν «Τζιάβα» έκ Κατάνης-Κρήτης, 
τά έλληνικά «’Αντώνιος Σταθάτος» έκ Ταϊγανίου πρός 
άνθράκευσιν, «Ναύπλιον» του Γουδή έκ Θεσσαλονίκης 
χαί «Σμύρνη» τοϋ Κουρτζή έχ Σύρου.
—Τήν Κυριακήν χαί Δευτέραν τέ έξής ατμόπλοια, 
«Πηνειός» έλλην. έκ Θεσσαλονίκης Βώλου «Άργολίς» 
τής Πανελληνίου έκ Χίου, «Kitmor» αγγλικόν έξ Άμ- 
βέρσης-Λίβερπουλ χαί τό γαλλικόν τοϋ Μεσσαζερή 
«Kampodge» έξ Όδησσοϋ-Σμΰρνης καί τά αυστριακά 
«Δάφνη» έχ Κων )πόλεως, «Juno» έκ Σμύρνης, 
«’Αγλαΐα» έχ Βόλου καί «Μελπομένη» έκ Καλαμών. 
—Τήν Τετάρτην τά άτμόπλοια «Βυζάντιον» τοΰ

ΝΑΥΤΙΚΑ

ΓΜ Ε^·

Πανταλέοντος έκ Σμύρνης Χίου, «’Ιωάννης Κούτσης» 
έξ ’Αμβούργο» πρός άνθράκευσιν «Μάρθα» έλλη. έξ 
Ίσμαηλίας πρύς έκφόρτωσιν σίτου, «Ήρώ» έλλην. εκ 
Κάρδιφ μέ φορτίον γαιανθράκων, «Πελοπόννησος» έλλ. 
έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου, «Ναύπλιον εκ Κρητης, 
«’Αλβανία» τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης και 
«Θεσσαλία» τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης καί-Πατ- 

ρών.
— Τήν Τετάρτην χαί Πέμπτην τά ατμόπλοια. 

«Consordio—Garboui» ιταλικόν έκ Νιχολαΐεφ πρός 
άνθοάκευσιν, «Σχύρνηο έκ Κρήτης, «Λέων» έλληνικεν 
έκ Μασσλίας πρός άνθράκευσιν, «’Αρτεμήσία» έλληνι- 
κόν έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν καί τό ιταλικόν 
«Manin» έκ Βόλου.

— Τήν Πέμπτην έσπέρας καί Παρασκευήν τά ιτα
λικά «Ρουμανία» έχ Κων)πόλεως, «Σχρίβια» εκ Σμύρ
νης, χαί «Μοντενέγκρο» έκ Βρενδησίου-ΙΙατρών, τό 
αύστριακόν «Φλώρα έχ Κρήτης, τό ρωσσιχόν «Τσαρί- 
τσα» έξ Όδησσοϋ—Σμύρνης καί τό έλλην. «Γεώργιος 
Μπούμπουλης» πρός άνθράκευσιν.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Έξεδόθη ύπό τοϋ νέου λιμενάρχου χ. Άνδρεάδη 
άτυνομιχή διάταξις τοΰ λιμένος Πειραιώς δι’ ής απα- 
γοοεύεται είς τούς λεμβούχους.

α') Νά προσεγγίζωσιν είς τά έκ τοΰ έξωτεριχοΰ μέν 
χαταπλέοντα πλοία πριν ή ύποστείλωσι ταΰτα τό σήμα 
τής χαθάρσεως, είς δέ τά έξ άλλων λιμένων τοΰ Κρά
τους χαταπλέοντα πριν ή ταΰτα ποντίσωσι τήν άγκυ
ραν.

β') Νά παραμένωσι πρό τών αποβάθρων τής παρα
λίας.

γ’) ’Επιβάλλεται, ΐνα έν ώρα νυκτός έν κινήσει λέμ
βοι φέρωσι μικρόν λευκόν φανόν έπί στηλιδίου ύψους 
0,70 άπό τοΰ περιτοναίου (κουπαστής.)

δ') Πάντα τά έν τώ λιμέιι δρμοΰντα ύπό έλληνικήν 
σημαίαν πλοία χατά τάς Κυριαχάς χαί τάς έπισήμους 
έορτάς δέον νά έπαίρωσι τήν σημαίαν των.

Ο. Ν ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Την παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίκετο είς τόν λιμένα 
Πειραιώς το εΰδρομον «Ν. Μιαούλης» ύπό κυβερνήτην 
τόν χ. Δαμιανόν. Τό εΰδρομον έπανέρχεται μετά έ- 
πτάμηνον πλοΰν, διέπλευσε δέ περί -τάς 16,000 ναυ
τικών μιλλίων, άφοΰ έπεσκέφθη τού, κυριωτέρο ς Εύ- 
οωπαϊκούς λιμένας.

Ή σημασία τοΰ πλοΰ τούτου είνε περιττόν νά έξαρθή 
χαί έντεΰθεν. Βεβαιοΰται ότι κατά τό προσεχές ταξεί- 
διον τοΰ «Ν. Μιαούλη» τόν έπόμενον ’Απρίλιον οί 
μισθοί τών ναυτών καί ύπαξίωματιχών θά πληρώνων- 
ται είς χρυσόν έπίσης, ώς καί τών αξιωματικών.

NATATION

Ό Λιμενάρχης Κέας αναφέρει είς το ύπουργεΐον 
τών Ναυτικών ότι έν τώ όρμω Όζιά παρά τοΰ κτημα- 
τίου Ε. Λαζάρου άνευρέθη λέμβος μήκους 2 περίίου 
πήχεων, άνευ έξαρτήματός τίνος καί τεθραυσμένη, λςί-
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ψανον άγνωστον τίνος ναυαγίου.
Ό Λιμενάρχης μετέβη αμέσως έπί τόπου, άλλ’ έ- 

στάθη αδύνατον νά εύρεθή τι άποδεικνύον τήν θέσιν 
τοϋ ναυαγήσαντος πλοίου.

NEON ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Κατέπλευσεν εις Σΰρον πρδς νηολόγησιν τδ έν 
Φιοϋμε ναυπηγηθέν φορτηγδν έλλην. άτμόπλοιον «Σμα- 
ράγδα» τόννων 1000 καί ταχύτητος 10 μιλιών. Τό 
άτμόπλοιον τοΰτο θά πλεύση είς Γαλάζιον πρδς παρα 
λαδήν φορτίου διά τήν Σέττην τής Γαλλίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Αί πωλήσεις άτμοπλοίων έξακολουθο'σιν έν Άγ ;λία 
Κατά τδ παρελθόν δεκαήμερον ή ναυτική έφημεοίς 
«Φαιρπλέϋ» αναγράφει άρχετάς πωλήσεις άτμοπλοίων, 
τών όποιων ή χωρητιχότης δέν ύπερβαίνει τάς 2,000 
τόν ους. Τα πλεϊστα τών άτμοπλοίων τούτων έπωλή- 
θησαν είς ’Αμερικανούς χαί Γάλλους.

’Επίσης είς τάς Άγγλικάς έφημερίδας σημειοΰνται 
ούκ όλίγαε πωλήσεις ιστιοφόρων.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΑΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(συνεργάτου μας)
ΓΕΝΟΒΑ 3 Δεκεμβρίου

«’Αδελφοί Σιφναίου» διήλθε Δαρδανέλλια 24)11. 
«’Αλέξανδρος Μιχαλινδς» διήλθε The Wight. 25)11. 
«’Αλέξιος Γάγχος» είς Σΰρον 24)11 διά ΛονδΓνον 
«’Αντώνιος» διήλθε Δαρδανελ. 17)11,

«’Ασημίνα» Cape Spartel 24)11 διά Σΰρον. «Άν 
τώνιος Σταθάτος» είς Βραΐλα 24)11. «Άνδριάνα Στχ- 
θάτος» είς Βραΐλα 21)11. «Αύρα» διήλθε Δαρδανέλ.
23) 11 διά Bremen.

«Μπέμπης» διήλθε Δαρδανέλ. 14)11. «Βόσπορος» 
διήλθε Δαρδανέλ. 24)11. «Χαρίλαος Τριχούπης» Δαρ 
27)11. «Κεφαλληνία» άνεχώρησεν άπδ Λ.βόρνον. 
«Άριστέα» άνεχ, άπδ Βερδιάνσχα 28)11 διά Γένοβαν

«Χρυσομάλλη Σιφναίου» εφθασεν είς Μάλταν. «Κων
σταντίνος Σταθατος» εφθασεν είς Βραΐλαν 20)11. 
«Κλημεντίνη» διήλθε 19)11 Δαρδανέλλια διά Μασσα
λίαν. «Κυκλάδες» εφθασεν είς Άμβοΰργον 6)11.

«Κορνήλιος» διήλθε Δαρδανελ. 21)11 δι’ Άμστε- 
λόδαμον. «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» διήλθε Γιβραλτάρ
24) 11. «Δημήτριος Σκυλίτσης» εφθασεν είς Clyde 
11)11. «Έπτάλοφος» εφθασεν Λονδΐνον 14)11.

«’Εμμανουήλ» εφθασεν είς Μασσαλίαν. «‘Ελένη» 
(Διακάχης) αναμένεται είς Γένοβαν. «'Ελένη» (Σα 
λιάρης) άνεχ.21)11 απο Βερδιάνσκα Γένοβαν. «Γεώρ
γιος» (Μωραΐτου) διήλθε Sagres 25)11 διά Σΰρον.

«Γεώργιος Μιχαλινδς» άνεχώρ. 23)11 Newport διά 
Σΰρςν. «Γεώργιος Μπούμπουλης» εφθασεν είς τάς 16) 
11 Κων)πολ;ν. «’Ιωάννης Κούτσης» 26)11 ’. μβοΰρ-
γον Κάρδιφ.

«Γίρδα Άμπατιέλλο» 19,11 εφθασεν είς Βραΐλαν. 
«Κατίνα» διήλθε 27)11 Γιβραλτάρ διά Ροττερδάμην. 
«Λέων» εφθασεν είς Μασσαλίαν. «Λεοχάρδος» διήλθε 
δαρδανελ. 20)11 διά Βαρκελώνην.

«Λεωνίδας» διήλθε τήν 21)11. «Μανούσης» 23)11 
Methil Γένοβα. «Μαρία» (Φωκάς) ύπδ φόρτωσιν Κάρ- 
διφ διά Γένοβαν. «Μαρία» (Λεβαντής) άνεχώρησε άπδ 
Γένοβαν.

«Μαρία» εφθασεν είς Σουλινά 17)11. «Μενέλαος» 
άνεχ. 9)12 Γένοβα διά Σαβόναν. «Μιχαήλ» 27)11 
διήλθε Δαρδαν. «Νικόλαος Βερβενιώτης» εφθασεν είς 
Μασσαλίαν 26)11.

«Φώτης» 15)11 Πειραιά διά Άμβοΰργον. «Πολύ- 
μητις. διήλθε 24)11 Γιβραλτάρ δι’ ’Αμβέρσαν. «Πο
λυξένη» 22)1 I διή·θε Δαρδανέλλια. «Πριγκήπισσα 
Σοφία» διήλθε Δαρδανέλ. 27)11 διά Μασσαλίαν.

«Ποσειδών» 19)11 διήλθε Δαρδανέλ. διά Λονδινον. 
«Σπάρτη» 18)11 διήλθε Δαρδανέλλια. «Τριχούπης» 
Barry 17)11 διά Πειραιά. «’Αγλαΐα Κουρεντή» άνεχ. 
άπδ Μασσαλίαν 25)11.

«Βρισηις» εφθασεν είς Κέρτς 24)11. «Άνδρέα;» 
εφθασεν είς Βραΐλα 19)11. «’Εμμανουήλ» άνεχώρη
σεν 30)11 άπδ Μασαλίαν διά Βραΐλαν. «Μήτηρ ’Αρ
γυρή» άνεχ. 30)11 Βιρδιάνσχα.

«Παρθένων» 30)11 εφθασεν είς Μασσαλίαν. «Ευθύ
μιος» 29)11 άνεχ. άπδ Trieste «’Ακμή» 23)11 άνε
χώρησε άπδ Νεάπολιν. «Επτάνησος» 3)12 άνεχώρ. 
άπδ Γένοβαν.

«Μιχαήλ» 27)11 διήλθε Βόσπορον. «Μενέλαος» ε
φθασεν είς Savona 2)12. «Εύάγγελος Πετρίτσης» 
διήλθε Δαρδανέλ. 28)10. «’Αδελφοί Σιφναίου» 24)11. 
«Μιτυλήνη» ύπδ έχφόρτωσιν Γένοβαν.

«Άνδρος» διήλθε Δαρδανέλ. 28)11 διά Μεσόγειον. 
«Κωνσταντίνος» διήλθε Δαρδανέλ. Βόσπορον 28)11. 
«Δέσποινα» 24)11 Κέρτς. «Ήρώ» άνεχώρησε άπδ 
Κάρδιφ διά Πειραιά. «Λέων» εφθασεν είς Μασσαλίαν 
28)11.

Ν. Λ. Μ.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Αί τιμαί τών γαιανθράκων κατά τό παρελθόν έφθή- 
μερον έν ’Αγγλία δέν ύπέστησαν χαμμίαν μεταβολήν.

*Εν τή αγορά Πειραιώς ή τιμή τών γαιανθράκων 
συνήθους ποιο'τητος Κάρδιφ παραδοτέων έν τώ ατμ:- 
πλοίω έτιμώντο είς τά 22 σελλίνια.

Γαιανθραχοφορτία είς τδν Πειραιά έχομ'σθησαν διά 
τοΰ άτμοπλοίου «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» 2084 τόν. καί 
διά τοΰ άτμ. «Ήρώ» έκ Κάρδιφ 3,800.

ΟΙ ΝΑγΛΟί

Ή κατάστασις τής ναυλοαγοράς αμετάβλητος καί 
αΰτη παραμένει είς τάς έξ ’Αγγλίας ναυλώσεις τών 
γαιανθράκων. Ώς αντιστάθμισμα έν τούτοις τής στα
σιμότητας ταύτης έπέρχεται λίαν εύχάριστος ή ει’ησις 
τοΰ έκ Γουμαν’ας ήμετέοου άνταποκριτοΰ περί τών 
ναύλων, οϊτινες έν τώ Δουνάβει είσίν αρκούντως 
ενθαρρυντικοί.

ΟΙ ναΰλοι τής Μαύρης θαλάσσης έξ ακολουθούν στα
θεροί επίσης. Διά πλοία έτοιμα προσφέρουν από Δού- 
ναβιν 15 σελλίνια, ά»δ Σουλινά 12 άπδ Νιχολάεφ 12 

έτίσης.
ΣΙΤΟΓΟΡΑ

Τά σι-.ηρά άπό τής παρελθούσης έβδομάδος όλονέν 
ύψοΰνται. Έν ΓΙειραιεΓ έγένοντο κατα τδ πα, ελθον 
έφθήμερον άρκεταί π, άΤεις. Εις τα τών 50 φουντίων 
ήοχισα άπδ 43 1)2 έγένοντο 44, 44 καί 1)2 καί 
έφθασαν εις τά 46 μέ τούς συνήθεις ορούς τής αγοράς 
ΙΙειραώς.

Έν Νοβορωσσίσκη σήμερον σημηώνονται ρούβλια 
10 καί 10, 10 fnfi boado τών 50 φουντίων.

Έν γένει ή βλέψεις των είναι πρδς ύψωσιν.
’μ. ε.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τδ ατμ. «Άνδρ. Σιαθάτου» εύρίοχε αι έν πλώ 
διά 'Ρόττεδαρμ μέ φορτίον σιτηιά. Μετά τήν έχφόρ- 
τωσίν της θά φορτώση είς Κάρδιφ διά Πειραιά γαιάν
θρακας διά λ)σμδν τοΰ χ. Π. Σταθάτου.

— Τδ «Κωνστ. Σταθάτος» εύρίσχεται είς Γένοβαν 
εκφορτώνον, θέλει φορτώση μετά είς Σουλινά διά Κον- 
τινέντε μέ ναΰλον 12 ) i (προναυλωμένον) θά διέλθη 
έκ Πειραιώς κατά τήν άνοδόν του όπως άνθρακεύση.

— Τδ άτμ. «Ποσειδών» Εύρίσκεται είς Λονδινον 
εκφορτώνον. Είναι άναύλωτον διά τήν έπιστροφήν του 
πρός τδ παρόν.

— Τδ άτμ. «’Αμφιτρίτη» εύρίσκεται είς Γλασκώ- 
βην τήν Σκωτίας έχφορτώνον σιτηρά. Άναύλωτον 
προς τδ παρόν.

—Το άτμ. «Άν:. Σταθάτος» εύρίσχεται έν πλώ 
διά Ρόττερδαμ μέ σιτηρά. Άνεχώρησεν έκ Πειραιώς 
τήν 24)7 Δεκεμβρίου.

Κατά τδν Ναυτικόν, τδ άτμόπλοιον «Πολυξένη» 
τής εταιρίας Λ. χαί Μ. ’Εμπειρικών έναυλώθη απδ 
Βραΐλαν διά Κοντινέντε πόδς 12 σελλήνια τδν τόννον. 
—Τδ άτμόπλοιον «Άνδρέας» τής αυτής έταιρίας έναν· 
λώθη άπδ Βραΐλαν διά 14 σελλήνια τδν τόννον. 
—Τδ άτμόπλοιον «Λεωνίδας» τής έταιρίας Άλχ. 
Έμπειρίκυ φορτώνει είς Δούναβιν.
—Τδ άτμόπλοιον «Λεωνίδας και Ελένη» τής εταιρί
ας Βασιλείου Έαπειρΐχου φορτώνει είς Σουλινά.
—Τδ άτμόπλοιον «Μχνοΰσος» τής αυτής έταιρίας 
άνεχώρησε άπδ Λίθ διά Γένοβαν.
—Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τής έτραιρίας Στ. Έμπει 
ρίκου άφίχετο είς Νοβορωσσίσκην.
—Τδ άτμόπλοιον «Άνδρος» τής αύτής έταιρίας προ 

ημερών διήλθε έκ Σύρου διά ’Ρότερδάι».
—Τδ άτμόπλοιον «Ασημίνα» τής αυτής έταιρίας φθά 
νει είς Σύρον έκ Κάρδιφ.
—Τδ άτμόπλοιον «Κυκλάδες» τής έταιρίας Μωραΐτου 
άνεχώρησεν άπδ Άμβοΰογον διά βόρειον ’Αμερικήν. 
—Τδ άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής αύτής έταιρίας ά<α- 
μένεται μετά 4 ημέρας είς Σύρον άπδ Κάρδιφ.
—Τδ άτμόπλοιον «Μαρία» τής αύτής έταιρίας άνεχώ

ρησε ι άπδ Σουλινά διά Λίθ τής Αγγλίας.
—Τδ άτμόπλοιον «Αντώνιος» τής αυτής έταιρίχς, 
άνεχώρησεν άπδ Κωνστάντζαν δε * ’Αγγλίαν.
—Τδ άτμόπλοιον «Βασίλειος» τής έταιρίας Μάνδακχ 
άνεχώρησε άπδ ’Ρωσσίαν δια Μασσαλίαν.
—Τδ άτμόπλοιον «Ανώνυμες» τής έταιρίας Δάμπαση 
άνεχώρησε* άπδ Σύρον δια Κοντινέτε.
—Τδ άτμόπλοιον «Κορνήλιος» τής έταιρίας Πολέμη 
Γουλανδρή άνεχώρησεν άπδ Σ'ρον διά Κοντινέτε.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΛΟ ΑΕ ΧΟΤ

Άποβιώσα; την παρελθοϋσαν έβδομάδα έν Άθηναι; 
όΔη μητριός Άργυρ ύπουλος πλοίαρχο; 
τοΰ πολεμικού ναυτικού έκηδεύθη παρακολουθούντων 
τών αξιωματικών τοΰ ναυτικού καί τής έκλεκτοτέρσς 
κοινωνίας τής Πρωτευούσης, έν ή κατεΐχεν έπίζηλον 
θέσιν δ μεταστάς εύπαίδετος άξ'ωματικ’ος τοΰ ναυτι 
κοΰ.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ αας)
Βραΐλα 24)7 Δεκεμβρίου

Ή εποχή προχωρεί καί οί ναΰλοι τών άτμοπλοίων 
ώς και τών σλεπίων έβελτιώθησαν έπαισθητώς. Έκτος
τής εποχής, σπουδαιότατος λόγος τής βελτιώσεως τωι 
ναύλων είναι καί αί μυθώδεις ποσότητες τών σιτηρών 
αί χαταφθάνουσαι καθ’ έχάστην. Τοσαύτη πληθύς δη
μητριακών έρχεται καθ’ έκάστην έκ τοΰ εσωτερικού 
τής Ρωμουνίας διά διαφόρων μέσων (σιδηροδρόμων, 
σλεπίων, χάρρων χ.τ.λ.) ώστε οί ένταΰθα σιτέμπορο 
μή έχοντες τόπον νά τά τοποθετήσουν τά καλύπτουν 
καί τά άφίνουν είς τάς οχθας τοΰ Δουνάβεως,

Ή ύπερβολικώς καλή έφετ.ινή εσοδεία θέλει έπη- 
ρεάσει ούχί ολίγον τούς ναύλους τών άτμοπλοίων κατά 
τήν προσεχή άνοιξιν.

Είς τδν λιμένα Βραΐλας ύπδ φόρτωσιν εύρίσκονται 7 
ατμόπλοια έξ ών ελληνικόν ούδέν. Τό άτμόπλοιον 
«Αρτεμίσια» άνεχώρησε πρδ τριών ημερών δι’ *Ιτα" 
λίαν, ώς έπίσης καί ό «Εύάγγελος Πετρίτσης» διά Με
σόγειον

Εις Γαλάζιον φορτώνουν 6 ατμόπλοια έξ ών Ελ
ληνικά τά ' «Κωνσταντίνος» (Σύρου) διά Μεσόγειον κα' 
«Έονέστα Φώσκολο» δι’ ’Ιταλίαν τά όποια συμπλη 
ρώνουν φορτίον.

Οί ναΰλοι τής ημέρας είναι 16)9 έως 17 διάΚοντι- 
νέντε καί 13 50—14 φρ. διά Μεσόγειον.

Τών σλεπίων οί ναΰλοι εί.αι 8.7 άγγλ. πένναι δι* 
έκαστον Quarter διαχείμανσιν, μέ τά έξοδα είς βάρος
τοΰ έφοπλιστοϋ.

Αί τιμαί τώ» γεννημάτων παραμένουν αμετάβλητοι.
Τών γαιανθράκων είναι διά τεμάχια φρ. 46—48 

καί διά κοινούς 35—36 τδν τόννον.
Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 3)4 άγγλ. πόδες. 
'Ο καιρός έξακολουθεϊ νά είναι καλός, πλήν ψυχρός^ 

X. Μ.
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01 ΛΤΜΟΜΙΟΔΡΟΜΟΝΕΣ

Τηλεγράφημα ποδς το ύπουργείον τών Ναυτικών 
τοϋ Άρχηγ-ϋ τής Προπαιδευτικής Μοίρας κ. Ζώτου 
άνήγγειλεν δτι οί τέσσαρες άτμομυοδρόμονες παραλα- 
βόντες τά πληρώματα αύτών έκ Πόρου, απέπλευσαν 
πρδς έκτέλεσιν τών χειμερινών τριμήνων γυμνασίων.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τδ κατ’ άπόφασιν τής παρούσης Κυβ-ρνησεως συ- 
σταθησόμενον όγδοον Ύπουργεϊον τοϋ ’Εμπορίου και 
τής Γεωργίας θά περιλαμβάνη καί τδ τμήμα τής Έμ
πορικής Ναυτιλίας, τδ δποΐον σήμερον ύπάρχει προσ- 
κεκολλημένον έν τώ Ύπουργείφ τών Ναυτικών. Σκέ · 
ψες γίνεται δπως τδ τμήμα τοΰτο χωρισθή είς δύο, 
άποαείνη δέ πάντοτε παρά τω Ύπουργείω τών Ναυ
τικών ή άστυνομία τών λιμένων τοΰ Κράτους.

Ο ΡΠΣΣΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Τήν παρελ.θοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσέν είς τδν 
λιμένα τής Θεσσαλονίκης ή μοίρα τοΰ ρωσοικοΰ στό
λου τής Μεσογείου ύπδ τδν ναύαρχον Κρϋγερ, άποτε- 
λουμένη έκ τών πλοίων «Αύτοκράτωρ Νικόλαος ό Α'», 
ένδς καταδρομικού καί ένδς άντιτορπιλλικοΰ, μετά 
πληρώματος 1020 άνδρών καί 60 τηλεβόλων. Ή 
ναυαρχίς «Αύτοκράτωρ Νικόλαος Α'» τήν νύκτα τής 
Παρασκευής, διά τών ηλεκτρικών της προβολέων κα 
τηύγαζε τδν λιμένα καί τήν πόλιν Θεσσαλονίκης.

ΚΑΟΑΡΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κατά τήν τίλέυταίαν αύτοΰ συνεδρίασιν τδ ήμέτε■ 
ρΟν Ίατροσυνέδριον έγνωμοδόΐησεν δπως αί είς τάς έξ 
’Αλ'ξανδρείας προίλεύσεις έπιβεβλήμέναί τετραήυ,εραΐ 
καθάρσεις έλαττωθώσίν είς 48 ώρών,

Ή γνωμοδότησίς έγένετο δεκτή καί έδόθησαν αί 
κατάλληλοι δίαταγαί είς τά Υγειονομεία τοΰ Κρά
τους ύπο τοΰ Υπουργείου ιών ’Εσωτερικών,

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μεταξύ τών άποσταλέντων έμπορευμάτων έκ Νέας 
Ύόρκης διά λιμένας τής‘Ανατολής κατάτήν παρελθοΰ
σαν έβδομάδα τά μάλλον αξιοσημείωτα εινε τά έξής. 
Διά Πειραιά διακόσια δέματα βαμβάκων άξίας λ. 7, 
696.—δπλα άξίας λ. 250, μηχαναΐ άξίας λ. 300 καί 
ύλικδν διά κατασκευήν κιβωτίων αποσκευών λ. 650. 
Διά Κρήτην έντυπα άξίας λ. 50, καί διά Βηρυτδν 50 
βαρέλια ζύθου άξίας λ. 250. Διά Θεσσαλονίκην πο
δήλατα άξίας λ. 120, διά δέ Σμύρνην, Κωνσταντι-- 
νούπολιν καί ’Αλεξάνδρειαν μηχαναΐ, άροτρα, έλαιο- 
μαργαρίνη καί άλλα.

ΝΑγΑΓΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Καθ’ ά αγγέλλεται έκ Κρήτης τήν παρολθοΰσαν 
έδδομάδα, έξώκειλε παρά τήν Γραμβοΰσαν τδ ύπδΕλ
ληνικήν σημαίαν πλοΐον«Ζωοδόχος Πηγή.»

Έπί τόπου μετέβη ό λιμενάρχης Χανιών κ. Κουρ
κούτης, ευτυχώς δμως, ώς έγνώσθη, ούδείς έκ τών 
τοΰ πληρώματος έπαθέ τι.

ΑΛΛΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ

’Αναγγέλλεται έκ Πρεβέζης δτι τδ ύπδ ’Οθωμα
νικήν σημαίαν ίστιοφόρον «Κατίνα» τόνων 166 μέ 
φορτίον γαιανθράκων φορτωθέντων έκείσε διά Πειραιά 
κατεβυθισθη εξ ολοκλήρου πλησίον τοΰ στουίου Πρε
βέζης και προς τό μέρος τοΰ Άκτίου εις θέσιν Σκα
λί. Μέρος τοΰ φορτίου εύρισκόμενον έπί τοΰ κατασ
τρώματος εξεβρασθη ύπο τών κυμάτων είς τάς άκτάς. 
Τδ φορτίον ήτο ήιφαλισμένον άντί 10,000 φρ.

ΝΕΑ ΤΑΧΥΒΟΛΑ

Προ; τδ ύπουργείον τών ναυτικών τηλεγραφικώς 
άνήγγειλεν ό εν Παρισίοις διαμένων ύποπλοίαρχος κ 
Κριεζής, δτι ητοιμάσθησαν ήδη τά τέσσαρα ταχυβόλα, 
τών 45 χιλ. τα δποία θά τοποθετηθώσιν είς τδ πρω- 
ραίον καί πρυμναίον θωράκων τοΰθωρηκτοΰ «Σπέτσαι».

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τα ναυτικα ειοη δέν υπέστΤ|ςαν αξιοσημείωτον με— 
ττβολην κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αίτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι 
μώνται κατ’ όκάν πρδς 2.50.

Τά άβραστα πρδς 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρδς 2.40, τοϋ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν. 
Τά έκ τοϋ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρδς 2.40. 
Τδ μίνιον (έκ μολύβδου) άπδ 1—40.

Χρώματα

Τδ λευκόν χρώμα μολύβδου τής ά. ποιότητος πω
λείται προς 1.50 κατ’ οκάν, τής δευτέρας ποιότητος 
1.10

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρδς 1.70 κατ’ όκάν.
Το σκοϋρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρδς 1.10.
Αί τιμαί τών βερνικίων ώς τοΰ ’Αμερικανικού, ’Αγ

γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπδ δραχ. 8—12.

Αί αγκυραι βάρους μικρότερου τοΰ ένδς στατήοος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήοος πρδς 0,85.

Αι τιμαι τών αλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων οια πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ιστιοπάνων 
πικίλλουσιν αναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αύτών.

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

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

ΙΙερΙ Ιίαρεκτροπής τών ΙΙυξόδων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

ΙΙερδ Έξαρτεσμ.οΐ> τών Ιίλοίων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟ ΥΠΟΛΕ1
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒEQ ΡΗ ΓΗΣ [Ν ΤΑΤΓΑΝΙΑ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων,. πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑ2Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

1ΊΊΙΧΙΑ ΧΓ^ΛΡΟΜΙΙ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Λρχ. 12

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
Φρ. χρ. I »

ΕΞΛΜΙΙΧΟ1
» τ » » τ

Oc κ.κ. συνδρομ,ηταε. παρακαλοΰνταο νά συνοδεύωσο τάς αίτήβεος των , 
προς εγγραφήν μ,ετά τοΰ αντιτίμ-ου.

θαλασσογραφοκος χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ]πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

Άνεμ.ολόγιον ΙΙυξόδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμ.μ.ατα ΛΙαπιέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν προς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλ-ία συστημένα άμέσως είς 
τδν αίτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και Σ,Α
ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ-ΛΟΝΔΪΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Tn.hy^ay Διεύ^ικσις CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(Μεόίτης τών’Ελλην. άτμοπλυίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί 8λχ>ν τών ειδών τάς ναυλώσει? κάΐ Λασαν 

ύπόΟεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. ΟΙ έπιθυμοϋντες νά ίργασθώσι μέ 
τόν κ. ΙΙοπαοικονόμου θά εύρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Διεύθυνσις. C. Pappaiconomos 
Sensale Maritime»

barcellona _

L·· KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

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

καί ναυλομ.εσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική τ Λ Λ WEZIIIV, Κωνσταντι
νούπολην.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξιτέλους 8

Γ ν. ΣΑΒΒΑΣ »>1 ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροι καί ναυλομ.εσϊται· Λέ- 

χονται έμ.πορεύμ.ατα έπι προμ.ηΟεία 
και προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
και ατμόπλοια.

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

•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•ν

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

□ωλοΰνταε άντί 30 λεπτών έκπότον εις ά
παντα τά έν ΆθΛναις (Ιιόλιοπωλεϊα κα» έν 
τώ «ΆΟηναϊκώ (Ιιβλιοπωλεέφ» παυά τό Τ· 
πονργεϊον τών Ναντικών.

KIV ΧΓΡΙί
φύλλα τής «ΛΙαυτικής Ελλάδος »> 
πωλοΰνται εις το αυτόθι πρακτορειον 
τών έφηρ.εριδων.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ ΚΑΙ&β
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο
βίφ. Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ET Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαΐ έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ και Νοβοροσίσκ-/;.


