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Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα. εις 2,000 αντίτυπα καί άριθμ.οθσα περί τούς 

^Ο»ΟΟί> άναγνώβτας δύναται νά χρηβιμ,εύση ώς έξαίρετον μέσον δια- 
φημίσεως διά το έξαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων.

ΧΑΡΙΝ ΕΓΚΟΛΙΑΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιάς γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί Αιεύθυνσιν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσι τό επάγγελμά των εις ευρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί :
i. ΜΙΑΧ ΛΡΑΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι* έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1.»Ο5 οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΧΛ ΑΓΙΊΑΙ 1
καθώς καί at συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής «Ναυ
τικής 'Ελλάδος » οδός Νομισματοκοπείου παρά τό ύπουργειον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Προς τήν Αιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

Συνηθέστατα, σχεδόν πάντοτε έν ταϊς συμ 
βάσεσι ναυλώσεων καί ’Ασφαλειών τών ήμ^τέ- 
ρων ’Ατμόπλοιων συνομολογεϊται μεταξύ ναυ 
λωτών, ασφαλιστών καί εφοπλιστών ή ρήτρα, 
δτι κατά τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως θέλουν 
έφαρμόζεσθαι οί κανόνες τής Ύόρκης καί τής 
Άμβέρσης. — Όλίγιστοι έκ τών συμβαλλόμε
νων, ίσως δέ καί ολίγοι έκ τών έπιτετραμμένων 
νά λύσωσι τάς έκ τής έφαρμογής τών κανόνων 
τούτων τικτομένας διαφοράς, έχουσιν ακριβή 
γνώσιν τής νομίμου αυτών ισχύος, τής πηγής 
αυτών, καί τοΰ άντικειμε'νου αυτών.

Ώς έκ τούτου νομίζω δτι δεν είνε τών έκτος τοΰ 
κύκλου τής έφημερίδος ταύτης έξεταζομένων ζη
τημάτων, ή σύντομος καί πρακτική τώ1 κανό 
νων τούτων άνάλυσις, δπως οί συμβαλλόμενοι 
διατελώσιν έν γνώσει τών ύποχρεώ-εων, δσας 
άναδέχονται, καί τών δικαιωμάτων δσακτών· 
ται συνομολογοϋντες τήν έφαρμογήν τών ε'.~ 
ρημένων κανόνων.

Εινε γνωσταί αί μεγάλαι καταρρυθμίσεες 
τών νόμων τών κανονιζόντων τάς έκ τής ναυ
τιλίας δικαιοπραξίας, μεταρρυθμίσεις, αΐτινες 
ιδίως κατά τό τελευταιον ήμισυ τοΰ άρτι λή- 
ξαντος αίώνο;, καί ιδίως κατά τήν τελευταίαν 
αύτοΰ 25ετίαν μονονουχί μετέβαλον τούς ναυ
τικούς κώδικα; πάντων σχεδόν τών Κρατών 
τοΰ Κόσμου.

Ή γενική αύτη κίνησις καί προσπάθεικ 
πρός βελτίωσιν τών ναυτικών νόμων είναι α
ναγκαία συνέπεια τών νε'ων συνθηκών έν αίς 
εύρέθη ή ναυτιλία καί τάς οποίας προεκάλεσεν 
ή εισαγωγή τής άτμοπλοίας, ή ταχεία συγκοι
νωνία καί ή ήμε'ρωσις τών ήθών, αλλά δυστυ
χώς έν τή γενική ταύτη κινήσει ύστερεΐ πάντως 
Ή ήμετε'ρα Ελλάς διεπομε'νη με'χρι σήμερον ύπό 
τοϋ νόμου τοΰ 1807 καί τούτο κατά παρά
δοξον άντίθεσιν πρός τάς άδιακόπους μεταρρυ
θμίσεις τής διοικητικής καί οικονομικής ημών 
νομοθεσίας. Μαρτύρια τής μεταρρυθμυστικής 
ταύτης έργασίας έκτός άλλων πρόκεινται οϊ νέ
οι ναυτικοί Νόμοι τής ’Ιταλίας, τής Ισπανίας, 
Τής Γερμαν. Αύτοκοατορίας, και οι Γαλλικοί 
νόμοι τής 14 ’Ιουνίου 1841,14 ’Ιουνίου 1854, 

3 Μαίου 1862,18 Δεκεμβρ 1874,10 ’Ιουλίου 
καί 12 Αύγούστου 1875, 24 Μαρτίου 1891, 
9 ’Απριλίου 1898,καί 21 Άπριλ- 1898,οΐτι- 
νες μονονουχί μετεμόρφωσαν τόν κώδικα τοΰ 
1807 ,τόν διέποντα μέχρι σήμερον έκτός έλαχί- 
στων τροποποιήσεων τάς ναυτιλιακάς ημών 
σχέσεις.

Ή νομοθεσία κατά τό είωθός αυτή προέ- 
βαινεν εις τάς μεταρρυθμίσεις ταύτας βραδέως 
καί μετ’ επιφυλάξεων, άλλά τά διάφορα ναυτι
κά μέτρα δέν ε’χον τήν υπομονήν ν’ άναμένω- 
σι τάς διατυπώσεις καί τάς παρελκύσεις δσας 
άπήτει ή έπίσημος νομοθεσία" ώς έκ τούτου 
προέβαινον διά τών ναυτικών συνεδρίων τών κα
τά χώραν, καί τών διεθνών, άτινα ώργανίζοντο 
είς ιδιωτικούς ώς είπεϊν νομοθέτας, τών διαφό
ρων αύτών διατάξεων έφαρμοζομένων συυ.βα- 
τικώς έν τοϊς διάφοροι; λιμέσι μέχρις ού ήθε- 
λον άποτελέσει έπίσημον νομοθέτημα τής χώ
ρας ή μέχρις ού διεθνής ναυτικός νόμος ήθελε 
περιλάβει ταύτας εις τόν διεθνή ναυτικόν κώ
δικα.

Τήν ψήφισιν διεθνούς ναυτικού νόμου έπι- 
διώκει ό σύλλογος τοΰ Διεθνοΰς ναυτικού δικαί
ου, καί τά κατά πρωτοβουλίαν τούτου συνερχό
μενα έκάστοτε ναυτιλιακά συνέδρια, ών έν πρό
κειται νά συνέλθη κατά τό έτος 1902 έν ‘Αμ
βούργου.

’Εν τοϊς συνεδρίοις τούτοις έν οίς παρακά- 
θηνται καί βουλεύονται πάντες οι έξέχοντες έν 
θεωρίφ καί πράξει ήτοι, νομοδιδάσκαλοι, δικη
γόροι, ναυλομεσίται, έφοπλισταί, άσφαλισταί, 
καί κανονισταί άβαριών συνεζητήθησαν καί έψη- 
φίσθησαν πολλαί διατάξεις καί κανονισμοί κα- 
λούμεναι (Regies, regole.) έξ ών πλεΐσται 
ελαβον παρά τισι κράτεσι νόμου ίσχύν, πολλαί 
δε έκτήσαντο καί γενικόν διεθνές κύρος, οίαι ό 
κανονισμός πρός άποτοοπήν άπό τών κινδύνων 
τής συγκρούσεως, ό έπί τών ναυτικών σημάτων, 
ό περί τών υποβρυχίων καλωδίων καί εϊ τις 
έτέοα.

Έν τοιούτοις συνεδρίοις έψηφίσθησαν καί 
έγένοντο παραδεκτοί οί ύπό έξέτασιν κανόνες 
τής Ύόρκης καί Άμβέρσης. ι
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Τό πρώτον συνέδριον,δπερ έθηχε τάς βάσεις 
τών κανόνων τούτων ή διατάξεων συνήλθε κα
τά τό έτος 1880 έ' Γλασκώβη — αί δέ δια
τάξεις αύται είσί γνωσταί ύπό την επωνυμίαν 
« Κανόνες της Γλασκώβηο. »

Οί κανόνες ούτοι προέβλεπον πεοί τοΰ ποα- 
κτε'ου κατά τό εκούσιον κάθισμα, την έν τώ 
πλοίω πυρκαϊάν, την εκβολήν καί τάς συνέπει
ας αύτής, κατά τούς εκτάκτους χειρισμούς τών 
ιστίων χάριν κοινής σωτηρίας, τά κατά τό δυ
στύχημα δαπανηθε'ντα, τούς μισθούς τοϋ πλοι
άρχου καί τοϋ πληρώματος κατά τόν χρόνον 
τής επισκευής τοϋ πλοίου, τέλο; τάς είς την γε
νικήν άβαρίαν συνεισφερούσας άξίας.

Οί κανόνες ούτοι ύπεβλήθησαν καί συνεζη- 
τήθησαν τό δεύτερον έν τώ διεθνεϊ συνεδρίω συ- 
νελθόντι έν Λονδίνω κατά τό 1862,έψηφίσθησαν 
δέ ώς είχον άνευ τροποποιήσεώς τίνος.

Κατά τό έ'τος τοΰτο συνε'στη καί ό διεθνής 
σύλλογος πρός σύνταξιν διεθνούς ναυτικού κώ
δικος, σκοποΰντος την έφαρμογήν είς πάντα τά 
κράτη κοινών διατάξεων τοΰ ναυτικοΰ Δικαίου. 
Ή πρώτη αύτοΰ σύνοδος συνήλθεν έν'Γόρκγ κα
τά τό 1864-— Έκ τών σπουδαιότερων έργων 
τής συνόδου ταύτης ήν ή συζήτησις καί μεταρ
ρύθμισες τών κανόνων τής Γλασκώβης— ούς συ 
νεζήτησεν εύρέως, συνεπλήρωσε καί έτροποποίη- 
σεν έν με'ρει, παραπε'μψασα είς νέαν συζήτησιν 
έν προσέχει συνεδρίφ ού έδρα ώρισται ή ’Αμ
βέρσα — Όντως δέ συζητηθέντες καί συυπλη- 
ρωθέντες έν Άμβέρση έγένοντο γνωστοί ύπό τό 
όνομα « κανόνες τής 'Γόρκης καί Άμβέρσης » 
τοΰ 1877.

Τούς κανόνας τούτους άπεδέχθςσαν πάντες 
σχεδόν οι έφοπλισταί, φορτωταί καί άσοαλι- 
σταί πάντοΤ' σχεδόν τών ναυτικών κέντρων τής 
ύφηλίου, άπό τοΰ έτους 1879 μάλιστα 783 
έφοπλισταί έκπροσωποΰντες τά 43 °/0 έπί τών 
σκαφών τής Μεγάλης Βρεττανίας συνεφώνησαν 
διά συνυποσχετικού νά συνομολογώσιν έκάστοτε 
τήν ρήτραν τής συμβατικής έφαρμογής αύτών 
έν τοϊς ναυλοσυμφώνοις, ταϊς φορτωτικαϊς καί 
τοϊς άσφαλιστικοϊς συμβολαίοις — Έκτοτε δέ 
ή ρήτρα αΰτη περιέχεται είς πάντας σχεδόν 
τούς έντύπους δρους τών είρημένων έγγράφων.

Έν τούτοις ή έφαρμογή αύτών άπέδειξεν 
δτι καί δπως είχον συμπληρωθεί οί ύπό έξέτα- 
σιν κανόνες έν ‘Γόρκτ) καί Άμβέρση, πάλιν έμε- 
νον χαίνοντα κενά καί έγεννώντο διενέξεις πρός 
βλάβην τών ναυτιλλομένων, καί τών έν θαλασ- 
σίαις έπιχειρήσεσι κερδοσκοπούντων. — Ώς έκ 
τούτου συνεκλήθη συνέδριον ασφαλιστών, έφο- 
πλιστών, ναυλομεσιτών καί κανονιστών άβαρι- 
ών δπερ άπεφάσισε νά ύποβάλη είς τήν 14 σύνο
δον τού συλλόγου τού διεθνούς ναυτικού κώδικος, 

τούς περί ών ο λόγος κανόνας πρός συζήτησιν 
καί συμπλήρωσιν

Ή σύνοδος συνεκοοτήθη κατά τό 1890 έν Λι- 
βερπούλει,καί τό σπουδαιότερον άντικείμενον τών 
συζητήσεών του ήν ή μεταρρύθμισις τών είρη
μένων κανόνων. Έν ταϊς συζητήσεσι περί τού 
άντικειμένου τούτου έξητάσθησαν λεπτομερώς 
ού μόνον τά πορίσματα τά έκ τής δεκαπεντα- 
ετοΰς έφαρμογής προκύψαντα, άλλά καί έχρη- 
σιμοποιήθησαν καί αί σοφαί γνώμαι αί προτα- 
θεϊσαι έν τοϊς ναυτικοϊς συνεδρίοις τή; Άμβέρ- 
σης καί τών Βρυξελλών του 1888, τής Κοπενά- 
γης κατά τό 1 888 καί τής Βασιγκτώνος κατά 
τό 1889.

Ούτως οί κανόνες τού 1890 διατηρήσαντες 
την άρχικήν αύτών έπωνυμίαν, μέ τήν προσθή
κην τοΰ έτους καθ’ ό συνεπληρώθησαν,ήτοι «Κα
νόνες τής'Υόρκης καί Άμβέρσης τού 1890» εΐ- 
νε άποτέλεσμα πολυετών μελετών κατά θεωρίαν 
καί πείραν, πάντων τών προεξεχόντων έν τε τή 
θεωρία καί τή πράξει όλων τώ? Κρα τών τού 
Κόσμου.

’Αλλά ή πρόοδος τής έπιστήμης είε ά?ιά- 
λειπτος, αί δέ έμπορικαί καί ναυτιλιακαί έργα- 
σίαι ρα·(δαιότεραι καταστάσαι απέδειξαν νέας 
έλλείψεις. ΙΙρός συμπλήρωσιν τούτων συνεκλήθη 
συνέδριον έν Γενούη κατά τό 1892, καθ’ όύπο- 
βληθέντες οί ύπό έξέτασιν κανόνες είς νέον έλεγ 
χον ύπέστησαν τροποποιήσεις τινάς τή προτά- 
σει εισηγητικής έπιτροπής συγκειμένης ύπό νο
μικών καί κανονιστών άβαριών.

Οί έν ταϊς συμβάσεσι τών ήμετέρων άτμο
πλοίων συνηθέστατα συνομολογούμενοι είνε οί 
ύπό τήν έπωνυμίαν «Κανόνες τής 'Γόρκης καί 
τής Άμβέρσης τοΰ 1 890».Πρέπει δένάπροσέ- 
χωσιν οΐ συμ βαλλόμενοι νά όρίζωσι κατά τήν 
συνομολόγησιν τής έφαρμογής των, τό έτος 
1890, διότι άλλως θά γεννάται ζήτημα τίνες 
είνε οί έφαρμοστέοι,οί τοΰ 1877 ή οί τού 1890, 
ή οί προγενέστεροι.

Οί κανόνες τής *1.·όρκης καί τής 
*Λμ.ί>έρσης τοΰ 1890 εεσον οό έφε-

ΚΑΝΩΝ Α'.
’Εκβολή τών έπί τοϋ καταστρώματος ί εμπο

ρευμάτων.
Τά έπί τού καταστρώματος τού πλοίου 

φορτωμένα αντικείμενα, έάν ε’κβληθώσι πρός 
κοινήν σωτηρίαν δέν άποζημιούνται έκ τού πο
σού τής συνεισφοράς.

Λογίζεται ώς αποτελούν μέρος τού κατα
στρώματος πάν διαμέρισμα, ή οίονδήποτε ικρί
ωμα μή περιλαμβανόμενον είς τό σκάφος.

(έπεται συνέχεια) 
Σύρος 1 ’Ιουλίου 1901. Σ. Α. Ματεςιχ

ΜΕΓΑΛΑ ΝΑΓΤΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΑ
ΤΟΪ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

29 ’Ιουνίου
Ό Στόλος τού Βορρά άπέπλευσε τής Βρέ 

στης τήν 22 ’Ιουνίου, ό δέ τής Μεσογείου έκ 
Toulon τήν 21 τού αύτοΰ μηνός, έπλευσαν δέ 
άμφότεροι πρός τάς άκτάς τής ’Αλγερίας ,.

Ό στόλος τού Βορρά άπάρας τής Βρέστης 
τήν πρωίαν τής 22ας ’Ιουνίου έκοινώνει μετ’ 
αύτής διά τού άνευ σύρματος τηλεγράφου μέχρι 
τής εσπέρας τής αύτής ημέρας’ ή μοίρα τών 
θωρακοβαρίδων άπέπλευσε δύο ήμέρας βραδύτε- 
ρον, μετ ’ αύτής δέ καί το άντιτορπιλλικόν La 
Hire- ή άρχηγίς τής μοίρας ταύτης (Bou- 
Vlncs) έφωδιάσθη διά τών μηχανημάτων τοΰ 
άνευ σύρματος τηλεγράφου, καί κατά συνέπει
αν, ό άντιναύαρχος Menard αρχηγός τοΰ στό
λου τού Βορρά) θά δυνηθή, άποσπών πρός τά 
οπίσω έν ή δύο τών καταδρομικών του, νά έλ- 
θη τάχιστα είς έπαφήν μετά τών δύο θωρακο- 
βαοίδων

Ό στόλος τής Μεσογείου έπειδή είχε νά 
διατρέξη μικρόν διάστημα άφίκετο είς Άλγέ- 
ριον την 7ην πρωινήν ώραν τής 23 ’Ιουνίου 
καί είσήλθεν ολόκληρος καί έν γραμμή παρα
γωγής είς τόν λιμένα τής πόλεως ταύτης άγκυ- 
ροβολήσας ταχύτατα καί άνευ ούδενός άπευ- 
κταίου. ‘Η έν Philippeville ύπό τον ύποναύ 
αρχον Caillard μοίρα τών καταδρομικών θέ
λει καταπλεύσει είς Άλγέριον τήν 27ην

Ό Ναύαρχος Gervais συνοδευόμενος ύπό 
τού άρχιεπιστολέως του ύποναυάρχου Merleau- 
Ponty αναχωρεί έκ ΙΙαρισίων διά Toulon τήν 
εσπέραν τής 26ης,τήν δέ δειλήν τής 27ης θέλει 
έπιβή τού θωρηκτοΰ Bouvet,δπερ αναμένει αύ
τόν είς τον λιμένα τής πόλεωο ταύτης.

'θ στολίσκος τών τορπιλλοβόλων τής Τύ- 
νιδος άπέπλευσεν έκ Βυζέρτας κατευθυνόμενος 
είς Άλγέριον.

Την εσπέραν τής 29ης ή τής 1ης ’Ιουλίου ό 
στόλος τής Μεσογείου θέλει άπάρει έξ Αλγεριού 
καί μέρος αύτοΰ θέλει έκτελέσει εικονικήν προ
σβολήν τών οχυρωμάτων τής πόλεως ταύτης.

Ό στόλος τού Βορρά, δστις θέλει άνθοακεύ- 
σει έν πλω θά είσέλθη είς τήν Μεσόγειον κατά 

πρώτας ήμέρας τού ’Ιουλίου καί τά ύπο 
τών δύο στόλων έκτελεσθησόμενα γυμνάσια δι
πλής ένεργείας θέλουσι διαοκέση άπό τής 3ης 
^Ζρι τήί θηί ’Ιουλίου.

Περί τήν ημερομηνίαν ταύτην ή ναυτική 

δύναμις θέλει καταπλεύση είς τόν όρμον Sa
lins d’ Hyeres,aat έκεϊ θέλει αγκυροβολήσει είς 
τέσσαρας φάλαγγας προσηνατολισμέ/ας κατά 
τήν διεύθυνσιν Μέσης-Λίψ. Ή μεταξύ τών πλοί
ων άπόστασις έσται 400 μέτρων, έκάστη δέ 
φάλαγξ θ’άποτελήται έξ οκτώ πλοίων. Τά τορ- 
πιλλικά κ’ΐ τά άντιτορπιλλιλα θέλουσιν άγκ - 
ροβολήσει είς τό μεταξύ τών φαλάγγων καί τής 
ξηράς διάστημα. Τήν , 14ην ’Ιουλίου ή ναυτι
κή δύναμις θα εύρίσκηται είς τόν λιμένα τοΰ 
Toulon

Άπό τής 17ης μέχρι τής 29ης ή ναυτική 
δύναμις θέλει έκτελέσει γνμνάσια είς τά μεσημ
βρινά παράλια τής Γαλλίας καί είς τάς άκτάς 
τής Κορσικής

Ό Ναύαρχος Gervai.S άπηύθυνε πρός τήν 
ναυτικήν δύ.αμιν τήν ακόλουθον ήμερησίαν δι 
αταγήν.

« Ή Γαλλική Δημοκρατία μέ έτίμησε με- 
« γάλως άναθέτουσά μοικαί αύθις τήν αρχηγί
α αν τή; ναυτικής δυνάμεως, τής σχηματισθεί- 
« σης έκ τής συνενώσεως τών στόλων τής Με- 
« σογείου καί τού Βορρά.

« Άναλαμβάνων μεθ ’ ύπερηφανείας καί 
« χαράς τήν διοίκησιν ύμών, άπευθύνω πρός 
« άπαντας, νχυάρχους, αξιωματικούς καί πλη- 
« οώματα, εγκάρδιον χαιρετισμόν.

« ’Αποστολήν έχω νά συνενώσω τάς προ- 
« σπαθείας μου πρός τάς ύμετέρας όπως ή περίο· 
« δος τών γυμνασίων τών έκτελεσθησομένων διά 
« τοσούτον έπιβλητικών δυνάμεων, ή δσον οίοντε 
« γόνιμος είς ώφέλιμα διδάγματα. Επικαλούμαι 
« οθεν τήν προθυμίαν ύμών, καί έπαφίεμαι είς 
« τήν δεδοκιμασμένην ύμών άφοσίωσιν.

« Ίσως ζητήσω παρ’ ύμών πολλά, είμαι 
« όμως βέβαιος δτι δσον πολλαί καί άν ώσιν 
« αί άπαιτήσεις μου θέλετε άποδεχθή αύτάς 
« μετά προθυμίας, πρός δόξαν τοΰ ναυτικού και 
« τής Γαλλίας, τό δέ καθήκον ύμών τότε μόνον 
« θά έχη καλώς έκπληρωθή, έάν μετά τήν λή- 
« ξιν τών γυμνασίων έπιτραπή ύμϊν νά εϊπητε 
« δτι έν έπί πλέον βήμα έγε'νετο πρός παρα- 
« σκευήν τοΰ μέλλοντος έκείνου, δπερ πάντες 
« φιλοδοξοΰμεν καί ού ή έλπ'ις πάλλει έν ταϊς 
« ψυχαϊς ήμών».

6 ’Ιουλίου 
Ό Ναύαρχος Gervais καί ό άρχιεπιστο- 

λεύς του άφίκοντο είς Toulon τήν '26ην. Ό 
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Ναύαρχος έπέβη αμέσως καί δλως άνεπισήμως 
τοΰ Bouvet. Την δείλην μετέβη είς έπίσκ ψιν 
τοΰ Ναυτικού διοικητοΰ (Prefet Maritime) 
ένθα εΐχον συναθροισθή άπαντες οί στρατηγοί 
της περιφέρειας καί οί ύποναύαρχοι διευθυνταί 
καί αρχηγοί τών ύπηρεσεών του λιμένος.

Τά πρόσωπα ταΰτα ήσχολήθησαν είς τό 
ζήτημα του έν Τουλών εφοδιασμού τής ναυτι
κής δυνάμεως, τήν 10 ’Ιουλίου. Άπεφασίσθη 
δέ δπως ό εφοδιασμός ούτος γείνη tv καιρώ πο 
λέμου, δηλαδή, μόνον δια τών προσώπων τών 
άννικόντων είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ ναυστάθμου. 
Έλπίζεται δτι ΰχ ·η δυνατόν νά χορηγηθώσιν 
είς τούς στόλους 13000 τόννοι γαιανθράκων 
έν διαστήματι δύο ημερών.

Τήν έσπε'οαν τής 27ης περί τήν 9 ώ. 15 λ 
τό Bouvet έζήλθε τοΰ λιμένος συνοδευόμενον 
ύπό τοΰ καταδρομ,ικοΰ Galilee καί τοΰ άντιτορ- 
πιλλικοΰ Hallebarde. Ό καιρός ήτο κάλλι- 
στος καί τό Bouvet άπεμακρύνθη τής ακτής 
άνταλλάσσον σήματα μετά τοΰ φρουρίου Saint' 
Louis, διά τοΰ άνευ σύρματος τηλεγράφου. 
Τά ύπολειπόμενα πλοϊκ τοΰ στόλου θε'λουσι 
πλεύσει είς Άλγε'ριον μεμονωμένως.

Τό Bouvet είσήλθεν είς τόν λιμένα τής 
πόλεως ταύτης τήν 9ην πρωινήν ώραν τής 29ης 
Ιουνίου’ τά πλοία τοΰ στόλου άπένειμαν τάς 
κεκανονισμένας τιμάς. Έπί τής παραλίας, εί 
καί ό καύσων ήτο άφόρητος συνωστίζετο άπει
ρον πλήθος λαοΰ.

Επειδή ή ύπό τόν ύποναύαρχον Caillard 
μοίρα τών καταδρομικών ειχεν ήδη άφιχθή είς 
Άλγέριον ό στόλος τής Μεσογείου ήτο πλήρης 
κατά τόν κατάπλουν τοΰ άρχιναυάρχου.

Τήν 30ην ’Ιουνίου άπέπλευσεν ή δεύτερα 
θωρηκτή μοίρα μετά τοΰ καταδρομικού LaVO- 
isier καί τοΰ άντιτορπιλλ'κοΰ DUVO1S τήν δέ 
Ιην ’Ιουλίου άπας ό στόλος τής Μεσογείου έζήλ
θε τοΰ λιμένος τοΰ ’Αλγεριού. Τήν δειλήν τής 
αύτής ήμέρας έξετέλεσε πρό τής πόλεως ταύ
της έλιγμούς καί εικονικήν προσβολήν τών οχυ
ρωμάτων αύτής, άπό τής επομένης δέ ήρξατο 
ή περίοδο; τών γυμνασίων διπλής ένεργείας. 
Πρός τοΰτο τό μέγιστον μέρος τοΰ στόλου τής 
Μεσογείου άπετέλεσε στόλον τινα Α ίσχυρότερον 
δύο στόλων Β καί Γ, δταν ούτοι είνε κεχωρι- 
σμένοι άλλήλων καί άσθενέστερον τοΰ συνόλου 
αύτών. 'Ο Β θέλει σχηματισθή έκ τοΰ ύπολοί- 
που στόλου τής Μεσογείου, ό δέ Γ έκ τοΰ στό
λου τοΰ Βορρά. 'Ο στόλος Α γνωρίζων δτι οί 
Β καί Γ μέλλουσι νά συνενωθώσιν, δπως προ- 
σβάλωσιν αύτόν, προσπαθεί νά παρεμποδίση 
τήν συνένωσιν ταύτην καί νά καταπολεμήσν) 
έκαστον τούτων χωριστά έξ άλλου οί Β καί 
Γ. προσπαθοΰσι νά συνενωθώσιν δπως καταβά- 

λωσι τόν στόλον Α καί δπως έμποδίσωσιν έτε
ρόν τινα στόλον Δ (δστις θάποτελήται έκ τών 
θωρακοβαρίδων Bouvines καί Amiral Tre
houart) φιλικόν τοΰ Α νά συνενωθή μετά τούτου 
Τοιοΰτον είνε έν γενικαϊς γραμμαϊς τό θέμα δπερ 
θέλει έκτελεσθή κατά τήν πρώτην περίοδον τών 
γυμνασίων.

Ό στόλος τοΰ Βορρά κατέπλευσεν είς Tail- 
ger (Μαρόκκον) τήν Ιην ’Ιουλίου έκεϊθεν δέ θά 
πλεύση είς τό Γιβραλτάρ. Ό στόλος ούτος ύ- 
πέφερε πολύ έκ τρικυμίας κατά τόν διάπλουν 
τοΰ Γασκωνικοΰ κόλπου ένεκεν τοΰ έπικρατή- 
σαντος ισχυρού Λιβο-Ζεφύρου, καί ώς έκ τού
του δέν ήδυνήθη νάνθρακεύση έν άνοικτφ πελά- 
γει. Τήν πρωίαν τής 24ης ήτο έν δψει τοΰ 
άκρωτηρίου Finisterre, περί τήν μεσημβρίαν 
δέ τό καταδρομικόν αύτοΰ D’ Assas έκοινώ- 
νησε με*ά τοΰ σημαφόρου τοΰ άκρωτηρίου. 
Τήν 4ην εσπερινήν ώραν τά καταδρομικά ήγ- 
κυροβόλησαν είς Vigo τής Ισπανίας, περί τήν 
6ην δέ έπραξαν τό αύτό καί τά θωρηατά, ολί
γον δέ μετά ταΰτα κατέπλευσε καί τό D’ Αδ- 
Sas. Ό στόλος άφοΰ ήνθράκευσεν έκ τών συνο- 
δευόντων αύτόν άνθρακοφόρων τή βοήθεια τής 
συσκευής Temperlay άπέπλευσεν άμέσως καί 
ώς άνωτέρω έρρέθη κατέπλευσεν είς Tanger 
τήν Ιην ’Ιουλίου.

Τηλεγράφημά τι έξ Αίακείου ύπό ημερομη
νίαν 3 Ιουλίου περιέχον εϊδησιν λίαν ένδι- 
αφέρουσαν έχει ώς έξής :

« Νέον πολεμικόν στοιχεΐον άνεφάνη κατά 
« τά ναυτικά γυμνάσια τό ύποβρύχιον Gusta- 
« ve Zede, ού ούδείς ύπωπτεύετο τήν παρου- 
« σίαν έν τοΐς ύδασι τής Κορσικής, έπληξε διά 
« τορπίλλης τό Jaureguiberry καί κατέστη 
« ορατόν μόνον κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν εί- 
« σήρχετο είς τόν λιμένα τοΰ Αίακείου.

Nik. I. Μποταςης
Ανθυποπλοίαρχος τοϋ Β. Ναυτικού

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Πρό τινων ήμερων ό κ. Γ. Ρεμπου
τσάκος άνεχώρησεν έκ Πειραιώς είς Τερ
γέστην και προέβη είς τήν αγοράν άτμο
πλοίου, δι ’ ίδιον καί διά λ)σμδν δύο προ
σέτι συμπολιτών του. Τό άτμόπλοιον τού
το άγορασθέν άντι 14,000 φρ. χρ. θά 
χρησιμοποιηθώ είς άκτοπλοιαν.

Η ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

Τό άνώτατον δριον, τό record ούτως 
είπεΐν, τών τιμών διά νέα άτμόπλοια διεκ- 
δικεϊ δ τελευταίος Αύγουστος, δ δέ Νοέμ
βριος τοΰ αύτοΰ έτους ήνοιξε τήν θύραν είς 
τήν έκπτωσιν τών ναύλων.

Είς τό πρώτον, συνέτεινε κατά μέγιστοι 
λόγον,ή κατά2’Αγ. λίρ. τόν τόνον έκπτωσις 
τοΰ σιδήρου καί τοΰ χάλυβος και κατά δεύ
τερον, ή προθυμία έκ μέρους τών ναυπηγών 
είς τό νά δέχωνται παραγγελίας είς τιμάς 
κατά 10 μέχρι 15 0)0 χαμηλοτέρας διά 
τά έπί πολύ άργοΰντα νεωρεϊά των.

'Η φαινομενική κατάπαυσις τής ’Αφρι
κανικής Εκστρατείας, ή κατόπιν μεγάλων 
κερδών σπουδή πρός πώλησιν άτμοπλοίων, 
είς δευ τέρας χεΐρας, καί ή ναυπήγησις νέ
ων είνε λόγοι ισχυρότεροι τής έκπτώσεως 
τών ναύλων, έκπτώσεως ήτις άτυχώς έξα- 
κολουθεϊ. Κατα πόσον αΰτη είνε παροδική 
ή άπαρχή καχεξίας, νά προίδη τις εις βα 
θμόν βεβαιότητες είνε παράτολμον.

Κατά τάς έν ’Αγγλία στατιστικάς, ή 
άρχή τοΰ έτους τούτου εύρε ναυπηγούμενα 
σκάφη χωρητικότητος έν ολω

τόνων 1.269. 919 έναντι
» 1 306. 751 κατά τό 1900

καί » 1.401.087 κατά τό 1899
Τό τρέχον έτος, φαινομενικώς μόνον, 

υπολείπεται τών άλλων έν συγκρίσει έτών, 
καθότι αλλεπάλληλα συμβόλαια ιδίως τών 
ύπερωκεανείων άτμοπλοϊών άνεβίβασαν κα
τά τήν πρώτην αόνον τριμηνίαν είς 1.303 
116 τόνους τά ύπό ναυπήγησιν σκάφη μή 
π-ρελαμβανομένων τών μέχρι Μαρτίου πα- 
ραδοθέντων.

Είς τήν αυξησιν ταύτην συντρέχει έπι 
φόβως διά τήν άγγλικήν ναυτιλίαν ή Α
μερικανική κερδοσκοπία, τής δποίας τό χρή
μα άφειδώς είσέδυσεν είς τάς μεγάλας 
άγγλικάς άτμοπλοΐ'ας ύπό μορφήν μέν τής 
αγοράς, μετοχής ή έταιρισμοΰ άλλά μέ 
πραγματικόν σκοπόν νά συνάθροιση τά 
άγγλικά σκάφη ύπό τόν άμερικανικόν άετόν.

Κατά πόσον ή άγγλική φιλοτιμία θ’ 
άφήση έλεύθερον τό στάδιον είνε ζήτημα, 
δπερ ήρξατο ήδη άπασχολοΰν τόν ναυτικόν 
τής ’Αλβιόνος κόσμον.

Π. Φ. Kaaaspaph?

0 ΑΝΕΓ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΙ Η ΤΟΡΠΙΛΛΗ

Καθ’ δν χρόνον ό κ. Wilson άσχολεϊταε νά 
σώση τούς όμοιους του καί εύρίσκει διά τό ναυα
γοσωστικόν τηλεβόλον νέαν εφαρμογήν, ρίπτων 
οβίδας μέ γόμωσιν έκ carbure de cajcium, 
αΐτινες φωτίζουσαι τήν θάλασσαν κατά τάς σκο- 
τεινάς καί τρικυμιώδεις νύκτας, προώρισται νά 
σώσωσι τούς ναυαγούς, ό Άγγλος ηλεκτρολόγος 
κ. C. Varicas εύρίσκει είς τόν άνευ σύρματος 
νε'ας ιδιότητας, δηλ. τήν έξ άποστάσεως διεύ- 
θυνσιν τών ύποβρυχίων καί έπί της έπιφανείας 
τηο θαλάσσης πλεουσών τορπιλλών.

Ή νέα τορπίλλη ήτις φέρει τό όνομα τοΰ 
έφευρέτου VaricaS ομοιάζει κατά τήν έξωτε- 
ρικήν κατασκευήν μέ τήν Whitehead, κατά 
τήν έσωτερικήν όμως διαφέρει, διότι τό γύρο- 
σκόπιον άντικαθίσταται έν τή νέα τορπίλλιρ δΓ 
ειδικής ήλεκτρικής συσκευής καί ένός δέκτου, 
δστις χρησιμεύει διά τήν κίνησιν τοΰ πηδαλίου. 
Ή ηλεκτρική συσκευή άποτελεϊται έξ ένός CO- 
hereur τοΰ Marconi δστις συνδέεται μέ η
λεκτρικήν στστοιχίαν, έξ ένός decohereur τοΰ 
αύτοΰ συστήματος καί έξ ένός ήλεκτρομαγνή- 
του, δστις ακολούθως συνδέεται μέ τήν βαλ
βίδα τοΰ διευθυντηρίου μηχανήματος, δπερ συ - 
νενοΰται μέ τό πηδάλιον Ή κίνησις μετάδιδε · 
ται είς τό πηδάλιον ώς έξής: δταν διαβιβασθή 
τό ρεΰμα ό ηλεκτρομαγνήτης έλκει τόν οπλι
σμόν αύτοΰ, ούτος κινεϊ τήν βαλβίδα πρός τινά 
διεύθυνσιν μεταδίδουσαν τήν κίνησιν ταύτην είς 
τό πηδάλιον δταν όμως τό ρεΰμα διακοπή 
τότε ό ήλεκτρομαγνήτης άποβάλλει τήν έλκτι- 
κήν αύτοΰ δύναμιν,ό δέ οπλισμός αύτοΰ, όστιο 
είνε προσηρμοσμένος είς έλατήριον, επανέρχεται 
όπίσω καί τό πηδάλιον στρέφεται πρός άλλην 
διεύθυνσιν τή βοήθεια: τών μοχλών αύτοΰ. Έζι- 
σών τις τάς περιόδους τής διαβιβάσεως καί τής 
διακοπής τοΰ ρεύματος, βλέπει δτι αί κινήσεις 
τοΰ πηδαλίου έξουδετεροΰνται καί ή τορπίλλη 
κινείται κατ’ εύθεϊαν. Αρκεί λοιπόν ϊνα διευθύ- 
νη καί αύτήν πρός ώρισμένην διεύθυνσιν νά 
ρυθμίζη τήν διακοπήν καί τήν διαβίβασιν τοΰ 
ρεύματος, ίνα έπιτύχη άναλόγως τών άναγκών 
τήν κατά βούλησιν τακτικήν περιοδικήν τοΰ 
ρεύματος ή τήν έπιμήκυνσιν τής ήλεκτρικής 
ένεργείας.

Τό σταθερόν μηχάνημα, δπερ δύναται νά 
τοποθιτηθή είτε έπί τής παραλίας είτε έπί πλοί
ου, άποτελεϊται έξ ένός περιοδικού διακοπτήρος, 
δστις ένοΰται μέ πινίον περιτροπής, δπερ θέτει 
είς κίνησιν τόν πομπόν μηχανής τοΰ άνευ σύρ
ματος τηλεγράφου. *0 περιοδικός διακοπτήρ
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άποτελεϊται έ; ενός κυλίνδρου έπί τής περιφέ
ρειας του οποίου είνε στερεωμένοι δύο σωλήνες, 
ό μέν έζ ουσίας άγωγοΰ τοϋ ήλεκτρισμοΰ, ό δέ 
έξ άπομονωτικής, τοποθετημένοι ούτως ώστε ό 
είς νά εισέρχεται εντός του άλλου διά τριγωνικής 
τομής. Μηχανισμός ωρολογίου θέτει είς κίνησιν 
τόν κύλινδρον, δύο ράβδοι εφάπτονται αύτοΰ 
κατά την περιστροφήν του Ή μία έξ αύτών, 
σταθερά τοποθετημένη είς την βάσιν, χρησιμεύει 
ΐνα εύρίσκηται είς ηλεκτρικήν συνάφειαν μέ τόν 
σωλήνα τόν κατασκευασμένου έξ αγωγού ουσίας, 
ή έτέρα, άσταθής, κινείται παραλλήλως τώ άςο 
νι τοϋ κυλίνδρου, κατά την περιστροφήν είναι 
ούτως τοποθετημένη ώστε νά διέρχηται διαδοχι
κός καί κατά τά αυτά χρονικά διαστήματα διά 
τοϋ σωλήνος τοϋ έξ αγωγού ούσίας καί δ>ά τού 
έκ τής άπομονωτ.κής. nι περίοδοι τής διαβιβά- 
σεως θα είνε ΐσαι όταν ή κινητή έφαπτομένη 
διέλθτι ές ίσης άποστάσεως άπό τάς βάσεις των 
σωλήνων, θα έπιταχύνωνται όμως ή θά έπιβρα- 
δύνωνται, όταν ή έφαπτομένη θέλει πλητιάση 
περισσότερον πρός τό μέρος τοϋ ένόςή τού ετέρου 
σωλήνος.

Ό κ. VaricaS έπενόησεν ευφυές μηχάνημα, 
ϊνα διαβιβάζη τά ηλεκτρικά κύματα είς τήν υπο
βρύχιον τορπίλλην είς βάθος 3,50 μέτρων, τό 
εξής' είς τό ανώτατου μέρος τής έπιφανείας τής 
τορπίλλης κατεσκεύασεν είδος μικρού θαλάμου 
έντός τοϋ όποιου έθεσε πινίον έκ λεπτοτάτου σύρ
ματος, ούτενος τό έτερον των άκρων είνε άνηρ- 
τημένον είς μεταλλικόν πλωτήρα, τά ηλεκτρικά 
κύματα προσπίπτοντα έπ’ αύτοΰ, διαβιβάζονται 
είς τό πινίον καί έκεΐθεν είς τό εσωτερικόν μη
χάνημα τής τορπίλλης.

Αί δοκιμαί είς άς ύπεβλήθησαν αί τορπίλλαι 
αύται απέδειξαν δτι είνε άνώτεραι των Whi
tehead, άλλά έκεϊνο δπερ είνε άξιοσημείωτον 
είνε ή τιμή αυτής ήτις ανέρχεται είς 5(J00 fr. 
έν ω ή Whitehead τιμάται 15000 fl·., έντός 
δέ ολίγου χρόνου ή Whitehead θέλει άντικα- 
τασταθή ύπό τής τορπίλλης τοϋ κ. VaricaS.

Β. Λ. Λβοντοπουλοϊ

Π«.ρ%καλούμ.εν τους καθυστεροΰν- 
τας ειβέτο έκ τώυ κ. κ. ΧυνΤΐροΐί.η,τών 
ήμ.ών τήν ουνδρομ.ήν των, όπως 
βπεΰβωβο καί έμ.οάσωσι ταΰττ4ν χάρον 
των αναγκών τού φύλλου.

■- uayuxji·.· ■ ■ ' '

Ο ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ
ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Είναι γνωστά είς τούς ναυτικούς μας τά σω
τήρια σκάφη καί δλοι γνωρίζομεν πώς ταΰτα 
είναι έφοπλισμένα δταν παραδίδωνται άπό τούς 
“Αγγλους ή άπό άλλων Εύρωπαϊκών καταστη
μάτων, ένθα λειτουργεί ή αύστηρά έπιθεώρησις.

Μεταξύ των πολλών αύτοΰ έξαρτημάτων 
ύπάρχει καί είς κωνοειδής σάκκος άπό καραβό
πανου διά του όποιον πλειστοι έκ τών ήμετέρων 
θαλασσινών μοί έλεγον:

— Τό κεφάλι μου έσπαζα νά μάθω είς τί 
ήδύνατο νά χρησιμεύση τό μυτερό αύτό σακ- 
κούλι, τό όποιον μέ τέτοιο προφυλακτικό τρόπο 
είναι τοποθετημένο μέσα είς τί Λάϊφ—Μπότ 
=σωτήριον σκάφος.

Καί έν τούτοις ούδείς ταξειδεύων έπρεπε νά 
άγνοή τόν Σωστικόν Κώνον ή τόν σωτήριον σάκ- 
κον ή τήν άγκυραν τοϋ πελάγους, διότι διά τού

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

■V- '

Σωστικοΰ Κώνου δυνάμεθα νά αγκυροβολήσω - 
μεν σχεδόν καί είς τά μεγαλείτερα βάθη τοϋ 
Ώκεανοΰ.

Τό ατμόπλοιου «Κωνσταντίνος Σταθάτος» τών έν Βραϊλφ αδελφών κ. κ. Στχθατου, τοννων 3,400 ύπ 
πλοίαρχον τον κ. Ίω. Πιέρρον.

Είναι δέ ό σωστικός σάκκος άγκυρα σωτη
ρίας διά τούς έν τή λέμβφ εύρισκομένους ναυα
γούς, δταν φέρωνται ύπό τοϋ άνεμου καί τών 
κυμάτων έν καιρώ νυκτός είς άποκρήμνους βρά
χους καί άνθρωποφάγουο ύφάλους καί κυρίως 
δταν δέν δύνα.ται, έλλείψει σωματικών δυνάμε
ων νά άντισταθώσι κωπηλατοΰντες εναντίον τής 
τρικυμίας.

Ό Σωστικός κώνος (βλέπε εικόνα) έχει μήκος 
6 ποδών καί διάμετρον βάσεως ποδών 2. Είναι 
κατασκευασμένος άπό καραβόπανου καί είς τήν 
βάσεν αύτοΰ, ή οποία είναι οτόμιον τοϋ σάκκου, 
ράπτεται στέφανος είς τρόπον, ώστε νά κρατή 
πάντοτε ανοικτόν τό στόμιον αύτοΰ.

Είς τά χείλη τοΰ στεφάνου προσδένονται 4 
σχοινιά φθάνοντα μέχρις άποστάσεως 3 ποδών 
ένθα υπάρχει κρίκος διά νά προσδεθοϋν δλα έπ’ 
αύτοΰ καί άματισθή είς αύτόν τό σχοινίδιον, Ό άτμομυοδρόμων εΕΰρώτας* έκ φωτογραφίας εΰγενώς παραχωρηΟεισης μπο τοΰ χ, Β. Λεοντοπούλομ,

<
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διά τοΰ οποίου ρίπτεται ό Σωστικός Κώνος 
εις την Θάλασσαν άπό της λέμβου.

‘Οσάκις θέλομεν νά κρατησωμεν την λέμβον, 
φερομένην μέ όρμήν άπό τά κύματα καί τόν 
άνεμον, ρι'πτομεν τόν σωστικόν σάκκον είς την 
Θάλασσαν ώς φαίνεται εις την εικόνα και άμέ
σως σταματά ή λέμβος, διότι γεμίζει υδατα καί 
προσδίδει μεγάλην άντΐστασιν.

Είναι άπίστευτος ή ενέργεια τοϋ απλού τού
του έργαλείου είς την περίστασιν ταύτην, οί δέ 
μεταχειρισθέντες αυτόν άναφέρουσιν δτι ή λέΐι. 
6ος έμενεν ασάλευτος καχ σχεδόν Αγκυρο
βολημένη μέσα είς τά μεγαλείτερα βάθη 
τοϋ ’Ωκεανού.

Είς τήν κορυφήν τοΰ κώνου ύπάρχει δεμένον 
έτερον][σχοινίον, τό όποιον χρησιμεύει διά νά δϊ- 
δωμεν έλευΟέραν κίνησιν είς τήν λέμβον μας. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν έχομεν παρά νά 
Θέσωμεν τό σχοενίον της κορυφής καί νά άφή- 
σωμεν ελεύθερον τό άλλο σχοινίον τής βάσεως. 
Άμέσως τότε ό κώνος μεταβάλλει θέσιν καί 
άνασύρεται μετά μεγάλης εύκολίας.

Ν1Κ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

Ο ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Λάκκας (Περιφέρεια ΓΙαξών)
Είς τήν βόρειον εσχατιάν τών Παξών έπί τής 

άπορρώγος άκρας Λάκκας ύπάοχει φάρος δ . 
τάξεως μέ φως λευκό' σταθερόν φωτίζων έν αί- 
θρία νυκτί είς άπόστασιν 9 μιλιών. Τό ύψος τής 
εστίας τοϋ φωτός είναι άπό μέν τής επιφάνειας 
τής θαλάσσης 127,00 μ., άπό δέ τής βάσεως 
τοΰ κτιρίου 6,00. Εύρίσκεται έπί σιδηράς κλει- 
σιάδας παρακειμένης ξυλίνου παραπήγματος. 
Ό πηοσός του ήνήφθη κατά τό 1825 καί με- 
τερρυθμίσθη κατά τό 1890.

Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 39°, 13'. 50’’ Μ. 
Α. 20°, 8', 38".

ΙΙαρατ. Τά άβαθή μέρη τής θαλάσσης έκ- 
τείνονται είς άπόστασιν 2 μιλλίων άπό τήςξη- 
ράς ένθα ό φανός.

Παναγίας (Περιφέρεια Παξών)
Έπί τής ομωνύμου νησίδος έν τώ λιμένι 

Γαίου, άνατολικοϋ μέρους τής νήσου ΙΊαξών, 
ύπάρχει φάρος 6ης τάξεως μέ φώς λευκόν στα
θερόν, φωτίζων έν αιθρία νυκτί μέ φώς μέν λευ
κόν είς άπόστασιν 12 μιλιών, μέ φώς δέ πρά
σινον εις άπόστασιν 7 μιλιών. Τό ύψος τής ε
στίας τοΰ φωτός εινε άπό μέν τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης 26,00 μ., άπό δέ τής βάσεως τοΰ 
κτιρίου 8,00 μ. Εύρίσκεται έπί πύργου τετρα
γώνου λιθόκτιστου μετ’ οικίας. Ό πυρσός του 

ήνήφθη κατά τό 1825, μετερρυθμίσθη δέ κατά 
τό 1899.

Γεωγρ. θέσις: Β. Πλ. 39° 12 ' 20", Μ. 
Α. 20° 12’ 51".

ΓΙαρατ. Φέρει πράσινον τομέα 201 δστις 
καλύπτει τήν ύφαλον Παναγίας Β. 85°, Α. είς 
2ρι/β μιλίου

Κοπραίνης
Έπί τών άβαθών του έπηνείου εις τάς έκ- 

βολάς τοΰ Άράχθου ύπάρχει φανός λιμένος μέ 
έρυθρόν σταθερόν φώς, φωτίζων είς άπόστασιν 5 
μιλ.έν αιθρίας νυκτί.Τόύψος τής εστίας τού φωτός 
είναι άπό αέν τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης μ. 
7,50, άπό δέ τής βάσεως τοΰ κτιρίου 6.00 μ. 
Εύρίσκεται είς σιδηράν στήλην έπί σιδηράς κλει- 
σιάδος Ήνήφθη τό 1893.

Γεωγρ θέσις· Πλ. Β. 39°, Γ, 30" καί Μ. 
Α. 21°, 4’,00".

ΚαρβαεΜαρβ
Έπί τής άκρας "Αγιας Γεώργιος ύπάρχει φα

νός λιμένος μέ φώς έρυθρόν, φωτίζων έν αιθρία 
νυκτί είς άπόστασιν 5 μιλίων. Τό ύψος εστίας 
τοϋ φωτός είναι άπδ μέν τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης μ. 13,90, άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτι
ρίου 6,00μ. Εύρίσκεται είς σιδηράν στήλην 
έπί σιδηράς κλεισιάδος καί ήνήφθη κατά τό τρέ- 
χον έτος 1901.

Γεωγραφ. θέσις :-Πλ. Β 38°, 53', 42" καί 
Μήκος Άν 21°, 9',20".

Δενκάδος
Έπί τοΰ πρός Β. προμαχώνος τοΰ έπιθαλασ- 

σίου φρουρίου ύπάρχει φάρος 4ης τάξεως μέ φώς 
λευκόν σταθερόν φωτίζων εις άπόστασιν 1 3 μι
λίων. Εύρίσκεται είς Πύργον τετράγωνον λευκόν 
έπί τής κατοικίας τών φυλάκων καί ή εστία τοΰ 
φωτός είναι άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης μέτρα 17 καί 50, άπό δέ τήν βάσιν τοΰ 
κτιρίου 5,00.

Γεωγρ. Θέσις: 38°, 50', 30" Πλ. Β. καί 
Μ. Άν, 20°, 44', 28".

Παρατ. Διοπτεύσεις Β. 75° Α. καί Β —603 
Δ μέ έρυθρόν τομέα 45° μεταξύ Β—60'* Δ 
καί Β—105° Δ καλύπτων τάάβαθή του ακρω
τηρίου Γεροτρυπα.

ΜΕΤΑ ΑΛΑ ΓΑΙ ΦΑΡΩΝ και ΦΑΝΩΝ

ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ
’Ιρλανδία (Ακτή Κλέγκαν)

Κατά πληροφορίας τοϋ Κυβερνήτου τοϋ Άγγλ. πο· 
πολεμικού «Λήδα» διαρκές φώς ήνήφθη εις 18 μ. 3 
ύψος ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης έπί τοΰ ακρω
τηρίου Cleggan.

Τό φώς τοΰτο είναι πράσινον σταθερόν άπό Ν. 41 ο

τής νησίδος Sidi Ferruch είς βάθος μεταξύ 12—14 
μέτρων.

Γεωγρ. θέσις 36ο 4Γ, 52" Β. καί Α. 0ο29’, 57”. 
Σκωτία (Γαλουαίη)

Ή περίοδος τής περιστροφής τοΰ μετά διαλείψεων 
λευκού φωτός έν Mull of Calloway άπό τής 10 προ
σεχούς Σβρίου θά είναι 22 δευτερολέπτων καί 1)2 άν-ί 
τών 45 δευτερολέπτων ποΰ ήτο, τής διάρκειας τοΰ 
φωτός οΰσης 15" άντί 30" και τής διάρκειας τής δια- 
λείψεως 7 δευτερολέπτων καί 1)2 άντί 15.

— Βράχος κεκαλυμμένος 0 μ. 9 κεϊται είς Sound 
de Jona, είς 3 διαστάσεις τών 120 όργυιών καί 3)4 
πρόί Ν. 62ο Α. τής έκκλησίας (Free Church) τής 
νήσου Ίόνας καί Ν. 26ο Α. Μ. τής βόρειας άκρας τοΰ 

Liath eilea η.
Γεωργρ. θέσις- Β. 56ο, 19', 30” καί 8ο, 43', 15". 
Ό βράχος ούτος έσημειώθη διά σημαντήρος έρυθροΰ.

Μεσόγειος ("Ισχία καί Πρότσιντα)
Τό φώς τοΰ σημαντήρος, όστις σημειοΓ τήν Seche de 

Vivara, τό όποιον είχε σβεσθή ήρξατο καί πάλιν λει

τουργούν κανονικώς.
— Διαρκές φώς μέ ταχείας έρυθράς φωτοβολίας ήνή

φθη 12 μ. ύπέρ τήν θάλασσαν,θεατόν έξ άποστάσεως 8 

μιλίων έπί τής Secche dei Berni.
I Σημ. Τό πΰρ τοΰτο συνεπείς άβαριών άντεκατεστάθη
1 δι’ έρυθροΰ σταθερού μέχρι νέας διαταγής.

’Ιταλία (κόλπος Σαλέρνου)
Κωνικές σημαντήρ λευκομέλας έτοποθετήθη 6 μ. 

ύπέρ τήν θάλασσαν ινα δεικνύη τάς Secche di Licosa.
Γεωγρ. θέσις- 40ο, 15', 15" Β. καί Α. 12ο, 

32', 1"’

Γαλλία.
Ναυάγιον ιστιοφόρου παρετηρήθη ύπό τοΰ Γερμα

νού πλοιάρχου τοΰ άτμοπλοίου Φρ. Κρούπ είς τάς με- 
ρημβρινοανατολικάς άκτάς τής Γαλλίας 12 μ. μήκους 

καί 10 πλάτους.
Θέσις- Β. 47ο, 26' καί Α. Μ. 7ο, 05’.

Η ΚΙΝΗΣίΓ ΕΝ~ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(Τοΰ έν Βραΐλςι άνταποκριτοϋ μας)
Οί ναύλοι τών άτμοπλοίων είναι δΓ Άντ

βέρπην καί Ροττερδάμην σελ. 9 καί 9—10. 
ΔΓ Άμβοΰργον 10 —10 καί 3. Διά Μεσόγειον 
ούδεμία πράξις έγε'νετο.

Τών σλεπίων οί ναύλοι είναι άμετάβλητοι. 
Οί γαιάνθρακες φράγκα 36 κατά τόννον.

Έπί τών σιτηρών παρατηρεϊται μεγάλη 
άπραξία. Όλίγαι μόνον άγοοα! έγένοντο έπί ρα- 
φανιδοσπόρου, τιμωμένου πρός φρ. 21 καί 
36-21,50 τά % KlgS.

Τά έν τφ λιμένι μας άτμόπλοια είναι 6,«έκ 
τών όποιων δύο Ελληνικά.

Μ.Α. πρός Ν.56ο Α. σταθερόν λευκόν άπό Ν. 56ο Α. 
πρός Ν. 68ο Α. σταθερόν έρυθρόν άπό Ν. 68ο Α. 
πρός Β. 79ο Α. σταθερόν λευκόν άπό Β. 76ο Μ. Α. 
μέχρι τοΰ σημείου, είς τό όποιον καλύπτεται ύπό τής 

γής.
Ό φάρος είναι είς τετράγωνον λιθόκτιστον πύργον 

ύψους 3 μ. 1.
Γεωγραφική θέσις- 53ο 34' 30" Β. καί 10ο, 8' 0" 

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Γεριιανία (όρμος Κίελ)

Βράχος κεκαλυμμένος έκ 2 μ. 2 ΰδατος μόνον ύ- 
πάρχει είς τό βάθος είς 6 διαστάσεις 12θ’όργυιών πε
ρίπου πρός Β. 53ο Α. τοΰ φάρου Bulk.

Γεωγραφική θέσις- 54ο, 28' Β καί Α. 7ο, 53'.
— Προσεχώς είς τήν άκραν τοΰ μόλου τοΰ Howaldt, 

είς τήν πρός Βορράν ακτήν τής εισόδου τής Schwen- 
tine θά άναφθή φώς πορτοκαλί καί μετά διαλείψεων 
(occultations)— φώς 4—5 δευτερολέπτων, διαλείψεις 
2—3 δευτερολέπτων.

Γεωγραφική θέσις- 54ο 20', 8" πρός Β. καί Α. 
7ο 50', 10".

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Γερμανία. Helgoland

Οί ύποβρύχιαι κάλω (cables) οί βυθισθέντες μεταξύ 
Έλγολάνδης καί τής νήσου "Αμμου (Dune) έσημειώ- 
θησαν διά 3 πρασίνων σημαντηρών (bouees . Ό πρώ
τος είς βάθος 2 μ, άνατολικώς τοΰ Βαλόρν εύρίσκεται 
54ο, 10', 57” Β. καί Α. 5ο, 33', 36". Ό δεύτερος 
εις βάθος 4 μ. Άνατολικομεσημβρινώς τής νήσου Άμ
μου 54ο 11’, 1”, Β. καί Α. 5ο 34', 7". Ό τρίτος 
είς βάθος 4 μ. μεσημβρινοανατολικώς τής νήσου "Αμ
μου 54ο, 10', 57" Β. καί Α. 5ο, 34', 10”.

’Απαγορεύεται ή άγκυροβόλησις είς τόν όριζόμενον 
μεταξύ τών τριών σημαντήρων χώρον.

Μεσόγειος (Σαρδηνία)
Δύο μικροί λευκοί σημαντήρες έτοποθετήθησαν διά 

νά σημειώνουν τάς ξηράς τής Chiesa καί Πάουρα είς 
τήν μεσημβρινοανατολεκήν ακτήν τοΰ'Αγίου Στεφάνου.

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ανύτροοε γγαρία

Τό σταθερόν έρυθρόν φώς τό άναφθέν έπί τοΰ άκρω- 
τηρίου Ciprian είναι θεατόν έκ Β. 23ο Α. Μ. πρός 

Ν. 45ο 30’ Α. Μ.
Ήνήφθη είς 3 μ. 4 ύπεράνω τοΰ ύψους τής θαλάσ

σης. Ή φωτοβολία του είναι 2 μιλίων.
Γεωγρ. θέσις- Β. 43ο, 30', 45" καϊ Α. 13ο 54' 5". 

Μεόόγεχος (’Αλγερία)
Ρηχά ϋδατα καλυπτόμενα μόνον έκ 3 μ. 8 ΰδατος 

εύρίσκονται είς 400 μ. άπόστασιν έκ τής ξηρας εις βά

θος 3—8 μ,
Γεωγρ. θέσις-Β. 36ο 30', 54" καί Α. Μ. Ιο, 7',3”.
— Είς βράχος, μήκους 30 μ. περίπου και πλάτους 

4 = 5 μ. εύρίσκεται είς 305 περίπου μ. πρός βορραν
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Είς Γαλάζιον εύρίσκονται ύπό φόρτωσιν 6 
ατμόπλοια, ών τά τρία 'Ελληνικά. Ό «Χα
ρίλαος Τρικούπης» δι’ Άντβέρπην, ή «Σοοία 
Κούπα» διά την Μεσόγειον καί «"Ηπειρος» 
πλοιαρχευόμενον ύπό τοϋ ρέκτου πλοιάρχου κ. 
Κωνστ Θεοφιλάτου Τό άτμόπλοιον τοΰτο εί
ναι τό μέγιστον έκ τών Ελληνικών, τόννων 
5,600 καί άνηκει εις τόν κ. Τοπάλην. “Ηδη 
φορτώνει δι’ ’Αμβέρσαν.

Τά υδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 ’Αγγλι
κοί πόδες.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝ ΡΩΣΊΑ

(Τοϋ εν Ταϊγανίω άνταποκριτοΰ μας.)
Ό μετά τόσου ζήλου κκί άφόσιώσεως έκπλη- 

ρών τά εαυτού καθήκοντα Έλλην ένταΰθκ πρό
ξενος άπέστειλεν άπό τής 7 ’Ιουνίου έ έ. νέαν 
έκθεσιν είς τό ύπουργεΐον τών ’ Εξωτερικών περί 
τής κινήσεως τής εμπορικής ναυτιλίας έν Ταϊ
γανίφ.

Διά τής έκθέσεως ταύτης έμφαίνεται ότι τόν 
Μάϊον τοΰ 1901 κκτέπλευσκν ένταΰθα 37 Ελ
ληνικά άτμόπλοια καί'4 ίστιοφόρά ήτοι έν ολφ 
41, έξ ών άπέπλευσαν 39 τόννων registro 
40,894 καί ή βάρους φορτίου τόννων 
95470 καί 83)ΟΟ μετά ναυτών 786 καί ψαθών 
σίτου, κριθής, σικάλεως και διαφόρων γεννη
μάτων 572,825. Είς τό ποσόν τοΰτο περι
λαμβάνονται καί ψάθαι 17,600 φορτωθεϊσαι 
διά Πειραιά καί Πάτρας έπ! ’Αγγλικού άτμο
πλοίου, ούτινος ιδιοκτήτης είναι ό έκ Κεφαλ
ληνίας "Ελλην ύπήκοος κ. Μιχαλιτζάνος.

Ή εκθεσις τοΰ κ. Φιλήμονος επιλέγει τά 
ίζης:

«Και πάλιν κυρίως τά ήμέτερα άτμόπλοια 
έπροτιμήθησαν είς τάς ναυλώσεις των ύπό ξένων 
ένταύθα έμπορικών οίκων.

«Οί κατά τόν αύτόν μήνα Μάϊον τού παρελ
θόντος έτους κατάπλοι άνήλθον έξ άτμοπλοίων 
μέν είς 34 ήτοι κατά έν έλαττον τών έφετει- 
νών καί ές ιστιοφόρων 22, ήτοι κατά 18 επι
πλέον τών τού τρέχ. έτους, δπερ άποδοτέον 
είς παθητικήν στάσιν τής εισαγωγής τών Θη
ραϊκών οίνων, ένεκα τής ύψώσεως τοΰ δασμοΰ 
των κατά 50)_θ καί είς τήν προτίμησιν τών επι
τόπιων οίνων τοΰ Καυκάσου καί τής Κριμαίας 
ύπό τών καταναλωτών.

«Οί άπόπλοι τοΰ αύτοΰ μηνός κατά τό 1900 
άνήλθον είς 44 ήτοι έξ άτμοπλοίων 29 καί ιστιο
φόρων 15 μετά φορτίων σίτου, κριθής, σικάλε
ως καί διαφόρων, ψαθών 417,822. Ούτως οί 

άπόπλοι έν μηνί Μαίφ 1901 δι’ άτμοπλοίων 
ύπερεβησαν τούς τοΰ παρελθόντος έτους κατά 
6, ένώ δι’ ιστιοφόρων ήλαττώθησαν κατά 11, 
ψάθαι δέ φορτίου 155,003 έφορτώθησαν έφέτος 
έπί πλέον είς τά πλεονάσαντα έφέτος άτμόπλοια 
ταΰτα.

« ’Εκ τών καταπλευσάντων τέλος κατά Μάϊον 
έ. έ 41 άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων, δύο μέν 
ήμιολίαι ήσαν φορτωμέναι χαρούπια έκ Κρή
της, έτέρα οίνους έκ Θήρας, έν άτμόπλοιον μέ
ρος φορτίου σίτου έκ Γενίτσεσκι Κερτζίου, τά δέ 
λοιπά 36 άτμόπλοια καί μία ημιολία κενά».

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Εις προηγούμενου φύλλον ανεπτύξαμεν τήν έπέμ- 

βασιν έν περιπτώσει πρόσθια; ρινικής αιμορραγίας. Δυ
νατόν δμο; ή αιμορραγία νά είνε όπισθία δηλαδή νά 
προερχηται έκ τίνος σημείου έπί τοΰ ότισθίου μέρους 
τής ρινό; κειμένου. Τό αίμα τότε ώς έπί τό πλείστον 
κατέρχεται είς τόν φάρυγγα καί καταπίνεται χοί διά 
νά αντιληφθώμεν τούτου είνε ανάγκη να δικτάξωμεν 
τόν άρρωστον ν’ άνοιξη τό στόμα καί τότε θά παρατη- 
ρησωμεν θρόμβου; αίματος έπί τοϋ οπισθίου τοιχώμα 
το: τοϋ φάρυγγος. Διά νά βεβαιωθώμεν δέ δτι τό αί
μα προέρχεται έκ τή; ρινός, καί έκ τίνος ρώθ ονος δι- 
ατάσσομεν τόν άρρωστον νά κλίνη τήν κεφαλήν πρός 
τά πρόσω κχί κάτω καί τότε τό αίμα θά έξέλθη έκ τι · 
νος ρώθωνος.

Ή έπέμβασίς μας έν τοιαύτη περιπτώσει δείται ποι
ας τίνος δεξιότητο; καί ταχύτητος. Έκ τίνος λεπτής 
οθόνης σχηυατίζομεν βύσμα ή πώματμα έν είδει το
λύπης μικράς, συγκρατοϋντες τό σχήνα αύτής διά ρα
φής τίνος, έχομεν πρόχειρον ελαστικόν καθετήρα, διά 
τοϋ ένός άκρου τοΰ όποιου, τή βοηθείμ βελόνης τινός, 
διαπερώμεν ράμμα ή κλωστήν ΐσχυράν καί δένομεν. 
Είς τό έτερον άκρον δέ τής κλωστής ταύ:ης, ήτις δέ
ον νά έχη μήκος 10—15 έκατοστομέτρων δένομεν διά 
ραφή; ισχυρά; τό βύσμα.

Είτα έτοιμάσαντε; αυτά, εΐσάγομεν διά εοΰ οώθω- 
νος δι’ ού εξηρχετο τό αίμα τό έτερον άκοον τοϋ κα
θετήρας, τό έλεύθερον, δπερ θά έξέλθη διά τοΰ ιοάρυγ- 
γος, όπόθεν δι’ ένός ή δύο δακτύλων έλκύομεν αύτό 
διά τοΰ στόματος πρό; τά έξω, μέχρι; δτου τό εί: τό 
έτερον άκρον του καθετήρας προσδεδεμένον βύσμα φθά- 
ση μέχρι τοϋ οπισθίου μέοους τής ρινός καί συμπίε
ση τό αίμορραγοΰν άγγειον. Έλευθεροΰμεν τότε τό ά
κρον τοΰ καθετήρος άπό τής κλωστής, ήτις θά μάς 
χρησιμεύση μετά ταΰτα, δταν δέν θά ύπάρχη ανάγ
κη τοΰ βύσματος, δπως έξαγάγωμεν αύτό διά τοϋ στό
ματος έλκοντες τήν κλωστήν ταύτην πρός τά έξω.

Έπί οπίσθιας ρινικής αιμορραγίας έκτος τοΰ δύσκο
λου τής διαγνώσεως καί τής έπεμβάσεως, καί άλλος 
κίνδυνος άρκετά σοβαρός ύφίσταται, διότι μέχρι; §του 

έτοιμάσωμεν τό βύσμα καί λοιπά ό άορωστος δυνατόν 
ν’ άποθάνη έκ συγκοπής "Οπως λοιπόν κατά τήν 
προσθίαν ρινικήν αιμορραγίαν μέχρι; δτου έτοιμάσο- 
αεν τά τοΰ πωματισμού πιέζομεν διά τών δύο δακτύ 
λων τήν ρίνα δια νχ σταματήσωμεν την αιμορραγίαν 
οΰτω καί εν τή παρούση π,ριστάσει πιέζομεν ίσχυρώς 
διά δύο ή τριών δακτύλων κατά τό μέσον τοΰ λαι
μού, προς τό μέρος τοΰ ρώθωνος έξ ού ή αΐμοροαγία, 
παραπλεύρως ακριβώς τοϋ λάρυγγος, τοΰ σκληρού 
αύτοΰ σωλήνο; δι’ ού άναπνέομεν. Διά τοΰ μέρους 
τούτου διέρχεται ή τροφοδοτούσα τήν κεφαλήν άρτη 
ρία, καρωτί; καλουμένη, διά τη; πιέσεως δέ ήν ά- 
σκοΰμεν, ή δέν διέρχεται διόλου αίμα καί ,ή αιμορρα
γία καταπαύει η διέρχεται ολίγον καί μάς δίδεται οΰ
τω ό καιρός δπως έτοιμάσωμεν τά τής έπεμβάσεως.

Μετά τήν έπίσχεσιν τέλος τής αιμορραγίας, έάν τά 
άκρα τοΰ αρρώστου είνε ψυχρά έκ τής μεγάλης αιμορ
ραγίας, καί έχη τάσιν πρός συγκοπήν, άνυψοΰμεν τούς 
πόδας αύτοΰ έν τή κλίνη διά 2 ή 3 προσκεφκλαίων, 
καταβιβάζομεν τήν κεφαλήν, καλύπτομε/ αύτόν θερμώς 
μεταξύ δέ τών σκελών θέτομεν θερμά; φιάλας. ’Εννο
είται δτι συνιστώμεν πρό; τούτοις απόλυτον ησυχίαν.

Χικολ. Αλ. Τςιριντα-.η
’Ιατρός εν τώ Ζαννείω Νοσοκομείω.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άτμόπλοιον «Ήρώ« τοΰ κ. Διαμαντίδου έναυ
λώθη άπό τον Δούναβιν δι’ ’Αμβέρσαν πρό; 10 σελ. 
τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον . Ζαρίφτς» δι’ ’Αμβέρσαν — Ρότ- 
τεδαρμ 10 σελ. δι’ 'Αμβοϋργον 10 1)2.

— Τά ατμόπλοια τοΰ Μιχαλινοΰ «Γεώργιος» καί 
«Βαλλιάνος» άνεχώρησαν δι’ Αγγλίαν μέ φορτίον 
μεταλλευμάτων, θά έπιστρέψωσι δέ μέ γαιάνθρακας.

— Τό ατμόπλοιον «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» φορτώνει 
κατ’ αύτάς μετάλλευμα έν Λαυρίω δΓ Αγγλίαν έπίσης.

— Τό άτμόπλοιον «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» άνε· 
χώρησεν έξ Emden τής Γερμανίας.

— Τό ατμόπλοιον «’Ελένη» τοΰ κ. Σιφναίου ύπό 
πλοίαρχον τόν κ. Έμ. Βλασσόπουλον άφίκετο εις 
Πειραιά χθές Σάββατον μέ φορτίον σίτου δΓ ’Ιταλίαν.

— Τό ατμόπλοιον «’Αντώνιος» τών κ. κ. αδελφών 
Σταθάτου αναμένεται είς Πειραιά μετ’ ολίγα; ήμέρας.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής Εταιρείας Μω- 
ραΐτη τόννων 4,500 έναυλώθη κατά τόν «Ναυτίλον» 
άπό ’Αμβέρσαν διά Πρίντεζι πρό; σελ. 9 καί 9 πέν.,' 
έπροναυλώθη δέ καί έξ Όδησσοΰ διά Ροττεοδάμην 
πρός 10 σελ.

— Τό άτμόπλον «Μιχαήλ» τοΰ κ. Σταμ. ’Εμπει
ρικού φορτώνει είς Σουλινά διά Λονδϊνον πρός 8 σελ.

— Τό άτμόπλοιον «’Αργώ» τοΰ κ. Βάτη έναυλώθη 
διά Κωνστάντσαν θηραϊκήν γήν πρό; φρ. 4,25.

— Τό άτμόπλοιον «Μανοΰσο;» έπισκευάζεταί έν 
Κάρδι® έπιθεωοηθέν ύπό τών ασφαλιστών διά την 
πρώτην τετραετίαν.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν είς τόν 
λιμένα Πειραιώς τά ατμόπλοια «Ναύπλιον» τοΰ Γουδή 
έκ Θεσσαλονίκη; Βόλου καί «’Αλβανία» τής Πανελλη
νίου έκ Τεογέστης-Καλαμών, τό αγγλικόν «Κλένκοε» 
έκ Κάρδιφ μέ γαιάνθρακας, καί τό ιταλικόν «Λουϊγ- 
γίνο» έκ Κάρδιφ.

— Έπίσης τά ατμόπλοια «Pollux» αύστριακόν έκ 
Τεργέστης, «Θεόδωρο; Σιφναΰς» έξ ’Ιταλίας πρός άν- 
θράκευσιν καί «Ελένη» τοΰ Πανταλέοντος έκ Κρήτης 
καί «Χρυσομάλλη Σιφναίου».

— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην κατέπλευσε τό ’Ιτα
λικόν άτμόπλοιον «Βοσνία» έκ Κωνστάντζας Καβακίων.

— Προχθές Παρασκευήν κατέπλευσαν τά ’Ιταλικά 
«Σκοίβια» έκ Θεσσολονίκη; καί «Σερβία» έκ Βρινδη- 
σίου-Πατρών, τό Αύστριακόν τοΰ Λόϋδ «Απόλλων» 
έκ Κρήτης και τά ’Αγγλικά «’Αριάδνη» έκ Κάρδιφ 
καί «Καραμανία» έκ Φιλαδέλφειας.»

ΝΑΥΛΟΙ

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας).
Ναυλώσεις έγένοντο έντεΰθενύπό τάς έξής τιμάς :
ΔΓ Άλγέριον φρ. 3, δι’ ’Αλεξάνδρειαν 8 σελ. καί 

9 πέν., διά Βρινδήσιον 8, διά Βαρκελώνην 9 σελ., διά 
Κατάνην 8 καί 3, διά Κωνσταντινούπολιν 7 και 9, 
διά Σιβιταβέκιαν, 8, διά Λεγκόρν 7 καί 9, διά Γέ
νουαν 7 καί 9, διά Μασσαλίαν 9,50 φρ., διά Μάλταν 
6 σελ. καί 6 πέν., διά Μεσσήνην 8 καί 3, διά Νεά- 
πολιν 7 καί 9, διά Μανταλέναν 7 καί 9 — 8, διά 
’Οδησσόν 8 σελ., διά Πόρτ-Σάϊδ 8 καί 6, διά Παλέρ- 
μον 8 καί 3, διά Πειραιά 7 καί 9, διά Ρέτζιο 8 καί 
3, διά Σαβόναν 7 καί 9, Σϋρον 7 καί 9, Σμύρνην 8 
καί 3, Σουλινά 8, Σπέτσιαν 8, Τόρρε Άννουτσιάτα 
8, Τεργέστην 9, Βενετίαν 9, Τάραντα 7 καί 9—8.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων έν τή αγορά Πειραιώς 
ύπέστη ού σμικράν πτώσιν άπό ΐινων εβδομάδων. 'Η 
αιφνίδια ΰψωσις έπέφερεν απότομον πτώσιν, ήτις έξη- 
κολούθησε καί κατά τό παρελθόν έφθήμερον. Ή τιμή 
τοΰ συνήθους γαιάνθρακο; Κάρδιφ παρέμεινεν είς τά 
25 σελίνια κατά τόνον, άλλ’ έγένοντο άρκεταί πρά
ξεις καί πρός 24.

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίκοντο τά έξής άνθρα- 
κοφορτία· Τό άτμόπλοιον Glencoe έκόμισε 3665 τόν· 
νους διά λ)σμόν τοΰ κ. Γ. Καζανόβα, τό άτμόπλοιον 
«Luigino» 2747 Κάρδιφ διά τήν Πανελλήνιον Άτμο- 
πλοΐαν. Τό άτμόπλοιον «Emilie» 1502 τόννους Νιοϋ- 
πορτ διά τόν σιδηρόδρομον ’Αθηνών Πειραιώς. Τό 
άτμόπλοιον «Foylemore» τόνου; 2124 Κάρδιφ διά 
λ)συ.όν τών κ. κ. αδελφών Φραγκούλη. Διά τή; «’Α
ριάδνη;» έκομίσθησαν έπίση; 2422 Κάρδιφ διά λ)σμί>ν
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τοϋ χ. Ε. Φραγκοπούλου.
(τοϋ έν Κάρδιφ άνταποκριτοϋ μας)

Αί τιμαί τοΰ γαιάνθρακος δια τά ατμόπλοια εχου- 
σιν ώς έξης· α' ποιότητος γαιάνθραξ χονδρός Κάρδιφ 
σελ. 19—29 καί 6, β’ ποιότητας 18 σελ., γ' ποιο 
τητος 17—17 καί 3. Λεπτός γαιάνθραξ α’ ποιότητος 
σελ. 8 χαΐ 6 — 9, β' ποιότητος 7 χαί 9 — 8 καί 3. 
’Ανάμικτος άνά ήμισυ σελ. 14 χαί 3 καί β' ποιότη
τος 13 καί 9. Χονδρός γαιάνΟραξ Νιοΰπορτ α’ ποιό
τητος 16 χαί 6, β' ποιότητος 15 — 15 καί 6.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Έν Πειραιεί ήρξατο τελευταίον λειτουργούσα Ναυ 
τική Σχολή ύπό τήν Διεύθυνσιν τοϋ είδικωτάτου εις 
τά Ναυτικά ζητήματα χαί λίαν πεπαιδευμένου χ. Δημ. 
Κοτσοβίλλη. "Οντως παρίστατο ανάγκη ναυτοδιδασκά- 
λου πεφωτισμένου έν ΙΙειραιεί συνενοΰντος τά προτερή 
ματα τοΰ χαλοΰ διδασκάλου καί τοϋ λαμπροϋ ναυτιχ'ΰ, 
τοιοΰτον δέ μόνον εν τώ προσώπω τοΰ χ. Δ. Κοτσο
βίλλη άνευρίσχομεν.

Ό κ. Κοτσοβίλλη; έχτός τοΰ Ναυτικού Σχολείου 
έχει έπίσης έν τώ γραφείω του πλήρη συλλογήν ναυ
τικών βιβλίων χρησιμωτάτων είς τους Ναυτικούς, ώς 
περί παρεκτροπής τών πυξίδων, τόν νέον λιμενοδεί ■ 
χτην, περί έξαρτισμοΰ τών πλοίων χαί τόσα άλλα.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

(άνταποκριτοϋ)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ. 23 ’Ιουνίου.— Μέτρια προαη- 
νύεται καί ή έφετεινή έσοδεία έν Ρωσσία άν κρίνη τις 
εκ τών απο τας διαφόρους έπαρχίας άποστελλομένων 
τηλεγραφημάτων.

Ή γεωργική έν γένει κατάστασις τής χώρας βαίνει 
μέ άστραπιαίαν ταχύτητα πρός καταστροφήν καί 
τοΰτο ένεκα έλλειπών συστημάτων καλλιέργειας, πρό 
παντός δέ είς τά νότια κυβερνεία (τά καλλίτερα άλλως 
τε) δ πληθυσμός τών όποιων θά ύποφέρη καί πάλιν 
άπό άσιτείαν, ή όποια έπί τρία ήδη έτη μαστίζει 
αύτόν.

Τοΰτο κυρίως οφείλεται, ώς άνωτέρω είπομεν, όχι 
τόσον είς ατυχείς περιστάσεις δσον είς τάς όσημέραι χει- 
ροτερευούσας συνθήκας,ύπό τάς όποιας τυγχάνει ή εκεί 
γεωργία.

’Αξία παρατηρήσεως είνε ή μελέτη,τήν όποιαν ύπέ- 
βαλε κατ’ αύτάς ό πληρεξούσιος τοΰ ύπουργείου τής 
Γεωργίας έν νοτίω Ρωσσία κ. Νεροϋτσεφ. Κατ’ αύτόν, 
ή παρατηρουμένη κατάπτωσις τής γεωργίας οφείλεται, 
ίχι ώς λέγουν οΐ χωρικοί είς τήν έλλειψιν έγκαιρων 
βροχών καί τούς ανέμους, άλλά είς τά μέσα τής καλ
λιέργειας, καθόσον τό κλίμα ούδαμώς ήλλαξεν έπί τά 
χείρω.

Ό σίτος τών 9 φουντίων έν τή άγορά τής Ρωσσίας 
ύπετιμήθη είς 9 ρούβλια χαί 40 καπίκια.

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα δ «Σκαοαμαγκάς» τής 

Πανελληνίου έκόμισεν 1,100,000 όκ. σίτου διά λ)σμόν 
τών κ. κ. Ήλιοπούλου καί Πανούτσου.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Ειδοποιούνται πάντες οί ναυτιλλόμενοι δτι ή μόνη 
πρακτική είσοδος είς τόν λιμένα τής Σιβιταβέκιας εινε 
ή βόρεια είσοδος.

Αι εκτελουμεναι εν τώ λιμένι έργασίαι καθιστώσιν 
απολύτως αδύνατον την διέλευσιν διά τής νοτιάς ει
σόδου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ό «Ναυτίλος» τής "Ανδρου δημοσιεύων τά μερί
σματα τών Άνδριαχών άτμοπλοίων παρέχει τούς έξής 
λίαν ένδιαφέροντας αριθμούς.

Το άτμόπλοιον «Λεωνίδας» τόννων καταμετρήσεως 
1631 άγορασθέν αντί 700,000 φρ. χρ. άπέδωκε κατά 
το 19ΐ0 μέρισμα 42 ο)ο. Τό άτμόπλοιον «Μανοΰσος» 
τόν. 1238 άγορασθέν αντί φρ. χρ. 551,875 άπέδωκεν 
28 ο)ο. Τό άτμόπλοιον «Άνδρέας» τόν. 1138 άγοοα- 
σθέν αντί 355,000 φρ. απέδωκε 34 ο)ο. Τό άτμόπλοιον 
«’Αντώνιος» τόν. 1303 άγορασθέν αντί 425,000 άπέ
δωκε 41 ο)ο. Τό άτμόπλοιον «Βασίλειος» τόν. 1250 
άγορασθέν αντί 425,000 φρ. χρ, άπέδωκε 31 1)2. Τό 
άτμόπλοιον «Πολυξένη» τόν. 1576 άγορασθέν αντί 
527,525 φρ. άπέδωκεν 27 ο)ο Τό άτμόπλοιον «Λεω
νίδας καί Ελένη» τόν. 1304 άγορασθέν αντί 466,^00 
φρ. απέδωκε 97 ο)ο. Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τόν. 
1436 άγορασθέν άντί φρ. χρ, 542,500 άπέδωκε 41 ο)ο. 
Τό άτμόπλοιον «Γεώργιο;» τόν. 1569 άγορασθέν άντί 
φρ. 625,000 άπέδωκε 33 ο(ο. Τό άτρόπλοιον «’Αση
μίνα» τόν. 1781 άγορασθέν άντί 755,000 άπό 18 
’Ιουλίου μέχρι τέλους Αγρίου άπέδωκε 15 ο)ο. Τό 
άτμόπλοιον «Μαρία» τόννων 1529 άγορασθέν άντί 
875,000 φο. χρ. άπό τής 27 ’Ιουλίου μέχρι τέλους 
’Ιανουάριου άπέδωκε 18 ο)ο.

Δ Α ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Οί εις ’Αλεξάνδρειαν μεταβαίνοντες Πλοίαρχοι φορ
τηγών Άτμοπλοίων έπαινοΰσι πολύ τό έκεί Πραχτο* 
ρεϊον χαΐ Ναυλομεσιτικόν Γραφείον τοΰ Κυρ. Ίωάν- 
νου Ζ. Κουφουδάκη καί Σας, δδός Παλαιοΰ Τελωνείου 
0ta την προθυμίαν μεθ’ ής ύπηρετεϊ τά συμφέροντά 
των, ώς καί τήν αφιλοκέρδειάν του, ήτι; άνταποκρί- 
νεται πληρέστατα είς τάς προσδοκίας ήμών.

Ή πολυετής πείρα, ήν απέκτησαν οί κ. κ. Κουφου. 
δάχτ,ς καί Σία έκ τής πολυχρονίου ασχολίας είς τό 
στάδιον τοΰτο παρέχουν τήν πεποίθησιν δτι είνε παν
τός άλλου περισσότερον είς θέσιν νά παρέχουν έπωφε- 
λέστερον τάς ύπηρεσίας των, εχοντες συνάμα καί δλα 
τ’ απαιτούμενα μέσα διά πάσαν φόρτωσιν.

’Εκφορτώνουν τόν γαιάνθρακα άπό Άτμόπλοιον μό
νον μέ 2 1 )2 πέννας τόν τόνον, καί παραδίδουσι έκά- 
στην ημέραν ανω τών 500 τόννων, διά σύστασιν τοΰ 
Γραφείου μόνον 3 λιρ. Αγγλίας, τοΰτο δέ ήνάγκασεν 
και διαφόρους ίδιοκτήτας Άτμοπλοίων "Αγγλους νά 

δίδουν τήν προτίμησίν των είς τούς Κυρ. I. Ζ. Κου- 
φουδάκην καί Σας,διότι εύρον μεγάλην οικονομίαν,άφοΰ 
άλλοι δέν άναλαμβάνουν πλέον τήν έκφόρτωσιν ή μέ 
3 πέννας τόν τόννον, παραδίδοντες 400 τόνους καθ’ 
έκάστην καί μέ Σύστασιν Γραφείου 5 λιο. χαί 5. Σελ
λίνια.

Τοΰτο δέ είναι εύχάριστον καθόσον δ Κυρ. ’Ιωάννης 
Κουφουδάχης είναι "Ελλην Έομουπολίτης χαί πρώην 
πλοίαρχος άπό ετών έχει άποκαταστημένος ,λίαν δικαίως 
δέ πρέπει οί ίδιοχτήται χαί Συνάδελφοί του νά τόνπρο- 
τιμώσιν είς τάς εργασίας των διά πάντα τά είς ’Αλε
ξάνδρειαν καταπλέοντα Έλληνικά ’Ατμόπλοια και 
ιστιοφόρα. ·.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτιχα είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδά.

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

Τά άβραστα πρός 2.4.0.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) προς 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

X ρώ μ α τ α
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητος πω

λείται πρός 1.50 κατ’ όκάν, τής δευτέρας δέ ποιότης 
τος 1.10.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ 1ΙΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ8EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΊΤΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

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

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΧΕΡΧ ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν.
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.

Αί τιμαί τών βερνιχίων ώς τοΰ Αμερικανικού, ’Αγ
γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγας τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί αγκυραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένός στατήοος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήοος πρός 0,85.

Αί τιμαι τών αλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αύτών.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩι

ΑΝΑΣΤ. ΚΟΤΙΜΖΕΛΠ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΜΙ1ΕΤΑ

Χχεδεαστήρςον, Τμήμα προτύ
πων, Χυτήρςον μετάλλων, ΙΙροβαρ- 

μοστήρςον, Μηχανοποιεδον, 
Λ.ε6ητοπο'.εϊον Χςδηρουρ- 

γεϊον ζλπ. χλπ.
Έκτελείται πάσα έργασία καί πάσα παραγγελία 

οίουδήποτε είδους άτμοπλοίων, έργοστασίων.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Awfajov, Νεοζάστελ, Γιβραλτάρ, Άλγέριον, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβάνα, Κωνσταντινούπολή κ.λ.π.
Ίδιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

ΠρομηΟευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου. 

’Ετήσια παραγωγή Γαιανθράκων Το'ν. 1,000.000. 
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεΐ Γ. ΚΑΖΑΛΌΙΙΛϊ.
Τό Αγγλικόν Ναυαμ^εϊον είς τάς τελευταίας προμήθειας τον εδώθε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω τΰς τετοαπλαθίας ft είς πΰθαν άλλην Έταιρίαν ποθότατος.

Κ· Ν· ΡΑΔΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΩΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

Έκδίδεται τήν προσεχή εβδομάδα. 
Τιμάται δραχμών οκτώ.

(Αίτήθεις έγγραόϋς Συνδρομητών παρ’ ήμϊν.)

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ ‘ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών έκαότον εις ά
παντα τά ίν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί ί- 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείο»» παοά τό Ύ- 
πουργεϊον τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ
‘Η «Ναυτική» Ελλάς» πωλείται εΐ; τό βιβλιο

χαρτοπωλείου.» «Έρμης» τοΰ κ. Γ. Ν. Άλεςάκη. 
•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Ο 

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ
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.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 ’Οδός Πραξιτέλους 8

Φ- ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική! AAIVEZHIV, Κωνσταντι
νούπολην.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ KAI Cie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μίγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίω 'Υποκαταστήματα εις Λονδΐνον και Ταϊ- 
γάνιον.
♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών έταιριών. 

Ναυλομεσιτικαι έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίφ καί Νοβοροσίσκ?).

L· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. 'Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμε'νας.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων κα'ι 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τη.1ε]·ρα<ρ ΔιεύθΐΎσις CoTZIAS, SYRA.


