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Τό όγδοον Ύπουργεΐον καί ’Εμπορική Ναυτιλία, Ή γνώμη τοϋ χ. Έπ. ’Εμπειρικού.—Κανόνες 
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ύπδ Ν. Γ. Κ. — 'Η νήόος Σΰρος καί ό λιμήν της, ύπδ I. Κ. Μπριαιμιτζάχη.—Κανονισμός πρός ά- 
ποφυγήν τών συγκρούσεων πλοίων ίν Θαλάσση—Ναυτικά νέα. χλπ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τδ θωρηχτόν «Σπέτσαι» έχ φωτογραφία; τοϋ χ. Λεοντοπούλου.

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας όδδς Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Ιίειραιεϊ.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής

Η ΑΓ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΛΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΑ 

ΡίΙΣΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗ 1844

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

Ασφαλίζει σώματα Άτμοπλοίων καί πλοίων άπο τών κατά θάλασσαν και ποτα
μούς κινδύνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών καί χορηγεί προκαταδολάς έπί παρα

καταθήκη Εμπορευμάτων.
Διά πάσαν πληροφορίαν περί Ασφαλειών άπευθΝτέον είς τδ έν Ταϊγανίφ Πρακτο- 

ρεϊον τής Ρωσσικής Ασφαλιστικής Εταιρίας τοϋ 1844.
Πράκτώβ iv Ταϊγανίω

X. Δ. Παχχαλης

Ναυτιχοΰ Γραφείου, Πειραιεύς όδδς Νοταρα 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτιχών ειδών όδδς Βου 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν ΠειραιεΓ.

‘II γνώμη τοϋ χ. Έπ.’ϋμΛβιρέχου.
Ή σύσασις όγδοου 'Υπουργείου περί 

λαμβάνοντος καί τδ τμήμα τής ’Εμπορι
κής Ναυτιλίας εύνοητον ότι συνεκίνησε τδν 
ναυτικδν κόσμον καί έδωκεν αφορμήν εις 
σχόλια καί συζητήσεις παντιίας. Ό,τι έν 
τούτοις πρόκειται είς συζήτησιν καί μελέ
την σοβαράν του θέαατος είναι ή σκοπιμό- 
της τοϋ νομοσχεδίου έν τή προσαρτήσει 
τοϋτμήματος τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
είς τδ Ύπουργεΐον τοϋ ’Εμπορίου καί τής 
Γεωργίας. Έπί τοϋ ζητήματος δέ τούτου 
έζητήσαμεν τήν γνώμην ένδς έκ τών είδι- 
κωτέρων παρ’ ήμϊν είς τά Ναυτικά, τοϋ 
βθυλευ"ον Άνδρου κ. Έπ. Εμπειρικού, 
δστις έσχε τήν καλωσύνην νά μάς είπη τά 
έξής : .

— Φρονώ άδιστάκτως δτι άν πραγμα
τοποιηθώ ή σκέψις τής προσαρτήσεως τοΰ 
τμήματος τούτου είς τδ Ύπουργεΐον τοϋ 
Εμπορίου καί τής Γεωργίας θά βλαβώσι 
σπουδαίως τά συμφέροντα τής Ελληνικής 
Ναυτιλίας. Κατ’ έμέ τό τμήμα τοΰτο είναι 
άναποσπάστως συνδεδεμένον πρδς τδ Ύ 
πουργεϊον τών Ναυτικών, διότι ή έμπορική 
ναυτιλία ουδόν άλλο είναι ή τδ φυτώριον 
τοϋ Πολεμικού Ναυτικού.Μήπως ή έμπορι
κή ναυτιλία δέν μάς προετοιμάζει σήμερον 
τδ άναγκαΐον ΰλικδν διά τδ Πολεμικόν ή
μών Ναυτικόν ;

At παρουσιασθησόμεναι δέ έκ τής τοιαύ- 
της άποσπάσεως άπό τοΰ Υπουργείου τών 
Ναυτικών τοΰ τμήματος τής Εμπορικής 
Ναυτιλίας δυσχέρεια; πολλαί καί με- 
γάλαι θά ώσι. Καί πρώτον έχομεν τδ 
Ναυτικόν Απομαχικόν ταμεΐον. Τί θά 
γίνη τδ τμήμα τοΰτο, τό τόσω στενώ; 
συνδεόμενον πρός τήν έμπορικήν Ναυ 
τιλίαν ; Θά παρακολουθήση ταύτην έν τώ 
Ύπουργείω τής Γεωργίας ; Αλλά τότε θά 
άπαιτηθή,ώστε δλοι οί έν τώ Ναυτικφ Ά- 

πομαχικώ ταμείφ άπεσπασμένοι άξιωμα- 
τικοί τοΰ Ναυτικού νά μετατεθώσιν είς τδ 
νέον τοΰτο ‘Υπουργεΐον !

Έχομεν έπειτα τάς έξετάσεις τών έμπο · 
ροπλοιάρχων καί μηχανικών. Τάς έξετά - 
σεις ταύτας ένεργοΟσι σήμερον άξιωματικοί 
καί μηχανικοί τοΰ Πολεμικού Ναυτικού. 
Κατ’ άνάγκην δέ τότε ή θά μεταθέσωσι 
καί τούς άξιωματικούς τούτους είς τδ Ύ
πουργεΐον τοΰ Εμπορίου καί τής Γεωργίας 
ή θά άναθέσωσι τήν έξέτασιν τών μηχανι
κών καί έμποροπλοιάρχων είς Γεωπόνους !

Τρίτον θέμα, τδ όποιον έπίσης θά πα ■ 
ρουσιάση δ'-σχερείας είς τήν έφαρμογήν τοΰ 
προτεινομένου μέτρου είναι τά λιμεναρχεία 
τοΰ Κράτους, είς τά όποια σήμερον ύπη 
ρετοΰσιν άςιωματιιοί τοΰ Πολεμ. Ναυτι
κού κατηρτισμένοι είς τδ είδος τής υπηρε
σίας των. Διά τής άποσπάσεως τής έμπο· 
ρικής Ναυτιλίας άπό τοΰ Υπουργείου τών 
Ναυτικών δέν δύνανται ή νά διοργανωθώσι 
κατ’ άλλον πλέον τρόπον τά λιμεναρχεία, 
ή θά άπαιτηθή νά παρασκευασθώσιν έτεροι 
πρδς διοίκησιν τών λιμεναρχείων τούτων. 
Άλλ ’ έάν ώς έχωσι τά λιμεναρχεία τοΰ 
Κράτους άποσπασθώσιν είς τδ Ύπουργεΐον 
τής Γεωργίας καί Βιομηχανίας τό Ναυτικόν 
κατ ’ άνάγκην θά στερηθή τόσων χρησίμων 
αξιωματικών.

Αλλά τέλος πάντα ταΰτα είναι ζητή
ματα υπηρεσιακά, ο,τι δέ κατ’ έμέ τυγ
χάνει έτι· σπουδαιότατον, είναι το άλυτον 
εισέτι ζήτημα τοΰ σχηματισμού ρενά.ΐης 
επιτροπή πρός επίβεώρτγην των άτρο- 
π.ϊοίων κατά περιόδους. Ή έπιτροπή αΰτη 
δέον νά άποτελήται άπό άνωτέρους άξιω 
ματικούς άπό έφοπλ>στάς καί μηχανικούς 
τοΰ Βασ. Ναυτικού ή άλλους ειδικούς. 
Αλλά ποΰ θά τούς εύρωμεν τού .οις πάν- 
τας ; Είς τό Ύπουργεΐον τής Γεωργίας,τής 
Βιομηχανίας καί τοΰ Εμπορίου;

Μόνον διά τοιαύτης έπιτροπής διαρκούς 
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θά λυθώσιν δλα τά σπουδαία ζητήματα 
τής Ναυτιλίας ήμών. Ή έπιτροπή κύριον 
σκοπόν θά έχη τήν κανονικήν κατά περιό
δους καί αύστηράν έπιθεώρησιν τώ; άτμο
πλοίων, τήν κατάταξιν αυτών, κατά τά έν 
’Αγγλία ίσχύοντα, είς κλάτεις, τήν έπιβο- 
λήν καί ύποχρέωσιν τών έφοπλισιών είς 
τά; αναγκαίας έπιδιορθώσεις τών σκαφών, 
τών μηχανών, τών λεβήτων. Ανευ τής 
ύπάρςεως τοίαύτης έπιτροπής τδ ζήτημα 
τής άλληλασφαλείας θά παραμένη άλυτον 
πάντοτε.

Φρονώ δτι ή έπιτροπή δέον νά νομοθε 
τηθή έν τφ ‘Υπουργείω τών Ναυτικών, 
διαρκώς μετά τοΰ Ύπουργοΰ έργαζομένη 
καί ένδελεχώς μεριμνώσα περί τών ζητη 
•μάτων τής έμπορικής ήμών Ναυτιλία; καί 
ιδία τής άτμήρους. Καί έπιτροπή τοιαύτη 
βεβαίως δέν δύναται νά νοηθή έν τφ Ύ- 
πουργείφ τής Γεωργίας έργαζομένη.

’Αλλ’ έκτος τή; άνωτέρω καί άλλη 
διηνεκής έπιτροπή θά ήδύνατο νά έργάζη- 
ται έν τφ Ύπουργείφ τών Ναυτικών, ή 
έπιτροπή τώ π.έηροιροριώι·. Είς ταύτην 
καταφεύγων ό έφοπλιστής έπρεπε νά ήδύ · 
νατό νά εύρίσκη πάσαν άναγκαίαν διά τήν 
έργασίαν του πληροφορίαν. "Οφείλε νά ού- 

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια)

Τά καίά τήν ναυσιπλοΐαν έπισυμβαίνον τω 
πλοίω θαλάσσιον δυστύχημα, ουδέ λ'-γικώς, 
ούδέ νομίμως δύναται νά παράσχη τφ νηο- 
κτήιη ωφέλειαν, έτι μάλλον δέ όσάκις πρό
κειται περί έκουσίας θυσίας άποζημιουμένης 
διά τοϋ κανονισμού γενικής άβαρίας. Τούτου δ’ 
ούτως έχοντος, ή άποζημίωσις ή χορηγουμε'νη 
τω νηοκτήτγ, διά τήν απώλειαν ή Βλάβην τών 
άντικειμένων τών θυσιασθέντων ύπέρ τής κοινής 
σωτηρίας τών διά τής ναυλώσεως συνηνωμένων 
συμφερόντων, δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τήν 
πραγματικήν άςίαν τής γενομενης θυσίας.

Έπί τής άνωτέρω αρχής έρείδεται ή όρ- 
θοτάτη διάταξις ή όρίζουσα δτι κατά τόν κανό 
νισμόν τών άποζημιώσεων τών βλαβών και ά- ι 
πωλειών τοΰ πλοίου και τών δαπζνηθέντων I 
δΓ έπισκευάς αύτοΰ κκΐ δΓ αντικαταστάσεις |

ναται νά έμάνθανε ποϊαι έκαστοτε αί τιμαι 
τών άτμοπλοίων, τίνα τα καλλίτερα ναυ
πηγεία, πότε άναμένεται ύψωσις και ποτέ 
έκπτωσις τής τιμής αυτών, ποια συνεπώς 
ή καλλιτέρα έποχή αγορά; ή παραγγελίας 
καί ποία ή κατάστασις ακόμη τών ύπο δια
πραγμάτευσή άτμοπλοίων. Με τοιαυτην 
έργαιίαν τοιαύτης έπιτροπής δέν θά ειχομεν 
τάς περυσινάς είς ύψηλάς τιμάς αγοράς 
άτμπολοίων,οΰδέ τά; νέας παραγγελίας είς 
μεγάλας έπίσης τιμάς έν τοίς Αγγλικοί; 
Ναυπηγείοις, αίτινες φρονώ οΰκ δλίγον έζη- 
μίωσαν τούς έφοπλιστά; ήμών.

Άλ) ά σάς έρωτώ είναι δυνατόν πάσαι αι 
έπιτροπαί αύται νά λειτουργώσιν έπιτυχώς 
έν τφ 'Υπουργείφ τής Γεωργίας ;

Διά τού; λόγους τούτους, τούς οποίους 
έν τοιαύτη συνεντεύξει, δέν ούναμαι ν ά· 
ναπτύζω εύρύτερον, φρονώ δτι τδ τμήμα 
τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας δέον νά μένη 
στερρώς συνδεδεμένον πρδς τδ έπί τών 
Ναυτικών Ύπουργεϊον, άλλ δτι έχει καί 
τοΰτο άνάγκην μεγίστην άναδιοργανώτεως, 
πρδς έπιτυχεστέραν έκπλήρωσιν τοΰ ύψη - 
λοΰ αύτοΰ σκοποΰ, ήτοι τής προόδου καί 
ευημερίας τής έμπορικής ήμών Ναυτι
λίας.

τών έφθαρμένων αντικειμένων, δέον ν’ άφαιρή- 
ται ή ανατίμησες τοΰ πλοίου ή έπελθοΰσα ένεκεν 
τής άντικαταστάσεως διά νέων τών έκ τής χρή- 
σεως έφθαρμένων παλαιών σκευών, έπίπλων, 
έξαρτίων κ.τ.λ. τοΰ πλοίου, ώς και ή ένεκεν 
τών έπισκευών άνατίμησις τοΰ σκάφους. Η 
τοιαύτη άφαίρεσις τής άνωτέρω άνατιμήσεως 
καλείται έν τή γλώσση τής ναυτικής έμπορίας 
αδιάφορά τής αξίας τοΰ νέου προς τό παλαιόν», 
difference du neuf au vieux.

Ό Γαλλικός Έμπορ. Νόμος τοΰ 1807, ό 
καί παρ’ ήμϊν εϊσέτι έν ίσχύί δέν έκανόνισε την 
τοιαύτην διαφοράν. "Η νομολογία δμως άγο· 
μένη έκ τών γενικών άρχών κατά τήν έν τή 
εφαρμογή ερμηνείαν τοΰ άρθρου 417, καθ’ ό 
ή αναλογία τοΰ ποσοΰ τής άποζημιώσιως γίνε
ται έπί τής άζίας τών έκβληθέντων καί δια- 

σωθέντων, καί έπί τήςάξίας τοΰ ήμίσεως πλοίου, 
καί τοΰ ήμίσεως ναύλου, κατά τήν έν τω τόπω 
τής έκφορτώσεως έκτίμησιν, έθεώρησεν δτι ή 
άξια τοΰ πλοίου δέον νά έκτιμάται ώς έχει μετά 
τήν έπισκευήν, καί μετά τήν άντικατάστασιν 
τών βλαβέντων ή έκβληθέντων. — Έν τούτοις 
κατά τήν έφαρμογήν ήγέρθησαν πλείσται άμφι- 
βολίαι, παρελκύοντο δέ αί δίκαι ένεκεν τής δΓ 
έμπειροτεχνών έξευρέσεως τής άςίας, ώς έκ τού
του δικαστήρια τινά αύθαιρέτως, ή κατά τήν 
έντισι λιμέσι παραδεδεγμένην συνήθειαν ώρισαν 
τήν διαφοράν ταύτην είς τό έν τρίτον τής αξίας 
τών έπισκευασθέντων άντικειμένων, έξαιρέσαντα 
μονον τάς άγκύρας, έφ ’ ών ούδεμίαν ώρισαν 
άφζίρισιν, περιορίσαντα τό ποσοστόν τό έπ1 
σιδηρών ή χαλύβδινων κάλων και άλύσσεων είς 
15 έπί τοίς 100.

Τό παλαιόν κείμενον τών κανόνων τοΰ έτους 
1877 δέν ποοέβλεψεν έπί τοΰ ζητήματος τού
του. Άλλ’ έν τώ έν Λιβερπούλει συνεδρίω τοΰ 
1890 ,έν τώ όποίφ ύπεβλήθη πρδς συμπλήρωσιν 
τό παλαιόν κείμενον τοΰ έτους 1877, έψηφίσθη 
ό ΙΓ. κανών τοΰ ήμετέρου κειμένου, δΓ ού 
έσυστηματοποιήθησαν αί έν τή άγγλική ναυτι
λία ύπάρχουσαι συνήθειαι.

Ό κανών ούτος παρέσχε σπουδαίαν ευκολίαν 
είς την λύσιν τών ζητημάτων, άτινα τίκτονται 
έν ταϊς κατά τάς άβαρίας δικαιοπραξίαις.—Αί 
διακρίσεις τών διαφόρων ειδών τών πλοίων 
ώς έκ τοΰ ύλικοΰ τής ναυπηγήσεώς των καί τής 
ηλικίας των, καί ή κατάταξις αύτών είς κατη
γορίας, κανονισθεϊσαι μετά μεγίστης ακρίβειας 
ώς θεμελιούμεναι έπί έξαγομένων θετικών 
προκυψάντων έκ τής συζητήσεως μεταξύ άνδρών 
ειδικών καί άναμφισβητήτου έμπειοία; έθηκαν 
τέρμα είς τάς διενέξεις φυσικώτατα έγειρομένας 
ένεκεν τής κατ’ αποκοπήν ούτως είτεϊν ύποτιμή- 
σεως κατά 1/3, ήν ειχεν παραδεχθεί ή πρακτική 
ακολουθούσα.τήν καθιερωθεΐσαν συνήθειαν.

"Τοιαΰται διενέξεις, ήδύναντο νά έγερθώσι 
πλειστάκις, καθότι άν καί τά Δικαστήρια, ώς 
άνωτέρω, εϊπομεν, πρός άποφυγήν παρελκύ^εως 
τών δικών έκανόνιζον έπιεικώς τήν διαφοράν είς 
τό έν τρίτον, ό κανονισμός έν ειδικαίς περιστά- 
σεσι ήτον άδικος, διά τοΰτο καί ένιαι τών απο
φάσεων περιώριζον ταύτην είς έν τέταρτον, έτε- 
ραι δέ έπανερχόμενιι είς τάς νομίμους διατά
ξεις διέταττον τήν δΓ έμπε’ροτεχνών έξεύρεσιν 
τοΰ ποσοστού τής διαφοράς.

(“Επεται συνέχεια)

Σ. Α. Ματεπς

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 

(συνέχεια)

‘θ Ισπανοαμ.ερεκα.ν’.κό: πύλεμ,ος
Βραδύτερου ή μοιραρχίς Brooklyn 

καί τά θαρηκτά Texas, I Ο W a Ο Γ θ- 
g Ο η και I η d i a η η a άπέκλειον τόν λιμένα 
τοΰ Sa η t iago ήγκυροβολημένα έν ήμικυ- 
κλίω κατά τήν άνωτέρω τάξιν. Τό θωρηκτόν 
Iowa ήγκυροβολημένον άκριβώς απέναντι τής 
εισόδου τοΰ λιμένος καί είς τεσσάρων μιλίων 
άπό τής ζηράς άπόστασιν παρετήρησε πρώτον 
την 9 ώρ.50 λ. π. μ. τό πλοίον τοΰ ναυάρχου 
Θερ βέρα Infant a-M aria- Tereza 
εςερχόμενον τοΰ στενοΰ. Παρηκολούθουν τοΰτο 
διαδοχικώς τηροΰντα μεταξύ τής άποστάσεως 
800 ύαρδών τά πλοία V i s c a y a, Cris
tobal Colon, καί Almira n teO- 
qu e n do καί είς άπόστασιν 1200 ύαρδών 
απ: τοΰ τελευταίου τούτου τ’ άντιτορπιλλικά 
Pluton καί F u r ο r.

Ιδών δέ τό ύπό τού I Ο W a ύψωθέν σήμα ό 
έπιβαίνων τοΰ Β Γ Ο Ο k 1 y η μοίραρχος S C- 
hl ey δστις διώκει τόν στόλον κατά τήν στι
γμήν έκείνην τοΰ ναυάρχου Samhson ά- 
πουσιάζοντος προσκαίρως μετάτοΰ τεθωρακισμέ
νου καταδρομικού Ν e W Υ Ο Γ k, διέταξε τά 
αποκλείοντα τόν λιμένα πλοία νά πυκνώσωσι. 
Τό θωρηκτόν Iowa έρριψε τήν πρώτην βολήν 
την 9 ώραν 40 λ. έξ άποστάσεως 6000 ύαρ
δών και εζηκολούθησε βάλλον—ένώ συγχρόνως 
έπλησίαζε πρός τήν είσοδον τοΰ λιμένος—μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν παρετήρησεν δτι τό Te
reza θά διήρχετο, έπέχον πρός δυσμάς, με
ταξύ τή; ξηράς καί τού Brooklyn, δπερ 
ητο ήγκυροβολημένον πρός δυσμάς τοΰ στενοΰ 
εις 2 περίπου μιλίων άπό τής ξηράς άπόστα- 
σιν. Τό Β rook lyn δπερ είχε διευθυνθή κατ ’ 
*ρχάς πρός άνατολάς, ΐνα άνακόψη τήν πορείαν 
τού Τ θ Γ e Ζ a έβαλλε κατ’ άύτοΰ δι’ δλων 
ταυτοχρονως τών πυροβόλων τής άριστεράς του 
πλευράς έξ άποστάσεως 1500 ύαρδών. To Te- 
Xas δπερ εί’πετο τοΰ BrooklynivTCi 
ημικυκλιω τοΰ αποκλεισμοΰ ήρςατο τοΰ έναντίου 
τοΰ I ereza πυρός έξ άποστάσεως 4200 
ύαρδών. To Oregon τδ ταχύτερου τών έκεί 
πλοίων μετά τό Β Γ Ο Ο k 1 y Π, καί τό In
diana δπερ εύρίσκετο είς τό άνατολικδν ά- 
κρον τοΰ στόλου τού άποκλεισμοΰ ήρξαντο έπί· 
σης τοΰ κατά τοΰ Tereza πυράς διά τών^ 
μεγάλων αυτών πυροβόλων,κζθ ’ήν στιγμήντούτο 
έςήρχετο τοΰ στενοΰ.Τό πΰρ έξηκολούθησε μετά
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λύσσης έπί 35λεπτά της ώρας. "Απαξ ό 'Ισπα
νικός στόλος έν τή αρχική αύτοΰ τάςει, έπεϊχεν 
έν γραμμή παραγωγής πρός Ζέφυρον πλέον εγ
γύτατα τή άκτη, ένώ ό ’Αμερικανικός τηρών 
την αύτήν, ήν καί κατά τόν αποκλεισμόν τάξιν 
έσχημάτίζέτο βαθμηδόν έν γραμμή παραγωγής 
έχων τό Brooklyn έπί κεφαλής. Μετά έν 
τέταρτο· τής ώρας τό Τ β Γ e Ζ a έφλέγετο καί 
έξελθόν τής γραμμής έξώκειλεν εις 6 1)2 μιλ- 
λίων άπόστασιν άπό τής εισόδου τοϋ λιμένος. 
Κατά τόν αυτόν χρονον τά πλοία Vise a- 
y a, C r i s t o b a 1 C ο 1 o n καί O q u e n- 
d Ο ύπερέβαινον κατά την ταχύτητα τά τέσ- 
σαρα αμερικανικά θωρηκτά καί συνεκέντρουν τά 
πυρά των κατά τοϋ Β Γ Ο Ο k I y Π.

Κατά την στιγμήν έκείνην τό Ο q U 6 Π- 
d Ο έξήλθεν τής γραμμής καί έξώκειλεν 1 1)2 
μίλιον άπωτέρω του Tereza ένώ τό Β ΓΟ
Ο k 1 y Π μόνον, προσεπάθει νάνακόψη τήν πο
ρείαν τοΰ Colon καί τού V i s c a y a.· Έν 
τούτοις τ', Ο Γ eg Ο 11 δπερ ήτο τό προτελευ- 
ταϊον πλοϊον πρός άνατολάς τοΰ ημικυκλίου έ
πλεε πολύ ταχύτερον ή δτι έφρονουν οί Ισπα
νοί, καί άφοΰ ύπερέβη άλληλοδιαδόχως τό Τ θ- 
X a S καί τό Iowa προσήγγισε τό Β Γ Ο 0- 
k 1 y Π μέχρις άποστάσεως μικροτέρας τών 600 
ύαρδών καί έτήρησε τήν θέσιν ταύτην μέχρι 
τέλους τής ναυμαχίας.

Ητο περίπου 10 ώρ. 30 λ δταν τό Ο- 
q U e n d Ο έξώκειλε. Τό Brooklyn καί 
τό Oregon έξηκολούθουν νά διώκωσι τό 
V i S C a y a καί τό (' Ο 1 Ο η ένώ ταυτοχρό- 
νως έβκλλον κατ’ αύτών. Τήν 10 ώρ. 35 λ. 
τό VlSCaya έφλέγετο καί κατά τή·· αύτην στι
γμήν τό-Colon ένώ πρότερον έπλεεν όπι
σθεν τούτου ύπερέβη αύτό διελθόν μεταξύ αύτοΰ 
καί τής ξηράς ένώ,τζυτοχρόνως ύπερέβαινε κατά 
τήν ταχύτητα τό Brook 1 y η. Τό V i s c a- 
y a έπέσχε πρός τήν ακτήν καί ολίγα 7 επτά 
βραδύτερου έξώκειλεν εις 21 μιλλίων άπόστα 
σιν άπό τοϋ σ ομίου τοΰ λιμένος. Η άκριβή; 
στιγμή κζθ’ ήν τό κατά τούτου διευθυνόμενον 
πϋρ έπαυσεν έσημειώθη ύπό τοΰ ύποπλοιάρχου 
Sharp του Uixen ήτο δέ ή 11 ώρ. 18 λ. 
Κατά τόν αύτόν χρόνον τό C Ο 1 Ο Π πλέον 
πλησίον τής άκτής απείχε τοϋ Br Ο Ο k 1 y n 
καί τοΰ Ο Γ C g Ο η 6 έως 7 μίλλια. Τό Β r Ο 
oklyn έπέσχε πρός έξοχήν τινα τής άκτής 
κειμένην πλησίον τοΰ ’Ακρωτηρίου Cl’US, πρό 
τής ό ποίζς τό C Ο 1 Ο η θά διήρχετο άναγ · 
καίως, ένώ τό Oregon πλέον όπισθεν τοΰ 
'Ισπανικού έφρασσε τήν πρός τήν διεύθυνσιν έ
κείνην διέξοδον.

Μεταξύ τής 11 ώρ. 18 λ. καί 12 ώρ. 50 λ. 
ούδεμία βολή έρρίφθη, άλλά κατά τήν τελευ- 

ταίαν ταύτην στιγμήν τό Oregon έδοκί- 
μασε τά πυροβόλα αύτοΰ τών 13 δακτύλων 
(33 ύφεκατ.) καί παρετήρησεν δτι αί βολαί αύ
τοΰ έφθανον πέραν τοΰ C Ο 1 Ο η τοΰ οποίου ή 
ταχύτης είχεν ήδη άρχίσει νά βαίνη έλαττου- 
μένη.Τότε τό Brook lyn ήρξατο βάλλον δια 
τών πυροβόλων τών 8 δακτύλων, καί άφ’ ου 
έκαστον τών δύο διωκόντων πλοίων έροιψε 4 ή 
5 βολάς δι’ έκαστου τών πυροβόλων του τό 
Colon έξώκειλεν είς σημείου άπέχον 4 1 μίλ- 
λι* τοΰ στομίου τού Σαντιάγου καί ύπέστειλε 
τήν σημαίαν του τήν 1 ώρ. 20 λ. μετά μεσημ
βρίαν.

Κατά τόν αύτόν χρόνον τό Texas καί 
τό New Υο Γ k έπλησίαζον, εί καϊ δέν ήσαν 
είσέτι έντός βολής πυροβόλου. Ή νζυαρχϊς τοΰ 
Sampson Ν e W Υ Ο Γ Ιί,ήτις κατά τήν έναρ- 
ξιν τής ναυμαχίας ήτο 4 μίλια πρός άνατο· 
λάς τοΰ σταθμού τού αποκλεισμού, μεταβαί-

να

» τ
η,

άντιτορπιλλικά Τ Γ - 
δταν άνεφάνησαν είς 
τό India n a τό 

, καί τό Texas,

νουσα είς Sibonay ένθα ό ναύαρχος έπρόκειτο νά 
νά συναντηθή μετά τοΰ στρατηγού Shafter, 
έπανήλθεν άμέσως άλλ’ έφθασε περί τό τέλος 
τής ναυμαχίας χωρίς 
υπηρεσίαν τινά.

“Οσον άφορι^ είς 
Γ Ο Γ καί Β 1 U t Ο
τήν είσοδον τοΰ στενού, 
Oregon τό Iowa 
άτινα μέχρι τής στιγμής εκείνης έβαλλον έξ ά
ποστάσεως κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλης 
έναντίον τών Ισπανικών θωρηκτών ήοξαντο τοΰ 
κατ’ αύτών πυρός διά τοΰ έλαφροΰ αύτών πυ
ροβολικού, συνέδραμε δέ τά θωρηκτά καί τό 
μετεσχηματισμένον θαλαμηγόν G I Ο U C Ο S- 
t e Γ διά τών πυροβόλων αύτοΰ τών 6 λίτρων. 
To Gloucester έξετέθη θαρραλέως είςτό 
πΰρ τών πυροβόλων τών άντιτορπιλλικών, τών 
Ισπανικών θωρηκτών καί τών έπί τής ξη- 
ράς πυροβολείων. Ή τύχη τών άντιτορπιλλι- 
κών άπεφζσίσθη ύπο τοΰ τελευταίου τούτου 
πλοίου βοηθουμένου ύπό τοΰ Indiana. Τό 
εν τούτων έβυθίσθη τό δέ έτερον τελείως παρα-' 
λυμένου ήναγκάσθη νά έξωκείλγ, 20 λεπτά τής 
ώρας μετά τήν έναρξιν τού άγώνος.

Τά 'Ισπανικά πλοία διήλθοντό στενόν μετά 
ταχύτητος 6 έως 8 κόμβων, ήν ηύξησαν εύθύς 
ώς έξήλθον είς τό αναπεπταμένου πέλαγος. Τό 
C Ο 1 Ο II τό μόνον πλοϊον δπερ είχε πιθανότη
τας τινάς νά έκφύγη, ύπερέβη έπί τινα χρό· ον 
τό Β Γ Ο Ο k 1 y Π καί τό Oregon κατά 

' τήν ταχύτητα δέν ήδυνήθη όμως νά έξακολου- 
ι θήστρ τούτο, ή δέ άπ’ αρχής μέχρι τέλους τού 
I άγώνος μέση αύτοΰ ταχύτης ήτο 13 κόμβων, 
j Τό Β r ο ο k 1 y η έπλεε μόνον διά τών δύο 

οπισθίων μηχανών του ,δέν έσχε. δέ τόν άπαι- 
ι

τούμενοε χρόνον δπως άρθρώση τάς δύο πρω
ραίας τοιαύτ-ς' βαθμηδόν ή ταχύτας του ά
νήλθε μέχρι 16 κόμβων.

Έπίσης τοΰ Oregon ή ταχύτης ήτο 
16 κόμβων, ή δέ πίεσις αύτοΰ ειχεν άνέλθει είς 

τό μέγιστον πολύ πριν ή είς τά λοιπά πλοία. Τά 
Iowa καί Indiana είχον ήδη μείνει ό 
πίσω πρνή τό Viscaya έξωκεί'-η, τό δέ 
Texas προσήγγισε τό C Ο 1 Ο Π κατά τάς 
τελευταίας στιγμάς τής διώξεως.

Ό άνθυποπλοίαρχος Nik. I. Μποταςης 
Καθηγητής τών Ναυτ. Δοκίμων.

( Ακολουθείς

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
θέμ-ατά τινα συζητητέα

(Συνέχεια) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Δέον νά χορηγηθπ προνόμιον είς τον 
σωτήρα ;

Άναμφισβητήτως άν ύπάρχη άλλη δικζιο- 
τέρα άμοιβή, ήτις πρέπει νά πληρώνηται προ- 
νομιακώς εινε ή τής διασώσεως. "Ολοι οί Εύ- 
ρωπαϊκοϊ Κώδικες άναγνωρίζουσι τό προνόμιον 
τοΰτο. Ούτω, ό Γερμανικός άρθρ. 753, ό ’Αγ
γλικός άρ. 544 g 2 καί 554 . ό τής Χιλής άρθρ. 
1162, ‘Ισπανίας άρ 842 Φινλανδίας άρ. 12 
Ναυτικοΰ Κώδικος, ’Ιταλίας 121 g 3 τής 
Εμπορικής Ναυτυλίας καί 67 1 Έμπορ. νόμου, 
Μεξικού 917, ΙΙορτογαλλίας 578, ’Αργεντινής 
Δημοκρατίας Έμπορ. Κώδικος τοΰ 1890 άρ. 
1373, Ρουμανίας τοΰ 1887 άρ. 683, Ρωσ- 
σίας άρθρ. 513, Σουηδίας άρ. 229 Νορβηγίας 
άρ. 94 καί Ούραγουάης άρθ. 1037, καί 1480.

flap’ ήμϊν τό προνόμιον είνε ρητόν, άναγνω 
ριζόμενον ύπό τών άρθρων 26 καί 40 τοΰ περί 
ναυαγίων και ναυαγαιρέσεων νόμου τοΰ έτους 
1856, μεθ’ 6 έπονται τά προνόμια, δσα ορίζει 
τό άρθρον 191 τοΰ Έμπορικοΰ νόμου ’Αλλά 
καϊ άνευ ρητής έπιφυλάξεως, έπιτρεπούσης προ
νόμιον είς τόν σωτήρα, τοΰτο ήθελεν άναγνω: ί- 
ζεσθαι δυνάμει τών γενικών διατάξεων τής ΓΙο 
λιτικής Δικονομίας άρθρ. 941 καθ’ δ, τά πρός 
συντήρησιν τοΰ πράγματος έξοδα πληρώνονται 
προνομιακώς έν τή δεύτερο: τάξει. Προκειμένου 
δέ περί δαπανών όφειλομένων είς τόν σωτήρα 
αύται έξομοιοΰνται βεβαίως πρός τάς γενομένας 
πρός συντήρησιν τοΰ πλοίου, καϊ επομένως έχει 
έφαρμογήν ό γενικός δικονομικός κανών, καθ’ ά 
παραδέχονται καϊ τά Γαλλικά δικαστήρια 
(άντιστ. άρθρ. 2012). (Άπόφ. τοΰ Έφετείου 
Rouen τής 21 Μαρτίου 1894). Ούδέποτε δμως 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι τά ώρισμένως 

έπί τοΰ έκπλειστηριάσματος τοΰ πλοίου χορη
γούμενα προνόμια διά τοΰ άρθρου 191 τού 
Έμπορ. νόμου, προβλέπουσι και τάς δαπάνας 
τής διασώσεως, ώς ούχί όοθώς παρεδέξατο ή 
άπό 13 θβρίου 1886 άπόφασις τοΰ Έφετείου 
Rennes διότι είς ούδεμίαν τών έν τώ άρθρω 
τούτω κατηγορίαν δύνανται νά ύπαχθώσιν. 
Άπόδειξις τούτου έστω αί είδικαί διατάξεις 
περί τοιούτοϋ ποονομίου τών άρθρων 26 καϊ 
40 τοΰ περί Ναυαγίων νόμου έκ τών οποίων 
τό πρώτον έχει ώς έξή<? «"Απαντα δέ έχουσι 
» προνόμιον, έκ τού έκπλειστηριάσματος, καί 
» έπϊ τού ναύλου τού διασωθέντος φορτίου καί 
» κατατάσσονται 1) τά έξοδα τοΰ πλειστη- 
» ριασμοΰ κα'ι 2) τά έξοδα τί)ς διασώσεως. 
» ’Ακολούθως έποντα τά λοιπά προνομιούχα 
» κατά τόν Εμπορικόν νόμον»

Πρός τήν διάτα:ιν τοΰ άρθρου τούτου σχε
τίζεται καϊ ή τοΰ άρθρου όθ τοΰ αύτοΰ νόμου, 
καθ’ δ, άμοιβή τή; διασώσεως εινε κατά μέν 
τή < περίπτωσιν τής άνευρέσεωςπλοίων, τό ήμισυ 
τοΰ καθαρού τών ναυαγίων έκπλειστηριάσματος, 
ήτοι τοΰ μετά τήν άφαίρεσιν τών έξοδων τού 
πλειστηριασμού, κατά δέ τήν περίπτωσιν άνευ- 
ρέσεως μεμονωμένων ναυαγίων, τά δύο δέκατα, 
τά ποσά δέ ταΰτα, δίδονται άμέσως κατά δια
ταγήν τοΰ Είσαγγελέως ώς δικαίωμα σώστρων 
καί εύρέτρων είς τόν ναυαγιαιρέτην.

Τό περί άναθεωρήσεως τοΰ Γαλλικού Έμπο- 
ρικοΰ Κώδικος νομοσχέδιον τοΰ έτους 1867 
ρητώς καθιεροϊ προνόμιον διά τάς δαπάνας τής 
διασωσεως, κατατάσσον αύτάς μετά τάς πρός 
συντήρησιν τοΰ πλοίου δαπάνας.

Οί κ. κ. Φλογαίτης καί Χρυσανθόπουλος 
όμιλοΰντες περί προνομίου δαπανών διασώσεως 
έν τή άξιολόγφ αύτών πραγματεία περί Ναυτι
κού δικαίου, παρείδον ώς εικάζω, τάς σπουδαιο- 
τέρας περιπτώσεις διασώσεως τάς άναγραφομέ- 
νας έν άρθροις 35 κα'ι 36 τοΰ ρηθέντος νόμου, 
καθ’ ά; ό νομοθέτης δείκνυται έλευθεριώτερος 
περί τάς άμοιβάς, ούτω δέ, διαμνημονεύουσι 
μεταξύ τών προνομιών και τήν διά τοΰ άρθρου 
40 διατασσομένην ύπό τοΰ Είσαγγελέως πλη
ρωμήν τοΰ ήμίσεως, ή τοΰ δεκάτου, έκ τοΰ κα
θαρού έκπλειστηριάσματος. Δέν δύναμαι νά πα
ραδεχθώ δτι έξαιρούσιν οί συγγραφείς τοΰ προ
νομίου τήν άμοιβήν ταύτην. άφοΰ ό νόμος πα- 
ραγγέλλει τόν εισαγγελέα, νά καταβάλη άμέσως 
έκ τοΰ έκπλειστηριάσματος τήν άμοιβήν ταύτην 
είς τόν σωτήρα. Ή τοιούτω τρόπω καταβολή 
πρό πάσης άλλης δαπάνης, συνιστά άναμφισβη- 
τήιως πρόνομιον. 'Ισως πλανώμαι, ά)λά φρονώ 
δτι δυσχερέστατα δύναται τις νά ύποστηριξη τό 
έναντίον. Διά τοΰτο τήν σιωπήν τών κ. κ. | 
Φλογαίτου και Χρυσανθοπούλου δέον ν ’ άπο-
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δώσωμεν μάλλον είς παραδρομήν.
Είνε αληθές όμως, ότι ό συντάκτης τοϋ νόμου 

περί ναυαγίων καί ναυαγιαιρε'σεων ήδύνατο νά 
ήνε μάλλον έκτακτος καί μεθοδικός περί τε την 
κατάταζιν τής ύλης καί τήν έκφρασιν τοϋ 
γράμματος.

(Ακολουθεί) 
Σύρος Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης

Δικηγόρος

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι

Άπ> δύο ετών συνέστη έν τή Γαλλική 
βουλή επιτροπή πρ:ς σύνταξιν νομοσχεδίου, ά- 
φορώντος τήν ύποστήριξιν τής εμπορικής ναυ
τιλίας, είσαγθέντος δέ ήδη είς τήν Βουλήν καί 
προκαλε'σαντος μ,ακράς καί σφοδρής συζητήσεις. 
ΙΙρίν ή έπιχειρήσωμεν τήν μελέτην τούτου, κα
λόν νά γνωρίζωμεν τί έγένετο έν ’Ιταλία, όπου 
κατά τό 1896 έψηφίσθη νόμος, κανονίζων βρα
βεία διά τήν έμπορικήν ναυτιλίαν- έφέτος δ’ 
έψηφίσθη έτερος νόμος, παρεμφερής τώ έν Γαλ
λία, καί άποβ> έπων τήν έλάφρυνσιν τοΰ βά
ρους, τό όποιον ό προλαβών νόμος έπέβαλεν είς 
τό δημόσιον Ταμεϊον.

Δυνάμει τοΰ νέου νόμου καταογοΰνται αί 
διατάξεις τοΰ νόμου τοΰ 1896, αί άναφερόμε- 
ναι είς τήν άποδοσιν τών τελωνειακών δικαιω
μάτων τών είσπραττομένων έπί τών ύλικών 
τών χρησιμευόντων διά τάς έπισκευάς τών 
έκ σιοήρου, χάλυβος καί ξύλου τροπίδων, τάς 
μηχανάς, τούς λέβητας κλπ. Αντί τών άπο 
δόσεων τούτων παραχωρεϊται πρός άντιστάθ- 
μισιν τών τελωνειακών δικαιωμάτων, τό πο- 
σόν λιρών ’Ιταλικών πέντε δι’ έκαστον κν- 
τάριον μεταλλικών ύλικών, χρησιμευόντων δΓ 
οίανδήποτε έπισκευήν, έκτελουμένην εν Ιταλία 
έπί τών τροπίδων, τών μηχανών, τών λεβή 
των καί τών βοηθητικών τούτοις έργαλείων 
τών έμπορικών πλοίων ’Ιταλικών τε καί 
ξένων.

Τά βραβεία τής ναυσιπλοΐας (premi di 
navigatione) θέλουν χορηγεϊσθαι είς τά ε
θνικής κατασκευής πλοία, κατά τήν κά'ωθι 
διατίμησιν δι’ έκαστον τόννον χωρητικότητος 
μικτής (brute) καί δι’ έκάστην χιλιάδα δια- 
τρεχ-ομένων μιλίων.

α) Είς τά άτμόπλοια 45 έκατοστά μ'χρι 
τοΰ δέκατου πέμπτου έτους άπό τής κατα
σκευής των.

β) Είς τά ιστιοφόρα, 30 έκατοστά μέχρι 
τόΰ τριακοστοΰ έτους άπό τής κατασκευής των.

Είς ούδεμίαν περίστασιν ή άμοιβή δύνα
ται νά ύπερβή τήν οΰτω χορηγουμένην.

Τό ολικόν ποσόν τών ναυτιλιακών βραβείων 
(primes de navigation) διά τά άτμόπλοια 
ορίζεται είς ποσότητα αναλογούσαν πρός έτη· 
σίαν διαδρομήν 30000 μιλίων. Τό ποσόν τοΰτο 
κατά τό τέλος τοΰ οικονομικού έτους, διανέ
μεται μεταξύ δλων τών άτμοπλοίων, κατ’ 
αναλογίαν πρός τήν χωρητικότητά του καί τόν 
αριθμόν τών μιλίων, δσα διέτρεξε κατά την 
έτησίαν χρήσιν ταύτην.

Όσον διά τά ιστιοφόρα, έφ’ ών ή έκκα- 
θάρισις τών άμοιβών γίνεται άπαράλλακτα ό
πως καί έπί τών άτμοπλοίων, λαμβάνεται ώς 
όάσις ή κατά μέσον όρον διαδρομή μιλίων 
12000. ’Αλλά καί διά τά μέν καί διά τά δέ 
δ'σα είναι κατασκευασμένα είς τό έξωτερικόν 
ούδεμιάς δικαιούνται νά μετάσχωσιν αμοιβής.

’Επί πλέον χορηγείται δυνάμει τοΰ 6 άρ
θρου είς τά έθνικά σκάφη, τά δηλωθέντα μετά 
τήν 30 7βρίου 1899 πρός συμψηφισμόν μέ τά 
τελωνιακά δικαιώματα, μίαν άμοιβήν 35 λι
ρών κατά τόνον μικτής χωρητικότητος (jange 
brute), άν ταΰτα είναι έκ σιδήρου ή χάλυ
βος καί 13 λιρών άν έκ ξύλου.

Οί κατασκευασταί πλοίων, ούς έχειύπ’δ- 
ψει τό έν λόγφ άρθρον έχουν περιπλέον τό δι
καίωμα νά εισάγουν έκ τοΰ έζωτερικοΰ ελεύ
θερον παντός δασμοΰ, τό έν τρίτον τών διά 
τήν κατασκευήν τοΰ σκάφους άναγκαιούντων 
ύλικών έκ μετάλλου. Τοΰτο όμως δέν δύνα
ται νά ύπεοβαίνη κατ’ άνώτατον όρον τά 160 
κιλόγραμμα κατά τόνον μικτόν. Τό πρός συμ
ψηφισμόν τών τελωνειακών διδόμενον ποσόν 
έλαττοΰται κατά 10 ο)ο, άν έν τή κατασκευή 
τοΰ σκάφους έχρησιμοποιήθη ποσότης ξένου ύλι- 
κοΰ κατά τό τρίτον έπί τοΰ όλου τοΰ χρησι- 
μοποιηθέντος ύλικοΰ καί τοΰτο χωρίς νά παρα
βλάπτεται ποσώς ή πληρωμή τοΰ διά τό περι- 
πλέον ρηθέντος ποσού τελωνειακού δασμοΰ.

(έπεται τό τέλος)
ΛΒΣΒΙΟΣ

ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΦΑΝΟΙ

Ό έπί τής θέσεως Μπουμπάρδα τοΰ λιμέ- 
νος Μήλου λιμενικός φανός ό εύρισκόμενος αρι
στερά τώ είσερχομένφ τώ Άδάμαντι δέν έκτε- 
λεϊ τό προορισμόν του, όπως πρέπει, ίσως διότι 
ό φωτισμός τοΰ φανοΰ τούτου θά είναι έλαττω- 
ματικός.

Ό πλοίαρχος κ. Έμμ. Κουτσουδάκης μάς 
έβεβαίωσεν ότι έπλησίασεν αύτόν μέχρι άποστά-

Ιό θωρηκτόν «Σπέτσαι» έκ φωτογραφίας τοϋ κ. Λε οντοπούλου.

σεως 2 μιλίων καί μόλις τόν διέκρινεν ώς 
πυγολαμπίδα πράσινη, δταν εύρίσκετο έντός τού 
στομίου τού λιμένος τής Μήλου.

Καί έν τούτοις δλοι οί φαροδεϊκται τού κό 
σμου άναγράφουσιν δτι ό πράσινος φανός τής 
Μπουμπάρδας τής Μήλου έφεγκε μέ νύκτα 
καθαρά μέχρι άποστάσεως 5 μιλλίων.

Τώρα πώς τά πέντε ταΰτα μίλια καταβι 
βάζονται είς φωτισμόν μόνον ένός μιλλίου κατά 
βεβαίωσιν πολλών πλοιάρχων, . οί αρμόδιοι άς 
έξετάσωσι.

Ν. Γ. Κ.

Η ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΚΑΙ Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ

Ύπό τόν άνω τίτλον κύριός της Luc d’ Urgel, έν 
τώ γαλλιχώ περιδικφ «Artnee et Marine» τής 1 Οης 
Δεκεμβρίου έ. ε. λαμβάνων αφορμήν έκ τοϋ εσχάτως 
λαβόντος χώραν Γαλλοτουρκικοϋ έπεισοδίου καί τοϋ 
κατάπλου τοΰ Γαλλικού στόλου, μετά τήν άναχώρη- 
σιν αύτοΰ έκ Μιτυλήνης είς τόν λιμένα Σύρου ανα
γράφει μετά περισσής κακοβουλίας μεταξύ άλλων καί 
τάς έξής αναλήθειας, σχετικώς πρός τούς κατοίκους 
τής Νήσου. «Είναι τόπος, άφηγεΐται ταύτοχρόνως 
πλούσιος καί πτωχός.

Ή μεγαλειτέρα μερίς τών έμπο'ρων τής Σύρου έ 
πλούτισαν κατά τόν ύπέρ ανεξαρτησίας πόλεμον καί

ιδού πώς. Τά πλοία των ύπό τουρκικήν σημαίαν ήο- 
παζον πάσαν συνεισφοράν, ήν ή Ευρώπη πανταχόθεν 
επεμπεν εις τήν 'Ελλάδα, μετέπειτα ύπό 'Ελληνικήν 
σημαίαν έπώλουν τά όπλα καί τάς προμήθειας είς 
τούς αδελφούς των Πελοποννησίους καί Χ ους, όσον α
φορά δέ τά άρπαγέντα χρήματα δέν τά έφύλαττον, 
αλλα τα εδάνειζον μέ καλόν τόκον ύπέρ τοΰ άγώνος 
τής ανεξαρτησίας καί οΰτω συνεβίβαζον τάς τοκογλυ 
φικάς καί πειρατικός των εξεις μέ τάς πρός τόν 'Ελ
ληνικόν αγώνα ύποχοεώσεις των...............»

Ουδεν αναληθέστερον καί άνακοιβέστεοον τών ανω
τέρω. Κατά τήν έναρξιν τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας άγώ
νος, ή Νήσος Σΰρος κατωκείτο ύπό τών Συρίων 
άνηκόντων είς τό Δυτικόν δόγμα, ών ό πληθυσμός 
έλάχιστος ήτο, ουδόλως δέ διεκρίνοντο έπί ναυτική 
δεινότητι καί τόλμη ώστε νά έχωσι πειρατικά πλοία 
άτινα νά χρησιμοποιώσι κατά τών έξ Ευρώπης κατα- 
πλεόντων πλοίων, ούδ’ άνεγράφη ποΰ τοιοΰτον τι 1

Ό τάς ανωτέρω ανακρίβειας γράφω», βεβαίως ύπο- 
νοει τούς 'Ερμουπολίτας, διότι ούτοι ήσαν καί είναι 
οί πλούσιοι τής Νήσου, αλλ* ούτοι μόλις κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ύπέρ έλευθερίας άγώνος φεύγοντες τάς 
διώξεις τοΰ τυράννου, προσέφυγον έκ Κυδωνιών, έκ Χίου 
έκ Κρήτης, έκ Μακεδονίας, έκ Ψαρών, έκ Σμύρνης, 
έκ Θράκης, εκ Κωνσταντινουπόλεινς είς Σϋρον, όπου 
μικρόν κατά μικρόν έκτισαν τήν κάτω Σϋρον, ήν με- 
τέπειτα ό Λουκάς Γάλληο, ό Δρόσος Μανσόλας καί 
άλλοι, δισ ψηφίσματος ώνόμασαν Έρμούπολιν.

Οί νέοι κάτοικοι τής Νήσου διαρκοΰντος τοΰ ύπέρ 
ανεξαρτησίας άγώνος, ού μόνον ουδέποτε έξετέ\εσαν 
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πειρατικήν τινα πράξιν κατά τίνος πλοίου, ενώ ούτοι 
τουναντίον ύπέστησαν αλλεπαλλήλους έπιδρομάς, αλλ’ 
άντιθέιως έκ τοΰ υστερήματος αύτών κατ’ έπανάλη 
ψιν προσέφερον ύπέρ τοϋ άγώνος πολλάς χιλιάδας γρο- 
σίων, ώς τοΰτο βεβαιοΰται έξ επιστολών τών Ναυάρ
χων Λαζάρου Λαλέχου, Άνδρέου Μιαούλη καί λοι
πών, ας δυστυχώς ελλείψει χώρου αδυνατώ να δήμο 
σιεύσω κα: παντοειδείς άλλας άφθονους εισφοράς έπίσηι 
προσήνεγκον.

’Αληθώς μετά τήν λήξιν τοΰ άγώνος οί Έρμουπο 
λίται βοηθούμενοι έκ τής καταλλήλου τοποθεσίας τής 
Νήσου, φύσει δέ έμπορικοΰ πνεύματος δντες, έπεδό- 
θησαν εις τήν έμτορίαν καί τήν ναυτιλίαν, εξ ών ού 
σμικρα κέρδη νομίμως προσεπορίσαντο.

Πάντα ταϋτα τοίς πάσι ιίσί γνωστά, πλήν είς τον 
κ. Luc d’ Urgel, όστις βεβαίως έκ κακοβουλίας ή ά· 
κρας άμαθείας καί έπιπολαιότητος τά άνωτέρω είς τδ 
μνη-θέν περιοδικόν άνέγραψεν.

I. Κ. Μπριςιμιντζακης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ*ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ
(συνέχεια έκ τοΰ 34ου τεύχους)

“Αρθρον 26ον
'Ιστιοφόρα, θαλασσοπορουντα, δέον νά ά· 

φίνωσιν ελευθέροεν τήν πλεΰσιν ιστιοφόρων ή 
λέμβων άλιευουσών διά δικτύων, όρμυών ή 
γρύπου. Ο κανών ούτος δέν θά δώση είς οίον- 
δήποτε πλοίον ή λέμβον άλιεύουσαν τό δικαί
ωμα τής παρακωλύσεως στενωπού ής περ γίγ- 
νεται χρήσις κυρίως ύπό πλοίων μή άλιευτικών.

Άρθρον 27ον
Έν τή τηρήσει καί εφαρμογή ιών κανόνων τού
των, οφείλει τις ν ’ άποβλέπη δεόντως είς πάν
τα κίνδυνον ναυσιπλοΐας καί συ^κρούσεως καί 
είς οίασδήποτε είδικάς περιστάσεις, αίτινες δύ
νανται νά καταστήσωσιν άναγκαίαν παράβα- 
σίν τινα τών άνω κανόνων, πρός άποφυγήν άμέ- 
σου κινδύνου.

Ηχητικά σήματα διά πλοία έν όψει. 
Άρθρον 28ον

Αί λέξεις «βραχύ σύριγμα »ών γίγνεται χρή
σις εν τφ άρθρω τούτφ, θα σημαίνωσι συριγμα 
διάρκειας περίπου ένός δευτερολέπτου.

'Οσάκις πλοία διατελώσιν έν όψει πρός άλ- 
ληλα, άτμόπλοιον θαλασσοποοοϋν, λαμβάνον 
οίανδήποτε πορείαν έπιτρεπομένην ή ΰποδεικ- 
κνυομένην ύπό τών κανόνων τούτων, οφείλει νά 
σημαίνη τήν πορείαν ταύτην διά τών ο’.κολού- 
θων σημάτων, έκτελουμ=νων διά τής συρίκτρας 
ή άτμοσυρίκτρκς, δηλ.

Δι’ ένός βραχέος συρίγματος, σημαίνοντος 
«διευθύνομαι δεξιά».

Διά δύο βραχέων συριγμάτων, σημαινόντων 
«άναποδίζω ολοταχώς».

Ούδέν πλοίον, ύφ ’ οίασδήποτε περιπτώσεις, 
πρέπει νά παραμελή τάς ιδίας προφυλάςεις.

Άρθρον 29ον
Ούδέν τών έν τοίς κανόσι τούτοις θέλει απαλ

λάξει οίονδήποτε πλοίον ή τούς ίδεοκτήτας καί 
έφοπλιστάς αύτοΰ, τόν πλοίαρχον ή τόν κυβερ - 
νήτην καί τό πλήρωμα αύτοΰ, τών συνεπειών 
οίασδήποτε παραμολήσεως, άφορώσης εϊτε είς 
τούς φανούς ή τά σήματα,εϊτε είς την ρύθμισιν 
τών αναγκαίων ΰπτήρων (σκοπών τών ιστών) 
εϊτε είς οίονδήποτε προφυλαχτικόν μέτρον ύπα- 
γοριυόμενον ύπό τής κοινής ναυτικής πείρας καί 
ύπό τών ιδιαιτέρων περ στάσεων, έν αίς διατε- 
λεί τό πλοίον.
Κανόνες ιδιαίτεροι ώς -πρός τους λιμένας, 

ποταμούς και τά περίκλειστα ύδατα.
Άρθρον 30ον

Ούδέν τών έν ·. οϊς κανόσι τούτοις κωλύσει την 
έφαρμογήν ειδικού τίνος κανονισμού, δεόντως 
συντεταγμένου ύπό τής έγχωρίου αρχής, άφο- 
ρώντος είς τήν ναυσιπλοΐαν έν οίωδήποτε λιμένι, 
ποταμώ ή ϋδασι περικλείστοις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ον

Σήματα κινδύνου η δυστυχήματος.
Άρθρον 3Ιον

Τά έν έσχάτω κιδύνω εύρισκόμενα πλοία καί 
βοήθειαν αίτούμενα, εϊτε παρ’ άλλων πλοίων 
εϊτε έκ τής ακτής όφείλουσι νά μεταχειρίζωνται 
τά ακόλουθα σήματα, εϊτε ταύτοχρόνως, εϊτε 
κεχωρισμένως, δηλ.

Έν ημέρα μέν.
1) ΙΊυροβόλον ή έτερον έκρητρ κόν σήμα, 

κροτούν κατά διαλείμματα περίπου ένός πρώ
του λεπτού.

2) Τό σήμα τής έσχάτης άνάγκης τού άλ 
ληλοεθνούς κώδικος τό σημαινόμενον διά τών 
στοιχείων NC-

3) Τό μεγάλης άποστάσεω; σήμα συγκεί
μενον έκ σημαίας τετραγώνου, ύπέρ τήν όποιαν 
ή ύπό τήν όποιαν τίθεται σφαίρα ή δ,τι δή
ποτε τή σφαίρα όμοιάζον.

Έν νυκτί δέ
1) ΙΙυροβόλον ή έτερον έκοηκ ικόν σήμα, 

κροτούν κατά διαλείμματα περίπου ένός πρώ
του λεπτού.

2) Φλόγας έπί τού πλοίου (ώς άπό καίοντος 
βυτίου έκ κεδρίας, έλαίου, κτλ.).

3) Σκυταλίδας (ροκέτας) ή ρήκτρας έκπεμ- 
πούσας άστέρας οίουδήποτε χρώματος ή είδους 

ριπτομένους άνά ένα ή μίαν έκάστην φοράν, 
κατά διαλείματα.

4) Διηνεκές σύριγμα δι’ οίουδήποτε διχα· 
νήματος σήματος ομίχλης.

Άρθρον 1C ον

Καταργουμένου κανονισμού παραμενούν έν 
ίσχύϊ.

Τά άνευ καταστρώματος αλιευτικά καί 
άλλα πλοία, τά κάτω τών 20 τόννων καθαράς 
χωρητικότητος, όταν θαλασσοπορώσι μέν, άλλά 
δέν έχωσιν έκτεταμένα τά δίκτυά των, τούς 
γρύπους, τάς συρτάς, ή τάς όρμυιάς των, δέν 
ύποχρεούνται νά φέρωσι τούς διά τ’ άλλα 
πλοία ώρισμένους κεχρωματισμένους φανούς τών 
πλευρών. Όφείλουσιν δμως, έάν δέν φέρωσι 
τοιούτους, νά έχωσι άντ ’ αύτών πρόχειρον καί 
έτοιμον φανόν ένα, φέροντα κατά μέν τήν μίαν 
τών πλευρών αύτών ύελον πρασίνην, κατά δέ 
τήν έτέραν, έρυθράν άμα δέ τά πλοία ταϋτα 
πλησιάσωσι έτερον πλοίον, ή ϊδωσιν έτερον 
πλοίον πλησιάζον αύτά, όφείλουσι νά έπιδει- 
κνύωσι τόν φανόν αύτόν έγκαίρως πρός άποφυ
γήν συγκρούσεως, καί νά κρατώσιν αύτόν τοιου
τοτρόπως, ώστε τό μέν πράσινον φώς αύτού νά 
ή ορατόν μόνον έκ δεξιών, τό δέ ερυθρόν μόνον 
έξ άριστερών.

Οί ακόλουθοι ορισμοί τοΰ άρθρου τούτου ά- 
φορώσιν είς μόνα τά αλιευτικά πλοία καί τάς 
άλιευτικάς λέμβους τάς εύρισκομένας έν πελά- 
γει μακράν τών εύρωπαϊκών ακτών, τών κειμέ
νων πρός βορράν τού άκρωτηοίου Φινιστέρι.

α) Παν αλιευτικόν πλοίον καί πάσα άλεευ 
τική λέμβος 20 τόνων καθαράς χωρητικότητας 
καί άνωτέρω, όσάκις θαλασσοπλοή μέν, άλλά 
δέν ύποχρεώται ύπό τών άκολούθων ορισμών 
τού άρθρου τούτου νά φέρη καί έπιδεικνύη τά 
έν αύτώ μνημονευόμενα φώτα, οφείλει νά έπι- 
δεικνύή τά αύτά φώτα, άπερ καί τά λοιπά θα- 
λασσοποροΰντα πλοία.

(έπεται συνέχεια)

ΑΙ ΣΎΝΔΡΟΜΑI
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητής 
τής «Ναυτικής Ελλάδος» όπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ ευθείαν πρός 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής 'Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ινα λαμβάνη γνώσιν τής 
εξοφλήσεων τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις.

ΚΑΤ ΑΠΛΟΙ

ΝΑΥΤΙΚΑ 

r f E^y

—Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν καί Δευτέραν κατεπ- 
λευσαν εις τόν λιμένα ΙΙειραιώς τά ελληνικά «Νικόλαος 
Βερβενιώτης» έκ Μασσαλίας πρός άνθράκε’.σιν,«Βόσπο
ρος» έκ Καλλιπόλεως πρύς άνθράκευσιν, «Βαλλιανος» 
έκ Νίκαιας πόός άνθράκευσιν, τά αΰστριακα«Μαρια 
Θηρεία» έκ Κ)πόλεως, «Άχιλλεύς» καί «Μελπόμενη» 
άμφότεοα έκ Σμύρνης, «Σαγαλιέν» γαλλικόν τοΰ Μεσ- 
σαζερή έκ Σμύρνηο, καί .Μασοαλία» τοϋ Κουρτζή 
έκ Κων)πόλεως-Σμύρνης.

—Τήν Τρίτην τό γαλλικόν τοΰ Μεσσαζερή «Όρε- 
νόκ» προερχόμενον έκ Μασσαλίας-Νεαπόλεως.

—Τήν Τετάρχην τά έλληνικά «Ήπειρος» έκ Πον- 
τοηρακλείας μέ γαιάνθρακας, «Μιχαήλ» τοΰ ’Εμπει
ρικού έκ Ρωσσίας πρός άνθράκευσιν. «Μαρία» εκ Βερ- 
διάνσκας πρός άνθράκευσιν «Ελπίς» τής Νέας εκ 
Βάρνης ’Ελλησπόντου καί «’Αθήνα» τοΰ Τζών έκ 
Θεσσαλονίκης-Βόλου.

= Τήν Πέμτην τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» έλλην. 
έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, «’Ιωνία» της Πανελ
ληνίου έκ Τεργέστης-Καλαμών, «Θρι^κη» τής Πανελ
ληνίου έκ 'Γραπεζοϋντος-Χίου, «Κλειώ» τοΰ Τζών έκ 
Θεσσαλονίκης Βόλου «Πελοπόννησος» τοΰ Γουδή εκ 
Θεσσαλονίκης-Βόλου, «Πέρα» γερμανικόν έξ ’Αμβούρ
γου Μελίτης καί τό ολλανδικόν «”Ιρις» έξ "Αμστερτμ 
Μελίτης.

—Τήν Παρασκευήν τό βελγικόν άτμόπλοιον «Bra- 
banf» έκ Πατρών τά ιταλικά «Σερβία» έκ Κων,πό- 
λεως, «’Εν τέλια» έκ Θεσσαλονίκης καί «Βουλγαρία» 
έκ Βρενδησίου-Πατρών, τά αύστριακά «Vesat» έκ 
Κρήτης καί «Ούγγαρία» έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου, 
«Βραΐλα» γαλ. τοΰ Φραισινέ έκ Κων)πόλεω5, «Βικ
τωρία» έλληνικόν έκ Σουλινά πΓός άνθράκευσιν Μπέ
μπη» έλλην. έκ Μασσαλίας, «Νικόλοος-Καστ ιώτης» 
έλληνικόν έξ ’Οδησσού πρός άνθράκευσιν, «’Αλέξανδ
ρος» τοΰ X" Δαούτ έξ Άλεξενδρείας· Δήλου καί «Άϋ- 
τοκρχτωρ Νικιλαος Β’ .» ρωσσικόν έξ Όδησσοΰ-Σμύρ-
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ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τά σιτηρά 
μιχρά τις έχτασις 20 καί 15 χαπιχίων έν Νοβορωσ- 
σίσχη, αλλά τήν έπομένην έπανήλθον αί πρώται τιμαί 
τών 10 ρουβλίων.

Έν Πειραιεϊ έγένοντο μιχραί πράξε ς ένεκα τής 
καχεξίας τής αγοράς. Προχθές έπωλήθησαν 45 καί 3]4 
μέ 3ο)ο σκόντο καί 45 1]2.

Έπίσης έπωλήθη φορτίον εις τά φρ. 16, 7)8 cif
έν Πείρα’εΐ.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό άτμ. «Βαλιάνο » έναυλώθη άπο Νικολάεφ 
διά Λονδϊνον πρδς 12 σελ χαί 6. Ήρξατο τήν φόο- 
τωσιν.

— Τό άτμ. «Λέων» φορτώνει είς Νιχολάεφ γεν- 
νήμα α διά Μ>σσαλιαν.

— Τό «Δέσποινα» πλχ. Μαργαρώνης μεταβαίνει 
πρός φόρτωσιν είς Βραΐλαν.

— Τό άτμ. «Ζαρίφης» εύρίσκετοι έν Μασσαλία έχ 
φορτώνον γεννήματα.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(τοϋ άνταποκριτοΰ μας)
Κάρδιφ 1)14 Δεκεμβρίου

Αί τιμαί τών γαιανθράκων ένταϋθα έχουσιν ώς έξής: 
Λ', ποιότητος γαιάνθραξ Κάρδιφ χονδρός σελ 17 έως 
17 καί 3, β'. ποιότητος 16 χαί 6, γ · ποιότητος 16, 
α'. ποιότητος ψιλός 10 χαί 3, β'. ποιότητος 9 χαί 
10 1]2, άνάμικτοι Κάρδιφ (μισά ψιλά-μισά χοντρά) 
α'. ποιότητος 13 καί 9 έως 14, β'. ποιότητος 13 χαί 
4 1]2 Νιοΰπορτ χονδρός α'. ποιότητος 16 σελ. β'. 
ποιότητος 15 καί 6.

Έν Πειραιει αί τιμαί τών γαιανθράκων Κάρδιφ 
συνήθους ποιότητος έν τώ άτμοπλοίω περιεστρέφοντο 
είς τά 22 σελ.

♦
Γαιανθραχοφορτίον έκόμισεν ή «Ήπειρο;» άπό Ζογ 

κουλδάκ τής Τουρκίας 3,288 τόν.

Κατά χθεσινά τηλεγραφήματα έξ ’Αγγλίας οί γαιάν 
θράκες εισί σταθερώτεροι. Διά φόρτωσιν Δεκέμβρίου 
καί ’Ιανουάριου τής α'. ποιότητος τιμώνται σελ. 17 
είς Κάρδιφ, οί άλλοι άναλόγως τής ποιότητος.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(άνταποκριτοΰ μας)

ΚΑΡΔΙΦ 1)13 Δεκεμβρίου

Ή ναυλοαγορά έντεΰθεν έχει οΰτω :
Δι’ Άλγέριον 6 φρ., ’Αλεξάνδρειαν 5 σελ , Βρινδή 

σιον 5, Βαρκελώνην 5 καί 9, Κατάνην 5 καί 6 Κων) 
πολιν 4 καί 6 εως 4 καί 9, Σιβιταβέκιαν 5 καί 6, 
Δεριντζέ 5, Γένοβαν 5, Λεγκόρν 5,Μασσαλίαν 6 φρ., 

Μάλταν 3 καί 9, ΙΙαλέρμον 5 καί 3 έως 5 καί 4 1)2, 
Νεάπολιν άτμ. 800 τόν. 5 σελ., Hop Σαϊό 4 και 9 
1)2, Πειραιά 4 καί 6 έως 4 καί 9, Σαβόναν 5, Σύ
ρον 4 καί 6 έως 4 καί 9, Σμύρνην 5. Σπετσιαν 5, 
Τόρρε Άννουτζιάτα 5 καί 6, Τεργέστην 6, Τάραντα 
5 καί 3, Βενετίαν χαί ’Αγκώνα 6.

X

Κατά χθεσινά τηλεγραφήματα οι Ικ 
Μαύρης θαλάσσης ναύλοι είσί χαλαρότε
ροι. Ή χαλάρωσις αυτή δφ-ιλεται είς τήν 
έκπτωσιν τών τψών γεννημάτων.

Ο ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΚΙΛΟΣ

Ό έν Χαλκίδι άνταποκριτής μάς γράφει συνιστών 
όπως ό έπί τής Βοιωτικής πλευρά; παρά τόν Κάβον 
φανός ό όποιος φωτίζεται ήδη δι’ έλαίου, παύση πλέον 
οίπτων τάς άσθενεϊς του άιτΐνας καί αντικατασταθή 
δι’ ηλεκτρικού φωτός. Ή δαπάνη τής διαφοράς δέν 
θά είναι σημαντική.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΛ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(συνεργάτου μας)

ΓΕΝΟΒΑ 26 Δεκεμβρίου
«’Αδελφοί Σιφναίου» έφθχσαν είς Νικολάεφ 27)11 

«’Αλέξανδρος Μιχαλινός» έφθασεν είς Emden 27)11. 
«’Αλέξιος Γάγχος» είς Λονδϊνον 6)11. «Άνδρίάνα 
Σταθάτον» 24)11 Βραΐλα Rotterdam.

«Άνδρος» διήλθε Γιβραλτάρ 4)12 διά Bremen. 
«Άνώ/υμος» διήλθε Sagres διά Rotterdam «’Αν
τώνιος» διήλθε Δαρδανελ. 17)11. «’Αντώνιος Στα- 
θάτος» 6)12 διήλθε Δαρδανελ.

«’Ασημίνα» διήλθε Spartel 26)11 διά Σϋρον. 
«Αδρά» εφθασεν είς Άλγέριον 30)11 διά Bremen 
«Αργώ» άνεχώρησε άπό Γένοβα διά Nicolaeff «Βό
σπορος» διήλθε Δαρδανελ. 26)11.

«Κεφαλληνία» 25)11 Λιβόρνον Ταϊγάνιον. «Χαρί
λαος Τριχούπης» 27)11 Δαρδανελ. «Χρυσομάλλη Σι- 
φναίου» 25)11 Μάλτα. «Κλημεντίνη» διήλθε Sagres 
1)12. «Κορνήλιος» 21)11 Δαρδανελ. διά Rotterdam.

«Κυκλάδες» 30)11 Άμβοϋργον διά Savannah «Δη 
μητριός Σκυλίτσης» 28)11 Clyde Αλεξάνδρειαν. «Δέ 
σποινα Μιχαλινοΰ» διήλθε Γιβραλτάρ 28)11 διά Πει
ραιά. «Δέσποινα» (Μαργαρώνη) 2)12 έφθασε είς Reri. 
«Ελπίς» διήλθε Δαρδανελ. 16)11.

«Έπτάλοφος» 2)12 Barry Κων)πολιν. «Ελένη» 
(Σαλιάρης) 5)12 άνεχ. Πειραιά Γένοβα. «Ήπειρος» 
Barry Dook 2)12 άπό Αμβέρσαν. «Ή:ώ· 26)12 
Barry Dock Ιίειραια.

«’Ιωάννης Κούτσης» 26)11 Άμβοΰογον. «Κατίνα» 
είς Belfast 4)12. «Κωνσταντίνος» (Καλαφάτης) 28)12 
Δαρδανέλ. «Κωνσταντίνος» (Συνοδινός) Δαρδανελ. 
6)12.

«Γεώργιος» (Μωραΐτου) διήλθε Γιβραλτάρ 26)11 
διά Σϋρον. «Γεώργιος Μιχαλινός» 25)11 δι’ Amverse 
«Γεώργιος Μπούμπουλης» Newport 23)11 διά Σϋρον. 
«Γίρδα Άμπατιέλλο» 28)11 Δαρδανελ.διά Γιβραλτάρ.

«Λέων» άνεχώρησε άπό Μασσαλίαν 6112. «Λεω 
νίδας» 25)11 Βροΐλα Αμβέρσαν. «Λέρος» διήλθε 
Δαρδανέλλια 6)12. «Μχνούσης» Dover 28)11 έφθασε 
είς Γένοβαν.

.Μαρία» (Φωκάς) Barry 3)12 διά Γένοβο. «Μαρία» 
(Λεβχντής) Cerci 4)12. «Μαρία» διήλθε Δαρδανελ. 
3)12 διά Leith. «Μενέλαος» Savana 2)12 5)12 
Άντβέοπην.

«Μιχαήλ» Δαρδανέλλια 27)11. «Φώτης» έφθασεν 
εις Άμβοϋργον 3)12. «Πολύμητις» Rotterdam 2)12. 
«Πριγκήπισσα Σοφία» είς Μασσαλίαν. «Πολυξένη» 
Δαρδανέλλια 2)12.

«ΓΙοσειδών» Λονδϊνον 5)12. «Σπάρτη» διήλθε Δαρ
δανέλ. 2)12. «Βαλλιάνος» 27)11 έφθασεν είς Μασσα 
λίαν. «Μπέμπη» έφθασεν είς Μασσαλίαν 27)11.

«Μπήλλιω» 30)11 έφθασεν είς Κατάνην. «Μαρής 
Βαλλιάνο,» 3)12 άνεχ. άπό Τόρρε διά Βραΐλαν. «Αρ
τεμίσια» 3)12 άνεχ. άπό Τόρρε διά Βραΐλαν. «Φράσ
σω» 3)12 έφθασεν είς Τόρρε. «Ελένη Σιφναίου» έ
φθασεν είς Τόρρε 3)12.

«Άριστέα» 4)12 διήλθε άπό Δαρδανέλ. διά Γένο
βαν. «Γεώργιο, Ροΰσσος» 1)12 είς Kerci. «Παρίσης 
Ροΰσσος» 4)12 διήλθε Δαρδαν. διά Παλέρμο;. «Αικα
τερίνη Κούππα» 1)12 έφθασεν εις Κέρτς.

«Κώστας» διήλθε Δαρδανέλλια. «Νικόλαος Καστρι- 
ώτης» 1 )12 διήλθε Δαρδαν. «Ακμή» 2)12 είς Κέρτς. 
«Στέφανος» 3)12 διήλθε Δαρδαν. «Άννίκα» διήλθε 
Δαρδαν. 6)12. «Βικτώρια» διήλθε Δαρδανέλ. 6)12.

Ν. Λ. Μ.

ΟΙΝΟΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

(άνταποκριτοΰ υ,ας)
ΧΑΛΚΙΣ 6 Δβρίου

Ή εξαγωγή τοΰ γλεύκους τών Άμπελίων Χαλκίδος 
άνήλθε διά τό Εσωτερικόν τής Ελλάδος εις 3,578 
520, διά τό Εξωτερικόν δέ έξήχθησαν τά έξής ποσά : 
Είς Κωνσταντινούπολή 161,250, Φιούμην 196,910, 
Τεργέστην 137,420 ήτοι έν συνόλω 495,580. Ό έν 
συνόλω είς τό Εσωτερικόν καί ’Εξωτερικόν έξαχθείς 
οίνος άνέρχεται είς 4,074.100 όκ. μόνον έκ τοΰ λιμέ- 
νος Χαλκίδος, χωρίς νά ύπολογίση τις τούς λιμένας 
Βάθειας Έρετρείας καί Άγ. Στεφάνου.

Διά τοΰ άτμοπλοίου τής Πανελληνίου έταιρείας 
«Σάμος» τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν έφορτώθησαν 
200 βαρέλια οίνου άριτηνώτου προωρισμένου διά τόν 
έν Ίταλίφ οίνεμπορικόν οίκον Καράλη.

Άφίχετο τό Σάββατον χαί άνθρακεϋσαν άπήρεν είς 
Βόλον τό ύπ’ άρϊθ. 18 τορπιλλοβόλον χρησιμεΰον ώς 
άτμοτελωνίς : Άπέπλιυσε τήν Δευτέραν.

Η ΝΕΑ ΔΙΩΡΥΞ

Τήν προπαρελθοΰσαν Τετάρτην δλως άνεπισήμως 

έγένοντο τά εγκαίνια τής έν Λευκάδι διώρυγος Αλε
ξάνδρου. Τό πρώτον δι’ αυτή; διελθόν πλοΐον ήτο ή 
«ΓΙύλαρος» τοΰ κ. Άθανασούλη ύπό πλο’αρχον τόν κ. 
Φερεν ϊνον. Έ εχχ τοΰ σχήματος ζίγκ ζάγκ τής διώ
ρυγος ή διάβχσις θά είναι εύκολος μόνον είς τά έχοντα 
διπλήν έλικα άτμόπλοια. Τό βάθος τή; διώριγος είναι 
8—9 πόδας, όταν δέ πνέωσιν έκ νότου άνεμοι αύξά- 
νουσι τά ΰ'ατα κατά ένα πόδα.

Αί συμπληοωτιχχ! έπισχευαί τής διώρυγος θά διαρ. 
κέσωσιν έπί έν έτος, οπότε χαί θά τελεσθώσι τά επί
σημα έγκνίνια.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΘΤ

Έξ έγγράφου τοΰ προξένου Μεσσήνης τής ’Ιταλίας 
πρός τό ύπουργεΐον τών Ναυτιχών έγνώσθη τό έξής 
τραγικώτατσν δυστύχημα, γενόμενον είς τό έλληνικΐν 
ιστιοφόρου «Ταξιάρχης», νηολογημένο» είς τόν λιμένα 
Σκοπέλου χαί τόννων 93.

Τό ιστιοφόρου τοΰτο, λόβερ, ύπό πλοίαρχον τόν 
Άλέξ, Ρωπαΐτην, άνεχώρησεν έξ Άστακοΰ διά Με
λέτην μέ φορτίον χοίρων καί οίνου.

Τήν 18 παρελθόντος εύρίσκετο έξωθεν τοΰ Κάβο 
Δουκάτο μέ σφοδράν τρικυμίαν καί τήν 19 ίδιου 60 
μίλια μακράν τοΰ Σπαρτιβέντο.

Τό μεσονύκτιον τής αύτής ημέρας ή τρικυμία είχ» 
κορυφωθή καί τά κύματα έσάρωναν τό καάστρωυ,α 
τοϋ ιστιοφόρου. Την στιγμή, έκείνην,ό υιός τοΰ πλοιάρ
χου Νικόλαος Ρωπαΐτης ήθέλησε νά ρίψη τήν μπαρ- 
κέτα (δρομόμετρου) είς τήν θάλασσαν πρός έκτίμησιν 
τής ταχύτητος. Έπλησίασε πρός τήν πρώραν πρά
γματι, άλλά τήν ιδίαν στιγμήν πελώριον κΰμα τόν 
άνήρπασεν.

Ό πατήρ τοΰ άναρπαγέντος καί τό πλήρωμα ύπε- 
βίβασαν τά ιστία πάραυτα καί δι* οίακισμών καταλλή
λων,διά σπαρακτικώ/ τοΰ πατρός κραυγών καί διά τής 
έν τώ πλοίω σάλπιγγος έπίώρας κατέγιναν είς άνεύρε 
σιν τοϋ άναρπαγέντος ύπό τών κυμάτων.

Πάσα έν τούτοι; άπόπειρα είς μάτην άπέβη, άπελ- 
πισθέντες δέ οΰτω ό πλοίαρχος καί τό πλήρωμα ήκο- 
λούθησχν ,τήν γραμμήν αύτών καί προσήγγισαν είς 
τόν λιμένα τής Μεσσήνης, ένθα άνήγγειλαν τόν πνι 
γμόν είς τόν αυτόθι ήμέτερον πρόξενον.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ μας )
ΒΡΑ ΐ ΛΑ 1)14 Δεκεμβρίου

Πρό τριών ημερών ό καιρός έφαίνετο εχων άπειλη- 
τικάς διαθέσεις,σήμερον όμως μετεβλήθη έπί τά βελτίω.

Οί ναΰλοι ένεκεν έπισωρεύσεως πολλών άτμοπλοίων 
έχωσι τάσιν πρός έκπεσμόν, ούχ’ ήττον οί σιτέμποροι 
δέν διστάζουν νά πληρώσουν 16 —16)6 διά Κοντινέντε 
καί φρ. 15 —15 5ο. διά Μεσόγειον.

Τήν πρός έκπεσμόν ταύτην τάσιν ηκολούθησαν 
καί τά σλέπια, έφ’ ών δέν ύπάρχει μεγάλη ^ή. 
τησις.Είς τόν λιμένα Βραΐλας εύρίσκονται ύπό φόρτω-
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σιν 25 άτμόπλοια, έκ τών όποιων τά έξής έλληνικα. 
«/Βικτωρίαν διά Λιβόρνον. «Μαρής Βαλλιάνος» διά 

Μεσσήνην καί Παλέρμον. «Σύρος» διά Παλέρμον. 
«Έρμης» διά Λιβόρνον. «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» διά 
Κοντινέντε. «Γεώργιος» (Μωραϊτου) δι* Άντβέρπην. 
«Τρικούπης» διά Άντβέρπην. «Μήτηρ ’Αργυρή» διά 
Μασσαλίαν-

Τό όποιον έξήχθη εις τδ Dry Dock τοϋ Γαλάζιου, 
δπως έπιθεωρηθή παρά τής ασφαλείας.

Αί τιμαί τών γεννημάτων έχουν ώς έξής :
Σίτος φρ. 9.60 τό Hect. αραβόσιτος φρ. 8.60—9.

50 ο)ο Klg. βρώμη φρ. 11.50 —11.75 ο)ο Klg. φασό
λια φρ. 12.50—13 ο)ο Klg.

Αί τιμαί τών γαιανθράκων είνε φρ. 35 κοινός και 
47 —48 τεμάχια.

Τά ΰδατα Τοϋ Δουνάβεως εινε 19 3)4 άγγλ. πόδες.

X. Μ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πολλοί εκ τών πλοιάρχων μες καί τών ιδιοκτητών 
άτμοπλοίων μας διαβιβάζουσι παράπονα κατά τοϋ 
υγειονόμου Πειραιώς, δστις παρεμβάλλει σπουδαία 
προσκόμματα είς τά καταπλέοντα Ελληνικά ατμό
πλοια έλευθεροκοινωνών ταΰτα άρκετας ώρας μετά τόν 
κατάπλουν των.

Καί άλλοτε παρετηρήσαμεν δτι τό άτοπον τής μή 
αμέσου ελευθεροκοινωνίας τών άτμοπλοίων παρέχει 
σπουδαίας δυσχερείας είς τά 'Ελληνικά πλοία καί γί
νεται πρόξενον σπουδαίων ζημιών. Καί μιας μόνον 
ώρας βραδύτης άτμοπλοίου δύναται νά στοιχίση χιλιά
δας δραχμών, τούτου δέ πικοάν πείραν έχουσιν οί Έλ
ληνες έφοπλισταί.

Τό έφ’ ήμϊν όφείλομεν καί πάλιν νά συστήσωμεν 
είς τό ’Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, δπως δι* εγκυ
κλίου καταστήση προσεκτικούς τόν λιμενάρχην Πει. 
ραιώς, ώς καί τούς λοιπούς τοΰ Κράτους, ϊνα παρέ- 
χωσι ταχέως καί άμερολήπτως πάσαν δυνατήν εύκο 
λίαν είς τά άτμόπλοια.

ΟΙ ΒΘΣΙΛΕΙΧ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΜΙΑΟΥΛΗ»

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ή Λ. Μ. δ Βασιλεύς, 
φέρων μεγάλην στολήν ναυάρχου, ή Α. Μ. ή Βασί
λισσα και αί Α. Τ. οί πρίγκηπες Νικόλαος. Άνδρέας 
καί Χριστόφορος έν στολή κατήλθον διά τής άμαξο- 
στοιχίις τής 3ης καί επιβάντες ατμικάτου μετέβησαν 
έπί τοϋ εύδρόμου «Μιαούλη· πρόςέπίσημον έπίσκεψιν. 
Άμα τή εμφανίσει τής βασιλικής σημαίας, άπαντα 
τά έν τώ λιμένι όρμοΰντα πολεμι«ά πλοία έχαιρέττσαν 
δι’ 21 βολών καί άπέδωκαν τάς νενομισμένας τιμάς.

Η ΠΡΟΣΑΡΛΞΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας, ληφθείσας είς τήν 
έν Πειραιεί έδρεύουσαν Διεύθυνσή τής Άτμοπλοίας 
ουδή, τό προσάραξαν είς τήν αμμώδη ακτήν Δοάαεσι

άτ μ όπλοιον αυτής «Γ ελεποννϊ^ος» άνειλχύσίη χωρ. 
νά ύποστή ζημίας καί έξτ,κούθησε τόν είς Θεσοαλο- 
νίκην πλοΰν του.

ΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΪΟΝ

Εις το ύπουρ γείον τών Ναυτικών ύπεβλήθησαν προ
τάσεις ναυπηγικοΰ οίκου έν Γαλλία πρός άγοράν νέου 
πολεμικού πλοίου, άνήκοντος μέν είς τό έμπορικόν 
ναυτικόν, άλλά διασκευαζ ομένου καί διά πολεμικός 
άνάγκας.

Τό πλοίον τοΰτο κατασκευής τοΰ 1891 εχει ταχύ
τητα 18 μιλιών καί μέ καινουργείς λέβητας 20 μιλι
ών. Τό μήκος του είναι 82 μ. καί τό πλάτος 9 μ. 
50. Έχει βύθισμα 2 μ. 40 και γαιανθρακαποθήκας, 
αΐτινες δύνανται νά περιλάβωσι 400 τόννους γαιά θρα- 
κας. ■

Τό ευδρομον τοΰτο δύναται νά φέρη ώς δπλι'-μόν 
4 ταχυβόλα τών 10, δύο τών 37 καί δύο τών 65

Ή τιμή τοΰ ώς άνω πλοίου άνέρχεται είς 900, 
000 φρ., άλλ’ είνε άπίθανον, δτι θέλει έγκριθή παρό
μοια αγορά πλοίου, καθόσον ότύπος τούτου οέν θεωρεί
ται χρήσιμος είς τό πολεμικόν ήμών ναυτικόν, μεθ' 
δλην τήν εύθηνήν τιμήν, είς ήν προσφέρεται.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τα ναυτικά ειοει δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον με 
ταβολήν κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

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

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

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τσίβαι) πρός 2.40
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—40.

X ρ ώ μ α τ α

Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής ά. ποιότητος πω
λείται πρός 1.50 κατ’ όκάν τής δευτέρας ποιότητος 
1.10

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ* όκάν.
Τό σκ.ΰρον χρώμα, ήτοι μαϋρον, ξύλου, πράσινον 

κκπ. πρός 1.10.

Αί τιμαί τών βερνικ’ων ώς το . ’Αμερικανικού, ’Αγ
γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν ανολόγως τοΰ 3ΐδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγ,υραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένός στατήρο; 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπαγγων καί ίστιοπά- 
νων ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πά
χους αύτώ ν ■

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Λ εμ,ενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοδίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών ΙΙυςίδων ύπ'ο 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί ’Ι£ξαρτεσμ.οΰ τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.— ’

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΓΘΥΝ22Ι2 ΕΝ ΠΕΙΡΟ ΠΙΟΛΕ1
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΪΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΜΙΟ 
ΑΧ· Λ ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

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

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΙΕΖΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΙΙΧΙΛ ϊνΧΛί’Ο'ΙΠ
ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ
Αρχ. 12

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 
♦p· ΖΡ· 1» 

ΚΞΑΜΠΧΟΧ
» Ύ » » ΤΛ «^ · π νθί κ.κ. βυνδρομ,ηταε παρακαλοΰνίεαε νά συνοδεόωσε τάς ,αετήσεες των 

πρός εγγραφήν μ-ετά τοΰ άντ-τίμ-ου. 1

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

Ά,νεμ-ολόγεον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Αεαγράμ.μ.ατα Λίαπεέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιδλί- 

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεΰθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιδλία συστημένα άμέσως είς 
τόν αίτοΰντα.
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ! ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

ΙΙε'ραιώς : AmichaTinos, Piree.
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House, old Broad Street, L' ndon e.c.

A

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων κα! 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
Τ-η.Ιεγραφ Διεύθι-Υσες COTZIAS, SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(Μεόίτης τών'Ελλιιν. άτμοπλυίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις καί πάσαν 

ΰπόθεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιθυμοϋντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. Παπαιικονόμου Ρά εΰρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα βυνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Διεύβυνσις. C. Pappaiconomos 
Sensale Maritime 

barceLlona

Η NKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων έταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας. 
WWWww w wwwwwwwww W WWWW W WWW 

Φ ΦΩΤΙΑΔΗΣ xai Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Ιίράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

και ναυλομεσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: Λ.Λ,ΛϊΚΧΙ■ Λί, Κωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός ΓΙραξιτέλοβς 8

I Ν ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροι καί ναυλομεσιται. Λέ- 

χονται έμπορεύματα έπί προμήθεια 
και προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμόπλοια.

BUENOS----AIRES.
(America Sud, Republiea ‘Argentina).

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοννται άντΐ 30 λεπτών έκαύτον εις ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τφ «ΆΟιιναϊκώ βιβλιοπωλείο)» παρά τό Υ
πουργείο ν τών Ναυτικών.

ETV ΧΓΡΩ
φύλλα τής « Λίαυτικής Ελλάδος » 
πωλοΰνται εις τό αυτόθι πρακτορείου 
τών εφημερίδων.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛΓΣ KAI Cie
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

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

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών.

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκ·/).


