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σταρακαΧοΰνται νκ αυνοδεύωβι τας αΐτήβείί των 
αντιτίμου.

ΣΗΜ «ΝΑΥΤ. ΕΛΑ.» Οΐ κρατιίόαντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριθμόν 
Ελλάδος» θεωρούνται ιλυνδρομηταΐ αυτής. τής «Ναυτικής

0 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Φαίνεται δτι δέν έχει έπζρκώς παρ’ ήμϊν 
έκτιμηθή ή σημασία καί ή αποστολή τών ειδι
κών Συνεδρίων, καί είτε ύπερτιμάται, έξαρτω- 
μένης έξ αύτών τής λύσεως πάντων τών ζητη
μάτων δι ’ ά καλούνται, ή παροράται όλως, α
κριβώς διότι δέν δύνανται νά δώσωσι πάσας τάς 
άναμενομένας λύσεις. Τοιαϋται ίδέαι κρατοϋσι 
καί περί τοΰ ναυτικού συνεδρίου, απορεί δε' τις 
άκούων : Καί τί θά βγή άπό τό ΣυνέδριΟν ; Ή 
άνάπτυςις τής ναυτιλίας είνε ζήτημα κεφα
λαίων, Κεφάλαια δέ δέν θά εύρη τό Συνέδριου !

Βεβαίως δέν θά εύρη κεφάλαια τό Συνε'δριον· 
άλλά μήπως εύρεν ή ήδύνατο νά εύρη τό Γεωρ
γικόν ; Τούτο δμως δέν άπέκλεισε τήν χρησι
μότητα αύτοΰ. Καί άν χάριν τής Γεωργίας έ- 
κρίθη άναγκαϊον ύπό πάντων ειδικόν Συνέδρων, 
έκανονίσθη δέ ήδη τη πρωτοβουλία αύτοΰ τοΰ 
Βασιλέως ή τακτική τοιούτων Συνεδρίων συγ- 
κρότησις είνε πολλφ μάλλον άπαραίτητον τοΰ
το χάριν τής Ναυτιλίας. Ό προϋπολογισμός 
τοΰ έλληνικοΰ Κράτους άναγράφει οπωσδήποτε 
καί δαπάνας τινας ύπέρ τής Γεωργίας, καί 
άλλως δέ έξεδηλώθη ή ύπέρ αύτής μέριμνα τής 
Πολιτείας, δΓ ειδικών νομοθετημάτων. Έχει 
ήδη έπιβληθή ή γεωργία είς τήν μέριμναν ταύ
την, καί άν μέχρι τοΰδε έχουσι πραχθή ύπέρ 
αύτής μικρά, άλλ’ άνεπτύχθη καί πολιτική ά
μιλλα δπως πραχθώσι μεγαλείτερα καί σπου
δαιότερα.

Διά δέ τήν έμπορικήν ναυτιλίαν ποια τά 
πραχθέντα ; Είς ποίας άποφάσεις τής Πολιτείας 
έμφαίνεται ή ύπέρ αύτής μέριμνα ; Καί είς 
ποίας επαγγελίας διαφαίνεται ελπίς μερίμνης 
είς τό μέλλον ; Διά τήν ναυτιλίαν δέν ύπάρχει 
καν ούτε τό ειδικόν ύπουργείου ! Τό ύπουργείου 
τών Ναυτικών, είς ό καί αυτή ύπάγεται, είνε 
μόνον ύπουργείου Στόλου. Έν τμήμα τής εμ
πορικής ναυτιλίας περιλαμβάνεται έν αύτώ καί 
έκεϊνο συνενωμένου μετά τοΰ τμήματος τής 
στρατολογίας, ώστε νά διευθύνη άμφότερα τό 
αυτό έκ τριών ή τεσσάρων ύπαλλήλων προσω
πικόν ! Πέραν δέ τής ύπηρεσίας τών λιμεναρ- 

► χείων ΟΥΔΕΝ έκδηλοΰται σημείου ύπάρξεως
*αί έμπορικής ναυτιλίας ύπό τήν μέριμναν τοΰ 
ύπουργείου τών Ναυτικών. ’Εντεύθεν ή οίκτρά 
κατάστασις πάσης τής σχετικής ποός τήν νκυ- 

ι

τιλίαν ταύτην νομοθεσίας, ευρισκόμενης άκόμη 
είς τήν ΠΡΟ τοΰ άτμοΰ έποχήν ! Έντεΰθεν ή 
έλλειψις πάσης φροντίδας περί τών τόσων αύ
τής άναγκών.

Τήν άναγκαίαν μέριμναν δέν ήδυνήθη άτυ- 
χώς νά έπιβάλη ή Βουλή. Καί έ'νεκα τοΰ τρό
που καθ’ όν καταρτίζονται, καί έ εκα τοΰ τρό
που καθ’ όν έργάζονται αί είδικαί έπιτροπαί τής 
Βουλής, ούδέν πράττουσι πέραν τής τυπικής ώς 
έπί τό πολύ έπεςεργασίας τών είς αύτάς παρα- 
πεμπομένων νομοσχεδίων. Είτε δέ διότι δέν 
ύπήρξαν οί ειδικοί καί θερμώς ένδιαφεοόμενοι έν 
αύτή άντιπρόσωποι, είτε διά τήν έν γένει πολι
τικήν ήμών κατάίτασιν, ή έμπορική ναυτιλία 
έγένετο ξένη καί πρός τάς φροντίδας τής Βου
λής, ώς ύπήρξε ξένη πάντοτε πρός τάς φρον
τίδας τών κυβερνήσεων.

Αύτήν τήν άπόστασιν καλείται κυρίως νά 
συντομεύση τό Ναυτικόν Συνέδριον. Ή έπί 
ταύτό συγκέντρωσις καί συνένωσις ά?τιπροσώ ϊ 
πων πάντων τών ναυτικών πληθυσμών κα 
πασών τών τάξεων, ών τά συμφέροντα συν
δέονται πρός τήν πρόοδον τής ναυτιλίας, θά έ- 
νισχύση τήν φωνήν τών άναγκών αύτής. Καί ή 
φωνή αύτη βεβαίως θα είνε έπαρκώς ισχυρά 
καί έντονος ώστε νά έπιβάλη είς τήν Πολι
τείαν τήν ύπέρ τής ναυτιλίας μέριμναν, νά άπο- 
τινάξη τήν νάρκην ύφ’ ής σήμερον νεκροΰται 
πάσα περί αύτής σκέψις, νά έξεγείρη τό ενδια
φέρον, τό όποιον άπαιτοΰσι τής Ελλάδος δλης 
τά συμφέροντα. Καί τοΰτο μόνον άν ήθελεν έπι- 
τύχει, εδει και διά μόνον τοΰτο νά συγκληθή.

Άλλ’ ϊνα έξεγερθή τό ενδιαφέρον, δέον νά 
ύποδειχθώσιν είς τήν Πολιτείαν τά μέσα δι’ ών 
οφείλει νά έλθη άρωγός. Καί τά μέσα ταΰτα 
βεβαίως δέν είνε μόνον χρηματικά. ΙΙοόκεινται 

■ ζητήματα πολλά είς μελέτην καί λύσιν. Έκ 
τής λύσεως δέ τούτων θά διευκολυνθή καί τών 
κεφαλαίων ή έξεύρεσις, έν ώ πολλήν άλλην θά 
εύρη προστασίαν ή ναυτιλία. Σήμερον συζητοΰν- 
ται τά ζητήματα ταΰτα έν τώ τύπω άπό και
ρού είς καιρόν, ύπό όλιγίστων μόνον δυναμέ 
νων νά προβαίνωσιν είς τοιαΰτα δημοσιεύματα, 
καί διά τοΰτο δέ καί διότι δέν παρουσιάζεται 
μία τις περί ένόςέκάστου ζητήματος γνώμη φαι- 
νομένη δτι έπικροτεΐται καί αναγνωρίζεται ύπό
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πολλών ή ορθή, ήΠολιτεία δέν άκούει τάς κραυ- 
γάς τών ολίγων άγωνιζομένων νά την διαφωτί- 
ζωσι καί την ώθώ’ΐν είς κίνησιν καί ένέργειαν. 
Βεβαίως δμως θά προσέζη είς τάς γνώμας ταύ- 
τας, δταν έξε'λθωσιν ένός Συνεδρίου περιβεβλη- 
μέναι τό κύρος της συζητήσεως καί έχουσαι την 
επιβολήν τοΰ όγκου, δν θ’ άποτελέση τοιαύτη 
συνέλευσις. Και τοΰ Συνεδρίου αί άποφάσεις η 
συστάσεις θχ είνε ό οδηγός φάρος είς τόν δρό- 
μον, δν οφείλει νά άκολουθήση τό Κράτος, όπως 
προστατεύση την θάλασσαν, ης άνευ ούτε ύπήρ- 
ξεν, ούτε δύναται νά ύπάρξη ποτέ έπαοκώς εύ 
δαίριων Ελλάς. Καί μόνον δσα ναυτικά θέμα- 
τα έχουσι συζητηθή μέχρι τοΰδε διά τοΰ τύπου 
άν έπιβληθώσιν είς την φροντίδα της Πολιτείας, 
τό κέρδος θά προέλθη μέγιστον καί σημαντικό· 
τατον.

*Ας μη άπαισιοδοζώμεν λοιπόν. *Ας μη νο- 
μίζωμεν δτι καθείς γνωρίζει την λύσιν τοΰ ναυ
τικού προβλήματος, δτι ή λύσις αΰτη άπαιτεϊ 
μόνον χρήμα, δτι άρα δέν θά δυνηθή πολλά και 
σημαντικά πράγματα τό Συνέδριον, άφοΰ δέν 
θά δυνηθή νά έξεύρη κεφάλαια. Δέν είνε τοϋ 
παρόντος ή έ'κθεσις τών θεμάτων, άτινα δέον νά 
τεθώσι καί βεβκίως θά τεθώσιν ύπό τήν μελέ

ΟΔΗΓΙΑΙΠΕΡΙ ΧΑΡΤΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣΚΑΘΟΛΟΥ ΠΛΩΤΙΚΗΣ
(συνέχει» χαέ τέλος)

5) Σημαπήρές. Δέν εινε δυναΐόν νά εϊμεθα 
πάντοτε βέβαιοι δτι οί σημαντήρες παραμένου- 
σιν είς τάς άκριβεϊς αύτών θέσεις. ‘Επομένως 
οί σημαντήρες πρέπει νά θεωρώνται ώς προειδο
ποιητικά καί όχι αλάνθαστα σημεία εις τούς ναυ- 
τιλλομένους, κυρίως δέ είς έκτεθειμένας θέσεις, 
καί παν πλοίον πρέπει νά πλέη διά διοπτεύσεων 
ή γωνιών σταθερών καί δχι διά τών σημαν- 
τήρων.

5) Πυροοί Κύκλοι κεχαραγμένοι έπί τών χαρ
τών πέριζ πυρσοΰ δέν παρέχΟυσι πληροφορίαν 
περί τής άποστάσεας έκ τής όποιας ούτος δύ·. 
ναται νά φανή, αλλά μόνον δεικνύουσιν,έν περι- 

' πτώσει πυρσών, οί όποιοι δέν φαίνονται ομοίως 
κατά πάσας τάς διευθύνσεις, τάς διοπτεύσεις 
μεταξύ τών όποιων ή άλλοίωσις · τού χρώμα
τος ή τής φωτοβολίας, ή καί ή άπόκρυψις τοΰ 
τ.υ-ρσοΰ γίνεται.

Πάσαι αί άποστάσεις αί παρεχόμεναι είς τούς 
καταλόγους τών φάρων καί έπί τών χαρτών διά 
τήν φωτοβολίαν τών πυρσών ύπελογίσθησαν δι’ 

την τοϋ Συνεδρίου. Οι άναλαβόντες τήν πρω
τοβουλίαν καί σύγκλησιν αύτοΰ έπραξαν βε- 
βα;ως τοΰτο έν γνώσει τών συζητητέων ζητη
μάτων. Νομίζομεν δέ δτι δέον οπωσδήποτε νά 
ένισχυθώσι και ένθαρρυνθώτιν οί άνδρες ούτοι 
είς τήν πρωτοβουλίαν των. Έγράφη ύπό τοΰ 
πάντων είδικωτάτου είς τά τής ναυτιλίας άςιο- 
τίμου φίλου κ. Ν. Κοτσοβίλλη δτι ϊνα έπιτύ- 
χη τό Συνέδριον έπρεπε νά συγκροτηθή έν Ά· 
θήναις. Εμπνέει φοβους είς τόν κ. Κοτσοβίλ- 
λην, ό θερμότατος αύτοΰ πόθος, δ’πως έξασφα- 
λισθή δσθν τό δυνατόν πληρέστερον ή έπιτυχία 
τοΰ Συνεδρίου. Δέν νομίζω άναγκαϊον νά προ- 
έλθω είς συζήτησιν τών έπιχειρημάτων αύτοΰ, 
ούτε θέλω νά διαμφισβητήσω τήν ορθότητα τών 
συλλογισμών του. ’Αλλά διότι έζελέγη ή Σύρος, 
ή μάλλον διότι έσίγησαν αί Άθήνκι και ό ΙΙει. 
ραιεύς και έσχε τήν πρωτοβουλίαν ή Σύρος, δέν 
πρέπει νά συγκροτηθή έκεϊ ; Βεβαίως δέν έννοεΐ 
τοιοΰτό τι ό κ. Κοτσοβίλλης, παρ’ ού' πολλά 
προσδοκώσι πάντες κατά τό Συνέδριον, τό ό
ποιον πρέπει οπωσδήποτε νά συγκροτηθή καί 
πιστεύομεν δτι θά συγκροτηθή.

Εμμ. Ρεπουλης.

ύψος τοΰ οφθαλμού τοΰ παρατηρητοΰ 15 ποδών 
(4μ. 5). Ό πίναξ τών αποστάσεων ορατό τη · 
τος ό είς έκαστον φαροδείκτην περιεχομενος πα
ρέχει κατά πόσον περισσότερον ή όλιγώτερον τό 
φώς είνε ορατόν, καθ’ δσον τό ύψος τής γεφύ- 
ρας είνε μεγαλήτερον ή μικρότερον. ‘Η λάμψις 
ισχυρού φωτός πολλάκις φαίνεται πέραν του ο
ρίου όρατότητος τών πραγματικών άκτίνων τοΰ 
πυρσοΰ, άλλ ’ αΰτη δέν πρέπει νά συγχέηται 
πρός τήν πραγματικήν φωτοβολίαν, άλλωστε, 
ή διάθλασις δύναται νά καταστήση ορατόν τό 
φώς μακρότερον παρά είς τάς συνήθεις περιστά
σεις. "Οταν ζητοΰμεν πυρσόν την νύκτα πολλά
κις λησμονοΰμεν δτι ύπέρ τό κανονικόν ύψος ή 
όρατότης μεγάλως αύξάνει.

Ή δλη δύναμις πυρσοΰ δέον πάντοτε νά 
λαμβάνηται ύπ’ όψει, δταν πρόκειται νά όφθή 
έν όμιχλώδει νυκτί’ ασθενές φώς εύκόλως άπο- 
κρύπτεται ύπό τής ομίχλης. Ή δύναμις αύτη 
τού πυρσοΰ δύναται νά έκτιμηθή διάτήςπαρα- 
τηρήσεως τής τάξεως αύτοΰ έν τώ φαροδείκτη, 

καί, εις τινας περιπτώσεις, διά τής παρατηρη- 
σεως κατά πόσον ή φωτοβολία αύτοΰ έν αιθρία 
νυκτί οφείλεται είς τό ύψος έφ’ ού κεΐται. Ούτω 
φώς κείμενον 200 πόδας ύπέρ τήνθάλασσζν καί 
σημεεούμενον ώς ορατόν είς 10 μίλια έν αιθρία 
εινε προφανώς μικράς λαμπρότητος, καθ’ δσον 
τό ύψος αύτοΰ έπιτρέπει νά γίνη όρατ'ν άπό 
20 μιλίων.

7) Σήματα όμίχ.Ιης. Ό ήχο^ μεταβ βάζε- 
ται διά λίαν ιδιότροπου όδού έν τή άτμο · 
σφαίρα. Πλήν τού ύπηνε'μου, μεγάλζι έκτάσεις 
σιωπής εύρέθησαν είς διαφόρους διευθύνσεις καί 
διαφόρους αποστάσεις άπό του οργάνου τού ή
χου ακόμη καί έν αίθρίη.

Επομένως δέν πρέπει νά έχωμεν μεγάλην 
βεβαιότητα δτι θά άκουσθή σήμα ομίχλης. Τό 
μηχάνημα άφ ’ ετέρου απαιτεί χρόνον τινά δπως 
ήχήση, άφ ’ ό'του είνε έτοιμον νά λειτουργήση. 
Ή ομίχλη ένίοτε ολισθαίνει απαρατήρητος πρός 
τήν ςηράν καί δεν παρατηρείτα·. ύπό τών άν- 
δρών τοΰ φάρου μέχρις δτου φθάση έκεί, έν ω 
τό πλοίον δυνατόν νά εύρίσκεται πρό αύτής διά 
πολλάς ώρας καί να πλησιάζη τήν ςηράν. Έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει ούδέν σήμα θά ήχηθή. 
Τέλος δταν ό ήχος πρόκειται νά μεταδοθή έ· 
ναντίον τοϋ ανέμου δύναται νά άνζκλασθή πρός 
τά άνω, καί τότε άνήο έπί τής έξαρτίας δύ 
ναται νά ακούση αύτόν, έν ώ δέν είνε αντιλη
πτός είς τούς έπί τοΰ καταστρώματος.

Λαμβανομένων ύπ’ όψει δ'λων όμοΰ τών γε
γονότων τούτων δέον νά προσέχωμεν παρά πολύ 
δταν παραπλέωμεν τήν ςηράν έν ομίχλη. Γενι
κώς ή βολίς εινε ό μόνος ασφαλής οδηγός. (*)

8) Πα.Ιίρροια και παΜρροιακά ρεύματα. 
Κατά τόν παράπλουν άκτών, δπου τό μέγεθος 
τής παλίρροιας είνε σημαντικόν, άπαιτείται δι
αρκής προσοχή.

Ή στροφή τοΰ παλιρροιακοΰ ρεύματος παρά 
τήν ςηράν σπανίως συμπίπτει πρός τήν πλήμην 
καί τήν ρηχίαν. Είς τούς άνοικτούς πορθμούς 
τό ρεΰμα τής παλίρροιας συνήθως προτρέχει κατά 
τρεις ώρας τήν άναστροφήν τής κατακορύφου 
κινήσεως τής παλίρροιας, τούτέστι τό ρεΰμα 
μεταβάλλεται κατά τήν ήμιπ.Ιημητ (Half-tide) 
καί τούτου ένεκα κατά τήν πλήμην καί τήν 
ρηχίαν τό ρεΰμα έχει τήν μεγαλητέρζν τα
χύτητα.

Επίσης πρέπει νά ένθυμούμεθζ δτι ένίοτε τά

(’) Καί γενικώς προκειμένου περί βολίδος συνιστώ- 
μεν πάντοτε έν νυκτί ή δμίχλη τήν χρήσιν αυτής από 
τής στιγμής καθ’ ήν τό πλοίον ύποτίθεται ότι είσήλ- 
θεν εντός τής γραμμής τών εκατόν όργυιών, έάν μή 
σημεία τής ξηρϊς δ’ίκνύουσι τήν θέσιν αύτοΰ. Είς 
τοιαύτην παράλειψιν οφείλεται τό προ τίνος γενόμενον 
νχυαγιον τής Ρωσσίας παρά τήν Μασσαλίαν. 

ύδατα άναχωροΰσι (φεύγουσι) κατωτέρω τών 
συνήθων ρηχεών τών συζυγιών, άπό τάς όποιας 
μετροΰνται τά βολίσματα τώ» χαρτών. Τοΰτο 
πάντοτε συμβαίνει κατά τάς ισημερίας, άλλα 
καί ό άνεμος δύναται νά προςενήση τοΰτο οπο
τεδήποτε καί τό ποσόν τής έλαττώσεως τού βά
θους τό όποιον δεικνύει ό χά’-της είνε διάφορον 
κατά τούς διαφόοους τόπους. Έν Πειραιεί μέ 
ισχυρούς βορείους ανέμους εύρον τόν Δεκέμ
βριον τοΰ 1897 καί τόν Φεβρουάριον τού 
1898 διαφοράν 38 εκατοστών τοΰ μέτρου ( I 
ποδός'. Τέλος δταν το περίγειον τής σελήνης 
συμπίπτει μετά τής πάνσελήνου ή τής νέας σε
λήνης τό αύτό αποτέλεσμα συνήθως παράγεται.

9) Τά βέ.Ιη ρευμάτ6>ν έπί τών χαρτών δει- 
κνύουσι τή; συνηθεστέραν ή τήν μέσην διεύθυν- 
σιν παλιρροιακοΰ ρεύματος ή ετέρου ρεύματος, 
ούδέποτε δέ πρέπει νά ύποτεθή δτι ή διεύθυνσις 
τοΰ ρεύματος δέν μεταβάλλεται άπό τής ένδει- 
κνυομένης ύπό τοΰ βέλους. Ή ταχύτηςτοΰ ρεύ
ματος άλλάσει αναλόγως τών περιστάσεων καί 
ή ύπό τοΰ χάρτου πζρεχομένη είνε απλώς ή 
μέση εύρεθεΐσα κατά τήν ύποτύπωσιν, πιθανώς 
δέ καί έξ όλιγίστων παρατηρήσεων.

10) Μεταβολή της άποκ.Ιίσεως τής πυζίδος. 
Ή βαθμιαία μεταβολή τής άποκλίσεως δέον νά 
λαμβάνηται ύπ’ όψει κατά τόν προσδιορισμόν 
τής πορείας καί τόν προσδιορισμόν τοΰ στίγμα
τος διά διοπτεύσεων. Τά μαγνητικά ανεμολό
για τά τιθέμενα έπί τών χαρτών, πρός διευκό- 
λυνσιν τής αναγωγής, σύν τώ χρόνω καθίσταν - 
τζι μικρόν έσφζλμένα καί εις τινας περιπτώσεις 
ώς έν ταϊς μικραϊς κλίμαξιν ή δπου αί γραμ- 
μαί τών διοπτεύσεων είνε μακοαί, ή έκτόπισις 
τοΰ σημείου τής αφίξεως (κατιτηρίου) διά τάς 
πορείας, ή τοΰ σημείου τοΰ στίγματος διά τάς 
διοπτεύσεις δυνατόν νά είνε σημαντική Τά ά- 
νεμολόγια χαράσσονται έκ νέου,δταν τό σφάλμα 
άνέοχηται είς τέταρτον ρόμβου’ δέν διορθσΰνται 
δέ συχνότερον ένεκα τοΰ αδυνάτου τής συχνής 
άλλοιώσεως τού αύτοΰ σημείου τής χαλκής πλα
κάς.

'Η γεωγραφική μεταβολή τής άποκλίσεως 
εις τινα μέρη τού κόσμου είνε αρκούντως τα
χεία ώστε νά. έπισπά τήν προσοχήν ημών. Έπί 
παραδείγματι είς τόν πλέοντα είς Halifax άπό 
τής Newfoundland ή άπόκλισις μεταβάλλε
ται 10° είς όλιγώτερον τών 500 μιλίων. Έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει δέον νά συμβουλευώμεθα 
τούς χάρτας τών αποκλίσεων.

Μ. Ματθαιο.ιουλος 
Ύποπλοΐαοχος του Π. Ναυτικού.

■ ---------------- -
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ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
Τ« 1901 .

Ό Γαλλικός στόλος της Μεσογείου και ό τοϋ 
Βορρά μέλλουσι νά συνενωθώσι καί νάποτελέ- 
σωσι ναυτικήν δύναμιν, ήτις θέλει ταχθή ύπδ 
τάς διατκγάς τοϋ αντιναυάρχου Gervais τοΰ 
άοχαιοτέρου τών Γάλλων ναυάρχων. Τά γυ
μνάσια τής ναυτικής ταύτης δυνάμεως θέλου- 
σιν εκτελεστή έν τή Μεσογείφ.

Κατά τό παρελθόν έτος οι δύο στόλοι συνην- 
τήθησαν παρά τό άκρωτήριον ΡίηΐείβΙΤβ,έποί- 
ησαν όμού διαφόρους ελιγμούς καί ειτα έξετέ- 
λεσαν εικονικήν προσβολήν τοΰ όρμου τοϋ Qui- 
bei’On καί τών πέριζ νήσων. Ά®’ ού δέ ά- 
πασα ή ναυτική δύναμις ήγκυροβόλησεν εις 
Brest άπέπλευσε τοΰ λιμε'νος τούτου κατά στό
λους, καί συνεκεντρώθη είς Χερβοΰργον ένθα έ- 
πιθεώρησεν αυτήν ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας' μεθ ’ δ κατέπλευσεν έκ νέου είς 
Brest καί έκεϊ διελύθη. Αί τέσσαρες θωρακο- 
βάοιδες, α'ίτινες είχον συνοδεύσει τον στόλον τής 
Μεσογείου παρέμειναν είς Χερβοΰργον.

Εφέτος ό ναύαρχος Gervais θά έχη ύπό 
τάς διαταγάς του

Ιον. Τόν στόλον τής Μεσογείου είς δν προσ
τίθενται τό Condor καί τό Brennus.

2ον. Τόν στόλον τοΰ Βορρά.
3ον. Τάς θωρακοβάριδας Bouvines καί Α- 

miral Trehouart.
4ον. Τό άνθρακοφόρον μεταγωγικόν Japon. 
5ον. Τά καλλίτερα τορπιλλοβόλα τής κινη

τής άμύνης τοΰ Τουλών, τής Κορσικής, τής Αλ
γερίας καί τής Βιζέρτας.

Ό στόλος τής Μεσογείου θ’ άποτελήται έκ 
τών θωρηκτών'

Bouvet·, Saint—Louis, Gharlemagne, 
Gaulois, Charle—Martel καί Jauregui- 
bery.

Έκτων τεθωρακισμένων καταδρομικών 
Pothuau, Chanzy, Latouche— Tre- 

ville.
Έκ τών διαφόρων τάξεων εΰδρόμων.
Du Chayla, Cassard, Galilee, Lavoi

sier καί Linois.
Καί έκ τών άντιτορπιλλικών.
Condor, Dunois, Hallebarde, Espig- 

nol, Pique, Epee, Cyclone (τορπιλλυβόλον 
άνοικτής θαλάσσης).

Ό στόλος τοΰ Βορρά θ’ άποτελήται έκ τών 
θωρηκτών

Massena, Carnot, Amiral — Baudin, 
Formidable, Courbet. Hoche.

Έκ τών θωρακοβαρίδων.

Bouvines καί Amiral Trehouart. 
Έκ τών τεθωρακισμένων καταδρομικών. 
Dupuis de Lome καί Bruin.
Έκ τών εύδρόμων. 
D’ Assas καί Jurcous.
Έκ τών άντιτορπιλλικών.
Cassini, La Hire, Fauconneau, Du- 

randal καί Yatagan.
'Ήτοι έν δλφ 15 θωρηκτά, 2 θωρακοβάριδες, 

5 τεθωρακισμένα καταδρομικά,7 εΰδρομα καί!2 
άντιτορπιλλιχά' δηλ. συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ Japon 40 πλοία' είς ταΰτα δέον νά προστε- 
θώσι καί τά τορπιλλοβόλα τής κινητής άμύνης.

Ή σύνθεσις τής ναυτικής ταύτης δυνάμεως 
είνε περίπου ή αύτή πρός τήν τοΰ παρελθόντος 
έτους καθ’ ότι αΰτη ηύξήθη μέν κατά έν θω- 
ρηκτόν ήλαττωθη όμως κατά δύο θωρακοβάρι- 
δας' ό άριθμός τών καταδρομικών καί ό τών 
έλαφρών πλοίων δέν μετεβλήθη, άλλά μόνον ά
παντα τά τορπιλλοβόλα άνοικτής θαλάσσης 
έκτός ένός άντεκατεστάθησαν ύπό άντιτορπιλλι- 
κών τοΰ τύπου Hallebarde.

Ή περί τών γυμνασίων άπ’ ευθείας συνενό- 
ησις τών άρχηγών τών στόλων καί τοΰ ναυάρ
χου Gervais ήρξατο άπό τής 35/Ja Μαίου.

Τά γυμνάσια ταΰτα έσονται γυμνάσια διπλής 
ένεργείας καί γυμνάσια ναυτικής δυνάμεως, θέ- 
λουσι δέ διαρκέσει άπό τής 28ης ’Ιουνίου μέχρι 
τής 28ης ’Ιουλίου.

Ό στόλος τοΰ Βορρά καί αί θωρακοβάριδες 
θέλουσιν άποπλεύσει έκ Βρέστης τήν 22 ’Ιουνίου.

Ό άντιναύαοχος Gervais θέλει ύψώσει τό 
σήμα αύτοΰ έπί τοΰ θωρηκτοΰ Bouvet τήν 27 
’Ιουνίου έν τώ λιμένι τοΰ ’Αλγεριού.

Σημειωτέον ότι τή προσθήκη τοΰ Brennus 
έκαστος τών δύο στόλων θά έχη πλήρη τον άριθ- 
μόν τών θωρηκτών αύτοΰ1 ώς έκ τούτου τό 
πλοΐον τοΰ άρχιναυάρχου θά δύναται νά έχη 
πλήρη άνεξαρτησίαν τών κινήσεων αύτοΰ.

Κατά τά γυμνάσια ταΰτα θέλει μελετηθή 
ύπό μεγάλην κλίμακα ή ύπό δοκιμήν νέα τα
κτική τών έλαφρών μοιρών' διά τής χρήσεως 
τοΰ άνευ σύρματος τηλεγράφου, δστις έφέτος 
έχει έγκαταστή έπί τών πλοίων άμφοτέρων τών 
στόλων θά ή δυνατή ή μεγέθυνσις τής άκτϊνος 
άνιχνεύσεως τών καταδρομικών.

Ό ύπουργός τών Ναυτικών άπεφάσισεν όπως 
συμρεθέξωσι τοϋ γυμνασίου καί οί μαθηταί τής 
άνωτέρας τοΰ ναυτικού σχολής' έκ τούτων οί 
έξ νεότεροι θέλουσι άποτελέσει μέρος τοΰ έπιτε- 
λείου τοΰ θωρηκτοΰ Brennns, οπερ έξοπλισθή- 
σεται χάριν τών γυμνασίων.

Έν Άθήναις τή 25 Μαίου 1901

Νικόλαος I. Μπόταόης 
’Ανθυποπλοίαρχος Β. Ν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Έκ τής δίτομου ιστορίας τώ? «Ναυτικών» 

τοΰ 1821 τοΰ άειμνήστου Σπετσιώτου συγγρα- 
φέως ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου, έξ ών έρανί· 
σθη ό έγκριτος συνεργάτης ύμών κ. Κωνστ. Ν. 
Παπαμιχαλόπουλος, καί έδημοσίευσεν είς τό 
προτελευταϊον φυλλάδιον τής «Ναυτικής Ελλά
δος» τήν διά λέμβου έπιστροφήν έξ Ισπανίας, 
μετά χιλιάδων ταλλήρων τοΰ άτρομήτου Ναυ
τικού Μπούκουρη (τοΰ καί ιδιοκτήτου τοΰ κατε- 
δαοισθέντος παλαιοΰ θεάτρου, όπερ, ’χάριν τής 
ιστορίας, γνωρίζομε», ότι ό ίδιος, ό ναυτικός, 
έλθών είς ’Αθήνας έκτισε τώ 1844), μεταφέρο- 
μεν σήμερον καί τό έξής χαρακτηριστικώτατον 
τών ναυτικών άνδρών τής έποχής έκείνης, ους ή 
θεία πρόνοια έφερεν είς τόν κόσμον, ί'να πολεμή- 
σωσι καί έλευθερώσωσι την άπό τόσων αιώνων 
ύπό τόν τυραννικόν ζυγόν στενάζουσαν Ελλη
νικήν πατρ ίδα.

«.... Τώ 1796, ό Β. Α. Γκίνης, έκ Σπετσών, 
έξαπατήσας τών "Αγγλων άποκλειστών τής Του
λών τήν προσοχήν, πρόσωρμίσθη έξ ανάγκης μέ 
τό πλοΐον του, ύπό φορτίον σίτου, είς Γαλλικόν 
τινα όρμον προστατευόμενον ύπό μόνου Πύργου 
τινός φέροντος ’έν ή δύο αδύνατα πυροβόλα. 
’Αγγλική δέ τις φεργάτα ίδοΰσα τό πλοΐον καί 
μή δυναμένη ένεκα γαλήνης νά τό πλησιάση 
έπεμψε διά νυκτός κατ ’ αύτοΰ πολλάς λέμβους, 
πλήρεις στρατιωτών, ί’να τό κυριεύση. Πραγμα 
τικώς οί "Αγγλοι έφορμήσαντες πανταχόθεν έπέ- 
βησαν μέν τοΰ πλο’ου, άλλ’ ίσχυράν άπαντή- 
σαντες άντίστασιν, καθ’ ήν καί ναΰται καί άςιω 
ματικοί τινες έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν, 
ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι. Μετ’ ολίγον 
έπανέλαβον τήν προσβολήν οί "Αγγλοι διά τών 
λέμβων πάλιν καί μετά μεγαλειτέρας πεισμονής, 
άλλ’άπεσοβήθησαν καί αύθις μέ νέαν ζημίαν 
των. Επειδή δέ ό έν τή παραλία πύργος δέν 
ήτον ισχυρός, ώστε νά προστατεύση τό πλοΐον 
άπό τού μεγάλου πυρός τής φεργάτκς, ήτις ού 
δόλως άπομακρυνομένη, άνέμενεν αρμόδιον πρός 
έπίθεσιν άνεμον, ό Γκίνης συνενοηθεις μετά τοΰ 
έκεΐ σταθμεύοντας Γάλλου άζιωματικοΰ, έκαυ- 
σεν αύθορμήτως τό πλοΐον του, πρό τών οφθαλ
μών τών παροργισμένων "Αγγλων καί διηυθύνθη 
είς ΙΙαρισίους. Ή Γαλλική Κυβέρνησις θαυμά 
σασα τήν γενναιότητα καί τόν αποφασιστικόν 
χαρακτήρα τοΰ άνδρός, άντήμειψεν αύτόν γεν- 
ναίως, δωρήσασα αύτφ έν τής έκλογής έκ τών 
έν τώ λιμένι τής Μασσαλίας ώραίων εύρωπαϊ- 
κών πλοίων, έξ εκείνων, δηλαδή, άτινα είχον 
δημευθή, πλήρες φορτίου ζακχάρεως καί καφ- 
φέδων, καί άνέδειξεν αύτόν καί Γαλλικόν ύπο- 
πρόξενον έν Σπέτσαις, Τοιούτων ανδραγαθημά

των, ώς έπίσης καί μεγάλων ζημιών, ώς έκ τών 
όποιων κατεστράφησαν οίκίαι πρότερον άνθοΰσαι 
έν Σπέτσαις (είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπήχθη 
δυστυχώς καί ό πάππος ήμών Ίωάν. Όρλάν- 
δος, τού οποίου τό νεόκτιστου πλοΐον συνέλα- 
βον, έδήμευσαν καί έπυρπόλησαν κατά τήν έπο- 
χην έκείνην οί "Αγγλοι έν Μελίτη) βρίθει ό πρό 
τής έπαναστάσεως ναυτικός έμπορικός βίος τών 
Σπετσιωτών....»

Έκ ΙΙε’ραιώς.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΝ ΒΡΙΝΔΗΣΙΩ’

Ό έν Βρινδησίω έλλην πρόξενος ύπέβαλεν είς 
τό ύπουργεΐον κατάστασιν έμφαίνουσαν την κί- 
νησιν τής Έλλ. Εμπορικής ναυτιλίας έν τώ 
λιμένι Βρινδησίου κατά τήν α'. τριμηνίαν τού 
1901. Οΰτω κατέπλευσαν τήν 2 Ίανουρίου ή 
βρατσέρα «Πλατυτέρα» τόν. 31 προερχομένη έκ 
Δυρραχίου μέ φορτίον άραβοσίτου άξίας 3,000 
φρ. τήν 6 Ιανουάριου τό τραμβάκολον «Μαρία» 
τόννων 18 έκ Δυρραχίου μέ φορτίον άραβοσίτου 
άξίας 3,500 φρ. Τήν αύτήν ημέραν τό τραμβά
κολον «Άγ. Νικόλαος» τόννων 18 έκ Δυρραχί
ου μέ αραβόσιτον άξίας 3,000. τήν 31 Ίανου
αρίου ή λέμβος «Πρόδρομος» 1 τόννου έκ Χέλω- 
νος κενή. Τήν 16 Φεβρουάριου ήβρατσέρα «Πλα
τυτέρα» 31 τόννων έκ Δυρραχίου μέ άραβόσι- 
τον άξίας 4, 000. Τό τραμβάκολον «Αγ. Νι 
κόλαος» τόννων 18 έκ Δυρραχίου μέ άραβόσι 
τον 2,000 φρ. άξίας.

Έπίσης τό τραμβάκολον «Μαρία» τόννων 18 
έκ Δυρραχίου μέ διάφορα φορτία άζίας 3,500 
φρ. Το τραμβάκολον «ΙΙκλκμήδιον» τόννων 2 2 
έκ Δυρραχίου μέ άραβόσιτον αξίας 3,5011 φρ. 
Τήν 5 Μαρτίου τό τραμβάκολον «Γεώργιος» 
τόνων 18 έκ Κερκύρας μέ φορτίον βούρλων άξί
ας 2,000 φρ , τό τραμβάκολον «Μαρία» τόν
νων 18 έκ Δυρραχίου μέ φορτίον άραβοσίτου 
άξίας 3,500 φρ. Τήν 25 Μαρτίου τό καίκιον 
«Άγιος Διονύσιος» τόννων 17 έκ Κεφαλληνίας 
μέ φορτίον βούρλα άξίας 12·0, έπίσης τό καΐ- 
κιον «Άγιος Διονύσιος» τόννων 16 έκ Βονίτσης 
μέ βοΰολα άξίας 780 φρ. Ή βρατσέρα «Όλ 
γα» τόννων 28 έκ Ληξουρίου κενή. Τήν 28 ή 
βρατσέρα «Άγ. ’Ιωάννης» τόννων 31 έκ Κερ
κύρας καί τήν 29 ή βρατσέρα «Αικατερίνη». 
"Ητοι έν συνόλω 15 πλοία 326 τόννων μέ φορ
τία άξίας 32,980 φρ.
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

-

Τό ύπό ελληνικήν σημαίαν φορτηγόν άτμόπλοιον «I Ιολύμητις» τοϋ κ. ”Οθ. Σταθάτου χωρητικότητος 5,500 
τόννων, ύπό πλοίαρχον τόν κ. Ε. Καραβίαν, έκ φωτογραφίας φιλοτεχνηθείσης παρά τοΰ έν Βραΐλα διακεκριμέ
νου καλλιτέχνου κ. Marco Klein, εΰγενώς παραχωρήσαντος ταύτην μετ’ άλλων εις τόν ανταποκριτήν μας κ. 
X. Μεσσήνην,

Ή ρυμούλκησις τοϋ ελληνικού ιστιοφόρου «Στέφανος» προσαραςαντος εις τας ακτας τής Σικελίας 

τόν παρελθόντα χειμώνα.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

’Λυρικής ΙΙαράλια

Είς τά παράλια τής ’Αφρικής, τοϋ Λευκού 
’Ακρωτηρίου, του Σέρα - Λεόνε ό άνεμος πνέει 
συνήθως άπό τόν Βορράν κλινών πρός τόν Που- 
νέντε ενίοτε καί πρός τόν Λεβάντε.

Άπό τό Σέρα-Λεόνε μέχρι τού άκρωτηρίου 
Πάλμκς ή συνήθης διεύθυνσις τών τοπικών άνε
μων είνε ΙΙουνέντε--Μαίστρο. Πέραν τοϋ άκρω
τηρίου Πάλμας πρός Νότον μέχρι 28° μοίρας 
Νοτίου Πλάτους, οί άνεμοι πνε'ουν άπό τό μέ
ρος τών καιρών Γαρμπή κλίνοντες πρός τήν 
Όστρια καί πότε πρός τόν Ιίουνέντε, κατά τήν 
διεύθυνσιν τής ’Αφρικανικής παραλίας.

Μακράν τής παραλίας ταύτης μέχρι 200-300 
μιλιών επικρατούν συχναί γαλήναι καί αιφνίδιοι 
άνεμοι τούς οποίους ονομάζουν Τοονάδας (Tor
nados). Οί άνεμοι ούτοι δέν έχουν ώρισμένην 
διεύθυνσιν και έπομένως πνέουσιν άπό όλα τά 
μέρη τοϋ όρίζοντος άλληλοδιαδόχως.

’ιόηιιερινός

Εις τήν θάλασσαν τοϋ ’Ισημερινού δηλαδή 

μεταξύ ’Αμερικής καί ’Αφρικής, προς Βορράν 
τοΰ ’Ισημερινού πνέουσιν ώς έπί το πλεϊστον άνε
μοι τής "Οστριαι, τρεπόμενοι πρός τόν Σιρόκον 
καί Λεβάντε. Οί άνεμοι ούτοι φθάνουν άπό τής 
4° μοίρας Βορείου πλάτους μέχρι τής 12°, ενί
οτε δμως φθάνουν καί μέχρι τής νήσου Πρασί
νου ’Ακρωτηρίου. Άπο τοϋ μηνός ’Ιουνίου μέ 
χρι τοϋ Σεπτεμβρίου οί άνεμοι τοΰ Γαρμπή πνέ 
ουν μετά δυνάμεως και ό ούρανός είναι κεκαλυμ- 
μένος άπό νέφη προζενοΰντα άδιάκοπον βροχήν.

Αί νηνεμίαι καί οί ελαφροί άνεμοι είναι σπά
νιοι άπό τοΰ ’Ιουλίου μέχρι τοΰ Αόγούστου, αρ
χίζουν δέ τόν Ίβριον.

Βραζιλίας ΙΙαράλια
Είς τά παράλια τής Βραζιλίας πνέουν δύο 

περιοδικοί άνεμοι, άπό τοϋ Γρέγου μέχρι τοΰ 
Λεβάντε, κατά τούς μήνας Σεπτέμβριον,’Οκτώ- 

I βριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον Ιανουάριον, Φε
βρουάριον καί Μάρτιον, καί άπό τής "Οστριας 
μέχρι τοΰ Σιρόκο—Λεβάντε κατά τούς μήνας 
Απρίλιον, Μάϊον, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύ
γουστον.

I

Ό λιμήν τής Δελαγόας έν Νοτίω Αφρική, όπου ή άποβίβασις τών αγγλικών πολεμεφοοιων.
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’ατλαντικός Ωκεανός
Είς τόν ’Ατλαντικόν Ωκεανόν μεταξύ τής

10° μοίρας και 28° Βορείου Πλάτους και είς
αποστοεσιν 200—250 μιλίων άπό τής παρκλίας
τής Αφρικής πνέει σχεδόν πάντοτε ά'νεμος έλα-
φρός τοΰ Γρέγου.

Ειρηνικός Ωκεανός
Έπί τής λεκάνης τοΰ Είρηνικοΰ ’Ωκεανού οί

άνεμοι Σιρόκος καί Γρέγος πνέουσιν άνευ δια-
κοπής μακράν τής παραλίας.

ΝίΚ. ΚΟΤΣΟΒΆΛΗΣ

0 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ!

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Άπό Άντβέρπην είς Νατάλην μίλ 7060

9 9 » Κέαν Όρλεάνην 9 4819
» 9 » Νεαν Ί όρκην 9 3290
9 » » Νιούσουαγκ (Κίνας » 11215
9 9 » Όζάκαν 9 11135
9 9 » Παναμαν 9 11757
9 9 » Penang 9 8096
Η η » Περναμποΰκο 9 4190
» » » Quebec » 31ι.Ο
9 9 » Ρανκούν 9 7970
» » » Ρίον Ίανέϊρον 9 5257
9 9 » Άγιον Φραγκίσκον 9 13838
9 9 » Σαγκάην 9 10683
9 9 » Σιγκαπούρην • 8403
9 9 » Άγιον Ίωάννην 9 2232
9 » »Άγ.Βικέντ.(Πράσ. Άκο.)» 2550
9 9 » Σουέζ 9 3370
9 9 » νήσοι Βανκοΰβερ » 14500
9 » Βαλπαραΐζον 9 9101
ν 9 » Ούέλλιγκτον(διά Σουέζ) » 11700
• 9 » Ύοκοχάμαν 9 11309
9 9 » Ζανζιβάρην (διά Σουέζ) » 6413
9 9 » » (διά Άκρωτηρ )» 8857
» ’Αρχάγγελον » Άμπερντίν > 1605
9 9 » Δοΰνδι 9 1667
9 9 » Άρρουϊκ 9 2200
9 9 » Άμμερφεστ )) 780
9 9 » Έλιγολάνδην V 2085
» y> » Χούκ (τής ’Ολλανδίας) » 2170
» & » Χούλλ 9 1870
» » » Leith 9 1691
9 » » Λονδίνον 9 2050
» 9 » Μίδλεσβρουγ 9 1779
)> * » 9 Σελδ Ρίβερ 9 2250
» 9 » Schields 9 1750
9 9 » Texel 9 2155
» 9 » Vadsoe 9 550

9 » » Βάτεοφοο 9 2145
» Πειραιώς 9 Κωνσταντινούπολή » 377
» » 9 Καλλίπολιν » 260
» » 9 Μάλταν )) 540
» Bar row 9 Aberyslhwith » 145
» » » Άβερδήν » 555
» » 9 Άρδροσσάν 9 140
» » 9 Barry » 258
) » 0 Μπέλφαστ » 110
) .9 9 Βριστόλην 9 288
► » » Ακρωτήριου Οΰοάθ » 365
> » 9 Κάρδιφ » 266
• » » Κόοκ » 260
» » 9 Deal » 5SO

9 9 Δούγκλας » 52
9 9 Ντρογκεντά 9 130
• » ΔουβλΓνον 9 138
» 9 Δοϋνδι 9 615
» » Φάλμουτ 9 320
» 9 Φλήτβουδ 9 18
» 9 Γκαλουάϋ 9 420
» )) Γλασκώβην 9 190
» » Γρήνοκ » 172
» 9 Άρτλπουλ 9 711
» » Holyhead 9 73
» 9 Χούλλ (νοτίως) 9 790
» 9 Leith 9 630
» 9 Λίμερικ 9 490
9 » Λίβερπουλ 9 48
» 9 Λονδίνον 9 675
» 9 Λονδόνδερυ 9 185
» » Lynn 9 760
» 9 Μίδλεσβρουγ 9 725
» 9 Μίλφορδ Χάβεν 9 200

» 9 Νιοΰπορτ 9 276
» 9 Ntoupu » 130
9 9 ΓΙλυμούθην 9 340
9 9 Πόρμαδοκ 9 140
» 0 Sharpness 9 296

» Σλιγό 9 296
9 Σούθαμπτον 9 465

9 9 Στράνραερ » 110
» 9 Σούνδερλανδ » 709
» 9 Σβάνσεα 9 231
» 9 Τρουν 9 135
» 9 Τάϊν (βορείως) 9 700
9 9 Βάτερφορ 9 210
9 9 Βέξφορ 9 165
» υ Ούΐτμπυ (βορείως) Ο 740
9 9 Ούάϊτ Χάβεν 9 35

9 Γλάομουτ 9 680
(ακολουθεί) Κ. Ε. Α

«ΙΗΧΛΝΛΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΕΩΣ
(Triple expansion)

’Αριστούργημα συστήματος μηχανής θεω
ρείται ή νέα έφεύοεσις τής τριπλής έκτονώσεως 
τής όποιας παραθέτομεν τήν εικόνα ενταύθα.

Άπό τού 1890 ήρχεσαν νά γενικεύονται 
αί μηχαναι τής τριπλής έκτονώσεως, συνιστά- 
μεναι κυρίως άπό τρεις κυλίνδρους, ενός ύψηλής 
πιέσεως καί δύο χαμηλής, κειμένων κατά μήκος 
του πλοίου καί εις εύθειαν γραμμήν, ώς φαίνε
ται είς τό άνωθεν τής είκόνος μέρος.

Τό σύστημα τούτο άνώτερον τοΰ τής διπλής 
έκτονώσεως, δώτι ή καύσιμος ύλη είναι ολιγω- 
τέρα καί επομένως οικονομία καθημερινή όχι 
μικρά, έκρίθη παρά τών έν Ευρώπη μηχανικών 
ώς τό καταλληλότερου διά τά έμπορικά καί φορ
τηγά άτμόπλοια καίτοι ή μηχανή είναι πολυ- 
πλοκωτέρα τού τής διπλής έκτονώσεως συστή
ματος.

Ή τελεία είκών, ήν παραθέτομεν μάς δει
κνύει τό σύστημα ολόκληρον τής τριπλής έκτο 
νώσεως καί όλα τά διαμερίσματα αύτής λεπτο
μερώς, ούσης τής μηχανής έστραμμένης είς

τρόπον, ώστε νά φαίνεται ή κίνησις και ή θέσις 
έκ τής όποιας κινεί αυτήν ό μηχανικός.

Έπί τής βάσεως ταύτης κατασκευάζονται 
άπό τοΰ 1896 τά νεώτερα συστήματα τετρα
πλής έκτονώσεως (quatruple expansion) 
διά τά μεγάλα ύπερωκεάνεια ταχυδρομικά ατ
μόπλοια’ άλλ’ αί μηχαναι αύται είναι πολύ- 
πλοκώτεραι, έπιφέρουσαι μεγαλειτέραν άκόμη 
οικονομίαν είς τήν καύσιμον ύλην.

■jj κίνησις τών μηχανών τής τριπλής καί 
τετραπλής έκτονώσεως άπαιτεΐ μεγάλην άνά-· 
πτυξιν άτμοΰ, οί δέ λέβητες δέν διαρκοΰν, όσον 
διατηρούνται είς τό σύστημα τής διπλής έκτο 
νώσεως καίτοι λαμβάνονται είς τήν κατασκευήν 
όλα τά προφυλακτικά μέτρα.

Τά άπό τής κατασκευής τοΰ 1892 καί έν- 
τεύθεν φορτηγά ατμόπλοια έχουσι σύστημα μη
χανών τριπλής έκτονώσεως.

Ό Μηχανικός
ΙΩΑΝΝΗΣ

1
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΝ ΝΗ5 β*

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TOY X. ΝΙΚ- ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Σαλαιιΐς

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
77ερίπ./ου<; ’Αγγλικά μιλιά 
'Ύψοι; Γαλ'Ίκά με'τρα.

Πλάτος Β. 37° 56'
Μήκος Α. 23° 30'

ϊίόνος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίχ.ίονς ’Αγγλικά μιλιά 
")'yoq Γαλλικά με'τρα

Πλάτος Β. 36° 57’ 
Μήκος Α. 24° 42'

Σϋρος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ-Ιους ’Αγγλικά μίλια 
"Ί'^·ος Γαλλικά με'τρα

Πλάτος Β. 37° 26'
Μήκος Α. 24° 55’

Κύθνος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίχ.Ιοος ’Αγγλικά μίλια
"Υψος Γαλλικά με'τρα

ΙΙλατος Β 37° 25'
Μήκος Α. 24” 26'

Αίγινα

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά με'τρα

Πλάτος Β. 37° 43'
Μήκος Α. 23° 30'

92.61
35.—

38<.—

89.15
26.—

695.—

85.82
26.—

437.—

85.75θ/ο
25.—

293. -

82.32
22.—

534.—

Μύκονος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 75.46
ΙΙερίχ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 25.—
Ύψος Γαλλικά μέτρα 363.—

Πλάτος Β. 37« 28'
Μήκος Α. 25° 23'

"Ιδε προηγούμενου.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είναι όντως περίεργον τδ μέτρον, δπερ 
θέλει ό κ. Τελώνης Πειραιώς νά έφαρμόση, 
ώς μανθάνομεν, έπί τών Ελληνικών φορ
τηγών άτμοπλοίων. Τδ μέτρον δέ τοΰτο 
είναι τόσον περίεργον καί καινοφα ές, όσον 
καί έπιζήμιον διά τήν έλληνικήν ναυτιλίαν 
Μέχρι τοΰδε είναι γνωστόν δτι τά διερχό- 
μενα έκ Πειραιώς άτμόπλοια ήνθράχευον 
άνευ οΰδεμιάς παρατηρήσεως, ούδ’έθεω- 
ρεϊτο ή άνθράκευσις, ώς φορτίον διά τδ 
όποιον άπιιτεϊται καταβολή φαρικών τελών

"Ηδη ό κ. Τελώνης τήν παρελθοΰσαν 
Τετάρτην είς άτμόπλοιον μέλλον νά άπο- 
πλεύση διά Ταϊγάνιον έχαρακτήρισε τήν έκ 
200 τόννων προμήθειαν γαιάνθρακας, ώς 
γαιανθρακοφορτίον, δηλών συγχρόνως δτι 
τοΰτ’αύτδ θά πράττη δι’δλα τά εις Πει
ραιά καταπλέοντα Ελληνικά άτμόπλοια !

Ή είδησις είναι τόσον καταπληκτική, 
ώστε άδυνατοΰμεν νά τήν πιστεύσωμεν. Ό. 
νόμος παρέσχεν άτέλειαν είς τάς άπαραιτή- 
τους διά τδ πλοΐον καί τδ πλήρωμα προ
μήθειας καί ό γαιάνθραξ είναι διά τήν μη
χανήν ή πρώτη καί κυριωτάτη τροφή, ό 
έπιούσιος άνευ του όποιου αδύνατον νά κι- 
νηθώσιν οί τεράστιοι σίδηροί μοχλοί, οί 
άποτελοΰντες αυτήν. Που ό κ. Τελώνης 
ευρεν έν τή προμήθεια τοΰ γαιάνθρακος τών 
έσχαρών τοΰ πλοίου έμπορεύσιμον είδος ; 
Εάν τδν μέτρον του δύναται νά συντελέση 

πρδς ένίσχυσιν τοΰ ταμείου τών φάρων καί 
φανών, άλλ ’ είναι ελάχιστα συντελεστικδν 
ύπέρ τής άναγεννωμένηςΈλλην.ναυτιλίας.

Αρκετάς έχουσιν ένοχλήσεις οί Ελλη
νες πλοίαρχοι καί άρκετά καθ’ έκάστην έμ- 
πόδια άπαντώσι παρά τών διαφόρων αρχών 
καί άρκετά μερικοί τελωνοφύλακες έξαν- 
τλοΰσι τήν αυστηρότητα αυτών κατά τών 
'Ελληνικών πλοίων, τρεπόμενοι είς ματαίας 
έρεύνας καί άκαίρως χρονοτριβοΰντες. Διά 
τά Ελληνικά άτμόπλοια θά είναι νέον δεί
γμα καταδιώξεως τδ μέτρον τοΰ κ. Τελώ
νου, καταδιώξεως άπερισκέπτου εννοείται, 
καθόσον τά άτμόπλοια άποφεύγοντα τδν 
λιμένα Πειραιώς θά άνθρακεύωσιν είς Κων
σταντινούπολή ή οπουδήποτε άλλου είς τδ 
μέλλον, καί πάλιν έπί βλάβη τής άγοράς 
τοΰ Πειραιώς.

ΝΑΥΤΙΚΟΝΔΙΚΑΙΟΝ

ΙΙΩΛΗΣΪΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
'Εάν ό πλοίαρχος είς ον οφείλεται ναΰλος, λαβών 

την αδειαν παρά τοϋ φορτωτοΰ, πώληση τδ φορτίον εις 
τον τόπον τοϋ προορισμού του, άνευ τής άδειας τοΰ δι
καστηρίου, ποϊαι έσονται αί συνέπειαι τής παραβάσεως 
ταύτης; "Η, δύναται δ πλοίαρχος ουτο: νά θεωρηθή 
ένοχος ναυταπάτης;

Ήρωτήθημεν νά έκφράσωμεν γνώμην έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου, ύπδ την προϋπόθεσή, ότι ό φορτωτής 
εδωσε ρητην αδειαν πρδς τδν πλοίαρχον νά πωλήση 
τδ φορτίον καί πληοωθή τδν ναΰλον του.

Έν σχέσει πρδς την περίπτωσιν ταύτην, εχομεν 
ύπ’δψει τδ άρθρον 30ft τοΰ Έμπορ. Κωδικός. «Έάν 
ό παραλήπτης δέν θελήση νά παραλαβή τάς πραγμα
τείας, δ πλοίαρχος δύναται νά πωλήση δ.ά τοΰ δικα
στηρίου μέρος αύτών πρδς πληρωμήν τοΰ ναύλου του 
καί νά παρακαταθέση'τδ ύπόλοιπον. Έάν δέν έξαρκοΰν 
πρδς πληοωμήν τοΰ ναύλου διαφυλάιτει την κατά τοΰ 
φορτωτοΰ αγωγήν του.

Μέχρι τινδς έπεκοάτει ή γνώμη,παρεδέχθησαν δέ καί 
τινες δικαστικαί αποφάσεις ώς ή τοΰ Έφετείου Ρουάν 
τής 10 Μαίόυ 1852 ότι καίτοι τδ φορτίον έπωλήθη 
άνευ δικαστικής άδειας, ό πλοίαρχος διατηρεί τδ δικαί
ωμα αναγωγής κατά τοΰ φορτωτοΰ διά τδ ύπόλοιπον, 
ή δέ παράβασις αΰτη, παρέχει μόνον τδ δικαίωμα είς 
τδν φορτωτήν νά παραπονεθή, ότι δ πλοίαρχο; δέν έπε- 
μελήθη τά συμφέροντα αύτοΰ, καί οΰτω τδ φορτίον 
έπωλήθη είς έλάσσονα τιμήν τής πραγματικής. Τοΰτο 
όμως εινε ζήτημα άποδείξεως, δ δε πλοίαρχος άποδέι- 
Χνύων ότι ούδεμία βλάβη προσεγένετο εις τδν φόρΐω- 
ΐήν, διότι κατεβλήθη πασα ®ροντ'ις καί επιμέλεια ποος 
Ιτερίφρούρησιν τών συμφερόντων τοΰ φορτωτοΰ διετήρει 
τήν αναγωγήν του. Τδ ’Ακυρωτικόν όμως τής Γαλλίας 
άπέκρουσε τήν έκδοχην ταύτην είπδν όρθώς κατ' έμέ 
ότι άμα δ πλοίαρχος παρέλεεψε νά ζητήση παρα τοΰ 
δικαστηρίου τήν άδειαν ποδς έκποίησιν αποβάλλει τδ 
δικαίωμα τής αναγωγής κατά τοΰ φορτωτοΰ διά τδ 
περιπλέον τοΰ ναύλου. (Alanzet sur Γ article 305 και 
Bedarride sur 1’ article 305). Άλλ’ αί συνέπειαι αύ· 
ται έπονται, όταν κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 305 
δ παραλήπτης άρνεΐται νά παραλαβή τό φορτίον, επί 
τοΰ προκειμένου όμως, εχομεν δεδομένον ότι δ πλοίαρ
χος έλαβε τήν άδειαν παρά τοΰ φορτωτοΰ νά έκποιήση 
τό φορτίον προς πληρωμήν τοΰ ναύλου του.

Ύπδ τήν προϋπόθεσιν ταύτην δέν συντρέχει δ όρος 
τοΰ νόμου τής άρνήσεως τουτέστι τοΰ παραλήπτου, 
εκλείπει δέ και δ σκοπός τοΰ νόμου βουλομενου να προσ- 
τατεύση τδ συμφέρον τοΰ φορτωτοΰ, δσάκις ούτος μα
κράν εύρισκόμενος τοΰ τόπου τής πωλήσεως, δύναται 
εύχερώς νά ύποπέση είς τήν παγίδα τής κακής πιστε- 
ως τοΰ πλοιάρχου, ή τής αδιαφορίας αύτοΰ προς επιτυ

χίαν μείζονος προσφοράς, δταν έκ τής τιμής τοΰ φορ
τίου εξασφαλίζεται δ ναΰίος.

Όταν δ φορτωτής συναινεϊ είς έκποίησιν καί χορηγεί 
τήν πρδς τοΰτο εντολήν, ή έπαγρύπνησις τής δικαστι
κής αρχής πρό τοΰ κυρίου, όστις απαλλοτριοϊν τήν πε
ριουσίαν αύτοΰ δΓ ετέρου προσώπου, ήθελεν είσθαι 
άξίωσις ύπδ νομικήν έννοιαν αδικαιολόγητος, ούτε 
είνε ή διάταξις τοΰ άρθρου 305 δημοσίας τάξεως, άλλ’ 
αφορά άποκλειστικώς είς τδ συμφέρον τοϋ φορτωτοΰ, 
άμα ούτος δΓ οίουδήποτε λόγον, δέν θέλει νά παοαλά- 
βη τδ φορτίον, η δπερ ταύτδν, απουσιάζει, δέν ύπάρχει 
δέ παραλήπτης είς τδν τόπον τοΰ προορισμού.

’Εννοείται οίκοθεν ότι ούδέ λόγος δύναται νά γείνη 
περί ναυταπάτης κατά τήν προκειμένην περίπτωσιν. 
Ή έλλειψις τής δικαστικής άδειας πρδς έκποίησιν τοΰ 
φορτίου, δσάκις απαιτείται, κατά τήν μάλλον έπικρα- 
τοΰσαν γνώμην, ήτις κατ’ έμήν γνώμην είνε καί ή όρ- 
θοτέρα, στερεί μόνον τδν πλοίαρχον, τοΰ δικαιώματος, 
νά ζητήση παρά τοΰ φορτωΤοΰ τδ μετά τήν έκποίησιν 
τοΰ φορτίου ύπολειπόμενον ποσδν τοΰ ναύλου. Όθεν 
ούτε λόγος δύναται νά γίνη περί ναυταπάτης, διότι ή 
ποινική ναυταπάτη, οϊα ήθελεν είσθαι έπί τοΰ προκει
μένου, προϋποθέτει δολίαν προαίρεσιν πρδς σφετερισμδν 
ξένης περιουσίας.

Σΰρος Εμμ. Μακρυέιαννης
δικηγόρος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
Οί χ. χ. ’Αδελφοί ΜιχαλινοΟ παρήγ- 

γειλαν είς West Hartlepool χαί είς τά 
μεγάλα έργοστάσια τών χ. χ W illiam 
Gray et C1 νίον άτμόπλοιον τόννων 5300 
άντί Χερών αγγλικών 41,000.

Τδ μήκος τοΰ άτμοπλοίου τούτου θά 
είναι 338 αγγλικών ποδών, πλάτος 40 και 
•9 καί τδ βύθισμά του 20 και 6. Θά δνο- 
μασθή «Μαρία ΜιχαλινοΟ» και ή παράοο* 
σίς του γενήσεται τδν Φεβρουάριον τοΰ 
1902. _

01 ΝΑΥΛΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
(Τοΰ έν Ταϊγανίω άνταποκριτοΰ μας)

• 28 Μαίου 1901.
’ Οί ναΰλοι έντεΰθεν ούδέν τό έκτακτον πα- 
ρουσιάζουσι. Ναυλώσεις ελληνικών άτμοπλοίων 
γίνονται συνεχώς. Δια Ροττερδάμην τιμή 9 καί 
6—10 σελλίνια κατά τόννον.

Διά Μασσαλίαν έγε'νετο ναύλωσις πρός 10 
φρ. καί 50. Ή αυτή τιμή δίδεται καί διά τήν 
’Ιταλίαν μέ αύςησιν 0,25 διά δεύτερον λιμε'να 
καί 0,25 διά τρίτον. 1
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Τοϋ έν Βραΐλα άνταποκριτοϋ μας)

2 ’Ιουνίου 1901

Ή κατάστασις τών ναύλων ένταΰθα είναι 
απελπιστική. Οί πράκτορες προσφε'ρουσιν ατμό
πλοια μέ ναύλον 8 σελ. κατά τόννον δι’ Άν- 
τβε'ρπην καί Ροττερδάμην καί 8 καί 6 δι’ Άμ· 
βοΰργον. Μεθ’ δλην έν τούτοις τήν χαλαρότητα 
τών ναύλων οί έμποροι έχοντες ύπ’ δψει τούς 
συνεχείς έκπεσμούς τών σιτηρών έν Εύρώπη δι 
στάζουν νά προβώσιν είς φορτώσεις.

Ή Μεσόγειος, τής όποιας οί ναύλοι πρό τί
νος ήταν σχετικώς καλοί έπαυσε νά είσαγη, δπερ 
έφερε γενικήν παράλυσιν τών ναύλων, κυμαινο- 
με'νην μεταξύ τών 6—8 φράγκων.

Οί ναύλοι τών σλεπίων παραμε'νουσιν αμετά
βλητοι.

Οί γαιάνθρακες τιμώνται προς 35 φρ. κατά 
τόννον, αί δέ τιμαί τών σιτηρών έχουσιν ώς έξής: 

’Αραβόσιτος: 9,60—9,70 τά °/θ KlgS. 
Σίτος: 8—8,10 τδ Hect.
Κριθή: 9,10-9,20 τά % Hect.
Έν Βραίλοε φορτώνουσιν 8 ατμόπλοια, έκ τών 

οποίων τά δύο είναι Ελληνικά « Έρνε'στα Φω- 
σκόλου» διά Μεσσήνην καί «Λεονάρδος» δι’ 
’Ιταλίαν.

Έν Γαλαζίω εύρίσκονται υπό φόρτωσιν 4 άτ- 
μόπλοια, έκ των όποιων μόνον ό «Κωνσταντί
νος» ύπό Ελληνικήν σημαίαν προωρισμε'νος διά 
τήν Μεσόγειον.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τά άτμόπλοια τών κ. κ. άδελφών Σταθάτου τών 
άντιποοσωπευομένων έν Πειραιεΐ παρά τοΰ κ. Π. Στα
θάτου εύρίσκονται τό μέν «’Αντώνιος Σταθάτος» τόν 
νων 4,800, πρωτοτάξειδον, ύπο φόρτωσιν γαιάνθρακος 
είς Νιουκάστελ Β. ’Αγγλίας. Έναυλώθη διά Σουλινά 
μέ ναΰλον 8 σελλινίων καί θά διέλθη έκ Πειραιώς, 
δπως νηολογηθή.

— Τό άτμόπλοιον σ’Αμφιτρίτη» τόννων 4,600 
έναυλώθη νά φορτωθή είς Βραΐλαν σιτηρά μέ ναΰλον 
9 σελλίνια διά διαταγήν είς Γιβραλτάρ, μέ πιθανότη
τα διευθύνσεως είς ’Αγγλίαν. Άνεχώρησε τή 5)18 
’Ιουνίου έκ Βενετίας διά Βραΐλαν. Έκ Πειραιώς θά 
διέλθη τό Σάββατον πρός άνΟράκευσιν.

— Τό ατμόπλοιον «Κωνσταντίνος Σταθάτος» τόν- 
νων 3,400 άνεχώρησεν έκ Κάρδιφ τήν 2)15 Ιουνίου 
μέ άνθρακοφορτίον διά Πειραιά είς παραλαβήν τοϋ κ.

Π.Α Σταθάτου 1500 τόννους καί άδελ®ών Φραγκούλη 
1600 μέ ναΰλον 8 σελλινίων.

— Τό ατμόπλοιον «Ποσειδών» τόννων 4,000 φορ
τώνει είς Βραΐλαν σιτηρά διά τό Χουλλ τής ’Αγγλίας 
μέ ναΰλον 9 σελλινίων.

— Τό άτμόπλοιον «Ανδριάντα Σταθάτου» τόννων 
3,800 έκφορτώνει είς Βενετίαν. Έναυλώθη έκ Βραΐ
λας διά τό Continent μέ ναΰλον 9 σελλινίων.

(’Ατμόπλοια Μιχαλινοΰ)
Τό άτμόπλοιον «’Αλέξανδρος Μιχαλινος» άνεχώ

ρησεν εκ Ταϊγανίου μέ ναΰλον 10 σελλινίω διά τό 
Emden τής Γερμανίας. Σήαερον Κυριακήν θά διέλθη 
έκ Πειραιώς πρός άνθράκευσιν.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινος» εύρίσκε- 
ται είς Κάρδιφ ύπό φόρτωσιν διά Πειραιά μέ ναΰλον 
8 σελ. καί 6 πεννών.

— Τό άτμόπλοιον «Βαλλιάνος» έπίσης ύπό φόρ- 
τωσιν είς Κάρδιφ διά Πειραιά μέ ναΰλον 8 καί 6.

— Τό ατμόπλοιον «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» εύρίσκε· 
ται είς Κάρδιφ φορτώνον γαιάνθρακας διά Σΰρον μέ 
τόν αυτόν ναΰλον.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

— Κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα κατέπλευσαν 
είς τόν λιμένα Πειραιώς ή «’Ιωνία» τής Πανελληνίου 
έκ Χίου, «"Ηρα» τοΰ Τζών έκ Κων)πόλεως, «Γεώο- 
γιος Κούτσης» καί «Άκρόπολις» έκ Ταϊγανίου μέ 
φορτίον σίτου καί «Άνδρος» έκ Ταϊγανίου πρός άνθρά- 
κευσιν.

— Έπίσης τό αυστριακόν «Ceres» έκ Σμύρνης 
καί «Ήλέκτρα· έκ Κωνσταντινουπόλεως.

— Τήν παρελθοϋσαν Τρίτην ό «Σκαραμαγκάς» 
τής Πανελληνίου έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον σίτου καί 
«Έπτάλοφος» έκ Νικολάϊεφ πρός άνθράκευσιν.

— Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην τό «’Αδελφοί Σι- 
φναίου» έκ Καστελαμάρε πρός άνθράκευσιν, «Δέσποι
να» έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, «Βυζάντιον» 
ΙΙαν:αλέοντος έκ Σμύρνης καί «Ναύπλιον» τοΰ Γουδή 
έκ Θεσσαλονίκης—Βώλου.

— Τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην ή «Σάμος» τής 
Πανελληνίου έκ Τεργέστης—Καλαμών καί «’Αλεξάν
δρεια» τοΰ Χατζή Δαούτ έκ Σμύρνης Χίου.

— Κατέπλευσαν έπίσης τό αύστοιακόν «Aurora» έκ 
Κρήτης, τό ιταλικόν «Στοΰρα» έκ Θεσσαλονίκης, τό 
ρωσσικόν «Βασίλισσα "Ολγα» έξ Όδησσοΰ-Σμύρνης, 
τά ελληνικά «Μάρθα» έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον σίτου, 
«Ελένη» έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν, «Μαρία» έκ 
Ταϊγανίου-Άνδρου πρός άνθράκευσιν, «Κλείω» τοΰ 
Τζών. έκ Κρήτης καί τό γερμανικόν «Τήνος» έξ Άμ- 
βούργου-Μελίτης.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων κατά τήν παρελθοϋσαν 
έβδομάδα ύπέστη ού μικράν υψωσιν. Ή υψωσις αΰτη 

1 προήλθεν άφ’ένός μέν άπό τάς μεγάλας προμήθειας 

εις άς προέβη τό ’Αγγλικόν Ναυαρχεΐον καί άφ’ετέρου 
έκ τής έπικρατούσης έν Άγγλίςε εύδίας, τής όποιας 
επωφελούμενοι οί Άγγλοι διοργανοΰσιν έορτάς.

Έν Πειραιεΐ ό συνήθης γαιάνθραξ διά τά άτμόπλοια 
έπωλήθη τόν τόννον πρός 27 σελλίνια καί 28. Τήν 
παρελθοϋσαν έβδομάδα ό έκ Σύρου κ. Μαυρογορδάτος 
έπρομηθεύθη έκ τής άγοράς Πειραιώς περί τους 1800 
τόννους πρός 28 σελ.

(Τοΰ er Κάρδιφ άΐΐαποχριτοΰμας)
1 ’Ιουνίου 1901

Ή τιμή τών γαιανθράκων ένταΰθα έχει ώς έξής: Α' 
ποιότητος Κάρδιφ χονδρόν 23—21 σελλίνια. Β' ποιό
τητος 19 καί 6, Γ' ποιότητος 17. Λεπτός γαιάνθραξ 
Κάρδιφ α' ποιότητος 10 σελ. καί 3 πέν., β' ποιότητος 
9—9 καί 6. Γαιάνθραξ Νιοΰπορτ χόνδρος α' ποιότη
τος 16 καί 6 τ 17 καί β' ποιότητος 15 καί 6.

ΝΑΥΛΟΙ

(Τοΰ er Κάρδιφ ά/τταποχριτοΰ μας)
1 ’Ιουνίου 1901

Αί τιμαί τών ναύλων διά τά έντεΰθεν φορτώνοντα 
άτμόπλοια εχουσι κανονισθή ώς έξής κατά τόννον.

Δι’ ’Αλεξάνδρειαν 8 καί 3—8 σελ. καί 6, διά Βριν- 
δήσιον 8, διά Βαρκελώναν 9, διά Κατάνην 8, Κων
σταντινούπολή 7 καί 9, Σιβιταβέκιαν 8, Λεγκόρν 7 
καί 6, Γένουαν 7 καί 6, Μασσαλίαν 8 φρ. καί 25, 
Μάλταν 6 σελ. καί 6 — 6 καί 9, Μεσσήνην 8, Νεά- 
πολιν 7 καί 6, Μκνταλέναν 7 καί 9—8 σελ., δι’ ’Ο
δησσόν 7 καί 9, διά Πόρτ-Σάϊδ 8, διά Παλέρμον 8, 
Πειραιά 7 καί 6—7 καί 9, διά Ρέτζιο 8, Σαβόναν 7 
καί 6, Σΰρον 7 καί 6—7 καί 9, διά Σμύρνην 8, Σου- 
λινά 8, Σπέτσιαν 7 καί 6, Τεργέστην 8 καί 9—9, 
Τάραντα 8 καί Βενετίαν 8 καί 9—9.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175.000,000 ΔΡΧ-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙίΙ8EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ· Λ· ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

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

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΙΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ,

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Αί τελευταΐαι έκ Ρωσσίας πληοοφορίαι περί τής 
έσοδείας τών σιτηρών ουδόλως είσΐν εύχάριστοι. Ή 
έπικρατοΰσα έκεϊ άνομβρία καϊ ξηρασία άπειλεΐ έπί 
μάλλον καί μάλλον τήν έν γένει παραγωγήν καί ό 
κίνδυνος θά είναι άπειλητικώτερος άν εξακολουθήσει 
ή αύτή καιρική κατάστασις.

Ό σίτος τών 9 φουντίων έ» Ρωσσία κατα τας τελευ
ταίας έκεΐθεν τιμάς πωλείται πρός 9 ρούβλια καί 10— 
1 5 καπίκια.

Πάντα τά είς Πειραιά καταπλέοντα άτμόπλοια φέ- 
ρουσι σίτον πρός ίδιον λογαριασμόν. At γενόμεναι πρά
ξεις κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ησαν έντελώς 
ασήμαντοι.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

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

Τά άβραστα πρός 2.40.
Τά κεορωτά σχοινιά τής Τεργέττης 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) από 1—1.40.

X ρ ώ μ α τ α
Τό λευκόν χρώμα μοβύβδου τής α'. ποιότητος πω

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

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

κλπ. πρός 1.10.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔίΕϊΘΥΝΣΙΣ

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδίνον, Νεοκάστελ, Γιβρχλτάρ, ’Αλγερίαν, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβάνα, Κωνσταντινουπόλις κ.λ.π.
ΊΠιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

Προμηθευταί τοΰ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

Έτησία παραγωγή Γαιανθράκων Τόν. 1,000.000.
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Ά,ντιπρόβωπος έν Πειραιεϊ Γ. Κ.Λ.5ΚΑ.ΛίΟΒΛϋ·
Τό Αγγλικόν Ναυαρχείου εις τάς τελευταίας προμήθειας του έδωΰε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω της τετοαπλαόίας η είς παιίαν άλλην 'Εταιρίαν ποάότιιτος.

gggggggggg ggggg

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
1>ίέος Λ,ιμενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 

χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοδίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών Πυξίδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έςαρτισμοϋ τών Πλοίων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

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

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

Άνεμολόγίον ΙΙυςίδων παντός μεγέθους 
Δρ. 5.—

Λιαγράμματα ΛΙαπιέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 
πήν Δρ. 5.—

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί
ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά αποστελλωνται τά βιδλία συστημένα αμέσως είς 
τόν αίτοΰντα.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων 

και ναυλομεσϊται. Λιεύθυνβις τηλε
γραφική: ΛΑΛΙΕΖΗί^ί, Κωνβταντι- 
νούπολιν.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑί'Σ KAI Cie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μίγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ Υποκαταστήματα είς Λονδίνον και Ταϊ
γάνιον.--
♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

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

Ι_· ΚΟΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

— Τήν φίλην συνάδελφον εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΚΥ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ» τοΰ Κώότα Δ. Πολυ
δώρου. Συνιστώμεν Θερμώς. Τά Γραφεία αύτής, 
οδός Παρνασσού άριθ. 2. Πλησίον τοΰ Ύπουργε:ου 
τών Ναυτικών.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων ατμόπλοιων. 
ΤηΛεγραφ Διεύθντσι,ς. COTZIAS, SYRA.


