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Τό 'Ερπθρικόν Ναυτικόν, άλλοτε καί τώρα ύπο Ν. Γ. Κοτσοβί’λλη — Αί όχολαί τοΰ πολεμι
κού ναυτικόν ίν Γαλλ’α ύπό Κ. Ν. Ράϊου.— ζίίιαι άναότ· οφής τοΰ ρεύματος έν τή γεφύρα τοΰ 
Εύρίπου τόν Νοέμβριον τοΰ 1901 ύπο Μ. ΜχτΟαιοπούλου ύποπλοιάογου τοϋ ΓΙολ. Ναυτικοΰ.—Αί ίο- 
γαιίίαι καί τά κέρδη τών Ελληνικών άτμοπλοίων ύπο τών κ. κ Αγέλαστου Σφέ-σου καί Σια.— 
Κανονισμός πρός άηοφνγήν συγκρούσεων πλοίων έν Θαλάό η.—Οί κανόνες της ‘Υόρκης καί 
Άμβέρσης τοΰ 1890 ύπό Σ Α Μάτεσι.—‘Η σπογγαλιεία έν ’Αφρική καί ή διοσωόις τών θυ
μάτων τοΰ σκαόάνδρου ύπό Ν. Κοτσοδίλλη —ιό ‘Ε^λην. άτμόπλοιον «"ΙΙπειρος» είς τήν Βομ
βάην.—Ναυτικά νέα.— Γεωγραφικά έξ ανεκδότου συγγράμματος τοϋ κ. Ν. Κοτσοδίλλη κ λ.π.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ίό όπλιταγωγόν «Μνκάλη» μεταβληΟέν είς κλιβανοάόρον σκάφος διά τάς άνάγιας της 
υγειονομικής υπηρεσίας.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΜΑΣ ΝΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ν· υτοδιδάάκαλοι, ΜαΟηταί καί Πλοίαρχοι

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓαιχνΟ ράκοιν Γλάμοργαν. Αντιπρόσωπος 
έν Πειραιεΐ" Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουδουλίνας άριΟ. 7 έν Πειραιεΐ.

Ρ Ε Ν Ε Α Μ I Ε Λ
Γένι κός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

i ia» τά δίδοντα τόσον λαμπρά Αποτελέσματα 
είς τήν §αφήν τών υφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα. εις ίί,ΟΟΟ αντίτυπα καί αριθμούσα περί του 

90,000 άναγνώστας δύναται νά χρησιμεύσω ώς έξαίρετον μέσον δια- 
φημίσεως διά το έςαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων*

ΧΛΡΙΧ ΙόΓΙίΟΛΙΛΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσ: τό επάγγελμά των εις εύρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΙΛΧ ΑΡΛΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .£»Ο, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, Οά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηΟήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ιΐΆΧ ν λιγιλι δ
καθώς και αι συνορομαι, προπληρώνονται εις τα Γραφεία τής « Λίαυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός Λέομισματοκοπείου παρά τό υπουργειον τών 
ΛΙαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : ΙΙρός τήν ΛιεύΟυνσιν τής 
« Λίαυτικής 'Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικοΰ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών οδός Βου 
δουλίνας 7, Πειραιεύς.

η Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ".

Έάν άνατρέξη τις είς τήν παρελθοϋσαν 
έποχήν, κατά τήν όποιαν πραγματικώς ύ- 
πήρχον μεγάλοι άνδρες φροντίζοντες περί 
τής προόδου τής ήμετέρας Πατρίδος καί 
έγείρη μικράν γωνίαν τοΰ πυκνοτάτου πέ
πλου, βστις καλύπτει σήμερον τάς αθα
νάτους πράξεις τών μεγαλοκάρδων μας 
πατριωτών, θά καταληφθή ύπό ίεράς φρί
κης διά τήν έπιμέλειαν καί φιλοπατρίαν έ- 
κείνων καί θά άπελπισθή διά τήν άκηδείαν 
καί δλιγωρίαν τών νέων τής συναλλαγής 
πολιτευτών, οί'τινες έκλήθησαν νά διευθύ- 
νωσι τούς διαφόρους τής υπηρεσίας κλά
δους.

Τδ 1839 υπήρχε Γραμματεία της Έ 
πίκρατείας, ή δποία είχε διοριση καθηγη- 
τάς τών ναυτικών σχολών καί μάλιστα 
πεπαιδευμένους καί διαπρέποντας άνδρας. 
Ώς έξάγεται δέ έκ τών έγγράφων, άτι.α 
θά παραθέσω καί τά όποια πας τις δύναται 
νά ίδη, διότι έχω είς χεϊράς μου τά πρω 
τότυπα, διά τήν παίδευσιν τών ναυτικών 
τής έποχής έκείνης ύπήρχον καί σχολαϊ 
ναυτικαΐ καί καθηγηταί διακεκριμένοι άνα 
δείξαντες πολλούς έκ τών πλοιάρχων καί 
αύτοΰ τοΰ ΙΙολ. Ναυτικοΰ ώς τούς άρίστους 
είς τδ εΐδός των.

Διά νά κρίνωσιν οι άναγνώσται μας πώς 
είργάζοντο τότε υπέρ τής προόδου τοΰ έμ 
πορικοΰ ναυτικοΰ αί κυβερνήσεις καί τά 
πρόσωπα καί νά έννοήσωσι πώς έσπούδα- 
ζον τότε οί μέλλοντες νά πλοιαρχεύσωσι 
καί νά διοικήσωσι έμπορικά πλοία είναι ά 
νάγκη νά παραθέσωμεν ένταΰθα έγγραφα, 
τών οποίων τά πρωτότυπα κατ ’ εύτυχή 
συγκυρίαν εύρέθησαν είς χεϊράς μας.

| £γ)·ρα<ρο>· Aor
Άριθ. 15 488

Άθήναι τή 20 ’Ιουλίου 1839.

ΒασίΛε^ον τής Έ.ΙΛάδος.

ΊΙ έπϊ τώ>· Ναντικΰ>ν Γραμματεία 
της ’Επικράτειας

ι
ΙΙρός τόν έν “Ύδρα Καθηγητην της 

Ναυτικής Σχολής.

« ’Αναγνωρίζοντες καί ήμεϊς ώς έλατή - 
ριον τής φιλοτιμίας τών σπουδαζόντων, 
τά πρδς αυτούς χορηγούμενα ένδεικτικα 
τών προόδων των, σάς έπιτρέπομεν Κύριε 
Καθηγητά, νά έκδόσητε τοιαΰτα Ενδεικτι
κά πρδς τούς έξετασθέντας καί άρίττεύ- 
σαντας έπτά μαθη'άς σας τής Ναυτικής 
Σχολής, κατά τήν ένοιαν τής άπδ 12 τοΰ 
παρόντος αναφοράς σας.

Ό Γραμματεύς τής Επικράτειας, 

(ύπογρ.) Λ- Γ·

έπί τοΰ άρ. 33
(υπογραφή δυσανάγνωστος)

Λοιπόν έάν σήμερον δέν έχωμεν ναυ· 
τικάς σχολάς,τοιαΰται ύ.-ήρχον άπδ τδ 1839 
είς τήν Ελλάδα καί καθ’ 8ν χρόνον ό προϋ
πολογισμός τοΰ Κράτ.ους ήτο ΕΝΔΕΚΑ ε
κατομμύρια 1

’Αλλά τίνές θά νομίσουν ότι τό πτωχόν 
τδ Κράτος μας δέν ήτο είς θέσιν νά πλη 
ρώνη μισθούς είς τούς Ναυτοδιδασκάλους 
καί κατά συνέπειαν θά συνετηροΰντο άπδ 
τά έπιδόματα τών μαθητών. Τίποτε άπο 
αυτά δέν ύπήρχεν.
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Οί καθηγηταί τών ναυτικών σχολών έ- 
πληρώνοντο διά μισθού πρώτης τάξεως, 
διότι οί οιευθύνοντες τότε τδ Έθνος έγνώ- 
ριζον τήν σημασίαν, ήν είχε τδ έμπορικδν 
ναυτικόν πρός τήν άνάπτυξιν του Κράτους 
και ποιας υπηρεσίας δύναται νά προσφέρη 
τδ άνεπ’υγμένον έμπορικδν ναυτικόν είς 
τάς κρίσιμους στιγμάς τής Πατρίδος μας.

Αλλά καί περί τοΰ μισθοΰ τών καθη
γητών τών ναυτικών σχολών μάς αναφέρει 
τδ ακόλουθον έγγραφον.

’Έγγραφον 2ον
Άριθ. 2.933

Έν Άθήναις τή α'. Αύγουστου 1842.

Βασίλειον τής Ελλάδος

ΊΙ έπί τών Ναυτικών

Γρομματεία τής Επικράτειας.

IΙρύς τύν έν Έδρα Καθηγητπν της Ναυ
τικής Σχολής Κύριον Λ. Βονέλον.

«Διά μισθόν σας τοΰ παρελθόντος μη-

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια άπό φύλ. 29)

‘Em τοΰ δωδεκάτου κανόνος.

Εϊδομεν άνωνέρω δτι ό Β'. κανών ορίζει ώς 
κατατακτέας είς τήν γενικήν Άβαρίαν, πάσας 
τάς βλάβας τάς έπελθούσας είς τό πλοϊον ή τό 
φορτίον εκούσια βουλήσει τοΰ πλοιάρχου, καί 
πρός κοινόν όφελος φορτίου καί πλοίου, καί δτι ό 
I κανών επεκτείνει τήν διά συνεισφοράς άποζη 
μίωσιν καί έπί πάσης δαπανης προκληθείσης έκ 
τής αναγκαστικής είς λιμένα τινά προσορμίσεως 
είτε δια τροφοδοσίαν καί μισθοδοσίαν τοΰ πλη
ρώματος, είτε ένεκεν τής κατ’ ανάγκην γενομένης 
έκφορτώσεως, άποθηκεύσεως, άναφορτώσεως, καί 
στοιβάσματος τοΰ φορτίου.

Άλλ’ έάν τυχόν κατά τήν έκφόρτωσιν, πα
ραμονήν τοΰ φορτίου έν ταϊς άποθήκαις, άναφόρ- 
τωσιν καί στοίβασμα πρόκυψη έλλειψις ή βλάβη 
είς τό φορτίον, που δέον νά καταταχθή ή έκ 
τούτων ζημία ;

νδς ’Ιουλίου σάς έπισυνάπτομεν έπ’ δνό- 
ματί σας χρηματικόν ένταλμα έκ δρ. 200 
πληρωτέας άπό τόν Ταμίαν “Υδρας, τήν 
έξαργύρωσιν του όποιου θέλετε φροντίση, 
άποστέλλοντες τήν περί τούτου άνήκουσαν 
άπόδειξιν πρός τδ έν Πόρω Ναυτικόν Διευ 
θυντήριον, θέλετε δέ μάς ειδοποίηση έπο- 
μένως.

Ό Γραμματεύς

(ύπογρ.) Λ. Γ. Κροεζής.

« Έγκλείεται ένταλμα έκ δραχ. 200

(υπογραφή δυσανάγνωστος).»

Μετά τήν παράθεσιν τών έγγράφων τού 
των γεννάται ή άπορία: Πώς σήμερον τό 
Κράτος μας δεν δύναται νά διατηρή- 
ση σχολάς τον εμπορικού ναν'ίκον με 
προϋπολογισμόν ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝ 
ΤΕ εκατομμυρίων;

Τήν απορίαν ταύτην βεβαίως δέν ουνά- 
μέθα ήμιϊς νά λύσωμεν.

Ν. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

Είς τάς γενικός άβαρίας άναμφιβόλώς λέγουν 
οί μέν. Ή βλάβη αύτη κατ’αύτούς δέν δύναται 
ν άποχωοισθή τής παραγαγούσης αύτών αιτίας. 
— Άντιδοξοΰν έτεροι μή εύρίσκοντες έν τή ζη
μία ταύτη τήν έκουσιότητα, στ ιχεΐον απαραί
τητον πρός κατάταξιν οίασδήποτε ζημίας είς τόν 
πίνακα τών διά συνεισφοράς άποζημιουμένων 
βλαβών, ή έζόδων.

Ή Γαλλική Νομολογία ύπό το κράτος τοΰ 
’Εμπορ. Νόμου παρεδέχθη τήν πρώτην γνώμην.

’Εν τώ συνεδρίφ τής Ύ'όρκηςτου έτους 1877, 
συνεζητήθη εύρέως τό ζήτημα τούτο, έψηφίσθη 
δέ ό Θ' . κανών τοΰ άρχαιοτέρου κειμένου τοΰ 
1877, δστις ώρισεν δτι αί περί ών ό λόγος ζη- 
μίαι καταλογίζονται είς τάς γενικάς άβαρίας 
μόνον καθ’ ήν περίπτωσιν ή έκφόρτωσις έγέ- 
νετο όμαλώς, καί κατά τάς συνθήκας τάς συνή
θεις κατά τάς φορτώσεις καί έκφορτώσεις τάς 

έν τώ λιμένι τής καταφυγής.
Τόν κανόνα τοΰτον τοΰ αρχαιότερου κειμέ

νου σχολιάζων ό Κουρσή, έδέ/ετο ώς όοθόν, 
άλλ ’ έθεώρει τοΰτον ώς λύοντα απλώς ζήτημα 
λεπτομέρειας, ή έφαρμογής, καί μή χρήζοντα 
τρΰ κάπου νά διατυτωθή είς ειδικόν κανόνα. 
Αί διατάξεις αύτοΰ, κατά τήν γνώμην τοΰ δι 
δασκάλου άσφαλισθοΰν, περιλαμβάνονται είς τόν 
γενικόν κανόνα δι’ ου διακρίνομεν τάς ζημίας 
τάς έπερχομένας έκ γεγονοτος προκληθέντος έ- 
κουσίως, καί πρός κοινήν σωτηρίαν φορτίου, καί 
πλοίου ή πρός κοινήν ωφέλειαν πάντων τών έκ 
τοΰ συναλλάγματος τής ναυλώσεως ενδιαφερο
μένων, άπο τών ζημιών, αιτινες προέρχονται έκ 
τυχαίου συμβάματος τής ναυσιπλοΐας. Φανερόν 
είνε, προστίθησιν αϊτιολογών τήν γνώμην του ό 
είρημένος συγγραφεύς, δτι ό πλοίαρχος άποφα- 
σίσας ν’ άνακωχεύση έν τινι λιμένι, ή δρμφ κα 
ταφυγής, χάριν επισκευής τοΰ πλοίου του, καί 
έξακολουθήσεως τοΰ πλοϋ του, κατ’ άναγκαίαν 
συνέπει ν έδει νά έκφορτώση τό φορτίον καί ν’ 
άποθηκεύσή τοΰτο έν άποθήκαις ή έπί φορτη
γίδων, επομένως αί δαπάναι τής έκφορτώσεως 
άποθηκεύσεως κτλ. ένέκειντο είς τήν άπόφασίν 
του. καί διά τοΰτο άποτελοΰν κοινήν άβαρίαν. 
Ή βλάβη δμως τοΰ φορτίου, ή ή έλλειψις αύ
τοΰ έπισυμβάσαι ένεκεν τών άνωτέρω πράξεων 
δέν περιελαμβάνοντο είς τήν άπόφασίν τού πλοι
άρχου, καθότι ή βλάβη ή ή έλλειψις τοΰ φορ
τίου κατά τήν έκφόρτωσιν κτλ. δέν είνε αναγ
καία αύτών συνέπεια, καί επομένως, έκτος έάν 
έπροκαλεΐτο έξ έτέρας τίνος αίτιας, περιλαμβά
νεται είς τάς μερικάς άβαρίας.

Ή πρακτική τών κανονιστών άβαριών, καί 
τών ναυτιλλομένων δέν εύρε τήν λύσιν ταύτην 
συμφωνούσαν πρός τάς σκέψεις τών έν τή ναυ
τική έμπορίρε κερδοσκοπούντων. Αί διατάζεις 
τοΰ Θ . κανόνος κατηγγέλθησαν ώς αόριστοι, 
ώς προκαλοϋσαι πλείστας άμφιλογίας, οΰτω δέ 
και ή πρακτική καί ή νομολογία, ήτις συνήθως 
μορφοΰται σύμφωνος ταϊς γ ώμαις τών έμπο 
ρευαμένων, ιδίως έν Γαλλία ένεκεν τοΰ θεσμού 
τών ’Εμποροδικείων, τ’χέως έτραπησκν ομα- 
λωτέραν οδόν δεχόμεναι τήν κατάταξιν τών εί 
ρημένων ζημιών είς τήν γενικήν άβαρίαν

'Εν τή σπάσει ταύτη έκειτο τό ζήτημα, δτε 
κατά τό 1890 συνήλθεν έν Λιβερπούλει τό 
διεθνές ναυτικόν συνέδριον είς ού τήν γενικήν 
συνέλευσιν ύπεβλήθη πρός μεταρρύθμισιν το 
κείμενον τοΰ 1877 τών ήμετέρων κανόνων. 
Κατά τήν συζήτησιν τοΰ Θ’ κανόνος μετά τινας 
άσθενεϊς άντιρρήσεις έκ μέρους τών έφοπλιστών 
έψηφίσθη ό κανών ώς έχει ήδη έν τώ κειμένω 
τοΰ 1890 ύπό στοιχεϊον IB’, δι’ ού ώρίσθη δτι 
αί άπώλειαι καί βλάβαι αί άναποφεύχτως έπελ- 

θοΰσαι είς τό φορτίον ένεκεν τής έκφορτώσεως 
άναφορτώσεως καί άποθηκεύσεως κατατάσσον · 
ται είς τήν γενικήν άβαρίαν έάν είς ταύτην 
έχουν καταταχθει αί δαπάναι αί καταβληθεϊσαι 
πρός συντέλεσιν τών είρημένων πράξεων. (“Ιδε 
τό κείμενον τοΰ κανόνος τούτου έν φυλλαδίω 
16ω σελίδι 244 τοΰ άνά χείρας περιοδικού).

(έ’πεται συνέχεια)
Σ. Α. Μ-μΕςις

ΑΙ ΣΧΟΑΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

(Συνέχεια τοΰ έν τω προηγουμένω φύλ).ω)

Πυκνότεραι είναι αί άσκήσεις πεζικού καί 
πυροβολικού, αί πορεΐαι καί αί μικραί πολεμι- 
και επιχειρήσεις, μετά διαλειμμάτων έννοιΐται 
πάντοτε πρΐς ψυχαγωγίαν, ών ή άπόλαυσις 
συνίσταται κυρίως είς τό παρακολουθεί τά δι- 
άφοοα έν τώ λιμένι γεγονότα- τόν κατάπλουν 
έπί παραδείγματι τοΰ στόλου, τήν άπαρσιν ε
νός εύδρόμου πρός διαδρομήν είς μεμακρυσμέ- 
νας θαλάσσας. Αί άγκυραι άνελκύονται, άφίεν- 
ται τά πρυμνήσια, οί ναΰται άποκαλύπτονται 
ένώ ή μουσική τοΰ ναυστάθμου άνακρούει «’Εμ
πρός τέκνα τής πατρίδος».

Σειρά δλη παραδόσεων καί έθίμων άπη- 
σχόλει άλλοτε τούς έν τή Σχολή. ’Επειδή έν 
τούτοις ή παρασκευή αύτών, άπαιτοΰσα ενίοτε 
πολύν χρόνον, έπέφερε ανωμαλίαν τινά είς τήν 
Μελέτην, άπασχολοΰσα τούς μαθητάς περιωρί- 
σθη κάπως έσχάτως. Άπέμειναν έν τούτοις έ
θιμα καί έορταί ίκαναί, δπως διακόπτωσι τήν 
Μονοτονίαν τοΰ βίου, καθιστώσιν εύάρεστον τήν 
διαμονήν έν τώ σκάφει καί άναπτύσωσι τό 
πνεύμα τής συναδελφότητος. Μία τών μεγάλων 
παραδόσεων είνε ή εορτή τοΰ grand C. Η ή- 
μέρα τελειώνει διά μεγάλου καί λίαν φαιδρού 
συιεποσίου, καθ’ δ μετά σειράν προπόσεων καί 
λόγων ρίπτεται είς τήν θάλασσαν άνδρείκελον 
φέρον έν τφ θυλακίω ώρολόγιον, δύο φράγκα 
καί 55 λεπτά. Τό πράγμα έχει σχέσιν μέ τήν 
αύστηράν διάταξιν τού κανονισμού, καθ’ ήν είς 
τόν bord iche δέν επιτρέπεται νά φέρη έπ’ 
αύτοΰ πλέον τών 2 φρ. 50 καί μόνον παρά τοΰ 
ήλιου νά μανθάνη τήν ώραν. Ο granb C. ώς 
εϊδετε φέρει ώρολόγιον καί τολμά νά έχη 2 καί 
55,πώς νά μή κρημνισθή είς τήν θάλασσαν;

’Απειράριθμοι ε'νε αί έξετάσεις είς άς ύπο- 
βάλλονται οί ταλαίπωροι bordacheS' διαγωνι
σμοί, γενικαί έξετάσεις, άπολυτήριοι" κα' πρέ
πει νά συγκεντρώσουν πολλούς, πολλούς άριθ· 
μούς διά νά προαχθώσι. Τέλος οί fistots, δ- 1 
πως λέγονται οί τής κατωτέρα; κλάσεως, οί 
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εύδοκιμήσαντες κχτί τάς έξετάσεις κζταλείπουσι 
τό Borda καί μετ’ ένθουσιχσμοΰ έπιβαίνουσι 
τοΰ Bougainville. Αυτή είναι ή πρώτη άξια 
λογου θζλασσοπορίζ των. Περιτοέχοντες τάς ά- 
κτάς τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, διζσχί- 
ζουσι διαγωνιως την Μάγχην και έπισκέπτον- 
ται τήν ’Αμβέρσαν καί τό Άμστελόδαμον.

Μετά τόν πλοΰν τοΰτον oi fist' ts λαμβά 
νουσι τ ν τίτλον τοϋ «παλαιού» καί οί τής 
άνωτέρζς τέλοςτάξεως καθίστανται «midships» 
ό'περ μεθερμηνευόμενον είς καθαρεύουσαν γαλ
λικήν λέγεται aspirants.

Κ. Ν. Ραδος

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Άναφορικώς εις δσα έγράψαμεν περί τής ά- 
ποδόσεως τής έκμεταλλευσεως τών ύπό έλληνικήν 
σημαίαν και ύπό 'Ελλήνων ιδιοκτητών διευθυ- 
νομένων ελληνικών άτμοπλοίων παραθέτομεν, 
πρός ένίσχυσιν τών λεγομένων μας περί τής επι
ζήμιου τανυν καταστάσεως τής ναυτιλίας έν 
γένεε, τούς ακολούθους αριθμούς, ινα μή φανώ- 
μεν άπαίΓίοδοςοϋντες, υπέρ τό δέον.

Έχομε» προ οφθαλμών τον λογ)μόν ελληνικού 
άτμοπλοίου άγορασθέντος τόν Μάρτιον τοΰ έτους 
τούτου, ηλικίας περίπου 5 ετών (έναυπηγήθη τώ 
1896) καί στοιχίσαντος Λ. Σ. 37000. *0

(*) Είς πάσας τάς περιπτώσεις καθ’ άς οί κανόνες 
άπαιτοΰσι χρήσιν κώδωνος, ούτος θά αντικαθίσταται 
διά τυμπάνου έπί τουρκικών πλοίων, η διά γόγγου έν
θα τοιούτων ειδών γίγνεται χρήσις έπί μικρών 6μ- 
λασσοπορούντων πλοιαρίων.

λογίμός ούτος άναφέρεται εϊ; ταξείδιον 85 ήμε 
ρών ήτοι άπό 13 ’Ιουλίου — 5 ’Οκτωβρίου 
1901, έζ ών έδαπάνησε κατά τόν πλούν 41 
ήμέραςκαί 44 εύρίσκετο έν λιμέσι οιαφόροις. Τό 
ατμόπλοιον τοΰτο έναυλώθη άπό Cardiff διά 
Πειραιά μέ φορτίον γαιανθράκων 4395 Τ. μέ 
ναΰλον 7)9 καί έκεϊθεν μετέβη ι ίς Δούναβιν ένθα 
έφόρτωσε 4949 Τ. δι’Άμβέρσαν πρ;ς 11 — .Ό 
ναΰλος τών γαιανθράκων Πειραιώς άφαιρέσει 
2°/0 διά τό μή ζύγισμα καί διαφοράν μετρητών 
άντί τριμήνου συναλλάγματος έξεκαθάρισε Λ Σ 
1656 σ. 1 Ό ναΰλος Δουνάβεως Αμβέρσας 
άπέδωκεν όμοΰ μέ πανιόλο Λ. Σ. 33 καί Λ. Σ 
4 16/- έπιβάτας (τυχαία ωφέλεια) Λ. Σ. 
2759. 1*.  3, ήτοι έν συνόλω Λ. Σ. 4415. 
18. 9 Εϊσπραξις.

ά έν Cardiff έκφορ-ί
Π

I
»

Έδαπάνησε δέ διά λιμενικά Λ. Σ. 558 
Πράκτορας »
Μεσιτείας ή προμήθειας »
Φορτωτικά 
τωτικά, έν Πειραιεϊ Λίμπον» 
καί φορτωτικά Δουνάβεως | 
Μισθούς 
Τρόφιμα 
Έςοδα καταστρώματος 
Όμ. μηχανής

19.9
2.0
8.8

8.4

6.5
12.4
5.6

23
157

Χρωματισμόν καί διατήρησιν
σκάφους »

Κάρβουνα 760 Τ. »
Ασφάλιστρα »
Έκτακτα νομ σματική δια

ροοά κλπ. »I ι

39
671 2.11
550

15 16.0

» 3167 0.1
ήτοι κέρδος Λ. Σ. 1248. 18 8.

Έκ τούτων ό ιδιοκτήτης άφαιρεϊ Λ. Σ. 48. 
18. 8 μόνον ώς άποθεματικόν κεφάλαιον καί 
μοιράζει εις τούς μετόχους Λ. Σ 1200.—

Άν ύποθέσωμεν πρός στιγμήν δ ι τό άτμό- 
πλσιον δυνηθή νά έκτελέση 4 τοιαΰτα ταξείδια 
εις έν έτος ύπό τούς αύτούς ναύλους καί τάς αύ- 
τάς δαπάνας τό ένιαύσιον κέοδος θ’ άνήρχετο είς 
Λ Σ. 4. 800 ήτοι έπί κεφαλαίου Λ. Σ. 
37. 000 13°/0, άφζιοουμένου όμως τούλάχιστον 
^1/2°/ο δι’άποθεματικόν ή άποσβεστικόν κεφά- 
λαιον μένει καθαρόν κέρδος 51/2°/0, δπερ διά 
τοσούτω πλήρη άπροόπτων καί κινδύνων έργα- 
σίαν δέν δύναται νά θεωρηθή ικανοποιητικόν.

’Αλλά σήμερον οί ναΰλοι διά Πειραιά είναι 
μόνον 5/3, ώστε τό αύτό ταζείδιον ύπό τούς αυ
τούς δρους καί μή λαμβανομένων ύπ’ δψιν έν- 
δεχομένων καθάρσεων καί κακοκαιρίας κλπ. καί 
έπί τή ύποθέσει δτι ό ναΰλος τής έπιστροφής 
μένει είς τά 11/- άπό Δούναβιν, εύρίσκομεν δτι 
τό ρηθέν άτμόπλοιον θά είσέπραττε έλάσσονα 
ναΰλον κατά 2/6 τόν τόννον ήτοι έπί 4, 395 
Τ. Λ. Σ. 549 7/6, ώστε τό κέρδος άπό λίρ. σ. 
1.200 θά κατήρχετο περίπου είς μόνον Λ. Σ. 
651 καί έπειδή βεβαίως αί προμηθομεσιτεϊαι 
θ> ήσαν όλ'.γώτεραι έπί έλάσσονος ναύλου άς πα- 
ραδεχθώμεν Λ. Σ. 675 καθαρόν κέρδος, ήτοι 
έπί κεφαλαίου L 37,000 δι’ έν έτος 71/2Ο/Ο, 
ήτοι μόνον τόσον,δσον χρειάζεται πρόςάπόσβεσιν.

Οί αριθμοί λαλοΰσιν άφ’ εαυτών καί ουδενός 
ετέρου σχολίου έχουσιν άνάγκην. Έκ τών άνω 
δθεν έπεται δτι ναΰλος ένός ταξειδίου 85 ημερών 
άπό Cardiff είς Μεσόγειον, Μαύρην Θάλασσαν 
μέχρις λιμένος τινός Ηπειρωτικής Εύρώπης 
πρός 16/3 καλύπτει μόνον τά έξοδα καί άφίνει 
^1/2°/θ "Αρα δταν οί ναΰλοι είναι
κάτω τοϋ έπιπέδου τούτου, δπως έχωσι τώρα, 
καί παρεντίθενται καί δεκαήμεροι καθάρσεις καί 
βοαδύτητες καιρικαί κλπ. ή ζημία είναι άναπό- 
δραστον καί σοβαρά.Περαιτέρω έξακολουθοΰντες 
τούς άνω συλλογισμούς εύρίσκομεν δτι άτμό- 
πλοιον 4,395 Τ. διά γαιάνθρακας καί 4,949 Τ. 
γεννήματος διά νά δυνηθή ύπό τούς σημερινούς 
ναύλους νά φέρη έν 6°/θ τούλάχιστον, άφ’ ου 
βεβαίως τεθή καί 71/ίι)/0 κατά μέρος ώς άπόσβε- 
σις έπί τών κεφαλαίων, πρέπει νά στοιχίζη ούχί 
περισσότερον τών λ στ. 21,000

*Αν δέ είς δλα ταΰτα πρόσθεση κανείς καί 

έκεϊνο, δπερ είνε συνηθέστατον σήμερον ήτοι δά
νειον έπί τοΰ άτμοπλοίου, έφ ’ ού τόκος 8°/θ 
τούλάχιστον ύπολογίζεται, θά ί'δη δτι άν έπί 
σκάφους Λ. Σ. 37,000 έχει δζνεισθή ύποθέσω
μεν Λ. Σ. 10/15, 000, οί τόκοι θ’ άπορροφή- 
σωσι καί τό κερδηθέν πρός άπόσβεσιν ποσόν και 
ό πλοιοκτήτης θά έργάζηται μόνον διά νά πλη- 
ρώση τόν τόκον καί νά βλέπη την περιουσίαν του 
φθειρομένην.

(Έκ τοϋ γραφείου Αγέλαστου Σφέτσου καί Σία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ
(Συνέχεια)

ΙΙλοΐον έξοκεϊλαν έν στενωπφ ή πλησίον δι- 
ώρυγος δέον νά φέρη τόν άν ■> φανόν ή φανούς 
καί τούς δύο έρυθρούς φανούς τούς έν τφ άο- 
Ορφ 4 (α) άναγράφομένους.

Άρθοον 12ον
Παν πλοΐον δύναται, έάν παρίσταταε ανάγ

κη, νά προκαλέση τήν προσοχήν, είς προσθήκην 
τών φανών, ούς οί κανόνες ούτοι άπαιτοΰσι νά 
φέργ, νά έπιδεικνύη φανόν μετ’ άναλαμπών ή 
νκ ποιήται χρήσιν οίουδήποτε φωνητικού σήμα
τος, δπερ νά μή ή δυνατόν νά έκληφθή ώς σή
μα δυστυχήματος.

"Λρθρον 13ον
Ούδέν έν τοΐς κανόσι τούτοις κωλύει τήν έ- 

φαρμογήν οίωνδήποτε ειδικών κανονισμών, έκ- 
διδομένων ύπό τής κυβερνήσεως οίουδήποτε ’Έ
θνους καί άφορώτων είς τήν προσθήκην τοποθε
τικών καί σηματολογικών φανών διά δύο ή 
πλειότερα πολεμικά πλοία ή διά πλοία ίστιο- 
φόρα'βαίνοντα έν συμπλο'α, ή τήν χρήσιν ση
μάτων διακριτικών παραδεδεγμένων ύπό τών 
έο πλεστών, άτινα αί οίκεϊαι Κυβερνήσεις ένέ- 
κριναν, άνεγράφησαν προσηκόντως έν τοΐς νγο- 
λογίοις καί έδημοσιεύθησαν.

“Αρθρον 14 ον
’Ατμόπλοιον θαλασσοποροϋν μόνον δι’ ιστίων 

άλλ’ έχον τήν καπνοδόχον τοποθετημένην έν 
τή οικείο: της θέσει, δέον νά φέρη έν ημέρα κατά 
τό πρφραΐον μέρος, ένθα άριστα δύναται νάκα· 
ταστή καταφανής, σφαίραν μελαιναν ή σχήμα 
διαμέτρου δύο ποδών.

Φωνητικά σήματα έν ομίχλη κλπ·

Άρθρον 15ον
“Απαντα τά σήματα τά ύπό τοΰ άρθρου 

τούτου άναγραφόμενα διά πλοία ' θζλζσσοπο- 
ροΰντα δέον νά έκτελώνται.

1) ‘Υπό άτμοπλοίων, διά τής συρίκτρζς ή 
άτμοσυρίκτρας.

2) Ύπό ιστιοφόρων, και πλοίων ρυμουλκου- 
μένων, διά φωνητικού κέρατος.

Αί λέξεις «ήχος παρατετ..μένος» ών γίγνετζι 
χρήσις έν τώ άρθρω ταύτω, θά σημαίνωσιν ή
χον διάρκειας άτό 4 έως 6 δευτερολέπτων.

ΙΙά άτμόπλοιον δέον νά φέρη συρίκτρζν ή 
άτμοσυρίκτραν αρκούντως ήχηράν, ήχοΰσαν τή 
βοήθεια: τοΰ άτμοΰ ή οίουδήποτε ετέρου μέσου, 
άντικαθιστώντος τόν ατμόν, ούτω πως τοποθε
τημένην, ώστε νά μή ή δυνατόν νά διακοπή ό 
ήχος ύπό τίνος κωλύματος οίουδήποτε, καί άρ 
κούντως ήχηρόν φωνητικόν κέρας, ήχοΰν διά 
μηχανικών μέσων, ώς έπίσης κ»ί κώδωνα άρ 
κούντως ήχηρόν (*)

Τστιοφόρον πλοΐον μικτής χωρητικότητος 26 
τόνων ή καί πλέον δέον νά φέρη δμοιον φωνη
τικόν κέρας καί κώδωνα.

Έν ομίχλη,, πτώσει χιόνος, ή ίσχυραΐς μετά 
βροχής θυέλλαις, είτε έν ημέρα είτε έν νυκτί, 
τά σήματα τά άναγραφόμενα έν τώ άρθρω τού 
τω θά τίθενται είς χρήσιν ώς έπεται δηλ.

(α) Παν άτμόπλοιον οφείλει νά έκπέμπγ διά 
τής άτμοσυρίκτρας ή δι’ άλλου μηχανήματος, 
κατά χρονικά διαλείμματα, ούχί διαρκέστερα 
δύο λεπτών τής ώρας, σύριγμα παρατετζμένον.

(β) Άτμόπλοιον θαλασσοποροϋν, διακοψαν 
τόν πλοΰν καί άκίνητον με'νον, δέον νά έκτελή 
κατά χρονικά διαλείμματα ούχί διαρκέστερα 2 
λεπτών τής ώρας, 2 πζρατεταμένα συρίγματα, 
χωριζόμενα διά χρονικοί· μεταξύ τούτων δια
λείμματος περίπου 1 δευτερολέπτου.

(γ) Παν πλοΐον ίστιοφόρον, θαλασσοποροϋν 
οφείλει νά έκτελή κατά διαλείμματα ούχί δι
αρκέστερα ένός λεπτοΰ τής ώρας, διά τοΰ φω
νητικού κέρατος τά άκόλουθα σήματα, ήτοι νά 
έκπέμπη ένα ήχον, δταν έχη τόν άνεμον έκ δε
ξιών, δύο δέ ήχους διαδοχικούς, δταν έχη τοΰ
τον έξ άριστερών καί τρεις ήχους αλληλοδια
δόχους, όσάκις έχει τόν άνεμον φορόν.

(δ) Πλοΐον ήγκυροβολημένον, δέον κατά 
χρονικά διαλείμματα ούχί διαρκέστερα ένός λε 
πτοΰ τής ώρας, νά κρούη τόν κώδωνα ταχέως 
έπί πέντε περίπου δευτερόλεπτα.

(Έπεται συνέχεια)
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ΩΡΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ 1901

Διευθύνσεις οεύχατος
8 ‘ ‘ Παρατηρήσεις

7*
Ο
Ο—
X

πρωίας
1

εσπέρας

ΙΙρόςΝ. | Πρός Β. | ΙΙρόςΝ. | 11ρ ός Β.

1 3ω 17* : 9ω 35* 3ω 4 <). ί ω 51*
2 3 59 10 8 4 17 10 26
3 4 35 10 44 4 53 1 1 3
4 5 14 1 1 24 5 34 11 45
5 5 51 12 10 κνώ μαλκ

Πρός Β. 11 ρός Ν. | ΙΙρόςΒ. | ΙΙρ ός Ν.
6 άνώμαλα άνώμ αλα
7 άνώμαλα 13* 8» 32*
8 2- 52* 9ω 13* 3 33 9 52
9 4 11 10 30 4 47 11 4

10 5 20 11 36 5 50
•

ΙΙρόςΝ. Πρός Β. ΙΙρός Ν. | Πρός Β.
11 θ'» 4* 6ω 18* θ'» 32* 6'» 45*
12 0 58 7 1 1 1 24 7 37
13 1 50 8 3 2 15 8 27
14 2 39 8 51 3 3 9 15
15 3 27 9 39 3 50 10 1
16 4 12 10 23 4 34 10 45
17 4 55 11 5 5 16 11 27
18 5 32 1 1 49 5 59

ΓΙρός Β Π ρός Ν. | ΙΙρός Β. 1 ιι ρός Ν.
19 0ω 10* 6ω 2ί* 0» 33* I 6ω 45*
20 0 57 7 11 άνώμαλα
21 άνώμαλα κνώιζζλζ
22 άνώμαλα άνώμαλα
23 άνώααλα 4 59 111 15
24 5 30 11 44 5 57

Πρός Ν. Πρός Β. | ΙΙρός Ν. 1 Πρός Β.
25 0" 9* 6ω 21 0·» 32* 6ω 43*
26 0 53 7 3 1 13 7 22
27 1 32 7 41 1 49 7 58
28 2 6 8 15 2 23 8 31
29 2 38 8 46 2 53 9 1
30 3 10 9 19 3 27 9 35

Αί ένταΰθα σημειούμεναι ώραι 
πρέπει νά αύξηθώσι κατά πέντε 
περίπου λεπτά διά τήν διάρ · 
κειαν της στάσεως τοΰ ρεύματος.

Αί ώραι αύται επηρεάζονται 
ύπό τών ανέμων.Καί οί μέν Νότιοι 
και Νοτιοδυτικοί ισχυροί άνεμοι 
γίνονται αισθητοί άπό της πρώτης 
ημέρας, αυξανόμενης της ταχύτη
τος τοϋ πρός Β. ρεύματος καί έπι- 
ταχυνομένης της ώρας της άλλα- 
γης, οί δέ Βόρειοι μετά δύο ή 
τρεις ήμέρας-

Ίσχυρότερον τό’ρεΰμα περίπου 
7.5 μίλια, εσται τήν 13ην, καί 
14ην, κατά τό μέσον μεταξύ τών 
συνακολούθων άλλαγών διευθύν- 
σεως χρονικόν διάλειμμα.

Μ. Ματθαιοπουλος
'Υποπλοίαρχος τοϋ Πολ.Ναυτικοΰ

Τό ί,πλ-τα-.ωγ'ον -Μυκάλη», τό όποιον μετεβλήθη είς κλιβανοφόρον σκάφος διά τής τοποθετήσει»; 
κλιβάνου χάριν τών αναγκών τής ύγειονομικής υπηρεσίας,

ΤΟ ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «ΗΠΕΙΡΟΣ·
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑΗΝ

Τό μεγαλείτερον Ελληνικόν άτμόπλοιον 
«"Ηπειρος» του κ. Τοπάλη χθές άνεμένετο 
νάποπλεύση έξ Άμβέρσης.

‘Η « Ήπειρος» έναυλώθη άπό Κάρδιφ 
διά Βομβάην μέ φορτίον γαιανθράκων πρός 
10 σελ. κατά τό·<νον.

Ό ναύλος ούτος, άνάλογος πάντοτε πρός 
τήν Ευρωπαϊκήν ναυλοαγοράν, δέν είναι καί 
πολύ ένθαρυντικός. Άλλ’ ό κ. Τοπάλης έ- 
σκέφθη δτι τάΕλληνικά άτμόπλοια δέν πρέ
πει νά περιοοισθώσιν είς τόν στενόν χώρον τής 
λεκάνης τής Μεσογείου καί Άζοφικής. Το 
μέλλον τών άτμοπλοίων μας δέν έγκειται είς 
ταύταςκαίό κ.Τοπάλης θελήσας πρώτοςαύ- 
τός,έκ τών'Ελλήνων έφοπλιστών νά δόκιμά 
ση τήν τύχην τών μακρυνών ναύλων είς τάς 
σημερινός περιστάσεις, άποβαίνει ό πρόδρο
μος τών νέων ιδεών, αΐτινες εύτυχώς Αρ
χίζουν νά κατανοοΰνται.

Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟΥ

Ή μεγαλειτέρα δόξα διά μίαν Κυβέρνησιν ή 
έ'να 'Υπουργόν είναι ή φροντίς τοϋ πώς νά εξα
σφαλίζεται ή ζωή τών κινδυνευόντων πολιτών 
καί κυρίως εκείνων, οιτινες ώς έκ τοΰ επαγγέλ
ματος των, εύρίσκονται διαρκώς έν κινδύνω.

Ή άποστολή τού πολεμικού «.Κρήτη» είς τά 
άνθρωποφάγα παράλια τής 'Αφρικής είναι ή με- 
γαλειτίρα έπιτυχία έξ δσων άναφέρονται μέχρι 
σήμερον είς τά ναυτικά χρονικά ήμών.

Οί δύσμοιροι Σπογγαλιεϊς, μακράν τής άγα- 
πητής των ΙΙατρίδος. 'Εκεί είς τάς άχανεΐς άμ- 
μώδεις παραλίας, ύπό τό βάθος τεσσαράκοντα 
όργυιών, ήτοι μέτρων όγδοήκοντα, ύπό τήν τα
ραχώδη επιφάνειαν τής 'Αφρικανικής παραλίας, 
προσεβάλοντο ύπό άποπληξίας έντός τοΰ απαί
σιου φορέματος τής καταδυτικής μηχανής, θνήσ- 
κοντες έν τώ μέσφ άφορήτων πόνων καί φρικτών 
άλγηδόνων άνευ ιατρικής περιθάλψεως θαπτό
μενοι ακ.Ιαντοι είς τήν άξενον παραλίαν ώς 
κΰνες !

Πολλάκις ή άφθονία του αλιεύματος ή ή ά-
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πληστία τών Ετχι?ητώ? ’έφερε ν είς τοιούτον ση
μείων τά πράγματα.ώστε ΑΥΤΟΣ (,» ΠΑΤΗΡ 
μετά τ.ν θάνατον τοΰ έ?ός όμογαλάζτου καί ομο
πάτριου ί)ί'οί του και ττ.ν κυνικήν ταφήν αύτοΰ 
έπί τής άμμου, ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ τό? a.i- 
.lor υιό? του ιχ ιΙοίΜτ. είς τό δολοφόνον τοΰ 
σζαφάνδρου φόρεμα ! 1

Σήμερον όμως τά πράγματα ήλλαξαν όψ'.ν 
και οΐ κυβερνήται είναι ύποχρεωμένοι νά προσέ- 
χωσι τούς ανθρώπους των καί νά μ ή παρεκτρέ- 
πωνται, διότι εκεί πλησίον ύπάρχει τό Πολεμι
κόν Κρήτη, τό όποιον άντιπροσωπεύει την άστυ 
νομίαν καί τήν δικαιοσύνην καί θά ζητηθή ό 
λόγος τής ασφυξίας με'χρις έξακριβώσεως πάν
των καί έάν έτηρήθησαν κατάγραμμα τά κεκα- 
νονισμένα ύπό του νόμου.

Τό Πολεμικόν Κρήτη μέ τούς προσηνείς καί 
γλυκείς ’Αξιωματικούς του καί Ιατρούς, μέ τά 
ευεργετικά φάρμακα, εύρισκόμενον πάντοτε εις 
κίνησιν καί περιτρέχον τά ’Αφρικανικά παράλια 
άπό 'Γριπόλεως μέχρι Μπενγκάζης, έκεΐ ένθα τό 
κέντρον τών Εργασιών τών Σπογγαλιέων μας, 
διαρκώς ΕΥΕΡΓΕΤΕΙ ! ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ! Λ- 
ΝΑΣΤΙΙΝΕΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ! έκ τών ετοιμοθά
νατων ναυτικών μας.

Οί απαράμιλλοι είς τά τών διασώσεων ναυ
τικοί μας αισθανόμενοι τήν ύποχρέωσιν ήν άνέ- 
λαβον άντιπροσωπεύοντες τήν Πατρίδα μας δέ
χονται είς τό Ελληνικόν έδαφος είς τήν Κρήτη? 
—τούς νοσοΰντας καί έξ άσφυζίας παθόντας 
Σπογγαλιεΐς μετ’ άπεριγράπτου πατρικής στορ
γής καί άδελφικής άγάπνις ήν ούδείς άλλος κλά
δος θά έδείκνυεν είς αυτούς.

Πεντήκοντα καί τρεις προσεβλήθησαν έκ συμ 
φορήσεως ή άσφυξίας — δηλ. Ικτυπήθ/,σαν - έν τώ 
πυθμένι καί έκ του φοβερού τούτου άριθμου οί 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ έσώθησαν! έντές τής χο.ΐυρβή- 
θρας τοΰ ΣιΛωάρ, τής ευεργετικής Κρήτη: άπό 
τάς άδελφικάς χεΐρας τών άςιωματικών ιατρών 
καί τών νοσοκόμων τοΰ αγίου τούτου σκάφους !

Τιςδύναται σήμερον μέ τοιαΰτα σωτήρια απο
τελέσματα νά μή δοξάση τόν Θεόν διά τήν διά- 
σωσιν τόσων άδελφών μας ;

Τις,έστω καί έκ τών σκληροκάρδων αύτών άν 
θρώπων, δύναται νά κρατηθή καί νά μήν εκ
φώνηση έπανειλινειμένα ΕΥΓΕ εί: τήν Κυβέρνη 
σιν καί τόν 'Υπουργόν τών Ναυτικών δι > τήν 
άποστολήν τοΰ Πολεμικού Κρήτη-,

“Όλων οί οφθαλμοί είναι πλήρεις δακρύων άπό 
εύγνωμοσύνην πρός τάς ρηθείσας άρχάς καί άπό 
’Ενθουσιασμόν πρός τούς εύγενεις καί άκαμπτους 
αξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί -,αύτας τής 
((Κρήτης-» οΐτινες τόσον έπιτυχώς έξετέλεσαν τήν 

πολύμοχθον ταύτην ύπηρεσίαν των, διασώσαν- 
τες τοσους αδελφούς “Ελληνας.

ΝίΚ. Γ. ΚΟΤΙΟΒΙΛΛΗΣ

— Είς τόν λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν τήν πα- 
ρελ.θοΰσαν εβδομάδα τά έλληνικά «’Αφροδίτη» τοΰ 
Τζών έκ Κων)πέλεως, «"Ηπειρος» κχί «Σαπφώ» τής 
Πανελληνίου τό μέν έκ Κων)πόλεως, τό δ’ έκ Χίου, 
«Μάρθα» έκ Ταϊγανίου, τά αυστριακά «Άχιλλεύς» 
έκ Σμύρνης, «Vesta» έκ Σμύρνης —Σύρου καί «Im- 
peratrixs έκ Κων)πόλεως, «Άθήναι» καί «’Ηρά
κλεια» τοΰ Κουρτζή τό μέν έκ Χίου, τό δ’ έκ Σύρου, 
τό γαλλικόν τοΰ Μεσαζερή «Σενεγάλη» έκ Σμύρνης, 
«Σενεζέα» καί «Tabor» τοΰ Φραισινέ τό μέν έκ Λαυ
ρίου, τό δ’ έκ Γενούης καί «"Ελενα» ολλανδικόν εκ 
Μελίτης,

— Τήν Τρίτην τά έλληνικά ατμόπλοια «Νικόλαος 
Βερβενιώτης» έκ Βραΐλας πρός άνθράκευσιν καί «Ά- 
κρόπολις» έκ Ταϊγανίου, τό γαλλικόν τοΰ Μεσαζερή 
«Σαγκαλιέν» έκ Μασσαλίας καί τό γερμανικόν «"Αρ
γος» εκ Νωυκάστελ.

_  Τήν Τετάρτην τά άτμ'πλοια «‘Ελένη» έλλην. 
έξ ’Ιταλίας πρός άνθράκευσιν, «Μπέμπη» έλλην. εκ 
Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν «Χρυσομάλη Σιφναίου» 
έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν.

— Τήν Πέμπτην «’Ελπίς» τής Νέας έκ Κων)πόλε- 
ως, «Μαρία» του Χατζή Δαούτ έκ Σμύρνης καί «Ούγ- 
γαρία» αύστριακόν έκ Χίου.

— Τήν Παρασκευήν τά ιταλικά «Μοντενέγκρο» έκ 
Κων)πόλεως καί «Βοσνία» έκ Βρενδησίου ΓΙχτρών, τά 
έλληνικά «Κλημεντίνη» έκ Ταϊγανίου προς ανθραχευ- 
σιν, «’Αδελφοί Σιφναίου» έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευ- 
σιν «Βικτωρία» έκ Ταϊγανίου πρός έκφόρτωσιν σίτου, 
«Δέσποινα» έκ Ιίαστελαμάρεπρός άνθράκευσιν, τό αγ
γλικόν «Πεγκαλένηκ» έκ Hull μέ φορτίον γαιανθράκων.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποκριτοϋ μας)
Κάρδιφ 1 Νοεμβρίου

Αί τιμαί τών ναύλων ένταϋθα έχουςι κανονισθή

οΰτω: ΔΓ Άλγέριον φρ. 6, 25, ’Αλεξάνδρειαν σελ. 5 
καί 6 πέν Βρινδήσιον 5 καί 3 καί 5 καί 6 Βχρκείώ- 
νην 6 καί 4 1)2, Κατάνην 6 Κωνσταντινούπολή 6, 
Σιβιταβέχιαν 5 καί 9 έως 6, Γένουαν 5 καί 3, Λεγ- 
κόρν 5 καί 3, Μασσαλίαν φρ. 6,75, Μεσσήνην 6, Βε 
νετίαν 6 καί 6, Δεριντζέ 5 έως 5 καί 3, Μάλταν 4, 
Νεαπολιν 5 καί 3, Πορτ Σάϊδ 5 καί 3, Πειραιά 5 
εως 5 καί 3, Σαβάναν 5 καί S, Σύρον 5 έως 5 καί 
3, Σμύρνην 5 καί 9, Σπέτσιαν 5 καί 3, Τόρρε Ά- 
νουτζιάτα 5 καί 9 έως 6, Τεργέστην 6 καί 6, Τά- 
ραντα 5 καί 6, ’Αγκώνα 6 καί 6, Παλέρμον 5 καί 
9 έως 5 καί 10 1 )2. >

★* *
Οί ναύλοι άπό Svan5ea διά Πειραιά γαιανθράκων 

είναι 5 καί 6.
ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ

Έναυλώθησαν έκ τοϋ έν Σύρω γοαφείου 
Π. Νεγ ρεπόντε τά έξής ατμόπλοια 
«Σπάρτη». Νιχολάϊφ διά Μχσσαλίαν φράγ. 
«Ευάγγελος Πετρίτσης», Θεοδοσίαν διά

Γένοβαν
»Άχμή». Δούναβιν διά 
«Μπήλιω». Ταϊγάνιον,

Νεάπολιν
«Λεονά-δος». Άκταρί,

Ταραγκώνχ
«Αύρα». Νιχολάϊφ διά Γένοβαν 
«Κωνσταντίνος». Ταϊγάνιον, Σαλέρνο —

Τόρε —Γένοβα 0
« Αλέξιος Γαγκος». Δούναβιν

γλίαν καί Κοντινέντε
«’Εμμανουήλ». Νιχολάϊο καί

διά Μασσαλίαν
«Μαρής Βαλλιάνος». Δούναβιν

Νεάπολιν
«Μπήλιω». Έναυλώθη από Κ

»
Νεάπολιν »
Κατάνην 'Γόοε —

»
Β-ρκελώ-.α καί

»
»

δΓ Άγ 
σελ.

’Οδησσόν 
φράγ. 

ι διά Τόρε
>

α τ ά ν η ν
Φρούτα δια Νοβορωσίσκην » 

«Ευάγγελος Πετρίτσης». ’Από Δούναβιν 
διά Μασσαλίαν Β

« Ελπιύοφορος». Άπο Νοβορωσίσκη δι’ 
’Αγγλίαν καί Κοντινέντε σελ.

«’Ακμή». Άπό Kastch ono δΓ Αγγλίαν » 
«Κωνσταντίνος». Άπό Δούναβιν Ιταλίαν φρ. 
«’Εμμανουήλ». Άπό Δούναβιν είς Μασ

σαλίαν »
ΕΙΣ ΤΟ

τοΰ κ,

11

9.50
11.50

13 50

12 75
12.75

12.75

14 —

40.000

11

40 000

11 —

10 -
10)3
11.75

11.25
ΑΙΓΑΙΟΝ

Ί ηλεγραφηματα πρός τό ύπουργεΐον τών Ναυτικών 
αναγγέλλουσιν δτι κατά τήν παρελθούσαν έβδομάδα 
καθ’ όλον τό Αιγαϊον έπεκράτει σφοδρά θχλασσοταρα 
χη, ύπαρχουν δέ φόβοι δτι έκ ταύτης έσημειώθησαν 
ναυάγια.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά το παρελθόν δεκαήμερον ούδεμία νέα παραγ
γελία ατιχοπλοίου αναγράφεται ύπδ τών Αγγλικών ναυ

τικών περιοδικών. Τά πλειστα τών ναυπηγείων, ώς και 
άλλοτε έ^ράψτμεν, είναι πλήρη εργασιών μέχρι τών 
μέσων τουλάχιστον τού έπιόντος έτους.

* **
Πωλήσεις άτμοπλοίων δέν σημειούνται παρα δύο 

μόνον μικράς χωρητικότητος. Τό έν έπωλήθη είς ’Ιτα
λούς καί τό έτερον είς Γάλλους.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άτμο'πλοιον «Ίω. Κούτσης» πρό 5 ήμεςών εύ · 
ρίσκεται είς Άμβούργον έκφορτώνον πετρέλαια.

— Τό άτμ. «Γεώργ. Κούτσης» φορτώνει σιτηρά είς 
Ίσμαήλιον διά Πειραιά.

Κατά τόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Κυκλάδες» 
τής έταιρίας Μωραίτου έναυλάθη από Άμβούργον δια 
Σαβάναν τής Βορείου Αμερικής πρός 8 σελλίνια 
τόν τόν-ον. Έκείθεν δέ τώ προσφέρουν ναύλον όπως 
φορτώση έκ τού αυτού λιμένος διά Γένοβαν πρός 30 
σελλίνια τόν τόννον ρεζίστρο.

— Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τής έταιρίας Στ. ’Εμ
πειρικού έναυλώθη άπό ένα λιμένα τής Νοβορωσσίσχ-ης 
διά Κοντινέντε πρός 9 σελ. καί 3 πέν. τόν τόννον-

—Τό άτμόπλοιον «Άσηαίνα» τής αύτής έταιρίας, 
έναυλώθη άπό Κάρδιφ διά Σύρον πρός 5 σελ. χαί41)2 
πέννες τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Μπήλιω» έναυλώθη διά τήν 
έπιστροφήν άπό Καντάνια διά Νοβορωσσίσκην 4, 000 
φράγκα.

— Τό άτμόπλοιον «Εύάγγελος Πετρίτσης» τής έν 
Σύρω έταιρίας τών υιών Πετρίτση έναυλώθη άπόΒραΐ- 
λαν δΓ ένα λιμένα τής ’Ιταλίας πρός 11 φράγκα τον 
τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Ακμή» τής έν Σύρω έταιρίας 
Νεγρεπόντη, έναυλώθη από Βραΐλαν δΓ Αγγλίαν προς
12 σελλίνια τόν τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Μαρία» τής έταιρίας Μωραιτη 
έναυλώθη άπό Βραΐλαν διά Λίντς τής Αγγλίας πρός
13 σελ. τόν τόννον, καί άν φορτώση από Σουλινά προς 
10 σελ. καί 3 πέν.

— Τό άτμόπλοιον «Άνδρέας» τής έταιρίας Λ. και 
Μ. ’Εμπειρικών εύρίσκεται καθ’ δδόν διευθυνόμενον 
είς Δούναβιν πρός φόρτωσιν.

— Τό άτμόπλοιον «Λεωνίδας καί Ελένη» τής έ- 
τ αιρίας Β. ’Εμπειρικού αναχωρεί αύριον από Κων)- 
πολιν διά Σουλινά πρός φόρτωσιν δΓ Αγγλίαν προς 
9 σελ. καί 6 πέννες καί δΓ Άμβούργον πρός 10 
σελλίνια.

— Τό άτμόπλοιον «Μανοϋσος» τής αύτής έταιρίας 
εφθασεν είς Άμπερτίν τής Σκωτίας προς φόρτο σιν.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 7 Νοεμβρίου

Αί τιμαί τών γαιανθάκων εχουσιν οδτω: Χον
δρός γαιάνθραξ Κάρδιφ α'. ποιότητος σελ. 16 καί J,
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β'. ποιότατος 15 καί 9, γ'. ποιότητος 15. Ψιλός 
α'. ποιότητος 10 και 9 έως 11, β'. ποιότητος 10 καί 
3. Ανάμικτος (μισά ψιλά, μισά χονδρά) α'. ποιότη
τος 13 καί 9, β'. ποιότη·ος 12 καί 9, Νιοΰπορτ χον
δρός α'. ποιότητος 15 καί 3, 6' ποιότητος 14 καί 10 
1)2. Νιοϋπορτ ανάμικτος 12 καί 6.4*

Γαιανθρακοφορτίον έκομίσθη είς τόν Πειραιά διά τοΰ 
άτμοπλοίου «Tennisons τήν 3 Νοεμβρίου έκ 2342 τόν.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Έν Ρωσσικόν ατμόπλοιον αναχωοήσαν έκ Βηρυτ- 
τοΰ διά Κωνσταντινούπολή προσήραξεν είς τήν ξηράν 
παρά τήν Δαμασκόν. Οί έν αύτώ έπιβάται άπεβιβά- 
σθησαν είς τήν ξηοάν.

Τό ατμόπλοιον κατόπιν μεγάλων προσπαθειών ά- 
νελκύσθη.

ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Αί Άγγλικαϊ ναυτικαί έφημερίδες σημειοΰσιν απελ
πιστικήν έν γένει τήν κατάστασιν τοϋ ’Αγγλικού ’Εμ
πορικού ναυτικού, είς τό όποιον πρωτίστως εκσπά ή 
σημερινή καχεξία τών ναύλων.

«Σήμερον γράφει, ’Αγγλική τις έφημερίς, τά ’Αγ
γλικά ατμόπλοια ύφίστανται συναγωνισμόν, τοΰ όποιου 
δέν είναι εύκολον νά προΐδη τις τά αποτελέσματα. Έξ 
αίτιας τής άθλιότητος τών ναύλων οί πλεΐστοι τών 
ιδιοκτητών άτμοπλοίων καταδικάζουσι τα πλοία των 
είς αργίαν, ήτις συνήθως είναι προτιμωτέρα τής εχ- 
μεταλλεύσεώ; των ύπό όρους ελεεινούς».

ΝΑΥΑΓΙΑ

Ή έν τή Μάγχη τρικυμία εξηκολούθησε και κατα 
την παρελθούσαν εβδομάδά. Τα εκ ταυτης σημείου 
μένα ναυάγια μέχρι τούδε είναι τα εξής : Τοΰ ατμό
πλοιου «Πινος» άπ πλεύσαντος έξ Έλμπίγγεν καί 
πλέοντος πρός τό Δαντσικ μέ σιτηρά. Έναυάγησε 
παρά τήν Άρκώνα τής Βαλτικής. Ό πλοίαρχος, δ 
πηδαλιούχος καί 4 ναύται έπνίγησαν. Δύο ναΰται 
έσώθησαν ύπό τοΰ ρυμουλκου »Γκλαδιατορ» αναχωρη- 
σαντος έξ ’Αμβούργου. * *♦

Ή έκ Δουγχέρης Κιλλότα έναυάγησε τήν 1 Νοεμ 
βρίου είς μικράν άπόστασιν τής Σουδερλάνδης. Έσώθη 
ό πλοίαρχος χαί 4 ναΰται.

Περί τοΰ ναυαγίου τούτου ύπάρχουν αι έξής πληρο- 
φορίαι.

Ό πλοίαρχος παρεφρόνησε μετά τελείαν έςάντλησιν 
έκ τής ποός τά κύματα πάλης του. Ούτος εδήλωσεν 
διι έχ Νάντης είχεν άπάρει τήν 19 ’Οκτωβρίου καί 
μετέβαινεν είς Σήλδ μετά φορτίου οπτών πλίνθων. Τήν 
έπιοΰσαν ό πλοίαρχος ιδών τον κίνδυνον εκαλεσε ρυ- 
μουλκόν, άναχθέν έκ τών αγγλικών παραλίων αλλά 
μετά τινας ώοας τό ρυμουλκόν απέλυσε τόν κάλων δι’ 
ού είχε προσδεθή άνευ προειδοποιησεως. Τότε ανεστει- 
λαν όλα τά ιστία καί ερριψαν άλας τάς άνχύρας. Πρός 
τρ έσπέρας αί άγκυραι άνεσπάσθηταν καί τό πλοΐον

παρεσύρθη πρός νότον. Κατά τήν χρισιμωτάτην στιγ
μήν τοΰ κινδύνου ό πλοίαρχος έρρίφθη είς τήν θάλασ
σαν, όπως σωθή κολυμβών μετά τό ναυάγιον τοΰ σκά
φους. Είς τών σωθέντων ναυτών έδήλωσεν ότι τό πλή
ρωμα συνέχειτο εξ 22 ανδρών, τοΰ γάλλου πλοηγού 
συμπεριλαμβανομένου, πρός δέ τήν βόρειον θάλασσαν 
άνευρέθη είς έτερος ναυαγός έκ τοΰ σκάφους, ένα δ’ 
έτεοον όν είχον ανασύρει είς την παραλίαν, πελώριον 
χΰμα αίφνιδίω; έπελθόν τόν παρέσυρεν εις τάς ύγρας 
αβύσσου; άνεπιστρεπτεί.

ΘΩΡΗΚΤΟΝ «ΨΑΡΑ»

Κατά τηλεγράφημα τοΰ κυβερνήτου κ. Θεοχάρη 
έκ Μάλτας πρό; τό ύπουογεΐον τών Ναυτικών τό θω- 
ρηχτόν «Ψαρά» είσήλθεν είς τήν αυτόθι δεξαμενήν 
τοΰ Ναυστάθμου πρό; καθαρισμόν την παρελθοΰσαν 
Δευ'έραν.

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

’Ατμόπλοια ύπό Έλλ. σημαίαν διήλθον έκ Δαρ- 
δανελλίων -ιά έξής:

Τήν 6 άτμ. «Έλπιδοφόρος» πλ. Νεαμονιτάχης.
Τήν 6 άτμ. «Μαρία» πλ. Λεβαντής, τόνν. 1021 

μέ φ. σίτου από Ταϊγάνιον είς Γένουαν. Άτμ. «Σαπ- 
Φω» πλ. Κατσούλης, τόνν. 1248 μέ φ. διαφόρων 
άπό Τραπεζοΰντα είς Τεργέστην. Άτμ. «Κωνσταντί
νος» πλ. Συνοδινός, τόνν. 1101 μέ φ. σανίδων και 
φασιόλων άπό Βραΐλαν είς Μασσαλίαν.

Την 9 άτμ. «Ζάννος Σιφναίου» πλ. Γχού^ας 
τόνν. 1448 μέ φ. σίτου άπό Ταϊγάνιον είς Γένουαν. 
Άτμ. «Αντιγόνη» πλ. Μερίντζος, τόνν. 439 με φ· 
διαφόρων άπό Βάρναν είς Πειραιά.

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΝ ΣΥΡΟ

Έν τώ λιμένι τής Σύρου έναυλόχει χατά τήν πα
ρελθοΰσαν έβδομάδα ή ύπό τόν ναύαρχον Καγιάρ μοίρα 
τοΰ γαλλιχσΰ στόλου άποτελουμένη έκ 3 τορπιλλοβό· 
λων χαί 4 μεγάλων πολεμικών σκαφών.

Ποός τιμήν τών άξιωματικών τών γαλλικών πολε
μικών πλοίων ή έμπορική Λέσχη Σύρου την παρελ
θοΰσαν Τρίτην έοωκε χορευτικήν έσπερίδα.

ΤΟ ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ

Κατά τόν « Ημερήσιον Τηλέγραφον» ό προϋπολογι
σμός τοΰ ρωσσικοΰ ύπουργείου τών Ναυτιχών ανήλθεν 
εφέτος είς 250 έκατομυύρια φρ. ενώ μέχρι τοΰ 1870 
ή ρωσσική χυβέρνησις διέθετεν έτησίως δια τας θαλάσ
σιας δυνάμεις τής αυτοκρατορίας μόνον 4,000,000 ρού
βλια.

Ή σημερινή άκμή τοΰ ρωσσικοΰ πολεμικού ναυτι- 
κ-.ΰ χρονολογείται άπό τής έποχής τοΰ γαλλογερμανι- 
κοΰ πολέμου. "Εκτοτε άρχεται ή άκατατόνητος αύτής 
δραστηριότης προς συγκρότησιν ναυτικών δυνάμεων 
καί σήμερον έχει δύο στόλους καί δύο ναυτικας μοί
ρας, καί άπό 120 έκατομμ. είς ά άνήρχοντο αί ναυ- 
τικαί δαπάναι τής Ρωσσίας χατά τό 1899 ανήλθον 
είς 159,000,000 έκχτομ. τώ 1900 καί εφέτος είς 
250,000,000.

βαλτ κη αδριατικη

Κατα τας Γερμανικά; συναδέλφους ό αύτοχράτωρ 
Γουλιελμος σκέπτεται να κατασκευάση διώρυγα τέ- 
μνουσαν είς δύο τήν Εύρώπην, μεταξύ τής Βαλτικής 
καί τής Άδριατικής θαλάσσης, μήκους 2,240 χιλιομέ
τρων. Αί δαπαναι αναλογως θά ώσιν άσήμαντοι, διότι 
ει, τα 4)5 αυτή; θα χρησιμοποιηθώσιν όλα τά πλωτά 
..ο,άμια υδατα. Η εςορυξις λοιπόν θά περιορισθή μό
νον εις 485 χιλιόμετρα εκ Στέτιν είς τόν ποταμόν 
Οδερ καί άπό Φιούμης είς Άδριατικήν. Άπό Στέτιν 

εις Κοσσελ, εκ Σι/εσιας μέχοις "Αδελβεργ ’ θά χρησι- 
μοποιηθώσι τά υδατα τοΰ "Οδερ. Ή διώρυξ κατόπιν 
θα ορυχθη εις Κομορνον επί τοΰ Δουνάβεως άκολου 
θοΰσα τόν ροΰν τής Σάβεν έπί τοΰ Σισσέκ καί άπό 
Κηλπας εω; Δαρλστα». Έζ Φιούμη μία μίνον δυσκο
λία θα παρουσιασθή, η τής ορύξεως τών Ίουλιανών 
Αλπε ον, ουτω δε η διώρυξ περιορισθήσεται μόνον έπί 

αυστρογερμανικοΰ έδάφους;
ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Κατ’ ανακοίνωσιν τοΰ Αστεροσκοπείου τήν παρελ
θοΰσαν Παρασκευήν έν Άθήναις τήν 4 10' 34” έγέ
νετο εις ακρον ασθενής δόνησις σεισμοΰ, σημειωθεΐσα 
μονον ύπό τοΰ εν τώ Άστεροσχοπείω σεισμογράφου. 
Ή δονησις αυτή εγένετο αίσθ-ς-ή έν Κορίνθω περί τήν 
αύτην ώραν.

ΣΙΤΟΦΟΡΤΙΑ

Διά τοΰ έχ Ταϊγανίου καταπλεύσαντος είς Πειραιά 
έλλην. άτμοπλοίου «Βικτωρία» έκομίσΟη σίτος 1,400, 
000 όκ. διά λ)σμόν τών σιτεμπόρων κ. κ. Αδελφών 
Ήλιοπούλου καί Πανούτσου καί 250 χιλ. όκ. διά 
λ)σμόν τοϋ κ. Δέδε.

X
Δ·ά του καταπλεύσαντος άτμοπλοίου «Άκρόπολις» 

έχομίσθη σίτος 1.510.00 όκ. διά λογαριασμόν διαφό
ρων έμπορων τής ήμετέρας άγοράς.

X
Διά τοΰ καταπλεύσαντος έχ Ταϊγανίου άτμοπλοίου 

«Μάρθας» έκομίσθησαν 1.165.000 οκάδες σίτου διά 
λογαριασμόν τών χ. κ. Καστριώτου, Κορωναίου χαί 
Βαββανάχου.

ΤΑ ΓΥΜΝ ΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Ό άρχηγζς χ. Ζώτος ύπέβαλεν είς τό ύπουργεΐον 
τών Ναυτιχών τήν έχθεσινπερί τών πυρών, τών έκτε 
λεσθεντων εις Ιίετροχάραβον ύπό τών δύο θωρηχτών 
μας. Κατα την εχθεσιν επιτυχία έκτακτος έστεψε τά 
γυμνάσια ταΰτα καί άμφότερα τά θωρηκτά κινούμενα 
μέ ταχύτητα 12 μιλιών έβαλλον άπό άποστάσεως 2,700 
— 4,000 μέτρων 4 βολάς μέ τά πυροβόλα τών 27 έκατ. 
8 μέ τών 15 καί 36 διά τών ταχυβόλων.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙ Α1ΜΟΠΛΟΙΟΥ

Έπί τοΰ καταπλεύσαντος τήν παρελθοΰσαν έβδομά
δα είς Πειραιά αυστριακού άτμοπλοίου «Imperatrix» 

ητο ασθενής εις εκ τοΰ πληρώματος. Τό ύπουργεΐον 
οιέταξεν ί'να τό άτμόπλοιον παραμείνη έν τώ λιμένι 
ύπό κάθαρσιν μέχρι τής σήμερον, οπότε διετάχθη δ 
διακεκριμένος ιατρός τής πόλεώς ρας κ. Χ-,ϊδάς, ινα 
προβή είς έξέ.ασιν τοΰ ασθενούς μετά -νΰ ΐατροΰ τοΰ 
ύγειονομείου κ. Μ. Μπίστη. Έκ τής γενοαένης έξετά- 
σεως απεδείχθη ότι δ ναύτης είχε προβληθή ύπό άλζης 
φύσεως νόσου, ήτις εύρίσκετο είς άποθεραπείαν. Ό 
ύγειονόμος επέτρεψεν οΰτω τήν έλευθεροκοινωνίαν.

ΑΡΣ.Σ ΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

Κατα την παρελθοΰσαν έβδομάδα συνελθόν τό Ία 
τροσυνέδριον τής Ελλάδος έγνωμοδότησεν, όσιος άρθώ- 
σιν αί έπιβεβλημέναι είς τάς έξ ’Οδησσού προελεύσεις, 
διότι απο 15 ημερών δέν έγένετο άλλο κρούσμα πα 
νώλους.

Το ύπουργεΐον τών Έσωριχών απεδέχθητήν γνώμ'ιν 
τοΰ Ίατροσυνεδοίου καί έδωχε τάς καταλλήλους δια- 
ταγας είς τους ύγειονόμους τοΰ Κράτους.

ΕΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Ό έν Γαλλίμ Ναυτικός Σύνδεσμος είχε προκηρύξει 
προ πολλ.οΰ διαγώνισμα περί συγγραφής έργου, τό ό
ποιον είχε σκοπόν «περί τής σπουδαιότητος καί τοΰ 
οικονομικού προορισμού τής ατμήρσυς καί ιστιοφόρου 
νχυτιλίας έν τώ παγκοσμ:ω έμπορίω διά τό παοόν καί 
τό μέλλον». Κριταί δ’ ώρίσθησαν δ κ. Νουπρά, διευ
θυντής τής εταιρείας τών Ήζωμένων Φορτωτών, Κα- 
γιαβέτ καί Μύλλερ.

Τό βχαβευθέν έργον εφερεν ώς τίτλον Pro Patria 
semper, συγγραφεύς δ’ αύτοΰ είνε δ κ. Γκουέν έφεδρος 
ύποπλοίαρχος τοϋ γαλλικού ναυτικοΰ καί συνεργάτης 
πολλών έφημερίδων.

φοροι εις τον Καπνόν

Ή Νορβηγική κυβέρνησή ηυξησεν άπό τής 14 ’Ο
κτωβρίου 1901 (ν.) τού; έπί τών είσαγομένων καπνών 
καί έτοιμων σιγαρέτων τελωνειακούς δασμούς. Οί νέοι 
ούτοι δασμοί άνέρχωνται είς νορβηγικά; κορώνας 2 25 
τό χιλιόγραμμον, διά τού; καπνούς εις φύλλα, 6 διά 
τά σίγάρα καί σιγαρέτα καί 2,70 διά τόν 
κομμένον, ή άλλων πως κατειργασμένον καπνόν. 
Ώ; πρός τούς καπνούς τής τελευταίας ταύτης κατηγο
ρίας ό δασμός τών κορ. 2,70 τό χιλιόγρ. είναι τοϋ κα
τωτέρου δασμολογίου, δ τοΰ άνωτέρου είναι κορ 4 
κατά χιλιόγραμ.

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Άν ληφθή ύπ’ δψιν ή καταπληκτική ύπό ναυπή- 
γησιν χωρητικότης, ήτις θά ρεφθή είς τήν θάλασσαν 
τό έπιόν έτος, ή πρόγνωσις διά τά άτμόπλοια είνε 
θλιβεοά καί μέγιστον ήθικόν καί χρηματικόν σθένος 
χρειάζεται όπως άντιμετωπίση τις τήν κατάστασιν. 
Πρό έπτά ή οκτώ έτών πολλά άτμόπλοια είχον τεθή 
είς άογίαν ένεκα τής τότε έπίση; έπικρατήσεως ναύ^ 
λων άσυμφόρων. Άλλ’ όλα τά άτμόπλοια ταΰτα ή- 
σαν άγγλικά καί κατόπι εξαμήνου παρόδου χρόνου ή
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Οέσίς τών πραγμάτων έβελτιώθη χαί τά ατμόπλοια 
έξήλθον τής καταναγκαστική; αύτών αργίας χαί ήο- 
χισαν εργαζόμενα χαί τελεσφόρως. άλλά τότε ή ανα
λογία ώς πρός τά ξένα λεγάμενα ατμόπλοια, ήτοι 
Γερμανικά, Σκανδιναυικά, 'Ισπανικά, Αυστριακά, ’Ι
ταλικά καί Ελληνικά ήτο ελάχιστη. Τήν σήμερον 
όλα τά ρηθέντα έθνη ηΰξησαν σημαντικώς τούς στόλους 
των καί ή δυσαναλογία μεταξύ αύτώ/ καί τών ’Αγ
γλικών έπαυσε νά είνε τόσον πελώρια. Καί δμως 
παρά τήν αυξησιν ταύτην είς τούς εμπορικούς στό
λους τών άλλων εθνών ή διαφορά μεταξύ αύτών καί 
τή: ’Αγγλικής εμπορικής ναυτιλίας μένει άρκούντως 
μεγάλη ώστε νά μας έπιτρέψη νά έκφράσωμεν τήν 
γνώμην δτι άν οΐ "Αγγλοι πλοιοκτήται, καί μόνοι 
αυτοί άποφασίσωσι νά θέσωσι το πλεϊστον τών σκα
φών των είς αργίαν,το γενικόν τοΰ κόσμου έμπόριον θα 
συναισθανθή αμέσως τήν διαφοράν διότι τά σκάφη τών 
άλλων εθνών δέν έξαρκοϋσι πρός έξυπηρέτησιν τών α
ναγκών τοϋ εμπορίου. Όθεν έκ τής ’Αγγλίας πάλιν ή 
θεραπεία. Είς χεήας αύτής άπόκειται νά διευθετήση 
τό κακόν, δπερ όσημέραι έπήγει, καί ώς έθνος πρα
κτικόν δέν θά διστάση νά έπιληφθή τοϋ έπιμόχθου 
τούτου έργου δπερ καί αύτού; θά σώση καί τά άλλα 
νήπια θά ώφελήση,

A. Κ. ΣφέτΊος.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή έξαγωγή τοΰ ’Αμερικανικού γαιάνθρακος 
κατά τάς έπισήμους πληροφορίας τή; στατιστικής, 
γράφει ή «Ναυτιλιακή Έπιθεώρησις» τή; Νοτίου 
’Αμερικής άνήλθε μέχρι τής 30 Ιουλίου λήγοντος έ
τους εις 8,000,000 περίπουτόννους. Κατά τό 1890 
ύπήρξε 2,000,000 κατά τό 1895 έφθασε 3,772,192 
τόν, καί κατά τό 1900 είς 7,188,648.

Έν τή παραγωγή τοϋ γαιάνθρακος γενικώς αί Ί1- 
νωμέναι πολιτεϊαι κατέχουσι την πρώτην θέσιν είς τόν 
κόσμον. Κατά τό 1899 παρήχθησαν 226,553,564 
τόν. ένώ ή ’Αγγλία παρήγαγε 220,094,981 τόν.

Κατά τάς στατιστικά; ή παραγωγή κατά τό 1890 
έν ’Αμερική άνήλθε μόνον είς 14 0,882,729 τόν. 
ένώ είς τήν ’Αγγλίαν ήτο 181, 614. 228.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα έν Χαλκίδι παρουσία καί 
τοΰ 'Υπουργού τών Ναυτικών κ. Βουδούρη έγένοντο 
τά έγκαίνια τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ τής πόλεως, ώ; καί 
φωτισμού τής γεφύρας τοΰ Εύρίπου διά δύο μεγάλων 
ηλεκτρικών λαμπτήρωνχάριν τών διαπλεόντωνπλοίων.

Τής γεφύρας τοΰ Εύρίπου θά δημοσιεύσωμεν εικόνα 
είς τό προσεχές φύλλον τής «Ναυτικής Ελλάδος».

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΑ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

TOY X. ΝΙΚ· ΚΟΓΣΟΒΙΛΛΗ
©ίιμινα

’Δγεόαάόκ Τετρζγων. χιλιόμετρά 
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα.

Πλάτος Β. 37° 35’
Μήκος Α. 26° 27'

ΛέΟνΟα

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 00’
Μήκος Α. 26° 29'

Η 41’ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΪ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝ ΑΓΝΩΡΙΣΘ ΕΙΣ Α 

Ρ1ΪΣΣΙΚΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤίΖ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 40,000-000 Λ3· 200,000.0 ΟΟ

Ασφαλίζει σώματα Ατμόπλοιων καί πλοίων άπδ τών κατά θάλασσαν και ποτα
μούς κίνδυνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών και χορηγ,εΐ προκαταβολάς έπί παρα
καταθήκη ’Εμπορευμάτων.

Διά πάσαν πληροφορίαν περί Ασφαλειών άπευθυντέον είς τδ έν Ταϊγανίω Πρακτο
ρείου τής Ρωσσικής Ασφαλιστικής Εταιρίας το0 1844.

Πράκτώρ Ιν Ταϊγανίω
X. Δ. Παςχαλης

Χχινονόόα

10.33—
9.—

480.—

ί 0.29
11.—

320.— ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 10.29 
ίΙερίπΛονς ’Αγγλικά μίλια 7. —
"Υψος Γαλλικά μέτρα 149. —

Πλάτος Β. 36° 52'
Μήκος Α. 25° 33’

θηραόία

Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
“Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36» 25'
Μήκος Α. 25° 21'

Άρκόννηόος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΘΕΟ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΊ’ΓΑΝ IQ
ΑΧ· Λ ΚΟΡΕΣΗ Σ

( Ασφαλίζει έπί ίωμάτων άτμδΐίλοίων, Ιστιοφόρων, σίτδφορτίων. ιτυρκαϊών, κίν
δυνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΙΙερίπ.Ιους Αγγλικά μίλια
“Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36® 58'
Μήκος Α. 27° 30'

Νηΰΐς Σαπιέντάα

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36° 46'
Μήκος Α. 21° 43’

(*)"Ιδε προηγούμενον.

9.43 —
8.—

271. -

9.α3

8·*Λ.
533.—

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

9.43
10.— 

225.—
KIIIXIV ΧΓΛΆΡΟΜΙΙ

ΕΝ ΕΛΛΑΔ1
Λρχ. 1 ί*

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
Ί»ρ. χρ. 1 2 1

ι:ξ,%%ιιιχ<»χ
» Τ » » γ._ — “κ Λ____ _  . _ r λ V .Ot z.z. συνορομ.τ4ταΙ παραχαλοΰνταο νκ συνοδεύωσς τάς αιτήσεις των 

π5»ος εγγραφήν μ,ετά. τοΰ αντιτίμου.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και Σια
ΠΕ1ΡΑΙΕΤΣ— ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

«

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michal inos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τ·η2εγξ>αφ Διεύθννσις CoTZIAS,SYRA.

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ »«ι ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροι καί ναυλομεσΐται. Λέ- 

χονται έμπορεύματα έπί προμήθεια 
καί προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμόπλοια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(Μεσίτης τών'Ελλην. άτμοπλοίων άπδ τδ 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις καί πάσαν 

ύπόθεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιθυμοΰντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. Ποπαπκονόμου θά εύρωσι πρωτοφανή εργατι
κότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Α'.εόθυνσις. C. Pappaiconomos 
Sensale Maritimo

BARCELLONA

L. KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων έτκιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. ‘Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην κκί άλλους λιμένας.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καϊ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσιται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΛίΕνΚΗΛΙ, Κ,ωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδος Πραξιτέλους 8

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

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντί 30 λεπτών έκαιίτον είς ά
παντα τά έν Άβήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τφ «ΆΟηναϊκφ βιβλιοπωλείφ» παρά τδ Ύ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΝ Χ1*Ι*«
φύλλα τής «ΛΙαυτικής Ελλάδος » 
πωλοϋντα- εις το αυτόθι πρακτορείου 
τών έφημερίδων.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI Cie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικδν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα είς Λονδΐνον καί Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

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


