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Τό Ελληνικόν Έθνος τό από τών αρχαιότατων χοόνων 
κατ’ έξοχήν ναυτικόν στερείται ειδικού δημοσιογραφικού 
οργάνου ασχολούμενου περί τών ναυτικών ζητημάτων ά- 
ποκλειστικώς. Την έλλειφιν ταύτην κατιδών άπεφάσισα την 
ϊδρυσιν τής «Ναυτικής ’Ελλάδος», μέ τήν έλπίδα δτι θ’ 
άποβή τό Πανελλήνιον ναυτικόν βήμα, άπό τοΰ όποιου 
έλευθέρως καϊ είλικρινώς καλούνται νά άναπτύξωσι τά 
διάφορα ναυτικά ζητήματα οί ειδικοί.

Διά τής συνεργασίας ταύτης θαρρούντως έλπίζω οτι με
γίστη ώφέλεια θέλει προκύφει είς τό Ναυτικόν τής Ελλά
δος. Καϊ έπϊ τούτοις εύχαριστώ θερμώς τούς εύγενώς άπο- 
δεχθέντας τήν παράκλησίν μου, δπως τιμήσωσι διά Τής 
γραφίδος των τσς στήλας τής «Ναυτικής ‘Ελλάδος» καϊ 
ιόν άξιότιμον έπϊ τών Ναυτικών ‘Υπουργόν κ. Βουδούρην, 
έπιτρέφαντα διά τών στηλών τούτων ν’ άρθρογραφώσι καϊ 
αξιωματικοί τού Ναυτικού.

I. Θ. Σ.

i

ΣΗΜ. «ΝΑΥΤ. ΕΛΛ.» Οί κρατούντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριθρόν τής «Ναυτικής Ελ 
λάδος» θεωρούνται όυνδρορηταί αύτής.
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ΝΕΑ
ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΑΛΑΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Έν τή σπουδαία αναπτύξει, τήν όποι
αν όσημέραι λαμβάνει ή άτμήρης ήμών 
εμπορική ναυτιλία, έκεϊνο τδ όποιον δφεί 
λουσι νά μή παραμελώσιν οί έφοπλισταί 
ήμών και οί έν τή έπιχειρήσει ταύτη το- 
ποθετοΰντες τδ εαυτών χρήμα, είνε ή άπό- 
κτησις κεωκ καί ουχί παΛαιων άτμο
πλοίων.

Ύπήρχον έν τώ παρελθόντι παρ’ ήμϊν 
οί φρονοΰντες δτι οί τά παλαιά άτμόπλοια 
άγοράζοντες έπορίζοντο μεγαλείτερα έκ τής 
έπιχειρήσεως κέρδη, ούδαμώς δ' ούτοι έ- 
σκέπτοντο περί προσκτήσεως νέων, έτι δέ 
μάλλον ούδόλως έφρόντιζον περί έξευρέσε- 
ως τών μέσων, πρδς παραγγελίαν τοιού- 
των έν τοϊς άγγλικοϊς ναυπηγείοις. Άλλ 
ήδη καί τών έχόντων παραπλήσια φρο
νήματα έφοπλιστών ό άριθμδς ήλαττώθη 
αρκούντως, κατά τά τελευταία μάλιστα 

.έτη ταΰτα, πολλοί δ’ είσί τήν σήμερον 
οί έπιχειρηματίαι, οΐτινες ώς βάσιν τής έρ- 
γασίας των όρίζουσι τήν παραγγελίαν νεω- 
τάτου συστήματος ατμόπλοιων, ή τουλά
χιστον, βίαν τούτο καθίσταται άδύνατον, 
άποφασίζουσι τήν άγοράν, δσον οιον τε μι- 
κράς ήλικίας σκαφών.

'Οποίαν σημασίαν δύναται νά έχη διά 
τήν χώραν ήμών τδ κυριώτατον τοΰτο ζή
τημα, μο'νον δι * δλίγων θέλομεν πειραθή 
νά έξηγήσωμεν.

Τά νεωτάτου τύπου καί νέου συστή
ματος μηχανών άτμόπλοια τυγχάνουσιν 
έν πρώτοις οίκονομικώτερα έν τή κατανα
λώσει τής καυσίμου ύλης. ’Ατμόπλοιον 
3,000 τόννων, παραδείγματος χάριν, κα
τασκευής τοϋ 1885-1890, καταναλίσκει, 
κα’ά 24 ώρας, 5 έως 7 τόννους γαιαν
θράκων πλειότερον του άτμοπλοίου τής 
τελευταίας κατασκευής. Έκτδς τούτου, τά 
νέα μηχανήματα έπιτρέπουσι τήν κατα- 
νάλωσιν καί κατωτέρας ποιότητος γαιαν
θράκων, ούτω δέ έπέρχεται ίκανή οικο
νομία έκ τής συμφερωτέρας αυτών τιμής.

Τά παλαιά άφ’ έτέρου άτμόπλοια έχου 
σι γενικώς μεγαλειτέραν καταβύθισιν τών 

νεωτέρων. Τά άνω μάλιστα τών 4,000 
τόννων σκάφη, τά όποια σήμερον κατα
σκευάζονται μέ Βύθισιν 19 έως 20 ποθώ", 
πρδ δεκαπενταετίας έναυπηγοΰντο μέ κα- 
ταβύθισιν 21-22 ποξών καί άνω. Σημαν
τική δ’ ώφέλεια προσγίνεται εις τα έλάσ- 
σονα καταβύθισιν έχοντα φορτηγά άτμο- 
κίνητα, ένεκεν τών άβαθών μερών τής 
Άζοφικής καί του Δουνάβεως, ένθα, ώς 
έπί τδ πλεϊστον, φορτώνονται τά έλληνικά 
άτμόπλοια, τά όποια απαλλάσσονται ου- 
τω τής δαπάνης τών μερικών άνακουφι- 
στικών έκφορτώσεων, άνευ τών οποίων Αδύ
νατος καθίσταται ή δίοδος έκ τών άβαθών 
τούτων μερών.

’Αλλα πλήν τούτων, τών παλαιών ά- 
τμοπλοίων ή κατάστασις τυγχάνει ώς έπί 
τδ πλεϊστον μειονεκτική, συχνάκις δέ πα
ρουσιάζονται άνάγκαι έπισκευών, αΐτινες 
οΰκ ολίγον άπορροφώσι χρήμα, πρδς ευ
πρόσωπον παράστασιν τών ιδιοκτητών των 
ένώπιον τών περιοδικών έπιθεωρήσεων τών 
άσφαλιστώ .

Έκ τών δλίγων τούτων εύχερώς δύνα- 
ταί τις νά σχηματίση πεποίθησιν δτι τά 
νέα άτμόπλοια—καίτοι σημαντικώς άκρι- 
βώτερα—τυγχάνουσιν ύπδ πάσαν έποψιν 
προτιμώτερα τώι παλαιών καί δτι συμφέ
ρον μέγιστον έχει ή Πολιτεία νά καθοδηγή 
τούς έπιδιδομένους εις τά τής άτμήρους 
ναυτιλίας πρδς άπόκτησιν νέων άτμο
πλοίων.

’Αλλ ’ ή έπέμβασις τής Πολιτείας τότε 
μόνον ήδύνατο νά ή τελεσφόρος, έάν καί 
δι ’ απτών, ούτως είπεϊν, μέσωνέπηρεάζετο 
τδ συμφέρον τών έφοπλιστών ήμών πρδς 
τοΰτο. Είνε δέ ευχερές, καθ’ ήμάς, πρα
κτική Κυβέρνησις, κηδομένη τών συμφε
ρόντων τής ναυτιλίας καί άντιλαμβανομέ- 
νη τών έκ τής προόδου ταύτης πολλα
πλών γενικών ωφελειών, νά κανονίση, διά 
νόμου, τοιουτοτρόπως τδ ζήτημα τοΰτο, 
ώστε πας έφοπλιστής, ναυπηγών άτμό- 
πλοιον, ή άγοράζων δλως νέον τοιοΰτον, 
ν ’ άπαλλάσσηται έπί μίαν δεκαετίαν τοΰ 
φόρου έπιτηδεύματος καί τής πληρωμής 
τέλους χαρτοσήμου έπί τής πράξεως τής 
άγοράς, καθώς καί τών δικαιωμάτων κα- 
ταμετρήσεως, ή τέλος, καί λόγω έπιδό- 

ματος, νά τφ άφαιρήται ώρισμένον πο- 
σοστδν, έκ τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών τόννων 
καταμετρήσεως έπί έκάστου άτμοπλοίου.

Πάντα τά έστω καί κατ ’ έλάχιστον ά- 
νακουφιστικά ταΰτα μέτρα, έξ ών ούδεμία 
σημαντική ζημία έπέρχεται εις τδ Δημό
σιον, συνδεόμενα μετά τοΰ μικροΰ συμφέ
ροντος τοΰ έφοπλιστοΰ, φρονοΰμεν δτι ή- 
δύναντο νά παρασύρωσι τούτους πρδς τδ 
δρθδν καί νά τούς άποτρέψωσιν άπδ τής ά
γοράς παλαιών άτμοπλοίων, άτινα, έκ κα
κώς έν.οουμένου συμφέροντος, άποκτώσιν 
άπαλλάσσοντες τούς Αγγλους ίδιοκτήτας 
άπδ παλαιοΰ ύλικοΰ, οί όποιοι, διά τοΰ 
χρήματος ήμών, άντικαθιστώσι τδ έαυ 
τών, διά νεωτέρου καί τελειοτέρου.

Η δέ βαθμηδόν καί κατ ’ δλίγον άπό- 
κτησις δλως νέων άτμοπλοίων, τελειοτέ 
ρων συστημάτων, βεβαίως θά γένηται ά- 
φορμή τής λύσεως τοΰ κυριωτέρου καί με- 
γαλειτέρου διά τήν ήμετέραν άτμήρη ναυ 
τιλίαν ζητήματος, τοΰ όποιου τήν σημα
σίαν κατεν-.όησαν τέλος πάντων οί πολλοί 
καί τδ όποιον, εύχαρίστως βλέπομεν, με- 
λετώσιν οί αρμόδιοι, τοΰ ζητήματος τής 
άλληλασφαλείας, δι’ού καί οί 
έφοπλισταί ήμών, τιμίως καί συνετώς έρ- 
γαζόμενοι, θά πολλαπλασ άσωσι τάχιστα 
τά κέρδη των καί ή έν γένει οικονομία τής 
χώρας θά έπωφεληθή, ικανών εις χρυσόν 
ποσοτήτων, παραμενουσών πλέον παρ' 
ήμϊν.

Ωστε τήν άπόκτησιν νέων άτμοπλοίων 
έπιβάλλεται ήμϊν νά θεωρώμεν ώς ύψίστης 
σημασίας μέτρου διά τήν πρόοδον τοΰ κλά- 
οου τούτου καί τήν έμπρέπουσαν τή χώρα 
ήμών ναυτικήν άνάπτυξιν. Έκεϊνο τδ ό
ποιον πολλάκις άχρι τοΰδε έπανελάβομεν, 
δτι ή Ελλάς τυγχάνει καί έξ Ανατροφής 
καί έξ ιστορικών παραδόσεων κατ’ έζο 
χ'ην ναυτική χώρα, είνε άληθέστατον, 
αί δε σημεριναί καταπληκτικαί πρόοδοι, έν 
τώ κλάδω τούτω, τοΰτο άποδεικνύουσιν, 
άλλ έκτδς τών ά^αγκαίων προαπαιτουμέ- 
νων τούτων, άπαιτεϊται καί έτερον πρδς έ- 
ξακολούθησιν τής προοδευτικής ήμών πο
ρείας. Προαπαιτεϊται άπαραιτήτως ή παρά 
τών ιθυνόντων κατανόησις τών πραγμα
τικών τής χώρας αναγκών. Κατανόησις δέ 

άληθους άνάγκη; τής ναυτιλίας ήμώ- εινε 
καί ή άάόκτησις νέων άτμοττ.Ιοίωι·, ήτις 
διά τοΰ Κοάτους, έ/οντος καί τούτου μέ-
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γιστον συμφέρον, οέον κυρίως νά έξασφα- 
λισθή.

Έ. 'Εμπειρικός.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΛΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. Π. ΚΑΛΛ'Γα)

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Ή έκδοσις τής «Ναυτικής ‘Ελλάδος» ής εύ- 
ρηστήθητενά μοί άναγγείλητε τήν προσεχή έναρ- 
ςιν, είνε γεγονός τοσούτω μάλλον εύχάριστον 
καθόσον έξ αύτοΰ καταφαίνεται δτι ό αριθμός 
τών περί τών ναυτικών ένδικφερομε'νων είνε 
ήδη τοσοϋτος, ώστε νά παρίσταται ή άνάγκη 
ύπάρξεως δημοσιογραφικού οργάνου εϊδικώς περί 
ταΰτα ασχολούμενου- θέλει δ’άποβή τό ύμέ- 
τερον φύλλον χρησιμότατου εις τήν άναγεννω- 
με'νην Ελληνικήν ναυτιλίαν, διότι δι ’ αύτοΰ 
θέλουσιν έξερευνηθή τά ληπτέα μέτρα, δι’ ών 
λυσιτελέστερον θέλει προοδεύσγ ό σπουδαιότερος 
ούτος παράγων τής εθνικής ήμών εύημερίας. 
Μολονότι δέ ή πρόοδος τοΰ έμπορικοΰ ναυτικού 
θέλει έπέλθη βαθμηδ'ν άφ’ έαυτής, διότι ή εις 
τά ναυτικά έπίδοσις έγκειται έν αύτή τή φύσει 
τοΰ Έλληνος, έν τούτοις έν πολλοΐς δύναται νά 
συντελέση καί ή πολιτεία πρός εύχερεστέραν 
άνάπτυξιν αύτο . Οντω αμεόος παρίΟτει- 
ται ανάγκη ίδρίίεΐεως εϊχολης πλοι 
άρχων καί μηχανικών, δπως σύν ταΐς 
άρεταΐς δι’ ών κοσμούνται οί "Ελληνες ναυτι
κοί, καί αΐτινες άποτελοΰσι τήν μεγίστην ίσχύν 
τού έμπορικοΰ ήμών ναυτικού, κτώνται καί τάς 
διά τά; σημερινάς άνάγκας άπαιτουμένας γνώ
σεις, οί δέ μηχανικοί καταρτίζωνται ούτως 
ώστε ν’άποβανωσιν έφάμιλλοι τών “Αγγλων 
συναδέλφων των, διότι ή οικονομική έκμε> 
τάλλ,ευόις έξαρτάται κυρίως έκ τΛς 
ίκανότητος τών άξιωματικώντούτων.

Ή πολιτεία δέον έπίσης νά μεριμνήση, δπως 
δσον τό δυνατόν πλειότερα κεφάλαια διατεθώ- 
σιν εις τήν τόσον έπικερδή δσον καί πατριωτικήν 
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ταύτην έπιχείρησιν. ΣΙρός τοΰτο παρίσταται 
άνάγκη νομοθετημάτων, δ'.’ών νά καθίσταται 
ευχερής Λ ένεχυρίασις τών τίτλων ιδιοκτη
σίας έ ΐ ατμόπλοιων, έπίσης νόμου περϊ 
υποθήκης πλοίων, δστις παρουσιάζει μέν 
μειονεκτήματα τινα, δμως δύναται μεγάλως νά 
συντέλεση πρδς τόν αύτδν σκοπόν, διότι τά 
πιϋτωτικά καταντήματα, ατινα η 
διαθέτουιίιν ήδη κεφάλαια εις χου- 
ιίόν ή δύνανται διά δανείων νά ποοιί· 
κτώνται τοιαϋτα, βελούχι δανείζιι 
ασφαλώς ταϋτα προς τούς ττλοιοκτή 
τοοας, οντω δέ πλήν της εΰχεοείας, 
ήτις θέλει παραείχεθη πρός αγοράν 
άτμοπλοίων καί τοϋ έκ της διαφο
ράς τον τόκον προκνφοντος εις τά 
πιότωτικά καταντήματα κέρδονς,

Ο ΙΟ'· ΑΙΩΝ

Είνε βεβαίως άναντίρρητον δτι ό ΙΘ'. Αιών | 
ύπήρξεν ό αιών τών θαυμάτων ιδίως δέ άξιο- 
θκύμαστος είνε ή δευτε'ρα πεντηκονταετήρίς αύ
τοΰ. Ό οδοιπόρος άπό τοΰ εσχάτου όροσήμου 
έκπληκτον βλέμμα στρέφει έπί τής όδοΰ, ήν 
δεήνυσεν αύτός καί οί σύγχρονοι αύτοΰ. Ή 
ιστορία τοϋ αίώνος τούτου καί τής παραγωγι
κότητάς του θά γραφή εις μέλλοντα χρόνον, 
καθ’ δσον οί σύγχρονοι διατελοΰντες ήδη ύπδ ’ό 
κράτος τής έκπλήξεως άδυνατοΰσι νά πράξωσι 
τοΰτο. Ό κύριος χαρακτήρ τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος έν γένει είπεΐν είνε ό μηχανι
κός , είδικώτερον δέ δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
ό αιών τής αικήσεως,λαμβανομένου ύπ’δψιν δτι ό 
παράγων τι κινείται ή δίδει τοΐς άλλοις τά μέσα 
τής κινήσεως. Ό μηχανουργό; έδωκεν ήμΐν 
τήν άτμάμαξαν, ό γεφυροποιός τήν οδόν δια- 
τρήσας όρη καί ζεύξας χαράδρας καί ποτα
μούς, ό ναυπηγός τό άτμοπλοιον. Ή οδός είνε 
ό μέγιστος τών έκπολιτιστών, καθ’ δσον ή κοι 
νωνική χαί ή επιστημονική πρόοδος βαίνει κατά 
λόγον εύθύν πρός τάς προόδους τής συγκοινω
νίας. Ή διά πεζοΰ κομιζομένη τό πρώτον έπι- 
στολή, είτα διά τοΰ ίππέως καί βραδύτερον διά 
τής άμάζης, φέρεται ήδη διά τοΰ σιδηροδρόμου 
ή διά τών ταχύπλων σκαφών. Τήν ταχύτητά 
τών πέντε χιλιομέτρων καθ’ ώραν τοΰ πεζοΰ τών 
οκτώ τής άμάξης άντικατέστησεν ή τών τοιά- 
κοντα χιλιομέτρων τό πρώτον καί τών εκατόν 
δέκα έπειτα τών σιδηροδρόμων. Τήν κώπην 
ύποκατέστησεν τό ίστίον καί τοΰτο ό άτμός.

Η καθ’ επτά μιλιά καθ’ ώραν άρχική

θέλει έπέλθη καί μείωόις της νομι
σματικής διαφοράς, διότι ώς ήδη 
ν«έδ·ιξαν καί οί τά πρώτα πιστωτι
κά καταστήματα διενθννοντβς, μία 
τών σημαντικωτέρων αιτιών της ε
σχάτως παρατηοηθείσης νπερτιμή- 
σεως τον σνναλλάγματος είναι καί 
ή έκ της χώρας έξαγωγή χρυσού 
πρός αγοράν άτμοπλοίων.

’Επί τών ζητημάτων τούτων κοεί άλλων 
συναφών ελπίζω δτι θέλουσιν έκφράση γνώμην 
διά τής ύμετέρας έφημερίδος άνδρες έχοντες εί· 
δικάς έπ’ αύτών γνώσεις, δι ’ ό εύχομαι τή 
«Ναυτική Έλλάδι» ταχεΐαν πρόοδον έπ’ άγα- 
θώ τής πατρίδος.
Διατελώ μετά πλείστης πρδς ύμΛς ύπολήψεως. 

Π. Καλλιγας

ταχύτης τών άτμηλάτων σκαφών περί τάς 
άρ/άς του αίώνος ηύξήθη είς τριάκοντα έπτά 
είς τό τέλος τής έκατονταετηρίδος διά τών μη
χανών τοΰ Πάρσον. Ό τηλέγραφος μεταδί
δει ήμΐν τά ειδήσεις άπό τών περάτων τής 
οικουμένης έντός δευτερολέπτων τινών- καί διά 
τοΰ τηλεφώνου έκ μακροτάτης άποστάσεωςάντι- 
λαμβανόμεθα τής φωνής τών φιλτάτων ήμών.

Καί έν τοσούτω πάντα ταΰτα έντός βραχέ- 
ως μέλλει νζ άντικαταστήση ό άνευ σύρματος 
τηλέγραφος· μετά μικρόν ή φωνή μας θά φέ
ρεται έπί τών κυμάτων τοΰ Χέρες. ’Ιδού ά- 
ληθώς τεράστια άλματα, έν τοσούτω βραχεί 
χρόνου διαστήματι δσον άφορφ τήν πρόοδον τής 
συγκοινωνίας. Αί άποστάσεις έσμικρύνθησαν,τά 
κράτη έπλησίασαν έπί τοσοΰτον πρός άλληλα, 
ώστε δύναται νά είπη τις δτε γειτνιάζουσιν 
μάλλον άλλήλοις ή άλλοτε αί έπαρχίαι ενός 
καί τοΰ αύτοΰ κρά’ους. Ή έπήρεια τής τα-· 
χύτητος τής συγκοινωνίας έπί τής καθ’ δλου 
εύτυχίας τής άνθρωπό-.ητος είνε πλέον ή κα
τάδηλος. Είς ταύτην δ ’ οφείλεται καί ή απαλ
λαγή τής άνθρωπότητος άπό τών τοσοΰτον 
άλλοτε καταμαστισάντων αύτήν λοιμών.

Άλλ’ύποθέσωμεν πρός στιγμήν δτι πάντα τά 
μέσα ταΰτα τής συγκοινωνίας έςέλιπον. Όποια 
φρικαλέα είκών τής καταστάσεω; είς ήν θέ- 
λουσι περιέλθη τά 350 έκατομμύρια τών κα 
τοίκων τής Εύρώπης, έγκαταλελειμμένα είς 
τά μέσα τής συγκοινωνίας τών παρελθόντων 
αιώνων. «

Ε. Τ-

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

ΠΡΟΙΛΙΟΡΙΙΝΟΙ ΤΟΪ 1ΙΛΑΤ0ΪΣ
Αξιότιμε Κύριε

Μετ’ ευχαριστήσεων ατ/γ-ζωτ την άπό i Ιης με- 
σουντος επιστολήν σαν δι' ης μοϊ γνωρίζετε την εχδο- 
σιν εβδομαδιαίου ναυτιχσυ περιοδιχοΰ "της Ναυτιχης 
Έά^άίος». χαϊ οτι με συγχαταριθμησατε μεταζυ τών 
συνεργατών αυτοί!, οπερ αποδέχομαι Λίαν ευχαρίστως.

Λαμβανομενης ύπ’ σφιν την επ’ εσχάτως αυζησεως 
του ημετερου εμποριχου ναυτιχοί ητο απαραίτητος 
η ε'χόοσις περιοδιχοΰ ναντιχοΰ, άποβλεποντος εις 
την ϋπεράσπισιν των συμφερόντων αυτοί χαι την 
προαγωγήν των ναυτιχών γνώσεων τών ναυτιλλομε'- 
νων, χαθιστωμένων διά τών εν αυτω δημισιεΰσεων 
ενημε'ρων τών βελτιώσεων χαι αναχαιτίσει, ν ,αΐ όποια, 
χαθ’ έχαστην επιγίγνονται είς το εν χρ.ηοει ϋλιχόν.

διά την άποφασιν υμών ταΰτην σπεύδω νά σας 
συγχαρώ χαι ευχόμενος τελείαν επιτυχίαν είς το ΰμε- 
τερον περιοδιχον, σας αποστέλλω βραχείαν σημείασιι 
περϊ είδιχης περιπτώσεως άπαντώσης χατά την πα- 
ρατηρησιν τών ϋιίών τών άστρων ώς απαρχή·) της 
συνεργασίας μου.

“Ολος πρόθυμος
Μ· Ματθαιόπονλος.

(ΙΙροόδιοριάιιός τοΰ Πλάτους διά παρατηρή- 
άεως τοΰ νψονς τοΰ ήλιον ίι άότέρος κατά 
την μεάονρήνηόιν αύτών άπό τοΰ άνωτέ- 
ρου πόλου.)

Τήν 12ην ’Ιουλίου π. έ. εύρισκόμενος πρό 
τών άκτών τής ’Αλγερίας παεετήρησα δτι τό 
προσδιοριζόμενον πλάτος διά τής μετρήσεως τοΰ 
ύψους τοΰ ήλ ου καί τοΰ Διός κατά τήν μεσου- 
ράνησιν αύτών άπό Νότου, ήτο έσφαλμένον 
κατά τινα μιλιά, ώς έζήχθη έκ τοΰ κατά τάς 
αύτάς στιγμάς προσδιορισμού τής θέσεως του 
πλοίου διά δεκτικών τμημάτων (μετρήσεως 
τών φαινομένων γωνιών) μεταζύ τριών καλώς 
γνωστών άντικειμένων τής ξηράς.

Τό σφάλμα τοΰτο άπέδωκα είς ύ®εσιν τοϋ 
ορίζοντας όφιιλομένην είς τό ψυχρότερον ρεΰμα, 
δπερ άπό τοΰ ’Ατλαντικού εισέρχεται είς τήν 
Μεσόγειον, ρέονζπρός Άνατολάςπαρά τάς άκτάς 
τής ’Αλγερίας.

Τό αύτό φαινόμενον παρετηρήθη καί τήν 
1 οην ’Ιουλίου.

“Οπως άπαλλαγώμεν τοΰ σφάλματος τούτου 
παρετήρησα τά ύψη τών άστρων άπό τοΰ Βορ
ρά (έστραμμένος πρός Βορράν) καί περιγραφήν 
τής παρατηρήσεως καί τήν μέθοδον τής διορ- 

θώσεως τών ούτω μετρουμένων ύψών παρέχο- 
μεν κατωτέρω.

"Οσον άφοοά είς τά φαινόμενα κατά τήν 
τοιαύτη· παρατήρησιν, είνε δήλον δτι γίγνονται 
δλως άντιθέτως άπό τά κατά τήν συνήθη άπό 
Νότου παρατήρησιν συμβαίνοντα, καθ’ δτι περί 
τήν μεσουράνησιν τό άπό Νότου ύψος βαίνει 
αύξανόμενον (προκειμένου πάντοτε περί μέσου- 
ρανήσεως μεταξύ τοΰ Ζενίθ καί τοΰ Νότου, ώς 
κατά τήν προκειμένη·; περίπτωσιν), έν ώ τό άπό 
Βορρά τούναντίον βαίνει έλαττούμενον.

Ώς γνωστόν, λεπτά τινα προ τής άληθοΰς 
μεσημβρίας, κατά τήν άπό Νότου μέτρησιν, 
άρχόμεθα παρατηρούσες τό ύψος τοΰ άστρου 
καί τηροΰιεν έν έπαφή τό χείλος τοΰ ήλιου ή 
τόν άστέρα πρός τήν γραμμήν τοΰ ορίζοντας, 
άπό τής όποιας διαρκώς άπομακρύνονται, αύ'ά- 
νοντες ούτω τήν γωνίαν τοΰ έξάντος. Είνε δέ 
μεσημβρία άληθής, προκειμένου περί τοΰ ήλιου, 
ή μεσουράνησες, προκειμένου περί έτέρου άστρου, 
δταν ταϋτα παύωνται άνερχόμενα (σταθώσιν).

Είς τήν άπό Βορρά δμως μέτρησιν τοΰ ύψους, 
τούναντίον συμβαίνει, τό χείλος τοΰ ήλιου ή ό 
άστηρ βυθίζονται ύπό τήν γραμμήν τοΰ όρίζον- 
τος ( δαγκώνονται) καί κατά τήν παρατήρησιν 
τοΰ μεσημβρινού ύψους πρέπει, δπως τηοώμεν 
τήν έπαφήν, νά έλαττώμεν τήν γωνίαν τοΰ έ
ξάντος άναβιβάζοντες είς την γραμμήν τοΰ ορί
ζοντας τά άστρα. Είνε δέ μεσημβρία άληθής, 
προκειμένου περϊ τοΰ ήλιου, ή μεσουράνησες, 
προκειμένου περί έτέρου άστρου, δταν ταΰτα 
παύωνται βυθιζόμενα.

Τό ούτω λαμβανόμενον ύψος τοΰ ήλιου, δπως 
διορθώσωμεν έκ τή; κλίσεως τοΰ όρίζοντ ς, τής 
διαθλάσεως,τής άμιδιαμέτρου καί τήςπαραλλά- 
ξεως καί εύρωμεν τό άληθές ύψος τοΰ κέντρου, 
δπως θά έξήγετο έκ τής άπό Νότου παρατη
ρήσεως, έργαζόμεθα ώς έξής :

Άπό τό παρατηρηθέν ύψος:
Άφαιροΰμεν ή ποοσθέτομεν τό σφάλμα τοΰ 

έργαλείου, ώς συνήθως·
Άφαιροΰμεν τήν κλίσιν τού όρίζοντος-
Ποοσθέτομεν τήν ήμιδιάμετρον, έάν παρετη- 

ρήσαμεν τό άνω χείλος, ή άραιροΰμεν, έάν πα- 
ρετηρήσαμεν τό κάτω.

Άφαιροΰμεν τό ύπόλοιπον άπό 179' 59' 60"
Άφαιροΰμεν τήν διάθλασιν και προστίθεμεν 

τήν παράλλαξιν.
Παράδειγμα : τήν 13J26 Ιουλίου ευρι

σκόμενοι έίς πλάτος 36° 50' Β. καί μήκος 
2’49' 30" A.C-r. παρετηρήσαμεν τό ύψος τοΰ 
άνω χείλους τοΰ ήλιου έστραμμένοι πρός Βορ- 
ράν 107° 5' 20" μέ σφάλμα έργαλείου 2' 
ύψος οφθαλμού 4>*,2. Ζητείται τό πλάτος.
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ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Είς ένα κόλπον τής ΙΙειραιχής Χερσονήσου μεταξύ τοΰ γλαυκού τού ουρανού κα: τοϋ βαθυχυάνου τής 
θαλάσσης, δπου τά κύματα τοϋ Σαρωνικοΰ έκ/ύνονται εις άσθενεΓς στεναγμούς τό φιλόπατρι ό'νειρον τοΰ αειμνη 
στου Βχσσάνη, άποτυποΰται είς καλλιμάρμαρον μέγαρον, τήν Βχσσάνειον Ναυτικήν Σχολήν. Τά εγκαίνια τής 
Σ/ολής έτίμησαν διά τής παρουσίας των ή Βασιλική Οικογένεια καί το Υπουργικόν Συμβούλιου, έξήρε δε δι* 
εύγλώττου καί θερμής προσφωνήσεως τήν αξίαν τοϋ έργου ό έπί τών Ναυτικών 'Υπουργός κ. Β. Βουδούρης.

Τό παρόν σχέδιον παριστάνει τήν πρόοψιν τής Σχολής μετά τό πέρας τών εργασιών, αϊτινες λήγουσι μετά 
έν καί ήμισυ έτος. Ή οικοδομή θά είναι πλάτους μέν 36 μ. 20 καί μήκους 43 μ.50.Τό σχεδιάγραμμα έξεπονήθη 
έπί τή βάσει τής Λανικής Ναυτικής Σχολής.Τό έργον προϋπελογίσθη είς δρ.400,000 καί τήν έκτέλεσιν αύτοϋ ανέ- 
λαβεν ό εργολάβος κ. Άπέργης. ’Εκτός τοϋ κυρίως κτιρίου, τό όποιον παριστα τό σχέδιον τούτο, θά κατασκευα- 
σθώσι καί άλλαι οίκοδομαί, αϊτινες θά χρησιμεύωσιν ώς Νοσοκομείου, ναός κλπ.

Ύψος εργαλείου άνω χείλους.... 107° 5' 20"
Σφάλμα εργαλείου (4*).............. 4“ 2 00
'Ύψος παρατηρηθέν...................... 107 7 20
Κλι'σις όριζαντος............ —3 40
Ύψος φαινόμενον άνω χείλους... 107 3 40
Ήμιδιάμετρος............. 4*^ 47
Ύψος φαινόμενον κέντρ .υ άπό Β. 107 19 27
..................................................... . 179 59 60
Ύψος φαινόμενον κέντρου άπό Ν. 72 40 33
Διάθλασις ................................... — 19
IΙαράλλαξις ................................ -
“Ύψος αληθές κέντρου άπό Ν... 72 40 16
......................................................... 89 59 60

Ζενιθική άπόστασις...................... 17 19 44
Κλίσις ήλιου τήν 16 Ίουλ. Βόρεια 19° 29' 53"

Πλάτος ........................................ . 36° 49’37"

Είνε φανερόν δτι κατά τήν άπό Βορρά πα- 
ρατήρησιν στρέφομεν τά νώτα πρός τό άστρον.

Ή παρατήρησιςαύτη είνε δυνατή όταν τόύψος 
τοΰ άστρου είνε μεγαλήτερον τών 60°, έάν πα· 
ρατηρώμεν δι’ έζάντος μετροΰντος τάς 120', 
ήτοι κατά τά νότια παράλια τής Μεσογείου 
άπό τοΰ ’Απριλίου μέχρι μέσων Αύγούστου καθ ’ 
ήμάς.

Έτν δμως τό ύψος είνε μικρότερου, ή μέ
θοδος αύτη δέν εφαρμόζεται καί εϊμεθα ήναγ 
κασμένοι, δπως άποφύγωμεν τό έκ τής άκανο- 
νίστου δικθλάσεως σφάλμα νά καταφύγωμεν, ώς 
συνήθως, είς παρατηρήσεις άστρων μεσουρα- 
νούντων μεταζΰ τοΰ Ζενίθ καί τού πρός τόν 
φαινόμενον πόλον όρίζοντος.

Τοιαύτη άνάλογος περίστασις άκανονίστου 
διαθλάσεως παρατηρεΐται καί παρά τάς άκτάς 
τής ’Ανατολικής 'Αφρικής καί κατά τά σημεία 
τής διαχο ρίσεως τοΰ πολικού άπό τοΰ ρεύματος 
του Κόλπου (Gulf st’earn). Δύναται δέ ή 
διάθλασις αύτη,άναλόγως τής θέσεωςτών αιτίων 
τών προκαλούντων ταύτην,νά έπηρεάση καί τήν 
παρατήρησιν ύψών πρός προσδιορισμόν τής ώ
ρας. Αί αύται δέ μέθοδοι προς άποφυγήν τών
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εντεύθεν σφαλμάτων δύνανται νά συστηθώσι καί 
κατά την περίστασιν ταυτην.

Τέλος ή μέθοδος αυτή ιδία κατά τον ύπό 
τούς τροπικούς πλούν χρησιμεύει και ώς έί έλεγξες 
της παρατηρήσεως των παρά τό Ζενίθ μέσου 
ρανήσεων μετρουμένων των ύψών καί άπό Βορ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ηθ ΚΑ'

Τό κύριον χαρακτηριστικόν του συγχρόνου 
πολεμικού ναυτικού ε’ναι άναντιρρήτως ή άπαυ- 
στος, τού ύλικοΰ αύτοϋ μετατροπή. Εις συνε 
■χής άνακαινισμός, μία αιώνια έπανάστασις. 
Δέν θά ήδύνατό τις εύσυνειδήτως νά ίσχυρισθή 
ότι τό Α σκάφοι, δπερ πρό πέντε μόνον ετών 
άπετέλει τό καύχημα τής παρατάξεως δέν εί
ναι σήμερον ολίγον τι πεπαλαιωμένον, ολίγον 
Tt άχρηστον, αφού οι νέοι καθελκυσθέντες συμ- 
πολεμισταί ύπερβάλλουσιν αυτό έν πάσιν. 'Οποία 
καθ’ έκάστην πρόοδος ταχύτητος, οικονομίας 
καυσίμων, διατρητικής δυνάμεως βλημάτων, 
άντοχής άμυντικής έπενδύσεως. Είμεθα βεβαίως 
πολύ μακράν πλέον των ηρωικών χρόνων τής 
ναυτικής άρχιτεκτονεκής τού Φορφαϊ καί τού 
Σανέ, καί ήτις καί αΰτη έν τούτοις ήτο τι θαυ
μάσιου. Τεράστια δέ καί ο όγκος καί τό έκτό- 
πισμα καί πάντων έκείνων τών μηχανημάτων 
τό πλήθος, τών διεξαγόντων μετ’ εύχερείας καί 
ταχύτητος άπιστεύτου μυρίους χειρισμούς. Τό 
θωρηκτόν Sa nS-Pareil δέν άρκεϊσαι εις όλιγωτε- 
ρον τών πεντήκοντα επτά'βοηθητικών μηχανημά
των μηδεμίαν άμεσον σχέσιν έχόντων μετά τής 
κυρίας άτμομηχανής.Τό κακόν δέ κπαύστως αύ- 
ξάνει, ό κατήφορος όσημέραι γίνεται επικλινέ
στερος. Αύτά τά μεγάλα ναυτικά κράτη μόλις άν- 
τέχουσιν εις την άδηφαγίαν τής νεωτέρας ναυ
πηγίας. του άνωτέρου οπλισμού.

Ό όγκος έν τούτοις ούτος, ή θριαμβευτική 
αΰτη τής ύλης έπιβολή δέν πρέπει νά έμβάλη 
εις ύπερβολικούς φόβους Ή ρήσι; τού Κανάρη 
«οΐ καλοί ναύται άζίζουν περισσότερον άπό τά 
καλά καράβια» ουδέποτε θά άποβάλη έντελώς 
την σημασίαν της. Τό πράγμα δύναται νά άπο- 
δετχθή δι’ άναμφισβητήτων ιστορικών τεκμη 
ρίων. Ήδυνάμην νά ά αφέρω ενταύθα χίλια' 
αναφέρω έν μόνον. *0 στόλος τού Τεγετώφ έν 
Αίσσα δέν είχε ούτε τον άριθμόν, ούτε το πάχος 
τού θώρακος, ούτε την διατρητικήν δύναμιν τού 
πυροβολικού ύπέρ αύτοΰ. Ούδέν τών αυστρια
κών πυροβόλων καί άφ’ οιασδήποι ε άποστά-

ρά καί άπό Νότου. ’Επίσης δέ, έν άμφιβολίο: 
’ περί την γραμμήν τοϋ όρίζοντος, δυνάμεθα νά 
1 κατα.ύγωμεν εις την μέθοδον ταύτην, εάν τό 

ύψος του άστρου έπιτρε'πη τούτο.
Μ Μ A Τ ΘΑ ΙΟΠΟΎ ΑΟΣ

Ύποπλοίαο/ο; τοϋ Π. Ναυτικού.

σεως ήδύνατο νά διατρήση ιταλικόν θώρακα. 
Είχεν όμως ύπέρ αυτού την άσκησιν, την με
λέτην, την πειθαρχίαν, τό ομοιογενές τών έπι- 
τελείων, την στρατιωτικότητα τών πληρωμά
των, την ύπέροχον άρχηγίαν τέλος, προϊόν 
όλων τών άνωτέρω, προϊόντων καί τούτων έρ- 
γασίις πεφωτισμένης καί άδιακόπου.

Αΰτη μόνη δύναται νά γέννηση την ήθικην 
έκείνην δύναμιν, ήτις είναι ή κυρία δύναμις τών 
στρατιωτών είτε έν ξηρά, είτε έν θαλάσση. Θαυ- 
μασίως διετύπωσε την θεωρίαν ό Γάλλος συν
ταγματάρχης Βιλμποά Μαρέϊγ, ό πέρυσι φο
νευθείς εις τό Τρανσβάαλ, άξιωματικός άζι ς 
καλλιτέρας τύχης, α Ή μάχη είναι σύγκρουσις 
δυνάμεων ηθικών, έχουσών ώς μέσον, ώς όργα- 
νον τάς ύλικάς δυνάμεις» Είναι τούτο άλήθεια, 
άλήθεια έκπηδώσα έκ πάσης τής ιστορίας σελί- 
δος καί κυρίως έκ τών σελίδων τής ιστορίας τής 
ναυτικής' άλήθεια δέ νομίζομεν άρκούντως έν- 
θαρρυντική διά τούς ύλικώς άδυνάτους. Έργα- 
σθώμεν, θυσιάσωμεν έν μέτρο) τών δυνάμεων 
ημών πρός πρόσκτησιν τού απαραιτήτου υλικού' 
μη λησμονώμεν έν τούτοις ποτέ ότι ώς ούδέν τό 
υλικόν άνευ τού προσωπικού, τού ήσκημένου 
προσωπικού, τού έπιστήμο'ος προσωπικού, πρό 
παντός τού μέ ύψηλόν τό φρόνησα προσωπικού.

Κ. Ν. Ραδος

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΊΙ νπό επίτιμον πρόεδρον την A. Β. Ύ. rsr Διά

δοχον σνστασα Γεωγραφική Εταιρία Λίαν προσεχώς 
ποιείται επίσημον έναρ(ιν των εργασιών αντης Ία 
μέχρι τοΰδε με'.Ιη της Γεωγραφικης Εταιρίας άνε'ρ 

■ χονται εις 300, ύπέρ της προκοπής <5έ καί άναπτΰ- 
ζεως τοϋ Λάμπρον τούτον σωματείου μέγα ενδιαφέρον 
δεικνύει η A. Τ. ο Διάδοχος.

Ή «Ναυτική ΈΛΛα.'.· της όποιας ό σκοπός ουχ 
όΛίγην έχει συνάφειαν μέ. τον της Εταιρίας θά πα- 
ρέχη c-Ιευθέρως πάντοτε τάς στηΛας της διά τάς α
νακοινώσεις των μεΛων της Εταιρίας.

Τετρακάταρτον αγγλικόν ιστιοφόρου έκ τών ,διοιπλεόντων τόν Ωκεανόν.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TQN ΠΛΟΙΑΡΧΟΝ

Ποιλάκις θά συνέβη εις ιούς ά'δοος πληρώματό? 
τίνος ταξειδεύοντος, ώς συνήθω; ταξειδεύουσι τά 'Ελ
ληνικά πλοία ανευ ιατρού νά ύποστώσιν άσθενείας κατά 
την διάρκειαν τού πλοϋ. Ό άσθενής παλαίει κατ’ 
αγνώστου ίχθροϋ, δ δέ κυβερνήτης τοϋ πλοίου άγνοεϊ 
κατά ποιον τρόπον θά ήδύνατο νά έλθη αρωγός τού πά- 
σχοντος ναύτου

Έν τοιιύτη περιπτώσει ό Κυβερνήτης δέν έχει η 
να άνοιξη τάς σελίδας τής «Ναυτικής Ελλάδος» διά 
τής όποιας θά παρελάσουν ίατρικαί συμβουλαί τών συ- 
νηθεστέρων παρ’ήμύν ασθενειών ή αιφνίδιων δυστυχη
μάτων.

Τήν έλλειψιν ειδικού βιβλίου θά προσπαθήσωμ'ν 
κατα τό εφικτόν νά άναπληρώσωμεν άρχόμενοι έκ 
τής καταπόσεως από απροσεξίαν διαφόρων αντικειμέ
νων καθώς είναι αί βελόναι, καρφίδες, κόκκαλα ιχ
θύων κλπ.

Γενικώς πάντα τά είοη ταΰτα, όταν τά καταπίη 
τι; φέρονται εις τόν πεπτικόν σωλήνα, παοέχοντα 
βραχύτατους, αλλά πολύ ζωηοούς πόνους, οί όποιοι 
καταπαύουν ευθύς ώς έξέλθουν. Αύναται έν τούτοι; 
εις τόν δρό.υ-ον, τόν όποιον άκολουθοΰσι τά αιχμηρά 
ταΰτα σώματα νά διατρυπήσωσι γειτονικά τινα αγ
γεία καί να ποοκαλέσωσι σοβαοώτατον κίνδυνον.

Έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει άπολύτω; να α
ποφύγετε νά δώσετε έμετικόν. Ό παθών δέ δύναται 
να πίη 4 κουταλιέ; τής σούπας έλαιόλαδον μέσα εί; 
μίαν λίτραν ΰδατος μέ γόμμα (eau gommee).

Έαν οί πόνοι είναι ζωηοοί νά τρίψετε ελαφρώ; 
το μέρος εις τό όποιον ύπάρχουν οΐ πόνοι μέ θερμήν 
φανέλλαν έπί τής όποιας νά χυθή μίγμα άπό 5κου- 
ταλιές έλαιόλαδον καί μίαν κουταλιάν τοϋ καφέ λαύ 
δανβν.

Έαν έπιμένωσιν οί πόνοι δίδετε έσωτερικώς μίαν 
κουταλιαν τού καφέ hydrate de chloral έν διαλύσει 
με ισην ποσότητα λίαν έσακχαρωμένου ΰδατος έντες 
ποτηριού.

Ω.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

’Από τής ύπάρξεως τής ναυτικής οί θαλασ- 
σοπλοοϋντες έστρεφον τά βλέμματα αύτών 
πρός τόν ουράνιον θόλον καί έξ αύτοΰ έζήτουν 
νά έξακριβώσουν, έάν ήθελε συμβή μεταβολή 
τών ανέμων ή έν γένει άλλαγή τής άτμοσφαι- 
ρικής καταστάσεως.

Τά νέφη = χοντα άμεσον σχέσιν μέ τήν κατά- 
στασιν τής άτμοσφαίρας είναι τά μόνα πρό
χειρα μέσα, άτινα προδί'ουσι τήν κατάστασιν 
τού καιρού, οΐ δέ ναυτικοί έπ’ αύτών στηρί- 
ζουσιν δλας τάς παρατηρήσεις των.

Αί έπί σειράν έτών παρατηρήσεις τών πρακτι
κών καί θεωρητικών ναυτικών κατέληξαν εις τήν 
έξακρίβωσιν συμπερασμάτων, έπί τών όποιων 
δύναται τις νά βασισθή μετά, πεποιθήσεως.

Τά μέσα άτενα μεταχειριζόμεθα πρός έξακρί- 
βωσιν τού καιρού είναι έργαλεϊχ έφευρεθέντα 
παρά διακεκριμένων φυσικομαθηματικών επι
στημόνων, δίδοντα μετ’ ακρίβειας τάς παραλ- 
λαγάς τού καιρού καί έν γένει δεικνύοντα τάς 
μεταβολάς τής άτμοσφαίρας.

ΙΊάντες οί ναυτικοί γνωρίζομεν σήμερον τάς 
ύπηρεσίας, άς προσφέρει τό Βαρόμετρου εις τήν 
ναυτιλίαν καί την λατρείαν ήν έχουσιν, οί τα- 
ξεεδεύοντες μεγάλα καί τρικυμιώδη πελάγη, 
πρός αύτό.

Τό έργαλεΐον τούτο προλέγει πάντοτε σχεδόν 
τάς μεταβολάς τού καιρού καί σημαδεύει μέ 
μεγάλην προσέγγισιν τάς τρικυμίας, τάς θυέλ- 
λας,.τάς καταιγίδας, τούς άνεμοστροβίλους και 
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την διάρκειαν αύτών καθώς και τό αμετάβλη
τον τοΰ καιρού.

Περί Βαρομέτρου
Δύο ειδών Βαρόμετρα μεταχειριζόμεθα είς 

την θάλασσαν. Τά μεταλλικά (Air'iuid') κα

Μεταλλικόν βαρόμετρο» μετά θεεμομέτρου, το έν χρήτει 
έν τοΐς πλοίο·.; και ατμοπλοίοις.

λούμενα καί τά ύδοαργυρικά ή ναυτικά ονομαζό
μενα. Τών πρώτων ή χρησις έγενικεύθη είς όλον 
τόν ναυτικόν κόσμον.

Τά ’Αγγλικά μεταλλικά Βαρόμετρα είναι 
βαθμολογημένα είς δακτύλους (ϊντσες), τά δέ 
Γαλλικά είς χιλιοστά.

Αί κινήσεις τοϋ βαρομετρικού δείκτου ποικί 
λυσιν άναλόγως τής εποχής και τής καταστά- 
σεως τοϋ εργαλείου, ώς πρός τήν κα ασκευήν.

"Οσάκις χαμηλώνει ό δείκτης τοϋ Βαρομέ
τρου, παρετηρήθη οτι ούδέποτε ύπερβαίνει τά 
720 χιλιοστά είς τό Γαλλικόν σύστημα καί τάς 
28 ϊντσας είς τό ’Αγγλικόν.

Έπίσης τό ύψος τοΰ καλώς κεκανονισμένου 
Βαρομέτρου, φθάνει με'χρι τών 78' χιλιοστών 
διά τό Γαλλικ ν καί 31 ϊντσας διά τό ’Αγ
γλικόν.

Αί παρατηρήσεις τής αλλαγής τών άνε'ικων 
και τών ατμοσφαιρικών μεταβολών πρε'πει να 
γίνωνται τον χειμώνα κατά τούς μήνας Οκτώ
βριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, ’Ιανουάριον, 
Φεβρουάριον καί Μάρτ ον, καθόσον τότε αί βα
ρομετρικέ κινήσεις είναι έπαισθηταί καί πραγ- 
ματικαί.

ι. ίς τάς μικράς Βαρομετρικής κινήσεις τών 
λοιπών μηνών τοϋ θε'ρους δέν πρέπει νά δίδω 
μεν μεγάλην προσοχήν, διότι αύται είναι όλι- 
γώτεοον βέβκιαι, έκτος έάν πρόκειται περί αλ
ματωδών κινήσεων, αιτινες προμηνύουσι σπου- 
δαίαν μεταλλαγήν καιρού.

(άκολουθεϊ)
Νικ. Γ. Κοτύοβίλλης

ίΗ βΑΔΙΖΪΙβί ΒΡΟΤΟΪ ABESMETAUHTOK
ΤΑ ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΜΑΣ

Μεταξύ τών πολυαρίθμων ειδών Κοραλλίων, 
τά οποία ύπό μορφήν δενδροειδών πλασμάτων 
βιοϋσι προσπεφυκότα έπί ' οϋ πυθμένος τής 
θαλάσσης, διακρίνεται τό λεγόμενον εϋγεκές· η 
fyvfyor Koga.i.hor (Corallum rubrum), 
όνομασθέν ούτως ώς έκ τοΰ έρυθροΰ χρώματος 
του και πασίγνωστον καταστάν ώς έκ τής εκτε
ταμένης αύτοΰ εφαρμογής είς κατασκευήν ένω 
τίων, ψελλίων, περιδέραιων καί ποικίλων κο
σμημάτων καί κομψοτεχνημάτων.

ΠΟΥ ΖΗ
Τό Κοράλλιον τ ΰτο βιοΰν είς άπόστασιν 

ι

τινών άπό τής ακτής καί είς βάθος 20 
μέτρων, εύρίσκεται είς τήν Μεσόγειον 

καί ιδίως είς τά νότια παράλια τής 
’Αλγερίας καί Τύνιδος, τής Σικελίας, τής με- 

’Ιταλίας, παρ’ ήμΐν δέ εύρέθη με 
Ίονίων νήσων

‘Ελλάδι ούδεμία είσέτι έλήφθη 
‘ι δυτικά παράλια 

άπό τής Κερκύρας μέχρι τοϋ Ταινάρου 
:ί νά έξακριβωθή κατά πόσον τά βάθη τών 

ι τό πολύτιμον τοΰτο 
έν τούτοις έκ τών σποραδικών καίπερ

μιλλίων 
—25 ρ 
θάλασσαν 

σημβρινής 
ταξύ τών

Μολονότι έν 
πρόνοια νά έζερευνηθώσιν τά 
αύτής ί , .
καί 
θαλασσών μας έγκλείουσι 
προϊόν, έν τούτοις έκ ■’·“ 
ιεροκρυφίως γενομέ.ων ανιχνεύσεων, ύπό ’Ιτα
λών ιδίως καί έκ τοϋ γεγονότος ότι όμάς ’Ιτα
λών έζήτουν δι’ αναφορών παρά τοϋ Ύπουρ- 

τών Οικονομικών νά τοίς παραχωρηθή 
:ής αλιείας κοραλλίων είς τάς 
άς. δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 

αί ήμέτεοαι θάλασσαι περιέχουσι 
βαθ-οόν έπιτρέποντα τήν έκμετάλ- 

ι ύπό τών έπιδεξιωτάτων άλιέων

γειου 
τό ποονόμιον τ 
Έλληνικάς άκτάς 
υ.εν ότι καί ι 
κοράλλια είς 
λευσίν αύτών 
ήμών.

'Έκαστον χιλιόγραμμον κοραλλίων, τών 
όποιων ό κορμος είνε παχύς καί λαμπρώς ρο 
δόχρους, τιμάται άπό 400—500 χρ. φράγκων, 
τής δευτέρας ποιότητος ή τιμή είνε 45—70 φρ. 
και τών συντριμμάτων ή σκ ληκοβρύτων τε
μαχίων τό χιλιόγραμμον τιμάται 5—20 φρ. 
Έν ’Ιταλία περί τά 600 πλοιάρια μέ πλή
ρωμα 5000 άνδρών ασχολούνται έτησίως είς 
τήν αλιείαν τών κοραλλίων, ή δέ κατεργασία 
καί τό έμπόριον αύτών γιγνόμενα καπό τό πλεϊ- 
στον έν Ίταλίρε (Νεαπόλει, Λ βόρνω, Γενούη) 
άπασχολούσι πολλάς χιλιάδας άνθρώπων, διό 
καί αποτελεί τό κοράλλιον σημαντικόν άρθρον 
βιομηχανίας καί έμπορίου διά τούς ’Ιταλούς,

Ναυτική 'Ελλ,άς

Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Διά τούς ήμετέρους βιοπαλαιστάς άλιεϊς, 

καί ναυτικούς διά πολλάς χεϊρας,αί όποιαι προ- 
θύμως θά έπεδίδοντο είς τήν εύκολον καί ούχί 
επίπονον ούτε πολλήν έξάσκησιν καί μέθοδον 
άπαιτοΰσαν κατεργασίαν τών κοραλλίων, διά 
τό πτωχόν έμπόριον μας καί δΓ αύτό άκόμη 
τό Δημόσιον ταμεϊον, δέν θά ήτο μία νέα πηγή 
πλούτου τό Κ ο ρ άλλ ι ο ν, έάν δι’ έλαχίσεης

ΣΥΝΕΦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ARMEMENT COLLECTIF)

θ μοχλός τών μεγάλων έμπορικών, βιομη
χανικών καί ναυτικών έπιχειρήσεων, είνε τό 
οσημέραι ανκπτυσσόμενον πνεΰμα τοΰ συνεται 
ρισμοΰ. Διά τούτου, ένισχυομένη ύπερφυώς ή 
δράσις τών ανθρωπίνων ύλικών καί ηθικών δυνά
μεων, κα'ακτ^ έδαφος έπί τά πρόσω, πρός έκ- 
πληρωσιν πόθων, ών ή επιτυχία προσκρούει ναυ
αγούσα είς τόν σκόπελον τής άτελείας καί ά'υ- 
ναμίας τοΰ ατόμου. 'Ο πολλαπλασιασμός τών 
βιωτικών αναγκών, αποτέλεσμα τής προϊούσης 
άναπτύςεως τής άνθρωπί ης διάνοιας, άντιλαμ- 
βανομένης επαισθητότερον τήν έλλειψιν τών 
απαραιτήτων πρός εύημερίαν τοΰ ατόμου έφο 
διών τοΰ βίου, δι ών θέλει έζασφαλίζεσθαι ή 
ανετωτέοα άπόλαυσις τών τοΰ βίου άγαθών, 
προσωθεϊ άνεπαισθήτως τάς άτομικάς δυνά
μεις, εις έν όλον συμπαγές καί αδιαχώριστου, 
ές ου σχηματίζονται τά σωματεία, οί σύλλογοι 
και αί παντός είδους έταιρίαι, πρός έπιτέλεσιν 
τοΰ τοιουτου σκοπού. Καί τό σύνολον τούτο 
πειθαρχούν είς τήν κοινήν τών εταίρων βούλη 
σιν, ήτις είνε ό νοΰς καί τά νεύρα τής κολοσ
σιαίας μ-'χανής, καί ένισχυόμενον ύπό τής ένό- 
τητος τών κεφαλαίων, εισβάλλει σθεναρώς συν- 
τεταγμένον, καί άνενδότως πρός έκπλήρωσιν 
τοϋ σκοπού, όν ή κατ’ ίδιαν δύναμις προσβλέ
πει ώς άπόρθητον.

ΐνα δμως ή όμάς αϋτη τών προσώπων καί 
κεφαλαίων προχωρή νικηφόρος, πρός εύόδωσιν 
πκσης μεγάλης έπιχειρήσεως, είνε άναπόδρα- 
στος ή άνάγκη τής συντάξεως καί όργανωσεως 
αυτής, κατά τρόπον έγγυώμενον τήν άσφάλ^σι; 
του συμφέροντος τών ατόμων, διά τής ένώσεως 
τών οποίων παράγεται ό ιδιωτικός καί δημό
σιος πλούτος.

Αλλ ούχ ήττον συνεισφέρων τό άτομον τά 
κεφάλαια αύτοΰ είς τήν κοινήν έπιχείρησιν, δι

13

δαπάνης προέβαινεν ή Κυβέρνησις είς τήν έξε- 
ρεύνησιν τών θαλασσών καί κατεδεικνύετο ώς 
έχομεν λόγους νά πιστεύωμεν ή ύπαρζις τών 
Κοραλλίων ; Περί τοΰ ζητήματος τούτου κατ’ 
έπανάληψιν νομίζομεν έποιήσατο λόγον έν τή 
Βουλή ό σθεναρός κ-ϊ έ'νθερμος ύποστηρικτής 
παντός ζωτικού ζητήματος κ- Κ. ΙΊαπαμιχα- 
λόπουλος, αλλά δυστυχώς ούδέν μέχρι τούδε 
έγένετο.

Ν. Γ.

καιούται καί οφείλει νά γνωρίζη έκ τών προ- 
τέρων, ποια τά δικαιώματα καί αΐ ύποχρεώ- 
σεις αύτοΰ πρός τούς συμμέτοχους τής έπιχει
ρήσεως ταύτης, καί ποιος ό δεσμός καί αΐ νο- 
μικαί συνέπειαι τής πρός άλλήλους σχέσεως, 
κατά πόσον έξασφαλίζεται ή ένεστώσα καί μέλ- 
λουσα περιουσία αύτοΰ, καί ποιος ό κύκλος 
τής έλευθερία: αύτοΰ έν τή διαχειρίσει καί δια
θέσει τοΰ συνεισενεχθέντος κεφαλαίου, ΐνα μή ή 
κακή τών συμμέτοχων πίστις καί ή δυστροπία 
αύτών, ή τών δανειστών τών συνιδιοκτητών, 
έπιπροσθεΐ ματαιοΰσα τήν έκτέλεσιν.

Σήμερον δέ εύτυχώς, δτε έπεκράτησε τό πνεΰ
μα του συνεταιρισμού καί έπί τής άτμήρους 
ναυτιλίας, ήτοι ό λεγόμενος συνεφοπλισμός, 
δυνάμει τοΰ όποιου τό έμπορικόν .ναυτικόν τής 
Ελλάδος, βοηθούμενον ύπό τής φυσικής δε- 
ξιότητος τοΰ Έλληνος περί τήν ναυτικήν έπι- 
στήμην, καί έκ τοϋ κλίματος καί τής γεω
γραφικής θέσεως τής Ελλάδος κατέλαβε θέσιν 
περίβλεπτον δέον νά σκεφθή σοβαρώς ή Ελ
ληνική Κυοέρνησις δτι ή σχέσις τοϋ συνεφο- 
πλισμοΰ, μή ύπάρχοντος παρ’ ήμΐν νόμ,ου εί- 
δικώς προβλέποντος, δεϊται προστασίας νομο
θετικής ΐνα οΰτω διακανονισθώσιν αί πρός άλ- 
λήλάυς νομικαί συνέπειαι τών συνιδιοκτητών 
τών άτμοπλοίων καί όρισθή ή έκτασις τών δι
καιωμάτων καί ύποχρεώσεων αύτών πρός τούς 
τρίτους, διότι έκ τών πενιχρών διατάξεων τοΰ 
παρ’ ήμΐν ίσχύοντος έμπορικοΰ νόμου ολίγα 
δυνάμεθα νά ώφεληθώμεν.

Ό συνεφοπλισμός, πολυπλοκωτέρα άποβαί- 
νουσα νομική σχέσις, ώς έκ τής πληθύος τών 
εταίρων, δέον νά προκαλέση σήμερον καί ώς 
τάχιστα μάλιστα τήν προσοχήν τοΰ νομοθέτου, 
ΐνα μή παραμένωσιν απροστάτευτα τά συμφέ
ροντα τών συνεφοπλιστών. Καί τήν ανάγκην 
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ταύτην ειδικού νόμου εξηγεί ή αμηχανία τών 
συνεοοπλιστών, μεθ’ ής επιλαμβάνονται τήν 
διά συμβολαίου διακανόνισιν τών δικαιωμάτων 
αυτών άνευ οδηγού, έξ ού καί μόνου ήθελον δυ- 
νηθή νά άντιληφθώσι σαφώς τις ή έννοια τής 
νομικής ταύτης σ/έσεως, καϊ ποια τά νομικά 
αποτελέσματα τή; κοινής αύτών ένεργείας. Εν
τεύθεν δέ είνε ενδεχόμενον είς προσεχές μέλλον 
περιπλοκαϊ δυσεπίλυτοι, άνευ τής συνδρομής 
αλλοδαπού νόμου είδικώς περϊ συνεφοπλισμοΰ 
άσχολουμένου.

Προτού δμως οί συνεφοπλισται εύρεθώσι πρό 
τού τοιούτου άδιεςόδου, συμφέρεςνά ληφθή νο
μοθετική πρόνοια’ καθήκον δέ έχει ή Ελληνι
κή Κυβέρνησις νά μεριμνήση περϊ τούτου. Ού
δέ άπαιτεΐται σύστασις ’Επιτροπών και ιδιαί
τερα! μελέται καϊ κατανάλωσις χρόνου, πρός 
άπόκτησιν τοιούτου νόμου, διότι δύναται ό νο- 
μοθέτης ν·’ άκολουθήση κατά γράμμα τδ περϊ 
συνεφοπλισμοΰ κεφάλαίον τοΰ Γερμανικού ’Εμ
πορικού Κώδικος είδικώς περϊ τής σ/έσεως ταύ
της όμιλούντος, έν ω σοφώταται καθιεροΰνται 
διατάξεις διέπουσαι τάς σχέσεις τών συνεφοπλι- 
στών, έφ’ δσον δέν ύπάρχει εναντία συμφωνία. 
Οΰτω διά τού νόμου τούτου, ορίζεται ό τρόπος 
τής άπό κοινού ένεργείας, πώς διορίζεται ό δι 
αχειριστής καϊ ανακαλείται, κατά τίνα έκτα- 
σιν καϊ κατά πό'ον άντιπροσωπεύει ούτος καϊ 
ύπ'οχρεοΐ τούς συνεφοπλιστάς, τά περϊ έγκατα- 
λείψεως τού άτμοπλοίου (abandon) είς τούς 
δανειστάς κκϊ τού τύπου αύτής, τά περϊ διανο
μής κερδών καϊ ζημιών, τάς σχέσει; κκϊ τά 
δικαιώματα τού άγοραστού, τά περϊ έκχα- 
ρήσεως κκϊ μεταβολής τού προσώπου κκϊ μερι- 
δούχου κλπ.

“ϊνα δέ τδ κείμενον τού νόμου τούτου κατκ- 
στή γνωστόν τοϊς διαφερομένοις καϊ χρησιμεύη 
ώς βάσις τού καθορισμού τών σχέσεων αύτών 
κατά τάς μεταξύ των συμβάσεις μέχρις ού έπι- 
ψηφισθή, θέλομεν αρχίσει άπό τοΰ προσεχούς 
φύλλου δημοσιεύοντες έν μεταφράσει έκ τοΰ 
Code di Commerce Allemand (Μετάφρασις 
έκ τού Γερμανικού ύπδ Gid’ καϊ Ch. Lvoil 
Caen καθηγητών τής έν Παρισίοις νομικής Σχο
λής I.Flach δικηγόρου κκϊ κκθηγητού τών πολι
τικών ’Επιστημών καϊ I.Dieta δικηγόρου παρά 
τώ Έφετείω Πκρισίων), τ’ άρθρα 456—477 
τού Γερμανικού ’Αστικού Κώδικος. Έπικαλού· 
μέθα δέ τήν φωνήν τών διαφερομένων, ήτις 
μετά τής ήμετέρας ασθενούς Εύχής ίσως συντε - 
λέση πρός τήν τα/υτέραν καϊ παρ’ ήμϊν έγκλι- 
μάτισιν τού Γερμανικού κειμένου κκϊ άποτε- 
λε'ση τούτο τμήμα τού ’Εμπορικού ήμών Κώ
δικος.

Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
Προσεχώς ό εμπορικός ήμών στόλος αυξάνει κατά 

εν επί πλέον άτμόπλοιον παοαγγελθεν ήδη έν ’Αγγλία.
—Το άτμόπλοιον τούτο 0ά είναι 5.200 τόνων,ανή

κει οε εις τού·, κ. κ. Π. Καλλιγάν καϊ Εμπειρικόν.
— Κατά τηλεγράφημα έξ ’Αγγλίας πρδς τδν έν 

Πειραιεϊκ. Άλεπουδέλην τοϋ πλοιάρχου κ. Έμ. Βλασ- 
σοπούλου ή αγορά τών άτμοπλοίων τοΰ κ. I. Θ. Σι 
φναίου έγένετο έπιτυχής. ’Άλλας λεπτομέρειας δέν πε
ριέχει τδ τηλεγράφημα.

— Τό άτμόπλοιον «Armanistan» τών αδελφών 
Σιφναίου άπέπλευσεν έκ Κάρδιφ διά Πειραιά μέ φορ
τίον γαιάνθρακος.

— Όμάς έφοπλιστών ύπό τδν έκ Γαλαξειδίου πλοί- 
αρχον κ. Λουκάν Βισβίκην διαπραγματεύεται τήν έν 
’Αγγλία αγοράν καϊ έτέρου άτμοπλοίου ύπδ Ελληνικήν 
σημαίαν.

— Την έρχομένην εβδομάδα καταπλέει έκ Πόρτ 
Σαίδ τδ άτμόπλοιον «Ζχννος Σιφναϊος», τόννων 4,000 
ύπδ τδν πλοίαρχον τδν κ. I. Γκούμαν δπως νηολο- 
γηθή έν τώ λιμένι Πειραιώς.

— Τδ θωρηκτόν «Ψαρά» ύπδ Κυβερνήτην τδν 
κ. II. Κουντουριώτην κατέπλευσεν έξ Ίόππης είς 
Πειραιά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

— Ή τρέχουσα τιμή τών γαιανθράκων έν τήάγορά 
τοΰ Πειραιώς έντός τών άτμοπλοίων είναι 24 σελίν ια 
κατά τόνον.

— Ειδοποιούνται οΐ κ. κ. Πλοίαρχοι τών Ελλη
νικών άτμοπλοίων δτι αί έπισκευαϊ καί έν γένει ή κα
τασκευή τών εξαρτημάτων τών μηχανών έκτελοϋνταΐ 
είς τά μεγάλα τής ’Ανατολής Νεώρια τής Σύρου, 
ένθα ύπάρχει έκτος τών μέτριων νεωλκείων καϊ τδ μέγα 
ύδραυλικόν Νεωλκεϊον δυνάμενον νά ανελκύση ατμό- 
πλοιον τόννων τριών χιλιάδων πεντακοσίων (άριθ, 
3.500) μέ δλας τάς άπαιτουμένας έγγυήσεις.

— Τδ θωρηκτόν «Σπέτσαι» καθαρισθέν έν τή δε
ξαμενή τής Μάλτας καταπλέει είς τδν Πειραιά έντός 
τής προσεχούς έβδομάδος.

— Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πλοίαρχοι καί συνδρο- 
μηταϊ τής Ναυτικής Ελλάδος, δσάκις έχωσι 
τί άξιον λόγου νά άνακοινώσωσι πρδς ωφέλειαν τοΰ 
ναυτικοΰ, ή έάν πρδς διόρθωσιν κακοϋ τινός θέλωσι νά 
πραγματευθώσι ναυτικόν άντικείμενον είς τδ περιοδικόν 
μας, νά γράφωσιν άπευθείας (έστω καϊ απλήν σημείω- 
σιν) πρδς τδν κ. Νικολ. Γ. Κοτόοβΐλλην ... είς 
Σί'ρον.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ

— Ό διευθύνων γραμματεύς τδ προξενεΐον Μεσσή
νης τής Σικελίας κ. Βάμβας άπέστειλεν είς τό Ύπουρ- 
γεϊον τών Ναυτικών τήν κίνησιν τής ’Εμπορικής Ελ
ληνικής ναυτιλίας έν τώ λιμένι Μεσσήνης κατά τήν 
α'. τριμηνίαν τοΰ 19 01.

—Κατά την έκθεσιν ταύτην κατέπλευσαν τήν 
30 ’Ιανουάριου έκ Πατρών ή βρατσέρα «Άγ. Σπυρί
δων» τόνων 58,35)94, άνήκουσα είς τδν λιμένα Σύ
ρου μέ φορτίον γλυκόριζα καϊ πλήρωμα 5 ναυτών.

Άνεχώρησεν εις Κατάνην τήν 14 Φεβρουάριου
—Την 21 Φεβρουάριου έκ Ροζινών τδ άτμόπλοιον 

«Λέρος» τόνων 1288 άνήκον είς τδν λιμένα Πειραιώς, 
κενόν, μέ πλήρωμα 21 ναυτών. Άνεχώρησεν είς Γωσ- 
σίαν αυθημερόν.

— Τήν 2 Μαρτίου έκ Κατάνης τδ άτμόπλοιον 
«Κεφαλληνία» τόνων 1029 38)94 κενόν μέ πλήρωμα 
20 ναυτών ανήκον είς τδν λιαένα Κεφαλληνίας. Άνε
χώρησε την 13 Μαρτίου δια Ταϊγάνιον μέ φροΰτα 
άξίας 80.000 φρ.

— Τήν 9 Μαρτίου έκ Κατάνης τδ άτμόπλοιον 
«Άκρόπολις» τόν. 992 75 )94 κενόν, μέ πλήρωμα 19 
ναυτών ανήκον εις τδν λιμένα Πειραιώς. Άνεχώρησε 
μέ φρούτα 70,000 φρ. είς Ταϊγάνιον τήν 15 Μαρτίου.

— Τήν 14 Μαρτίου έκ Κωστάντσας τδ άτμόπλοιον 
«Φρόσω» τόνων 890 μέ ναύτας 20, φορτίον γεννή
ματα, άξίας 150,000 φρ., άνήκον είς τδν λιμένα Σύ
ρου. Άνεχώρησε την 15 ίδιου διά Βενετίαν άφοΰ 
έξεφόρτωσε μέρος τοΰ φορτίου άξίας 60,000 φρ.

— Την 20 τοΰ αύτού έκ Μασσαλίας τδ ατμό- 
πλοΐον «Κλημεντίνα» ανήκον είς τδν λιμένα Σύρου 
τόνων 1617 75)94, κενόν. Άνεχώρησεν αύθημερδν διά 
Ταϊγάνιον.

— Τήν 21 Μαρτίου έκ Γένοβας τδ άτμόπλοιον 
«Γεώργ. Ροϋσσος» τόνων 1053 57)94 κενόν, μέ άν ■ 
ρας 21, ανήκον εις τδν λιμένα Σύρου. Άνεχώρησεν 
αύθημερδν διά Κατάνην.

— Τήν 29 Μαρτίου έξ ’Αργοστολιού ή ημιολία 
«Γεώργιος» τόνων 155, 48] 94 κενή, μέ 8 ναύτας 
άνήκουσα εις τδν λιμένα Θήρας. Άνεχώρησε τήν 31 
τοΰ ίδιου είς Γένοβαν πρδς παραλαβήν φορτίου 90, 
000 φρ.

—- Τήν 31 τοϋ Ιδιου έκ Ταϊγανίου τδ άτμόπλοιον 
«Ελένη» τόνων 778, άνήκον είς τδν λ.μένα Ζακύν
θου, μέ άνδρας 50 καί φορτίον γεννήματα άξίας 120, 
000 φρ.

ΝΑΥΛΟΙ
— Αί τελευταΐαι τιμαί τών ναύλων κατά τάς 

έξ Αγγλίας ειδήσεις έχουσιν ώς έξής :
— Άπδ Αγγλίας είς Πειραιά τιμή γαιανθράκων 

7 σελίνια καϊ 9 πένναι κατά τόνον.
— Άπο Ταϊγανίου εις Άμβοΰργον τιμή σιτηρών 

κατα τόνον 11 σελίνια καϊ 9 πένναι.
— Άπό Λαυρίου είς Αγγλίαν τιμή κατά τόνον 

σελίνια 6 καί πένναι 6.
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ

Είς τήν δεξαμενήν τοΰ Ναυστάθμου έκαθαρίσθη- 
σαν τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα ή Βασιλική θαλα
μηγός «’Αμφιτρίτη» καϊ τήν παρελθοΰσαν τδ όπλιτα. 
γωγδν «Κρήτη», τδ όποιον άνεχώρησεν είς Λαύρων 

πρδς παραλαβήν έρματος, έπέστρεψε δέ είς Πειραιά 
τό έσπέρας της Πέμπτης.

— Την προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν είς τήν δε
ξαμενήν είσήλθεν ή «Ελλάς» τής Εταιρείας Γουδή 
καί έξήλθε τήν Τρίτην.

— Μετά την « Ελλάδα» είσήλθε τδ ιδιόκτητον 
άτμόπλοιον «Αίγινα» τών κ. κ. Μπενέτη καί Πλάτ- 
σου καί έξήλθε τήν Τετάρτην.

— Άντ’ αύτής εισήλθον τδ ιδιόκτητον άτμόπλοιον 
«Άστήρ» τοΰ κ. ΓΙαπαλεονάρδου και ή άτμοημιολία 
«Κίχλη».

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟν

Κατα τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ή κίνησις έν τώ 
Χρηματιστηρίω εφ ’ όλων τών αξιών ύπήρξε ζωηοο- 
τάτη. Πράξεις πλεΐσται έγένοντο, τών περισσοτέρων 
δέ ή τιμή ύπέστη άξιόλογον υψωσιν. Μεγαλειτέραν 
τοιαύτην έσχον αΐ μετοχαϊ τής Εταιρείας τών Δημο
σίων καϊ Δημοτικών έργων, αΐτινε; άρξάμεναι έκ δρχ. 
60 άνήλθον μέχρι τών 90 και μέ τάσιν μεγαλειτέρας 
ύπερτιμήσεως.

Χρυσού παρετηρήθη μεγίστη έλλειψις καί κατόπιν 
ικανών άγοραπωλ.ησιών ή τιμή αύτών ύπέστη άξιό
λογον ύπερτίμησιν καϊ παρέμεινε σταθερά. Ή τιμή 
τοΰ συναλλάγματος μετά τών αναλογών διακυμάνσεω 
παρέμεινεν ή αύτή.

7 Άπρ. 14 Άπρ. 
Ήνοπ. δάνειον............Δρ ■ ΐ G4 | 106 1)4

‘Ομολογία*
Λαχ.Έθν. Τραπέζης... » | 681 j 681 ]

Με-ίο;-al Τραπεζών
Έθν. Τραπ. ‘Ελλάδος.. »
Τραπέζης Κρήτης..... »
Βιομηχ. Πίστεως............ »
Τραπέζης Αθηνών.......... »

3925
227
65 3)4
181

3927.50
235
67 1)2
179

Μετοχαί 'Ετα»ρ»ών

140 142
Σιδηρ. Άθην. Πειραιώς. » 350 350
Σ. Άθην.-Πειρ.-Πελ. . . .· 55 52 1)2
Σιδηρ. Θεσσαλίας........... » 135 1)2 135 1)2
Δημ. καϊ Δημοτ. "Εργων » 75 1)4 89
Γεν. 'Εταιρ. Έργοληψ.. » 192 201
Έλλ. Πυριτιδοποιείου.,. » 106 112
Πανελ. ’Ατμοπλοίας. ...» 217 219
Εταιρ. Μονοπωλίων.... » 481 1)2 483

Αεριόφωτος Αθηνών... » 900 900
Ήλεκτρ. ’Εταιρίας.... » 99 1)2 100 1)2

Νομίσματα

Είκοσάφρ. μετρητοΐς.. . . » ι 33.90
Λίρα Αγγλίας »............ » 1 42. 55
Λίρα Τουρκίας »............ » 1 38. 70
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΊΙΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
A Χ· Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( ’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων καί ύαλων

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΙΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

L- KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

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

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίφ. Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον καί Ταϊ- 
γάνιον.

DUNCAN HEWYLAND ΕΤ C°
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών έταιριών. 

Ναυλομεσιτικαΐ έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκ^.

Κ. ΜΙΧΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟΛΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛΙΝΑΣ 7

*Ο μόνος έν Ιίειοαιεΐ εχων γνιίόια χρώ
ματα Μοράβιας διά τά Ατμόπλοια. •Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τοϋ κ. Κωνότ. Μιχαλοποϋλου.

•ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξιτέλους 8

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

'Η συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ- 
λάδι δρ. 7 καί έν τω Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντΐ 30 λεπτών έκαότον είς ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείων παρά τό Ύ- 
πονργεΐον τών Ναυτικών.


