
γ~Ετος A'. ΑθΙΙΝΑΙ 16 Λεκειιδρίον 1901 Αριθ. 36

ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ <1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
1. θ ΣΙΦΝΑΪΟΣ ftϋ' Κ. ΑΪΓΕΡΗΣ ΚΑΙ Ν. ΚΟΤΣΟΒΙΛΑΗΣ

ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ

<S'^

Ν. Γερμανός
Μ. Γουδας
Ε. Εμπειρικός
II. Καλλιγας
Ν. Λεβιδης
Α. Ματεςις
Ε. Μακρυγιαννης
Μ. Ματθαιοπουλος
Κ. Παπαμιχαλοπουλοχ
Κ. Ραδος
Ε. Ρεπουλης
Ε. Τςακαλης
II. Χρυςανθοπουλος
Κ. ΨαχαροπΟυλος κλπ.

ΑΘΗΝΑΙ

ιθοι



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
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(Συνέχεια)

Κανόνες τής’ΊΓόρκης κ ί Άιιίίέριίιις τοί? 1890 ύπό τοϋ χ. Σ. Α. Ματετι.—Τά πολεμικά πλοία 
ίν καιοω νανρα^ίας, ύπό τοϋ χ. Νιχ. Μπότα-η, ανθυποπλοιάρχου.— Mia Οικονομία διά τά ‘Ελλη, 
νικά άτμόπλοια, ύπό Γρ. Λουλουοοπούλου.— ‘II Γένιόις τον Σογνόνον Πολεμικοί? ύπο Κ. Ν.Ράδου 
— Κανονισμός πρόςΓάποφνγϊιν τών όνγκροϋόεων πλοίων ίν θαλάόόιι — Τά (5 α6εΐα τάς Ειι- 
πορικηςΝαντιλίας ίν ’Ιταλία, ύπό Λεσβίου. — Καί άπό τίιν Έρνθραν Οάλαόόιν, τί λίγονν αί 
Έταιρίαι; ύπό Ν. Δ. Σ.—Ναντικά νέα. χλπ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό Ελληνικόν Ίστιοφόρον «"Αγιος Σπυρίδων».

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας δδός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιει.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής

Η ΑΙ’ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΓΑ 

ΡίΙΣΣΙΚΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΩ 1844

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΡΟΥΒΛΙΑ 40,000 000 zip. 200,000.000

'Ασφαλίζει σώματα 'Ατμοπλοίων καί πλοίων άπό τών κατά θαλασσαν και ποτα
μούς κινδύνων, ώς καί μεταφοράς Πραγματειών καί χορηγεί προ'αταβο’λάζ έπι παρα
καταθήκη Εμπορευμάτων.

Διά πασαν πληροφορίαν περί Ασφαλειών άπευθυντέον είς τό έν Ταϊγανιω Πρακτο
ρείου τής Ρωσσικής ’Ασφαλιστικής "Εταιρίας τοϋ 1844.

Πράκτώρ ίν Ταϊγανιω
X. Δ. Παςχαλης

Ναυτιχοΰ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταοα 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιει-.

Ή συμβατική έφχμοργή του ΙΓ. κανόνος 
έδωκε τέρμα ώς έφθημεν είπόντες, ε'ς τάς αμ
φιβολίας καί διενέξεις, κανονισθεισών τών ύπο- 
τιμήσεων άναλόγως πρός τό είδος και τήν ηλι
κίαν τοΰ πλοίου, και πρός τό είδος καί τήν ηλι
κίαν τοΰ άντικατασταθέντος ή έπεσκευασθέντος 
αντικειμένου.

Οΰτω κατά τόν ήμέτερον κανόνα(ΐδε περί αύτού 
έν σελίδι 243 .τοΰ ύπ’ άρ. 16 φυλλαδίου του 
άνά χεΐρας περιοδικού) τά πλοία διαιρούνται είς 
δύο συνομοταξίας, εϊς τήν τών σιδηρών καί χα
λύβδινων, καί τήν τών ξύλινων, τό δέ ποσοστόν 
τής διαφοράς θεμελιοΰται έπί τής ηλικίας τού 
πλοίου κατά τήν στιγμήν τού θαλασσοδυστυχή- 
ματος, τοΰ προκαλέσαντος τόν κανονισμόν τής 
άβαρίας.

’Εάν τό σιδηροΰν ή χαλύβδινον πλοϊον ή η
λικίας έλάσσονος τοΰ ενός έτους, αί δαπάναι 
τών κατασκευασθέντων ή άντικατασταθέντοιν αν
τικειμένων κατατάσσονται έν τή γενική άβα- 
ρία άνευ ύποτιμήσεως, ύπολογιζομένης μόνον ά- 
φαιρέσεως τοΰ ενός τρίτου τής δαπάνης τών χρω
ματισμών.

Τά παλαιότερα πλοία κατατάσσονται έν 
τάξεσι καθ’ ηλικίαν τριών, έξ, δέκα, καί δεκα
πέντε έτών καί άνω, ή δέ άφαίοεσις λογικώς 
είνε μείζων έφόσον τό πλοίον εινε παλαιότερον.

Ώς πρός τά ξύλινα τά περιλαμβανόμενα 
είς τήν δευτέραν συνομοταξίαν. Έάν το πλοϊον 
είνε ηλικίας ,ένόα έτους είς ούδεμίαν ύποβάλλε 
ται άφαίρεσιν Διά τά παλαιότερα ή άφαίρεσες 
ορίζεται είς τό έν τρίτον, έκτος έάν πρόκειται 
περί τών αγορών καί προμηθειών ών ή άξια 
κατά τάς έν τώ κανόνι διαστολάς, κατατάσσε
ται έν τώ πίνακι τοΰ κανονισμού άκεραία.—Αί 
δαπάναι πρός έπανόρθωσιν βλαβών έπί σιδηρών 
πλακών, ή άλλων σιδηρών άντικειμένων, ώς καί 
τών ημερομισθίων τών καταβληθέντων πρός άρ- 
σιν τών παλαιών, καί τοποθέτησιν τών νέων κα
τατάσσονται άκέραιαι.

’Επίσης άκέραια κατατάσσονται τά δαπα- 
νηθέντα δι’ ενοίκια τής δεξαμενής, ή τοϋ νεω 
ρίου, μισθώματα τής χρήσεως γεράνων ξύλων, 
ή ετέρων χρειωδών κατά τήν έν τή δεξαμενή ή 

έν τώ νεωρίω παραμονήν τοΰ πλοίου.
Ό ήμέτερος κανών δέν προσδευάζει τούς 

παράγοντας έφ ’ ών δέον νά βασισθή ή ύποτίμη- 
σις τής διαφοράς τοΰ νέου πρός τό παλαιόν. Ή 
πρακτική όμως παρεδέχθη δτι πρός ορθήν ύπο- 
τίμησιν τής διαφοράς «τού νέου πρός τό πα
λαιόν,» δέον ν’ άνεύρωμεν τήν πραγματικήν δα
πάνην τήν γενομένην διά τάς έπισκευάς, ί. τάς 
άντικαταστάσεις έφ’ ό'σον αύται έφερον άνατί- 
μησιν είς τό πλοίον, καί κατά τήν άγοραίαν αύ- 
τών άξίαν έν τώ λιμένι τοΰ προορισμού ένθα καί 
κανονίζεται ή άβαρία, ή δέ νομολογία ήκολού- 
θησε τήν λύσιν ταύτην τήν διά τής πρακτικής 
καθιερωθεί σαν.

Ή' λύσις αύτη είνε λίαν συμφέρουσα τοϊς 
νηοκτηταις, επομένως οί πλοίαρχοι ή οί έφοπλι- 
σταί πρέπει κατά τήν διαδικασίαν τοΰ κανονι
σμού τής άβαρίας νά έχωσιν ύπ’ οψιν-των τήν 
άνωτέρω διάκρισιν,καί ν’ άπαιτώσιν, έάν συμ- 
φέρη αύτοϊς τοΰτο, ίνα ή ύποτίμησις τών επι
σκευών καί αντικαταστάσεων γίνηται ούχί συμ- 
φώνως πρός τήν πραγματικήν τιμήν αύτών έν 
τώλιμένι ένθα έγένο<το,άλλά δι’έτέρας έκτιμή- 
σεως γενομένης έν τώ τεπφ τοΰ προορισμού, 
έπί δέ τής έκτιμήσεως τκύτης νά βασίζηται τό 
άφαιρετέον δυνάμει τώς διατάξεων τοΰ ΙΓ'. κα- 
νόνος, ποσοστόν τής διαφοράς.

’Εννοείται δτι τό συμφέρον τοΰ \ηοκτήτου 
είνε δπως ή έκτίμησις τής άναΐιμήσεως τοΰ 
πλοίου λόγφ τών έπισκευών, καί ή τών γινο
μένων έπισκευών καί αντικαταστάσεων ή δσον 
τό δυνατόν μικροτέρα, δπως καί τό άφαιρετέον 
ποσσοτόν τής διαφοράς τοΰ νέου πρός τό παλαιόν 
ή μικρότερον. Είνε άνάγκη δέ μεγίστης προσο
χής, καί έπιμελοΰς έπιτηρήσεως, καθότι τής έκ
τιμήσεως γενομένης έν τώ τόπφ τοΰ προορισμού 
φυσικόν είνε οί παραλήπται είτε ώς έκ τής έπιρ- 
ροής των έπί τών έμπειροτεχνών, είτε έκ συμ
πάθειας εύνοήτου μεταξύ συμπολιτών νά έπι- 
τυγχάνωσιν άνατίμησιν ύπέρογκον τοΰ πλοίου, 
δπως γένηται μείζων ή συνεισφορά έν τώ κανό* 
νισμώ τής άβαρίας.

(“Επεται συνέχεια)
’Εν Σύρω Σ. Α. Ματεςις *
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ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

, (συνέχεια)

Ναυτική ’ελλάς

‘Ο 'ΐσπανοαμ,ερ'.χανοχός πόλεμ,ος

Κατά την ναυμαχίαν ταύτην είς μόνον ά 
νηρ έφονεύθη έπί τών Αμερικανικών πλοίων καί 
είς έτραυματίσθη, άμφότεροι έπί του Β r Ο Ο- 
k 1 y ή, οπερ ί&λτβη είκο'ά'.ις ύπο αρτίων 
βλημάτων χωρίο νά ύποστή βλάβην τινά’ επί
σης έβλήθη πολλάκις και ύπδ θραυσμάτων οβί
δων καί βλημάτων πολυβόλων. Δύο βλήιζατα 
τών 6 δακτύλων έπληξαν τδ I Ο W a,T0 έντού- 
των είσέδυσεν είς την νιτροκυτταρίνην της πλευ
ράς, χωρίς νά έκραγή τδ δέ έτερον είσήλθεν έκ 
δεξιών είς τδ διαμε'ρισμα του πληρώματος, έ- 
θραυσε τδ κάλυμμα τοΰ διαμερίσματος τών δε 
ξαμενών τού ύδατος και έξερράγη· τά συντρίμ
ματα αύτοΰ διε'τρησαν τά τοιχώματα τών φρεα
τίων τών άλύσεων καί προύκάλεσαν ίναρξινπυρ- 
καίάς, πάραυτα σβεσθείσης· θραύσμά τι έκοψεν 
ένα δακτύλιον της άλύσεως της άγκύρας,' ήτις 
ήτο περιτετυλιγμένη περί τδν έπάρτην τών πυ- 
ρομαχικών τών πυροβόλων τών 6 λιτρών, έν ω 
έτερον τεμάχιον είσέδυσεν είς τήν άριττεράν πλευ
ράν καί έσχημάτισεν έλαφράν έξώγκωσιν είς τήν 

ζ έςωτερικήν επιφάνειαν τοϋ θώρακος.
■ Το Ο Γ e g Ο Π έπληγη τρις, αλλά μόνον 

ύπδ θραυσμάτων οβίδων,τόΐ Π d i a n a διςάνευ 
βλάβης, τό, δέ Texas οΰδολως.

Μόνον τά ύπό τοΰ Brooklyn και τού 
Iowa κζταναλωθέντα πυρομαχικά έγνώσθη- 
σαν. To Β r Ο Ο k 1 y II έρριψεν 100 βολάς 
τών 8 δακτύλων, 473 τών 5 δακτύλων, 1200 
τώνβ λιτρών καί 200 τής μιας λίτρας. Τό I Ο- 
Wa ερριψε 31 οβίδας τών 12 δακτύλων ήμι- 
ρηκτικας μετά πλήρους γομώσεως, 35.συνήθεις 
οβίδας τών 8 δακτύλων μετά πλήρους γομώ
σεως, 251 συνήθεις οβίδας τών 4 δακτύλων, 
1058 συνήθεις οβίδας τών 6 λιτρών καί 100 
τής μιας λίτρας.

11 σφήνωσις τοΰ κλείστρου είς τά πυροβόλα 
τών 8 δακτύλων τοΰ Β Γ Ο Ο k I y II έγένετο 
πρόξενος πολλών βραδυτήτων, πολλά δέ πυρο
βόλα τών 5 δακτύλων κατέστησαν άχρηστα 
πρδ τοϋ τέλους τής ναυμαχίας ένεκεν βλαβών 
τών έπαρτών τών πυρομαχικών.

"Ο,τι μέχρι τοΰδε έλέχθη περί τής ναυμα
χίας τοΰ Σαντιάγου, έλήφθη έκ τών έπισήμων 
εκθέσεων τοΰ ναυάρχου Sampson,τού μοιράρχου 

Schley καί τών κυβερνητών. Επιστολή τις 
τοΰ άνταποκριτού τής Associata PreS3, έ- 
χουσα λίαν αυθεντικόν χαρακτήρα, άφηγεΐται 
την είς τά 'Ισπανικά πλοία έπίσκεψιν τής ύπδ 
τοΰ ναυάρχου Sampson συσταθείσης επιτρο
πής. Πρώτον έξετασθέν πλοΐον ήτο τό Cristo
bal Colon, δπερ έπλήγη έξάκις ύπδ μεγάλων 
βλημάτων, δηλαδή άνω τών 6 λιτρών. Τοΰτο 
συμφωνεί ρετά τής έκθέσεως τοΰ ναυάρχου 
Sampson, δστις, λέγει οτι «είς τό Gristobal 
Colon δέν έπήνεγκε ζημίας τδ ήμέτερον πΰρ». ,

Έν τούτοις, επειδή είνε γνωστόν δτι τδ 
πλοΐον τοΰτο δέν είχε πυροβόλα εντός τών πύρ
γων του, θά ήτο παραφροσύνη, εάν έξηκολούθει 
νά προσπζθή νά έκφύγη, ένώ κατεδιώκετο ύπό 
τοΰ Β r ο ο k 1 y η καί τοΰ Ο r e g ο η, ά 
τινα ήσαν πλοία άνωτέρας ταχύτητος καί ανώ
τερου πυροβολικού. Τό δεύτερον πλοΐον δπερ έ- 
πεσκέοθη ή επιτροπή ήτο τό Vise <ι y a. 
Τοΰτο είχε πληγή 14κις ύπό βαρέων βλημάτων, 
1 1 κις ύπδ βλημάτων τής τών 6 λιτρών καί ύπδ 
μεγάλου άριθμοΰ βλημάτων μιάς λίτρας.

Τά 14 βαρέα βλήματα ήσαν προφανώς ε
παρκή δπως θρυμματίσωσε τδ πλοΐον άνωθεν 
τής θωρηκτής αύτοΰ ζώνης.

Ή ναυαρχίς Τ e r e Ζ a Μ a r i a ήτο τδ 
μόνον πλοΐον δπερ είχε πλήξει όβις τών 12 ή 
13 δακτύλων. Δίς τά βλήματα τοΰ διαμετρή
ματος τούτου έπληξαν αύτδ καί διεπέρασαν τά 
άθωράκιστα αύτοΰ πλευρά. 'Τπήρχον 14 πυρο
βόλα διαμετρήματος 12 ή 13 δακτύλων έν τώ 
πεοσβάλλοντι στόλφ,άλλ’ είνε σχεδόν βέβαιον δτι 
δύοέξ αύτών διετέλουν ύπδ επισκευήν καί δέν ήδυ- 
νήθησαν νά βάλωσι οιαρκούσης τής ναυμαχίας. 
Εϊπομεν ήδη δτι τό I Ο W a κατά τά 35 λε
πτά καθ’ ά έμεινεν ύπό τό πΰρ ερριψε 31 οβί
δας τών 12 δακτύλων. Έάν τά λοιπά πλοία 
εβζλλον κατά τήν αύτήν αναλογίαν ό ολικός α
ριθμός τών ριφθέντων βλημάτων τοΰ διαμετρή
ματος τούτου θά ήτο 1 08 δηλαδή επιτυχία μι- 
κροτέρα τών 2 έπί τοΐς 100.

Τό κζτζστρεπτικώτερον τών έπί τοΰ Τ β- 
Γ e Ζ a πεσόντων βλημάτων ήτο όβϊς τών 8 δα
κτύλων ριφθεΐσα ύπό τοΰ Β r Ο Ο k ly Π έξ ά- 
ποστάσεως 1000 ύαρδών. Τό βλήμα τοΰτο είσ
έδυσεν έξ άριστερών ολίγον πρώραθεντοΰ έγκαρ- 
σίου έπιπέδου, έςερράγη, έσάρωσεν έντελώς τδ 

κατάστρωμα καί έφόνευσε τούς ύπηρέτας τεσ
σάρων πυροβόλων. Ό ναύαρχος Θερβέρας είπε 
βραδύτερου δτι ή όβις αύτη προύκάλεσε τήν έπί 
τοΰ πλοίου πυρκαϊάν και δτι τοΰ συλλέκτου τής 
πυρκαϊάς βλαβέντος ύπδ τοΰ έν λόγω βλήματος 
ή ύπό άλλου τινός, κατέστη αδύνατος ή κατα
στολή τοΰ πυρός, τοΰθ’ δπερ έξηνάγκασε τδ Τ 8- 
Γ β Ζ a νά ύποστείλη ταχέως τήν σημαίαν του.

Τό AlmiranteOquento πκ 
ρουσίαζε τήν τελειοτέραν εικόνα πλοίου κατα- 
στραφέντος έν ναυμαχία τών καθ’ ημάς χρό
νων. Τά έξαλα αύτοΰ ήσαν έθρυμώατισμένα,ό 
δέ άριθμός τών φονευθέντων μέγιστος. Είχε 
πλήςει αύτο τόζπλεΐστον τών βλημάτων τών 6 
λιτρών καί τής μιάς λίτρας, άτινα ήσαν προω- 
ρισμένα διά τά παρακολουθοΰντα αύτδ άντιτορ- 
πιλλνκύ. Ή άριστερά του πλευρά., ήτις ήτο έ- 
στραμμένη πρός τ' άμερικανικά πλοία, έδέχθη 
τέσσαρας οβίδας τών 8 δακτύλων, τρεις οβίδας 
τών τεσσάρων δακτύλων, 2 οβίδας τών 6 δα
κτύλων καί 42 τών 6 λιτρών.

Ό επιτιθέμενος στόλος έκτδς τών πυροβό
λων τών 12 καί 13 δακτύλων είχε 32 τών 8 
δακτύλων, 14 τών 6 δακτύλων, 12 τών 5 δα 
κτύλων, 6 τών 4 δακτύλων ταχυβόλα ; αί 72 
τών 6 λιτρών.

’Εξαιρέσει τοΰ Colon ούδέν τών άγωνι- 
σαμένων πλοίων έποιήσατο χρήσιν άκαπνου πυ- 
ρίιιδος. Αί άναθυμιάσεις τής καφεοχρόου πυρί- 
τιδος (poudl’e brune) ήνώχλουν πολύ τούς 
’Αμερικανούς πυροβολητάς. Εί καί έπεκράτει 
έλαφρός άνεμος,ό καπνός κζθίστχ λίαν άβεβζίζν 
τήν σκόπευσιν. ιδίως τήν τών μεγάλων πυρο
βόλων, ένώ ή οσμή του ήτο τόσον άποπνιζτι- 
κή, ώστε πλεΐστοι τών πυροβολητών έφρασσον 
τδ στόμα καί τήν ρίνα αύτών διά βεβρεγμένων 
μάκτρων.

Τά δύο έργαλεϊα, άτινα ήσαν προορισμένα 
διά τήν μέτρησιν τών άποστάσεω > άνετράπ-ησχν 
ένεκεν τών τιναγμών τών όφειλομένων είς τχ 
πυροβόλα καί κατέστησαν άχρηστα. "Εν τών 
άκρων τοΰ καταστρώματος 1 exaS κατεστρά 
φη έντελώς ύπό τών άερίων τών δύο αύτοΰ πυ
ροβόλων τών 12 δακτύλων.

Ό κρότος τών πυροβόλων δέν έπέτρεψε νά 
γείνη χονΐσις τηλεφώνων (porte voix) ώς έκ 
τούτου αί διαταγαί μετεβιβζζοντο προφορικώς 
δι’ άγγελιοφόρων. Ούδείς τών κυβερνητών έ
ποιήσατο χρήσιν τοΰ οχυρού (blockhaUS) αλλά 
πάντες παρέμενον έκτδς αύτιύ.

Τό μένιστον τών συαβάντων τούτων έγέ
νετο γνωστόν έξ έπιστολών άξιωματικοΰ τίνος 
τοΰ Io w a πρό; τό New york Commercial 
Advertiser. Αί έπιστολαί αύται συμφωνοΰσι 
τοσοΰτον μετά τών έπισήμων έκθέσεων, ώστε 

δέον νά θεωρώνται ώς αύθεντικαί. *0 πρώτος 
ύποπλοίαοχος τοΰ λ 1 S C a y η,ένσυνεντεύξει ήν 
έσχε μετά τίνος άνταποκριτού τοΰ New 
york Ilin, τήν έπαύριον τής ναυμαχίας έδι- 
καιολόγησεν ώς εξής τήν ήτταν τών 'Ισπανών 
«Τό πΰρ τών πυροβόλων σας ήτο τροματικόν, 
«αί οβίδες σας έπιπτον έφ’ήμών πανταχόθεν, 
«καί έφαίνετο ότι έκάστη έξ αύτών ήναπτε 
«νέαν πυρκαϊάν, είς τό σημεΐον είς δ έπληττε 
«τό πλοΐον. Οί άνδρες ήμών έξεδιώχθησαν τών 
χπυροβόλων των ύπό τής βροχής τών βλημάτων 
«τοΰ έλαφροΰ πυροβολικού, καί ύπό τών φλογών 
«καί τοΰ καπνού τών καιομένων ξύλινων μερών 
«τοΰ πλοίου ήμών. Έν διαστήματι 20 λεπτών 
»ή πυρκαϊά έξηπλώθη άπό πρώρας μέχρι 
«πρύμνας Τ) κατάστρωμα καί ή ξυλεία τών 
«δωματίων τών αξιωματικών,ώς καί άπαν τό 
«διαμέρισμα τοΰ πληρώματος άνεφλέγήσαν, καί 
«ώς έκ τούτου οί άνδρες δέν ήδύναντο νά μέ- 
«νωσι παρά τά πυροβόλα αύτών».

'Εκ τούτων συνάγεται δτι οί ’Αμερικανοί 
έζέρδισζν τήν μάχην ένεκεν τής ανδρείας των, 
τής ψυχραιμίας των καί τής έξασκήσεώς των. 
Είνε έπίσης προφανές δτι τδ ηθικόν τών Ισπα
νών είχε καταπέσει ένεκεν τής ύπεροχής τών 
’Αμερικανών, δσον άφορ^ είς τήν ταχύτητα 
καί τάποτε) έσματα τής βολής αύτών.

Επίσης συμπεραίνει τις δτι μικρά τις ύπε- 
ροχή κατά τήν έναρξιν τής ναυμαχίας, θέλει έ 
χει έν ταΐς ναυμαχίας τοΰ μέλλοντος μεγίστην 
έπήοειαν έπί τής τελικής έκβζσεως τοΰ άγώνος 
καθ’ δτι ή ένεκεν τής αρχικής ταύτης ύπεροχής 
πζρζγομένη ηθική κζτάπτωσις τοΰ ενός τών αν
τιπάλων, ένώ άφ’ ενός κωλύει αύτόν νάντιπλήτ- 
τη, έξ άλλου τήν εύστοχίαν τής βολής τοΰ έ
τέρου, εύνοεΐκζθ’ δσον ούτος κανονίζει καλλί
τερου τό πΰρ αύτοΰ.

Τοΰτο έν τούτοις δέν λύει τδ ακόλουθον ζή
τημα, δηλαδή έάν μέγας άριθμός πυροβόλων 
μετ' ολιγάριθμων ομοχειριών είνε προτιμότερος 
ύπδ τάς αύτάς συνθήκας, μικροτέοου άριθμοΰ 
πυροβόλων μετά πολυαριθμωτέρων ομοχειριών 
ή μετ’ έπαρκούς έφεδρείας πρδς άντικατάστα- 
σιν τών τιθεμένων έκτδς μάχης άνδρών. "Ετε
ρον έξαγόμενον μεγίστης σπουδαιότητος είνε δτι 
έν καιρώ ναυμαχίας ή βολή τών βαρέων ιδίως 
πυροβόλων δέν δύναται νά συγκριθή, δσον αφο
ρά είς τήν εύστοχίαν, μετά τής βολής τών γυ
μνασίων.

Ό ανθυποπλοίαρχος Nik. I. Μποταςης 
Καθηγητής ιών Ναυτ. Δσχίμων.
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ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Καθήκον απαραίτητον θεωρώ νά φέρω είς 

γ'ώσιν τών 'Ελλήνων πλοιοκτητών δτι δέον 
νά λάβωσιν ύπδ σημείωσιν, νϋν οτε ό συναγω
νισμός- είναι τόσον καταστρεπτικός, τά άπζι- 
τούμενα μέτρα, δπως τά ατμόπλοιά των μην 
έτιβαρύνωνται μέ τά ογκώδη φορτωτικά έξοδα 
είς κάθε λιμένα, ώς συμβαίνει είς τά ’Αγγλικά. 
Κατά τάς ναυλώσει; πρδς αποφυγήν τοϋ άτο
που τούτου δέον νά μην ύποχοεώνται οι κ. κ. 
πλοιοκτήται διά τήν φόρτωσιν συστήνοντες 
ταϋτα είς τούς ναυλωτάς, άλλ’ ούτε καί είς ερ
γολάβους μέ ώρισμένην τιμήν, παρά ν’ άφί- 
νωσι τούς πλοιάρχους έλευθέρους, δπως άφοΰ 
φθάσωσιν είς λιμένα τινά τό πρώτον καθήκον 
αύτών θά. ήναι, άφοΰ έξετάσωσι χαλώς τό ζή
τημα τοΰτο, είτε ν’ άναλαμβάνωσι μόνοι των 
τήν φόρτωσιν, διότι ύπό έποψιν γλώσσης είναι 
είς θέσιν νά τό πράξωσιν, είτε ν’ άναθέτωσιν 
αύτήν εις τινα οίονδήποτε έγκρίνωσιν έπί ικανο
ποιητική αμοιβή, ήτις ούδέποτε θά ύπερβαίνη 
τά 70 φράγκα, καί ούτω θά έχωσι μεγίστην 
οικονομίαν, οΐαν ούδέποτε θά άξιωθώσιν άλλα 
άτμόπλοια.

Τοΰτο θά φέρη οικονομίαν άνω τών 400 — 
500 φράγκων κατά φόρτωσιν. Είναι άνάγκη 
νά προλάβωσι τό ταχύτερον, δπως μετά τών 
άλλων οικονομιών είς τό 'Ελληνικόν ναυτικόν 
προστεθή καί αύτη, διότι σήμερον έκ τής οικο
νομίας έξαρτάται νά δοθή μεγαλειτέρα ώθησις 
είς τ’ ατμόπλοια καί συνεχίσωσι τό έργον, δπερ 
δμως καίτοι λίαν άργά άνέλαβον νά φέρωσιν 
αύτό είς τόν σκοπόν, όν προώρισται νά φθάση 
το Ελληνικόν ναυτικόν. Ταϋτα άναφοοικώς 
πρός τούς λιμένας τής Μαύρης Θαλάσσης.

Ώς παράδειγμά δέ τούτων θ’άναφέρω νταϋθα 
τρία'Ελληνικά ατμόπλοια ήτοι τ'«Σπάρτη»καί 
«Σκαραμαγκάς» τής Πανελληνίου Έταιρίας 
καί τό «Άγλαία Κουρεντή», τά όποια έφόρ- 
τωσαν έκ τοΰ λιμένος Βάρνης καί έν άγνοίο: 
των περιέπεσαν είς χεϊρας τοεούτων έργολά- 
βων, οϊτινες έπωφελούμενοι τής εύκαιρίας έξε- 
μεταλλεύθησαν ταϋτα, δσον ήδύναντο.

Μετ’ απορίας μου μάλιστα παρετήρησα δτι ό 
κ.Ψαχαρόπουλος, Διευθυντής τής Πανελληνίου 
Έταιρίας,γνώστης τών ακριβών έξόδων κατά τήν 
φόρτωσιν έν τώ λιμένι μας έκ παρελθόντων 
έτών, έδέχθη νά θέση ώς δρον είς τό ναυλοσυμ- 
βόλαιον τήν σύστασιν τών άτμοπλοίων είς 
ναυλομεσίτην καί νά μήν άφήση τούς πλοιάρ
χους έλευθέρους νά ένεργήσωσι τά δέοντα 
πρός τό συμφέρον τής Εταιρίας.

Γ. Λουλουδοπουλος
Βάρνα 4 Δβρίου

Η ΓΕΝΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Είναι σήμερον άναμφισβήτητον δτι ό ναύαρ
χος τοΰ γάλλου μονάρχου Καρόλου τοΰ Ε’ 
’Ιωάννης δέ Βιέν ύπήρξεν ό πρώτος δημιουρ- 
γ ς στόλου πολεμικού έπί τών πρός τόν ’Ατλαν
τικόν άκτών τής Εύρώπης κατά τό τελευταϊον 
τέταρτον τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος- ή συν
τεταγμένη δμως αύτη ναυτική δύναμις πρό τής 
λήξεως άκόμη τοΰ αύτοϋ αίώνος έξηφανίσθη 
μετά τής αύτής ταχύτητος, μεθ’ ής είχε δη- 
μιουργηθή, εύθύς ώς έξέλιπεν ό άρχηγός της. 
Κατά τόν ΙΕ' δμως αιώνα ή άνακάλυψις νέων 
αγνώστων κόσμων ύπό τών μεγάλων θαλασσο
πόρων τής Πορτογαλλίας καί τής 'Ισπανίας πα- 
ρέσχον είς τά δύο ταϋτα κράτη τήν αφορμήν 
καί τά μέσα συγκροτήσεως θαυμασίας ναυτι
κής δυνάμεως. Ή δύναμις αύτη αίρεται είς τό 
ΰψιστον σημεϊον τής άκμής αύτής ύπό τό σκή- 
πτρον Φιλίππου τοΰ Β'. Έπί τής βασιλείας έν 
τούτοις ταύτης τό ίσπανοπορτογαλλικόν ναυτι- 
: όν έπέπρωτο νά ύποστή ανεπανόρθωτου κλονι
σμόν. Ή αύθάδεια τών βρεταννών καταδρο
μέων δέν ήδύνατο νά μένη ατιμώρητος άνευ 
κινδύνου μειώσεως τοΰ γοήτρου μοναρχίας ά- 
ξιούσης τήν κυριαρχίαν τών θαλασσών. Ή με
γάλη Αρμάδα έξεπέμφθη κατά τής ’Αγγλίας, 
άλλ’ άντί νίκης εύρε τόν όλεθρον. "Οτι δέ έπε- 
ρίσσευσεν έκ τής μανίας τών στοιχείων άπετε- 
λείωσαν οί πειρατικοί, άλλά καί ατρόμητοι καί 
δεξιοί ναύαρχοι τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ, οί 
Δράκε, οί Φορμπίσερ, οί Χώκινς και οί Έφιγ- 
καμ. Ή άλωσις τοΰ Κάδιξ ύπό τοΰ Έσσεξ 
καί τοΰ λόρδου Χάουορδ τοΰ "Εφιγκαμ κατέρ- 
ριψε σχεδόν έντελώς τό Ισπανικόν μεγαλείου. 
Έναντι τών έρειπίων τής ίβηρικής δόξης άρ- 
χετα: άναδύουσα έκ τοΰ Ωκεανού βραδέως μέν, 
άλλ’ άπαύστως ύψουμένη ή δύναμις, ήτις μετά 
δύο αιώνας έ'μελλε νά κρατήση όριστικώς τών 
θαλασσών. Θά είχε δυνηθή τοΰτο έκτοτε άν μή 
τό ναυτικόν τών Κάτω Χωρών καί τό έργον 
τοΰ Ρισελιέ καί τοΰ Κολμπέρ άνέκοπτον τήν 
ορμήν αύτής.

Τό ολλανδικόν ναυτικόν οφείλει καί αύτό τήν 
αρχήν του είς τήν κατάπτωσιν τής ισπανικής 
δυνάμεως, πρός ήν καί τοΰτο ούκ ολίγον συνε- 
τέλεσεν. Η σκληρότης τοΰ περιβοήτου ισπανι
κού κυβερνήτου τών Κάτω Χωρών δουκός τής 
Άλβας περιαγαγοϋσα πολλούς τών "Ολλανδών 
είς άπόγνωσιν έ’ώθησεν αύτούς είς πειρατείαν, 
ήν κυρίως ήσκουν κατά τών ’Ισπανών. Βαθμη
δόν δμως κατέστησαν ούτοι, συγκροτηθέντες ο
πωσδήποτε, ή δεξιά χειρ τής έπαναστάσεως, 
ειδός τι θαλασσινών άρματο λών. Οί ναυτικοί 

ούτοι οί περιφρονητικούς ύπό τών ’Ισπανών άπο- 
καλούμενοι άλήται τής ΰαλάοαης δέν έβράδυναν 
νά έμπλήσωσι τρόμου τά ύπό τήν ισπανικήν 
κυριαρχίαν τελούντα παράλια τώ' Κάτω Χω
ρών. Τέλος μετά μακρούς άγώνας ήλωσαν την 
Μπρίλλ· έδιωξαν τού πολιορκητάς τής Αέϋδ 
καί διεξήγαγον σειράν αιματηρότατων κατά θά
λασσαν μαχών. Τό 'Ολλανδικόν ναυτικόν έγεν- 
νάτο έν μέσω κατορθωμάτων άξίως προοιμια- 
ζόντων τάς μεγάλας ημέρας τού Ρούϋτερ καί 
τού Τρόμπ.

Κ. Ν, Ραδοι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
11EPI ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΉ
(συνέχεια)

β') Παν πλοΐον, άλιεύον διά δικτύων, συρ
τών, οφείλει νά έπιδεικνύη δύο λευκούς φανούς 
έξ έκείνης τής πλευράς τού πλοίου, έξ ής ου- 
τοι δύνανται νά όρώνται κάλλιον. Τά φώτα 
ταϋτα τίθενται ούτως, ώστε ή κάθετος άπό 
στάσίς των νά μή ή έλάσσων τοΰ ένός μέτρου 
καί 80 έκατ. (6 ποδών) μήτε μείζων τών 3 
μέτρων (10 ποδών)’ ή δέ οριζόντιος άπόστασίς 
των, μετρουμένη κατά τήν γραμμήν τής τρό- 
πιδος τοΰ πλοίου, νά μή ή έλάσσων τού ένος 
μέτρου καί 50 εκατοστών (5 ποδών), μήτε 
μείζων τών 3 μέτρων (ΙΟ ποδών). Τό χαμη- 
λότερον τεθειμένον έκ τών δύο τούτων φώτων 
πρέπει νά ή μάλλον πρός πρώραν κείμενον άμ- 
φότερα δέ πρέπει νά ώσι τοιαΰτα καί νά έκτί- 
θενται έντός φανών τοιαύτης κατασκευής ώ
στε νά ώσιν ορατά άπανταχόθεν τοΰ όρίζοντος 
έν νυκτί σκοτεινή’ άλλ’ έν ατμόσφαιρα καθα
ρά, έξ άποστάσεως ούχί έλάσσονος τών τριών 
μιλίων.

γ') Πάν πλοΐον, άλιεΰον δι’ όρμυιών καί 
έχον έκτεταμένας ταύτας, οφείλει νά φέρη τα 
φώτα, άπερ καί τά διά δικτύων συρτών άλιεύ 
οντα πλοία.

δ') Έάν πλοϊόν τι άλιεΰον καταντήση ά- 
κίνητον ένεκα περιπλοκής τοΰ μηχανήματος του 
έπί βράχου ή άλλου έμποδίου, οφείλει νά έπι- 
δεικνύη τό φώς χαί νά ποιή τά έν ομίχλη σή
ματα πλοίου ηγκυροβολημένου.

ε’) Τά αλιευτικά πλοία καί αί άφρακτοι 
(άνευ καταστρώματος^ λέμβοι δύναται έν οίω- 
δήποτε χρόνω νά ποιώνται χρήσιν άναλάμπον- 
τος φωτός, έκτός τών φώτων, τά όποια ύπο- 
χρεοΰνται ύπό τοΰ άρθρου τούτου να φέρωσι 
καί νά έπιδεικνύωσι. Πάντα τά άναλάμποντα 
φώτα, τά έπιδεικνυόμενα ύπό πλοίου άλιεύοντος 
διά γρίπου οίουδήποτε είδους, δέον νά δεικνύ

ονται έκ τοΰ πρυμναίου μέρους τοΰ. πλοίου. 
Άλλ’ έάν τό πλοΐον είναι κατακεκλιμένον πρύ- 
μνηθεν έκ τού βάρους τού γρύπου ή τοϋ δικτύου, 
τά φώτα δέον να έπιδεικνύωνται έκ τής πρώρας.

στ') Πάν άλιευτικόν πλοΐον καί πάσα ά- 
φρακτος λέμβος έπ’ άγκύρας όφείλουσι νά έκ- 
θέτωσι λευκ.ν φώς, ορατόν άνωθεν τοϋ όρίζον
τος έξ άποστάσεωί ένός τούλάχιστον μιλίου, 
καί άνημμένον άπό τής δύσεως μέχρι τής άνα- 
τολής τού ήλιου.

ζ' ) Έν ομίχλη, πα,ι άλιευτικόν πλοΐον, ά. 
λιεύον διά συρτών δικτύων καί έχον έκτεταμένα 
τά δίκτυά του, ώς καί πάν πλοΐον άλιεΰον δι’ 
όρμυιών καί έχον έκτεταμένας τάς όρμυιάς, 
οφείλει κατά δ'.αλείματα διαρκοϋντα ούχί πλέον 
τών 2 λεπτών, νά ήχή διά φωνητικοΰ κέρα 
τος, καί νά σνιμαίνη τ:ν κώδωνα αύτοϋ άλλη- 
λοδιαδόχως.

(Τέλος)

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤίΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΝ .ΤΑΑΙΑ
(συνέχεια καί τέλος)

Αί άμΟιβαί διά τήν κατασκευήν (compensi 
di construgiune)al όρισθεΐσαι έν τώ πρώτφ 
άρθριρ τοΰ άπό 25 ’Ιουλίου 1896 νόμου διά 
τά; μηχανάς, τούς λέβητας καί τά βοηθητικά 
έργαλεΐα δέν έτροποπονήθησαν. Έάν δέ ήθελεν 
έπέλθει τροποποίησίς τις είς τά τεκωνιακά δι
καιώματα έπί τών διά τήν κατασκευήν τών 
πλοίων χρησίμων ύλικών, τότε καί αί άμοιβαί 
πρός συμψηφισμόν τών τελωνιακών φόρων θά 
τροποπειοΰνται άναλόγως διά βασιλικού δια
τάγματος.

Τό 8ον άρθρον παρέχει τάς αύτάς ώφελείας, 
άς καί τό 6ον έπί τών σιδηρών καί χαλιβδίνων 
σκαφών τών έθνικών έμπορικών πλοίων τών εν 
’Ιταλία xατεσκευασμένων έφ ’ ών θά έτίθεντο 
μηχαναί καί λέβητες κατεσκευασμένοι είς τό 
έξωτερικόν μέ τήν διαφοράν δτι αί μηχαναί 
καί οί λέβητες ούτοι θά ύφίστανται τοΰ τελω- 
νιακοϋ δασμού και ούδέν θά έχωσι δικαίωμα 
αμοιβής διά τήν κατασκευήν.

Τά έκ μετάλλου σκάφη, περί ών προβλέπουσι 
τά άρθρα 6 καί 8, βσα δέν έχουν μικτήν χω
ρητικότητα κατωτέραν τών 400 τόνων δταν 
είναι ατμόπλοια καί 1 00 τόννων άν είναι ιστιο
φόρα θά λαμβάνουν έφάπαζ κατά την στιγ
μήν τής δηλώσεως τής τελείας έζαρτήσεώς των 
άμοιβήν κατασκευής κατά τόννον μικτής χωρη
τικότητος κανονισθέντα ώς έζής :
60 λίρας άν κκθελκυσθώσιν άπό τοΰδε μ^'χρι
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τής 30 ’Ιουνίου 1903.
50 λίρας άν άπατης 1ης ’Ιουλίου 1903 μέχρι 

της 30 ’Ιουνίου 1906.
40 λίρας^άν άπό της 1η: ’Ιουλίου 1905 μέ

χρι τής 30 ’Ιουνίου 1909.
Είς δέ τά ιστιοφόρα δίδεται άμοιβή κατα

σκευής :
30 λιρών διά τά καθελκυσθησόμενα με'χρι τής

30 ’Ιουνίου 1903
20 διά τά μέ/ρι 30 ’Ιουνίου 1905 και 10 διά 

τά μέχρι 30 ’Ιουνίου 19 >9
To 1 Οον άρθρον λέγει «Αί ύπό τοϋ νόμου 

χορηγούμενοι άμοιβαι είς τά μετά τήν 30 
7βρίου 1899 δηλωθέντα άτμόπλοια δέν δύ- 
νανται νά διανεμηθώσιν είς πλείονας τών 40000 
τόννων μικτής χωρητικότητας καθ’ έκαστον οι
κονομικόν έτος μέχρι τής λήξεως τοΰ νόμου 
τής 23 ’Ιουλίου 1896 ήτοι κατ’ άνώτατον 
opoy εϊς τό ολικόν ποσόν 240000 τόννων. *Αν 
ήθελον κατασκευασθή σκάφη άνώτερα τής ύπό 
τοϋ άρθρου τούτου όριζομένης χωριτικότητος 
τό περισεΰον ποσόν θέλει μεταφέρεσθαι είς λ)σμόν 
τής χρήσεως τοΰ επομένου έτους.

’Εν γένε’· τό ολικόν ποσόν τών χορηγούμενων 
πιστώσεων διά τάς παρελθούσας καί μελλούσας 
ύποχρεώσεις δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 8 
εκατομμύρια κατ’ έτος άπό τής χρήσεως τοΰ 
1901 — 19θ2 μ'/ρι τής τοΰ 1905—1906. 
’Ακολούθως αί πιστώσεις θά κανονίζωνται άνα- 
λόγως τών ύποχρεώσεων έντος πάντοτε τών 
ορίων τοΰ 10ου άρθρου καί άνευ τής ύπερβά- 
σεως τών λ)σμών θέλουσι μεταφέρεσθαι άπό 
μιας χρήσεως είς άλλην έπομένην, γινομένης 
άρχής άπ’ αύτής τής τοΰ 1899—1900.

Είς τάς έτησίας επιχορηγήσεις τών 8 εκα
τομμυρίων τάς χορηγουμένας άπό τής χρήσεως 
τού 1901—2 μέχρι τής τοΰ 1905 — 1 06 
πρέπει νά συμπεριλαμβάνεται τό ολικόν ποσόν 
τών τελωνειακών και τής κατασκευής αμοιβών 
διά τά δηλωθέντα καί δηλωθησόμενα πλοία έπί 
τή βάσει τοΰ νόμου μετά τήν 30 7βρίου 1899. 
Πρός τούτο ή Κυβέρνησις οφείλει, άν γίνη α
νάγκη, νά έλαττώση διά Βασιλικού Διατάγμα
τος τό ποσόν τών έπωφεληθησομένων τής ύπό 
τού νόμου χορηγουμένης αμοιβής τόννων.

Ό κα ονισυός οΰτος παρέχει ύλην είς ένδια- 
φερούσας συγκρίσε·ς πρός τό ύπό τών Γαλλικών 
βουλών συζητούμενον νομοσχέδιον περί ου ίσως 
γίνη λόγο; προσεχώς. Έπί τού παρόντος ή πρό- 
θεσις ημών ήτο νά μεταδώσωμεν είς τούς άομο- 
δίους, δσα έθεωρήσαμεν χρήζοντα μελέτης.

Λεχβιοχ

ΚΑΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΜΑΣ ;

’Αφορμήν λαμβάνων ώς έκ τής μετ’ εύχαρι- 
στήσεως παρατηρούμενης άναπτύξεως καθημε
ρινώς τής ήμετέρας ’Εμπορικής Ναυ'ΐλίας ιέν 
δύναμαι ή νά έκφράσω τήν λύπην μου, ώς χαι 
πας ομογενής, έπί τού έπιτεινομένου έπί μάλλον 
συναγωνισμοΰ καί έν περιωρισμένφ κύκλω, πρός 
άμοιβαίαν ζημίαν τών Ελληνικών άτμοπλοίων, 
διά τοΰ έζευτελισμοΰ τών ναύλων. Υπάρχουν 
έν τούτοις πλεϊστοι λιμένες, ένθα πολλοί "Ελλη
νες εμπορεύονται καί οίτινες τά μέγιστα ήδύ- 
ναντο νά συντελέσωσιν είς τήν έπιτυχή έκμε- 
τάλλευτιν ύπό τών ελληνικών άτμ.οπλοίων, άρ- 
κεϊ μόνον αί έλληνικαί Έταΐ'είαι νά ρίψωσι 
βλέμμα μακρύτερον καί έκτος τοΰ άσφυκτικοΰ 
κύκλου τών πλόων του καί ευκόλως θέλουσι έν- 
νοήσει τοΰτο. Έξ άλλου νομίζω ότι μία δοκιμή 
ούόόλως φερει τήν καταστροφήν τών ‘Εταιριών.

Ώς θέμα τών γραφομένων μου φέρω τήν 
Ερυθράν καί μάλιστα τούς λιμένας τής ’Αρα
βίας, είς ούς αρκετοί μεγαλέμποροι ομογενείς 
ύπαρχουν, οίτινες άναγκάζονται νά προστρέχουν 
είς τήν Kliedivial mail Line, ήτις κυριολε- 
κτικώς ώς μονοπώλιον έχει τήν μεταφοράν έμ- 
πορευμάτων καί έπεβατών διά τούς λιμένας 
τής Έρυθράς, μέ ύπερόγκους ναύλους.

ΙΙέρυσιν ένοικιάσθη ό «ΙΙοσειδών» τοΰ κ. 
Μακ-Δούαλ πρός μεταφοράν προσκυνητών Μου
σουλμάνων έκ Κωνσταντινουπόλεως διά Δζε'δδαν, 
ήτις είναι τό έπίνειον τής Μέκκας ένθα κατ’ έτος 
γίνεται τό ιερόν προσκύνημα τοΰ Προφήτου, 
ύπό χιλιάδων πιστών έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
’Ανατολής καί Συρίας καί έκ πάντων τών Μου
σουλμανικών μερών. Νομίζω δτι οί άξιωματι- 
κοί τοΰ «Ποσειδώνος» θ’ άπεκόμισαν τάς άρί— 
στας έντυπώσεις περί τής κινήσεως τής ναυτι
λίας έν τή Ερυθρά.

Μετά πόσης χαράς ήκούσθη έκ στόματος τοΰ 
τε πλοιάρχου καί ένοικιαστοΰ τότε δτι γίνεται 
σκέψις περί ίδρύσεως τακτικής συγκοινωνίας διά 
2-3 άτμοπλοίων ! Δυστυχώς όμως αί διαδό
σεις αύται δέν έπηλήθευσαν. *Ας έλπίσωμεν δτι 
τό ζήτημα έλήφθη ύπό σπουδαιοτέραν εποψιν 
άν καί ό «Ποσειδών» ένεκεν τής μεκράς του 
χωρητικότητο δΓ έπιβάτας δέν θ’ άπέβη έπι- 
κερδής έπιχείρησις διά τούς ένοικιαατάς,δτι κατά 
τό έφετεινόν προσκύνημα άρχόμενον μετά ένα 
μήνα,θά έπωφεληθοΰν τής περιστάσεως και Ελ
ληνικά άτμόπλοια πρός μεταφοράν προσκυνητών

τής Μέκκας.
Πανόραμα παριστά ο λιμήν τής Δζέδδας 

πατά τάς παραμονάς τοΰ προσκυνήματος τοΰ 
«Κορμπάν Βαριάμ» όνομαζομένου ΙΙερΐ τά 
30—40^άτμόπλοια διαφόρων έθν κοτήτων πέ

των προσκυνητάς. Δυστυχώς εις δλην ταύτην 
τήν πληθύν τών σημαιών ούδεμία παρατηρεί
ται ελληνική, και τοΰτο, δΓ έλειψεν πρωτο
βουλίας καί έπιχειρηματικότητος, περιοριζομέ- 
νων τών ήμετέρων πλοίων είς μηδαμινούς πλόας 
τού Εύβοϊκοΰ, Άργολικοΰ και τών νήσων, 
πρ ς μεταφοράν τί; 10 — 20 έπιβατών μέ 2 
καί 3 δραχμάς ναΰλον έκαστον καί μερικά 
ζώα φίρδην μίγδην μέ τούς έπιβάτας.

*Ας ζητήσωτιν οί ένδιαφερόμενοι τάς έκθέ- 

σεις τών έλλήνων προξένων περί τής κινήσεω; 
έν τή ’Ερυθρά θαλάσση καί προπάντων τοΰ 
λιμένος τής Δζέδδας κατά τήν έποχήν τοΰ 
προσκυνήματος, καί άρκούντως θέλουσι πει- 
τθεϊ περί τοΰ έπικερδοΰς τοΰ Επιχειρήματος·

Δέν θά φανή βεβαίως ύπερβολή, όταν εΐπω 
δτι ό ναΰλος διά τούς έπιστρέφοντας έπιβάτας 
είναι ώρισμένος, δηλ. 6 λίρας τουρκικάς διά 
Σμύρνην, Κων)πολιν καί 5 διά Συρίαν. ΙΙρ'ς 
αποφυγήν συναγωνισμού έπενοήθη καί τό άρι- 
στον μέτρον, όπως άπαντα τά διά φόρτωσιν 
άτμόπλοια σχηματίζουσι μίαν γενικήν εται
ρείαν ύπι έν κοινόν Ταμείον, καί φορτώνουσι 
κατά σειράν διά κλήρου.

Δζέδδα τή 1)14 Δεκεμβοίου 1901.
Ν. Δ. Σ,1

I.
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ΝΑΥΤΙΚΑ.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Εις τον λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν τήν παρελ- 
θοοσαν Κυριακήν καί Δευτέραν τά έλληνικά «Πελο
πόννησος» τοϋ Γουδή έκ Κρήτης, «Κλειώ» τοϋ Τζών 
έκ Κρήτης Μήλου, «’Ήπειροςο τής Πανελληνίου έκ 
Χίου, «’Αγλαΐα Κουρεντή» έκ Βάρν-ς πρδς άνθρά- 
κευσιν, «Σαπφώ» τής Πανελληνίου έκ Κ)πόλεως, 
«'Ελένη Σιφναίουι έκ Κατάνης πρός άνθράκευσιν, 
τά αυστριακά «Έσπερος» έκ Σμύρνης, «Ευτέρπη» έκ 
Πατρών καί «Forvarts» έκ Κων]πόλεως, «Μαρία» 
τοΰ X" Δαούτ έκ Χίου, «Έλ. Καΐρα» άγγλοαιγυ- 
πτιακδν έκ Σμύρνης, «Βραΐλα» τοΰ Κουρτζή έκ Τερ
γέστης Καλαμών και «Κωνσταντίνος» τοϋΧ" Δαούτ 
έξ ’Αλεξανδρείας.

— Τήν Τρίτην «Ελένη» έκ Γενούης πρδς άνθρά- 
κευσιν, «Αφροδίτη» τοϋ Τζών έκ Θεσσαλονίκης Βό
λου, «Βασίλειος» έκ Μασσαλίας, «Ήρα» τοΰ Τζών έκ 
Βάρνης-Έλλησπόντου καί «Venus» αύστριακδν έκ 
Καλαμών.

— Τήν Τετάρτη·· τδ οθωμανικόν «Τεγιάρ» έκ Κ)- 
πόλεως πρδς άνθράκευσιν, «Όράτιος Κούπας»έκ Μασ- 
σαλίας-Γενούης καί «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» έλλη·ι- 
κδν έκ Γαλαζίου πρδς άνθράκευσιν.

— Τήν Πέμπτην τά έλληνικά «Δέσποινα Μιχα- 
λινοΰ» εκ Σουλινά πρδς άνθράκευσιν, «Πελοπόννησος» 
έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου και «Γεώργιος Κούτσης» έκ 
Γαλαζίου, τδ αγγλικόν «Σύδνεϊ Θωμάς» έκ Σουλινά 
πρδς άνθράκευσιν, καί τδ ίταλικδν «Professor» έκ 
Κάρδιφ.

— Τήν Πέμπτην άπόγευμα και Παρασκευήν πρωί' 
τά ιταλικά «Μοντενέγκρο» έκ Κων)πόλεως, «Τζιά- 
βα» έκ Σμύρνης καί «Βοσνία» έκ Βρενδησίου—Πα
τρών, τδ αυστριακόν «Juno* έκ Κρήτης, τδ έ>ληνι- 
κδν «Μήτηρ Αργυρή» έκ Σουλινά πρδς άνθράκευσιν, 
τδ ρωσσικόν «Τσιχατσώφ» έξ Όδςσσοΰ—Σμύρνης καί 
τδ αγγλικό» «Clara» έκ Σβάνσεα.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τδ άτμ. «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» άνεχώρησεν εκ 
Πειραιώς διά Swansea.

— Τδ άτμ. «Βαλλιάνος» φορτώνει εις Νικολάεφ.
— Έπίσης καί τδ άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχα- 

λινός».
— Τδ άτμ. «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» αναμένεται 

είς Πειραιά έκ Κάρδιφ δπως έκφορτώση γαιάνθρακας.
Τδ άτμ. «Γεώργιος Κούτσης» έκφορτώνει καί ανα

χωρεί έκ Πειραιώς σήμερον Κυριακήν διά Σουλινά, 
ϊνα παραλάβη φορτίον διά Πειραιά έπίσης.

— Τδ άτιι. «’Ιωάν. Κούτσης» μέ έλαια διευθύνεται 
πρδς έκφόρτωσιν εις Μάντζεστερ.

Κατά τδν «Ναυτίλον» τδ άτμόπλοιον «Λεωνίδας» 
τοΰ κ. Άλκ. ’Εμπειρικού άνεχώρησεν έκ Δουνάβεως 
δι* ’Αγγλίαν μέ ναϋλον 12 σελ. καί 6 πέν.

— Τδ άτμόπλοιον «Πολυξένη» τής έταιρίας Λ. καί 
Μ. ’Εμπειρικών έφθασεν είς Λονδΐνον μέ ναύλο» 12 
σελ. 9 πέν.

— Τό άτμ. «Άνδρέας» τής αύτής έταιρίας εύρί
σκεται καθ’ όδδν διευθυνόμενον είς Δουβλΐνον μέ ναύ
λον 14 σελ.

— Τδ άτμόπλοιεν «Κυκλάδες» τής έταιρίας Μω-
ραΐτη ύπδ τδν πλοίαρχον κ. Δημ. Βογιαζίδην φθάνει 
είς Σαβάναν τής βορείου ’Αμερικής τήν ΙΟην Δεκεμ
βρίου. ·

— Τδ άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής αύτής έταιρίας 
φορτώνει είς Δούναβιν μέ ναϋλον 14 σελ. καί 3 πέν.

— Τδ άτμόπλοιον «Μαρία» τής αύτής έταιρίας 
φθάνει είς Λίντς τής ’Αγγλίας.

— Τδ άτμόπλοιον «’Ασημίνα» τής αύτής έταιρίας 
άνεχώρησεν άπδ Σύρον διά Δούναβιν. Τοΰ άτμοπλοίου 
τούτου ό ναΰλος είνε 14 σελ. δι’ ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον τής αύτής έταιρίας φορτώνει εις 
Νοβορωσσίσκην δΓ ’Αγγλίαν μέ ναϋλον 9 σελ. aat 
3 πέν

— Τδ άτμόπλοιον «Μενέλαος»τής έταιρίας Θ Βούλ
γαρη εφθασεν είς Σουλινά μέ ναϋλον 10 σελ. δΓ ’Αγ
γλίαν.

— Τδ άτμόπλοιον «’Ανώνυμος» τής έταιρίας 
Δάμπαση έφθασε είς Ρόττερδαμ. Τδ ατμό
πλοιο» τοΰτο έπροναυλώθη διά τδν μήνα ’Ιανουάριον 
από Θεσσαλονίκην δι’ ένα λιμένα τοΰ Κοντινέντε καί 
Νιοΰπορτ (σκάρσο) λίρας 1885. Ό ναΰλος ούτος άνα- 
λογεΐ π.δς 10 σελ. καί 3 πέννες.

— Τήν έρχομένην έβδομάδα αναχωρεί άπό Γένοβαν 
δια Μαύρην θάλασσαν τδ άτμόπλοιον «Μανοΰσος» τής 
έταιρίας Β ’Εμπειρικού.

— Τδ άτμόπλοιον «Λεωνίδας καί Ελένη» τής αύτής 
έταιρίας έφθασε είς Γιβραλτάρ όπως λάβη διαταγήν. 
Διά τδ άτμόπλοιον τοΰτο ποοσφέρουν 9 σελ. άπδ ’Ο
δησσόν δια τδν μήνα Φεβρουάριον.

— Τδ άτιιόπλοιον «Μπήλιω» τής έταιρίας Βάτη 
έναυλώθη άπδ Βραΐλαν διά Μασσαλίαν πρδς 13 1)2 

φρ. τδν τόννον.
— Τδ άτμόπλοιον «Λεονάρδος» τής αύτής έταιρίας 

έναυλώθη άπδ Βραΐλαν διά Μασσαλίαν 12 φρ. καί 
75 ο)ο τδν τόνον.

— Τδ άτμόπλοιον «’Αργώ» τής αύτής έταιρίας 
έναυλώθη άπδ Νικολάϊεφ διά Γένοβαν ή Μασσαλίαν 
39,000 φρ. (σκάρσο).

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ μας) 
Βραΐλα, 8)21 Δεκεμβρίου 1901 

Μ’ όλον ότι ή έποχή είναι προκεχωρημένη, ό και
ρός έξακολουθεΐ νά είναι σ/εδδν καλοκαιρινός (τδ θερ- 
μόμετρον δεικνύει 10-12ο άνω τοΰ μηδενός).

’Ατμόπλοια έξακολουθοΰν νά φθάνουν, οί ναΰλοι 
όμως έ εκα τών συνεχών έν Εύρώπη εκπτώσεων τών 
σιτηρών εύρίσκονται έν σχετική χαλαρώσει.

Διά Κοντινέντε πληρώνουν 15 σελ. έως 15 καί 6 
καί ίιά Μεσόγειον φρ. 13,50 έ ος 14.

’Επίσης καί οί ναΰλοι τών σλεπίων ύπέστησαν διά 
τδν αύ όν λόγον αισθητήν χαλάρωσιν.

Δέκα έν όλω είσί τά έν τώ λιμένι μας ατμόπλοια 
έξ ών τρία ταχυδρομικά (Κουρτζή, Φλόριο καί Λόϋο), 
έκ τών ύπολειπομένων 7 τά έξής Ελληνικά-

«Γεώργιος» (Μωραΐτου), φορτώνον διά Άμβέρσην. 
«Μπίλιω» φορτώνον διά Νεάπολιν καί Τόρε, καί «Νι
κόλαος Βερβενιώτης» 0ta Κοντινέντε.

Είς τδν λιμένα Γαλαζίου εύρίσκονται 3 ατμόπλοια 
ύπδ φόρτωσιν, εκ τών οποίων μόνον τδ «Δέσποινα 
Μιχαλινοΰ» ύπδ έλληνικήν σημαίαν, φορτώνον διά 
διαταγάς Γιβλαρτάρ.

Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι ώς έξής- σίτος φρ. 
10.70-10.75 ο)ο klg., αραβόσιτος φρ. 7.95-8.60 τδ 
klg., βρώμη φρ. 10.40-10.75 τδ klg., κριθή φρ. 
9,37 1)2 ο)ο klg.

Τών γαιανθράκων αί τιμαί είναι διά τεμάχια φο. 
48-50, καί διά κοινοΰ φρ. 38—40 κατά τόννον. Τά 
ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 3)4 άγγλ. πόδες.

X. Μ.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(συνεργάτου μας)
Βάρνα 4 Δεκεμβρίου

’Εν τή αγορά μας τδ καταίβασμα αραβοσίτων, 
καίτοι προώρως, είναι άφθονώτατον. Καθ’ έκάστην έ 
χομεν 40 60 βαγόνια, αί τιμαί περιστρέφονται άπδ 
10,20 10,30 φρ. χρ. κατά 100 χιλιόγρ. έν αποθήκη 
ή παρακαταθήκη είναι μεγάλη, καθημερινώς γίνον
ται φορτώσεις διά τούς εύρωπαϊκούζ λιμένας.

Έπειδή ή Εύρώπη πληρώνει μεγάλας τιμάς θά 
έξαχθώσι συντόμως, καί δέν πιστεύεται νά διαρκέση 
ή κατάστασις αΰτη πέραν τών δύο μηνών.—Εις σίτον 
καί άλλα είδη, τδ κατέβασμα είναι άσήμαντον, καί 
οΰτε καν λόγος γίνεται έπ’ αύτών, ςίντων όλων έπα- 
σχολημένων ε’ι; τδν αραβόσιτον.

ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ ΕΛΛ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Κατά τήν «Σίππιν Γκαζέτ« τής 12 Δβρίου, κα- 
θειλκύσθη είς τήν θάλασσαν έν West Harlepool ύπο 
τών κ.κ. Γκραίϋ καί Σία τήν 11 Δβρίου (έ. ν.) τδ 
ώραΐον καί χαλύβδινον άτμόπλοιον τών κκ. Μιχαλι- 
νοΰ καί Σία,Πειραιεύς-Λονδΐνον. Τδ άτμ,όπλοιον τοΰτο 
θά καταλάβη μίαν τών πρώτων κλάσεων εν τώ Λόϋο 
καί έχει τάς ακολούθους διαστάσεις. Μήκος 344 πο
δών, πλάτος 48 καί βάθος 24 πόδ. καί 5 δακτ. Ή 
γέφυρα και-τό πρωραίο» αύτου κατάστρωμά εισιν ευ
ρύτατα.

Τά δωμάτια καί καπνιστήρια τοϋ πλοιάρχου, μη
χανικών καί αξιωματικών εύρίσκονται έπί τής γεφύ- 
ρας, τά δέ τοΰ πληρώματος έπί τοϋ έμπροσθεν μέρους 
τοΰ καταστρώματος. "Έχει έξ βαρούλκα (βιντσια) α
τμοκίνητα, ατμοκίνητο» έργάτην οιά τά ιππάρια τών 
μηχανών, τάς άγκύρας ανασυρομένας δΓ ατμού και 
τούς λοιπούς έργάτας δΓ άτμοϋ έπίσης κινουμένους. Αί 
μηχαναί του ε’κίίν τριπλεκτονωτικαί καί έχουσι κυ · 
λίνδρους τών 24, 40 καί 42 δακτύλων διαμέτρου, καί 
δύο χαλύβδινους λέβητας έργαζομένους μέ πίετιν 180 
λιτρών κατά τετραγωνικόν δάκτυλον. Τδ πλοΐον και 
αί μηχαναί κατεσκευάσθησαν ύπδ τήν έπιμέλειαν 
τών κκ. Thomson et Eyres έν Σουνδερλάνδη.

Ή χωρητικότης τοΰ άτμοπλοίου τούτου είναι 5,300 
τόννοι, ή άξια 41,000 λ. Άγ. καί τδ βύθισμά του 
20 πόδ. καί 6.

Ή καθέλκυσις έγένετο μετά τελετής, καθ’ήν τδ 
άτμόπλοιον ώνομάσθη «Μαρία Μιχαλινοΰ», ύπδ τας 
εύχάς πάντων τών παρευρεθέντων κατ’ αύτήν.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(άνταποκριτοΰ μας)

ΚΑΡΔΙΦ 7)20 Δεκεμβρίου

Αί τιμαί τών ναύλων γαιανθράκων έντεΰθεν έχου- 
σιν ώς έξής: ΔΓ Άλγέριον φρ. 6, ’Αλεξάνδρειαν 5 
σελ. Βρινδήσιον 5, Βαρλελώνην 5 καί 9, Κατάνην 
5 καί 6, Κ)πολιν 4 καί 6 έως 4 καί 9, Σιβιταβέ- 
κιαν 5 καί 6 Δεριντζέ 5, Γένουαν 4 καί 9 έως 5, 
Λεγκδρν 5, Μασσαλίαν φρ. 5 καί 50, Μάλταν 3 σελ. 
9, Παλέρμο» 5 καί 3 έως 5 καί 4 1)2, Νεάπολιν 5, 
Πδρτ—Σάϊδ 4 καί 9 έως 5, Πειραιά 4 και 6, Σαβάνα 
5, Σύρον 4 και 6, Σμύρνην 5, Σπέτσιαν 5, Τόρρε 
Άννουτζιάτα 5 καί 6, Τεργέστην 6, Τάραντα 5 καί 
3, Βενετίαν καί ’Αγκώνα 6.

’Εξακολουθεί ό έκπεσμδς τών ναύλων τής Μαύ 
οης Θαλάσσης. Διά τδν ’Ιανουάριον μόλις πληρώνον
ται 10 σελλίνια άπδ 'Οδησσόν δΓ ’Αγγλίαν καί 10 
φο. διά Μεσόγειον.

4»
Οί ναΰλοι τών γαιανθράκων έκ Κάρδιφ διά^ Πε;- 

ραι« καί Σύρον άπομένουσιν είς τά 4 καί 6-



Ναυτκη'Ελλάς 573
572 Ναντικη 'Ελλάς

ΠΑΘΗΜΑ ΕΛΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Δαρδανέλλια 5)18 Δεκεμβρίου
Το ύπό Ελληνικήν σημαίαν άτμόπλοιον «’Ιωάννης 

Μουμουτζής» οιοιχούμενον παρά τοϋ πλοιάρχου Άν- 
δρεάδου 1235 τόννων μέ φορτίον πετρέλαια εις κιβώ
τια προερχόμενου έκ Βατούμ δι’ ’Αλεξάνδρειαν έξω 
χειλεν εις τά παράλια πλησίον τής Αίνου, Τό ρηθέν 
άτμόπλοιον χατευθόνετο εις Δ'.δεαγάτς μέλλον νά έκ- 
φερτώση μερίδα κιβωτίων πετρελαίου. Δύο ρυμουλκά 
τής έταιρίας «Gi‘< ck»' άνελκύσαντα αυτό τό συνώδευ- 
σαν μέχρι τοΰ λιμένος Δαρδανελλίων ένθα παοααένει 
εισετι προς δινχανόνισιν τών σώστρων.

ΝΕΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

Καια τάς προχθεσινάς έν τω Υπουργεία» τών Ναυ
τικών εξετάσεις έλαβον δίπλο»μα έμποροπλοιάονου 
κατά σειράν έπιτυχίας : 1) Θωμάς Χρ. Κόκινος, 2) 
Νέστωρ Μ Γκιόκας, 3) Νικήτας Καραμούζας, 4) Νι
κόλαος Γαλέτας, 5) Ματθ. Σανοΰδος, 6) Παντελής 
Προκοπίου, 7) Ίω Λίβανός, 8) Άνδρ. Παγουλάτος, 
9) Μιχ. Καλαντάσης, 10) Εύθ. Παππαδόγιαννος, 11) 
ΙΙάνος Γαλάτης καί 12) Παν. Παπουτσέλης.

•ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΜΗΝΥΤΟΡ»

Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον ήρξατο έκδιδομένη έν Ά 
λεξανδρείμ ύπό τών κ. κ. Σωτ. Σκληρού καί Δημ. 
Στρούμπου δεκαπενθήμερος έμπορική έπιθεώρησις, 
άριστά γραφόμενη καί παρέχουσα χρησιμωτάτας πλη 
ροφορίας έμπορικάς καί στατιστικάς περί τών έν Αί- 
γύπτω καί Σουδάν έμπορικών καί βιομηχανικών έρ- 
γασιών.

Προκοπήν καί ευτυχίαν εύχόμεθα εις τήν νέαν συνά
δελφον.

ΔΙΑΣΠΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Πρό τινων ήμερών ανεχώρησε έκ τοϋ λιιιένος 
Πειραιώς τό έλληνικόν άτμόπλοιον «Θεόδ. Σιφναϊος» 
ύπό πλοίαρχον τόν κ. Ίω. Χαρόπουλον διά Κατάνην 
πρός εκφόρτωσιν σίτου. Εις μεγάλην άπό τοΰ άκρωτη 
ρίου Ταινάρου (Κάβο Ματαπά) άπόστασιν τό άταό- 
πλοιον τοΰτο συνήντησε έτερον τοιοΰ'ο ύπό γαλλικήν 
σημαίαν, οπερ ητο ερμαιον τών κυμάτων, ύποστάν 
προφανώς σπουδαίας ζημίας καί άδυνατοΰν νά έξαχο- 
λοβθήση τόν πλοΰν.

Ο πλο αρχος κ. I. Χαρόπουλος έσπευσεν άμέοως 
προς σωτηρίαν τοΰ κινόυνεύοντος ατμοπλοίου, τό δ 
ποιον έρυμούλκησε μέχρι τοΰ λιμένος Πύλου.

Τό γαλλικόν άτμόπλοιον ονομάζεται «’Αρμενία», 
ανήκει εις τήν γαλλικήν 'Εταιρίαν Παχέ καί κατήρ- 
χετο έκ Μαύρης θαλάσσης διά τήν Μεσόγειον. Ει’νε 
τόννων 3,000 χωρητικότητος καί έφερε φορτίον 1700 
τόν. σίτου καί 4,600 δέματα εις διάφορα έμπορεύματα 
κατα τόν πλοΰν δέ ύπέστη σπουδαίας Βλάβας εϊς τήν 
μηχανήν, έκ τών όποιων ήδυνάτει νά έξακολουθήση τό 
ταξείδιόν του.

Ό διασώσας τό γαλλικόν άτμόπλοιον πλοίαρχος 

τοΰ «Θεοδ. Σιφναίου» κ. .Ιω. Χαρόπουλος προέβη εις 
τήν διάσωσιν τοΰ είρημένου ατμοπλοίου εις τό αυτό 
σχεοον μέρος, ένθα προ ολίγου καιοοΰ άτμόπλοιον τής 
αυτής Εταιρίας Πα*ε ηρνήθη την συνδοομήν του ε’ο 
έλληνικόν άτμόπλοιον, παθόν τήν έλικα.

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

(ανταποκριτοΰ υ,ας) 

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ 4)17 Δεχεμβοίου
Ατμόπλοια ύπό Έλλ. σημαίαν διήλθον έντεΰθεν το 

«Άνορέας» ύπό πλχ. τόν κ. Καρυστινάχην τόν. 1238 
μέ φορτίον αραβοσίτου έκ Βραΐλας διά Γιβραλτόο τήν 
1 _βρίου (ν. έ.)

— «Άνδριάνα Σταθάτου» πλχ. Ρεμέτζης τόν. 
1602 εκ Βραΐλας δια Ροττερδάμην γεννήματα.

— «Άλέξ. Γάγκος» πλχ, Κουλουκουντής τόν. 
1544 μέ γεννήματα έκ Βραΐλας διά Λονδΐνον.

— «Άρροδίτη» πλχ. Κονλετάκης τόν. 287 μέ 
οιάφορα άπρ Βάρναν εις Άγιους Σαράντα.

— «Κώστας» πλχ. Μπόχας τόν· 85| μέ πετρέλαια 
έκ Βατούμ δι’ ’Αλεξάνδρειαν.

— «Ζαρίφης» πλχ, Νικολάχης τόν. 1839 μέ διά
φορα έχ Βραΐλας Γαλαζίου διά Μασσαλίαν.

— Τήν 2 Δεκεμβρίου τό άτμ. «Λεωνίδας» πλχ. . 
Κονδύλης τόν. 1631 μέ σίτον έκ Βραΐλας δι' ’Αμ
βέρσαν.

— Τό άτμ. «’Αντώνιος» πλχ. Λουκίσης τόν. 1303 
μέ γεννήματα έκ Κωνστάντης διά Γιβραλτάο.

— «Πολυξένη» πλχ, ’Εμπειρικός τόν. 1576 μέ 
γεννήματα άπό Βραΐλας εις Λονδϊνον

— Τό άτμ. «Σπάρτη» πλχ. Ν κολάου τόν. 1603 
μέ αραβόσιτον έχ Σουλινά διά Γιβραλτάρ.

— Τήν 3 Δβρίου «Λεωυίΐας καί Ελένη» π*χ. 
Βούλγαρης τόν. 1304 μέ άραβόσιτον έκ Βραΐλας διά 
Γιβραλτάρ:

— «Στέφανος» πλχ. Πίττας τόν 1060 μέ πετρέ
λαια έκ Βατούμ δΓ ’Αλεξάνδρειαν.

-— Ή σκοΰνα «Άγιος Νικόλαος» πλχ. Καοάς τόν. 
147 μέ σανίδας έκ Γαλαζίου διά Βώλον.

— Ή σκοΰνα «Νικόλαος» πλχ. Πλατής τόν. 168 
μέ σίτον έκ Ταϊγαυίου διά Πειραιά καί Μάλταν.

— Ή σκοΰνα «Αικατερίνη» πλχ. Κυβιέλος τόν. 
235 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Γένουαν.

— Τήν 4 Δβρίου τό άτμ. «Σκαραμαγχάς» πλχ. 
Καλαμίδας τόν. 967 μέ σίτον έχ Βάρνης διά Μασσα
λίαν.

— «Ελένη» πλχ. Σαλιάρης τόν. 763 μέ σίτον έκ 
Ταϊγανίου δια Γένουαν.
«Άριστέα» πλχ. Παπαλάς τόν. 953 μέ σίτον άπό 
Βερδιάνσχα διά Γένουαν.

— Τήν 5 Αγρίου «Παρίσης Ροΰσσος» πλχ. Ροΰσ- 
σος» τόν. 1477 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Γένουαν.

«Χίος» πλ. Παπαγγελής τόν. 621, μέ διάφορα έκ 
Βέρνης εις Άγιους Σαράντα.

— «Άλχυών» πλχ. Ρούκας τόν. 188 μέ διάφοοα

έκ Κων)πόλεως διά Χανία.
— «Δέσποινα» πλ. Μαργαρώνης τόν. 796 με σίτον 

έκ Βερδιάνσκας διά Γένουαν.
— «Γεώργιος Ροΰσσος» πλχ. Ροΰσσος τόν. 1052, 

μέ σίτον έκ Ταϊγανίου δια Μιλάτσο.
— «’Ιωάννης Μουμουτζής» πλ. Άνδρεάδης τόν. 

1235 μέ πετρέλαια έκ Βατούμ δι’ ’Αλεξάνδρειαν.
— Τήν 6 Δβρίου «Αικατερίνη Κούππα» πλ. Βόνι- 

κος τόν. 1769 μέ σίτον άπό Κέρ-ς-εις Μασσαλίαν.
— «Άννίκα» πλχ. Βεργωτής τόν. 830 με σίτον 

καί σανίδας έκ Γαλαζίου διά Σέτην.
— «Άν.ώνιος Σταθάτος» πλχ. Γράτσιος τόν. 1745 

μέ γεννήματα έκ Βραΐλας διά Ροττερδάμην.
— «Κωνστ. Σταθάτος» πλχ. Πιέρρος τόν. 1499 μέ 

σίτον καί άραβόσιτον έχ Βραΐλας δια Γένουαν.
— Τήν 7 Δβρίου τό μπάρκον «Άγ. Σπυρίδων» 

πλ. Κανταρτζής τόν. 502 μέ πετρέλαια έκ Βατούμ 
δΓ ’Αλεξάνδρειαν.

— Τό βρίκιον «Νικόλαος» πλ Λέμος, τόν. 325 σα
νίδας έχ Γαλαζίου διά Βώλον.

-— Ή σκοΰνα «Εύαγγελίστρια» πλχ. Μπούρας, τόν. 
298 μέ κριθήν άπό 'Ηράκλειον εις Σφάξ.

— Τήν 8 Δβρίου ή σκοΰνα «Πανορμιότης» πλ. Κο· 
μνής τόν. 49 έκ Κων)πόλεως διά Πειραιά.

— Τό άτμ. «"Ηρα» πλ. Βτρούτσικος τόν- 340 με 
διάφορα έκ Βάρνης διά Πειραιά.

— Τής 9 Δβρίου τό άτμ. «Έρνέστα Φώσκολο» 
πλχ. Ίγγλέσης τόν 863 μέ σίτον έκ Γαλαζίου διά 
Μεσσίναν.

— »Μάρθα» πλ. Καστριώτης τύν. 741 μέ σίτον εξ 
Ίσμαηλίευ διά Πειραιά.

— «’Αδελφοί Σιφναίου» πλχ. Πικούλης τόν. 1576 
μέ σίτον έχ Νικολάεφ διά Μασσαλίαν.

— «Ζχτουνα» πλ. Καμίνης τόν. 74 μέ διάφορα έκ 
Κων)πόλεως διά Σμύρνην.

— «"Ελλη» πλχ. Βιανναγάς τόν. 163 μέ διάφορα 
έκ Κων)πόλεως διά Θεσσαλονίκην.

— Τήν 10 Δβρίου «Άμπατιέλος» πλχ. Κόκκινος 
τόν. 997 γεννήματα έκ Βραΐλας διά Γένουαν.

— «’Αρτεμίσια» πλχ. Μουσοΰρος τόν- 900 μι σί
τον έκ Βραΐλας διά Σαβάναν.

— «Σάμος» πλχ. Καλαμίρας τόν. 881 διάφορα έκ 
Τραπεζοΰντος εις Τεργέστην.

_  Τήν 11 Δβρίου «Γεώρ. Μπούμπουλης» πλχ 
Μαζαράκης τόν. 1611 μέ γεννήματα έκ Δεριντζέ δΓ 
Αμβέρσαν.

__«Πέλωψ» πλχ. Βώχος τόν. 613 διάφορα έκ 
Βάρνας δΓ Άγιους Σαράντα.

__Τήν 12 Δρίου «Κωνσταντίνος» πλχ. Καλαφά. 
της τόν. 1118 μέ σανίδας έκ Βραΐλας διά Γένουαν.

— «Ελένη» πλχ. Καρακατσάνης τόν. 223 μέ διά
φορα έκ Κ)πόλεως διά Σμύρνην.

— Τό άτμ. «Εύάγγ. ΙΙετρίτσης» πλχ. Κοτζιάς 
τόν. 1261 ιιέ σίτον καί άραβόσιτον έκ Βραΐλας δια 
Σαλέρνον Λιβόρνον.

— Τί> άτμ, «Τρίτων» πλχ. Δελημαρίνης τόν. 186 
μέ διάφορα έκ Κ)πόλεως διά Χανία.

— Τό μπάρκον «Χίος» πλχ. Δημητρίου τόν. 574 
μέ κώκ έκ Ζογκολδάκ διά Σμύρνην.

— Τήν 13 Δβρίου τό άτμ, «Θεοδ. Σιφναϊος >, πλχ- 
Ίωάν. Χαρόπουλος τόν. 1001 μέ σίτον έκ Βερδιάν- 
χας διά Κατάνην

— Ή γολέττα «Δημήτρίος» πλχ. Δαμϊγος τόν. 
175 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Πειραιά.

— Ή γολέττα «"Αγιος Νικόλαος» πλχ. Καραβί 
της τόν. 217 μέ σίτον άπό Octari διά Σΰρον,

__Ή γολέττα «Άγιος Γεώργιος» πλχ. Σιγάλας 
τόν. 110 μέ σανίδας έχ Γαλαζίου δια Βώλον.

_ Τΰ μπάρκον «Άγγελος» πλχ, Άγγουράς τόν. 
426 υιέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Πάτρας.

__Ή σκοΰνα «’Ομόνοια» πλχ. Παππαλιόλος τόν. 
127 μέ ξυλείαν έκ Καραμπογιάς διά Σΰρον.

__Τό μπάρκον «Ναυσικά» πλχ. Τρίγκαλας τόν. 
297 μέ σίτον έκ Τα γανίου διά Κέρκυραν.

__ Ή σκοΰνα «ΙΙαγωνίτσα» πλχ. Μητρόπουλος 
όκ . 240 μέ βρώμην έκ Σηλυβρίας διά Γιβραλτάρ.

— Ή σκοΰνα «Μαρία» πλχ. Διακορώνης ·τόν. 144 
μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Πειραιά-Νεάπολιν

— ’Κ σκοΰνα «Άγ, Γεώργιις» πλχ. Μανωλεσος 
τόν 155 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου δια Πειραιά.

— Ή σκοΰνα «Εύαγγελίστρια» πλχ. Κουτσοΰκος 
τόν. 145 μέ σίτον έκ Ταϊγα- ίου δΓ Άνδρον.

— Ή σκοΰνα «Ταξιάρχης» πλχ. Δαμάσκος τύν. 
208 μέ σίτον έκ Reni διά Πειραιά.

— Ή σκοΰνα «Γεώργιος» πλχ. Βλάχος τόν. 165 
υιέ σίτον έχ Ταϊγανίου διά Κέρκυραν.

— Ή σκοΰνα «Άνάστασις» πλχ. Μανωλέσος τόν. 
184 μέ σανίδας έχ Γαλαζίου διά Πειραιά.

— Το μπάρκον «Άγιος Σπυρίδων» πλχ. Βισβίκης 
τόν. 389 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Πειραιά:

— Τήν 14 Δβρίου τό άτμ. «Ζάτουνα» πλχ. Καμί
νης τόν. 74 μέ διάφορα έκ Κ)πόλεως διά Σμύρνην.

__Τήν 15 τό άτμ. «Βόσπορος» πλχ. Φαφαλιός τόν. 
1489 μέ βρώμην έκ Panderma διά Hnll.

__Τό άτμ. «’Αφροδίτη» πλχ. Κουλετάκης τόν. 287 
μέ διάφορα έκ Βάρνας δι* Άγιους Σαραντα.

— Τήν 16 Δβρίου τό άτμ. «Μαρία» πλχ, Εύθ. 
Λεβαντής τόν. 1520 μέ σίτον έκ Ταϊγανίου διά Γέ
νουαν.

__ Τό άτμ. «Ήπειρος» πλχ. Μαρλάς τόν. 1456 μέ 
κώκ έκ Ζογκολδάκ διά Λαύριον.

_ Τήν 17 Δβρίου τό άτμ. «Θράκη» πλχ. Πρίμας 
τόν. 881 μέ διάφορα έκ Τραπεζοΰντος διά Τεργέστην.

__Τό άτμ. «Κωνσταντίνος» πλχ. Σινοδινός τόν. 
1101 μέ σίτον έκ Βραΐλας διά Νεάπολιν.

— Τό άτμ. «’Ακμή» πλχ. Μαγνησιώτης τόν. 1490 
μέ κριθήν άπό Κέρτς διά Γιβραλτάρ.

— Τό άτμ. «Μιχαήλ» πλχ. Γουλανδρής τόν. 1436 
μέ γεννήματα άπό Νοβοροσσίσκην εις Δουγκερκην.

_ Τό άτυ.. «Ελπίς» πλχ. Μπράσκας τόν. 60? μέ
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διάφορα έχ Βάρνας δι’ 'Αγ· Σαράντα.
— άτμ. «Ευθύμιος» πλχ. Τσαπλαρής τόν. 991 μέ 

χώχ έχ Ζογχολδάη διά Λαόριον.
— Τήν 18 Δβ.ίου υ'ο άτμ. «Βιχτωρία» πλχ. Κο- 

χρωνιδς τόν, 8()2 μέ σίτον έχ Βραΐλας διά Λιβοϋρνον.
— Τό άτμ. «Έλπιδοφόρος» τόν. 1488 πλ. Νεαμο· 

νιτάχης μέ βρώμην έχ Νοβοροσίσκης διά Άμστελό- 
δαμον.

— Τό άτμ. «Νιχόλ. Καστριώτης» πλχ. Γαυδής τόν. 
1888 μέ διάφορα έξ ’Οδησσόν διά Μασσαλίαν.

— Τήν 19 Δβρίου τό άτμ. «Άλχυών» πλχ. Ρούχας 
τόν. 188 μέ διάφορα έχ Κ)πόλεως διά Χανία.

— Τήν 20 τό άτμ. «Κεφαλληνία» πλχ. Βαλιάνος 
τόν. 1029 έχ Νοβορωσσίσχης St* Aalbog.

— Τό άτμ «Ρούμελη, τόν. 195 πλχ. Σπεράντζας 
μέ διάφορα έχ Κ)πόλεως διά Σμύρνην.

CI ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(τοϋ άνταποχριτοϋ μαςί

Ιίάμδιφ 7)20 Δεκεμβρίου
Οί γαιάνθρακες έντα'θα ϊττανται είς τάς ακολού

θους τιμάς :
Α'. ποιότητος χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ σελ. 17 

έως 17 χαί 3, β'. ποιότητο; 16 χαί 6, γ'. ποιότητος 
16, ψιλό; γαιάνθραξ ά. ποιότητος 10 σελ χαΐ 3 χαί 
β'. 9 χαΐ 10 1)2, άνάυικτος Καρδιφ ά, ποιότητος 13 
και 9 έως 14, β'. ποιότητος 13 καί 4 1)2.

Νιοΰπορτ χονδρό; ά. ποιότητος 16 σελ β'. 15 
χαι 6.

+
Ή τιμή τών γαιανθράκων έςαχολουθεΐ λίαν στα

θερά, πρό πάντων διά φόρτωσιν Ίαν υαρίου.

ΝΕΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Κατά τάς ύπό τής «Σίππιν Γχαζέτ» παρεχόμενα; 
π-ηοοφορίας νέα ατμόπλοια χαθειλχύσθησαν τήν 7 
Δβρίου τό «Μνέφουϊχ Κάστλ» διά τήν άτμοπλοϊχήν 
Εταιρίαν Union—Castle Mail, 7,000 τόν. προωρι- 
σμένον δέ διά ταξείδια τής Νοτίου ’Αφρικής.

’Επίσης έτερον άτμ. «Blucher® 8,000 τόν. χαθειλ 
χύσθη διά τήν Αμβούργο—Άμέριχαν Λάϊν μέ μη. 
χανάς τύπου τετραπλής έχτονώσεως. To «Cawdor 
Castle» τόν. μικτών 5,600. Τό «Chemnitz» 8,850 
τόν. αληθής κολοσσός περιλαμβίνων χλίνας διά 1600 
έπιβάτας. Τήν 6 Δβρίου έν Γλασχώβη χαθειλχύσθη 
τό «Κυόγχλ» 800 τόν. Τήν 10 Δβρίου τό άτα. 
«Moeris» διά τ.ύς έν Λιβερπούλη κ. κ. Ίάχ. Ρώς 
χαί Σία μήκους 345 ποδών χαΐ πλάτους 46 ποδ. χαί 
3 δακτ. Τήν 11 Δβρίου To «Santa fe» 7,000 τόν. 
τ ς Αμβούργο—Νοτιαμεριχανιχής Άτμοπλοϊχής Ε
ταιρίας χαί «Sloterdyk» 13,000 τόν. περίπου.

Άλλα δύο μικρότερα' σχετιχώς πρός ταϋτα άτμό- 
πλοια χαθειλχύσθησαν τήν 7 Δβρίου τό «Sud» τόν. 
4,350 χαί Uelazquez 2,300 τόν.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑΥΣΤΑΘΝΟΤ

Ό έπί τών Ναυτικών ύπουργός κ. Κόρπας απεφά- 
σισε τήν κατασκευήν γραμμής τροχιοδρόμου μέχρι Πε
ράματος, όπόθεν ή είς Ναύσταθμον διαπόρθμευσιε θά 
είνε εύχερεστάτη καί δέν θά παρέχη ούδεμίαν δυσκο
λίαν, ώς συμβαίνει τόν χειμώνα ίδίμ διά τήν έχτελοϋ- 
σαν τήν μετά τοϋν Ναυστάθμου συγκοινωνίαν «Ευκαι
ρίαν.

ΕΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Είς την ακτήν τών Άπηγανίων τής νήσου Τήνου 
εύρέθη επί τής άμμου έχβρασθείς ύπό τών κυμάτων, 
σκελετός ανθρώπινος. Φαίνεται ότι ό σκελετός ούτος 
ανήκει εις ναυάγο'/ τινα πνιγέντα πρό ημερών.

_ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Έκρίθσ,σαν ικανοί διά δίπλωμα μηχανικών έμπο- 

ρικών πλοίων κατόπιν έξετάσεων οί χκ. Μ. Βχχούν- 
τιος, Κ· Καραγκιόζης, Άθ. Βαλλιάνος, Π. Μαντζά- 
ρης, Σ. Χριστόπουλος, Ίάχ. Βογιαντζόγλους, Γ. Λέ- 
στος, Ν. Βαλμάς, Κ. Ψωμάς, Π. Χέλμης, Σ. Λορεν- 
τζάτος, Κυρ. ’Αντωνίου, ’Αχ. Ξανθάχης καί Γ. ΙΊ- 
κολινάκης.

ΣΎΓΧΡΟΥΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τό άτμόπλοιον «Σα- 
πφώ» τής Πανελληνίου, έλλιμενισ .ένον παρά τήν α
κτήν τοϋ Τελωνείου, παρεσύρθη ύπό τών κυμάτων χαί 
προσέχρουσεν εις τό εγγύς αΰτοΰ άτμόπλοιον «Άλέ- 
ξινδύος» τοΰ X' Δαούτ.

Ευτυχώ; προελήφθη έγχαίρως παν απευκταίων,διότι 
έπεδ θησαν ισχυρότεροι κάλοι είς άμφ’τερα τά άτμό- 
πλοια.

ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΝΙγΑΓίΟΝ

’Ανεγράφη παρά συναδέλφου ότι έξωθεν τής Ιθά
κης εύρέθη σωσίβιον μέ τήν έπιγραφήν «Ελένη Σιφ- 
ναίου—Πειραιεύς» καί ότι τό σωσίβιον ανήκει πιθα
νώς είς ναυαγήσαν άτμόπλοιον. Τοΰτο είναι όλως ανα
κριβές.

Τό άτμ. «Ελένη Σιφναίου» ύπό πλοίαρχον τόν κ. 
Έμ. Βλασσόπουλον πλέον τήν 17 παρελθόντος πρός 
τήν Μεσσίναν τής ’Ιταλίας χατελήφθη ύπό τής άγριας 
εκείνης τρικυμίας κατά τον πλοΰν, ήτες ώς έν τώ πα- 
ρελθόντι φύλλω εγράψαμεν άνήοπασεν έκ τοΰ κατα
στρώματος άλλου πλοίου τόν νέον Νικολ. Ρωπαΐττ,ν 
καί τόν παρέσυρεν είς τά έγκατα τής θαλάσσης. Ή 
μανία τώ» κυμάτων έπί 22 δλας ώρας έκράτησε τόν 
π'οίαρχον έπί τής γεφύρας απομεμονωμένον, άϋπνον 
καί νηστικόν, απέσπασε χαί παρέσυρε τάς λέμβους, 
άνήοπασε τά σωσίβια, έχαμπύλωσε χαί έχύρτωσε ' τά 
σιδηρά έλάσματα τοΰ καταστρώματος, αλλά δέν έπρο- 
ξίνησεν ευτυχώς οΰδέν δυστύχτ,μχ. Τό άτμόπλοιον 
χάρις είς τήν θαυμασίαν άντοχήν του διεξέφυγε τοΰ 
κινδύνου, καί εξηκολούθησε τόν πλοΰν, πρό τινων δέ 
ήαερών διήλθεν έκ Πειραιώς.

Τό άνευρεθέν σωσίβιον είναι έκ τών άναρπαγέντων 
κατά τήν τρικυμίαν έκείνην.

Τά ναυτικά ειδει δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον με 
ταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

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

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

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

Χρώματα

Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής ά. ποιότητος πω-

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Λχμ.ενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών υπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Ιίερό Παρεκτροπής τών Πυξίδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έξαρτοσμ.οΰ τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

©αλαβσογραφοκός χάρτης Ελλάδος, 
Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων καί Μ. ’Ασίας

• Δρ. 8.—

ΝΑΤΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΙύΤΙΙΧΙ.Α ΧνΛΛΐ·<»1Ι·
ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
Λρχ. 1 » ■A”— /W

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
<Ι»ρ. χρ. 1 ίί

2ΕΕΛΜΙΙΑΟ1
» τ » » ?

Ot κ.κ. συνδρομ-ηταό παρακαλοΰνταο νά αυνοδεύωσο τάς αίτήσεος των 
πρός εγγραφήν μ-ετά τοΰ άντοτίρ,ου.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ I λεϊται πρός 1.50 κατ’ όκάν τής δευτέρας ποιότητος

1.10
Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκαν.
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰοον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαί τών βερνικίων ώς τοΰ ’Αμερικανικού, ’Αγ

γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν άνολόγως τοΰ 3?δους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μικρότερου τοΰ ενός στατήρο; 1 
δραχ. κατ’ όκαν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπαγγων καί ίστιοπά· 
νων π.ιχίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πά

χους αύτώ · ·

θαλαββογραφοκός χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ|πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

Άνεμ,ολόγοον Πυξίδων παντός μεγε'θους. 
Λεαγράμ.μ.ατα Λίαποέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμ-οΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστελλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 

ι τόν αΐτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ κα. Σ,α
Π El Ρ AIΕΥΣ- ΛΟΝ ΔΙΝ ΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων κα! 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
ΤιιΛεγραφ Δνεύθενσις CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(Μεόίτης τών’Ελλην. άτμοπλοίων άπό τά 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τά, ναυλώσεις χαί πάσαν 

ύπόβεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια και τάς 
εκφορτώσει; αύτών, Οί επιδυμοϋντες να εργασθώσι μέ 
τόν χ. ΙΙοπανικονίμου ίά εΰρωσι πρωτοφανή εργατι
κότητα βυνουαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Διεύθυνσις. C. Pappaieonomos
Sensale Maritime)

BARCELLONA

L- KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ κα! Γ- ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσιται. Λιεύϋυνσις τηλε
γραφική: A^LIVEZIIIV, Κ ωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥ11ΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδός ΙΙραξιτεΛους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ «I ΑΔΕΛΦΟΙ
"Εμποροι καί ναυλομεσιται. Λέ- 

χονται εμπορεύματα έπί προμ,ηϋεία 
και προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμόπλοια.

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

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντί 30 λεπτών Εκαότον είς ά
παντα τά έν ΆΟήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναίκώ βιβλιοπωλείο» παρά τό Ύ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΓ¥ 1Γ ΡΩ
φύλλα τής «Λίαυτικής 'Ελλάδος » 
πωλούνται εις τό αυτόθι πρακτορειον 
τών έφηικερίδων-

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI Cie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτεκόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίω. 'Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών έταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίω καί Νοβοροσίσκη.


