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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΠΑΟΤΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων ,Γλάμοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
εν Πειραιει Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

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

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Μ.υκλοφοροαοα είς 3,000 άντίτνπα χαΐ άροθμούσα περί τού? 

30,000 αναγνωβτας δύναταο νά χρησομεύση ώς έξαίρετον μέσον δοα- 
φημςσεως δοατο εςαγωγοκον εμπόρςον καί δ-.ά τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότητα των κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γενει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οϊκων*

ΧΑΡΙΜ ΕΙ’ΚΟΛΙΑΙ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας τό ονομα, επάγγελμα καί Λιεύθυνσιν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσι το επάγγελμά των εις εύρυτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί:
ΜΙΛΪ ΛΡΛΧΜΙΙ1

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .SO, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσαυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΪΛ ΛΙ ΓΕΛΙΛ
καθώς καί αι συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « ίναυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεΐον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Λ'αυτικής 'Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΊ’ΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, ΙΙειραιεΰς όδδς Νοταρά 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΰ

Έν άρθρω έπιγραφομένω «Les marines 
marchandes et la navigation commer
cials ό Γάλλος Οικονομολόγος λόγον ποιού- 
μεντς διά μακρών περί Ιστιοπλοΐας καί Άτμο- 
πλοίας παρενείρει καί τό ιστορικόν τής άναπτύ 
ξεως τής τελευταίας ταύτης, έξ ού έθεωρήσα- I 
μεν ενδιαφέρον διά τούς άναγνώστας τής «Ναυ I 
τικής Ελλάδος» ν’ άποσπάσωμεν τάς κάτω- I 
τέρω περικοπάς' I

Θαυμασια άν καί όχι μακρά είναι ή ιστορία I 
τής άρχής και άναπτύξεως τής Ατμοπλοιας. I 
Εις τά 1776 καί 1783 έγένοντο αί πρώται δο- I 
κιμαί ύπό τοΰ Μαρκησίου του Ζουφροά, εις τα I 
1803 δέ αί τοΰ Φούλτωνος" τώ 1809 το I 
άτμόπλοιον «Κλερμών» άνήλθε διά πρώτην φο- I 
σάν τόν Ούδσωνα άπό τοΰ Νεοβοράκου εις την I 
Άλβάνην. Ό λόγος δΓ ον μετά δυσκολίας έγέ 
νέτο άποδεκτός ό νέος ούτος τρόπος τής μ.ετα 
τοπίσεως είναι δτι κατ’ άρχάς τά πάντα ήσαν I 
ελαττωματικά. Άκόμη καί κατά τό 1835 σο 
φός μηχανικός του Λονδίνου μετ αυταρέσκειας 
κατεδείκνυεν δτι ποτέ δέν θά διαβή εξ αυτο
μάτου, ούτως εϊπεϊν, έν άτμόπλοιον τόν Ώκεα 
νόν, διά τόν λόγον ότι θά τώ ήτο άδύνατον νά 
παραλαβή δλον τόν διά τοιοΰτον ταξείδιον άναγ- 
καϊον άνθρακα. Τότε είχε τελειοποιηθώ ή ιστιο
πλοΐα καί διέπλεον μέ τά πανιά άπό τήν Ευ
ρώπην εις τήν Αμερικήν όχι πλέον εις έβδομη· 
κοντά ημέρας ώς ο Χριστόφορος Κολόμβος, αλλα 
εις είκοσιπέντε μόνον.

Χάρις εις τόν ατμόν τό 1838 όαΣείριος»εξε- 
τέλεσεν εις δεκαεπτά ημέρας τό ταξείδιον άπό 
τό Κόρκ εις τό Νεοβόρακον καί ολίγον βραδύ
τερου ό Μέγας ’Ανατολικός εις δεκατρείς καί 
ήμίσειαν ημέρας έπέστρεφεν άπό τάς Ηνωμένας 

'Πολιτείας.
Υπερβολικά σύντομον ! έλεγαν τότε- 

πολύ άργό ταξεϊδι, θά έλέγομεν σήμε
ρον, καί δικαίως άφοϋ τούτο απαιτεί σήμερον 
τό ήμισυ τοΰ χρόνου, γινόμενον εις μόνον πέντε 
καίήμίσειαν ημέρας,καί συντόμωςθα γινη αναμ- 
φιβόλως εις πέντε μόνον.

Είναι γνωστόν πόσοι καί ποιοι νεωτερισμοί 
καί μεταρρυθμίσεις έγένοντο διά να φθάσωσιν εις 
αύτά τ’ αποτελέσματα. Πρό πάντων πρέπει 
νά ύπομ/ήσωμεν τήν άντικατάστασιν τών τρο
χών διά τών ελίκων' άλλά δέν ήρκει τοΰτο.

Είτε μέ τούς τροχούς, είτε μέ τήν έλικα τό 
παραλΰον τήν άνάπτυξιν των ατμόπλοιων, το 
άπαγορεΰον αύτώ την φιλοδοζιαν τοΰ να εξυπη 
ρετήση έμπορικώς τας μεγάλας διεθνείς αρτη
ρίας ήτον ό μέλας εκείνος όγκος, ον έχρειάζετο 
καί νά έπιβαρυνθή με μ.εγαλα έξοδα, ινα γέ
μιση τάς άποθήκας του πριν άνοιχθή εις τό πέ
λαγος- ήτον ό γαιάνθραξ. Αλλ’ ή δυσκολία 
αύτη, ή θεωρούμενη ανυπέρβλητος, υπερενικηθη 
θαυαασίως διά τής τροποποιήσεως τών κινητη
ρίων μηχανημάτων. Η πρωτογενής μηχανή, 
μηχανή ένζυγος (balanciers) 300—400 
ίππων δυνάμεως έζύγιζεν 800 χιλιόγραμμα 
καθ’ ίππον, καί κατηνάλισκε καθ’ ίππον και 
καθ’ ώραν 4 ή 5 χιλιόγραμμα γαιάνθρακος. 
Λοιπόν,' ή έκθεσις τοΰ 1900 μάς έπέδειξε κινη
τήρια μηχανήματα, όπου τό καθ ίππον βά’ρος 
δέν είναι πλέον είμή 80 χιλιόγραμμα καί τών 
όποιων ή κατανάλωσες καθ ίππον και καθ ώραν 
μόλις ύπερβαίνει τά 60() γραμμάρια. Πώς κα
τόρθωσαν νά έλαττώσωσι μέχρις αύτοΰ τοΰ ση
μείου τάς άνάγκας τής κινητήριου μηχανής ; 
Διά μακράς σειράς μεθόδων συμπληρουσών άλ- 
λήλας' διά τών πολυσωλήνων λεβήτων (σωλή
νων πυρός ή σωλήνων υδατος), δια συμπυκνω- 
τήρων μετ’επιφάνειας,δια της τριπλής ή τετρα
πλής έκτονώσεως (COmpaund) δια της υπέρ- 
θερμάνσεως τοΰ ατμοΰ κλπ. ('). Εζακολου- 
θοΰσι δέ πάντοτε καί πανταχόθεν αί μελέται 
καί έρευναι καί Κύριος οίδε τι μάς επιφυλάσσει

I ή άντικατάστασις τοΰ γαιάνθρακος διά τοΰ πε
τρελαίου καί αι άλλαι εφευρεσεις και τελειοποιή
σεις.

Τό βέβαιον είναι οτι άπό τοΰδε κινούμενααπει- 
I ροπληθή πλευστά ανάκτορα, φέροντα έκαστον έν 
I τοϊς κόλποις του λαόν ολόκληρον κατοίκων και 
I βουνά εμπορευμάτων, διαυλακώ ουσι καθ ημέ · 
I ρας τά ύγρά. κέλευθα τών ωκεανών, ομοια 

κατά τε τήν ταχύτητα καί την ακρίβειαν πρός

(I) Εις τδ συνέδρων τών μηχανικών τοΰ 1896 εν 
Λίβεοπουλ ό Mac Guinis παρουσίασαν ύπολογισμούς, 
ές ών συνάγεται ότι σύνηθες άτμόπλοιον διανϋον 8 
ή 9 κόμβους, δύναται σήμερον με ϊσην καταναλωσιν 
γαιάνθρακος νά μεταφέρη τριακοντάκις πΛειότερον εμ
πόρευμα παρ’ δ,τε πρό 60 ετών (δηλαδή αντί 0,13 τό
νου, πλέον παρά 4 τόνους κατά χιλιόγραμμου γαιαν- 
θρακος).
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292 Ναντικη Ελλάς

τούς λαϊκούς συρμούς έπί τών μεγάλων σιδηρο
δρομικών γραμμών.

Θέλετε τάς λεπτομέρειας ενός τούτων έν συν
τομία ; Ή Γερμανία, άρχίσασα τά ταζείδιά ι 
της πρό ενός έτους έχει μήκος 208 μέτρων, ' 
πλάτος 20 μ. 42 υ/() καί ύψος 13,4!· ή έμπο- | 
ρική του χωρητικότης είναι 16000 τόνοι’ δύ- , 
ναμις τών μηχανών του 33,000 ίππων, δηλαδη ' 
'ίση προς την δύναμιν 7 00,600 άνθρώπων’ συ- 1 
νήθη ταχύτητα έχει 23 */2 κόμβους την ώραν | 
ήτοι 43 1/2 χιλιόμετρα ! ‘Ο Φούλτων βεβαίως ' 
ποτέ ούτε καν θά ώνειρεύθη τοιοϋτόν τι.

Άλλ’ όμως τό δυσάρεστον είναι δτι ή άπαι 
τουμένη σήμερον διά τήν μεταφοράν τών έπι- 
βατών ταχύτης πληρώνεται τρομερά άκριβά 
και κινδυνεύει ν’ απορροφά δλας τάς διά τής 
τροποποιήσεως τών μηχανών έπιτευχθείσας οι
κονομίας. Γενικώς παραδέχονται δτι ή κατανά 
λωσις τοΰ γαιάνθρακος καταντά ν’ αύζάνη ώς 
τό τετράγωνον ή καί ώς ό κύβος τής ταχύτη 
τος. *0 Charles Roux εύρεν είς τούς λογά - 
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ιασμούς τών άτμοπλοϊκών εταιριών, αϊτινες 
άμνουν τά ταξείδια τής ’Αλγερίας τ’άναγκαϊα 
τ,οιχεΐα πρός καταρτισμόν άκριβοϋς συγκρίσεως, 

όποια δύναται νά συνοψισθή διά δύο πλοϊα 
σως χωρητικότητος ώς έξής-

Άξια τοΰ πλοίου 
Λύναμ. είς ΐππ. 
Κατανάλωσις αν- 
θοαχ. είς 24 ώρ. 
Μηνιαία δαπάνη

Ταχύτ. 10 κόμβ. Ταχύτ. 18 κόμβ.
1,050,000 φργχ. 3,865,000 φρ.

900 ' 8,500 

11,500 χΑιίγρ.
26,800 φράγκα

117,000 χιλ.
92,300 φρ.

Διά τά διαπλέοντα τόν ’Ατλαντικόν παμ- 
μεγέθη ατμόπλοια (τά όποια πολλάκις μετήλλα- 
ξαν τύπον καί ταχύτητα)εύοέθη ή έςής προοδευ
τική αναλογία. Δια τό

Τα/ύτ. εις Έτησία δαπάνη έκμεταλ. άνε-
κόμβους ςαρτήτως τών έμπορ. εξόδων

Ααβραδώρ 11,70
Νορμανδία 15,15 
Τουραίν 18,10 
Αωοαίν 20,<0

9.4
14.6

έκατομ.
»

φράγκων
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’Επειδή κατήντησε σήμερον άπολύτως άναγ- 
καία ή ύπερβολική ταχύτης δια τούς έπιβάτας, 
άκόμη δέ καί δΓ ικανόν αριθμόν έμπορευμάτων, 
τό πρόβλημα τό μέγα, δπερ πρόκειται είς έπί- 
λυσιν είναι σήμερον νά έπιταχυνθώσι τά τα- 
ςείδια χωρίς νά γίνη διά τούτο λίαν πολυδάπα
νος ή έκμετάλλευσις. “Ο,τι μέχρι τοΰδε έγένε
το μάς δίδει νά έλπίζωμεν δτι καί τούτο θά 
κατορθωθή.

Ό Λέόβιος

ΑΙΑΓΩΝΙΑΙ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Οί ίδιοκτήται τών άτμοπλοίων έν Κάρ- 
διφ δέν έχο -οι μόνο; νά άντ ιπαλ αίσωσιν έ
ναντίον τών χαμηλών ναύλων. Τά μεταλ
λεία ζητοΟσι τώρα πολύ περισσοτέρας ώρας 
πρός φόρτωσιν παρ’άλλοτε.

Άτμόπλοιον Γ,θΟΟ τόννων π.χ. έφορ 
τώνετο έντός 108—1 0 ώρών τό πολύ, σή
μερον ζητοΰσιν 150 ώρας διότι ή πα 
ραγωγή τών μεταλλείων είναι μικρότερα 
καί τό διαθέσιμον κάρβουνο·; δλιγώτερον. 
Ολα όέ ταϋτα προέρχονται, διότι τά κάρ- 

βου-.α είναι 50 0)θ άκριβώτερα παρ’ δτι έ
πρεπε νά είναι. Έάν οί ίδιοκτήται μεταλ
λείων καί οί έργάται των ήσαν πτωχότεροι 
δέν θά ήκούαμεν παράπονα περί έλαττουμέ- 
νης παραγωγής. Οί μέν κερδίζουσιν αρκε
τά χρήματα έντός 3—4 ήμερών, ώστε νά 
δύνανται νά παραδοθώσιν είς διασκεδάσεις 
κατά τάς 2—3 άλλας ήμέρας, έν ω άφ’ έ- 
τέρου οί μεταλλειοΰχοι ζητουσι καί άπο- 
κτώσιν ύψηλάς τιμάς, τό όποιον ένθαρρύνει 
καί τούς έργάτας πρός άεργίαν. Οί δυστυ · 
χεΐς ίδιοκτήται άτμοπλοίων άφ’ ένός έχου- 
σι νά άντιπαλαίσωσι μέ χαμηλούς ναύλους 
άφ έτέρου νά παρα/ωρώσι πολλάς ώρας 
πρός φόρτωσιν καί νά πληρώ-.ωσι καί 75 
Ο]θ περισσότερον διά πρόστυχα κάρβουνα, 
παρ δσον έπλήρωναν πρό τινων έτών, όπό- 
τε οί ναύλοι ήσαν έν γένει πολύ καλλίτεροι.

Διά τά κάρβουνα, τά γνωστά υπό τό δ- 
νομα «μισά ψιλά καί μισά χονδρά» πρός 
χρήσιν τοΰ άτμοπλοίου πληρώνουσι 12 σελ
λίνια τόν τόνον, άλλ ’ ή ποιότης αύτη εύ- 
ρέθη έχουσα μόνον 30 0]θ χονδρά, ένώ τό 
υπόλοιπον 70 Ο/θ δήθεν ψιλά, ήσαν σκου
πίδια.

Οί μηχανικοί παραπονοΰντο ι δτι δέν δύ
νανται νά παραγάγωσιν άτμόν, καί δτι ή κα- 
τανάλωσις είναι βαρεία καί ή κόπωσις τών 
θερμαστών μεγάλη διά τήν άνάγκην συ- 
χνοΰ καθαρισμού καί ένεκα τής μεγάλης πο- 
ποσότητος τέφρας, ήν όφείλουσι νά ρίψωσιν 
είς τήν θάλασσαν

Όλα δέ ταϋτα ούδέν άλλο άποδεικνύουν 
ή δτι τό έργον του ιδιοκτήτου κάθε άλλο ή 
ρόδινον είναι.
(Έχ τοϋ γραφείου τών χ.Άγελάστου Σφέτσου χαί Σας.)
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(Μαντική ΈλλΛζ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ- ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΙ ΤΙΛΙΑΣ

ΣημείωΟις.
χαί άνω πλοία

1 Ιανουάριον 1883Ι

"Αθροισες

άριθ.
χωρητικότης

είς τόννους

1307 201.467 21
52 24.693 35

1359 226.160 56

1 ’Ιανουάριου 1901

άριθ.
χωρητικότης 
είς τόννους

1066 156.618 80
167 128.282 97

1233 284.901 77

τόνων

1 Ιουλίου 1901

χωρητικότης
λΖ Ιθ. είς τόννους

1049 152.110 79
176 145.895 91

1225 298 206 70

Οι ανωτέρω πίνακες άποβλε’πουσι μόνον είς τά χωρητικότητος άπό 30

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΘΕΜΑΤΑ TINA ΣϊΖΗΤΗΤΕΑ

(Συνέχεια έκ προηγουμένου φύλλου)
Έν προηγηθε'ντι φύλλφ, ύπ’άο. 16,σχούσης 

την χαλωσύνην της διευθύνσεως τής «Ναυτικής 
Ελλάδος», νά φιλοξενήση έν ταϊς στήλαις αυ
τής θέματά τινα, πρόσφορα πρός τόν σκοπόν 
τοϋ Ναυτικοϋ Συνεδρίου ύπεσχέθην τότε, δτι 
θέλω συνέχιση τό άρθρον έκεϊνο, καί έκφράσω 
τάς ίδιας σκέψεις έφ’ έκαστου τών ζητημάτων 
τούτων.

"Ηδη άρχόμενος άπό τού πρώτου, έχω ύπ’ 
ό'ψιν μου πρωτίστως την νομοθεσίαν τών πεπο- 
λιτισμένων έθνών, καί την νομολογίαν τών δι
καστηρίων, ΐνα έπί τή βάσει τών βοηθημάτων 
τούτων προχωρήσωμεν εύχερέστερον καί άκο- 
πώτερον, είς τήν ορθήν άντίληψιν καί έκτίμη· 
σιν τών θεμάτων, ύπό τε πρακτικήν καί θεω
ρητικήν έποψιν,άποφασίσωμεν ποια δέ θέλει εϊ- 
σθαι ή όρθοτέρα καί μάλλον σύμφωνος πρός τε 
τό δίκαιον καί τάς άνάγκας τής ναυτιλίας εκ
δοχή, ήν δέον ν’ άκολουθήση τό Ναυτικόν Συ- 
νέδριον.

Ζήτημα I. — Δέον νά διακριθΰ νομοθε - 
τικώς, ή διάοωσις της απλής βοήθειας ;

"Ιδωμεν τί λέγουσιν οί νόμοι τών ξένων 
κρατών;

Έν Γαλλία τό διάταγμα τοϋ 1681 καθιε- 
ροϊ ίδιους κανόνας περί δεασώσεως πλοίου απο
λωλότος, δέν όμιλεί δμως περί βοήθειας κινδυ- 
εύοντος πλοίου, Ή βοήθεια κανονίζεται μόνον

ύπό τής νομολογίας τών δικαστηρίων.
Ό Γερμανικός Εμπορικός Κώδιξ τής 5 

’Ιουνίου 1869, δστις εΐνε ό πληρέστερος τών 
νεωτέρων Κωδίκων, ιδού πώς ορίζει καί δια
κρίνει τήν διάσωσιν άπό τής άπλής βοήθειας.

"Αρθρ. 74? Έάν έν περιπτώσει καταστρο
φής, τό πλοϊον ή τό φορτίον του, διεσώθη κα
θόλου, ή έν μέρει, ύπό τρίτου τινός, καί τή 
έπιμελείοι αύτοΰ, έξησφαλίσθη, άφοΰ κατέστη 
αδύνατος πάσα ύπό τοΰ πληρώματος διοίκησις, 
ή έγκατελείφθη παρ’ αύτοΰ, ό τρίτος έχει δι
καίωμα αμοιβής διά τήν διάσωσιν.

Έάν έξαιρουμένης τής περιπτώσεως ταύ
της, τό πλοϊον ή τό φορτίον του διεσώθη έκ 
τής επικείμενης καταστροφής, τή βοηθείφ τρί
των, ούτοι έχουσι δικαίωμα αμοιβής διά τήν 
παρασχεθεϊσαν βοήθειαν. Τό πλήρωμα τοΰ ά- 
πωλεσθέντος πλοίου ή τοΰ εύρισκομένου έν κιν- 
δύνω, δέν ύπόκειται είς τήν αγωγήν περί άμοι 
βής διά τήν διάσωσχν ή τήν βοήθειαν.

Έν Άγγλίφ γίνεται χρησις μιάς καί μο
νής λέξεως «Salvage» πρός έκφρασιν τής τε 
διασώσεως καί τής βοήθειας. Κατ’ άμφοτέρας 
δέ τάς περιπτώσεις δίδεται ή αυτή αμοιβή, ήτις 
ποικίλλει κατά τάς περιστάσεις. (Maclachlan 
A. treatise of the law relative-to nier 
chand shipping. 3 edition-London Ste
ven et sons 1880 pp. 81 et. 582).

Κατά τόν Κώδικα τής Χιλής, δστις έδη— 
μοσιεύθη τήν 23 9βρίου 1865 καί έτέθη έν 
ίσχύϊ τήν 1 Ίκνουαρίου 1867* (άρθρον 1163) 
ύπάρχει διάσωσις (sauvetage) κατά τάς α
κολούθους περιπτώσεις.

1) Έάν τό πλοϊον ή τό φορτίον του, έπε- 
σκευάσθη έν άνοικτή θαλάσση, ή ώδηγήθη είς 
ασφαλή λιμένα καί έάν άνειλκύσθησαν έκ τοϋ 
πυθμ νος τής θαλάσσης λείψανα αντικειμένων 
άνηκόντων είς τό πλοϊον, ή τό φορτίον.

2) Έάν τό πλοϊον ή τό φορτίον εύρεθέντα 
άδε'σποτα έν άνοικτή θαλάσση, ή έπί τών ά ■ 
κτών διεσώθησαν.

3) Έάν τό πλοϊον διεσώθη ήδη έκ τοΰ έ- 
πελθόντος καθίσματος, ή καθ’ δν χρόνον έβαινε 
μοεραίως όπως έξοκείλη έπί τών βράχων, καί 
εύρίσκετο είς κίνδυνον άπειλοΰντα τήν χπώλειαν 
τοΰ τε πληρώματος καί τοΰ φορτίου.

4) Έάν τό φορτίον διεσώθη έκ πλοίου συν- 
τριβέντος.

5) Έάν τό ύπό τοϋ πληρώματος έγκατα- 
λειφθέν πλοΐον, κατελήφθη ύπό τρίτων σκοπούν- 
των νά διασώσωσιν αύτό, και ώδηγήθη είς λι
μένα ασφαλή μεθ’ ολοκλήρου ή μέρους τοΰ φορ
τίου.

(ακολουθεί) 
Σϋρος.

Εμμ. Σ. Μακριγιαννης
(δικηγόρος)

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΪ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ!*
Κατ’ ακριβείς ήμών πληροφορίας οί έν 

Χίω αδελφοί κ.κ. Σαλιάρη μετά τοϋ έν 
Ταϊγανίφ μεγαλεμπόρου κ. Δημ. Νεγρε 
πόντε παρήγγειλαν πρδς κατασκευήν είς 
Σούνδερλανδ τής ’Αγγλίας νέον φορτηγον 
άτμόπλοιον τόν. 4,300 άντί λιρών Άγγλι 
κών 34,000.

Τό άτμόπλοιον τοΰτο θά δνομασθή «Νε- 
γροπόντες», ή δέ παράδοσίς του θά γίνη τδν 
Φεβρουάριον τοΰ 1902.

ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Εις τήν άγοράν Πειραιώς καί μεταξύ τών 
κύκλων τών γαιανθρακεμπόρων έκυκλοφό- 
ρησεν ή φήμη δτι ή Ρωσσική Κυβέρνησις 
άπεφάσισε τήν σύστασιν έν Πειραιεϊ σταθ- 
μοΰ γαιανθράκων, βπου θά προσέρχωνται 
πρδς άνθράκευσιν τά Ρωσσικά πολεμικά, 
τά άνήκοντα είς τήν μοίραν τής Μεσογείου.

Ή είδησις αυτή έγνώσθη έκ τηλεγραφι
κής περιλήψεως τοΰ «Νταϊλυ Μάϊλ», 
άλλά θεωρείται άπίθανος.

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ θ· ΣΙΦΝΑΙΟΥ

Ολως άδόκητον και θλιβερόν άγγελμα 
μετέδωκεν ήμΐν ό τηλέγραφος κατά τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα. Σεβαστή δέσποινα, 
μήτηρ δέ προσφιλής τοΰ έν Ταϊγανίφ έφο- 
πλιστοΰ καί ίδρυτοΰ τής «Ναυτικής Ελ
λάδος» κ. Ιω Σιφναίου έτελεύτησε τδ ζήν 
έν Εύρώπη, όπου τελευταίου είχε μεταβή 
πρδς λήψιν λουτρών έν ταϊς θέρμαις τοΰ 
Βισύ.

Ό θάνατος έν ξένη χώρα, μακράν τών 
φιλτάτων τέκνων και λοιπών οικείων γινό
μενος καθιστά δριμυτέραν τήν δούνην τής 
άπωλείας καί τδ άλγος βαθύτερου.

‘Π Χρυσομάλλη Θ. Σιφναίου έν ζηλευ
τή άρετή τδν βίου διελθοΰσα, άφθονα τά 
χαρίσματα τής ψυχής της διεσκόρπιζε πρδς 
πάντας καί τήν λατρείαν πάντων συνεκέν- 
τρου ή φιλεύσπλαγχνος και έλεήμων καρ- 
δία της.

Τδ κενόν, όπερ έγκαταλείπει καί έν τή 
οικογένεια της και έν τή κοινωνία τοΰ Ταϊ
γανίου, ής σεβαστόν καί άξιαγάπητον μέ
λος έτυγχανεν, εινε μέγα. Μέγα δέ καί τδ 
πένθος πάντων,δσοι καί άπλώς μόνον έγνώ- 
ρισαν τήν αγίαν γυναίκα, τήν άγαθήν σύ
ζυγον, τήν φιλόστοργον μητέρα.

Ή μνήμη τής Χρυσομάλλης Σιφναίου 
έ’σεται άλησμόνητος, ό δέ βίος αύτής, ό 
μεστός άρετής καί εύποιΐας, ύπόδειγμα 
μιμήσεως άριστον.

’Απερχομένην σήμερον τοΰ κόσμου τού
του τήν ένάρετον δέσποιναν συνοδεύουσιν 
άπειράριθμοι αί ευχαί καί ευλογίαι τών 
πολλών καί πολλάκις καί παντοίως ευερ- 
γετηθέντων παρ’αυτής.
'KSVMHBKHKaMHUBHaMeanHBn

ΔΗΛΩΣΙΣ

Παρακαλούμ.εν τούς καθυστερούν- 
τας εισέτι έκ τών κ. κ. Χυνδρομ,ητών 
ήμ,ών τήν συνδρομ-ήν των, όπως 
σπεύσωσι καί έρ,δάσωσε ταύτην χάριν 
τών αναγκών τού φύλλου προς τήν 
διεύθυνσιν τής « Λϊαυτικής'Ελλάδος » 

1 ’Αθήνας. ’
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ΧΡΩΜΑΤΑ «HUNGARIA»

Μετά τό τελευταΐον ημών άρθρον περί τοΰ 
χρώματος «Hungaria ». τό όποιον θεωρείται 
λαμπρότατον δια την βαφήν τών ύφαλων με- 
ρών τών πλοίω.· ήθελήσαμεν νά λάβωμ ν πε
ρισσότερα; πληροφορίας περί τοΰ εργοστασίου 
τής «Hungaria» καί τών έν αύτώ εργασιών.

Ή έν λόγω εταιρία έγκατεστάθη εις Φιού- 
μην της Ούγγαρίας, ΐνα έκμεταλλευθή την κα
τασκευήν τοΰ χρώματος Nept lie τής Μασσα
λίας, τό όποιον χρώμα άπό 15 ετών και πλέον 
χρησιμοποιείται παρ ’ όλων τών άτμοπλοϊκών 
εταιριών τής Μασσαλίας ήτοι τών Mes-age- 

χρώματά της εϊς τά ατμόπλοια τών τελωνείων 
της Φιούμης (Adm nistration Royale des 
douanes du port de Fiume) καί παραΟέτο- 
μεν ένταΰθα δύο περιεργοτάτας εικόνας, κατα- 
δεικνυούσας λίαν σαφώς τά αποτελέσματα τοΰ 
■χρωματισμού έπΐ δύο σημαντηρών τοΰ λιμε'νος 
τής Φιούμης.

Ή φωτογράφησις άμφοτέρων τών σημαν
τηρών έγε'νετο σύγχρονος επτά μήνας μετά τόν 
χρωματισμόν τοΰ ενός μέν διά χρώματος Ra- 
thjens,Tou δέ ετέρου διάχρώματος Hungaria.

Ό διά τοΰ τελευταίου χρώματος βαφείς

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

(Κατά τόν ναύαρχον Βέρνερ.)

(Έκ τής ιστορίας τών Συγχρόνων Στολών.)

Σημαντήο τοΰ λιμένος Φιούμης φωτογραφηθείς επτά 
μήνας μετά τόν χρωματισμόν του διά τοΰ ύφαλου χρώ 
αατος «Hungaria».

ries, Paquet. Fra issinet, etC’e , ( ie Na
tionale, Cote Occdentale d’ Afi iqne etc. 
Maison J.J. Hutter τής Χάβρης κλπ.

Κατόπιν αύστηροτάτου έλέγχου γενομένου 
παρά τής Ουγγρικής Κυβερνήσεως (Gouver 
nernent Royal Hongrois) έπΐ πάντων τών 
λοιπών χρωμάτων τών παραγομε'νων έν τώ 
Κράτει ή εταιρία «Hungaria» έλαβε τό προ
νομίαν τό παρεχόμενον εις τάς νέας βιομηχα
νίας, αίτινες τό πρώτον εγκαθίστανται έν Ούγ- 
γαρία καί δύνανται νά έπιδείςωσιν έμπόρευμα 
καλλιτέρας ποιότητος όλων τών άλλων άναλό- 
γων ειδών, τών έπίσης έν τώ τοπω κατασκευα- 
ζομένων,

Ή εταιρία «Hungaria» προμηθεύει τά

Σημαντήε τοΰ λιμένος Φιούμης φωτογσαφηΟείς έπτα 
μήνας μετά τόν χρωματισμόν του δια τοΰ ύφαλου χρώ
ματος Rathjens έν συναγωνισμώ πρός τό χρώμα »Hun 
garia».

σημαντήρ είναι καθαρώτατος, σαφώς δέ βλέ- 
πουσιν οί άναγνωσται μας εις τάς παρατιθεμέ- 
νας άνω εικόνας πόσον βρωμερός είναι ό έτερος 
τοΰ Rathjens. χρώματος δπερ μετεχειρίζετο 
πρότερον ή Ούγγρική Κυβέρνησίς.

Έκτος τών ύπό τής έτα·ρίας Hungaria 
βαφε'ντων περαστικών άτμοπλοίων, τών όποιων 
ό άριθμός είναι άρκετά σεβαστός παρ’ αύτής 
προμηθεύονται έπίσης χρώμα αΐ άτμοπλοίκαι 
έταιρίκι «Puglia», έν Bari, «Adria» καί 
«HlingarO-CrOata» τής Φιούμης. Τοΰτο δέ 
άποδεικνύεται έκ πλείστων πιστοποιητικών, τά 
όποια ό γενικός άντιποόσωπος έν Πειραεεϊ κύ
ριος Ρενέ Άμιέλ—όδός Φίλωνος 106—έχει εις

ζνακοινώση εις 
καλωσύνην νά 

αυτοπροσώπως,

χεΐρας του καί δύναται νά τά 
πάντας, όσοι ήθελον έχει τήν 
αποτανθώσι προς αύτόν είτε 
είτε δ·.’ έπιστολής των.

Τό χρώμα «Hungaria» 
τά καλλίτερα ά 
λας μάρκας μέ τάς οποίας έτέθ.ο εις συνάγω 
νισμόν ώς τήν Μοραβίαν, Rathjens, Ilolza- 
plel, Hanza κλπ. καί άνεδειχθη διαρκέστερου 
καί οίκοΌμικώτερον.

Έπΐ τών άτμοπλοίων τής έταιρίας « Ilun-- 
garia-CrOata», έπΐ τών όποιων τό χρώμα. 
«Η’ ngaria» εύρίσκεται εις καθημερινόν συνα
γωνισμόν μέ τό χρώμα Rat'ijens παρετηρήθη 
ότι ταΰτα έπζνέρχονται πάντοτε μετά πλοΰς 

. ές καί επτά μηνών έντός τών τόσον θερμών καί 
τόσον διαβρωτικών (COITO iif) ύδάτων τοΰ Gu- 
arnerO καί Δαλματίας άνευ ούδενός ίχνους 
θαλασσίας βλαστήσεως. μολονότι ώς ανωτέρω 
ε’ίπομεν τά είρημένα ϋδατα είναι τόσον κατα
στρεπτικά διά τά χρώματα.

Μεθ’ δ'λας έν τούτοις τάς αποδείξεις ταύ- 
τας παραθέτομεν ένταΰθα καί τήν μετάφρασιν 
ενός πισταποιηιικοΰ, τό όποιον ό ιδιοκτήτης τοΰ 
ιστιοφόρου «Sava» έκ Lussinpiccolo άπέ- 
στειλεν εις τήν εταιρίαν Hungaria,

«“Οπως τό πιστοποιητικόν μου 
Στρέψη νά άποδείξητε τήν 
«χρώματός σας, γράφει, ό έν 
«χος, γνωστοποιώ διά τής παρούσης μου δτι 
«έχρωμάτισα μέ τήν βαφήν «Hungaria» τά 
“ϋφαλα μέρη τοΰ σιδηροφράκτου ιστιοφόρου 
» «Sava» καί δτι υ.ετά έν τα'.είδιον δέκα καί 

«Γ ‘»ες μηνών εις Αύστραλίαν—Χιλήν καί έπι- 
»στροφήν εις Φιούμην, έπανήλθον εις Dry— 
«Dock τοΰ Stabilimento Technico τής 
«Τεργέστης καί εύρον τά ύφζλα μέρη τοΰ ίστιο-

έδωκε 
οτελέσματα άπό δλας 
άς όποιας 

ώς τήν Μοραβίαν,

πάντοτε 
τάς άλ-

σάς έπι- 
διάοκειαν τοΰ 
λόγω πλοίαρ-

ϊ

ΙΓ

01 ΞΕΝΟΙ ΣΤΟΛΟΙ

Τό Γερμανικόν Καταδρομικό» δ' τάς-ως ««See-A 
dler». Καθειλκύσθη τό 1892. “Εχει μήκος 76 μέτρων 
καί πλάτος 11,20. Τό βύθισμα του είναι 4,60 καί ή 
ταχύτης του 16 καί 5. Ό οπλισμός του είναι· ’Οκτώ 
ταχυβόλα τώς 10 καί 5 Κοούπ, έπτά τών 37 χιλιο 
στών Μαξίμ, δύο πυροβόλα καί τό πλήρωμά του 150 

, ναυτών.

«φόρου μου λαμπ ώς διατηρημένα. Διά τοΰτο 
»σάς άποστέλλω τό παρόν πιστοποιητικόν, 
»δπως τό έπιδείξητε εις πάντας τούς ίδιοκτή- 
βσιδηρών άτμοπλοίων ή ιστιοφόρων.

(Τπογρ.) Marco Ο. Martinolich 
’Ιδιοκτήτης τοΰ Αυστριακού τ-ιϊστίου «Sava» εκ 

Lussinpiccolo.

Διά πλειοτέρας πληροφορίας δύναται τις νά
άποτανθή πρός τόν Κ” Ρενέ Άμιέλ γε ικόν 
άντιπρόσωπον (depositaire)—106 όδός Φίλω
νος. Πειραιά, ό όποιος έχει καί διαρκή 
καταθήκην τοΰ χρώματος «Hungaria»,

παρα-,
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ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
ΚΑΘΗΣΓΧΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Τό Διεθνές Ναυτικόν Συμβούλων έν Βασιγ- 
κτώνι συνιστα διά τον έξής φράσεων την χρή- 
σιν τοΰ έλαίου κατά τής τρικυμίας.«Αί οΐάψο- 
ραι κυβερνήσεις πρέπει νά συστήσωσι ει’ς 
τούς πλοιάρχους των, ϊνα έκαστον πλοΐον 
ψέρη αρκετήν ποσότητα ελαίου μετά οδη
γιών περϊ τής χρήσεώς του». Πυκνόν και 
βαρύ έλκων είναι τό κάλλιστον. Μεταλλικόν 
έλαιον δέν είναι τόσον αποτελεσματικόν, ώς τό 
έκ ζώων. ’Ακατέργαστο» πετρέλαιον δίδει εύχά- 
ριστα αποτελέσματα άλλά δέν είναι τόσον κα
λόν όταν καθαρισθή. Μερικά είδη ελαίων ώς τό 
έκ κουκουναριών κα'ι ίχθυέλαιον παγόνει έν ψυ- 
χρ<? ατμόσφαιρα καί ώς έκ τούτου είναι άμετα- 
χείριστον, άλλά δύνανται ν’ άναμιχθώσι μετά 
μεταλλικού ελαίου πρός χρησιμοποίησιν.

Γενικώς ή κκλλιτέρα μέθοδος πρός χοησι- 
μοποίησιν του έλαίου, είναι τό νά γεμισθώσι 
οί σωλήνες τών άποχωρητηοίων τής πρφρας, 
μέ στουπίον ποτισμένον έλαιον έπιτρέπον είς 
τό έλαιον νά διαφεύγω διά τών σωλήνων τών 
αποχωρητηρίων. Άλλη απλή καί εύκολος μέ
θοδος πρός διασκόρπισιν έλαίου είναι διά μέσου 
καναβίνων σάκκων ενός ποδός περίπου μεγέθους 
γεμισθέντων διά στουπίου καί έ'αίου συγκοινω
νούν δέ δι οπών μέσω χονδρής βελόνης (σακορά· 
φας.)Όταν τρέχομεν έναντίον χονδρής θαλάσσης, 
μεταχειρίζου έλαωσάκκους άπό τά καπόνια τής 
άγκύρας ή άπό τούς πλωριούς άποπάτους. Άγ· 
κυροβολημένον μεταχειρίζου έλαιον άπό τήν 
προσήνεμον πλευράν Μέ χονδρήν διπλαρικήν 
θάλασσαν μεταχειρίζου έλαωσάκκους είς κανο
νικός αποστάσεις κατά μήκος τής προσηνέμου 
πλευράς. Ταζείδευμα μέ κατάπλωρην θάλασσαν 
μεταχειρίζου έλαιον μέσον τών πλωοιών άπο- 
πάτων. Ύπάρχουσι πολλαί άλλαι περιστάσεις 
δπου τό έλαιον δύναται νά χρησιμοποιηθώ έπω- 
φελώς.

Ή άκόλουθος άφήγησις άπεικονίζει τήν χρή- 
σιν τοϋ έλαίου. Τό ’Αγγλικόν άτμόπλοιον «ΒθΙΙ- 
» larig προσεβλήθη πλησίον τοΰ άκρωτηρίου 
» Trafalgar ύπό τρικυμίας έκ νότου όπόταν 
» ή μηχανή του κατέστη άχρηστος καί ό πλοί- 
» αρχος άναφέρει δτι ολίγον μετά ταϋτα πα- 
» ρετηρήθη καί έρυμουλκήθη ύπό τοϋ Άγγλ. 
» άτμοπλ. «Vesta»' άλλά ή ύπερβολική ορμή 
» έκοψε τόν ένα τής ρυμουλκήσεως κάλω καί 
» έγένετο άνάγκη ώς έκ τής προσεγγίσεως είς 
» τάς ύφάλους νά κόψουν καί τόν άλλον. Ή 
» «Vesta» προσήγγισε είς Gibraltar καί 
»*άνέφερε δτι έγκατέλειψε τό «Benlarig» άνί- 

» κανον πρός πλοΰν καί ταχέως διευθυνόμενον 
» είς τούς βράχους, τό όποιον πλοΐον έθεωρεϊτο 
» ώς ναυαγισμένον.

» Άλλ’ ό πλοίαρχος Freeman κμέσως παρε- 
σκευάοθη πρός άγκυροβολησιν. Τό πλοΐον έκτύ- 
πησε δυνατά έπανειλημμένως έπί τών ύφάλων 
άλλ’ εύτυχος διήλθε καί ήγκυροβόλησε είς δύο 
άγκύρας μεταξύ ύφάλων καί άκτής. Δυο άκόμη 
άγκυραι έρρίφθησαν καί τό άτμόπλοιον έμεινεν 
έπί τέσσαρας ήμε'οας είς τήν θέσιν ταύτην, πε- 
σόντος ίσχυροΰ άνέμου Πουνέντε καί Μαΐ
στρου. Ή χονδρή θάλασσα ήτις έθραύετο έπί 
τών ύφάλων κατεκάλυπτε τό πλοΐον άπό δλας 
τάς πλευράς' λέμβοι και κάθε τι έπί τοΰ κατα
στρώματος παοεσύρθη ύπό τών κυμάτων. ‘Ο 
πλοίαρχος ύπέθετεν δτι τό πλοΐον του έβυθίζετο, 
άλλά ώς τελευταΐον καταφύγιον έφεραν δύο βαρέ
λια λινέλαιο» τό όποιον διεσκόρπιζον έκ τών πλω- 
ριώνάποπάτων καί τό όποιον είχεάνέλπιστα άπο- 
τελέσματα.’Απόπειρα έγένετο πρόςχρησιμοποίη- 
σιν έλαιοσάκκων έκ τοΰ καμπουνίου άλλά ήτο 
άνωφελές ώς έκ τοΰ πνέοντος άνέμου καί τής 
θαλάσσης' έντός ολίγων μερών τό κατάστρω
μα εμενεν έντελώς στεγνόν έως δτου ή 
τρικυμία παρήλθε. Μετά ταϋτα τό πλοΐον έρυ
μουλκήθη είς Γ βραλτάρ- καί ό πλοίαρχος λέ
γει δτι τό πλοΐον. τό φορτίο- καί αί ύπάρξείς 
τοΰ πληρώματος άναμφιβόλως έσώθησαν έκ τής 
χρήσεως τοΰ έλαίου και συνιστά τήν χρήσιν 
τούτου είς πάν πλοΐον άγκυροβολημένον εις προ
σήνεμο» άκτήν.

Θ. X. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
(πλοίαρχος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

(αλληλογραφία τής «Ναυτ. 'Ελλάδος»)
ΤΑ Ϊ ΓΑΝΙΟΝ Αύγουστος 1901.

Ό ένταΰθα "Ελλην πρόξενος άπέστειλε πρός 
τήν έλλην. Κυβέρνησιν νέαν έκθεσίν του περί τής 
κατά τόν μ,ήνα ’Ιούνιον κινήσεως τών ελληνικών 
άτμοπλοίων έν τώ ήμετέρω λιμένι. Κατά τήν 
έκθεσιν ταύτην τόν μήνα ’Ιούνιον κατέπλευσαν 
μέν είς Ταϊγάνιον ατμόπλοια 16 καί ιστιοφόρα 
12, ήτοι έν συνόλω 28, άπέπλευσαν δέ 31 έξ 
ών άτμόπλοια 23 καί ιστιοφόρα 8, έκ τών πα ■ 
ραμεινάντων άπό τόν μήνα Μάϊον, τόννων 
registro 25,907 καί 66/ej ή βάρους φορτίου 
τόν. 55,584 καί 40/θ^ μετά ναυτών 571 καί 
φορτίου ψαθών γεννημάτων διαφόρων, σίτου καί 
κριθής 333,305.

Καί είς ελληνικούς μέν λιμένας άπέπλευσαν 
ατμόπλοια οκτώ μετά φορτίου ψαθών σίτου 8 1, 

700 καί ιστιοφόρα οκτώ μετά φορτίου ψκθών 
σίτου 16,555 ήτοι έν συνόλω οκάδων 12,281, 
87.) ή ψαθών 98,255.

Εις ιταλικούς λιμένας άτμόπλοια οκτώ μετά I 
φορτίου 149,200 ψαθών, είς γαλλικούς 4 μέ 
φορτίον 62,800, είς γερμανικούς έν μέ φορτίον 
23,050 ήτοι έν συνόλω ψαθών 333,305. Προ I 
σέτι άπέπλευσαν δύο κενά, τά άτμόπλοια «Βρυ- I 
σηις» καί «’Ελπίς» διά Μαριούπολιν Ρωσσίας 
καί Ζογκουλδάκ Τουρκίας.

Έκ τών άνωτέρω μνημονευόμενων κατα- 
πλευσάντων 28 άτμοπλοίων, ήσαν φορτωμένα 
12 ήτοι 4 άτμόπλοια μετά φορτίου ελαίων ές 
'Επτανήσου καί Μιτυλήνης, βαλάνων έκ Σμύρ
νης και γεννημάτων έκ Κερκύρας πρός συμπλή- 
οωσιν φοριίου καί 8 ιστιοφόρα μετά φ 
ελαίων έξ 'Επτανήσου, Μιτυλήνης 
νιών, χαρουπιών έκ Κρήτης, 
φόρων έκ Νέας ’Εφέσου καί

Άπό τής ναυσιπλοΐας 
νίου κατά μέν : 
τό 
τό

φορτίου 
καί Κυδω- 

χαλβάδων καί δια- 
Κυδωνιών. 
μέχρι τέλους Ίου-

άπόπλοι 105 
» 121 

, έπιλέγει είς 
προέρχεται έκ

108, , 
129,

'Η εύχάριστος αύτη διαφορά, 
τήν έκθεσίν του ό κ. πρόξενος, 
τής κατασκευής νέων ήμετέρων ατμόπλοιων και 
τής καθ’ έκάστην αυξανόμενης προτιμήσεως τών 
ήμετέρων έν ταϊ; ναυλώσεσιν.

1900 ήσαν κατάπλοι 
δέ 1901 » »
'Η ευχάριστος αύτη δι 

ό κ. ι

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΝΟΒΟΡίΙΣΣΙΣΚΗ
(’Αλληλογραφία τής «Ναυτ. Ελλάδος») 

Νοϋορωόόίόκη 5 Αύγουστου.
Άπό 1 μέχρι 31 ’Ιουλίου κατέπλευσαν έν

ταΰθα ύπό ελληνικήν σημαίαν τέσσαρα άτμό- 
πλοια. Έκ τούτων τό άτμόπλοιον «Ίωάν. 
Μουμουτζής» τον. 1240 άφίκετο έκ Ταϊγανίου 
τήν 15 καί άνεχώρησε τήν 18 διά Μασσαλίαν 
μέ έξαγωγέα τόν κ. Α Δρέϋφους. Τό φορτίον 
του ήτο σίτος είς πούτια 68,066 καί άραβό· 

1 σίτος 745 πουτίων. Τό άτμοπλοιον «Δέσποινα» 
ύπό πλοίαρχον τόν κ. Μαργαρώνην τον. 726 
άφίκετο τήν 18 έκ Θεοδοσίας καί άνεχώρησε 
τήν 20 διά Πειραιά μέ φορτίον πουτίων 40 
000 σκληρών. Έξαγωγεύς ό κ. Διαμαντίδης.

Τό άτμόπλοιον «Βόσπορος» τόν. 14c9 ά
φίκετο πρός συμπλήρωσιν τήν 23 ’Ιουλίου εκ 
Ταϊγανίου καί άνεχώρησε τήν 25 διά Μεσση- 
φίκετο πρός συμπλήρωσιν τήν 23 
Ταϊγανίου κά
νην με έξαγωγέα τόν κ. Δρέύφους, Τό φορτίον 
του ήτο 44,000 πούτια σκληρών. Τό ατμό
πλοιου «Ακμή» τόν. 1490 άφίκετο έκ Ταϊγα
νίου πρός συμπλήρωσιν τήν 25 καί άνεχώρησε 
τήν 28 διά Βαρκελώνην μέ έξαγωγέα τόν κ. 
Λ, Δρέϋφους. Φορτίον 73,500 πούτια σίτου

καί 6,100 κεχριού, ήτοι έζήχθησαν δι’ 'Ελλη
νικών άτμοπλοίων πούτια 232,411.

Ύπό Αγγλικήν σημαίαν κατέπλευσαν 9 
έξαγαγόντα 1.236,979, Ρωσσικά 2 έξαγα 
γόντα 392,168, Γαλλικά 2 έξαγαγ’ντα περί 
τάς 14,000, Βελγικέ 2 έξαγαγόντα 184,332, 
έν Αυστριακόν έξαγαγόν 35,0(10, έν Γερμανι
κόν 5,910 καί έν ’Ιταλικόν 68,597.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Τοϋ έν Βραΐλα άνταποκριτοϋ μας)

8. Αύγούστου 1901.

Είς τόν λιμένα μας εύρίσκονται 22 άτμό- 
πλοια ύπό φόρτωσιν καί έκφόρτωσιν, έκ τών 
όποιων τά έξής Ελληνικά :

«Πριγκ. Σοφία» διά Γένουαν, «Λεονάρδος» 
έκφορτώσαν γαιάνθρακας, «’Άνδρος» διά Κον- 
τινέντε. «Ποσειδών» έκφορτώνον γαιάνθρακας 
τών κ. ’Αδελφών Σταθάτου καί θά φορτώση 
διά Κοντινέντε, «Αύρα» φορτώνον διά Κοντι 
νέντε’ περιμένονται δέ τά έξής άτμόπλοια 
τά όποια διήλθον άπό Σουλινά.

«Αλέξιος Γάγγος»καί «ΖίρδαΆμπατιέλο»
Είς τόν λιμένα Γαλάζιου εύρίσκονται 4 

άτμόπλοια ύπό φόρτωσιν,ών ουόέν Ελληνικόν.
Οί ναΰλοι τής ημέρας είσίν άμετάβλητοι. 

Εκ Λονδίνου ναυλώνονται άτμόπλοια δια Σε
πτέμβριον καί ’Οκτώβριον μέ 13 σελλίνια καί 
6 πέννας έως 13 καί 9. Οΐ ναΰλοι των σλεπκον 
είναι 1,40 έως 1,50 Κ. Β.

Γεννήματα: Αύτάς τάς ημέρας κατέφθα- 
σαν άφθονα, ώς έκ τούτου ’έγειναν πολλαί πρά
ξεις είς τήν άγοράν μας καί ένεκα τής ύπειτι- 
μήσεως είς τό έξωτερικόν. Έπωλήθησαν μέ τάς 
έξής τιμάς :

τάΐΟΟχγρ.
»
»
»
»
»

Σίτος φρ- 
’Αραβόσιτος » 
Μπιζέλια 
Βρώμη 
Σίκαλις

Α' ποιότ. ραφανιδόσπορος 26

»
»
»

12.45
10,25-10,50 τά
11,15 »
11,10 »
10, »

» 
» 
»
»
»?■

τόνι 3 ί φρ.—-88 
καί 47—38 Α' ποιό-

Οί γαιάνθρακες τιμώνται 
τόννον ποιότητος κοινής 
τητος.

Τά ύδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 20 Αγγλι
κοί πόδες.

X. Μ.

1
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Ναντικη ’Ελλάς

ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΝΑΤΤΙΚΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΖΗΤΟΪΜΕΝ

Πόσον ή ναυτιλία έςυπηρετεϊ τό έμπόριον 
ζ.ζί πόσον τό τελευταίου ύποβοηθεί την πρώτην 
είναι βεβζ ίως θέματα, έφ’ ών σήμερον ούδεμία 
δύναται νά χωρήση συζήτησις. Ώς δμως έν 
πάση έργασίιρ έν Έλλάδι ανέκαθεν παρετηρήθη 
ή ελλειψις συστήματος, ούτω και οί είς τάς δύο 
μεγάλας ταύτας αρτηρίας τής ανθρώπινης έπι- 
δόσεωρ άσχοληθ = ντες σύστημα ούδέποτε ήκο- 
λούθησαν.

Εϊς τήν έλλειψιν τοϋ συστήματος τούτου 
δέον νά άποδοθή και ή αλλαχού μέν τής έμπο- 
ρικής Εύρώπης, ιδιαιτέρως δέ έν Ρωσσία πα- 
ρατηρηθεϊσα ύποχώρησις τών μεγάλων ελληνι
κών εμπορικών οίκων παραγκωνισθέντων ύπό 
τών Γερμανοεβοαϊκών τοιούτων

Έν τή ιστορία τής «Ελληνικής Ναυτιλίας 
καί τοΰ Ελληνικού ’Εμπορίου» τήν όποιαν 
δημοσιεύει ό ζ. Σ. Καντακουζηνός έν τώ μη- 
νιαίφ Δελτίφ τοΰ Ελληνικού Εμπορικού Έ 
πιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, βλέπομεν 
πάσαν τήν έξέλιξιν τοΰ έν τή Άζοφική έλλη 
νικοΰ εμπορίου.

Έφ’ δσον ή Ρωσσία έγρησίμευεν ώς ή κυ- 
ριωτέρα τροφοδότις τής Εύρώπης, οί έκει Έλ
ληνες άγοράζοντες σιτηρά έν αύτοΐς τοϊς κέν- 
τροις τής παραγωγής. προέβαινον είς τήν φόρ- 
τωσιν αύτών διά τό εξωτερικόν εί; τήν τύχην. 
Και διά τοΰ τρόπου τούτου τοΰ έμπορεΰεσθαι 
έκέρδισαν κολοσσαϊα ποσά.

Άλλά μετ’ ολίγον έφ’ δσον ή παραγωγή 
τής ’Αμερικής, τής Αύστραλίας. τών ’Ινδιών, 
τοΰ Καναδά και λοιπών μερών ηύξανεν, αί συν- 
θήκαι τής διεξαγωγής τοΰ έμπορίου άνετρέπον- 
το και άρχαί άλλαι καί σύστημα νέον έτίθετο 
εϊς χρήσιν παρά τών μετ’ εκπληκτικής ορμής 
εισερχομένων εϊς τό εύρωπαϊκόν έμπόριον ’Αμε
ρικανών.

Καθ’ ήν εποχήν οί ’Αμερικανοί ϊδρυον τούς 
πράκτορας εϊς τάς εύρωπαϊκάς αγοράς, οί "Ελ
ληνες ήκολούθουν τήν ίδικήν των πορείαν. Βα- 
δίζοντες άνευ συστήματος ύπέστησαν έπανει- 
λημμένως αποτυχίας μή θέλοντες δέ νά συμ- 
μορφωθώσι πρός τάς νέας άρχάς τοΰ έμπορίου 
και στερούμενοι παντελώς έμπορικής παιδεύ- 
σεως διεκινδύνευσαν, όχι μόνον τήν πεοιουσίαν 
των, άλλά κα'ι αύτην τήν έμπορικήν των ύ- 
παρξιν.

Ό κυριώτερος λόγος τής τοιαύτης άποτυ
χίας τών Ελλήνων έμπορων τότε καθ’ ημάς 
ούδεις άλλος ήτο ή ή ελλειψις έμπορικοϋ πνεύ
ματος μή άποκτωμένου δυστυχώς μόνον καί 

πάντοτε διά τής πείρας.
Οί Άγγλοι πλοίαρχοι καί οί Άγγλοι έμ

ποροι πριν ή έπιδοθώσιν είς τήν θάλασσαν ή τό 
έμπόριον έπί μακρά έτη φοιτώσιν είς Έμπο- 
ρικάς Σχολάς. Έκ τών καλλίτερων τοιούτων 
αγγλικών σχολών είναι και ή Weston Scohol 
εις Β ι th τής ’Αγγλίας, καθώς καί ή τοΰ Κάους. 
Εν Έλλάδι ναυτικάς ή μάλλον ναυτοεμπορι- 

κάς σχολάς ούδέποτε έσχομεν καί είναι ίσως 
μακράν, πολύ μακράν ό χρόνος,καθ’ όν θά ίδω
μεν πραγματοποιούμενον τό ώραϊον τοΰτο όνει- 
ρον. Έκ τών Έμπορικών Σχολών μας άρίστη 
είναι ή λεγομένη Αθηναϊκή, Σχολή, ή-ις πε 
ριλκμβάνει τό έμπορικόν λύκειον έπιδιώκον τήν 
μόρφωσιν έμπορων, έμπορικών καί τραπεζικών 
ύπαλλήλων καί ύπαλλήλων τής δημοσίας οικο
νομικής καί προξενικής ύπηρεσίας, ικανών όχι 
μόνον είς τά τοΰ ήμετέρου έσωτερικοΰ έμπο
ρίου, άλλά καί δυναμένων νά άναπτύξωσι τάς 
έμπορικάς σχέσεις τής Ελλάδος πρός τάς ζένας 
χώρας. Διδάσκεται έν αύτώ ή Λογιστική, ή 
Καταστιχογραφία, ή Γαλλική καί ή Αγγλική 
γλώσσα, τό Εμπορικόν δίκαιον, ή Έμπορευ- 
ματολογία, ή Πολιτική Οικονομία, ή Φυσική, 
ή Οικονομική γεωγραφία καί δταν έξέρχεται έ- 
κεϊθεν ό σπουδαστής δύναται νά εϊσέλθη άμέσως 
είς τό έμπορικόν στάδιον, ών είς θέσιν νά όμιλή 
και γράφη τήν γλώσσαν τοΰ έμπορίου ού μόνον 
έλληνιστί, άλλά καί γαλλιστί καί αγγλιστί, 
δπε: άποτελεϊ τόν σπουδαιότατον δ; ον τής επι
τυχίας έν τώ πρακτικώ σταδίφ.

Άλλα πόσαι είναι αί σχολαί αύται ;
Μάτην ζητεί κανείς διά τοΰ βλέμματος νά 

εύρη καί άλλην σχολήν όμοίαν πρός τήν ’Αθη
ναϊκήν, ένθα διδάσκουσιν οί κορυφαίοι τών 
παρ ’ ήμϊν έπιστημόνων καί καθηγηταί τοΰ Πα
νεπιστημίου προσέτι.

Ένώ δέ διά τήν έμπορικήν τόση στείρωσις 
ύπάρχει. διά τήν ναυτικήν έκπαίδευσιν ούτε 
μίαν έχομεν σχολήν όχι δημοσίαν, άλλ’ ούτε 
ιδιωτικήν. Μερικοί κομπογιαννΐται έν Πειραιεϊ 
—έξαιροϋμεν έ'να ή δύο μόνον—άνέλαβον χρέη 
ναυτοδιδασκάλου, άγράμματοι αύτοί κατά βά
θος νά διδάζωσιν είς άλλους ναυτικά μαθήμα
τα ! Καί όχι μόνον Σχολάς, άλλ’ ούτε ναυτικά 
συγγράμματα καν έχομεν. Καί είναι όντως α
πορίας άζιον πώς, οί Έλληνες πλοίαρχοι ούτω 
άκατάρτιστοι, κατά τό πλεϊστον δέ άδαεϊς ξέ
νων γλωσσών, προσεγγίζουσιν εϊς ξένους λιμένας 
καί κατορθοΰσι νά συνεννοώνται άνευ απώλειας 
τοΰ πλοίου των πρός αμοιβήν τών άναλαμβα- 
νόντων τήν έξομάλυνσιν τών άναφυομένων ύπο’ 
θέσεών των παρά ταϊς ξέναις λιμενικαΐς καί άλ· 
λαις άρχαΐς!

Ό κ. Παπαμιχαλόπουλος έν τώ ένδικφέ 

ροντι αύτοΰ ύπέρ συστάσεως ναυτικής Σχολής 
μεταξύ καϊ άλλων ύπέδειξεν είς τήν Κυβέρνη- 
σιν τήν π οσθήκην ναυτικού τμήματος είς την 
συσταθησομένην ένταΰθα έμπορικήν Σχολήν. Ή 
ιδέα αύτη δέν μάς φαίνεται καί τόσον έπιτυχης, 
εφαρμοζόμενη δε είς ούδέν άλλο ήθελε 'υντελέ- 
σει ή είς τό νά ληφθώσι καί άλλα ακόμη ημί
μετρα καθ’ ών τόσον φαίνεται κατηγκνακτι- 
σμένος ό κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος

"Ο τι έχομεν ανάγκην Ναυτικής Σχολής 
ούδεμία περί τούτου συζήτησις Τά ναυτικά 
μαθήματα μόνον εϊς Ναυτικήν Σχολήν θά δι
δάσκονται μετ’ έπιτυχίας. Άλλ’ ό κ.' ΙΙαπα- 
μιχαλόπουλος καί πάντες οί τών ναυτικών ε
παρχιών βουλευταί άς μή περιορίζονται ζη- 
τοΰντες τοΰτο σήμερον άπό τήν Κυβέρνησιν.

"Οταν έπιστή έν τή Βουλή ή στιγμή τής 
συζητήσεως τών διαφόρων νομοσχεδίων άς μη 
λησμονήσωσιν δ,τι ζητούμεν καί σήμερον καί 
πάντοτε αληθή έμπορικήν καί ναυτικήν έκπαίδευ- 
σιν χάριν ύψίστων εθνικών συμφερόντων, χάριν 
τής ναυτιλίας, ήτις άποτελεϊ τήν ψυχήν, τό 
αίμα καί τά νεΰρα τοΰ Κράτους.

Ερμής

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
κινηςις ατμοπλοι αν

Τό άτμόπλοιον «Αγλαΐα Κουρεντή» έναυλώθη από 
Νικολάϊεφ διά Μασσαλίαν καί St Luis πρός 10,75 
παρά τών κ. κ. Μάγκου, υιών καϊ Σία.

— Τό άτμόπλοιον «"Ηπειρος» τών κ. κ Μαρλά 
καί Σία έναυλώθη άπό Νικολάεφ καί Θεοδοσίαν πρός 
10 καί 25.

— Τό άτμόπλοιον «Ιωάννης Κούτσης» φορτώνει 
πετρέλαια είς Κωνστάντσχν δια το Λονδϊνον.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Κούτσης» ανεχώρη- 
σεν είς Ταϊγάνιον πρός φόρτωσιν σιτηρών. Άμφότερα 
άνεχώρησαν τήν παρελθοΰσαν Τρίτην.

— Τό άτμόπλοιον «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» ευρισκε- 
, ται υπό έκφόρτωσιν είς Σιβιταβέκιαν.

— Τό άτμόπλοιον «Αλέξανδρος Mt-χαλινός» αφικετο 
είς Πειραιά άπό Νικολάεφ δΓ άνθράκευσιν.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» άνεχώρη 
σεν έκ Κάρδιφ τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην κατευθυνο- 
μενον είς Πειραιά.

— Τό άτμόπλοιον «Βαλλιάνος» εκφορτωει γαιάν
θρακας είς Αλεξάνδρειαν.

__Τό άτμόπλοιον «Βικτωρία» εκφορτώνει εις ί ενο- 
βαν γεννήματα από Άζοφικην.

— Τό άτμόπλοιον «’Ελένη» τών κ. κ. Δ. Νεγρε- 
πόντε καί αδελφών Σαλιάρη οιήλθε την παρελθοΰσαν 
Τετάρτην έκ Πειραιώς πρός άνθράκευσιν.

— ’Επίσης αναμένεται ίν Πειραιεϊ πρός άνθράκευ- 
κευσιν τό άτμόπλοιον «’Ελένη Σιφναίου».

ΚΑΤΑΠΛΟ

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν κατέ
πλευσαν είς Πειραιά τό Αυστριακόν άτμόπλοιον «Ca 
res» έκ Σμύρνης, τό έλληνικόν «'Ελένη» έκ Ταϊγα
νίου πρός άνθράκευσιν, «Siset» γαλλικόν τοϋ Φραισινέ 
έκ Μασσαλίας—Γενούης, «Glermore» αγγλικόν έκ 
Αίβερπουλ—Μελίτης, «"Ηρα» τοΰ Τζών έκ Βάρνης, 
«Θράκη» τή; Πανελληνίου έκ Χίου—Σμύρνης καί 
«Σαπφώ έκ Κων)πολεως—Άγιου Γεωργίου.

— Τήν τρίτην τά ατμόπλοια «Βασίλειος» έλλ,ηνι- 
κόν έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, «Saghalieu» 
γαλλικόν έκ Μασσαλίας-Νεαπόλεως καί «Pollux» ’Ολ
λανδικόν έξ ’Άμστερδαμ.

— Τετάρτην καί Πέμπτην τό γαλλικόν «Βαγδάτ» 
τοΰ Μεσσαζερή έκ Βατουμ-Καβακίων καί «Ρουμανία» 
ιταλικόν έκ Βραΐλας-Καβακίων .

— Τήν δέ Παρασκευήν τό Αυστριακόν «Venus» έκ 
Κρήτης, τά ’Ιταλικά «Μοντενέγκρο» έκ Βρινδησίου— 
Πατρών καί «Έντέλλα» έκ Θεσσαλονίκης ύπό κάθαρ- 
σιν πρός παράδοσιν καί παραλαβήν τής άλληλογραφίας, 
τό έλληνικόν «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» έξ Όδησσοΰ 
πρός άνθράκευσιν καί τό αγγλικόν Kate Β. Somes μέ 
φορτίον 2,600 τόν. γαιάνθρακας διά λογαριασμόν τοΰ 
κ. Δρίθα.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων εύρίσκεται είς την αύτην 
κατάστασιν ώς καί κατά τά παρελθόντα φύλλα άνηγ- 
γείλαμεν. Είς τάς τιμάς έκείνας, έπειδή έκπίπτουσιν 
οί ναΰλοι τών γαιανθράκων οέον μόνον νά έπέλθη σχε
τική τις έκπτωσις.

Σ'ΤΗΡΑ

Είς τά σΐ’ηρά παοατηοεΐται μικρά χαλάρωσις. ’Εν 
Ταϊγανίω σίτος τών 50 φουντιών έπωλήθη ρούβλια 9 
καί 10έως9 καί 15, τών δέ 49, ρούβλ. 8 καί 90.

Αί παοαδόσεις ένεκατών κχταιβασμάτων είναι μάλ
λον εύθηνότεοαι. Τών 50 φουντίων Σ)βριον τέλη ’Ο
κτώβριον 8 καί 80, τών 51 φουντίων 9 καί 90.

’Εν Πειοαιεϊ έπωλήθη σίτος μικρομερίδες 59 1)2 
λιβοών 40 λεπτά κατ’ όκάν μέ 3 0)0 σκόντο.

ΠΛΑΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Τήν έσπέοαν τής 13 ε. μ. κατέπλευσαν είς μέν τόν 
όρμον Φαλήρου τό Ναυαγοσωστικόν Γερμανικόν άτμό- 
πλοιον «Berthilde» ύπό τόν πλοίαρχον Tesderpf ρυ 
μουλκοΰν έν μέρος πλωτής δεξαμενής,είς δέ τόν όρμον 
Κερατσινίου τό επίσης ναυαγοσωστικόν Δανικόν άτμό- 
πλοιον «Danmark» ύπό τόν πλοίαρχον Pedersen ρυ
μουλκούν έπίιης τό έτερον μέρος τής αύτής δεξαμενής.

Τήν δεξαμενήν ταύτην, τά άνω ατμόπλοια πάρε- 
λαβον έκ Φιοΰμε ένθα κατεσκευάσθη διά τόν λιμένα 
‘Οδησσοΰ, προσήγγισαν δ’ ένταΰθα πρός άνθράκευσιν.
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Καί τό μέν μέορς (Pontoon) τό ουμουλχούμενον παοα 
τοΰ «Berthilde» είχε μήκος 217 ποδών· τό δε παρά 
τοΰ «Danmark» 164. Ένούμενα τά δύο ταΰτα μέρη, 
αποτελούν δεξαμενήν μήκους 371 ποδών, πλάτους 79 
χαΐ ύψους 37" βύθισμα 4 ποδών.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΧΙβι

Επίσημος εχθεσις τοΰ έν Χίφ Έλληνος προξένου πρός 
τό "Υπουργείο» τών ’Εξωτερικών αναφέρει ότι κατά 
τό έτος 1900 κατέπλευσαν εις τόν αυτόθι λιμένα ύπό 
Ελληνικήν σηααίαν ατμόπλοια μέν 273, τόννων 91. 
570, ιστιοφόρα δέ 55 τό νων 5932. Οΐ άριθμοΐ ούτοι, 
συνεπάγεται ό κ. πρόξενος, εύγλώττως χαταδεικνύουσιν 
δτι ή 'Ελληνική άτμήρης πρώτην κατέχει θέσιν, κα 
θότι έπΐ 380 καταπλευσάντων άτμοπλοίων τά 273 εί· 
σΐν Ελληνικά, Τουναντίον τά ιστιοφόρα είσιν έλάχι- 
στα διότι έπΐ 1379 μόνον 55 έφερον τήν ’Ελληνικήν 
σημχίαν. Έπΐ τή ευκαιρία ταύτη οφείλω νά ποοσθέ- 
σω ότι τά 'Ελληνικά ατμόπλοια προτιμώνται ύπό τών 
κατοίκων τής ’Οθωμανικής Αύτοχρατοοίας παντός ξέ 
νου ατμοπλοίου.»

ΤΟ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

’Εν τώ παρελθόντι ήμών φύλλω ανηγγείλαμεν τήν 
σύγκρουσιν τοΰ Γαλλικού άτμοπλοίου «Κωνσταντίνος» 
μετά τοΰ "Ελληνικού «’Εμμανουήλ» συνεπείς τής ό 
ποιας συγχρούσεως τό Ελληνικόν κατεβυθίσθη. "Ηδη 
μανθάνομεν δτι τό άτμόπλοιον «’Εμμανουήλ» άνήκεν 
εις τούς κ.κ. αδελφούς Φιλίνη, Κωνστ. Τσιροπινάν χαΐ 
άλλους Συριανούς έφοπλιστάς, ήτο δε έν αύτώ πλοίαρ
χος ό χ. Νιχ. Μ Φιλίνης.

Τό άτμόπλοιον τοϋτο ήτο χατά τό πλείστον ήσφα- 
λισμένον, ευτυχώς δε δέν έφερε» άλλους έπιβάτας έχτός 
τοΰ πληρώματος, δπερ έσώθη.

Κατά τάς πληροφορίας Συριανών εφημερίδων οΐ ί 
διοχτήται τοΰ ναυαγήσαντος «’Εμμανουήλ» ποοέβησαν 
έν Άγγλίμ εις αγοράν έτέρου φορτηγού άτμοπλοίου 
τόννων 4,000 κατασκευής τοΰ 1897.

Ο «ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ»

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έπερατώθη ή επισκευή 
τής πρώρας τού άτμοπλοίου «Πειραιεύς», τό όποιον 
έπανήρχισε τούς πλοΰς αύτοϋ ύπό τόν πλοίαρχον κ I. 
Μακρήν.

*Η επισκευή τοΰ «Πειραιώς» έγένετο εις τόν έν Π-ι- 
ραιεί Μηχανουργείον τοΰ κ. Βασιλειάδου έντός 17 ήαε 
ρών, μετά τής διακρινούσης τό έργοστάσιον τοΰ χ. Βα 
σιλειάδου ταχύτητος χαΐ καλής εργασίας.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Έν τφ λιμένι Πειραιώς άπεφασίσθη ή τέλεσις αγώ
νων χολυμβητιχής χαΐ λεμβοδρομιών χαΐ θαλασσίων 
παιγνίων. Τό πρόγραμμα περιέχει 8 αγωνίσματα μετά 
βραβείων τιμητικών χαΐ χρηματικών.

Οί αγώνες ούτοι ώρίσθησαν διά τήν σήμερον Κυρια
κήν 19 Αύγούστου.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ή αγγελθείσα ένταΰθχ έμοάνισις πανώλους έν Σου- 
λινά διαψεύδεται έπισήμως ύπό τοΰ Ύπουογείου τών 
’Εξωτερικών.

— Έν Πόρτ ΣάϊΟ, κατά τηλεγράφημα τοΰ προξέ- 
ξένου έγένετο εν νέον κρούσμα, εις 5έ τό χωρίον Μι- 
τζαμάρ, κατά τηλεγράφημα έξ ’Αλεξανδρείας, εις πα- 
νωλικός θάνατος.

— Δυστύχημα ανεπανόρθωτου επληξε τόν τετιμημέ- 
νον οίκον τοΰ έν Ταϊγανίφ μεγαλεμπόρου καί έφοπλι- 
στοΰ κ. Σχαοαμαγκά. Ό 26ετής υιός αύτοΰ Παντιού 
σας διαμένων έν Παρισίοις έθηκε τέρμα εις τήν ζωήν 
του. Ή «Ναυτική Ελλάς» διαβιβάζει θερμά συλλυ
πητήρια πρός την δεινώ; τρωθείσαν οίκογένειάν του.

— Πρό τινων ημερών έλθόντες έκ Χίου παρέμειναν 
έπΐ τινας ημέρας ένταΰθα ό πλοίαρχος κ. Κ. Σαλιάρης 
καί δ έν Γενούη διαμένων παρά τώ μεγάλω ναυλομε- 
σιτικω γραφείφ τοΰ κ. Κώστα χ. Ν Μανός.

— Τό ιστιοφόρου «ΙΙρίγκτ,ψ Γεώργιος» τοΰ χ. Γ. 
Βολικά τόννων ’,250 ναυλωθέν άναμένεται κατ’ αύτάς 
εις Πετρούπολιν.

— ’Από τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου, ή έυ Σύρφ έ- 
δρεύουσα υέα Έλληυ. Άτμοπλοία άρχεται έβδομα- 
οιαίας γραμμής άπό τών Άγιων Σαράντα τής 'Ππεί 
ρου μέχρι Κωνσταντινουπόλεως καί έκεΐθεν μέχοι Βάς 
νας μετά προσεγγίσεων εις διαφόρους λιαένας τής "Ελ
λάδος καί Τουοκίας.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τα ναυτικά είδη δέν ύπέσττ^αν αξιοσημείωτου 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βιασμένα τι
μώνται κατ’ όκάν πρός 2.50.

Τά άβραστα πρός 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέττης πρός 2.40, τού 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έχ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

X ρώ μ α τ α
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α’. ποιότητος πω

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

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όχάν.
Τό σχοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, ποάσινον 

κλπ. πρός 1.10.
At τιμαί τών βερνιχίων ώς τοΰ Αμερικανικού, Αγ

γλικού και Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγας τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

Αΐ άγκυραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένός στατήρος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

At τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα 
λυβδίνων δια πλοία, στυπιων, σπάγγων καί ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος χαΐ τοΰ πάχους 
αύτών.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίέος Λχμ.ενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοδίλλ^η, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

■ Ιερέ ΙΙαρεκτροπής τών ΙΙυςίΐϊων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έςαρτισμ-οΰ τών Ιίλοίών ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

<·>αλασσαγραφοκος χάρτης Ελλάδος,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΜΙΙΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κ,υδερνήσεως καί αρωγή
Λύκειον

(Έγκρίσεο τής
Ιίεριλαμβάνει εμπορικόν Λύκειον,

Έπόπται τοΰ έμποοικοΰ Λυκείου
Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Καθηγητής τοΰ έμπορ. δικαίου έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίφ.

Γ. ΚΑΤΣΕΑΙΔΗΣ
Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητης Τραπέζης.

Έκπκίδευσις τελεία, πλήρης μόρφωσις
Η «Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΓΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙ0EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΒ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

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

Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων και Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

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

Άνεμ,ολόγοον ΙΙυξίδων παντός μεγέθους. 
Λοαγράμ-Ρ-ατα Λίαποέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιδλί- 

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως εις 
τόν αΐτοΰντα.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ

τοΰ δήμου Αθηναίων)
θετικών έπιστημών και ψιλολογ. Λύκειον 

Έπόπται τοΰ Λυκείου τών Θετικών έπιότημών 
ΤΙΜΟΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΓΛΟΣ 

Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίφ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
Καθηγητής τής-χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ. 

οικοτροφείου μετά πατρικής έπι6λεψεως 
ΒΟΥΛΗΣ.
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ΜΙΧΑΛ1ΝΟΣ και Σια
Ι1ΕΙΡΑΙΕΤΣ-ΛΟΝΔ1ΕΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

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

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ^ΑΔΕΛΦΟΙ
"Εμ,ποροι καί ναυλομιεσΐται. Λέ- 

χονται έμ.πορεύμ.ατα έπι πρημ.ηθεία 
κ«1 προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
και άτμ.όπλοια.

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

»♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦©♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
Al ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 

τής «Ναυτικής 'Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ εύθεϊαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής 'Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ί'να λαμβάνη γνώσιν τής 
έζοφλήσεω. τοΟ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπο'δειξις

ΦΪΆΛΑ
ΤΗΣ ‘ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΐίνται άντί 30 λεπτών έκοότον είς ά
παντα τά έν Άβι'ιναις βιβλιοπωλεία καί έ- 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείων παοά τό Υ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτική» Ελλάς» πωλείται εΐ; τό βιβλιο- 

χαατοπωλεϊόν ό «Ερμής» τοϋ χ. Γ. Ν. Άλεξάκη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδος Πραξιτέλου; 8

Φ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες έμ-πορικών άτμ.οπλοίων 

και ναυλορ.εσϊται. Λιεύϋυνσις τηλε
γραφική: ΑΑ,ΛΙΕΧΙΙΜ, Κωνσταντι
νούπολή.

··················

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAIGie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίφ 'Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καϊ εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικα'ι έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο
βίω και Νοβοροσίσκ·/;.

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
ΙΙράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης. Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τπ.Ιεγραιρ Δι,εύθννσα: CoTZIAS,SYRA.

*


