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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αί πρόοδοι τής Ναυπηγικής έν ’Ιταλία.—"Ορος άπαλλαγής τής άθφαΧεεας έκ τής άβαρίας 
άρθρον τοΰ χ. Έμμ. Μακρυγιάννη.— Γεωγραφικά ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη.— Τίϊραι άναβτροφής τον 
ρεύματος έν τή γεφνρα τον Ενρίπον τόν ’Ιούλιον 1901 ύπό τοϋ χ Μ. Ματβαιοπούλου, ύποπ οιομ 
γοο τοϋ Πολ. Ναυτικοΰ.— Ναντικά χρονικά ύπό Ν. I. Μπόταση ανθυποπλοιάρχου τοΰ Β Ναυτιχου.—- 
"Ολοι οί τύποι τών φορτηγών άτμοπλοίων.— Ό Φαροδείκτης τών 'Ελληνικών παραλίων ιι 
τάς τροποποιήσεις τον πάόας.—Μεταλλαγαί φά· ων καί φόνων.— Οί Ίβπανοί έν Γραφα 
ιστορικόν σημείωμα τοΰ κ. Κ. Ν. Ράδου.— 'Η ανξηόις τών άτμοπλοίων ιιας καί Λ έπέκταόις των 
έργαόιών των ύπό τοΰ χ. Κ. Κουτσουλέρη πλοιάρχου τοΰ έλλην. άτμοπλοίου «Μιτυλήνη·.— Η κίντιβις ν 
Ρουμανία ύπό X. Μεσσήνη.—Τελωνεΐον έν ΚύΟνω.—Ναντικά νέα κλπ.

Ε I Κ ΟΝ Ε Σ
Τύποι φορτηγών άτμοπλοίων.—Τό έλληνικόν άτμόπλοιον «Αμφιτρίτη» τών έν Βραιλμ κ. 

κ. άδελφών Σταθάτον.— Τρεχαντήριον έκ Κεφαλληνίας καταληφθέν έν τώ Λοννάβει νπ πα 
γων τόν παρελθόντα χειμώνα.

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΑΗ

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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Οί κ.κ. βυνΟρομ.τ,ταε παραχαλαΟνταε ν* βυνοδεύωβε τάς αίτήβεος τω^ 

πρός έγγραφήν μ-ετά τΟ'Ί άντετόμου.

ΣΗΜ. «ΝΑΥΤ. ΕΛΛ » Οί κρατήθαντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριθμόν τής «Ναυτικής 
Ελλάδος» θεωρούνται σννδρομιιταί αύτής.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
Τό εσχάτως έκ τών ναυπηγείων τής Spezia 

καθελκυσθέν ιταλικόν Θωρηκτόν « Βασίλισσα 
Μαργαρίτα» αποτελεί νεον πασιφανές δείγμα 
τής προόδου τής ναυπηγικής έν ’Ιταλία.

Ό τύπος τοϋ θωρηκτοΰ τούτου παριστά τήν 
καλλιτέραν χρήσιν τής χωρητικότητος έν σχέσει 
πρός τήν επιθετικήν δύναμιν καί πρός τάς άμυν- 
τικάς ιδιότητας πολεμικού πλοίου. ΤούΤο δέ 
ακριβώς είναι σήμερον τό πρόβλημα τής πολε
μικής ναυτικής αρχιτεκτονικής.

’Ιδού πώς έν τώ θωρηκτώ τούτω διηρέθη τό 
ολικόν βάρος τοΰ πλοίου, δπερ μεθ’ δλου τοϋ 
οπλισμού είναι 13426 τόννων.

Τό σκάφος καί παραρτήματα αύτοΰ τόννοι 
5,120.

Οί Θώρακες και σχετικαί συνδέσεις 3155.
Τό πυροβολικόν καί πυρομαχικά 1333.
Αί κινητήριοι μηχαναΐ 1553
Ή συνήθης χωρητικότης τών άνθρακαπο- 

θςκών 1000.
Τά ύποβρύχια δπλα αύτοΰ και ή ηλεκτρική 

έγκατάστασις 140.
Οί ύπολειπόμενοι 1125 τόννοι προωρίσθησαν 

Sti τάς λοιπάς ύπηρεσίας ήτοι ΰδατος, τροφών 
οπλισμού, ναυτών κλπ.

Είναι δέ τό σκάφος, τοΰτο στερεώτατον δικ- 
νύον 20 μίλια τήν ώραν καί φέρει ίσχυρότατον 
πυροβολικόν άναπτύσσον φοβερόν καταστρε
πτικήν ένέργεικν καθ’ οίουδήποτε τύπου έχθρι- 
κοΰ πλοίου. “Εχει δε και εΰρείαν αύτονομίαν, 
διότι έκτος τοΰ συνήθους έφοδίου 1000 τόννων 
ανθράκων, δύναται νά άποθηκεύση ετέρους 
1000 τόννους, είς τρόπον, ώστε έάν άναπτύςη 
ταχύτητα μόνον 10 μιλίων καθ' ώραν δύναται 
με την ρηθείσκν ποσότητα ανθράκων νά δια- 
νυση έξακολουθητικώς 10 χιλιάδες μίλια.

Καίτοι δέ ή έπιθετική ένέργεια καί δχι ή 
αμυντική, είναι έκείνη έξ ής έξαρτάται ή έκ* 
βασις τής ναυμαχίας καί ή καλλιτέρα άμυνα 
*ατα εχθρικού πλοίου είναι τό ταχύ καί απο
τελεσματικόν πΰρ τοΰ πυροβολικού. ’Εντούτοις 
τό θωρηκτόν «Βασίλισσα Μαργαρίτα» συνδυάζει 
μέγιστα προτερήματα αμυντικά χάρις είς τήν 
διασκευήν τού θώρακος αύτοΰ.

Συνελόντι είπείν ή «Βασίλισσα Μαργαρίτα» 
είναι πρώτης τάξεως θωρηκτόν καί έν αύτώ 
επραγματοποιήθησαν δλαι αί πρόοδοι τής ναυ
πηγικής.

Καί άφ' ού περί τών λαμπρών άποτελεσμά
των καί τής προόδου τής ναυπηγικής έν Ίταλίοι 
όμιλούμεν δέν πρέπει νά παρκλείψωμεν καί τή/ 

( έν τοΐς ναυπηγείοις τών ’Ανσάλδο έν Γενούη 
κατασκευήν νεωστί τών δύω τουρκικών τορπιλ- 
λοβόλων « Άβδούλ Μετζήτ» και Χαμηδιέ», 
τά όποια είχομεν τήν εύκαιρίαν νά θαυμά- 
σωμεν έν Πειραιΰ συνενούντα πάσαν πρόοδον 

1 έπιτευχθείσαν κατά τά τελευταία έτη είς τό 
είδος τοΰτο τών πλοίων.

Ό Τύπος τών ρηθέντων τοοπιλλοβόλων τού 
οίκου ’Ανσάλδο έχει τάς έξής διαστάσεις.

Μέγιστον μήκος μ. 50. 50
Μήκος μεταξύ τών καθέτων » 48. 50
Μέγιστον πλάτος » 5. 65
Ύψος » 3 20
Μέση βύθισις » 1, 20
’Εκτόπισμα τόννους 145 
Δυνάμεως ίππων » 2400
Έπιτευχθείσα ταχύτης μίλια 27. 50 
Χωρητικότης άνθραποθηκών τον. 60 
’Ακτίνα ένεργείας.
μέ ταχύτητα 14 κόμβων κόμβοι 2000 
Πυροβόλα τών 37 έκατ. άριθ. 2 
Σωλήνας έκσφενδονίσεως τορπιλλών » 2
Ή γενομένη δοκιμή αύτών είς μετρηθέν μί- 

λιον έπί βάσεως 7 μιλίων μέ τρικυμιώδη θάλασ
σαν καί άέρα τεταμένον έδωκε θριαμβευτικόν 
άποτέλεσμα είς τόν κατασκευάσαντα αύτά οί
κον, διότι ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν καί τά 
έν τώ μετά τής Τοι^κϊκής Κυβερνήσεως συμ- 
βολαίω συμφωνηθέντα προτερήματα.

Τά σκάφη δέ ταΰτά^πέστησαν έτέραν φοβέ
ραν, άλλα έπιτυχή δοκιμασίαν. Διαρκοΰντος 
τοΰ πλοΰ αύτών άπό Portofei'raio είς Μεσ
σήνην έπί τρεις ημέρας έπάλαισαν έναντίον ίσχυ 
ράς τρικυμίας καί άπέδειξαν δτι έχουσι στερεάν 
κατασκευήν καί λαμπρός ναυτικός ιδιότητας

Ότε δέ προσωρμίσθησαν είς Μεσσήνην, δπου 
έκ τηλεγραφημάτων τών διαφόρων σημαφο- 
ρικών σταθμών είχε φθάση ή εϊδησις τής ισχυ
ρός τρικυμίας, ήτις έδέσποζεν έν τώ Τυρρηνικφ 
πελάγει μετέβησαν είς έπίσκεψίν των οί αξιω
ματικοί τών έν τώ Λιμένι έκείνω ευρισκομένων 
τορπιλλοβόλων τοΰ ’Ιταλικού ναυτικού, οΐτινες 
άντελήφθησαν ίδίοις όμμασιν δτι ούδεμίαν βλά 
βην προεξένησεν είς αύτά ή τρικυμία καί συνε- 
χάρησαν τόν πλοίαρχον αύτών κ. Έλίαν, άξιον



Ναντικη 'Ελλάς 181

180 Ναι·· »κίι Ελλάς

κυβερνήτην τόσον ωραίων καί ισχυρών τορπι
λοβόλων.

Ό Ιταλικός οίκος Άνσάλδο δίδει συχνά 
δείγματα της τελειότητος τών ύπ’ αύτοΰ κα- 
τασκευαζομένών πλοίων. Ούτω τό καταδρομι
κών θωρηκτόν «Γαριβάλδης» ναυπηγηθέν έν 
τοϊς συνεργείοις Άνσάλδο έγένετο άντικείμενον 
θαυμασμού εσχάτως έν Τουλώνι, καί τά προτε
ρήματα αύτοΰ άνωμολόγησεν αυτός ούτος ό Γάλ
λος ναύαρχος κ. Caillai’d.

Μέχρι τοΰδε ό οίκος ουτος έχει κατασκευάση 
διάφορα πολεμικά πλοϊα διά λ)σμόν τής ’Ιτα
λίας καί άλλων Κρατών. Κκταπληκτικάς δέ 
προόδους έπετέλεσε καί είς τήν κατασκευήν τών

ΟΡΟΣ AllΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΚ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ

(συνέχεια

Έν ‘Ολλανδία (άρθ. 646 καί 719) ό όρος 
ελεύθερον άβαρία;, δέν έπεκτείνεται καί είς τάς 
γενικάς άβκρίας, άμα αύται δέν ύπερβαίνουσι Τό 
'έ/έκατοστόντήςάξίας τοΰ βλαβέντος πράγματος.

Έν Βελγίφ κατά τήν άναθεώρησιν τοΰ Εμπο
ρικού Κώδικος, έπροτάθη, όπως ό όρος ούτος 
περιορισθή μόνον είς τας είδικάς άβαρίας, μηέφαρ- 
μόζηται δέ ούτε έπί καθίσματος ή πυρκαϊάς, 
δεοε τόν λόγον δτι ό όρος ούτος, άπέβαλε την 
έννοιαν ήν έχει κατά τό άρθρον 409 τοΰ Έμπορ. 
νόμου ώς έκ τών ιδιαιτέρων συμφωνιών μεταζυ 
τών συμβαλλόμενων, άλλ’ ήπρότασις αύτη άπερ- 
ρίφθη, διότι έθεωρήθη προτιμώτεοον όπως δικ- 
τηρηθή ή γενική έννοια τοΰ όρου «έλεύθερον 
άβαρίας» είς δέ τούς συμβαλλομένους χορηγηθή 
άπόλυτος έλευθεοία, νά περιορίζωσι τήν έννοιαν 
τοΰόρου κατ’άρε'σκειαν ΐνα δυνάμει τών συμφω
νιών τούτων καθορίζηται ή έκτασις τής εύθύνης 
καί τό μέτρον τής άπαλλαγής του άσφαλιστοΰ.

Έκ τής συνοπτικής ταύτης ιστορίας ύπό νο
μικήν έποψιν, τής συνήθειας τοΰ όρου τούτου, 
δστις είνε σήμερον έν μεγίστη χρήσει, πειθόμεθα 
ότι ή έννοια αύτοΰ παραλλάσσει ώς έπί τό πολύ 
κατά τάς διαφόρους νομοθεσίας καί τήν διάφορον 
άντίληψιν.

Άλλ’ ίδωμεν ποια είνε ή ορθή λύσις τοΰ έν τή 
κεφαλίδε τεθε'ντος ζητήματος δπερ άνεκινήθη έπί 
τής έξής ύποθε'σ ως.

Ή άσφαλ εταιρία Reniberg el Cie ήσφά- 
λισε τόν έπί τού πλοίου Hareals φορτωθέντα 
άραβόσιτον, τό δέ φορτίον τούτο εύρέθη κατά τήν 

έμπορικών άτμοπλοίων, έάν λάβη τις ύπ’ δψεε 
τά μεγάλα άτμόπλοια τοΰ Φλόριο «Monte
negro» «Bosnia» «Bulgaria» κλπ. ύπ’ αύ 
τοΰ τελευταϊον κατασκευασθέντα καί είςΠειραιά 
καθ’ εβδομάδα προσορμιζόμενα.

Γνωστόν τυγχάνει ότι καί οί ήμε'τεροι άρχι- 
τέκτονες καί μηχανικοί τοΰ Βασιλικού ναυτικού 
έχο σιν άρίστην ίδε'αν περί τών ιταλικών ναυπη
γείων καί μετ’ ένδιαφέροντος παρακολουθοΰσι 
τάς έν ’Ιταλία προόδους, άνομολογεϊται δέ ότι 
άπό τής άπόψεως ταύτης ή ’Ιταλία ούδόλως 
ύπολείπεται τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας έν τισι 
δέ μάλιστα ύπερέχει αύθών.

καί τέλος)

άφιξιν τοΰ πλοίου είς τόν προορισμόν του, βε- 
βλαμμένον έκ πυρκαϊάς. Οί παραλήπται ήγειρον 
άγωγήν κατά τής ασφαλείας ζητοΰντες άποζη- 
μίωσίν δεά τήν βλάβην ταύτην. Κατά τής άγω- 
γής δέ ταύτης, ή άσφάλεια άντέταξεν ότι ή 
βλάβη προήλθεν έξ ίδιου τοΰ πράγματος έλατ- 
τώματος, καί δτι συνεπώς ούδεμίαν κατά νόμον 
φέρει ευθύνην.

Ούτω έχούσης τής ύποθέσεως ήτο έξεταστέον. 
Τίνα έννοιαν έχει ή ρηθεϊσα ρήτρα έν σχέσει 
πρός τό δικαίωμα άπαλλαγής τού άσφαλιστοΰ 
δι’ ’ίδιον τοΰ πράγματος έλάττωμα, δπερ δι
καίωμα άπολαύει έκ τε τοΰ νόμου, καί τοΰ άσφα 
λιστικοΰ συμβολαίου. "Ητοι άφοΰ ό άσφαλιστής 
δέν είναι ύπόχρεως ν’ άποζημιώση τόν άσφ αλιζό- 
μενον, άμα τό φορτίον έβλάβη έξ ίδιου του ελατ
τώματος, είνε δυνατόν νά θεωρηθή ύπεύθυνος έν 
περιπτώσει πυρκαϊάς, άδιάφορον άν ή πυρκαϊά 
τού φορτίου προήλθεν ές ίδιου τού πράγματος 
έλαττώματος;

‘Ο ήμέτερος Έμπορ. νόμος, όρίζων τήν έν
νοιαν τοΰ δρου έλεύθερον άβαρίας, κανονίζει 
τάς συνέπειας τής τοιαύτης γενικής ρήτας, άσχέ- 
τως ποός πάσαν έξαίρεσιν, συνομολογουμε'νην 
μεταξύ άσφαλιστοΰ καί άσφαλιζομένου, διά 
τοΰτο δέν όμιλεϊ πίνε; έσονται αί συνέπειαι τοΰ 
δρου,άμα γίνονται έξαιρέσεις ώρισμένων δυστυ
χημάτων οίον έλεύθερον άβαρίας έκτος περιπτώ- 
σεως, συγκοούσεως, καθίσματος, πυρκαϊάς κλπ.

Έπί τής ύποθέσεως ταύτης ήσχολήθη τό 
Άνώτατον δικαστήριον τής Γαλλίας είπόν ορ

θότατα, δτι ή έννοια τοΰ άσφαλιστικοΰ συμβο
λαίου είνε δτι, ό άσφαλιστής άναλαμβίνει ευ
θύνην διά πάντας τούς κινδύνους τής πυρκαϊάς, 
οίτινες δύνανται νά άπειλήσωσι τό πλοΐον καί 
συνέπεια τών όποιων έπέρχεται βλάβη εϊς τό 
φορτίον, δτι επομένως ή βλάβη αύτη, καίτοι 
ήδύνατο τό φορτίον εύχερέστερον έκ τής άναπτυ- 
χθείσης έκ τής πυρκαϊάς, θερμότητος νά βλαβή 
ώς έκ τής φύσεως αύτοΰ, ούχ’ ήττον είνε συνέ
πεια τής πυρκαϊάς τής όποιας τούς κινδύνους 
ήσφάλισεν ό άσφαλιστής, έξαιρέσας τούτους έκ 
τοΰ όρου «έλεύθερον άβαρίας».

Είνε άναμφισβήτητον κατ’ έμέ δτι αί σκέ 
ψεις αύται τής άποφάσεως είσϊν ύγιεΐςκαί όρθχ 
διότι ό άσφαλιστής δέν ένέχεται μέν δΓ ϊδ ί> 
τοΰ πράγματος έλάττωμα, καί είνε άπηλ 
λαγμένη ή άσφάλεια άλλ’ ή άπαλλαγή αύτη 
» ' » ' , ζ r Λ.υποκειται εις την εςαιρεσιν του γεγονότος τής 
πυρκαϊάς, δπερ γεγονός άνατρέπεε τήν απαλ
λαγήν τοΰ άσφαλιστοΰ άπό ίδιον τοΰ πράγματος 
έλάττωμα’ άφ ’ ετέρου δυνάμει τοΰ δρου, πάσης 
μερικής άβαρίας, καθιστά τούτον ύπεύθυνον δυ
νάμει τής συμφωνίας, ητις έχει γενικήν έννοιαν.

Ούτω ερμηνεύει τόν όρον τούτον, έν σχέσει 
πρός την πυρκαϊάν δι’ ίδιον τοΰ πράγματος έλάτ
τωμα καί ό περιλάλητος διά τή' έμβρίθειαν καί 
περιεκτικότητα καί τήν σοφή' διακανόνισιν τών 
πολύπλοκων καί δυσχερών άσφαλιστικών ζητη
μάτων Κανονισμός τού ‘Αμβούργου τοΰ έτους 
1867 εν άρθρφ 104, δστις έπέχει τόπον κοινού 
ασφαλιστικού συμβολαίου καί ασφαλούς όδηγοΰ, 
πρός διαφώτισιν τού κυκεώνος τών άμφιβολιών 
περί τήν έννοιαν τοΰτε νόμου καί τών άσφαλι- 
στικών συμβολαίων.

Μόνη περιπτώσιςκαθ’ ήν καθιεροΰται ή απαλ
λαγή τοΰ άσφαλιστοΰ δΓ ίδιον τοΰ πράγματος 
ελάττωμα προκειμένου περί πυρκαϊάς είνε ή αυ
τόματός άνάφλεξϊςτοΰ άσφαλισθέντος φορτίου, 
ήτοι οσάκις ή αιτία τής πυρκαϊάς έγκειται έν τή 
φύσει τοΰ φορτίου άνευ έξωτερικής έπιδράσεως 
πυρός.

Περί τών ζητημάτων τούτων ποιείται έκτε- 
ταμένην άνάπτυξιν ό έμπειρος άσφαλιστής τών 
Ιίαρισίων De Courcy (’Ερμηνεία τοΰ άσφαλ. 
’υμξολαίουέπί έμπορευμάτων άριθ. 10) Παραβ. 
καί Έφετείου Παρισίων άπόφασιν τής 26 Ία- 
^υαρίου 1899 καί τής 14 Δεκεμβρίου 1899 
Ίκι άποφ. ’Ακυρωτικού τής 1 Αύγούστου 1899.

Σύρος Εμμ. Μακρυγταννης

δικηγόρος

ΕΞ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗι ΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΓ-ΧΙΠΕΛΑΓΟΤΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΟΥ *■ ΜΙΚ· ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Λέρος

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
Πεμίπ.Ιονς ’Αγγλικά μίλια 
"Υψο. Γαλ’ικά μέτρα.

Πλάτος Β. 37» 09' 
Μήκος Α. 26° 52’

54 88%
22.—

323.—

"Υδρα

Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πεμίπ.ίονς ’Αγγλικά μίλια 
"Υψη, Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 20’
Μήκος Α. 23° 28’

Άγιος Στράτης (Ευστράτιος)

Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Πεμίπ.Ιονς ’Αγγλικά μίλια
Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 39° 30'
Μήκος Α. 24® 59’

49.73
25 —

597.—

45. 10
15.—

296.—

Σκιάθος

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πεξ/Ιπ.Ιους ’Αγγλικά μιλιά
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β 39» 09'
Μήκος Α. 23Ί 28'

Νίθυρος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΙΙεμίπΛους ’Αγγλικά μίλια 
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36° 35'
Μήκος Α. 27° 12’

Ψαρά

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠεμίπΛους ’Αγγλικά μίλια 
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 38° 34'
Μήκος Α. 25° 36'

”Ιδε προηγούμενον.

4 4.60%
18.—

455. —

42.87
14.—

692.—

41.17
15.—

564.—

1
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ΟΡΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΓ ΡΕΤΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΓΕΦΪΡΛ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ | 90 I

ΝΑΤΤ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
(ΙΙολειιικόν Ναυτικόν).

Χρο-
V0- 
λς- 
γί*

Διευθύνσεις ρεύματος

πρωίας s εσπέρας

πρός Ν.ί πρός Β.ΙπρόςΝ··] προς Β.

[Ιαρατηρήβίΐ;

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0» 37*
1
2
2
3
4
4
5
5

25
1 ι
51
27

0
32

4
37

6» 4.9*
7
8
9
9

10
10
11
11

37
21

1
35

8
40
12
47

1»
1
•2
3
3
4
4
5
5

7»
8
8
9
U

10

13*
00
42
18
52
26
56
28

πρός Β. Iπρος Ν.

Αί ένταύθα σημειούμεναι ώραι πρέπει νά 
αύξηθώσι κατά 5 περίπου λεπτά διά την διάρ
κειαν τής στάσεως τοϋ ρεύματος.

Αί ώραι αύται έπηρεάζονται ύπό τών άνε'μων. 
Καί οί μένΝότιοι καίΝοτιοδυτικοΐ ισχυροί άνεμοι 
γίνονται αισθητοί άπό τής πρώτης ήμέρας, αυ
ξανόμενης τής ταχύτητος τοϋ πρός Β ρεύματος 
καί έπιταχυνομένης τής ώρας τής άλλαγής,οί δέ 
Βόρειοι, οί καί έπικρατοΰντες κατά τόν μήνα 
τούτον μετά δύο ή τρεις ήμέρας.

Ισχυρόν τό ρεΰρα περίπου 6,5 μίλια θά είνε, 
την 3ην εσπέρας, τήν 4>ΐν καί τήν 5ην πρωί, ο
μοίως τήν 19ην εσπέρας 20ην,21ην,καί 2‘αν 

■ μη λαμβανομένων ύπ’ οψει τών άνέμων.

10
11
12
13
14
15

0» 10*
0 58| 7

άνώ μαλα 
ανώμαλα 
ανώμαλα

5“ 50* 112“

6» 20*'
13

6ω 44*0“ 31*
ανώμαλα 
ανώμαλα 
ανώμαλα

5“ 22* I 11» 36*
6» 17* I —

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

π

4*ι

ρός Ν.Ι πρός Β.| πρός Ν.| πρός Β.

0“ 30* 6“ 41* 0» 52* 7» 2*
1 12 7 21 1 29 7 38
1 48 7 59 2 9 8 20
2 29 8 38 2 48 8 56
3 6 9 16 3 24 9 33
3 43 9 52 4 1 10 11
4 21 10 31 4 41 10 51
5 1 11 12 5 24 1 1 36
5 48 12 00 6 13

τρό ; Β. πρόί Ν. πρός Β.| πρός Ν.

0» 26* 6» 40’ 0“ 56*
i 7»' 12’

1 30] 7 ' 50
άνώμαλα 
άνώμαλα 

5» 40*111» 57*|

Σημ. Θά ήδυνάμεθα άκριβέστερον νά ορίσω 
μεν τά φαινόμενα της παλίρροιας έν τφ Εϋρίπω 
έάν έν αί γενόμεναι παρατηρήσεις ύπό τών μη
χανικών τών δημοσίων έργων έγίνοντο κατά 
τούς κανόνας της έπιστήμης. Άπό τοΰ 'Οκτω
βρίου τοΰ 1897 εϊχομεν ύποδείξη τόν τρόπον 
της έγκαταστάσεως τών πρός τούτο οργάνων 
έν διαλέξει έν τώ ΙΙολυτεχνικώ Συλλόγω" δυ
στυχώς όμως δέν έλήφθη ύπ’ οψει ύπό τών αρ
μοδίων ούτος, καίτοι ούτε κόπου ούτε δαπάνης 
έδε'ετο ή έγκατάστασις, καί αί μέχρι τοϋδε γε
νόμεναι παρατηρήσεις είνε δλως άχρηστοι ύπό 
ναυτιλιακήν έποψιν.

Μ. Ματθαίο.ιοτλος
• Υποπλοίαρχος τοϋ Π. Ναυτικού.

ανώμαλα
ανώμαλα 

5“ 8*111» 24* 
6 14| -

30
31

0» 24* 6» 37* 0» 50* 7» 1*
1 12 7 23 1 31 7 44

Γερμανία.—Εις τά έν Dantsig ναυπηγεία 
Sllichau καθειλκύσθη τήν 6 ’Ιουνίου τό θω - 
ρηκτον Γ) δπερ ώνομάσθη V\ ettill. Έχει μή
κος μεταξύ τών όρθιων 120μ, μήκος ολικόν 
127μ, 30, πλάτος 20μ, 9 ', πρυμναΐον βύ
θισμα 8μ, 5 καί έκτόπισμα 12000 τόννων 
Φέρει θωρηκτήν ζώνην έξ έσκληρυμένου χάλυ 
βος, ήτις'είς μέν τό μέσον καί έπί μήκους ίσου 
πρός τά τού ολικού, έχει πάχος 225χιλ έως 
250χιλ, εις δέ τά άκρα 100χιλ έως 127χιλ. 
άνωθεν τήςζώνης ταύτης φέρει θώρακα 140χιλ 
έως 152χιλ πάχους, περιβάλλοντα άπαν τό σκά
φος. Τό πάχος τού θωρηκτού καταστρώματος 
ποικίλλει άπό 40 έως 76χιλ. Τρεις άνεξάρτητοι 
άλλήλων μηχαναί, τριπλής έκτονώσεω; θ' άνα- 
πτύσσωσι δύναμιν 15000 ίππων καί ταχύτητα 
19 κόμβων' ό κανοΜκός φόρτος τών γαιανθρά
κων τοΰ πλοίου έσται 65(1 τόννων θά δύναται 
δμως νάνέλθη μέχρι 1200 τόννων. Τό πυροβο
λικόν αυτού θ’ άποτελήται, 1) έκ τεσσάρων πυ
ροβόλων τών 24 ύφεκατ. ταχυβόλων, τετοπο- 
θετημένων έντός δύο τεθωρακισμένων πύργων 
πάχους 255χιλ κινουμένων δΓ ύδραυλικής πιέ- 
σεως· τούτων ό μέν πρωραίος θά εύρίσκηται εις 
ύψος 9μ, 15, ό δέ πρυμναίος εις ύψος 6μ. 5 2) 
έκ δεκαοκτώ πυροβόλων τών 15 ύφεκατομ. τα
χυβόλων, ών, 8 έν θωρηκτώ πυροβολείω κειμένφ 
έπί τοϋ κυρίου τού πλοίου καταστρώματος, 2 
εις τό πρωραίου μέρος τοΰ καταστρώματος τού
του, 4 εις τήν πρώραν εκατέρωθεν τοΰ πρωραίου 
πύργου έν γοργύραις πάχους 152χιλ καί 4 έπί 
τοΰ άνωτέρου καταστρώματος έντός περιστροφι
κών πύργων πάχους 152χιλ 3) δώδεκα πυρο
βόλα τών 88 χιλιοστομ. 4) δώδεκα ".ών 37χιλ 
καί οκτώ μυδραλιοβόλων καί τέλος έξ έξ τορ
πιλοβλητικών σωλήνων ών 5 υποβρύχιοι. Τό 
πλήρωμα αύτοϋ άποτελείται έζ 715 άνδρών.

Τά καταδρομικά 4ης τάξεως Medusa καί 
Thetis, 28(j0 τόννων, 8000 ίππων καί 21 
κομβ. 5 ταχύτητος εισίν έτοιμα,δπως άρξωνται 
τών δοκιμών των.

’Ιταλία. Τό καταδρομικόν Agodard (1350 
τόννων) έξετέλεσε τάς δοκιμάς ταυ, ύπό πίεσιν 
έν τοϊς λέβησιν 11 χιλιογρ. 9 έδωκεν έπί 6 ώρας 
διά φυσικοΰ έλκυσμού, ίππους 4670, στροφάς 
190 καί ταχύτητα 18κομβ, 8 ή κατανάλωσις 
τών καυσίμων ήτο 0 χιλιογρ, 929 καθ’ ίππον 
καί ώραν ύπό πίεσιν 14 χιλιογρ. 2 διά τεχνητού 
έλκυσμού και έπί τρεις κατά συνέχειαν ώρας 
έδωκεν ίππους 8550, στροφάς 232 καί ταχύ

τητα 22 κομβ, 2.
Λέγεται, ό'τι μετά τάς έπιτυχεϊς όοκιμάς του 

ύποβρυχίου DellillO, αίτιν ς έγένοντο ένώπιον 
τοΰ βασιλέως, ή ’Ιταλική κυβερνησις θάποφα- 
σίση τήν κατασκευήν 20 ύποβρυχίων τοΰ τύπου 
τούτου

ΙΙορτογαλλία. Τό μι-ρόν καταδρομικόν Rai- 
llha I). Amelia, 1600 τόννων, δπερ κατα- 
σκευάσθη έν Λισσαβώνι έπί τή βάσει σχεδίων 
τού Γάλλου ναυπηγού CrOIieaU έξετέλεσε δο
κιμάς λίαν έπιτυχεϊς ύπό πίεσιν έν τοϊς λέβησιν 
1 1 χιλιογρ, 33 καί διά φυσικού έλκυσμού έδω
κεν έπί 5 ώρας, ίππους 3088, στροφάς 170 
-αί ταχύτητα ι7κομ1ίή κατανάλωσις τών καυ
σίμων ήτο Οχιλ, 64 καθ’ ίππον καί ώραν’ εϊτα, 
ύπό τους αυτούς δρους καί έπί 24 ώρας έδωκεν 
162 στροφάς και 15 κομβ, 75. Ύπό πίεσιν 
12 χιλ. διά τεχνητού έλκυσμού καί έπί τρεις 
ώρας έδωκεν, ίππους 5396 στροφάς 200 καί τα
χύτητα 2Οκομ,6·ή κατανάλωσις τών καυσίμων 
ήτο Οχιλ,96 καθ’ίππον και ώραν.

Ρωσσία. Τά εις τήν άπωτάτην άνατολήν ευ
ρισκόμενα τεθωρακισμένα καταδρομικά θέλουσιν 
έφοδιζσθή διά μεγάλης λέμβου,ήτις έσται προω- 
οισμένη νά καταδιώκη τά πλοιάρια τών Κινέζων 
πειρατών παράτε τάς άκτάς καί έντός τών πο
ταμών. Ή λέμβος αύτη εινε έφοδιασμένη δΓ 
ιστίων,δύναται δμως νά κινήται καί διά μικράς 
μηχανής καταναλισκούσης καύσιμον υγρόν: άε- 
ροθάλαμός τις καθιστά αύτήν άβύθιστον καί έν 
αύτή έτι τή περιπτώσει καθ’ήν ήθελεν εΐσρεύσει 
έν αυτή μεγάλη ποσότης ΰδατος. Πέντε τοιαύτα 
πλοία άπεστάλησαν ήδη- έχουσι μήκος 11μ καί 
πλάτος 2μ, 50.

Τουρκία. Ή κυβέρνησις προτίθεται νά πζ- 
ραγγείλη καταδρομικόν δευτέρας τάξεως εις τά 
ναυπηγεία Armstrong.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι. Τήν 18 Μαίου τό 
τορπιλλοβόλον Bagley (60 τόννων) έξετέλεσε 
δίωρον δοκιμήν καί καί έδωκε ταχύτητα άνω- 
τέραν κατά 1,2 κόμβους τής προϋπολογισθείσης 
εις τό τέλος μάλιστα τής δοκιμής ή ταχύτης 
αυτού άνήλθε μέχρι 30 κόμβων- τό δμοιον αύτώ 
Barney, έδωκεν έν προκατακτική τινι δοκιμή 
ίππους 4006 (αντίτών 2200 προϋπολογισθέντων) 
καί ταχύτητα 29 κομβ, 3. ή πίεσις ήτο 16 
χελιογραμ.

Έν Άθήναις τή 18η ’Ιουνίου 1901

Χικ. I. Μποταςης

Ά θυποπλοίαρχος τοϋ Β. Ναυτικού
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΠΓΟΝ ΑΤΜΌΠΛΟΙΟΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

Οί κίνδυνοι, τούς όποιους διέτρεχον είς τάς τρικυμίας, τά εχοντα μεγάλα κενά έν τώ χαταστρώματι άτμό- 
πλοιον : δηλ. τά άναφερόμενα είς τάς εικόνας 1, 2, 3 καί 4, εντός τών όποιων εισέρχονται τά κύματα μή εύ- 
ρίσκοντα έλευθ'ραν έξοδον καί ταχεΐαν, ηνάγκασαν τούς ναυπηγούς τών άτμοπλοίων νά καταφύγωσιν είς περισ- 
σοτέραν κατάφραξιν τοΰ χώρου τοϋ καταστρώματος.

Είκών 6

Οί τύποι 5 καί 6 μας δεικνύουν πόσον μέρος τοϋ άνοικτοΰ καταστρώματος έκαλύφθη διά τών τύπων τού
των. Παρέμενε δέ τό άπό γεφύρας μέχρι τοΰ ναυτώνος μέρος άφρακτον.

Τό σύστημα τοΰτο έθεωρήθη καταλληλότερον καί έπεκράτησεν άρκετά ετηώς ό μόνος θαλασσινότερος τύπος 
τής κατασκευής τών άτμοπλοίων. Είναι τόννω'Το έλληνικόν φορτηγόν άτμόπλοιον «’Αμφιτρίτη» τών έν Βραΐλα κ. κ. άδελφών Σταθάτου. 

4,400 καί πλοιαρχεύει έν αύτώ δ κ. Στ. Χάνος.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ. κ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ

ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Επειδή δ μέχρι τούοε γνωστός «Φαροδεί
κτης τών Ελληνικών παραλίων» δ μετά περισ
σής έπιμελείας έπεξεργασθείς καί συμπληρωθείς 
παρά του κ. Γ. Ιΐλαστροπούλου ύπέστη έκτοτε 
ούκ όλίγας μεταβολάς καί συμπληρώσεις καλόν 
έκρίναμεν χάριν τών ναυτιλλουένων νά δημο- 
σιεύσωμεν έν τήβΝαυτική Έλλάδι» πλήρη τον 
Φαροδείκτην τούτον περιέχοντα πάντας τούς 
μέχρι 1ης Μαρτίου τού 1901 ίδρυθέντας φάρους 
καί φανούς.

Ίόνιον Πέλαγος
Πεντακόσια πεντήκοντα μέτρα πρός δυσμάς 

της άκρας Καστρί της περιφέρειας Κερκύρας 
είναι δ φάρος τών Όθωνών β' τάξεως μέ φώς 
λευκόν μετ ’ εκλάμψεων ερυθρών άνά παν λε
πτόν φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 26 
μιλίων. Το ύψος της εστίας τού φωτός άπό μέν 

τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης είναι 106 μ. καί 
40, άπό δέ τής βάσεως τού κτιρίου 13 καί 90. 
Εύρίσκεται έπί πύργου στρογγύλου λευκού έπί 
οικίας λιθόκτιστου. Ό πυρσός αύτού ήνήφθη 
κατά τό 1872.

Γεωγραφική θέσις : Πλάτος βόρειον 39°, 5Γ 
22" . Μήκος ’Ανατολικόν 19°, 26' , 28" .

Περιστερών
Έπί τής κορυφής τού ομωνύμου νησιδίου έν 

τώ βορείω στομίω τού πορθαού Κερκύρας ύπάρ- 
χει δ φάρος Περιστερών ε' τάξεως μέ φώς λευ
κόν μετ’ έκλάμψεων έρυθρών άνά παν λεπτόν, 
φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 15 
μιλίων. Τό ύψος τής εστίας τού φωτός είναι 
άπο μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 30 μ. 
άπο τήν βάσιν δέ τού κτιρίου 16 καί 70. 
Εύρίσκεται έπί πύργου στρογγύλου λευκού. Ό 
πυρσός του ήνήφθη κατά τό 1828 καί μετερ- 
ρυθμίσθη τώ 1887. Γεωγραφική θέσιο: Πλ. 
Β. 39°, 47'· 13". Μήκος Α. 19°, 58' 30".

Ιίαρατήρ. Ή ύφαλος Σέρπα κεΐται 1 1 )2 
μίλιον προς Ν. 11° Α. τού πυρσού καί ήμι-

Ελληνικόν τρεχαντηριού εκ Κεφαλληνία; μέ φορτίον έλαιοπυρήνων καταληφθέν ύπό πάγων τόν παρελθόντα 
Ζειμώνα είς τόν Λουνχβιν. Καί ή εικών αΰτη οφείλεται είς τόν έν Βραΐλα διακεκριμένον καλλιτέχνην κύριον I 
™arco Clein.
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συ μίλιον τή; ύφαλου Μπαρκέττας πρός Άνα 
τολάς.

Λιμένος Κέρκυρας
Έπί τής κορυφής τοϋ φρουρίου τής Άκρο- 

πόλεως φάρος ο τάξεως, μέ φως λευκόν στα
θερόν, φωτίζων είς άπόστασιν 16 αιλίων έν αι
θρία νυκτί. Το ύψος τής εστίας τοΰ φωτός άπό 
μέν τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης είνε υ.. 74 
καί 70, άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 10,00. 
Αύρίσκεται έπί πύργου στρογγύλου λευκού έπί 
τοΰ φρουρίου. Ό πυρσός του ήνήφθη κατά τό 
1852 καί μετερρυθμίσθη κατά τό 1887.

Γεωγραφική αύτοΰ θέσις : Ιΐλ. Β. 39°, 37’ 
10". Μήκος Α. 19° 56' 42".

Παρατήρ. Είνε ορατός άπό Β. 80° Ζ. μέχρι 
Ν. 10° Α. έν τομεϊ 270 μοιρών.

Λευκίμαης
Έπί τοΰ Ακρωτηρίου τής Λευκίμμης ύπάρ- 

χ·ι φανός λιμένος μέ χρώμα έρυθρόν σταθε 
ρόν φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 6 
α,ιλίων. Έχει ύψος άπό μέν τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης μ. 6 καί 70, άπό τήν βάσιν 
τοΰ κτιρίου 6,00. Εύρίσκεται έπί σιδηράς κλει- 
σιάδος παραπλεύρως ξυλίνου παραπήγματος. 
Ηνήφθη τό 1825 καί μετερρυθμίσθη τό 1890. 
Ή Γεωγραφική αύτοΰ θέσις είνε Πλ. Β. 39° 
27', 6" καί Μ. Α. 20°, 5' 28" .

Παρατήρ. Τά άβαθή μέρη τής θαλάσση; 
εκτείνονται είς άπόστασιν 2 μιλιών άπό τής 
ξηράς ένθα ό φανός.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΦΑΡΩΝ κΉ ΦΑΝΩΝ

Ίταλόα—Κόλποο ΊΓαράντου.
Ό Φάρος τοϋ ακρωτηρίου Alice, αριστερά 

τω εΐσερχομένω είς τόν κόλπον τοϋ Ταράντου, 
δέν είναι φωτός λευκοϋ διαλείποντος ώς άναφέ- 
ρεται είς τά δημοσιευθέντα ναυτικά έγγραφα, 
άλλά φάρος μετ ’ εκλάμψεων λευκών κατά δέκα 
δευτερόλεπτα

Γεωγραφ. θέσις αύτοΰ.
Πλάτος Β. 39ο 23' 53''.— Μήκος Α 17° 

09' 27".
θάλασσα τοΰ Μαρμαρά.

Κόλπος Νικομήδειας.
Ό φανός τοϋ Ντίλ-Μπουρνοϋ δέν εύρίσκε

ται εϊς τήν γεωγραφικήν θέσιν, ήν αναφέρει ή 
ειδοποίησες τής ’Οθωμανικής Κυίερνήσεως άλ
λά 6 δέκατα τοϋ μιλίου Άνατολικώτερον τής 
σημειουμένης θέσεως.

Γεωγραφική θέσις αύτοΰ
Πλάτος Β 40ο 46’.— Μήκος Α. 39ο 

31' 49"
Λ.ομ.ήν Λϊεαπόλεως

Περί τά) 350 μέτρα πρός τάς 79ο άπό τής 

άκρας τοϋ μολου τοϋ ’Αγίου Βικεντίου ήγκυρο- 
βολήθη σημαντήρ μέ φως πράσινον σταθερόν. 
Ό σημαντήρ ούτος είναι προσωρινός καί χρησι
μεύει διά τάς εργασίας τού νέου βραχίονος, με
τά τό πέρας τοϋ όποιου θά άφαιρεθή.

3£αρί5τ4νέα.
Πρός τό ’Ανατολικόν μέρος τής Σαρδηνίας 

καί είς τήν ’Αγκυροβολιάν τοϋ Κ ά ρ λ ο-Φό ρ- 
τ ε έτοποθετήθησαν όριστικώς οί έπισκευασθέν- 
τες σημαντήρες οΐτινες έσήμαινον ' τήν διάβασιν 
τών στενών, τά δέ προσωρινά σημεία άφηρέθη- 
σαν.

01 ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΝ ΤΡΑΦΑΛΓΑΡ
(Ιστορικόν σημείωμα Κ. Ν. Ράσου).

Φίλε Κύριε Διευθυντή.
Είς τήν έρώτησίν σας απαντώ : Τά ισπανικά 

σκάφη πκρατάςεως τά μετασγόντα τής έν 
Τραφάλγαρ’ναυμαχίας ύπό τόν ναύαρχο Γκρα- 
βίνα, τελοΰντα ύπο τήν γενικήν αρχηγίαν τοΰ 
Γάλλου ναυάρχου Βιλλεναϊβ, ήσαν τά τρίκροτα 
καί δίκροτα ΙΊρίγκηψ τών ’Ασταυριών, Αγία 
"Αννα, Παναγία 'Γριάς·, Ράγιο, ΓΙοσειδών, 
’Αργοναύτης, "Αγιος Ίλδεψόνσος, Βαχάμα, 
'Άγιος Ιωάννης Νεποηουθένος, ’’Αγιος 
Αύγονστϊνος, Μονάρχης, Μοντανιέθ, "Α
γιος Φραγκίσκος Άσίζ, "Αγιος Ίούτσος καί 
"Αγιος Λέανδρος, δεκαπέντε έν ολφ πλοϊα τής 
γραμμής, ών έπέδαινον δωδεκασχίλιοι σχεδόν 
άνδρες καί ών τό πρώτον ναυπηγηθέν έχρονολο- 
γεΐτο άπό τοΰ 1749, κτισθέν έν ’Αβάνα τής 
Κούβας. “Ωστε λίαν έσφαλμέναις είναι αί πλη· 
ροφορίαι τού έκ Μελέτης έπιστέλλοντος διά μα
κρών είςτό «"Αστυ» περί τοΰ διαλυομένου νύν εν 
τώ λιμενε τούτω ύπό τών “Αγγλων, ού; καί κα
κίζει πί τούτω, παμπαλαίου τρικρότου, είς ο 
ούτος δίδει τό όνομα Ίβηρνία άπό τοϋ λατινι
κού Hiberilia καί ύπολαμβάνη λάφυρον τών έν 
Τραφάλγαρ άθλήσαντος “Αγγλου ναυάρχου Κολ- 
λφιγκούδ. Άν τό σκάφος τούτοάπετέλεσε μέρος 
τού ισπανικού στόλου ύποάλλοόνομα δένγινώσκω’ 
τή βέβαιον όμως είναι δτι τό όνομα Hibernia 
δέν ύπήρξεν έν τώ ίσπανικώ στόλω τού Γκρα- 
βίνα δπερ άλλως εί ναιτό όνομα το όποιον δίδουσω 
είς τήν Ιρλανδίαν ό ’Ιούλιος Καίσαρ καί ό Τά- 
κιτος, καί δπερ οί Έλληνες οΰδεποτε, είπον 
Ίβηρνίαν, όπερ δέν θά είπή τίποτε, άλλά Ίέρ- 
νην ώς ό Στράβων, ΤΙριν ώς Διόδωρος ό Σικε- 
λιώτης καί Ίόυέρναν. Άλλ’ ούτε καν τό όνομα 
Ίβηρία καί έφερε τι τών σκαφών τών άγω- 
νισθέντων έν ΤροοφοεΑγάρ.

Ύμέτερος
Κ. Ν· Ραδοχ

Β ΑΤΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΙΙΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ

θυμένα λανθάνει ή όσημέραι αύξησις τής 
άτμήρους 'Ελληνικής ναυτιλίας, τής όποιας 
τά ατμόπλοια προ τεσσάρων άκόυ.η έτών, 
ήδυναντο νά με-ρώνται είς τά δάκτυλα. Ό 
καταπληκτικός καί ραγδαίος ούτος πολλα
πλασιασμός. ή έζαψιςήτις κατέλαβεν, ούχί 
μόνον τόν κυρίως Ναυτικόν κόσμον, άλλά 
καί τούς μηδέποτε άναμιλθέντας είς θαλάσ
σιας Επιχειρήσεις, ό πυρετός, λέγω, ούτος 
πρός άπόκτησιν άτμοκινήτων, δστις Εσχά
τως άκράτητον έλαβε χαρακτήρα, φαίνεται 
κατ άρχήν αίσιος οιωνός καί χρηστάς δί- 
0ων έλπίδας,μετά χαράς δέ άμα καί υπερη
φάνειας άπαντες οι "Ελληνες όμιλώμεν 
όιά τήν πρόοδον ταύτην. Καί τω δντι ούτω 
θά είχε τό πράγμα, έάν οί Έλληνες πλοί
αρχοι καί συνεφοπλισταί, έγνώριζον νά ήνε 
καί καλοί υπολογισταί καί τελειότεροι 
συστηματικοί, ώς είνε καλοί καί ικανοί 
έργάται, ώς είνε έξαίρετοι οικονόμοι καί 
δλιγαρκεϊς.

Δυστυχώς τά προσόντα ταΰτα, δπως 
συναγωνισθώμεν τούς Ευρωπαϊκούς λαούς, 
οέν άρκουσιν. Έχομεν άκόμη άνάγκην τε- 
λειοτέρων μέσων, χρειάζεται άνάπτυξις 
έτισττμονικωτέρα, τελεία μόρφωσις πλοι
άρχων, εύρεϊαι γνώσεις τών διαχειριστών 
τών σκαφών τούτων καί λεπτομερής πείρα 
περί τήν διοικησιν καί διεύθυνσιν αύτών. 
Αί πασιφανείς αύται έλλείψεις μάς άναγκά- 
ζουσιν, ίνα κλεισθώμεν είς τήν μικράν λε
κάνην τής Μεσογείου, ένθα άναμφιβόλως θά 
πάθωμεν έξ άσφυξίας καί λίαν ταχέως, 
φρονώ δτι μετ ’ ού πολύ άπαντες θέλομεν 
κατανοήσει τήν άλήθειαν αύτήν.

Η Μεσόγειος θάλασσα μετά τής Μαύ
ρης θαλάσσης καί τής ’Αζοφικής δέν είνε 
τό κέντρον τού συναγωνισμού καί τής πά
λης· ό έφετεινός χρόνος άρκούντως θά δι
καίωση τούς λόγους μου. Είνε καιρός 
άκόμη νά σκεφθώμεν ώριμώτερον, καί προ
τού προβώμεν είς νέας άγοράς άτμοπλοίων, 
καί όή μεγάλων χωρητικοτήτων, δφείλο- 
μεν νά μελετήσωμεν ποιος θά ήνε ό προο
ρισμός τω <, ποια τά δρομο).όγιά των καί 
πώς θά διοικώνται καί διευθύνωνται καταλ

λήλως, καί ούχί ν' άποστέλλωμεν αύτά 
(irnv.ln είς τήν ασφυκτικήν άγοράν τοΰ 
Ταϊγανίου, ώς έγίνετο πρό ολίγων ήμερών, 
καί ήναγ/,άσθησαν οί ίδιοκτήται αύτών, 
άλλοι μέννά δεχθώσιν έξευτε) ιστιχήν τιμήν 
καί άλλοι νά διατάξωσι τούς πλοιάχους των 
ν άναχωρήσωσι κενοί, πρδς μεγά/,ην των 
ζημίαν.

Ή άπελπιστική αυτή κατάστασις ή πρδς 
καταστροφήν τείνουσα, μέ ήνάγκασε νά 
γράψω τάς όλίγας ταύτας γραμμας θερμώς 
παρακαλών άπαντα τδν Ναυτικόν κόσμον, 
όπως άφοΰ δέν δυνάμεθα τούλάχιστον έπί 
τ:ΰ παρόντος ν άναλάβωμεν μεγάλους πλό- 
ας έκτδς τής Μεσογείου, μή έξευτελίζωμεν 
τούς ναύλκυς είς βαθμόν άπελπισίας,τούθ’ 
δπερ θά μάς φέρη είς τδν δλεθρον, είς άλη- 
θές άλληλοφάγωμα. Είνε προτ μώτερον έν 
τοιαύταις περιστάσεσι νά παροπλίζωμεν 
τά άτμόπλοιά μας, παρά νά δεχώμεθα ναύ
λους έξευτελιστικούς ήτοι προφανή καί 
βεβαίαν ζηυ.ίαν.

Έν Μιλάτσω τή 16)29 Ιουνίου 11.01. 
Διατελώ μεθ ΰπολήψεως

Ό π.Ιοίαργκ; τού' Ε.1.1η>'ΐχοϋ ατμ,.&Μιτυ.Ιήνη. »
Κ. Κουτόουλέρης.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Περί θυελλών
Εις το Βόρειον ημισφαίριου ή κυκλοφορική 

κίνησις τών θυελλών είνε πάντοτε προς τά αρι
στερά. Δηλαοή αντίθετο; τή; κινήσεως τοΰ 
ώροδείκτου καί λεπτοδείκτου τίον (ορολογιών. 
Τουναντίον εις το Νότιον Ήμίσφαίριον είναι 
πάντοτε πρός τά δεξιά.

Επειδή ή κυκλοφορική κίνησις τών θυελλών 
είναι αμετάβλητος τά μέρη πρός τά όποια θά 
κλίνη πνέουσα είναι καί αύτά άιζ.ετάβλητα.

Ή κίνησις τής μεταθέσεως διά τά δύο 'Ημι
σφαίρια είναι ή έξής.

Βόρειος 'Ατλαντικός Ωκεανός
Είς τον Βόρειον ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν άπό 

10° μοίρας μέχρι 50° Βόρειον, καί μήκος άπό 
52° έ’ως 102° Δυτικόν.

’Ινδικός Ωκεανός
Είς τον Ίνοικον ’Ωκεανόν είς άπόστασιν 

3.000 μιλιών άπό Πλάτος 6° μέχρι 22° 
Νότιον.

Τυφώνες Κίνας
Οί Τυφώνες τής Κίνας άπό 10° Πλάτος 
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μέχρι 30° Βόρειον καί μήκος 143 'Ανατο
λικόν .

’Οσάκις ό Τύφων εύρίσκετοι εις το Βόρειον 
ήμισφαίριον μέ άνεμον Σιρόκο το Κέντρον των 
Κυκλώνων είναι προς τον Γαρμπή.

Επίσης όταν εύρίσκεται εις το Βόρειον ήμι— 
σφαίριον μέ άνεμον Τραμουντάνα τό κέντρον 
των Κυκλώνων είναι προς τον Λεβάντε.

Εύρισκομένου τού Τυφώνος προς το Νότιον 
Ήμισφαίριον μέ άνεμον Τραμουντάνα το κέν
τρον των Κυκλώνων είναι προς τον ΙΙουνέντε.

Ευρισκόμενον δέ πρός τό Νότιον Ημισφαί
ριου μέ άνεμον Σιρόκον τό κέντρον των Κυ
κλώνων θά είναι πρός τόν Γρέγον. Ή ταχύ- 
της τού ανέμου κατά τάς πλέον ορμητικά; 
θυέλλας ή Τυφώνας είναι άπό 35 — 50 μέτρα 
κατά δεύτερόλεπτον.

Μεγάλη φουσκοθαλασσιά (σάλος)' καί πτώ- 
σις βαρομετρική η σφοδρός άνεμος εις τά άνω 
υ.έρη αγγέλλουν ότι δέν είναι μακράν ή θύελλα.

Εις τάς θυέλλας συμπεριλαμβάνονται καί 
τά ονόματα Τυφώνες καί Κυκλώνες, αί περιο
δικά! τρικυμίαι, αί όποΐαι έχουν τό αρχικόν 
κέντρον των εις τάς Τροπικά; χώρας καί αί 
όποΐαι παρατηρούνται εις τόν Βόρειον ’Ατλαν
τικόν ώκεανόν, εις τον ’Ινδικόν ώκεανόν καί 
εις τάς θαλάσσας της Κίνας.

Σημεία έκ τών όποιων δυνάμεθα νά άνα- 
γνωρίσωμεν την προσέγγισιν της θυέλλης είνε 
τά έξης.

’Ινδική Οάλαόόα.
Πρός Νότον τού ’Ισημερινού περί το Β ουρ- 

βόν καί "Αγ. Μαυρίκιον τά νέφη κατά την 
’Ανατολήν ή Δύσιν τού Ήλιου είναι χρώματος 
έρυθρού πολύ ζωηρού, τό όποιον αντανακλά 
εις όλα τά αντικείμενα.

’Ακολούθως μεταβάλλονται εις ώχροκόκκινα 
καί κεραμοειδούς χρώματος.

Ή θάλασσα ταράσσεται, ογκούται, καί 
πολλάκις στρέφεται εναντίον τής φοράς τού ά 
νέμου .

Ν1Κ. ΚΟΤΣΟΒΤΛΛΗΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΝΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

’Εκ της δίτομου ιστορίας «τά Ναυτικά» τού 
ευπατρίδου Σπετσιώτου συγγραφέως αυτών. 
Άναστ. Κ. Όρλάνδου άποσπώμεν, έκ τού Λ' 
τομου, σελ. 309, ολίγα έκ τής κατά την 8ην 
7βρίου τού έτους 1822 συμβάσης Ναυμαχίας 
έν τώ περθμώ τής νήσου τών Σπετσών, καθ’ 
ήν, —μετά τόσων άλλων ήρώων τού ιερού έκεί- 

νου άγώνος,—δ γενναίος μέν άλλ ’ άνευ τύχη; 
καί φήμης, πυρπολητής, Κοόιιας Μπαο- 
μπάτιίης, άνεδείχθη, πράγματι, σωτήρ τής 
ιδιαιτέρας αύτού πατρίόος Σπετσών, καί ό ό
ποιος. έν τούτοις, άπέθανε σχεδόν πεινών, καί 
στενάζων, διά τήν προς αύτον καί άλλους πλεί- 
στους όμοιους, άχαριστίαν καί ακηδίαν τού ά- 
πελευθερωθέντος καί άποκατασ . αθέντος δΓ αύ
τών έθνους.

Μόνον έπ ’ έοχάτων ό παρ ’ ήμΐν ποιητή; 
κ. Γ. Στρατήγης, ένεθυμήθη, ή ένεπνεύσθη, 
καί έξύμνησεν αύτόν εις έν ποίημά του.

Εις άνάμνησιν δέ τη; ιερά; ταύτης καί κρί
σιμου ήμέρας, ούχί μόνον διά τήν νήσον τών 
Σπετσών, άλλά καί διά τήν όλην έκβασιν τού 
άγώνος, ό έκ τών τά πρώτα φερόντων κατά 
τήν έπανάστασιν I. Κούτση; (πάππος τών έν 
ΙΙειραιεΐ ιδιοκτητών ατμόπλοιων κτλ. κ. κ. 
'Αδελφών Γεωργίου 1. Κούτση) έκτισε Ναόν 
έπ ’ ϋνόματι τής «Γεννήσεω; τής Θεοτόκου» 
συμπιπτούση; τής εορτή; ταύτης μέ τήν ιδίαν 
ήμέραν. Τήν ήμέραν ταύτην οί Σπετσιό,ται 
ρ έχρι τής σήμερον άναμιμνήσκονται μετά ιερά; 
συγκινήσεως καί εύλαβείας, έντός δέ τής έκκλη- 
σίας ταύτης, έζωγραφήθη έπ’εσχάτων τή πα
τριωτική φροντίδι καί δαπάνη τού έν ΙΙειραιεΐ 
έφοπλιστού κ. I. Γ. Κούτση, καί ύπο τού έ
ξοχου διά τοιαύτα Ναυτικά έργα Καλλιτέχνου 
κ. Κωνστ. Βολονάκη.

’Ιδού ή περικοπή . . .
«Καί δή ό Μπαρμπάτσης άνώτερος έαυτού 

γενόμενο; τήν στιγμήν εκείνην, άνέβη πελώριος 
έπί τής κορωνίδος τής πρύμνης τού πυρπολικού 
του, καί σύρας τήν μάχαιράν του ενθαρρύνει 
διά τής τόλμη; του τούς συμπλωτήρας τον 
διατάξας δέ έν άκαρεί καί διά τής βροντώδους 
φωνής του τόν πηδαλιούχον νά στρέψη τήν πρώ
ραν τού ήφαιστείου κατά τού πλησιεστέοου καί 
τροικακτικωτέρου εχθρικού δικρότου, όπερ εικά
ζεται ότι ήτον ή στολαρχίς, ϊσταται 
προσεκτικός νά έναύση τό πύρ εις το πυρπολι
κόν του, άμα φθάσαν πλησιάση τό μέγα εκείνο 
εχθρικόν πλοΐον. Άλλ’οί έν τώ κινητώ έκείνω 
δρει ’Οθωμανοί, έκπλαγέντες άπό τήν τολμη- 
ροτάτην καί άνέλπιστον ταύτην άπόφασιν του 
πυρπολιστού, κυριεύονται άμέσως ύπο πανικού 
φόβου, καί τραπέντες εύθύς εις φυγήν, έκανο- 
νοβόλουν τό πυρπολικόν μόνον έκ τών πρυμνή
σιων τού δικρότου' τό παράδειγμα τής Στο- 
λαρχίδος άκολουθήσαντα τότε καί τά λοιπά 
τουρκικά πλοία, έτράπησαν άπαντα εις φυγήν, 
περί τήν έκτην σχεδόν ώραν μ. μ. τής αύτής 
ήμέρας, καί οΰτως ό Κ ο σμ ά ς Μπαρμπά
τσης ήρπασε τήν νίκην άπό τάς χεΐρας τών 
άπιστων, καί εσωσεν ςκ τού βεβαίου κινδύνου

Ναυτική ’Ελλάς

άπαν το έθνος κατά τήν άξιομνημόνευτον έκεί
νην ήμέραν....

Τοιούτοι ήσαν οί ήρωες καί πατριώται τη: 
εποχής εκείνης...

Έκ ΙΙεοραοώς.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Τοϋ έν Βραΐλα άνταποκριτοϋ μας)

Οί ναύλοι τής ημέρας είναι: ΔΓ Άντβέρπην 
και Ροττερδάμην σελ, 8 —8 καί 6 καί δι’ 
Άμβούορον 8 καί 6—9. Οί ναύλοι τής Με
σόγειου είναι 7,50 φρ. έως 8 καί 0,25 πλέον 
δια δύο λιμένας. Οί ναύλοι ιών σλεπιών είναι 
1,10—1,20 Κ. Β. διά μέτριας χωρητικότητος

Εις τον λιμένα τής Βραΐλας εύρίσκονται 
πλέον τών 8 άτμοπλοίων καί έν ίστιοφόρον ύπό 
Ελληνικήν σημαίαν όνόματι «Βασίλειος», τό 

όποιον φορτώνει διά Φίουμε μέ ναύλον 13 φρ. 
τόν τόννον.

Έκ τών 8 άτμοπλοίων 2 είναι ΰ,τό Ελ
ληνικήν σημαίαν ή «Άνδριάννα Σταθάτου» 
τό όποιον φορτώνει δ’ά διαταγήν εις Γιβραλ
τάρ μέ ναύλον 9 σελ. καί «’Αμφιτρίτη» μέ 
ναύλον 8 καί 10,50.

Εις τόν λιμένα Γαλάζιου εύρίσκονται ύπό 
φόρτωσιν 6 άτμόπλοια, έκ τών οποίων ύπό 
Έλλην. σημαίαν ό «Κωνσταντίνος» δΓ ’Ιτα
λίαν καί τό «Γεώργιος» και «Ελένη» διά Με
σόγειον.

Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι σίτος 10 
—10,50 φρ. τό hect.αραβόσιτος 6—6,67*/^ 
φρ. τό hect. καί ραφανιδόσπορος 21—21,50 
τά 100 Klgs. Αί τιμαί τών γαιανθράκων εί
ναι 35 — 35,50 κατά τόννον.

Τά ϋδατα του Δουνάβεως είναι 19,5 ’Αγ
γλικούς ποδας.

X. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Ό εις ’Αγγλίαν μεταβάς πλοίαρχος κ. 
Ν. Γουδής κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομά- 
οα προέβη εις τήν αγοράν νέου άτμοπλοίου 
οιά λογαριασμόν του κ. Καστριώτη καί 
Σία. Τό άτμόπλοιον τοΰτο ήγοράσθη εις 
Νιουκάστελ τής ’Αγγλίας, είναι δέ 4,500 
τόννων.
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ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΝ ΚΥΘΝΟ'

Λαμβάνομεν τήν τόλμην νά υποδείξω - 
μεν εις τήν Κυβέρνησιν τήν απόλυτον ανάγ
κην συστάσεως έ/ Κύθνω τελωνείου ή τε- 
λωνοσταθμαρχεί;υ χάριν τής ευκολίας τών 
Ελληνικών φορτηγών άτμοπλοίων. Έκ 
Κύθνου μεγάλη γίνεται έξαγωγή μεταλ
λεύματος ώς τοΟ σιδηρολίθου δι ’ ’Αγ
γλίαν, εις τόν λιμένα δέ τών Θερμιών τα- 
κτικώς προσεγγίζουσιν Ελληνικά φορτηγά 
ατμόπλοια. Δυστυχώς σήμερον τά άτμό- 
πλοια ταΰτα καθυστεροΰσιν έπί μίαν και 
δύο ήμέρας, είσιν δέ 'υποχρεωμένα νά λο- 
ξοδρομώσιν εις Σύρον, ώς συνέβη προ
χθές εις άτμόπλοιον τού κ. Μιχαλινοΰ, 
καί νά παραλαμβάνωσιν έκεΐθεν ένα ή δύο 
τελωνοφύλακας, ΐνα παρίστανται κατά τήν 
φόρτωσιν.

Δαπανηρόν καί άδικον, ώς είνε τό μέ- 
τρον τούτο έλπίζομεν ότι θά προκαλέση τήν 
μέριμναν τοϋ τόσον έκτιμώντος τήν πρόο
δον καί άνάπτυξιν τής Ελληνικής άτμή- 
ρους ναυτιλίας ‘Υπουργού έπί τών Οικονο
μικών κ. Σιμοπούλου καί Χρόνου ζήτημα 
όλίγου θά είναι ή ίδρυσες τελωνείου καί έν 
Κύθνω χάριν τών συμφερόντων τών Ελ
ληνικών άτμοπλοίων.

ΑΓΟΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Εις ’Αγγλίαν άπήλθεν ό κ.. Νικ. Τσα- 
πλαρής πρός άγοράν νέου Ελληνικού ά
τμοπλοίου έκ μέρους όμάδος έφοπλιστών 
έκ Γαλαξειδίου. Επίσης άπέρΖονται μετ’ 
όλίγας ήμέρας εις ’Αγγλίαν πρός άγοράν 
άτμπλοίου οί έκ Γαλαξειδίου πλοίαρχοι κ. 
κ. Εΰθύμ. Χαρδαβέλας καί Σπυρ. Βλασσό- 
πουλος δι ’ ίδιον καί ·διά λογαριασμόν νοΰ 
κ. Μιχ. Παπαπέτρου. *
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ΝΑΓΓΙΚΊ ΝβΑ
ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

— Τά πωλοΰμίνα ατμόπλοια της έν Λίβερπουλ 
έταιρίας Παπαγ^άννη πρός τόν χ. ’Έλλερμαν είνε τά 
έξής οκτώ'

«Άδαλία» 5,600 τόννων, «Άνατολία» 5,600, 
«Βρεττανία» 4000, «Ρωμυλία» 2800, «Άγια Σο 
φία», 2650, «Plantain» 2460, «Λακωνία» 22ι,0, και 
’Αραράτ 22θθ.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τηλεγράφημα πρός τό Γραφείον τοϋ χ. Μι- 
χαλινού τό ατμόπλοιον «’Αλέξανδρος» έφθασεν εις II- 
mden τής Γερμανίας τήν παρελθοΰσον Τρίτην πρωί.

— Τό ατμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» ναυλωθέν 
διά Μίδλεσβρογ άνεχώρησεν είς Αυλάκι τοϋ Λαυοίου 
πρός φόρτωσιν μεταλλευμάτων. Μέ ναΰλον Ί σελ' 
λινίων. .

—Τό άτμόπλοιον «Βαλλιάνος» άνεχώρησεν έχ Λαυ- 
τίου τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην μέ φορτίον μεταλλεύ
ματος διά Γλασχώβην μέ ναΰλον 6 σελ. χαί 9 πεννών.

—Τό ατμόπλοιον «’Αγαμέμνων» τών χ. κ. Θών, 
Άγγελή χαί Σία τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέ
πλευσεν είςΛαύριον χαί άπεβίβχσε φορτίο» γαιχνθοά 
χων έκ Ποντοηραχλείας.

ΝΑΥΛΟΙ

*Η χαλαρότης τών ναύλων εξακολουθεί είσέτι. "Ε
νεκα τούτου είς τους λιμένας Πειραιώς καί Σύρου κατά 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα εύρίσκοντο οΰκ ολίγα 
ατμόπλοια. Έλπίζεται έν τούτοις δτι ή κατάστασις 
αΰτη είνε εντελώς παροδική.

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταπο.'.ρίτου μας).
Ναυλώσεις έγένοντο κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο

μάδα μέ τάς έξής τιμάς ναύλου.
Δι"Αλγέριον 8,50 -8,Ζ5φρ ,δι’ ’Αλεξάνδρειαν 8 σελ. 

καί 6 πέν., δ ά Βρινδήσιον 7 καί 9—8 σελ. διά Βαρ
κελώνην 9 καί 3, διά Κατάνην 8 σελ, διά Κωνσταν
τινούπολή 8, διά Σ.βιταβέκιαν 7 καί 6—7 και 9, διά 
Λεγκόρν 7 καί 6, διά Γένουαν 7 καί 6, διά Μασσαλίαν 
8,50—8,75 φρ. διά Μάλταν 6 καί 9, διά Μεσσίναν 
8, διά Νεάπολιν ’Ιταλίας 7 καί 6, διά Μανταλέναν 7 
καί 6, δι’ ’Οδησσόν 8, διά ΙΙορτ—Σχϊδ 8 διά Παλέρ- 
μον8, διά Πειραιά 8, διά 'Ρέτζιο 8, διά Σαβόναν 7 
καί 6. διά Σϋρον 8, δια Σμύρνην 8, διά Σουλινά 8, 
διά Τεργέστην 9—9 καί 3, Βενετίαν 9—9 καί 3 διά 
Τάραντα 7 καί 9—8 χαί Σπέτσιαν 7 χαί 6.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων έν Πειραιεί ύτέστη κατά 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άοχετήν πτώσιν. Ή τιμή 
τών 28 σελλινίων κατά τόνον κατήλθεν είς τά 27 και 
26 σελλίνια.

(τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας)
Αί τιμαί τών γαιανθράκων έχουσιν ώ; έξής·
Χονδρός γαιίνθραξ Κάρδιφ α’. ποιότητος σελ. 20 

καί 6 πέννας έως 19 χαί 6, β’ ποιότητος 18 καί 6 
γ'. ποιότητος 17 καί 6. Λεπτόςγαιάνθραξ Κάρ’ιφ α'. 
ποιότητος 9 καί 6—8 καί 9, καί β'. π ιότητος 8 χαί 
3—7 και 6. ’Ανάμικτος α'. ποιότητος 14 καί 6 χαί 
β'.ποιότητος 13 χαί 3.

Χονδρό; γαιάνθραξ Νιοΰπορτ α'. ποιότητος 17 χαί 
χαΐ 6—16 καί 6 καί β'. ποιότητος 15 κκί 6— 14 
καί 6.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Κατεπλευσαν την παρελθοΰσαν έβδομάδα έν τώ λι
μένι Πειραιώς τά ατμόπλοια «’Ιωνία» τής Πανελληνίου 
εχ Σμύρνης, «’Αρτεμίσια» έλλην έκ Κερχύοας χαί 
«Μαρής Βαλλιάνος» έλλην. έκ Ταϊγανίου πρό; έχφόρ. 
σίτου, τό αυστριακόν «Ουγγαρία» έκ Σμύρνης καί τό 
έλληνικόν τοΰ Τζών «’Αφροδίτη» έκ Βχονη;.

— Τό αυστριακόν τοΰ Λόϋ> « C-ι rin t h i»οπροερχ άμε νον 
εκ Κων)πόλεω; κατηυθύ/θη είς Βρενδήσιον καί Τεργέ
στην χωρίς νά προσέγγιση είς έλληνικόν λιμένα.

— Την παρελθοΰσαν Τρίτην κατεπλευσαν τά ατμό
πλοια »Λεωνίοα;» έκ Βραΐλας πρό; άνθοάκευσιν καί 
«Άκρόπολις» πρός έκφόρτωσιν σίτου.

— Την παρελθοΰσαν Τετάρτην τά έλληνικά ατμό
πλοια «Μάρθα» έκ Ταϊγανίου πρό; έκφόρτωσιν σίτου , 
«Μαρία» έχ Ταϊγανίου πρό; άνθράκευσιν καί «Σάμος» 
τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης—Καλαμών.

•— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην τό γαλλικόν τοΰ Μεσ
σαζερή «Βαγδάτ» έκ Μασαλίας,τό αγγλικόν «Kilmore» 
έκ Λίβερπουλ καί τό ιταλικόν «Βιυλγαρία» άπό Κα· 
βάκια.

Τήν πχρίλθοΰσχν Πσραικευήν χχτέ.τλευσαν φά 
έξής ατμόπλοια. Τά Ιταλικά »Ρουμανία» έκ Βρενδη» 
σίου Πατρώο καί «Έντέλλα» έκ Σμύρνη;, τό αύστρι- 
ακόν «Άχιλλευ;» έχ Κρήτης, τό αγγλικόν «Γεριάνς» 
έκ Κάρδιφ, μέ φορτίο- γαιανθράκων καί τό έλληνικόν 
«’Επτάνησος» έξ ’Αλγεριού πρός άνθράκευσιν.

ΚΝ- ΡΑΔΟΥ

(’Ιστορία τών συγχρόνων στόλων)
’Επικείμενη; τής διανομή; τών αντιτύπων τής 'Ιστο

ρίας τών- Συγ^ρότωπ Στό-Ιαν, παρακχλοΰνται οι χ. κ. 
συνδρομητχί νά έπιστρέψωσιν ότι τάχιον τά; αγγε
λία; είτε πρός τόν συγγραφέα (όδος Άριστοτέλου; 55) 
είτε πρός τήν Διεύθυνσιν τή; ΛΓαυειχ/ίι ΈΛΛαθος, όπως 
λχβωσιν έν καιρώ τό άντίτυπον αύτών, καθόσον ή ζή
τησες τοΰ έργου είνε μεγάλη.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή παρελθοΰσα έβδομάς διήλθεν άνευ ούδεμιά; σχε
δόν ποάξεως. Φορτία σιτηρών καθημερινώς άναχωροΰ- 
σιν έκ 'Ρωσσίας, άλλ’ ή τιμή αύτών έχει ύπέστη χαί 
έτέραν αΰξησιν χατά τό παρελθόν έφθήμερον. Ούτως 
ό σίτος τών 9 φουντίων μή έπελθούσης μεταβολής τι- 

νος τοΰ καιροΰ έπί τά κρείττω. ύψώθη έχ τών 9 ρου- 
βλίων χαΐ 45 χαπικίων είς 9 καί 75 καπίκια.

Διά τοΰ καταπλεύσαντος τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
Ελληνικού α'μοπλοίου «Άκρόπολις» έχομίσθησαν 
1,500,000 όκ. σίτου χαί διά τής «Μάρθας» 1,181,000 
όκ. ών 927,000 διά λ)σμόν τοΰ χ. Καστοιώτου χαί 
254,000 τοΰ κ. Κορωναόου

ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ

Γνωσθέντος ότι τό μέρισμα τή; ’Εθνικής Τραπέζης 
διά τήν α'. έξαμΥ,νίαν 1901 ώρίσθη είς δρ. 80 έπήλθε 
μεγάλη ύποτίμησις έπί τών μετοχών αύτής.

Άπό 3,960 δρ. τήν πρωίαν έκλεισαν την μεσημ
βρίαν είς 3,920.

Ή έκπτωσις έπί τών μετοχών τής ’Εθνικής έσχεν 
έπίδρασιν καί έπί τών άλλων αξιών.

ΝΑΥΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν αξιοσημείωτο·/ 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι- 
μώνται 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 τιμώ/ται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΤΕΥΘΥΝΖΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΤΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΑ
ΑΧ· Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφάλιζε', έπι σωμάτων ατμόπλοιων, ιστιοφόρων,-σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν 
δυνων ζωής, Ατυχημάτων κ.λ.π. «

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦAAEISZN

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

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

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

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

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

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων οιά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ϊστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τή; ποιότητος καί τού πάχους 
αύτών. __________________

ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
Είς τό προηγούμενον φυλλάοιον καί έν τώ α'. άρ- 

Ορω τοΰ κ. Μ. Ματθαιοπούλου περί προσδιορισμού τής 
θέσεως το5 πλοίου ένόψει ξηράς, έγένοντο τυπογραφικά 
τινα παροράματα, ών τά κυριώτερα εινε τά έπόμενα.

Σελίς 1Q3 στήλ. 3 στοίχος 5 άντί χατά την ορα
τήν γράφε χαταστη όρατη.

Σελίς 163 στήλη. 2 στοίχος 26 άντί όιπ^ασιασταϋ 
γράφε ίιπΛασιασμον.

Σελίς 163 στήλη 2 στοίχος 43 καί 44 άντί σιη- 
σιώμτν ώς γράφε συνιστωμιν χαι ώς.

Σελίς 164 στήλη 1 στοίχος 22 άντί άχριβως γράφε 
ακριβής.

Σελίς 164 στήλη 1 στοίχος 48 άντί τις παρατηρή- 
οιων γράφε ex παρατηρήσιως.

Σελίς 164 στήλη 2 στοίχος 23 καί 24 ά-τί ISOo 
άθροισμά γράφε !8()ο — άθροισμα.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ 
ΓΛΑΜΟΡΓΑΝ LIMITED 

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΪΝΣΙΣ

6, BUTE CRESCENT, CARDIFF 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Λονδϊνον, Νεοκάστελ, Γιβραλτάρ, Άλγέριον, Μελίτη, 

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβόνα, Κωνσταντινουπολις κ.λ.π.
Ίδεοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal 
ΠρομηΟευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

Ετησία παραγωγή Γαιανθράκων Το'ν. 1,000.000.
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν ΙΙειραιεϊ Γ. ΚΑΖΑΛΌΒΑΪ.
Τύ Άγγλικάν Ναυαρχεϊον είς τάς τελευταίας προμήθειας του έδωόε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω τάς τετραπλαώας ΐι είς πάΰαν άλλην Εταιρίαν ποάότητος.

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Λϊέος Λιμενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 

χαρτών ύπδ Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών Πυξίδων ύπδ
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έξαρτισμού τών Ιίλοίων ύπδ
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

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

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

Ά,νεμολόγιον Πυξίδων παντδς μεγέθους. 
Λιαγράμματα. Λίαπιέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιΒυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρδς τήν ΔιεύΒυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοϋ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τδν αίτοΰντα.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

— Τήν φίλην συνάοιλφον εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΚΥ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ« τοϋ Κώότα Δ. Πολυ
δώρου. Συνιστώμεν Θερμώς. Τά Γραφεία αύτής, 
δδος Παρνασσού άριθ. 2. Πλησίον τοΰ 'Υπουργείου 
τών Ναυτικών.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. Λιεύθυνσις τηλε- 
γραφική: ΛΛΛίΕΧΠΛί, Κωνσταντι
νούπολή.
w ww WWWWWW WWWWWW WWWWWW w

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΓΜΟΡΦΟΠΟΤΛ'Σ KAI Cie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

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

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 

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

I— ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτην αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Διεύθννσις. COTZIAS, SYRA.


