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ΣΤΝΕΦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ARMEMENT COLLECTIF)

(Συνέχεια έκ τοΰ ίου

Άρθρ. 467. "Εκαστος τών συνεφοπλιστών 
οφείλει νά συνεισφέρη κχτ ’ αναλογίαν τής εςς τό 
πλοϊον μετοχής του, είς τάς δαπάνας τοϋ συ- 
νεφοπλισμοΰ, ιδίως είς τάς τοΰ εξοπλισμού, καί 
τών επισκευών τοΰ πλοίου.

Έν ή περιπτώσει τις τών συνεφοπλιστών, 
άνκβάλλει νά συνεισφέρη τό άναλογοϋν τή με- 
ρίδι του ποσοστόν τών δαπανών, καί τούτου 
ένεκα προκατεβλήθη τοΰτο ύπό τών συνεφοπλι 
του, ύποχρεοΰται αύτοδικαίως είς τόκους άπό 
τής ημέρας τής προκαταβολής. Οί ειδικοί νόμοι 
έκαστου κράτους, όρίζουσιν έάν τό τοιοΰτον χρέ
ος χορηγεί δικαιώματα ενεχύρου έπί τής μερί
δας τοΰ ύπερημέρου συνεφοπλιστοϋ. Άλλά καί 
έν περιπτώσει καθ’ ήν ό προκαταβάλλων, δέν 
άποκτά αύτοδικαίως τοϋ ειδικού νόμου τό δικαί
ωμα τοϋ ένεχύρου, ή προκαταβολή παρέχει δι
καίωμα συμμετοχής είς την μερίδα τοΰ πλοίου 
ύπέρ τής όποιας έγένετο. Τό δικαίωμα τοΰτο 
τής συμμετοχής, δύναται ν’ άσφαλισθή καί έάν 
ό συνεφοπλιστής εινε ύπερήμερος, πρέπει νά κα- 
ταβάλη τά πληρωθέντα άσφάλιστρα.

Παραΐηρ. Κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 
233 καί 322 τοΰ Έμπορ. ήμών νόμου, έάν, 
άφοΰ τό πλοΐον ναυλωθή συναινέσει τών ίδικτηο- 
τών,τινές έξ αύτών δέν θελήσωσι νά συνεισφέρουσι 
είς τά πρός αποστολήν του πλοίου αναγκαία 
έζοδα, ό πλοίαρχος μετά προη} ουμένην πρόσλησιν 
εικοσιτετράωρον, δύναται λαμβάνων δικαστικήν 
άδειαν νά συνάψη ναυτοδάνειον διά λογαριασμόν 
των έπί τού εϊς τό πλοϊον μεριδίου αύτών Άλλ’ 
ο προκαταβαλών διά τάς δαπάνας τοΰ πλοίου 
Συνιδιοκτήτης, δύναται νά έπικαλεσθή τό εύερ ■ 
γέτημα τής διατάξεως ταύτης, καί αίτήσηται 
την εξασφάλισή τών καταβληθέντων διά τής 
««χυριάσεως τοΰ μεριδίου δι’ δπερ έγένετο ή κα
ταβολή; Βεβαίως όχι, διότι ΐνα έπέλθη τό απο
τέλεσμα τοΰτο, δέον, όπως ό πλοίαρχος, δανει- 
σθή ναυτικώς, διά λογαριασμόν τοΰ ύπερημέρου, 
ούδαμώς δέ δύναται άνευ διατυπώσεων τοΰ 
άρθρου 233, καί τών όριζομένων ύπό τοΰ περί 
βιβλίων ναυτοδάνειου νόμουν’άποκτήση ένέχυρον 
ό ούτω καταβαλών(0Γθ8ρ.Lcilirin 2 σελ.259. 
Dalloz droit maritime 76. 1371 de Val- 
rogez 3. άρθρ. 1007 καί άκολ. Φλογαίτου

τεύχους )

καί Χρυσανθοπούλου Ναυτ. Δικ. άρ. 451 καί 
άκολ.) Διά τής άνωτέρω όμως διατάξεως τοΰ 
Γερμανεκοΰ νόμου, δταν δέν ύπάρχει διάταξις 
είδικώς καί αύτοδικαίως έξασφαλίζουσα .τόν 
καταβαλόντα συνιδιοκτήτην, έκτος τών αύτο- 
δικαίως όφειλομένων τόκων άπό τής ημέρας 
τής προκαταβολής, παρέχεται τό δικαίωμα 
συμμετοχής έπί τής μερίδος τοΰ μή καταβα- 
λόντος, τουτέστιν ό καταβαλών, ή οί καταβα- 
λόντες καθίστανται αύτοδικαίως συγκύριοι τής 
μερίδος τοΰ αρνηθέντος νά καταβάλη το ανα
λογούν αύτώ μέρος τών δαπανών, ούτως ώστε 
ή μερίς τοΰ τελευταίου περιορίζεται κατά μέρος 
τής καταβληθείσης ύπό τών λοιπών δαπάνης. 
Καθ’ ό δέ γενόμενοι ούτοι συγκύριοι τής μερίδος 
ταύτης, δικαιοΰνται νά ένεργήσωσι καί ασφά
λειαν έπ’ αύτών κατά τό μέτρον τής νέας συμ
μετοχής των, ό δέ μή καταβαλών συνεφοπλι- 
στής, ώς ύπαίτιος, οφείλεινά πληρώση τάς δα 
πάνας τής ασφαλείας ταύτης. (Τό διάταγμα τοΰ 
Μεκλεμβούργου παρέχει δικαίωμα ένεχύρου αύ · 
τοδικαίως έπί τής μερίδος τοΰ μή καταβαλόντος 
άρθρ. 54).

Άρθρ. 468. Έάν άπεφασίσθη ή έπιχείρησις 
νέου πλοΰ, ή μετά τό πέρας ταξειδίου τινός νά 
έπισκευασθή πλοϊον ή νά πληρωθή δανειστής, 
πρός τόν όποιον ό συνεφοπλισμός εύθύνεται μό
νον μέχρι τής άξίας τοΰ πλοίου καί τοΰ ναύλου, 
πας συνεφοπλιστής,δστις δέν άπεδέχθη τήν άπό- 
φασιν ταύτην δύναται νά έλευθερωθή τής ύπο 
χρεώσεως ταύτης, έγκαταλείπων τήν μερίδα αύ
τοΰ άνευ ούδενός ανταλλάγματος.

Ό συνεφοπλιστής δστις έπιθυμεϊνά ένασκήση 
τό δικαίωμα τοΰτο, οφείλει νά καταστήση τοΰτο 
γνωστόν πρός τούς συνεφοπλιστάς του, ή προς 
τόν διαχειριστήν τοΰ πλοίου διά δικαστικής ή 
συμβολαιογραφικής πράξεως, έντός τριών ημε
ρών άπό τής λήψεως τής άποφάσεως, ή έάν ού · 
τος δέν ήτο παρών, ούτε άντιποοσωπεύετο κατά 
τάς διασκέψεις, έντός τριών ημερών άπό τής 
πρός αύτόν γενομένης κοινοποιήσεως.

Ή έγκαταλειφθεϊσα μερίς διανέμεται μεταξύ 
τών λοιπών συνεφοπλιστών κατά λόγον τής με
ρίδος έκάστου.

Παρατ. Ό νόμος καθιεροϊ ειδικόν δικαίωμα 
έγκαταλείψεως πρός τόν συνιδιοκτήτην, δστις
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ζζτά τάς άνωτέρω περιπτώσεις, καί ώρισμ,ένως 
μόνον κατ’ αύτάς, καί οσάκις δέν άπεδέχθη τήν 
άπόφασιν της πλειονοψηφίας, δύναται νά εγκα
τάλειψη την μερίδα αύτοϋ πρός τούς λοιπούς 
συνεφοπλιστάς, καί τοΰτο έντός τών ύπό τοϋ 
άρθρου τούτου οριζόμενων προθεσμιών, ή δέ με- 
ρίς τούτου μεταβαίνει είς την κυριότητα τών ύ- 
πολειπομένων συνιδιοκτητών, κατ’ αναλογίαν 
της μερίδος έκαστου.— Είς τό Μεκλεμβούργον 
άνζγνωρίζεται έτερον δικαίωμα ειδικόν ύπό τό 
όνομα Setzungrecht ή Kiefungrecht, έγ- 
κατάλειψις ή παραχώρησες delaissement η 
abandon, συνίσταται δέ είς τοΰτο. —Οί συνι- 
διοκτήται, όσοι άποτελοΰσι μέρος της μειοψη
φίας είς τάς διασκέψεις, δύνανται νά όρίσωσι 
τίμημα, δυνάμει τοϋ όποιου ή πλειοψηφία δέον, 
η νά λάβη τά μερίδια τής μειοψηφίας ή νά εγ
κατάλειψη τά ίδικά της.

Άοθρ. 469. Ή διανομή τών κερδών καί ζη
μιών γίνεται άναλόγως τής συμμετοχής τών 
μερίδων εις τό πλοΐον.

Ό ύπολογισμός τών κερδών καί ζημιών, καί 
ή πληρωμή τοϋ μερίσματος γίνεται,καθ’ άς πε
ριπτώσεις τό πλοΐον επανέρχεται είς τόν λιμένα 
τής νηιολογήσεως ή άφοϋ έπερατώθη ό πλοΰς 
του είς έτερον λιμένα καί τό πλήρωμα διελύθη.

’Εκτός τούτου, τό διαθέσιμον χρήμα δέον νά 
δεκνεμηθή προσωρινώς μεταξύ τών συνεφοπλι- 
στών, κατ’ άναλογίαν τής μετοχής έκάστου, καί 
ποό τοΰ άνωτέρω χρόνου, έφ’ όσον τά ποσά 
ταϋτα δέν εινε αναγκαία εις δαπάνας μελλού- 
σας ή είς πληρωμήντινών έκ τών συνεφοπλιστών, 
ένεκεν άπαιτήσεων αύτών κατά τοΰ συνεφο- 
πλισμοϋ.

“Αρθρ. 470. ΙΙάς συνεφοπλιστής δύναται 
κατά πάντα χρόνον καί άνευ τής συναινέσεως 
τών άλλων συνεφοπλιστών ν’άπαλλοτριώση κα
θόλου ή έν μέρει τήν μερίδα αύτοϋ.

Οί λοιποί συνεφοπλισταί δέν έχουσι δικαίωμα 
προτιμήσεως. ’Εν τούτοις ή άπαλλοτρίωσις τής 
μερίδος τού πλοίου, δυνάμει τής όποιας τό 
πλοΐον άποβάλλει τό δικαίωμα νά φέρη τήν ε
θνικήν σημαίαν, είνε ανίσχυρος, άνευ τής συναι- 
νέσεως όλων τών συνεφοπλιστών. Ή διάταξις 
αΰτη δέν προσβάλλει τούς ιδιαιτέρους νόμους 
τών Κρατών, οϊτινες άπαγορεύουσι κατά γενικόν 
κανόνα την τοεαύτην άπαλλοτρίωσιν.

Σύρος

Εμμ. Μακρτγιαννης
δικηγόρος

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή Μοίρα τής Μεσογείου τοΰ Γαλλικού στό
λου έξετέλεσε πρό τίνος μεγάλα γυμνάσια άπο- 
βάσεως έν Σωσσέ παρά τήν Μασσαλίαν, ό δέ 
Γαλλικός τύπος βρίθει περιγραφών καί λεπτο
μερειών, έκ τούτων δέ άποσπώμεν, όσα ένομί- 
σαμεν σχετικώς ένδιαφέροντα.

«'Η Μοίρα έπωφελουμένη τής έκτάκτου 
εύδίας έξησφάλισε τήν έπιτυχίαν τής προσβολής 
τοΰ φρουρίου Βιολόν. ΙΙαρετηρήθη δ' οτι ή 
άπόβασις διήρκεσε σχεδόν έπί ώραν’ τής βρα
δύτητας δέ ταύτης έν έμπολέμω καταστάσει 
ήδύνατο πολλαχώς νά έπωφεληθή ό άμυνόμενος.

Ή σπουδαιότης τών γυμνασίων τούτων ύπό 
πάσαν έποψεν είναι πασίδηλος, καθόσον κατά 
τήν έκτέλεσιν αύτών συμμετέχουσι κατ’ανάγ
κην άπασαι αί τοΰ στρατού ύπηρεσίαι ήτοι ση- 
μαφόροι, τηλέγραφοι, ή φρουρά τών πυροβολο- 
στασίων, ή έφεδρεία κτλ. χρησιμοποιούμεναι 
πρός άμυναν τών άκτών, παρέχεται δέ καί ή 
εύκαιρία τής συμπληρώσεως τών τυχόν παρα- 
τηρουμένων έλλείψεων καί τής βελτιώσεως τών 
τέως ίσχυόντων όρων πρός σκοπιμωτέραν λει
τουργίαν αυτών.

Κατά τήν γνώμην νΰν πάντων, αί πρόοδοι, 
αϊτινες έγένοντο έν τώ σώματι τοΰ πυροβολικού, 
τή σηματογραφία κλπ., ή άνάπτυξις τών μέ
σων τής συγκοινωνίας, ή καταπληκτική ταχύ- 
της τών σιδηροδρόμων, δΓ ής έν έλαχίστω χρό
νιο κατορθούται νύν ή μεταφορά καί ή συγκέν- 
τρωσις σπουδαίων στρατιωτικών δυνάμεων κατέ
στησαν σήμερον εϊπερ ποτέ προβληματικήν τήν 
έπιτυχίαν τών έπιχειρήσεων άποβάσεωί. ‘Ο 
Ναπολέων αύτός προκειμένου περί μονομαχίας 
μεταξύ πυροβολικού τής ξηράς καί ναυτικού 
έλεγεν ότι «αί ύπηρεσίαι, άς τό ναυτικόν πυρο
βολικόν δύναται νά παράσχη είσίν έλάχισται, 
ένώ ή ύπεροχή τοΰ πυροβολικού τής ξηράς εί
ναι σημαντικωτάτη». Καί άληθώς ή μεταξύ 
αύτών διαφορά έχει λόγον ενός πρός έπτά ή 
σαφέστερον 70 μόλις πυροβόλα έν τώ ναυτικώ 
δύνανται νά έπιφέρωσι τό αύτό άποτέλεσμα δέ
κα πυροβόλων τής ξηράς. Τά νύν δέ οι εϊδικώ- 
τατοι έπί τού ζητήματος τούτου άποφαίνονται 
ότι, ϊνα ναυτική τις Μοίρα έχη έλπίδα έπιτυ- 
χίας δέον νά άριθμή τό όκταπλούν τών πυροβό
λων τών ύπ’αύτής προσβαλλομένων πυροβολο- 
στοιχιών.·

Στρατηγός τις τοΰ πυροβολικού έδημοσίευσεν 
έπί τού ζητήματος τούτου τούς έξής ύπολογι- 
σμούς. ’Αποδέχομαι δτι ή ναυτική Μοίρα δύνα
ται νά βάλη έξακισχιλίας οβίδας κατά τής προσ- 

βαλλομένης πόλεως ή ναυστάθμου. Σχεδόν δέ 
είναι άδύνατον νά ύπερβή τόν άριθμόν τοΰτον 
τών βλημάτων, διότι άλλως θά διεκινδύνευε νά 
στερήση τέλεον πυοομαχικών καί άφοπλίση ούτω 
τά σκάφη, άπερ βεβαίως δέν δύνανται νά ένερ- 
γήσωσι τάς προμήθειας τών έφοδίων μετά τής 
αύτής, ής καί τό πυροβολικόν τής ξηράς εύχε- 
ρείας.

Κατά τού; πιθανωτέρους ύπολογισμούς έν 
ταΐς μάλλον εύνοϊκαΐς περιστάσεσιν άπαιτούνται 
έ'ξ οβίδες πρ;ς άνάφλεξιν μιάς οικίας, ώστε ή 
βομβαρδίζουσα Μοίρα ούδέν δύναται νά κατοο- 
θό ση πλέον τής καταστροφής 1000 οικιών. Τό 
δέ αληθές είναι ότι έπί 1000 οικιών προσβάλ
λονται συνήθως ούχί πλείονες τών 3 ή 4, τούθ ' 
όπερ είναι άλως άσήμαντον διά πόλεν μεγάλην 
ώς τήν Μασσαλ'αν π. χ. αριθμούσαν 37,000 
οικίας- ι

Κατά ταϋτα έάν ή Μοίρα προσβάλλη ναύ
σταθμον 150 εκταρίων έκτάσεως τά πιθανώς 
επικίνδυνα βλήματα έσονται 375 μόνον, άπο
τέλεσμα δπερ είναι άσήμαντον άπέναντι τής 
αξιοσημείωτου καταναλώσεως τών πυρομαχικών 
αύτής καί τών κινδύνων, ούς ήθελε διατρέξει 
έκαστη μονάς τής προσβαλλούσης Μοίρας, αϊτι
νες σήμερον δσον ήττονες τόν αριθμόν, τόσον 
πολυδάπανοι είναι.

Εγι. Τγακαλης 
’Αρχιμηχανικός τοϋ Στόλου.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΙεοΐ άνεμων
Οί άνεμοι συνήθως κινούνται άναλόγως τής 

θέσεως τή ατμόσφαιρας καί τής ζώνης είς τήν 
όποιαν εύρίσκονται ούτοι.

Είς τήν Εύρωπην II. X. οί άνεμοι τού Γαρ
μπή είνε έκεΐνοι, οϊτινες πάντοτε συνοδεύονται 
ύπό βροχών και τρικυμιών.

Ή βροχή καί ή τρικυμία έζακολουθούν, δταν 
μετά τόν βορράν και Μαίστρον πνεύση άνεμος 
Πουνένετς καί Γαρμπής.

“Οταν ή διεύθυνσις τών άνέμων άπό τού Βορ
ρά στρέφεται πρός Γρέγον, ή άτμοσφαϊρα καθα
ρίζει καί ό καιρός μεταβάλλεται είς ώραΐον καί 
σταθερόν. ‘Οσάκις ό άνεμος στρέφει άπό Γρέγον 
πρός Λεβάντε ό ωραίος καιρός δέν θά διαρκέση·

Έπίσης δταν έκ τού Γρέγου ό άνεμος στραφή 
άποτόμως πρός τόν Σιρόκον, πρέπει νά άναμέ- 
νωμεν τρικυμίαν καί καταιγίδα.

Η γαλήνη τόν χειμώνα μέ ύψος τού Βαρο
μέτρου δεικνύει καλόν καιρόν. Μέ πτώσιν τής 
βαρομετρικής στήλης κακόν καιρόν καί βροχήν.

Ό καθαρός όρίζων,οσάκις ό άνεμος πνέει Βό

ρειος, Γρέγος καί Μαΐστρος φανερώνει μέλλοντα 
ώραΐον καιρόν.

Όρίζων σκοτεινός και άτμοσφαϊρα βεβαρυμέ· 
νη μέ τούς ανέμους Λεβζ/τε, ΙΙουνέντι, Γαρ
μπή, Σιρόκο, καί Όστρια προδίδουν καιρόν με
ταβλητόν προς τήν κακοκαιρίαν.

Μετά τόν Βορράν κζί χιονοστρόβιλον έάν έ
πέλθη γαλήνη πρέπει να άναμένο μεν άνεμον δυ
νατόν τής Όστριζς.

Ό άνεμος δταν πνέη έκ τού Βορρά, είναι ξη
ρός, ψυχρός καί χιονώδης. Τουναντίον δέ είναι 
ύγρός, θερμός, και βροχερός, δταν πνέη έκ τού 
Νοτίου Ιίολου.

Ό κάτωθι πί<αξ μάς δεικνύει τά ονόματα 
τών διαφόρων άνέμων καί τήν ταχύτητα αύτών 
είς έκαστον δευτερόλεπτον.

ΙΙεοΐ τής ταχύτιιτος τών 'Ανίιιων

("Επε-αι συνέχεια)

'Άνεμοι Ταχύ της κατά δευτερόλεπτων

0 Γαλήνη Μέτρ α 0 -- 1 τό δευτερόλ.
1 σχεδόν γαλήνη » 1 9 » »
2 Λεπτός » 2-- 4 )) ))
3 'Ολίγος » 4 6 » »
4 Μετριώτατος 6-- 8 » »
5 Μέτριος » S —- 10 » »
6 Λαμπρός 10--12 » »
7 Δροσερός D 12--14 » »
8 Ταχύς 14--16 » »
9 Δυνα ’ ός 16--22 » »

10 Σφοδρός 22--28 » »
11 Τρικυμιώδης )) 28--36 » »
12 Θυελλώδης » 36--48 » »

ΝίΚ. ΚΟΤΣΒ'ΛΛΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό νέον άτμόπλοιον «’Αργώ» τοϋ χ. Βάτη χαϊΣία 
τήν παρελΘ.εβδομάδα έν τώ λιμένι τής Σύρου,ώς αναγ
γέλλεται έχειθεν έξέσυρε χαί συνεχρούοθη πρός τόατμό- 
πλοΐον τοϋ χ. Γάγχου «’Αλέξανδρος» δστις ύπέστη ζτ* 
μίαν ύπολογισθεΐσαν είς 6,000 φρ. χρυσά.

Άμφότερα έν τούτοις τά ατμόπλοια άπέπλευσαν 
έχ Σύρου αυθημερόν.

Είς τήν αγοράν τής «’Αργούς» χατά τάς πληροφο
ρίας τών Συριανών έφημερίδων, μετέσχον οί χ.χ. Ίω. 
Βάτης, ’Αδελφοί Καλίτσα, Γ.Βαλτετσιώτης, Κ. Κρί
νος, Μελπομένη Κρίνου, Καλλιόπη Αύγερινοϋ, Ά·-". 
Μαυρογορδάτος χαί άλλοι.



86 Ναυτική ’Ελλάς Ναυτικι'ι *··λλάς 87

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ
ΟΛΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΛΙΑ 

ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου )

Αγγλικοί λεμ.ένες
Άπδ Άμπερντιν 61 Aberys'.with ναυτ. μ'λια 611

9 » 9 ’Αρτροσάν 9 9 485
9 » » Μπαοόου '9 9 555
)> » » Barry 9 9 730
» 9 9 Μπέλφαστ » 9 462
)) » )) Μπριστόλ V D 760
9 » )) Κάρδιφ 9 9 738

» 9 Κέϊπ- Ούράθ 9 9 168
» 9 9 Κδρκ 9 9 700
υ 9 9 Λόβερ 9 9 424
9 » 9 Δούγλας 9 » 535
9 9 9 Δρογχεντά 9 9 534
)) » 9 Δουβλίνου 9 9 5 5
9 » 9 Ντούνδη )) 9 6-1
9 9 )) Ducansby Head 9 9 110
9 9 9 Φαλμούτ » » 695
» » 9 Φλήτβονδ 9 )) 570
» » 9 Καλουάυ 9 9 610
9 9 9 Γχλάσχοβ 9 9 520

9 9 Γχρήνοχ 9 9 502
9 9 9 "Αρτλεπουλ 9 9 165

9 9 Holyhead διά βορρ α» 9 550
9 9 9 Hull » 9 275
» » 9 Leith 9 9 86
» 1) 9 Lerwick » 9 253
9 9 f) Λίμεριχ » 9 716
» )) 9 Λίβερπουλ » 9 580
9 9 9 Λονδίνου » 9 447
9 9 » Λοδόνδερυ » 9 445
9 9 0 Λύν » 9 292
9 9 » Μιδλέσβαρο » 9 174
» 9 » Μίλφορδ Χάβεν » 9 650
9 9 » Νιοϋρι » 9 545
» 9 » Νιοϋπορτ » 9 750
» 9 » Πλυμούθ » 9 650
» 9 » ΙΙόρμαντοχ » 9 625
9 » » Σάοπνες 9 9 768
9 9 )> Σλίγχο » 9 500
» 9 » Σούθαμπτον » 9 148
)> » » Stranraer » 9 465
9 9 9 Σούυδεολαυδ » 9 150
9 9 » Swansea 9 9 703
9 9 » Troon 9 9 480
» 9 9 Τάϊν 9 » 150
9 » 9 Βάτερφορ 9 9 670
9 9 Ό Βέξφορ 9 9 635
9 9 9 Οΰαϊτχάβεν 9 9 530

9 9 9 Οΰ'ιτβι 9 9 185
9 9 9 Γιάρμουτ 9 9 325

Βαλτική θάλασσα
Άπδ Άμπερντίν εις ’Αρχάγγελον νατ. μίλια 1605

9 9 9 Κάλμαρ 9 9 750
9 9 9 Καρλσκρόνα 9 9 704
9 9 9 Χοιστιανίαν 9 9 507
9 9 9 Κοπεγχάγην 9 9 566
9 9 9 Κρονστάνδην 9 9 1234
9 9 9 Δαντζϊχ 9 9 825
» 9 9 Τζέφλε 9 9 1092
9 9 9 Έλσινγχφορ 9 Γ 1100
9 9 9 Έρνοσανδ 9 9 1171
9 9 9 Κίελον 9 9 643
9 9 9 Καινιγσβέργην 9 9 857
9 • 9 Μέμελ 9 9 866
9 9 9 Μαλμό 9 9 584
9 9 ‘ 9 Νόρχοπινγχ 9 9 891
9 9 9 Πιλλάου 9 9 8 ίθ
9 9 9 Ρέβελ 9 9 1080
9 9 9 Ρίγα 9 9 1017
9 9 9 Ρόστοχ 9 9 663
9 9 9 Στέτιν 9 9 718
9 9 9 Στοχόλμην 9 9 95C
9 9 9 Στράλσουνδ 9 9 646
9 9 9 Σούνσουαλ 9 9 1161
9 9 9 Σουάϊν-μοϋντι 9 9 678
9 9 9 Τράβμουντι 9 9 668
9 9 9 Hleaborg 9 9 1355
9 9 9 Wiborg 9 9 1213

Αγγλικόν στενόν καί βόρεια θάλασσα
Άπδ Άμπερντιν εις Άμστελόδαμον ναυτ. μίλια 415

9 9 9 Άντβέρπην 9 9 470
9 D 9 Άρενδάλ 9 9 384
9 9 9 Μπέργχεν > 9 300
9 9 9 Βουλώνην 9 9 460
9 » 9 Βρεμερχάβεν 9 9 440
9 9 » Καέν > 9 575
9 9 9 Καλαί 9 9 440
9 9 9 Χερβοΰργον 9 9 585
> 9 9 Χριστιανίαν 9 9 507
9 9 9 Χριστιανσάνδην 9 » 354
9 9 9 Διέππην 9 9 510
9 9 9 Δουγχέρχην 9 9 440
9 9 9 Έλσινόρην 9 9 546
9 9 9 Φρειδρισχάβεν 9 9 439
9 9 9 Φρείδρισταδ 9 9 469
9 9 9 Φρείδρισαλδ 9 9 477
9 η 9 Γχέυτ 9 9 455
9 9 9 Γοτεμβοϋργον 9 9 464
9 9 9 Κρίμσταδ 9 9 374
9 9 9 Άρβοϋργον 9 9 480

9 9 9 Χάβρην 9 9 550
9 9 9 "Αλμσταδ 9 9 516
9 9 9 Όστένδην 9 9 426
9 9 9 Ροττερδάμην 9 9 430
9 9 9 Σαίν Μαλό 9 9 655

Κόλπος της Βεσκαΐας
Άπο Άμπερντιν εί Βαγιόναν ναυτ. μί'ΐα 1080

9 9 » Βιλβάο 9 9 1070
9 9 9 Βορδώ » 9 10a5
9 9 9 ΚάδΓς 9 9 16.0
9 9 9 Κορούναν 9 9 1090
9 9 9 Φιγκέϊραν 9 '■» 1300
9 9 9 Γκιζδν 9 " 1054
9 9 9 Ούέλβαν 9 9 1605
9 9 » Λάγχος(Πορτογαλ.)» 9 1501
9 9 9 Λα-Ροσέλ 9 9 988
9 9 9 Λισσαβώνα » * » 1391
9 9 9 Λοριέντην 9 9 845
9 9 9 Όπόρτον 9 9 1242
9 9 9 Πασάζ • D 1098
• 9 > Σάμπλ-Ντολόν 9 935
9 9 9 Σαντάνδερ 9 9 1055
9 9 ΣαινΝαζαίρ 9 9 895
9 0 9 Βίγκο 9 9 1208
9 9 9 ΒιλλάΡεάλ 9 9 1581
(Τών λοιπών θαλασσών τάς αποστάσεις άπο ’Αμ-

περντιν , ώς τβΰ Ειρηνικού, ’Ατλαντικού και Ινδικού
Ώχεανοϋ, τοΰ Μεξιχανικοΰ κόλπου, τών ’Αφρικανικών
ακτών κλπ. Οά περιλάβωμεν έν παραρτήματι εις τδ
τέλος).

(ακολουθεί) Κ. Αυγερηχ

ΝΑΠ1ΗΓΗΣΙΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ
(Τοΰ έν Γαλαξειδίω άνταποκριτού)

Κίνησίς τις ναυτική ζωηρότερα ήοχισεν άπό 
τίνος και ενταύθα. Δι’ αγοράν άτμοπλοίων 
έχουν καταρι ισθή δύο ομάδες. ’Ιστιοφόρα 
πλοία, λόβερ πρόκειται νά ναυπηγηθώσι τρία 
προσεχώς παρά τών κ. κ. Διον. Τρίγκαλα, X. 
Αρβανίτη καί Σ. Τρίγκαλα. Ή καθαρά αύ

τών χωρητικότης (tonnage net) θά είναι άνω 
τών 200 τόννων.

Τά ιστιοφόρα πλοία τών κ. κ. Ί. Μητρο- 
πούλου, Εΰστ. ’Αρβανίτου και Ζησίμου έχαντα 
χωρητικότητα ύπέρ τούς 800 τόννους έναυλώ- 
θησαν πρός 30 σόλτια έκαστον, έκτος τού δευ
τέρου, ό'περ έναυλώθη πρός 31 1)2 σόλτια πρός 
μεταφοράν θηραϊκής γης (πορσελάνης) έκ Θή
ρας κατ’ εύθείαν εις Τεργέστην.

’Επίσης ή γολέττα τοΰ κ. Γ. Ζαγορά έναυ
λώθη πρός 30 σελλίνια τόν τόννον, ΐνα μετα
φέρω έκ Γυθείου εις ’Αγγλίαν περί τούς 230 
τόννους βελανιδιού.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗ7 ΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ». ΝΙΚ ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Νηόος Ίθάκιι

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 103.00
Περίπ./ους ’Αγγλικά μίλια 35.—
"Υψος Γαλ'ικά μέτρα. 652.—

Πλάτος Β. 38° 23'
Μήκος Α. 20° 42'

Κάλυμνος

’/ μδαδδν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 102.90
Περίπ.ίους Αγγλικά μίλια 33.—
"Υ’^ο. Γαλλικά μέτρα 686.—

Πλάτος Β. 36° 58’
Μήκος Α. 27° 00

’Αστυπάλαια (Άστροπαληά)

’/•jztfador Τετραγωνικά χιλιόμετρα 102.90 
Περί π.1ους ’Αγγλικά μίλια 37.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα 506. —

Πλάτος Β. 36» 35' 
Μήκος Α. 26 ’ 23'

"Ιος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 102.90°/θ 
Περΐπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 26.—
Ύψος Γαλλικά μέτρα 732.—

Πλάτος Β. 36° 4 3' 
Μήκος Α. 25° 20'

Κέα

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 102.90
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 23.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα 457.—

Πλάτος Β. 37® 37'
Μήκος Α. 24° 20'

Σκόπελος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 96.10
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 27.—
"Υψος Γαλλικά μέτρα 655.—

ΙΙλάτος Β. 39® 07'
Μήκος Α. 23° 46'

' Ίδε προηγούμενου, 1
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“ΤΟ ΒΙΚΤΟΡΤ,, ΕΠΙ ΤΩΝ «ΨΑΡΩΝ»
- i, vjU

Εν μέσφ τών σιδηρών πλωτών κολοσσών τών έν τώ πολεμικώ λιμ.ένι Πόρτσμουθ ήγκυροβολη- 
μένων, αντιθεσιν προξενεί έν ύπερηφκνον τρίκροτον τό οποίον ήρεαούν άπό πολλών έτών, καί μέ 
βλέμμα ειρωνικόν, ούτως είπείν, παρακολουθεί τάς καταπληκτικάς προόδους τών σιδηρών πελω
ρίων ναυτικών μηχανών τής σήμερον, ώς έάν ήτο βέβαιον οτι Ισως ούδέν έξ αύτών θά προσφέρη 
εις την Αγγλίαν τάς πολυτιμοτάτας ύπηρ σίας, άς αυτό προσέφερε κατά τάς άρχάς τοϋ παρελ
θόντος αϊωνος. Κατά τήν περίφημου τοϋ Τραφαλγάρ ναυμαχίαν ό Νέλσων και ό Κόλλιγκουδ 
έπιβαίνοντες τοϋ «Victory» καί Royal-Souvereign,ηγούμενοι τών δύο φκλάγγων τοΰ Άγγλι· 
κοΰ στόλου, επεχείρηβαν την κατ ορθήν γωνίαν προσβολήν δύο σημείων τής πολέμιας παρατά
ξτε»?· Διατάξας ό Νέλσων τά τής παράτολμου ταύτης κινήσεως, κατήλθεν είς τόν θάλαμον αύτού 
πρός συγγραφήν τής διαθήκης του, καί ουτω πρός τόν θάνατον παρασκευασμένος άνήλθεν έπί τοΰ 
καταστρώματος και εσημανε πρός τά ύπ’ αύτών πλοία τό γνωστόν έκεϊνο: «Ή ’Αγγλία πεποιθεν 
δτι έκαστος θελεε έκτελέσει τό καθήκον του».

Κατά τήν φοβέραν σύρραξιν τοΰ «Victory» καϊ τοΰ Γαλλικού «Redoutable» τοιοΰτον είναι 
εκατέρωθεν τό πΰρ τών τηλεβόλων, είς ό προστίθεται τό τών τυφεκίων, ώστε έκ τών 110 άνδοών 
τών ευρισκόμενων επι τοΰ κατασ-ρώματος τοΰ «Victory» οί έννενήκοντα πίπτουσιν έντός βραχέος 
νεκροί και τραυματιαι. ’Εν μέσω τοϋ φονικού πυρός ό Νέλσων καϊ ό πλοίαρχος Χάρδυ περιπατού
σα άτάραχοι έπί τοΰ έπιστέγου. Αίφνης σφαίρα όπλου έπληξεν τόν Νελσοναείς τόν άριστερόν ώμον, 
διεπέρασε την επωμίδα καϊ κατέληξεν είς την σπονδυλικήν στήλην. Άνεοχόμενος τις έπί τοΰ 
«Victory» σήμερον παρατηρεί έπί τοΰ καταστρώματος θόλον ύάλινον προφυλάσσοντα τό μέρος είς 
ό έχύθη τό αίμα τοϋ μεγάλου τής ’Αγγλίας ναυάρχου.

II. Α.
15 Μαίου 1901.

‘Η είκών παριστά μετά τόν κατάπλουν τών «Ψαρών» είς Άββαζίαν τόν Βασιλέα Γεώργιον 
καί τούς Βασιλείς τής Ρουμανίας μετά τών ύπασπιστών των. Τον Δοΰκα τοΰ Λουξεμβούργου έπί 
πολυθρόνας, τήν Δούκισσαν τοΰ Λουξεμβούργου, τήν ΙΙριγκήπισσαν Σχόμβουργ τοΰ Βάδεν καϊ 
τοΰ "Ανχαλτ. Οί όπισθεν τοΰ Βασιλικού συμπλέγματος ίστάμενοε είναι ό αύλάοχης κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος, ό προμηθευτής τής Βασιλικής χορηγίας κ. Ν. Θών, ό υπασπιστής τοΰ Βασιλέως κ. 
ΙΙαπαδιαμαντόπΟυλος, ό ύποπλοίαρχος τοΰ Βασιλικού Ναυτικού κ. Ματθ. Ματθαιόπουλος καϊ ή 
ακολουθία τών Βασιλέων τής Ρουμανίας. Δεξιά άνω ΐσταται ή μουσική τοΰ Ναυτικοϋ ύπό τόν 
κ. Καλαμάν, μετ’αύτήν δέ οί άξιωματικοΐ τοΰ θωρηκτοΰ μεταξύ τών όποίών διακρίνεται ό Αρχι
μανδρίτης κ. Λεβεντόπουλος, ίερεύς τών πολεμικών πλοίων.
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Ή Αγγλία, ή Γαλλία, ή 'Ολλανδία, ή Γερ
μανία, -ή Αύστρία, ή ’Ιταλία, ή μικρά Δανία, 
ή Νορβηγία και ή Σουηδία, ή ’Ισπανία, ή Ρωσ- 
σία και αΰτη ή μεσόγειος Ελβετία, κατασκευά- 
ζουσιν είς τά ναυπηγεία των, όχι μόνον τά πο
λεμικά αύτών άτμήρη σκάφη, άλλά και πολλά 
τών εμπορικών άτμοπλοίων.

Ή Τουρκία καταγίνεται άποκλειστικώς μέ 
την ναυπήγησιν θωρηκτών πλοίων.

Μόνη λοιπόν καθυστερούσα είς την σταδιο
δρομίαν ταύτην τών ναυτικών εθνών είνο.ι ή έν 
τώ μέσφ της θαλάσσης κειμένη Ελλάς!

Μάτην ή συμβολική ιδέα τής’Αργοΰς εξηγεί
ται είς τούς παίδας τών δημοτικών ημών σχο
λείων, μάτην αί σκιαϊ τών Αργοναυτών ταράτ- 
τουσι τούς ύπνους τών νεαρών πλοιάρχων και 
ύποπλοιάρχων, μάτην τέλος άναγινώσκονται τά 
κλέα τοΰ Νέαρχου και λοιπών ενδόξων της άρ- 
χαιότητος ναυάρχων!

Ούδείς έκ τών νυν Ελλήνων απεκδύεται είς 
τόν αγώνα τής ναυπηγίας καϊ ένώ τά παλαιά 
ξύλινα σκάφη αντικαθίστανται μέ σιδηρά ατμό
πλοια άγορασθέντα έν ’Αγγλία, τά έναγχος 
λειτουργοϋντα ναυπηγεία έν Πειραιεΐ, Σύρω, 
Γαλαξειδίφ κλπ. έρημουνται έλλείψει έργασίας ! 
Έν τούτοις πολλά έργοστάσια ύφίστανται είς 
τόν ΙΙειραια καϊ άλλαχοΰ καϊ διά τών πραγμά
των άπεδείχθη ότι ή σχεδίασις καϊ σύμπηξις 
ατμοκίνητων μηχανών έπιτυγχάνεται καταλ
λήλως έν Έλλάδι. Άφ’ ού λοιπόν τό δυσχερέ- 
στερον κατορθοϋται διατϊ νά μή δοκιμασθή τό 
εύκολώτερον, δηλαδή ή κατασκευή σιδηρών σκα
φών εύμεγέθων είς τά έργοστάσια του Βασίλειά- 
δθυ, του Μάκ Δούαλκαϊ άλλων; Τί περιμένετε; 
Τήν κυβερνητικήν ώθησιν; Άλλ’ έκ μακράς πεί
ρας άπεδείχθη μυριάκις δτι έν γένει οί Κυβερ- 
νήται μας δέν ήσαν οί δόντες ταύτην.

Άλλοτε, έπϊ του μακαρίτου βασιλέως Όθω- 
νος, έγένετο επιτυχής άπόπειρα κατασκευής 
πλοίων άτμήρων έν τώ ναυστάθμω. Άτυχώς 
δμως τό γενναίον αύτό βήμα ήτο μονομερές! Έ
πίσης ό νΰν αρμοστής τής Κρήτης προύτεινε τήν 
ναυπήγησιν μεγάλου τίνος πλοίου έν ΙΙειραεεί, 
άλλά δέν είσηκούσθη ή φωνή του φιλοπάτριδος 
πρίγκηπος !

Άλλά θά εϊπη τις: Ημείς δέν παράγομεν σί
δηρον καϊ επομένως ή πρώτη ύλη θά άγορασθή 
έν ’Αγγλία, έν Γαλλία, έν Βελγίω, ένΝορβηγίγ.

Δέν είναι τοϋ παρόντος νά έξετασθή διατϊ 
τόπος έχων όρη καϊ νήσους ολοκλήρους σιδηρού

ΠΕΡΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ή Λου- 
τήν θά-

χους, δέν κατορθώνει νάπαράξή τό άναγκαιοΰν 
είς αύτόν μέταλλ'-ν!

Δέν θέλω έπίσης νά φέρω είς τήν μνήμην 
σας τά παιδαριώδη δοκίμια τής Κύμης, άτινα 
αμαθής τόλμη κατέρριψε πρός μεγίστην βλάβην 
τών έθνικών συμφερόντων! Άρκοΰμαι μονον 
νά άναφέρω δτι μέγιστα ποσά, ύπερβαίνοντα τάς 
030.000 τό νων μεταλλίτιδος Ελληνικής γής, 
Λεταφέρονται είς τήν Βόρειον Εύρώπην καί έκ- 
καμινεύονται μετά μεγίστων ωφελειών! Διατϊ 
λοιπόν νά παραδεχθώμεν δτι τό γενόμενον έν 
Όλανδία, έν Βελγίω, έν Γάλλιο: δέν έπετυγχά- 
νεται έν Έλλάδι δπου, έν ανάγκη, δυνάμεθα 
νά μεταφέρωμεν τούςεύθηνοτάτους γαιάνθρακας 
τής έν Πόντω ‘Ηράκλειας; ’Επανέρχομαι τώρα 
είς τό προκείμενον καϊ παρατηρώ δτι ή φόρτω
σες τής πρώτης ύλης έξ Αγγλίας ήμποοεί νά 
χορηγήση ναύλους έπιστροφής είς τά ‘Ελληνικά 
σκάφη τά μεταφέροντα σιτηρά, καθώς τά ’Αγ
γλικά άτμόπλοια εύρίσκουσιν ύλην πρός ναύλω- 
σιν τόν βάμβακα έν Αίγύπτω δπου ήλθον φέ- 
ροντα γαιάνθρακας! Άλλά μήπως τά έξοδα 
αύτά τής μεταφοράς τοϋ σιδήρου δύνανται να 
έπαυξήσωσι έπαισθητώς τήν τιμήν τής ναυπη 
γήσεως; Ούχί ! Ή άγορά τής πρώτης ύλης, 
κατά τήν έμήν ταπεινήν γνώμην, άντιστοιχεΐ 
μόλις πρός τό 1/3 τής άξίας τοΰ πλοίου. Τά 
δύω τρίτα (2/3) τούλάχιστον τής τιμής τ ΰ άτ
μοπλοίου άποτελοΰνται έκ τής πληρωμής τής 
κατεργασίας τοΰ σιδήρου. Το μέγιστον λοιπόν 
μέρος τής άξίας τοΰ πλοίου τοΰ κατασκευασθη 
σομένου έν Έλλάδι θά πληρωθή μέ τό τρέχον 
νόμισμα καϊ μέ τήν διατίμησιν τών ημερομι
σθίων έν τώ βασιλείφ πρός μεγίστην ωφέλειαν 
τών έφοπλεστών. Τοιουτοτρόπως υπάρχει έλπϊς 
νά φθάσωμεν εί: κατασκευήν άτμήρων πλοίων 
πρός 6 ή 6 1/2 λιρών άγγλικών τον τόνον 
άντί Ί ή 8 ή 9 άγγλικών λιρών, κατά τάς δια
κυμάνσεις τής άγοράς.

‘Υπάρχει ίσως καϊ άλλη άντίροησις δυνα 
μένη νά γείνη. Δέν εχομεν καταλλήλους έσχά 
ρας, δέν εχομεν τεχνίτας γυμνασμένους ! Πρε
σβεύω άδιστάκτως δτι προκειμένου περί μεγί
στου έθνικοΰ συμφέροντος, όφείλουσιν οπωσδή
ποτε οί έργοστασιάρχαι νά έξοδεύσωσιν 60,000 
ή 100,000 δραχμών πρός ευρυνσιν καϊ έπέκτα- 
σιν τών ύπαρχουσών έσχαρών καϊ δτι έπίσης 
δύνανται νά χρησιμοποιήσωσιν "Αγγλους ή Ν ορ- 
βηγούς άρχιτεχνίτας μέχρι τής μοοφώσεως εν
τοπίων σίδηρον αυπηγών.

Άφ’ ού οί "Ελληνες σιδηρουργοί κατα-

Προσθέτω 
καϊ πλακών

σκευάζουσι πολύπλοκους άτμοκινήτους μηχανάς χ τό Άμβοΰργον, ή Βρέμη, τό Κίελον 
δύνανται κατά μείζονα λόγον νά συμπήξωσι i °' 
σκάφη σιδηρά.

Έάν μετ’ έπιστασίας άναγνωσθώσι τά άνω ! 
συμειωθέντα θά πεισθή έκαστος φρόνιμος έφο- 
πλιστής δτι ή ναυπήγησις άτμοπλοίων εύμεγέ
θων έν Ελλάδι, έπιβάλλεται ύπό τών καλώς 
εννοουμένων συμφερόντων τής έθνικής ναυτι
λίας, καϊ δέν είνε ζήτημα άλυτον άλλ’ άπλώς 
απαιτεί όλιγην καλήν θέλησιν καϊ όλίγιστον θάρ
ρος. "Ο ,τι κατωρθώθη έν Γαλλία, έν Ίσπανίμ, 
έν Ίταλίμ, έν Τουρκίμ καϊ μάλιστα έν Γερμά
νιο:, έντός τών 25 τελευταίων έτών, ήμποριϊ 
νά έπιτευχθή είς τήν πατρίδα τοΰ Θεμιστο
κλέους τήν φύσει ναυτικήν χώραν ! 
δτι ή προσάρμόσις σιδηρών δοκών 
είς τά νεώτερα σχήματα τών πλοίων είναι έρ
γον πολύ εύκολώτερον τής συμπήξεως τών ξύ
λινων δικρότων και τρικρότων άτινα οί ραγιά
δες ναυπηγοί κατεσκεύαζον έπϊ μάκρους χρόνους 
διά τόν τουρκικόν καϊ ρωσσικόν στόλον ! Ή έ- 
πανάστασις τοΰ 1821 εύρε πλήθος σκαφών ά- 
ξιομάχων κατασκευασθέντων έν "Υδρα καϊ Σπέ- 
τσαις καϊ άγωνισθέντων μετά μεγίστης έπιτυ- 
χίας άπέναντι έχθρών έχόντων πολεμικά πλοία 
πρώτης τάξεως !

Διατϊ τώρα όλιγοψυχοΰμεν έμπροσθεν προ
βλημάτων εύκολων ; Διατϊ δέν έπήλθεν είς καμ- 
μίαν τράπεζαν (άφ’ ού ή κυβέρνησις δέν θέλει 
ή δέν δύναται νά σκεφθή περϊ τών βιομηχανι
κών άναγκών τοΰ τόπου) ή άπλουστάτη ιδέα 
τής έλλογου έμψυχώσεωςτής ναυπηγικής τέχνης ;

Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην ολίγη έπι- 
μονη θά έπΑύση, έπϊ μεγίστη ωφελείς τής πα- 
τρίδος, τό ζήτημα τής κατασκευής μεγάλων έμ- 
πορεκών άτμοπλοίων έν Έλλάδι καϊ θά χορη
γήση έργασίαν καϊ πλούτον είς χιλιάδας άν- 
δρών ! Τότε και μόνον τό κράτος τής θαλάσ
σης έν Μεσογείω θά έπανέλθη δθεν άτυχώς άπέ- 
πτη, καϊ οί έφοπλισταϊ καϊ πλοίαρχοι βλέπον- 
τες, πρό τών ιδίων αύτών οφθαλμών, τά ναυ
πηγεία λειτουργοϋντα άπταίστως, θά άναλάβωσι 
νέον θάρρος καϊ νέας δυνάμεις πρός κατασκευήν 
σιδηρών άτμοπλοίων καϊ πλοίων πάσης φύσεως 
καϊ πάσης χωρητικότητος. "Αμεσος συνέπεια 
τής τοιαύτης καταστάσεως έσεται και ή όλιγί- 
στη έξαγωγή χρυσού έξ ‘Ελλάδος καί αί συχνα'ι 
παραγγελίαι όμορων κρατών προστρεχόντων νΰν 
είς τά έν Γενούη ναυπηγεία τών Ansatdo καϊ 
Σ«<.

Διά νά κατορθωθώσιν όλα αύτά τά θαυμά
σια τί χρειάζεται ;

Εργασία έν σιωπή και φρόνησις ! Τά κε
φάλαια τά χρηματικά ύφίστανται !

Δεά τής ίδιας μεθόδου, έν όλίγοις χρόνοις,

βίκη έρριψαν στόλους ολοκλήρους είς 
λασσαν άνταγωνιζομένους νικηφόρως, είς δλας 

; τας άγοράς τής ύφηλίου, μέ τά άγγλικά άτμό-
πλοία !

Καταλήγω άναφέρων άνάμνησίν τινα τών 
μακρών μου θαλασσίων ταξειδίων. Διερχόμε- 
νος, πρό τινων έτών, τόν πορθμόν τοΰ Μαγελ- 
λάνου εν τή Νοτίιρ ’Αμερική, καϊ κατευθυνό- 
μενος είς τον λιμένα Punta de -Arenas έθαύ- 
μασα αναγνώσας έπϊ τών μεγάλων έκκαμινιυ- 
τικών εργοστασίων τών κειμένων πλησίον τών 
άξενων εκείνων ακτών τήν έξής λατινικήν φράσιν.

Labor improbus omnia vincit.
Τουτέστι- πόνος ακάματος ύπερντκά τά 

πάντα.
Τό παρήγορον και σοφόν τοΰτον λόγιον ας 

θέση επί τοΰ ναυπηγείου του ό πρώτος σοβαρός 
ί. "Ελλην ναυπηγός καί ας j. ή λησμονήση τό τοΰ 
, Άράτου δτι-

«Τέχνη νικώμεν ών φνσει ήττώμεθα!» 

Κούταλη τή 7η Μαίου 1901.
Anc ΣΤΟΛΟΣ Τραμοτντανας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Πολλάχις άνθρωπος μέχρι πρό ολίγου ύγιώς έχων 
αισθάνεται εις τόν λαιμόν του χατά την χατάποσιν τοϋ 
σιέλου ή τοϋ φαγητοϋ έλαφρόν τινα πόνον, δστις έπί 

ί μάλλον καί μάλλον επιτείνεται όμοιάζων πρός άγκύ- 
t λωμα ακάνθης.

Ή ασθένεια αΰτη ούδέν άλλο είναι ή αμυγδαλιάς, 
τήν όποιαν διά νά πολεμήση τις δέον πλειστάκις τής 

, ημέρας νά κάμη γαργαρισμού; μέ μίαν κουταλιαν τοϋ 
I γλυκοϋ χλωρικής ποτάσσης (Chlorate de pola’se) δια- 
{ λελυμένης έντός ποτηριού ΰδατος χλιαρού, συγχρόνως 
. δέ νά έπιθέση έπί τοΰ λαιμοΰ ύγρό έπιθέματα έπέ- 

χοντα θέσιν καταπλασμάτων.
Έάν ή γλώσσα γέμει άπό ΰλην κιτρινωπήν, είναι δέ 

[ήλαττωμένη ή ό'ρεξις, δίδεται έν καθαρτικόν μέ μίαν 
κουταλιάν τής σούπας sulfate de soude είς ήμισυ ποτή- 
ριον ΰδατος.

ί Έάν δ ασθενής δοκιμάζει μεγάλην δυσκολίαν είς τάς 

I κενώσεις τω δίδετε κατά πάσαν ώραν έν σκονάκι κα
ί λομέλανος.

Συχνάκις ή άνάρρωσις είναι μακρα, ό δέ ασθενής 
Β συνεπείμ τής άμυγδαλίτιδος πάσχει έκ πυρετού, κατά 
Ρ τοΰ όποιου πρέπει νά δοθή ανάλογος δόσις κινίνης.
I ‘ * Ο-
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ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ
Εύτυχώς ήννοήθη πλέον καί παρ’ ήμΐν τό 

ευεργετικόν μέτρον τών σωσιβίων και πρό και
ρού έφηρμόσθη εϊς τά ήμέτερζ πλοία και ατ
μόπλοια.

Είς πολλούς ναυτικούς μας ύποθέτομεν νά 
είναι γνωστά καί τά εύεργετικά σωσίβια τής 
νυκτός, άτινα μεγάλας ύπηρεσίας προσέφερον 
είς την εύρωπαϊκην ναυτιλίαν.

“Οταν άκουσθή ή φοβερά εν τώ πλοίω φρά- 
σις άχόμωποί.' είς τi/r θάΑασσατ εν καιρώ νυ
κτός τρικυμιώδους καί σκοτεινής, ή συγκίνησις 
έν τώ άτμοπλοίω ΔΕΝ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ! 
ΙΙάντες τρέχουσι πρός τά κουλουοοειδή σωσίβια, 
άτινα εύρίσκονται άπ νταχοϋ τοϋ πλοίου, διά 
τόν σκοπόν τούτον καί ρίπτονται είς την θά
λασσαν, όσον τό δυνατόν πλησίον τοΰ κινδυ- 
νεύοντος ανθρώπου, διά νά τά άρπάση ούτος 
καί να σωθή άπό τόν βέβαιον πνιγμόν.

Άλλ’ είς τό σκότο; καί τήν τρικυμίαν 
είς τήν βροχήν καί τόν χιονοστρόβιλον, πώς 
είναι δυνατόν ό ναυαγός νά ίδγ, ποϋ εύρίσκεται 
τό σωσίβιον ;

Διά τοΰτο έπεννοήθη τό ευεργετικόν τής

( 
ι

νυκτός σωσίβιον (βλέπε εικόνα), τό όποιον άπο- 
τελεϊται από τό κολουροειδές κοινόν σωσίβιον καί 
ενός προσδεδεμένου, διά οχοινιδίου, πλωτού 
πυροτεχνήματος είς τήν κορυφήν τοΰ όποιου ύ- 
πάρχει καψύλιον, όπερ μόλ'ς κτυπηθή είς οίον- 
δήποτε μέρος άνάπτει καί φωτίζει ώς βεγγα
λικού φώς τό μέρος, ένθα εύρίσκεται τό σωσί 
βιον.

Τό φώς τοΰ βεγγαλικού φωτός, διαρκεΐ 35 
λεπτά τής ώρας καί φωτίζει τά πέριξ μέρη είς 
τρόπον,ώστε καί ή σωστική λέμβος καί ό ναυα
γός καί τό άτμόπλοιον νά διευθύνωνται πρός τό 
ίδιον μέρος.

Μέ τοιαΰτα λεπτά φώτα καί σωσίβια εφο
διάζονται καί τά σωτήρια σκάφη, άτινα προσ
τρέχουν είς βοήθειαν τών ναυαγών καί θά ήτο 

ευχής έργον έάν καί οΐ ήμέτεροι έλάμβανον πρό
νοιαν περί προμήθειας τοιούτων εύεργετικών 
φώτων έντελεστάτης μάλ'στα άξίας.

Νικολ. Γ. Κοτςοβιλλης

Υ. Γ. Οί έπιθυμοΰντες νά προιιηθευθώσι 
τοιαΰτα σωστικά φώτα άποτανθήτωσαν είς 
τήν έξής διεύθυνσιν

Joseph R. Holmes et C°
175 st. VIKENT Street 

Glasgow

ΤΟΤΕ KAI ΤΩΡΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΓ1ΗΣΙΣ

ΕΝΟΣ Ι1ΑΟΙΑΡΧΟΓ
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Σάς έγραφον κατά τό παρελθόν φύλλον ό'τι 
τό’Εμπορικόν Ναυτικόν ύπέστη τήν πρός τά 
βελτίφ έξέλιξιν άφ’ έαυτοΰ παρ' δλας τάς άν- 
τιξόους περιστάσεις, έν μέσω τών όποιων επα- 
λαιεν. Ήλθεν όντως κρίσιμος δι’ αυτό έποχή, 
καί θά έπήρχετο άφευκτος ή καταστροφή τής 
ίστιοφορίας, ώς σχεδόν έπήλθεν. Αλλά πριν 
άοχίση ή καταστροφή αύτη οί είς τό Εξωτε
ρικόν έμπορευόμενοι Ελληοες—και πάλιν οι 
τοΰ Εξωτερικού—έσκέφθησαν περί άτμήρους 
ναυτιλίας, ούδέποτε όμως καί οι Ελληνες της 
Μητρός Ελλάδος, οί πολλών εκατομμυρίων κά
τοχοι, οί περιστοιχιζόμενοι δε απο κερδοσκό-· 
πους τρέποντας τό πνεΰμα αυτών είς άλλας επι 
χειρήσεις. ’Εν τούτ οις ό άείμντ στος Συγγρός 
άντελήφθη τούτο καί ήτο έτοιμος νά δράση ύ- 
περ τής Ναυτιλίας. Δυστυχώς δια το εμποιι 
κον ναυτικόν έπήλθεν ο θάνατος καί μετ αυ
τού έσβυσε καί τό ώοαϊον καί πατριωτικώτατον 
όνειρον.

Άρχεται τού έργου ή άτμήρης εμπορική ναυ
τιλία καί ώς πυρήν τής νέας κινήσεως δύναται 
νά θεωρηθώ ή ’Ελληνική ‘Εταιρία Σύρου καί 
αί άλλαι Εταιρία ι, αΐτινες έπεβοήθησαν τό έρ
γον καί άρχίζει ή άγορά καί ναυπήγησις φορ
τηγών τινων άτμοπλοίων. Και τότε οι πλοί
αρχοί μας καί ναύται ήρχισαν σιγά—σιγά να 
τοποθετούνται είς τά άτμόπλοια επι μισθοί κατ 
άρχάς καί ώς μέτοχοι κοτόπιν μικράς ή με
γάλης μετοχής, δτε αίφνης ό πρωτοστατών εν 
τή προστασία τής ίστιοφοριας οικος τών αδελ
φών Βαλλιάνων εισέρχεται εις το σταδιον τής 
δράσεως καί δίδει τά ατμόπλοιά του είς τούς 
πλοιάρχους έπί πιστώσει και τοκο> μικρω. Ού
τως οί νοήμονες καί έπιχειρηματιαι πλοίαρχοι 
Κεφαλλήνες ίδιοκτήται γενόμενοι ηύξησαν κατά

Trnoi Φορτηγών Εμπορικών Ατμόπλοιων

Τύπος αριθ. 1ος φορτηγού Άτμοπλοίου.

Οί τύποι επί τών όποιων σχεδιάζονται καί ναυπηγοΰντκι τά φορτηγά ατμόπλοια μέχρι σήαεοον είναι κυ
ρίως ενδεκα. Τούτων θα παραθεσωμεν τάς εικόνας καί περιληπτικώς θά περιγράψωμεν τήν διάκρισιν χάριν τών 
ημετέρων άναγνωστών, οί’τινες πρέπει νά γνωρίζωσι έν γένει τούς τύπους καί τήν αξίαν έκαστου είδους διά τής 
όποιας είναι κατατεταγμένον είς τό Λόϋδ-Ρετζιστέρ.

Διά τοϋ τύπου, όν παραθέτομεν, αναγνωρίζονται δλα τά αρχαία άτμόπλοια. Έχουσιν άπό τής πρώρας μέχρι 
τής πρύμνης έλεύθερον τό κατάστρωμα καθώς τά ιστιοφόρα εις τό μέσον ένθα ή μηχανή ύπάρχει τέτοάγωνον 
επίμηκες περιφράσσον τους λέβητας, τήν καπνοδόχον καί τήν μηχανήν.

Οί έπιθυμοΰντες νά λάβωσιν ιδέαν σαφή τοϋ τύπου τούτου άς είσέλθωσιν είς τά πολεμικά πλοία ΠάξιαΛος 
και Σαάαμικ/α.

Το σύστημα τοΰτο κατηργήθη σήμερον έντελώς.

μέγαν αριθμόν τά Ελληνικά φορτηγά άτμ ά
πλοια.

Μετά τούς άξιοτίμους Βαλλιάνους ένεφζνί- 
σθησαν είς τόν Ναυτικόν ορίζοντα άλλοι άστέ- 
ρες, τών οποίων ή μζρμζουγή φθάνει έκτός τής 
Ελλάδος είς όλα τά παράλιος τής Μεσογείου 
θαλάσσης καί τοΰ 'Ωκεανού, θεωροΰμεν δέ πε
ριττόν νά πζρατάξωμεν τά ονόματα τών Σπα
θάτων, Θεοφιλάτων, ’Εμπειρικών καί τόσων 
άλλων εΰγενών ύποστηρικτών τής Ελληνικής 
ναυτιλίας, καθόσον είναι τοϊς πάσι γνωστά. Οί 
αξιότιμοι ούτοι κύριοι έσκέφθησαν βεβαίως τί 
ύπηρεσίας προσέφερε κατά καιρούς είς τό Κρά
τος τό ’Εμπορικόν ναυτικόν καί προέβησαν είς 
τήν προαγωγήν καί ένίσχυσιν αύτοΰ.

Καί ιδού αύθις νέον αίμα καί νέα έποχή διά 
τό ναυτικόν μας έμπόριον, ιδού ή άτμήρης ναυ
τιλία ότι εισέρχεται είς τόν άγώνα τής προό
δου ύποσκελίζουσα τά μέχρι τουδε περιωρι- 
σμένα όριά της, περιφρονοΰσα παν έμπόδιον καί 
πάσαν άρωγήν, έλτίζουσα δμως θαρραλέα είς 
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν τών άτόμων τοΰ 
Έσωτερικοΰ καί ’Εξωτερικού.

Άπό τοΰδε δύναται τις νά εϊπη δτι ή Ναυ
τιλία μζς προώρισται νά καθέςη την πρώτην 
θέσιν έν τή Ανατολή.

Loup de mer

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ TOY ΛΙΜΕΝΟΣ
Συζητεϊται ευρύτατα ώς καταρτισθεϊσα σύμβασίς 

τις μεταξύ τής λιμενικής επιτροπής Πειραιώς καί ξέ
νων κεφαλαιούχων περί παροχής τοϋ δικαιώματος τής 
εκφορτώσεως τών έμπορευμάτων διά μίαν τριακονταε
τίαν.

Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον άληθεύει ό καταοτι ■ 
σμός τοιαύτης συμβάσεως, ήτις δύναται νά έχη σπου- 
δαίαν επιρροήν έπί τοΰ έν γένει έμπορίου, άλλ’ ούδέ 
θέλομεν να πιστεύωμεν δτι ή λιμενική επιτροπή, ήτις 
απαρτίζεται άπό νοήμονας καί πρακτικούς άνδρας καί 
τής όποιας προισταται φιλόπολις πρόεδρος ό κ. Άλέξ. 
Ρετσίνας, δύναται νά προβή είς τοιοΰτον πραξικόπημα.

Αί πολυετείς μισθώσεις άπεδείχθησαν έπιβλαβείς 
πάντοτε εν Ελλαδι. Έν τή προκειμένη δέ πεοιπτώ- 
σει πολλής χρήζουσι μελέτης ούχί αί λεπτομέρειαι 
τοΰ έργου, αλλ’ ή αρχή αύτοΰ άν πρέπει τό δικαίω
μα τής εκφορτώσεως νά παραχωρηθή μονοπωλιακώς 
εις εταιρίαν ή διά προνομίων άποκλεώντων τόν έλεύ
θερον συναγωνισμόν, δπερ έπίσης θά έξησφάλιζεν είς 
την έταιρίαν τό μονοπωλιακόν.

Φρονοΰμεν δτι άν κατηρτίσθη παρομοία σύμβασίς 
αυτή ώς αφορώσα γενικώς τούς έμπορους, δέον νά τυ- 
πωθή καί διανεμηθή είς πάντας πρός συζήτησιν εύρυ- 
τατην. Άλλ’ οπωσδήποτε έπαναλαμβάοομεν παροχή 
τοιούτου δικαιώματος είς έταιρίαν έκ τών προτέρων 
θα κατεδίκαζε τό έμπόριον είς τήν ύποδούλωσιν τών 
-■λίγων, ζήτημα δέ είναι άν άφαιροΰσα ή εταιρία διά 
τών μηχανημάτων της τόν άρτον τόσων έργατών θά 
κατώρθωνεν εις αντίρροπον νά παράσχη μείζονα ταχύ
τητα κατά τήν εκφόρτωσιν καί παράδοσιν άνευ κα
τασκευής μεγάλων αποθηκών, καί άλλων άποθηκών 
τοΰ λιμένος. 1

Τό λιμενικόν ταμεϊον, πλούσιον ώς είναι, άν κρί-
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νη άναγχαίαν τήν κατασκευήν χαί έγχατάστασιν έκ 
φορτωτικών μηχανημάτων, άς άναλάβη δι’ εξόδων του 
το εργον.Προ παντός όμως ας μή σπεύση σήμερον εις 
τήν σύναψιν συμβάσεως ύποδουλούσης μέν πάντας έν 
γένει τούς κλάδους τοΰ έμπορίου, δημιουργούσης δ’ 
άεφ* έτέρου ζήτημα έργατιχδν δια τής άφαιρέσεως τοΰ 
άρτου πολλών έχατοντάδων έργατών.

Κ. Ε. Α.

ΝΑΪΠΒΓΗΣ1Σ ΡΩΣΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Αποπερατοΰται χχτ' αύτάς εις τά Ρωσσιζά 
ναυπηγεία τής Κυβερνήσεως ή κκτοεσχευή τριών 
θωοηζτών «Σλάβζ», «Βιτιάζ» χαί «Άλμάζ» 
ζκί ενός μεταγωγικού «Καμτσάτκα».

Εις τό ναυπηγείου τής Σεβαστουπόλεως ναυ 
πηγεϊται τό θωρηκτόν «Ότσακώφ» καϊ εις τό 
τού Νικολάεφ τό θωρηκτόν «Καγούλ».

Τά θωρηκτά αύτά, ώς λέγεται, ε’ίνε δ, τι 
τέλειον δύναται νά παρουσίαση ή ναυπηγική 
τέχνη.

ΝΑΓΤΙΚΑ ΝΕΑ
Και χατα τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ή τιμή τών 

ναύλων απέμεινε στάσιμος.
— Έν Σύρω χατά τάς έκεΐθεν πληιοφορίας καταρ

τίζονται δύο ομάδες πρός αγοράν άτμοπλοίων.
— Καθ’άς εχομεν πληροφορίας ή ένταϋθα άφιξις 

τοΰ γνωστού μεγάλου έφοπλιστοϋ χ. Βασιλ. Εμπειρι
κού σχέσιν έχει μέ τον καταρτισμόν όμάδος πρός άγο- 
οάν νέου ατμοπλοίου.

— Κατα την συνάδελφον «Σφαίραν» Πειραιώς έν 
Αγγλία ήγοράσθη παρ’ Ελλήνων έφοπλιστών τό άτμό- 
πλοιον «Apex» τόννων ακαθαρίστων 2,34? άντι 17, 
000 λιρών Άγγλιχώ , ναυπηγηθέν τώ 1839.

— Τό ατμόπλοιον «’Ιωάννης Κούτσης» μετά την 
έκφόρτωσιν τού ύπ’αύτοΰ κομισθέντος σίτου άπέπλευσε 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα εις Ταϊγάνιον.

— Κατέπλευσε δέ εις Πειραιά τό έτερον άτμόπλοιον 
τών κ.κ. αδελφών Κούτση «Γεώργιος Κούτσης».

— Ή «Άννίκα» τοΰ κ. Βαλλιάνου άνεχώρησε τήν 
παρελθοΰσαν Τρίτην διά Βενετίαν μέ φορτίον σίτου.

— Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν τό άτμόπλοιον «Νορ- 
μπέρτος» άνεχώρησε διά Ποντοηράκλειαν πρός φόρτω- 
σιν γαιάνθρακος.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

— Τήν παοελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν εις 
τόν λιμένα Πειραιώς τά αυστριακά άτμόπλοια «Καρ- 
νιόλια» έκ Κωνσταντινουπόλεως, «’Απόλλων», έκ 
Σμύρνης καί «’Αγλαΐα» έκ Τεργέστης—Καλαμών.

— ’Επίσης έκ Χίου ή «Άργολις» τής Πανελλη
νίου, ή «’Αφροδίτη» τοΰ Τζών εκ Κωνσταντινουπό

λεως, οι «’Αδελφοί Σιφναίου» έκ Ταιγανίου πρός άν- 
θράκευσιν.

— ’Επίσης ή «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» έκ Ταϊγα- 
νίου, πρός άνθράκευσιν, ή « Άννίκα» διά τόν αύτόν λό
γον έκ Ρωσσίας, ό «Σκαραμαγκάς» τής Πανελληνίου 
μέ φορτίον σίτου καί «Λέων» έκ Ταιγανίου πρός άν- 
θράκευσιν.

— Κατέπλευσαν έπίσης ή «Χρυσηίς» έκ Ταϊγα- 
νίου μέ φορτίον σίτου καί ή «Κλείω» τοΰ Τζών έκ 
Θεσσαλονίκης—Βώλου.

— Άλλα ατμόπλοια κατέπλευσαν ό «Δημήτριος 
Σκυλίτσης» έκ Ταιγανίου πρός άνθράκευσιν, «’Ιωνία» 
τής Πανελλήνιου εκ Τεργέστης—Καλαμών καί «Γεώρ
γιος Ροΰσσος» πρός άνθράκευσιν έκ Ταιγανίου.

— Κατέπλευσαν έπίσης τά αύστριακά «Saturno» 
εκ Κρητης καί «Μινέρβα» έκ Θεσσαλονίκης Βόλου, τό 
ιταλικόν «Σκρίβια» έκ Σμύρνης, τό έλληνικόν «Μαρία» 
εκ Βενετίας πρός άνθράκευσιν, τό ρωσσικόν «Αύτοκρά- 
τωρ Νικόλαος Β' » έκ Σμύρνης, καί τά γαλλικά -Ta
bor» καί «Douro» έκ Μασσαλίας

NEON ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Κατ’ ειδήσεις έκ Κωνσταντινουπόλεως πλούσιο 
αυτόθι ομογενείς παρήγγειλαν τήν ναυπήγησιν έν Αγ
γλία μεγάλου φορτηγού ατμοπλοίου 6,000 τόννων. Ή 
δύναμις τής μηχανής του θά είναι 3,600 ίππων, ή δέ 
αξία του 44,650 λιρών πεοίπου.

Εις Αγγλίαν άνεχώρησεν, ΐνα παραστή κατά τό 
κτίσιμον τού σκάφους ειδικός Έλλην μηχανικός.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή άφιξις τών άτμοπλοίων μέ φορτία σίτου εξακο
λουθεί, άναμένονται δέ καί έτερα τήν έβδομάδα ταύ- 
την, πράξεις έν τούτοις δέν γίνονται. Ή άγορά έξαχο- 
λουθεϊ εις τό αυτό σημεΐον. Σίτος τών 60 λιβρών τι- 
μάται πρός 42 1)2 λεπτά.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ή τιμή τοΰ 
γαιάνθρακος ύπέστη έλαφράν Ttva διακύμανσιν. Γαιάν- 
θραξ συνήθης Κάρδιφ έπωλήθη πρός 25 1)2 σελλίνια 
τόν τόννον καί πρός 26.

"Ηδη ή τιμή αυτού έγένετο κάπως στάσιμος, χθές 
δέ χαί ποοχθές έγένοντο πολλαί άγοραί πρός 25 σελ
λίνια κατά τόννον.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τήν 16 Μαΐου χατέπλευσεν εις τόν Πειραιά τό 
άγγλιχόν άτμόπλοιον .Ruysdael» μέ φορτίον 2287 τόν
νων γαιάνθρακος διά τήν Πανελλήνιον.

— Τό άτμόπλοιον «Ζάννος Σιφναϊος» τόννων 1448 
τό παρελθόν Σάββατον ένηολογήθη έν τώ λιμένι Πει" 
ραιώς.

— Χθές Σάββατον έπρόκειτο νά καταπλεύση εις 
τόν Πειραιά μέ φορτίον σίτου έκ Ταϊγανίου δι’ Ιτα
λίαν τό άτμόπλοιον «Θεόδωρος Σιφναϊος».

ΝΑΤΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τα εις την αγοραν τοΰ Πειραιώς πωλούμενα ναυ
τικά είδη χρησιμεύοντα ώς έξαρτήματα πλοίων, ώς 
μέσα επισκευής κλπ. δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον με
ταβολήν χατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά άγγλιχά λινέλαια, βρασμένα 
τιμώνται κατ’ όκάν πρός δρ. 2,59

Τά αύτά άβραστα ποός 2.40.
Τα χεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, 

τοΰ δέ Βελγίου 2.20.
Τα λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έχ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Το μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.4 0. >

Χρώματα
Το λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητος πω

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

Το λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον ξύλον, πράσινον 

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

αγγλικού καί γαλλικού ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

’Επίσης αί τιμαί τών άλύσσων, αγκυρών, συρμά. 
των σιδηρών καί χαλύβδινων διά πλοία, στυπίων, 
σπαγγων καί ιστιοπάνων ποικίλλουσιν άναλόγως τής 
ποιότητος καί τοΰ πάχους αύτών.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΦΟΡΤΠΣΕΠΣ

Την παρελθοΰσαν Πέμπτην ή έν τή έμπορική λέσχη 
τοΰ Πειραιώς συνελθοΰσα συνέλευσις δια τό έγερθέν 
λιμενικόν ζήτημα, απέστειλε πρός τόν κ. Θεοτόκην τό 
εξής τηλεγράφημα:

«Ή ’Εμπορική Λέσχη «Ερμής» συνεπεία τής συ- 
νεχούσης τήν πόλιν ταραχής λόγω τής άπεμπολήσεως 
τού λιμένος Πειραιώς έκ μέρους τής Λιμενικής ’Επι
τροπής χαλέσασα Γενικήν Συνέλευσιν έκ βιομηχάνων, 
έμπορων, ιδιοκτητών καί εφοπλιστών άτμοπλοίων, διευ 
θυντών καί πρακτόρων ατμοπλοϊκών έταιριών καί λοι
πών έξεχόντων μελών τοΰ έμπορικοΰ κόσμου τής πό- 
λεώς μας άπέκρουσεν όμοφώνως την τοιαύτην σύμβασιν 
ώς καταστρεπτικήν, καί διαβιβάζει Ύμϊν εύσεβάστως 
τήν παράκλησίν της, όπως μή έγκρίνητε τήν τις οΤδε 
ποίοις λόγοις έπισπευδομέ ην σύμβασιν. Έκλεγεΐσα δέ 
πολυμελής έπιτροπή εξ όλων τών προμνηνευθεισών τά
ξεων παρουσιασθήσεται Ύμϊν, όπως έκθέση λεπτομέ
ρειας.

Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως
Ντκ. Φραγκούλης

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

Κατά την παρελθοΰσαν έβδομάδα ό λιμήν Σύρου 
ειχεν αρκετήν κίνησιν έκ τής προσεγγίσεως πολλών 
ψορτηγών καί ξένων άτμοπλοίων πρός άνθράκευσιν. 
Μεταξύ άλλων κατέπλευσαν τήν παρελθοΰσαν έβδομά

δα, ή »Ήρώ», τό άγγλιχόν θωρηκτόν «Καίσαρ» μέ 
πλήρωμα 750 άνδρων καί 22 τηλεβόλα. Έπίσης τό 
θωρηκτόν «Αύτοκράτειρα τών ’Ινδιών» μέ τόν αύτόν 
οπλισμόν καί 700 άνδρας καί τό καταδρομικόν «Γκλα■ 
διάτορ».

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

ΙΙροεκηρύχθη δημοπρασία διά τήν κατασκευήν λι
θόκτιστου σημαντήρος εις τόν λιμένα Παροικίας τής 
νήσου Πάρου.

— Τό εΰδρομον «Ναύαρχος Μιαούλης» κατά τάς 
πρός τό ύπουργεΐον τών Ναυτιχών πληροφορίας, τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραν ώρα 10,20' δεήλθεν εξωθεν τοΰ 
Τανζιέ τοΰ Μαρόκου μέ διεύθυνσι·· πρός τήν Μαδέραν.

— Κατ’ άλλο τηλεγράφημα τό μεσονύκτιον τής 
Τετάρτης χατέπλευσεν εις Χουλσάν τής Μαδέρας.

— Τήν άπό Μάλτας εις Μαδέραν άπόστασιν έκ 
1069 μιλιών διέπλευσε μέ ταχύτητα 10 1)2 μιλιών 
τήν ώραν.

— Ό γνωστότατος ανα τόν ναυτικόν κόσμον τοΰ 
Πειραιώς κ. Α. Διακάκης, ό ιδρυτής τής άτμοπλοϊκής 
έταιρίας Διακάκης καί Σα άποσυρθέντων τών λοιπών 
μετόχων, έγένετο μόνος ιδιοκτήτης τών άτμοπλοίων 
τής έταιρίας.

— Τήν πρωΐαν τής παρελθούσης Κυριακής κατέ
πλευσαν εις Πειραιά έκ Σούδας τά ρωσσικά πολεμικά 
«Άμπρέκ» καί «Κράβρυ».

— Τήν Δευτέραν έπίσης ό ρωσσικός πρόσκοπος 
«Κουμπάνιτς».

ΧΡΗΜΑΤιΣΓΗΡΙΟΝ

11 Μαΐου 20 Μαΐου

Ήνοπ. δάνειον............Δρ · 1106.75 |

Όμολογίαι
Λαχ.Έθν. Τραπέζης.. . » | 671

Μέτοχοί Τραπεζών
663.—

Έθν. Τραπ. Ελλάδος. . » 3952.50
Τραπέζης Κρήτης......... » 230
Βιομηχ. Πίστεως............ » 66.50
Τραπέζης Αθηνών.......... 179.—

ΜετοχαΙ ’ταιριών
117

Σιδηο. Άθην. Πειραιώς. » 348.—
Σ. Άθην.-ΙΙειρ.-Πελ... ■ 67 56.50
Σιδηρ. Θεσσαλίας........... » ' 30,50 131.50
Δημ. καί Δημοτ. "Εργων » 80.— 81 —
Γεν. Έταιρ. Έργοληψ.. » 200 203
Έλλ. Ιΐυριτιδοποιείου.,. » 106 109—
Πανελ. Άτμοπλοΐας. . .. » 226 227 —
Εταιρ. Μονοπωλίων. . .. 476.— 478 —

Αεριόφωτος ’Αθηνών. . . »
Ήλεκτρ. Έταιρίας.. . . » 95 97.50

Νοαίδιιατα
Είκοσάφρ. μετρητοΐς.. . . 1 33.60 32.15
Λίοα Αγγλίας »............ 40.65 40.15
Λίοα Τουρκίας »............ » I 37.15 36.45
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ 
ΓΛΑΜΟΡΓΑΝ LIMITED 

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

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

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβόνα, Κωνσταντινούπολις κ.λ.π.
"Ιοιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

I Toon’s Merthyr Smokeless Steam Coal 
ΠρομηΟευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

Έτησία παραγωγή Γαιανθράκων Τόν. 1,000.000.
Έτησία κακασκευή Κδκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν Πεεραιεϊ Γ. ΚΛίΚΑΛΙΟΒΑΧ. 
Τό’Αγγλικόν Ναναρχεϊον είς τάς τελενταίας π ιομηθείας τον εδωΰε παραγγελίαν Hood’s 

Mertyr άνω τής τετοαπλαόιας η είς παόαν άλλην 'Εταιρίαν ποόότητος.

L- KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίω. Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμε'νας.
* W W W W W WWW W W W W W W W W W W W W W W W

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛ^Σ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίφ Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον.
♦♦♦♦♦•♦•♦•♦•♦««■©♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦β

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίω καί Νοβοροσίσκ?).

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟΔΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛΙΝΑΣ 7

Ό μόνος έν Ιίειοαιεΐ έχων γνϊιιΐια χρώ
ματα Μοραβίας διά τά ατμόπλοια. ’Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τού κ. Κωνότ. Μιχαλοπούλον.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ· ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδός Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες έρπο ρικών άτμ.οπλοίων 

και ναυλορεσϊται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: ΑΛΛΙΕΧΗΝί, Ιί,ωνσταντι- 
νούπολιν.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 καί έν τφ Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλούνται άντί 30 λεπτών έκαότον εις ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείων παρά τό Ύ- 
πονργεϊον τών Μαντικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
“Η «Ναντικίι» Ελλάς» πωλείται εις τό βιβλίο· 

χαρτοπωλείον ό « Έρμης» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάκη.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τη.ΐεγραφ Διεύθντσις CoTZIAS, SYRA.


