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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έξ Άιιεοική, τό όώς, θάλαό^α καί έμπόριον ύπό Κ. Ε. A —Περί ναντικον προγράμματος 
ύπο ΓΙερ. Άργυροπούλου ανθυποπλοιάρχου, ύπασπιστοϋ έν τω Ύπουργείω τών Ναυτικών.—Τό Μαντικόν Σν- 
νέδριον, (συνέχεια) ύπό τοΰ χ. Έμ. Μαχρυγιάννη.—Κανονισμός πρός άποφνγην όνγκρούόεων πλοίων 
έν θαλάόόη.—Αί έν Γαλλία Σχολαΐ τον Πολεμικοί? Ναντικον ύπό Κ. Ράόου, χαθηγητοϋ έν τη 
Σχολή τ“ν Ναυτ. Δοκίμων.— 'η μεγαλειτέρα ταχντης τών άτμοπλοίων τον ’Ωκεανοί? ύπό Δημ. 
Γ. Κοτσοβιλλη, πλοίαρχου.—Ναντικά νέα.—Κίνηόις Έλλην. άτμοπλοίων.— Διάπλοι τών Δαρδα- 
νελλίων.—’Ανταποκρίσεις κλπ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο λιμΐιν τής I μνρνης, εις τόν οποίον κατέπλενόεν ή Οωρηκτΐι Μοίρα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟ ΦΘΣ
ΘΕΑΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάμοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν ΓΙειραιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. MIX ΑΛΟΠ ΟΥΔΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Ιίειραιεϊ.

- Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΑΛΗΣ, ναυτοοιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικοΰ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρά 99.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ".

Ρ ΕΝ Ε Α Μ IΕ Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόσον λαμπρά αποτελέσματα 
εις τίιν [Ιαξιην τών νόάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα εις ίί,ΟΟΟ αντίτυπα και άρεθμ.ούσα περί τού 

20,000 άναγνώστας δύναταο νά χρησεμεύση ώς έξαερετον μέσον δεα- 
φημεσεως δεχτό έξαγωγεκόν έμπόρεον καε διά τάς εργασίας και τήν χρη 
σεμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνΟρακος καί σιτηρών και τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων*

Χ.Α.ΡΙΛΙ ΕΙ’ΚΟΛΙΙΙ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν από σήμερον αγγελίας μιάς γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
ϋυμούντων νά γνωρίσωσι τό επάγγελμά των εις εύρυτερον κύκλον.

Κ,αΙ ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΛΧ ΛΡΛΧΜ1ΙΧ

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

ΙΙΑ1Λ ΑΓΓΕΛΙΑ
καθώς και αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « ΛΙαυ- 
τικής Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεΐον τών 
ΛΙαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λεεύθυνσεν τής 
« ΛΙαυτικής 'Ελλάδος » .

Ήκιύσαμεν οτι ή έλεεινότης τών νάύ 
λων δφειλεται εις τήν έν γένει κατάστασιν 
τών Ευρωπαϊκών άγορών, ούχΐ δέ καί εις 
τόν πλεονασμόν τών άτμοπλοίων, διότι τά 
αύτά εις χεΐρας Ελλήνων περιελθόντα ατ
μόπλοια άνήκον πρότερον εις Άγγλους ίδιο- 
κτήτας καί έξεμεταλλεύοντο τάς αΰτάς θα- 
λάσσας.

’Εάν και ή κατάστασις τών Εύρωπαϊκών 
άγορών συντρε'χη, καί συντρέχει όντως εις 
τόν έξευτελισμόν τών ναύλων, βεβαίως δυ,ως 
αυτή δέν είναι ή κυρία αφορμή. Το έμπό ■ 
ριον είναι ή βάσις τής Ναυτιλίας καί τό 
έμπόριον τούτο έχει ύποστή σημαντικήν έν 
τή κινήσει του έλάττωσίν, άφού έν ’Αγγλία 
μόνον ήλαττώθη έν συνόλω κατά 5, 000, 
000 λ. στερλ., ή δέ έλάττωσις τής έξαγω- 
γής κατά τούς 9 μήνας τοΰ 1901 δεικνύει 
διαφοράν 9,000,000 λιρών.

Άλλ είναι έπίσης γνωστόν δ'τι κατά 
τούς τελευταίους 8 μήνας 800,000 τόννων 
έρρίφθησαν μόνον έκ τών Αγγλικών ναυ
πηγείων εις τήν θάλασσαν, έκ τούτων δέ 
ούκ δλίγα άτμόπλοια διετέθησαν διά τά 
ταξείδια τής Μεσογείου καί τής Άζοφικής. 
Καί ένφ ούτω το έμπόριον ύποφέρει άπδ 
άναιμίαν,ή θάλασσα, ώς καί άλλοτε έγρά 
ψαμεν, πάσχει άπδ υπεραιμίαν άτμοπλοίων 
καί πρόκειται απολύτως έπείγουσα ή ανάγ
κη τής έπεκτάσεως τών έργασιών τών Ελ
ληνικών άτμοπλοίων. Ή παρατεταμένη χα 
λαρότης τών ναύλων είναι καιρός νά άναΊ - 
κάση τούς "Ελληνας έφοπλισ^σς καί στρέ- 
ψωσι τά βλέμματά των καί έξω τής λε 
κάνης τής Μεσογείου καί έξω τοΰ στενού 
χώρου τής Άζοφικής, εις τάς όποιας μετά 
τόσου πείσματος φαίνονται έπιμένοντα τά 
Ελληνικά άτμόπλοια.

Καθ’ ήμάς τό μέλλον τών Ελληνικών 
άτμοπλοίων δέν έγκειται εις τόν στενόν χώ
ρον, τόν όποιον σήμερον έκμεταλ.λεύονται

II θάλασσα είναι τι κοινόν καί μέγα, έπΐ 
τής άρχής δέ ταύτης στηρίζεται καί τό 
διεθνές τών ναυτικών νόμων. Άλλ’ ώς 
κτήμα κοινόν τό νέμονται πάντα τά Κράτη 
έκτος τού Ελληνικού.

Δέν υπάρχει έλλειύις έμπειρων ναυτι
κών, ουδέ έχομεν ανάγκην προηγουμένως 
έμποροναυτικής Σχολής, ίνα, έπιχειρήσω- 
μεν πλους μέχρις Άμερ'κής, ώς διετυ- 
πώθη καί παρά πλοιάρχων άκόμη άπό τών 
στηλών τούτων. Ή ναυτική Σχολή θά 
χρησιμεύση διά νά δημιουργηθώσι νέοι 
πλοίαρχοι αντάξιοι τών απαιτήσεων τού μέλ
λοντος τού ναυτικού έμπορίου. ’Επί τού πα
ρόντος έκ τών υπαρχόντων πλεϊστοι έπε- 
χείρησαν πλους είς διάφορα μέρη τής ’Α
μερικής και μάλιστα έπικερδεϊς δι’ ατμό
πλοια τών 4,000 τόννων καί άνω.

"Ελληνες έφοπλισταί καί ίδιοκτήται άτ
μοπλοίων οι έν Βουένος Αϊρες κ. κ. ’Α
δελφοί Σάββα δι’ έπιστολής των μας έκ · 
φράζουν τήν λύπην των, διότι τήν έξαγω- 
γήν τής ’Αργεντινής Δημοκρατίας διενερ- 
γούσιν άτμόπλοια όλων τών ’Εθνικοτήτων, 
έκτος τών Ελληνικών.

Διά τον κόσμον τών έφοπλιστών δέν έχο
μεν ή νά παραθέσωμεν ένταύθα αποσπά
σματα τής διαφωτίστικωτάτης ταύτης έπι
στολής :

«Οί κάτοικοι τής Αργεντινής Δημο
κρατίας ανέρχονται εις 4, 500,000 καί 
ή Δημοκρατία αυτή κατέχει σχεδόν τό 
1ΙΆ τής Νοτίου Αμερικής.

« Ή παραγωγή της σννίσταται εις 
σίτον, αραβόσιτον, .Ιινόσπορον κριθήν, 
βρώμην, άάπίσταν (alpiste), όόττρια διίι- 
φορα, ξνίείαν, κεβρίιτσο χρήσιμον διά 
την βυρσοδεψίαν, βονς καί πρόβατα.

«Ή εξαγωγή ανέρχεται εις 5 — 6,000, 
000 τόνων τών χιΔίων χι.Ιιογράμμων και 
σννίσταται εις σίτον αραβόσιτον, μαλ Ιιά,
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δέρματα, κρέας και ζώα ζωντανά. "ΟΛα. 
αυτά μεταφέρονται δι Ευρώπην και Βό
ρειον Αμερικήν με πΛοΐα πάσης έθνι- 
κότητος έκτος της ΈΛΛηνικής ! Ο,τι 
δέν έννοοϋμεν είναι διατί καί τά ΈΛ 
Ληνικά πΛοΐα νά μην Λαμβάνουν μέρος 
είς την έζαγωγήν ταύτην, αφού και οί 
ΊταΛοί και οί Αυστριακοί έγκαταΛεί- 
ποντες την Μεσόγειον έρχονται καί προ 
σπορίζονται μεγάΛα κέρδη.

«Ένταΰθα τδ έμπόριον έχει κοσμο- 
ποΛιτικδν χαρακτήρα, προτίμησις ούδε 
μία ύπάρχει, μόνον δέ δ προτιμότερος 
ναϋΛος έΛκύει την πεΛατείαν. Δέν βΛέ- 
πομεν τδν Λόγον διατί τά ΈΛΛηνικά 
πΛοΐα δέν πρέπει νά σνμμερίζωνται την 
έζαγωγήν καί εισαγωγήν, άφοΰ τούς εί
ναι τόσον εϋκοΛον. Τά 'ΕΛΛηνικά άτ
μ όπΛοια φορτώνοντα ίιπδ Άζοφικήν και 
Αούναβιν τδ Φθινόπωρον έρχονται είς 
Ευρώπην ή ΆγγΛίαν καί αφού έκφορ- 
τιώνουν χάνουν τδν καιρόν των μέχρι 
της πρώτης Άνοίζεως. Τότε είναι ή καΛ 
Λιτέρα περίστασις νά δοκιμάσωσι τήν 
έδώ γραμμήν άναχωροΰντα ίιπδ Άγ
γΛίαν, ΓάΛΛίαν καί ’Ισπανίαν μέ φορ
τίον γαιάνθρακος, ΐιΛατος καί Λοιπών 
βιομηχανικών προϊόντων. Έάν άναχω- 
ρήσωσι κατά τδν Δεκέμβριον ή καί 
Νοέμβριον έρχονται έδώ μετά 25 έως 30 
ήμερών π. 'οϋν, άναΛόγως της ταχύτη
τος του άτμοπΛοίον, τήν έποχήν καθ’ 
ήν έζάγονται τά μαΛΛία καί δ σίτος, δ 
Λινόσπορος καί Λοιπά είδη ήτοι κατά τδν 
Δεκέμβριον, ’Ιανουάριον καί Φεβρουά 
ριον. ’Έπειτα ήτοι κατά τδν Μάίον άρ- 
χεται ή έζαγωγή τοϋ αραβοσίτου, τά 
δέ κρέατα, δέρματα, αΛειμμα, ζώα ζων
τανά καί ή ζυΛεία, αυτά έζάγονται ,δΛον 
τδ έτος. Καί ή εισαγωγή τοϋ άΛατος 
καί τών γαιανθράκων επίσης διαρκεΐ 
όΛον τδ έτος καί κατά μεγάΛας ποσό 
τητας. «ΈπαναΛαμβάνομεν δτι είς τά 
ΈΛΛηνικά πΛοΐα δέν είναι δύσκοΛον νά 
εϋρωσι πάντοτε φορτίον καί νά συναγω- 
νισθώσι μετά τών Λοιπών άτμοπΛοίων.»

Ή έπιστολή τών κ. κ. Σάββα και άδελ 
φών ή τόσον έκτενεϊς παρέχουσα πληρο
φορίας πρός τούς ένδιαφερομένους προβλέ 
πουσα και περί τών αντιρρήσεων τοΰ μέ- 
χρις ’Αμερικής πλοΰ τών άτμοπλοίων 

γράφει τά εζής :
« ’ Όσον αφόρα τήν πΛεϋσιν έως έδώ 

έγώ έπί δύο συνεχή ταζείδια, τά δποΐα 
έκαμα τήν εύρον ποΛύ εύκοΛωτέραν καϊ 
ποΛύ άναπαυτικωτέρανάπδ τ ήν τής Με
σογείου, διότι άπδ 28° Π. Β. σχεδόν 
αρχίζουν οί περιοδικοί άνεμοι Β. Α. 
καί είς τδ Νότιον Ήμισφαίριον Ν. Α. 
περιοδικοί έως είς 25° Ν. Π.»

Και διά τάς έν γένει προμήθειας και τά 
τρόφιμα ή επιστολή τοΰ κ. Σάββα γράφει*

« Τά τρόφιμα ένταΰθα καί άφθονα είναι 
καί καΛΛίστης ποιότητος· ή γαΛέττα, τδ 
κρέαΐ', τδ βούτυρον, τδ τυρί αυτά πα
ράγονται έδω.

«Είμεθα βέβαιοι δτι μόΛις αρχίσουν 
τά ΈΛΛηνικά πΛοΐα νά έρχωνται έδώ 
ποΛύ ταχέως θά ποΛΛαπΛασιασθώσιν έ 
νεκα τών μεγάλων κερδών, θά ώφεΛή- 
σουν δέ ποΛύ καί τδ ΈΛΛηνικδν έμπό
ριον, καθότι υπάρχουν ποΛΛά είδη ΈΛ- 
Ληνικών προϊόντων, τά δποΐα δύναν- 
ται νά είσαχθώσιν, ώς π. χ. αί έΛαΐαι, 
τδ έ'Λαιον, τά σύκα τών ΚαΛαμών, τά 
Λεμόνια κΛπ. ’Απ’ έδώ δύναται νά 
στέΛΛωνται σίτος, άροβόσιτος καί έν γέ- 
νει όΛα τά Δημητριακά, δέρματα, άΛειμ 
μα, κεβράτσο διά τήν βυρσοδεψείαν καί 
τόσα άΛΛα πράγματα, άτινα μόνον δ 
χρόνος καί ή πείρα θά ύποδείζωσιν.

«.Ενταύθα ύπάρχουσι πΛεΐστοι ΈΛ- 
Ληνες πιΛότοι, οί δποΐοι δύνανται νά 
ύποδεχθώσιν ΈΛΛηνικά άτμόπΛοια.Καί 
ημείς δέ αυτοί θά ήδυνάμεθα νά έπιφορ- 
τισθώμεν μέ έργασίας τών ΈΛΛηνικών 
άτμοπΛοίων, έάν ταύτα άπεφάσιζον νά 
κατέΛθωσιν έ'ως έδώ.»

Τήν έπιστολήν ταύτην κρίνομεν περιτ
τόν νά σχολιάσωμεν περισσότερον. ‘Η έλεει- 
νότης τών ναύλων τής Μεσογείου άς πρό
κα) έση σοβαρώ'ερον τήν προσοχήν τών 
ένδιαφερομένων πρός άναζήτησιν νέων έμ- 
πορικών πεδίων. Ή τελματώδης αύτη κα- 
τάστασις βραδύτερον δύναται νά έχη με- 
γαλειτέρας συνέπειας. Πριν αύται έπέλθω- 
σιν άς φροντίση τούλάχιστον καί ή Κυβέρ- 
νησις περί άποστολής καταλλήλου προξέ
νου είς ’Αμερικήν μέ τήν ειδικήν έντολήν 
νά μελετήση τδ κατάλληλον τής έκμεταλ- 
λεύσεως τών Αμερικανικών παραλίων ύπό 
τών άτμοπλοίων μας. Κ. Ε. Α.

ΠΕΡΙ ΝΑΤΤΙΚΟΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ό Στο-ίος παντός Κράτον είτε η ζωσα 

και ενεργός αναπαραστασις της εξωτερικής 
αυτόν πο.Ιιτικης».

Έκ τής ανωτέρω άρχής όρμώμενα τά ναυ 
τικά Κράτη προβαίνουσι κατ’ έτος μετά περι- 
σκέψεως εϊς τήν σύνταξιν τοϋ ναυτικού προ
γράμματος τής ναυπηγήσεως τών πολεμικών αύ
τών πλοίων, ών οί τύποι είσί διάφοροι, έξαρ- 
τώμενοι έκ τής γεωγραφικής τοποθεσίας,τών πο
λιτικών βλέψεων, τών συμφερόντων και πόρων 
τοϋ Κράτους,ό άντιπροσωπεύουσι.

Ή Ελλάς ένεκα τής έκτάσεως τών παραλίων 
αύτής, τών βλέψεων έπί ύποδούλων έπαρχιών 
καί τών συμφερόντων αύτής είς τόπους μεθ’ ών 
δέν δύναται νά έπικοινωνήσηή διά τοϋ ύγροϋ πε
δίου εχει ανάγκην Ναυτικού και τοιούτου ίσχυ 
ροϋ,συντασσομένου έπί ώρισμένου σχεδίου' τοΰτο 
τυγχάνει πανθομολογούμενον, άφού καί αύτός ό 
Πρίγκηψ Joinville είπεν δτι « Η Ελλάς δαπα- 
«νώσα εύστόχως εϊς άνάπτυξιν τοΰ Ναυτικού της 
«ο,τι άστόχως έξοδεύει είς αγόνους προσπάθειας, 
«δπως καταστή ηπειρωτική δύναμις, δύναται 
«έντός βραχέος νά καταστή τριτοβάθμιος Ναυ 
βτική δύναμις καί τοιαύτη εϊς τά πρόθυρα τής 
«’Ανατολής θά είχε τοσαύτην σημασίαν, ώστε 
«τά Εύρωπαϊκά Κράτη θά περιποιούντο αύτήν 
«καί εύδέν θά άπεφάσιζον περί τού άνατολικοΰ 
«ζητήματος άνευ τής συγκαταθέσεώς της»(1)Καί 
όντως αί ύπηοεσίαι καί τά ώφελήματα, ά ισχυ
ρός στόλος δύναται να προσπορίση τή ‘Ελλά- 
δι έν ειρήνη εινε ίσως σπουδαία μέ έκεϊνα, άτι
να θά προσκτήση μετά εύτυχή πόλεμον.

Ταύτα πάντα εύτυχώς κατείδομεν, ή δέ σύ- 
στασις τοΰ Ταμείου τού ’Εθνικού στόλου, ού 
αί πρόσοδοι θαύξηθώσι καί διά τακτικού εισο
δήματος εκ τού Προϋπολογισμοΰ τοΰ Κρά
τους θά λύση προσεχέστατα τό ζήτημα, ή 
πραγματοποίησις τοΰ όποιου άπετέλει τό δνει 
ρον παντός αξιωματικού τού Ναυτικοϋ. Διά 
τής παρούσης μελέτης σκοποΰμεν την έκθεσιν 
ιδεών τινων, δσον αφορά τδν τύπον τών πλοίων, 
ύπέρ τοΰ οποίου δέον νά κλίνωμεν πρός συγκοό 
τησιν στόλου ϊσχυροΰ καί ομογενούς, δοθέντος 
δτι πρόκειται νά έπιζητηθή τό μέγισμον αποτέ
λεσμα άντί τού ελάχιστου τιμήματος. Εύθύς 
έξ άρχής δέον νά ληφθή ύπ’ δψει δτ· ή 'Ελ
λάς εύρίσκεται εύτυχώς ύπό λίαν διαφόρους ό
ρους τούς τών άλλων ναυτικών Κρατών, έχουσα 
μίαν καί τήν αύτην προακονίαν αντίπα
λον ήτις, καθώς πρό μηνών τινων κατά τήν 
ένταΰθα διαμονήν του ό λόρδος ναύαρχος 
Κάρολος Μπερεσφόρδ έλεγε, «μέ πάσας τάς 
άγοράς καί έπισκευάς πλοίων, είς άς προ-

(1) «Ν. Τακτική» Κανελλοπούλου.

«βαίνει τελευταίως δέν θά κατορθώση νά συν· 
«τάξη, συντηρήση καί νά διοικήση ναυτικόν ά- 
ξιον λόγον». ‘Επομένως ή έκμέρους ήμών ναυ- 
πήγησις πλοίων διαφόρων κατηγοριών, συμφώ- 
νως τοϊς κελεύσμασι καί άναγνώρισις τής παρα
δεδεγμένης ναυτικής τακτικής ή ή αγορά πλοί
ων προωρισμένων δι’ άλλα Κράτη ή ή άπο- 
μίμησις Εύρωπαϊκών τύπων έσεται τό μέγι- 
στον τών σφαλμάτων, είς ά δυναμεθα 'ά ύπο- 
πέσωμεν. ’Επαναλαμβάνομε-/ νά ειπωμεν δτι 
ναυπήγησες καί σύνταξις ενός στόλου οφείλει νά 
ή ή άκριβής έκφρασις τής έξωτερικής πολιτικής 
τούΚράτους,ο αντιπροσωπεύειΑί αποδείξεις τής 
αλήθειας ταύτης πλεονάζουσιν. *0 ’Αγγλικό: 
στόλος άποτελούμενος έξ όλων τών τύπων τών 
πλοίων κατ’ άριθμδν φανταστικόν προδίδει τήν 
διάθεσιν τής ’Αγγλία; νάντιμετωπίση δλην τήν 
Εύρώπην καί νά κυριαρχήση έφ ’ δλων τών θα
λασσών. Ό ‘Ιταλικός στόλος συντάσσεται διά 
τήν ύπεροχήν έν τή Μεσογείφ. Ό Γερμανικός 
τοιοΰτος έποφθαλμιά έπίθεσιν κατά τής Γαλλίας 
καί Ρωσσίας καί είς άπώτερον μέλλον ίσως και 
κατ’ αύτής τής ’Αγγλίας. Παντού τό άντικεί- 
μενον εινε καθωρισμένον. Άλλ’ δταν ή έξωτε- 
ρική πολιτική εινε άσταθής καί άβεβαία, τδ 
ναυτικόν πρόγραμμα γίνεται μοιραίως άσυνάρ 
τητον. Τούτο ίσως έξηγεϊ καί δικαιολογεί τά 
τής Γαλλίας. Γηραιός Γάλλος διπλωμάτης έλε
γε προκειμένου περί τής πολιτικής τοΰ τόπου 
αύτού «Βλέπω έν αύτώ δύο κόμματα τό έν Άγ- 
«γλικόν,τό έτερον Γερμανικόν’τό Γαλλικόν έντο · 
«σούτφ δέν είδόν ποτέ». Συνέπεια τούτου εινε 
δτι δτε τφ 1897 προύτάθη είς τάς Βουλάς 
ναυτικόν πρόγραμμα ναυπηγήσεως,τοΰτο περιεί
χε 68 τεθωρακισμένα πλοία, έξ ώ< τά 64 ήσαν 
ανίκανα νά ένεργήσωσι μακράν τών Γαλλικών 
παραλίων καί μόνον τά έπίλοιπα τέσσαρα ήδύ- 
ναντο νά πολεμήσωσιν είς άπομεμακρυσμένας 
θαλάσσας. Τοΰτο άποδεικνύει τήν έλλειψεν στα- 
θεράς πολιτικής προερχομένης έκ τής ροπής πρός 
άπομίμησιν άλλης ναυτικής δυνάμεως. Ταύτά 
άναφέρομεν, όπως άποδείξωμεν τό πόσον σφαλε
ρά ή ιδέα τής άγοράς ετοίμων πλοίων ή ή άπο- 
μίμησις Εύρωπαϊκών τύπων, μή έξυπηρετούν- 
των τά συμφέροντα ήμών καί άπαδόντων ώς 
πρός τήν σταθεράν καί τελείως καθορισμένην 
πολιτικήν τοΰ Κράτους ήμών.

Συνέπεια τής έλλείψεως σοβαρού έχθρικοΰ στό ■ 
λου εινε ή παρ’ ήμΐν έντελής έλλειψις τής όργα- 
νώσεως άμύνης τών παραλίων ήμών δΓ ο 
καί εύτυχεϊς έδει νά θεωρονμεθα δτι μηδέ οβο
λόν δαπανώμεν διά τήν οχύρωσή αύτών, ήτις 
πραγματική καί μεθοδική συνεπάγεται έξοδα 
τόσων έκατομυρίων, δσα θά έπήρκουν,δπως έπι- 
θετικώς όργανουμενη ή Ελλάς καταστή δευτε-
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ροβάθμιος ναυτική δύναμις έν τή Μεσογείω. Τφ 
όντι ϊνα έφαρμοσθώσιν οί έξοχοι της χαύνης 
κανόνες διά τής καλής χρησιμοποιήσεως καί πα
ρασκευής τοϋ εδάφους καϊ τής επαρκούς επισιτί- 
σεως έδει νά έγείοωμε- πυροβολεία και οχυρώ
ματα, ών ό οπλισμός νά ή τέλειος κζϊ κατα τό 
νεώτερον έγκατεστημένον σύστημα. Διά την 
προστασίαν καί άποκλεισμόν των πολεμικών και 
εμπορικών ημών λιμένων εχομεν άνάχκην σειρών 
τορπιλλών πυθμένος ήλεκτροαυτοματικών ή αύτο- 
ματοηλεκτρικών, συνεπαγομένων την ΐδρυσιν 
τορπιλλικών,σταθμών επίσης εκτός τής σταθεράς 
άμύνης εχομεν τήν Κινητήν τοιαύτην, ήτις θά 
άπήτει τήν άγοράν σωρείας τορπιλλοβολων, τών 
οποίων ή μόνη χρησιμοποίησις μετά πιθανής 
επιτυχίας είνε ή άμυνα. Ταϋτα πάντα δυνά
μεθα και όφείλομεν νάποφύγωμεν διά στόλου έξ 
ισχυρών άποτελουμένον μονάδων, άλλά καταλ
λήλων,δπως άναλέβωσιν έκείνας τών πολεμικών 
έπιχειρήσεων, αίτινες είνε πιθανώτερον 'ά πα- 
ρουσιασθώσι α'.) σύγκρουσις πρός εχθρικόν στό
λον, έάν ή άνάγκη τό έπιβάλη β'.) περιπολίαι 
στρατιωτικών οδών καϊ κατοχή γραμμών συγκοι
νωνίας γ’ .) βομβαρδισμός χάρι νάποβάσεως.Αΐ 
λοιπαϊ έπιχειρήσεις έξαρτώνται έκ τών άνωτε'ρω. 
Γνωρίζομεν κάλλιστα δτι ό βομβαδισμός εινε έπι- 
χείρησις μικράς σπουδαιότητος, συνεπαγόμενη 
διεξαγωγήν μάχης κατά πυροβολικού,έκθε'τρυσα 
ύπέρ πάσαν άλλην τόν στόλον είς βλάβας δυσε- 
πανορθώτους καϊ άπαιτοΰσα δαπάνην πυρομαχι- 
κών ούχϊ εύκαταφρόνητον, δι’ ό καί οί πλεΐστοι 
τών ειδημόνων ώς άσκοπον καϊ έπιζήμιον χα- 
ρακτηρίζουσι ταύτην. Ί*φ’ άς όμως ημείς δια- 
τελοΰμεν περιστάσεις άκραοάντως ύποστηρίζο- 
μεν δτι την ύπό τής Ναυτικής ταχτικής τών 
στόλων θεωρουμε'νην άσκοπον πολεμικήν έπιχεί- 
ρησιν θά κληθώμεν νά ένεργήσωμεν' δι ό καί τό 
πυροβολικόν τών προταθησομένων πολεμικών 
σκαφών δε'ον νά η κατάλληλον πρός τόν σκο 
πόν τοΰτον.

’Ανθυποπλοίαρχος ΠΕΡ. ΑρΓΓΡΟΠΟΥΛΟΣ 
'Υπασπιστής 'Υπουργείου Ναυτικών 

(“Επεται τό τέλος).

ΑΙ ΣΎΝΔΡΟΜΑ I
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΠαρακαλοΟμεν τούς κ. κ. συνδρομητές 
της «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ ευθείαν πρδς 
τήν ; Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής 'Ελλά
δος»... Αθήνας, ϊνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεως τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’.

Κατά ποιαν αναλογίαν ή άποζηιιίωόις τής 
διαόώάεωι, δέον νά έπεηερΐζηται μεταξύ τών 
Ιδιοκτητών τον διαόώάαντος πλοΐον, τον 
πλοίαρχον, τών Αξιωματικών καϊ τοΰ πλη
ρώματος.

Ως πρός τό ζήτημα τοΰτο, αί διατάξεις τών 
διαφόρων νομοθεσιών ποικίλλουσιν.

Ουτω κατά τόν Γερμανικόν νόμον, Αρ. 750 
καϊ 751, έάν πολλά πρόσωπα έλαβον μέρος είς 
τήν διάσ.σιν, ή τήν βοήθειαν, αί άμοιβαϊ καί 
αποζημιώσεις, διανέμονται μεταξύ αύτών κατά 
λόγον τής παρασχεθείσης ύπηρεσίας έκάστου, έν 
άμφιβολία, ή διανομή γίνεται κατ’ ίσα; μερί
δας.—Τοϋτ’ αύτό ισχύει και έπϊ διασώσεως 
άνθρώπων.

"Οταν πλοίο", ή τό φορτίον αύτοϋ, δια
σώζεται έν δλω ή έν μέρει, ύπό ετέρου πλοίου, 
ή αμοιβή καϊ άποζημίωσις τής βοήθειας, ή 
διασωσεως, έκτος έάν ύπάρχη έτέρα συμφωνία, 
διανέμεται μεταξύ τοΰ έφοπλιστοΰ, τοΰ πλοι
άρχου, καϊ " οϋ ύπολοίπου τοΰ πληρώματος τοΰ 
δικσώσαντος πλοίου, είς τρόπον ώστε τό ήμισυ 
άπονέμεται είς τόν εφοπλιστήν, τό έν τέταρτον, 
είς τόν πλοίαρχον, καϊ τό έτερον τέταρτον, είς 
τούς λοιπούς τοΰ πληρώματος.

Παρόμοιας διατάξεις περιέχει καϊ ό Κώδες 
τής Πορτογαλλίας (άρθ 687 καϊ 688).

"Αλλως κατά τόν ’Ιταλικόν νόμον. Κατά 
τούς όρους τοΰ άρθρου 138 τοΰ έμπορικοΰ νόιιου, 
έάν ή ναυτολόγησες εινε κατά υήνα ή κατά πλοΰν 
τό ήμισυ τής αμοιβής άνήκει είς τούς έφοπλι- 
στά., και τό έτερον ήμισυ διανέμεται μεταξύ 
τών άνδρών τοΰ πληρώματος, κατ’ άναλογίαν 
τών μισθών των.

Λεπτομερέστερος εινε ό Σουηδικός ναυτικός 
Κώδιξ τοΰ 1891 - Κατά τό άρθρον 228 § 2. 
τά δύο τρίτα τοϋ καταβλητέου ποσοΰ, έάν τοΰτο 
είνε άτμόπλοιον, άνήκουσιν είς τόν έφοπλιστήν 
μετά τήν άφαίρεσιν τών ζημιών, δσας έπροξέ- 
νησεν ή διάσωσις εις τε τό πλοΐον και τό φορ
τίον, έν εναντία δέ περιπτώσει λαμβάνει μονον 
τό ήμισυ ήτοι εάν τό πλοΐον εινε ίστιοφόρον. 'Ο 
πλοίαρχος καί τδ πλήρωμα, διανέμεται έξ ϊσου 
τό ύπόλοιπον, μεταξύ δέ τών άνθρώπων τού 
πληρώματος, γίνεται διανομή κατ’ άναλογίαν 
τών μισθών των Εινε άκυρος δέ καϊ άνευ άπο- 
τελέσματος πάσα σύμβασις, δι’ ής συνομολο- 
γείται, δπως ό πλοίαρχος καϊ τό πλήρωμα θέ- 
λουσιν άπολαμβάνη ποσάν κατώ’. ερον τοΰ ύπό 
τοΰ νόμου τούτου όριζομένου, έκτός έάν πρό- 

κεϊται περϊ πλοίου άποκλειστικώς προωρισμένου 
είς ναυαγοσωστικάς έργασίας.

’Εν ’Αγγλία ώς εϊπομεν έν προηγουμένφ 
φύλλω, δέν γίνεται διάκρισις μεταξύ διασώσεως 
καϊ βοήθειας, άλλά κατ’ άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις, χορηγείται ούχϊ άμοιβή, άλλ’ άπο- 
ζημίωσις, ήτοι ό διασύσας ή ό παρασχών βοή
θειαν, δικαιούται μόνον νά ζητήση ικανοποί
ησή τής θετικής, ήν ύπέστη ζημίας, ό νόμος δέ 
δέν ορίζει κατά τίνα τρόπον, γίνεται ή δια
νομή τής άποζημιώσεως ταύτη;, διά τοΰτο τό 
Ναυτοδικείου έπιδικάζει και διατάσσει τήν δια
νομήν, έν σχέσει πρός τά; συνδεούσας τήν διά- 
σωσιν περιστάσεις , μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου 
πλοιάρχου καϊ πληρώματος.— 'Η άπό 7 No 
εμβρίου 1899 άπόφασις τοΰ Ναυτοδικείου, 
έκανόνισε τήν άποζημίωσιν έπϊ τής έξης- περι- 
πτώσεως ώς άκολούθως.

Τό πλοΐον Carl Rartkens έκάθισεν έπϊ τών 
όχθων τής Τύνιδος, καϊ έπϊ τής ύφάλου τοΰ 
Ris Engebh. Τό πλοΐον Knight of St — 
Georges παρατηρήσαν τά σημεία τοΰ κινδύνου 
έδραμεν εις βοήθειάν του, προσέδεσε σχοινία έπϊ 
τοΰ πλοίου καί κατώρθωσε την άνακίνησιν αύτοϋ 
συνώδευσε δέ τοΰτο μέχρι τοΰ λιμένος τής Μάλ
τας, διότι έν τών διαμερισμάτων αύτοϋ παρε- 
τηρήθη δτι ήτο πλήρες ύδάτων.

Ή βοήθεια διήρκεσε περϊ τάς 30 ώρας. J Ή 
άξια τοΰ διασωθέντος, άνήρχετο είς λ. 12,900 
τοΰ φορτίου είς λίρας 12350 καϊ τ-ΰ ναύλου 
είς λ. 3097. Ή άποζημίωσις ώρίσθη είς λίρας 
1500. Έκ τούτων έπεδικάσθησαν λίραι 1122 
είς τούς ίδιοκτήτας, 125 είς τόν πλοίαρχον, τό 
δέ ύπόλοιπον διετάχθη νά διανεμηθή μεταξύ 
τών αξιωματικών καϊ τών λοιπών τοΰ πληρώ
ματος άναλόγως τοΰ ποσοΰ τής μισθοδοσίας 
αύτών.

Κατά πάσας δμως τάς περιπτώσεις, οίαδή- 
ποτε καϊ άν ήνε ή προσφερθείσα ύπηοεσία ώς 
βάσις τής άποζημιώσεως λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
κυρίως ή άξια τού διασωθέντος πλοίου, τό δέ 
μεγαλείτερον ποσόν τής άποζημιώσεως άπονέ
μεται είς τούς ίδιοκτήτας τοΰ διασώσαντος. 
Τόν κανόνα τοΰτον έθετο καϊ ή άπό 19 Φε
βρουάριου 18yl άπόφασ ς τοΰ αύτοϋ Ναυτοδι
κείου, είποΰσα δτι έκ τής άποζημιώσεως, τά 
μέν 3)4 άποδίδονται είς τόν ιδιοκτήτην, τό δέ 
1 )4 εις τόν πλοίαρχον καϊ τό πλήρωμα, άλλά 
καί ό κανών ούτος, άμα τό είδος τής προσφερ- 
θείσης ύπηρεσίας άπαιτεί, δέν τηρείται πάντοτε, 
τά δέ δικαστήρια έκτιμώντα τάς διαφόρους πε
ριστάσεις κανονίζουσι τήν διάνο χήν, κατά τό 
μέτρον τής ίσό'ητος καϊ τής δικαιοσύνης. Οΰτω 
τό Ναυτοδικείον έν ’Αγγλία:, έκ τοΰ ποσοΰ τής 
άποζημιώσεως τών λιρών 1250 έπεδ;κκσεν είς 

μέν τόν ιδιοκτήτην λ. 938, είς τόν πλοίαρχον 
100 καϊ είς τό πλήρωμα 212, ένώ κατά τόν 
έκτεθέντα κανόνα έκ τοΰ ύπολοίπου τών λιρών 
312 έδει νά λάβη ό πλοίαρχος τό ήμισυ ήτοι 
λίρας 156.

Έπίσης ή νομοθεσία τών 'Ηνωμένων Πολι · 
τειών τής ’Αμερικής, δέν ορίζει κατά ποιαν 
αναλογίαν, δέον νά διανέμηται ή άποζημίωσις 
μεταξύ τών ιδιοκτητών καϊ τοΰ πληρώματο:, 
οθεν τά Πρωτοδικεία κυριαρχικώς κατά τάς πε
ριστάσεις κανονίζουσι τήν άποζημίωσιν, τής 
οποίας ή έκτίμησις διαφεύγει τόν έλεγχον τοΰ 
Έφετείου ώς άπεφήνατο ή άπό 1 Νοεμβρίου 
1898 άπόφασις τοΰ Έφετείου.

Μετά τήν συνοπτήν έπιθεώρησιν τών ζένων 
νομοθεσιών, θέλομεν έξετάση έν τφ έπομένφ 
φύλλφ τϊ επεται κατά τόν ήμέτερον νόμον, καϊ 
ποια είνε ή όρθοτέρα έκδοχή, ήν δέον ν’ κκο 
λουθήσωμεν ώς πρός τήν άπονομήν τής δοτέας 
άμοιβής ή άποζημιώσεως.

(’Ακολουθεί)
Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης

δικηγόρος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΣΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗι

(συνέχεια) 
"Αρθρον 3ον

Άτμόπλοιον ρυμουλκούν έτερον πλοΐον, έκ
τός τών πλευρικών αύτοϋ φανών, δέον νά φέρη 
δύο φανούς λευκούς 8εοεφεγγεϊς, τοποθετημένους 
τόν ένα ύπό τόν έτερον κατά κάθετον γραμμήν 
καϊ είς άπόστασιν άπ’ άλλήλων ούχϊ έλάσσονα 
6 ποδών, ρυμουλκούν <?έ πλείονα ενός πλοίου 
δέον ·ά φέρη επιπρόσθετον λευκόν διαφεγγή φα 
νόν 6 πόδας άνωθεν ή κάτωθεν τών τοιούτων 
φανών, έάν τό μήκος τής ρυμουλκήσεως μετρού- 
μενον άπό τής πρύμνης τοΰ ρουμουλκοΰντος 
πλοίου μέχρι τής πρύμνης τοΰ τελευταίου ρυ- 
μουλκουμένου ύπερβαίνη τούς 600 πόδας. Έ
καστος τών φανών τούτων δέον νά ή τής αυτής 
κατασκευής και χαρακτηριστικών, δέον δέ νά 
φέρητ-ι έν τή αύτή θέσει έν ή καϊ ό λευκός φα
νός, ό άναφερόμενος έν άρθρω 2 α), τή έξαιρέ- 
σει τοΰ επιπροσθέτου φαν··ΰ, ον δύναται τις νά 
τοποθετή είς ύψος ούχϊ έλασσον 14 ποδών άνω
θεν τού σκάφους.

Τοιοΰτον άτμόπλοιον δύναται νά φέρη μικρόν 
λευκόν φανόν όπισθεν τής καπνοδόχου ή πρυ- 
μναίου ίστοΰ, ϊνα τό ρυμουλκούμενον πλοΐον 
όδηγήται είς τήν πηδαλιούχησιν, άλλ’ ό τοιοΰ- 1 
τος φανός δέον νά μή ή ορατός έμπροσθεν το^
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πλαγί ου.
Άρθρον 4ον.

α’) ΙΊαόχ πλοίου, δπεο ένεκεν οίουδήποτε συμ- 
βεβηκότος κατέστη ακυβέρνητου, δέον νά φέρη 
εις τό αύτό ύψος, εις δ και ό λευκός φανός ό ά- 
ναφερόμενος έν άρθρφ 2 (α), ένθα άριστα δύναν- 
ται νά καθίστανται καταφανείς, και εϊ μεν ά 
τμόπλοιον, αντί του φανό τούτου δύο ερυθρούς 
φανούς, έν καθέτφ γραμμή τον ένα άνωθεν τοΰ 
ετέρου, απέχοντας άλλήλων ούχΐ έλασσον 6 πο- 
δών, νά ώσι δέ τοιουτοτρόπως τοποθετημένοι 
ώστε νά καθίστανται ορατοί καθ’ άπασας τάς 
διευθύνσεις τοΰ όρίζοντος εις άπόστα'ΐν τούλά- 
χιστον 2 μι'λίων- έν ήμερα δέ δέον να φέρη έν 
καθέτφ γραμμή την μίαν άνωθεν τής άλλης εις 
άπόστασιν ούχΐ έλάσσονα 6 ποδών κεχωρισμέ 
νως, ένθα άριστα δύνανται νά καταστώσι κατα
φανείς, δύο μελαίνας σφαίρας ή σχήματα, έκα
στον διαμέτρου 2 ποδών.

β') ΓΙλοϊον χρησιμεϋον εις κατάδυσιν ή ά- 
νέλκυσιν καλωδίου τηλεγραφικού, δέον νά φέργι 
έν τή αυτή θέσει, έν ή τίθεται ό λευκός φανός 
ό άναφερόμενος έν άρθρφ 2 (α) και έάν ή α
τμόπλοιου, άντΐ τοϋ φανού τούτου τρεις φανούς 
έν καθέτφ γραμμή τόν ένα άνωθεν τοΰ ετέρου, 
απέχοντας δ ’ άλλήλων ούχΐ έλασσον 6 ποδών 
κεχωρισμένως. Ό ύψηλότερον και χαμηλότερον 
τοποθετημένος φανός δέον νά ώσιν έρυθροί, ό 
δέ έν τφ μέσφ λευκός, νά ώσι δέ τοιαύτης φύ- 
σεως, ώστε νά ώσεν ορατοί καθ’ άπαντα τόν ο
ρίζοντα, εις άπόστασιν τουλάχιστον 2 μιλιών. 
Έν ημέρα: τό τοιοΰτο πλοϊον δέον νά φέρη έν 
καθέτω γραμμή τόν έν άνωθεν τοΰ ετέρου, εις 
άτόστασιν ούχΐ έλάσσονα 6 ποδών άπ’ άλλήλων 
ένθα άριστα δύνανται νά καταστώσι καταφανή, 
τρία σχήματα διαμέτρου ούχΐ έλάσσονος δύο πο
δών, έξ ών τό μεν ύψηλότερον καί χαμηλότερον 
δέον νά ώσι σφαιρικά τό σχήμα καί έρυθρά τό 
χρώμα, τό δέ μεσαϊον ρομβοειδές τό σχήμα καί 
λευκόν.

γ’) Τά έν τφ παρόντι άρθρφ μνημονευόμενα 
πλοία, οσάκις μένωσιν ακίνητα, δέον νά μη φέ· 
ρωσι τούς πλευρικούς φανούς, ούς δέον νά φέ- 
οωσι μόνον οσάκις κινώνται.

δ') Οί φανοί και τά σχήματα, άτινα τό άρ- 
θρον τούτο άπαιτει νά έπιδεικνύωνται δέον νά 
έκλαμβάνωνται ύπό τών άλλων πλοίων ώς σή
ματα σημαίνοντα δτι τά πλοία τά έπιδεικνύον- 
τα ταΰτά είσΐν άκυβέρνητα και δεν δύνανται 
επομένως νά παρεκλίνωσι τής όδοΰ.

Τά σήματα ταΰτα δέν είναι σήματα πλοίων 
έν κινδύνφ διατελούντων και αίτούντων βοήθει 
αν. Τοιαΰτα σήματα περιέχονται έν άρθρφ 31. 

(Έπεται συνέχεια)

ΑΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΣΧΟΛΑΐ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εις οκτώ άνέρχονται τά ιδρύματα τά χρη- 
σιμεύοντα, όπως παρασκευάζωσι τούς παντοίους 
πρός διεύθυνσιν τής ύπηρεσίας τοΰ κατά θάλασ
σαν γαλλικοΰ στρατοΰ, άναγκαιοΰντας βαθμο
φόρους. Είναι δέ ταΰτα ή έν Βρέστη Ναυτική 
Σχολή — Eco'e navale, — ή έν Παρισίοις 
Σχολή τών Ναυπηγών, — Ecole (1 * applica
tion du genie maritime,-ή ένΒ ρέστη Σχολή 
τοΰ οικονομικού Κλάδου, - Ecole d’ ndminis 
tratiou de la marine a Brest, αί Σχολαΐ 
τών Μηχανικών, Ecoles des mecaniciens 
des equipages de la Flotte, —ή Σχολή τής 
υποβρυχίου άμύνης,— Ecole des def IISes 
sous-marines, έν Τουλώνι ή Κεντρική Σχολή 
πυροτεχνουργίας.—Ecole centrale de pyro- 
technie maritime de Toulon,—ή Σχολή 
ύδρογραφίας, ή έν Βορδώ Σχολή τής ύγειονο- 
μικής ύπηρεσίας τοΰ Ναυτικού.

’Εκτός τούτων ύπάρχουσιν κατώτεραι σχολαΐ 
όπως παρα σκευάζω σιν ώρισμένην ειδικότητα 
διά τό κατώτερον προσωπικόν τοΰ Στόλου- ού
τως ύπάρχουσιν ή «Στοιχειώδης Σχολή τοΰ 
πληρώματος» αί πλωταΐ σχολαΐ- ή σχολή τών 
τυφεκιστών, ή Σχολή τών Ναυτόπαιδων κλπ. 
’Ενταύθα ό λόγος περί τών πρωτων.

Ή «Ναυτική Σχολή» τής Βρέστης ύφίστα- 
ται άπό τών άρχών τού δεκάτου έννάτου αίώ- 
νος, εϊ καί ανάλογοι θεσμοί ύπήρχον καί πρό- 
τερον, άπ’ αύτοΰ τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. άκόμη, 
οί gardes de la marine λεγόμενοι, ών οί 
λόχοι έχρησίμευον τρόπον τινά ώς σχολεία πα
ρασκευαστικά αξιωματικών τοΰ ναυτικοΰ. ”Η 
Ναυτική Σχολή μετά πολλάς περιπέτειας συ- 
νεκεντρώθτ έπΐ πλοίου τής γραμμής σταθ- 
μεύοντι έν Βρέστη. Τό πρώτον ώς σχολή χρη- 
σιμεΰον σκάφος ύπήρξεν ό 'Ορίων' έν έτει δέ 
1894 ό Μπονρτά καί έκτοτε έπεκράτησε νά 
άποκαλήται διά τοΰ ονόματος τούτου τό πλοϊον 
τό χρησιμεϋον ώς Σχολή. Παρά τφ Όρίωνι 
έτάχθη ή φρεγάτα «’Ιωάννης Μπάρτ» ώς σχολή 
έφαρμογής, μέχρις ου καί ούτος άνΓεκατέστη 
ύπό τής «’Ιφιγένειας».

Τό -νΰν φέρον τό ό'νομα τοΰ Borda μεγαλο
πρεπές τρίκροτον είναι τό καί κατά τήν έκ- 
στρατείαν τής Τύνιδος χρησιμεΰσαν ώς μετα- 

I γωγικον «’Ατρόμητος» άτμήλατον σκάφος τής 
γραμμής. Πρό τούτου ή Σχολή ήτο έγκαθι- 
δρυμένη έπΐ τοΰ «Βαλμΰ» μεταβαπτισθέντος 
καί τούτου εις «Μπορντά».Τό σκάφος τούτο είχε 
μετάσχεε τής προσβολής τής Σεβαστουπόλεως 
καί έπΐ τών τοίχων μιας τών αιθουσών τών

Ό λιμήν τής Σμύρνης, εις τον όποιον κατέπλευσεν ή Θωρηκτή Μοίρα.

παραδόσεων έφαίνετο έμπαγεΐσα έκτοτε όβΐς 
ρωσσική. Ό « Ατρόμητος» αντικατέστησε τό 
«Βαλμΰ» άφιχθέν εις τό τέρμα τού σταδίου, 
τφ 1890. Μηχαναί, λέβητες, τά πάντα άφη- 
ρέθησαν, ό δέ ύπ’ αύτού κατεχόμενος χώρος 
διεσκευάσθη εις αίθουσαν γυμναστικής καί σπα
θασκίας. Οί ύπεράγαν ύψηλοΐ ιστοί καί ή λίαν 
ισχυρά διά νεανίσκους έξαρτία, έσμικρύνθησαν 
καί έλεπτύνθησαν- τό ηλεκτρικόν φώς κατέλαβε 
τήν θέσιν τών παλαιών τοΰ έλαίου λυχνιών, δι’ 
ών έφωτίζοντο αί ναυτικαΐ γενεαι τοΰ παρελ
θόντος. Τό νέον «Μπορντά» τέλος διεσκευάσθη 
καθ’ όλους τούς όρους τής νεωτέρας εύμαρείας 
και οί γερολύκοι τής θαλάσσης οί διαβιώσαντες 
έπΐ σκαφών έλλιπώς καί άνθυγειινώς διευθετη
μένων, κακόσμων και πολλάκις δυσχειρίστων, 
οί είθισμένοι εις πάσαν σκληραγωγίαν, εύρίσκουσι 
τά τοιαΰτα άντιναυτικά και φοβούνται αποτε
λέσματα ούχΐ εύχάριστα. Τό πράγμα μόνον μέ
χρι τινός είναι δεκτικόν συζητήσεως.

Τό κατώτατον τών πατωμάτων τοΰ με
γάλου τούτου σκάφους χρησιμεύει ώς ύπνωτή- 
ριον τών ναυτών, δι’ άποθήκην και διά τά 
τοιαΰτα. Τό ύπερθεν τούτου, δηλαδή τό άλλο
τε δεύτερον πυροβολεϊον, χρησιμεϋον νΰν ώς με
λέτη· ήριον τής έτέρας τών κλάσεων, τήν νύκτα 
μεταβάλλεται εις κοιτώνα. Τέλος τοΰ παλαιού 
άνω πυροβολείου, τό μέν πρυμναίον διαμέρι
σμα χρησιμεύει ώς αίθουσα σπουδών, τό δέ 
πρόσθιον περικλείει τά πρός άσκησιν πυροβόλα- 

χρησιμεύει δέ καί ώς έστιατόριον. ’Ενδιαιτή
ματα διοικητοΰ και έπιτελείων εύρίσκονται ώς 
είκός πρός πρύμναν.

Οί δόκιμοι, οί bordachiens, όπως τούς 
άποκαλοΰν οίκείως έν Γαλλία, εισέρχονται εις 
την σχολήν κατόπιν συναγωνισμού- πρέπει νά 
έχωσι ηλικίαν δεκαοκτώ έτών τό πολύ, ούχΐ 
έλάσσονα τών δεκαπέντε- πρό παντός όμως νά 
συγκεντρώσιν όλας τάς^’άπαιτουμένας διά τόν 
ναυτικόν βίαν ιδιότητας. Έν τφ «Μπορντά» 
παραμένουσι δύο έτη, διά \ά ύπηρετήσωσιν 
είτα ένα άκόμη έτος έν^ώκεανείφ’πλφ έπΐ τής 
φρεγάτας^«’Ιφιγένειας».

Πόσας συγκινήσεις δέν ύφίσταται ό νέος δό
κιμος άφ ’ ής στιγμής είσδύση διά τής θυρίδος 
εις τά έγκατα τοΰ «Μπορντά» καί παραλά- 
βωσιν αύτόν οί άρχικελευταΐ, οί «μολοσσοΐ» ό
πως τόν διδάζωσι τά πρώτα στοιχεία τής πει
θαρχίας καί παραδώσωσιν εις αύτόν τήν αιώραν, 
την μόνην τοΰ λοιπού καί έπΐ τοΰ τρικρότου 
καί επί τής «’Ιφιγένειας»’κλίνην του μέχρις ου 
μυηθή εις τά μυστήρια τοΰ ναυτικοΰ βίου. Η 
άνατροφή άλλως ή ναυτική^άρχεται παρευθύς 
καί δέν βραδύνει νά χειρίζεται εύχερώς τήν 
τέως άγνωστον εις αύτόν γλώσσαν, τό ιδίωμα 
τοΰ «Μπορντά», l’argot du «Borda», δπερ 
δέν θ’ άπομάθη ούδέ αξιωματικός γενόμενος.

Κ. Ν. Ραδοχ 
καθηγητής τής σχολής τών Ναυτ. Δοκίμων.

(επεται συνέχεια) 1



Λ

442 Ναυτική 'Ελλάς Ναυτικά 'Ελλάς 443

Η ΝΕΑ ΤΑΧΓΤΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
Ό νέος χιών ήοχισε μέ τά θχύμζτά του ώ; 

πρός την πρόοδον της ζχτχσζευής ζχί τής τα
χύτητος τών ταχυδρομικών άτμοπλοίων.

Τά τελευταία έτη τοΰ πααελ%ντος αίώνος 
οί Άγγλοι πρώτοι ζατεσζεύασαν τά άριστουρ- 
γήματα τής εποχής εκείνης ταχυδρομικά άτμό- 
πλοια τήν Λουκάνιαν καϊ Καμπάνιαν, άτινα 
διά τής εύσταθίας και τής ταχύτητος αύτών 
έπολλαπλασίασαν τήν μεταφοράν τών επιβατών 
έκ του νέου Κόσμου πρός τόν Παλαιόν καί τ’ 
άνάπαλιν. . . . Θαυμασται τότε άπό περάτων 
τής οικουμένης έπεσκέπτοντο τήν ’Αγγλίαν 
διά νά θαυμάσωσι τά νέα ταΰτα άτμόπλοια 
καί νά διαπλεύσωσιν τόν πολυτάραχον ωκεανόν 
εις τάς άναπαυτικάς και πολυτελείς αύτών αί
θουσας. Οί Γερμανοί βραδύτερου κατεσκεύασαν ’ 
τό άτμόπλοιον Φέροτ ΒίοΤίαρΚ καί συνηγω- 
νίζοντο εις τήν ταχύτητα μέ τά δύο ’Αγγλικά 
άτμόπλοια. Άλλ’ ό θρίαμβος τών Γερμανών εις 
τό ρεκόρ τής ταχύτητος, έγένετο άπό τής κααα- 
σκευής του Ντοτσλάνδ (ή Γερμανία) τό όποιον 
έβασίλευσεν ώς τό ταχύτερον άτμόπλοιον τοϋ 
κόσμου μέχρι τής έκπνεύσεως τοΰ 19ου αίώνος...

Τήν 30 Μαρτίου 1901 καθλικύσθη παρά 
τής Έταιρίας Ντορντοντοερ-Αοϊ τό νέον άτμό- 
πλοιον Κρόνπρεντσ-Γούλιελμ. Διά τοΰ λαμ- 
προΰ τούτου ύπερωκεανείου άτμοπλοίοο ό νέος 
αιών σημειώνει τήν πρόοδον τής ταχύτατης θα
λασσοπλοΐας διά μέσου τών έμποοικών άτμο
πλοίων, καθ’ οσον ό Κρόνπρετο εις τάς γε- 
νικάς δοκιμάς αύτοΰ προχθές γενομένας έφθα- 
σε τήν ταχύτητα τών ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ 
μιλίων καί τεσσάρων δέκατων (άριθ. 24,4)

Διά νά συγζρίνωσιν οί άναγνώσται τής Ναυ
τικής Ελλάδος τήν διαφοράν αύτοΰ μεταξύ 
τών άλλων ταχύτατων άτμοπλοίων πρέπει νά 
παραθέσωμεν έν λεπτολογώ τήν ταχύτητα τών 
πρωτευόντων άτμοπλοίων.
«Λουκάνια» Αγγλικόν Μιλιά 21.81 ο]ο
«Κάϊζερ-Γκρός» Γερμαν. » 22,86
«Ντοτσλάνδ» » » 23.—
«Κρόνπρεντσ» 24 40

Μετ’ όλίγας ημέρας τό Κρόνπρετσ προε
τοιμάζεται νά έκτελέση τόν πρώτον ύπερωκεά- 
νειον πλοΰν αύτοΰ, τόν όποιον θά διάτρέξη εις 
ΠΕΝΤΕ μόνον ημέρας,.

Δημητριοχ Γ. Κοτςοβιλλης 
Πλοίαρχος.

Πειραιεύς 15 ’Οκτωβρίου 1901.

ΝΑΥΤΙΚΑ

,Ν ΕΑ.
J

ΚΑΤΑΠΛΟ 
_________ I

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν και Δευτέραν εις Πει
ραιά κατέπλευσαν τά έξής ατμόπλοια «’Αντώνιος Στα- 
θάιος· έλ. έκ Βραΐλας πρός έκφόρτωσιν βοών καί άν- 
θοάκευσιν «’Αδελφοί Σιφναίου» έλλην. έκ Σουλινά πρός 
άνθράκευσιν «’Ιωνία» τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης 
Καλαμών, «Κρήτη» τοϋ Κουρτζή έκ Κρήτης «Polce- 
vera» ιταλικόν έκ Κατάνης καί «’Αντιγόνη» τοΰ Τζών 
έκ Βάρνης τά αυστριακά «Ευτέρπη» έκ Τεργέσιης — 
Κερκύρας καί «Tebe» έκ Τεργέστης—Καλαμών.

— Τήν τρίτην τά έξής ατμόπλοια : «Λέων» έλ
ληνικόν έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν «Κλείω» τοϋ 
Τζών έκ Θεσσαλονίκης — Βόλου καί «Βαλλιάνος» 
έλλην. έκ Κάρδιφ μέ φορτίον γαιανθράκων.

— Τήν πέμπτην κατέπλευσαν έκ Σουλινά πρός αν
θράκευσή τό μέγα έλληνικόν άτμόπλοιον «“Ηπειρος» 
τοΰ κ. Τοπάλη περιλαμβάνον φορτίον πλέον τών 5,000 
τόννων, τό αγγλικόν «Lundy» εκ Κάρδιφ, το ελληνικόν 
τής Νέας «Χίος» έκ Βάρνης καί τό ιταλικόν «Μοντε- 
μπέλλο» έκ Καβακίων.

__ Τήν παρασκευήν κατέπλευσαν τό αυστριακόν 
άτμόπλοιον «Γαλάτεια» έκ Κρήτης, «Βικτωρία» έλ
ληνικόν Ταϊγανίου, «Βυζάντιον» τοΰ Πανταλέοντος εκ 
Σμύρνης-Χίου καί «Κρήτη» τοΰ Κουρτζή έκ Σύρου.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

— Τό άτμ. «Βαλλιάνος», όπερ έκφορτώνει ε’ις Πει
ραιά γαιάνθρακας είναι ναυλωμένον άπό Νικολάεφ 
καί 'Οδησσόν διά Μασσαλίαν 37,000 φρ.

__ Τό άτμ. «Γεώργ. Μιχαλινός» φορτώνει Κάρ 
διφ γαιάνθρακας διά Πειραιά.

— Τό άτμ. «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» φορτώνει εις 
Ταϊγάνιον δι’ ’Αγγλίαν προς σελ. 11 και 6.

__ Τό άτμ. «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» εύρίσκεται έν 
πλώ διά Λιβερπούλην.

— Τό άτμ. «’Αγλαΐα Κουρεντή» έναυλώθη υπό 
τών κ. κ. Μάγκου, υιών καί Σα απο Βατοΰμ δια 
Μασσαλίαν πρός 10, 25.

— τό άτμ. «Λέων» οιηλθεν εκ Κων)πόλεως κατευ- 
θυνόμενον εις Μασσαλίαν μέ ναΰλον 11 καί 15.

— Τό ατμ. «Ζαρίφης» διήλθε χθές άπό Κων)πολιν 
κατευθυνομενον εις Δούναβιν πρός φόρτωσιν μέ ναΰλον 
13 σελλίνια.

— Κατα τόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Μπήλιω» 
τής έταιρίας Βατή έναυλώθη άπό Ταϊγάνιον δι’ ένα 
λιμένα της Ιταλίας προς 13 φρ. τόν τόννον.

—Το άτμόπλοιον «’Αργώ» τής αύτής έταιρίας έναυ- 
λωθη άπό ’Οδησσόν ή Θεοδοσίαν δΓ ένα λιμένα τής 
Ιταλίας η Γαλλίας πρός 12 1 )2 φράγκα τόν τόννον.

— Το άτμόπλοιον «Λεονάρδος» τής αύτής έταιρίας
έναυλώθη από Ταϊγάνιον διά Ταραγόναν καί Βαρκε
λώνην πρός 12 1)2 φράγκα τόν τόννον. ·

— Το άτμόπλοιον «Βασίλειος» τής έταιρίας Μάν- 
δακα άνεχώρησεν άπό Ρότερδαμ διά Κάρδιφ όπως 
φορτώση γαιάνθρακας.

— Το ατμοπλοιον «Λεωνίδας» καί «"Ελένη» τής ε
ταιρίας Βασιλ. ’Εμπειρικού έναυλώθη άπό Νιουκάστελ 
δια Κωνσταντινουπολιν πρός 5 καί 6 σελ. τόν τόννον.

—- Τό άτμόπλοιον «Λεωνίδας» τοΰ κ. Άλκ. ’Εμ
πειρικού έναυλώθη από Κάρδιφ διά Μασσαλίαν πρός 6 
φρ. καί 30 ο)ο τόν τόννον.

— Το άτμόπλοιον «Μαρία» άνεχώρησεν άπό Κάο- 
διφ δια Δερεντζέ τής Κωνσταντινουπόλεως μέ ναΰλον 
5 σελ. και 1 1)2 πέννες τόν τόννον.

01 ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποκριτοΰ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 10)23 ’Οκτωβρίου

Εις τας τιμάς τών ναύλων δέν παοατηρεϊται ουσιώ
δης μεταβολή, εξακολουθεί δέ πάντοτε ή αυτή κατά- 
στασις. Οΰτω δι’ Άλγέριον έχομεν ναΰλον 6 φρ , 
Αλεςανδρειαν σελ. 5 καί 6 πέν., Βρενδήσιον 5 καί 7 

1)2, Βαρκελώνην 6 καί 9, Κατάνην 5 καί 9 έως 6, 
Κωνσταντινουπολιν 5 καί 3, Σιβιταβέκιαν 6 καί δι’ 
ατμόπλοιο* 400 τον. 6 καί 10, Γένοβαν άτμόπλοιον 
2,000 τόν. 5 καί 10 1)2, άτμόπλοιον 3,000 τόν. 5 
καί 7 1)2, ατμ. 4,000 τόν. 5 και 4 1)2, Αεγκρόν 
άτμ. 500 τόν. 6 σελ , άτμ. 800 τόν. 5 και 6, Μασ
σαλίαν φρ. 6,50, Μεσσήνην 5 καί 9, Νεάπολιν άτμ. 
800 τον. 5 και 6, Πορτ Σαϊδ σελ. 5, Παλέρμον 5 καί 
9, Πειραιά 5 καί 3, Ρέτζιο άτμ. 400 τόν. 6 σελ., 
διά Σαβόναν 5 καί 4 1)2, 5 καί 7 1)2 καί 5 καί 10 
1)2, Σΰρον 5 και 3, Σμύρνην 6, Σουλινά 6, Σπέτσιαν 
5 και 6 και δι ατμοπλοιον 600 τόν. 6 καί 1)2, 
Τόορε Άννουτζιάτα 6, Τεργέστην 6 καί 6, Τάραντα 
5 καί 7 1)2 έως 5 καί 9, Βενετίαν 6 καί 6, Γαέταν 
δΓ άτμόπλοιον 500 τόν. 5 καί 9.

Φ
Κατά τά τελευταία τηλεγραφήματα οί 

ναύλοι ’Αζοφιχή. καί Δουνάβεως είσί χα- 
λαρωτεροι καί αί φορτώσεις βραδύταται.

ΥΨΟΣΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡαΚΟΝ KAI NAyACn

Χθεσινόν έκ Κάρδιφ τηλεγράφημα ά- αγγέλει ση
μαντικήν ΰψωσιν τών τιμών εις τούς γαιάνθρακας καί 
τούς ναύλους.

Προφανώς ή ΰψωσις αυτή οφείλεται εις τήν μεγα- 
λειτέραν ζήτησιν γαιάνθρακος Κάρδιφ καί εις τάς πα
ραγγελίας μεγάλων συγχρόνως ποσοτήτων.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(τοΰ άνταποκριτοΰ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 10)23 ’Οκτωβρίου

Αι τιμαι τών γαιανθράκων ένταΰθα έχουσιν οΰτω :
Α' ποιότητος γα·άνθραξ Κάρδιφ χονδρός σελ. 16 

καί 3 πέν. έως 16 καί 9, Β' ποιότητος δ αυτός 15 
καί 6, Γ' ποιότητος 15, Α1 ποιότητος ψιλός γαιάν
θραξ Κάρδιφ 8 καί 9 έως 9 καί 3, Β' ποιότητος 8 
καί 3, χονδρός γαιάνθραξ Νιοΰπορτ Α' ποιότητος σελ. 
14 εως 14 καί 3, Β' ποιότητος 13 καί 3. ’Ανάμικτος 
γαιανθραξ Κάρδιφ (μισά ψιλά καί μισά χονρρά) Α' 
ποιίτητος 12 καί 9, Β' ποιότητος 12 καί 3.

Φ
Γαιανθρακοφορτία τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έκο- 

μισθησαν εις τόν Πειραιά διά τοΰ άτμοπλοίου «Βαλ- 
λιάνος» τόννοι 3,119. άπό Κάρδιφ, διά τοΰ Άγγλ. 
άτμοπλοίου «Sundy» τόννοι Κάρδιφ. 2,190.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Την παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίκοντο ε’ις Πειραιά 
σρκεταί έπίσης ποσότητες σίτου. Πράξεις έγένοντο πε· 
ριωρισμέναι εις τά 41 1)2 έως 42 λεπτά τών 50 φουν- 
τίων μέ τούς συνήθεις όρους.

Αί τιμαι τών σιτηρών έν Ταϊγανίω κατά τά τελευ
ταία τηλεγραφήματα είναι ολίγον χαλαραί· τών 50 
φουντίων ό σίτος κατήλθ.ν εις τά ρούβ. 8,90 tuti 
bordo.

ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έν Πειραιεΐ δύο έκ τών 
γνωστοτέρων κεφαλαιούχων τοΰ Πειραιώς ό κ. Ρε- 
τσινόπουλος καί ό κ. Άθ. Δρίβας συνήνωσκν τά κεφά
λαια καί τάς έργασίας των εις κραταιόν σιτεμπορικόν 
οικον. Ό κ. Δρίβας και ό κ. Ρετσινόπουλος ούδεμία 
ύπάρχει αμφιβολία ότι θά άποτελέσωσι σπουδαιότατου 
κέντρον σιτεμπορικής κινήσεως.

Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΛΟΝ

Πολλοί τών ιδιοκτητών άτμοπλοίων φρίττουσι πρό 
τής ιδέας νά θέσωσι τά ατμόπλοιά των εις αργίαν.

Φρονοΰσιν ότι είναι προτιμώτερον νά έξακολουθώσι 
κινητοποιοΰντες τά ατμόπλοιά των, έστω καί μέ ζημίαν 
παρά νά τά θέσωσιν εις αεργίαν ύποσταιρίζοντες ότι άν 
αριθμός τις άτμοπλοίων τεθή ύπ’ αργίαν καί διά τοΰ 
τρόπου τούτου έπιφέρη κανον κώτερον ρυθμόν έν τώ 
νόμω τής ζητήσεως καί προμήθειας καί έπομένως βελ- 
τίωσιν εις τού: ναύλους, ή βελτίωσις αυτή τάχιστα θά 
έξαφανισθή ευθύς άμα κινητοποιηθώ, ό αριθμός τών είς 
αργίαν τεθέντων άτμοπλοίων. Λησμονοΰσιν δμως ότι 
ή ναυτιλία σήμερον πάσχει, διότι τό έμπόριον πάσχει 
καί άν δέν βελτιωθή ή θέσις τοΰ έμπορίου είναι αδύ
νατον νά έλπίση τις βελτίωσιν είς τήν θέσιν τής ναυ- 
τιλίας . . .
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Είναι φρονιμώτερον νομίζομε» νά. κράτη τις ατμό- 
πλοΐον είς κίνησιν μόνον έπί έξ μήνας τοϋ έτους έπω- 
φελώς παρά νά τδ έκμεταλλεύηται έπ'ι 12 μήνας μέ 
ζημίαν. ’Άν όλοι οί ίδιοκτήται έθετον είς αργίαν τά 
ατμόπλοιά των (όχι βεβαίως όλοι ταυτοχρόνώς) επί 3 
μήνας τοΰ έτους, ή ναυλοαγορά θά συνησθάνετο την 
διαφοράν καί θά άνήρχετο είς έπίπεδον έπωφελέστερον. 
Άργότερον μετά τδ τέλος τοΰ Νοτιαφρικανικοΰ πολέ 
μου καί μέ τήν βελτίωσιν τοΰ έμπορίου, δύο μηνών 
αργία θά ήτο αρκετή καί προϊόντος τοΰ χρόνου θά 
έπαυεν ή αργία τών άτμοπλοίων. Άφ’ ετέρου άν όλοι 
οί ίδιοκτήται έπιμένουσι να κινητοποιώσι τά ατμό
πλοιά των είναι φανερδν δτι θά ήναι ήναγκασμένοι νά 
δέχωνται φορτία είς τιμάς πολύ χαμηλοτέρας παρ’ 
δσας ήδύναντο νά απαιτήσουν, έάν περιωρίζετο ή προσ
φορά τών άτμοπλοίων.

Έάν άνατρέξωμεν είς τά τής ναυτιλίας πρδ 5)6 
ετών θέλομεν ΐδει δτι πολλοί έκ τών σημαντικωτέρων 
ιδιοκτητών έν Αγγλία είχον θέσει τα πλεΐστα εκ τών 
άτμοπλοίων των είς άργίαν. άμα ώς έξέπιπτον οί ναΰ- 
λοι καί ιδίως κατά τους μήνας Δεκέμβριον, Ίανουά- 
ptov καί Φεβρουάριον.

(Έκ τοΰ Γραφείου τών κ. κ. Άγελάστου, Σφέ- 
τσου καί Σία).

ΑΒΑΡΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ

Κατά προχθεσινόν τηλεγράφημα τοΰ Λιμενάρχου 
Κερκύρας πρός τδ ύπουργεϊδν τών Ναυτικών η ελλη
νική ημιολία «Λεωνίδας» τόν. 315 κατέπλευσεν αυ
τόθι τήν 16 τρέχοντος έκ Πειραιώς. Κατά τδν πλοΰν 
αύτής ύπέστη έξωθεν τών Παξών τήν 12 ’Οκτωβρίου 
σφοδράν τρικυμίαν, έκ τής όποιας ήναγκάσθη νά ρίψη 
είς τήν θάλασσαν παν τδ έπί τοΰ καταστρώματος, κα
θώς καί μέρος τοΰ έκ σίτου φορτίου της.

Ό Λιμενάρχης έλαβε τήν ένορκον κα^άθεσιν τοϋ 
πλοιάρχου καί τοΰ πληρώματος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τδ παρελθόν δεκαήμερον μόνο* 4 πωλήσεις 
άτμοπλοίων φέρονται είς τάς άγγλικάς έφημερίδας. 
Έκ τούτων έν τόννων χωρητικότητος 7,000, καινουρ
γές, ώς ναυπηγηθέν κατά τδ τρέχον έτος έπωλήθη 
άντί 48,500 λιρών στερλινών. Τά έτερα τρία άντιπρο- 
σωπεύουσιν δλως μικράς χωρητικ τητας, αΐτινες ποι 
κίλλουσιν άπδ 800 μέχρι 1350 τόννων.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ

Κατά τάς άγγλικάς ναυτικάς έφημερίδας αί πωλη- 
σεις καί παραγγελία! νέων άτμοπλοίων εχουσι φθάσει 
είς τδ κατώτατον δριον, εις τδ όποιον ποτέ κατήλθον. 
«Τδ φαινόμενον τοΰτο, γράφουσι, δέν δύναται παρά νά 
άποδοθή είς τήν καχεξίαν τών ναύλων καί είναι άπο- 
τέλεσμα πολλών όμοΰ αιτίων. Σήμερον τδ ναυτικόν 
έμπόριον, ιδιαιτέρως δέ τό άγγλικ'ον ύφίσταται δεινήν 
κρίσιν, προελθοΰσαν κυρίως έκ τοΰ Νοτιαφρικανικοΰ 
πολέιιου. Ή θλιβερά δέ αΰτη κατάστασις δέν φαίνε
ται δτι θά λήξη πρδ τής λήξεως τοΰ πολέμου τούτου. 

Άλλ’ ύπάρχει καί έτερος σοβαρός λόγος, δια τον ό
ποιον ύποφέρουσιν οί Άγγλοι ίδιοκτήται ατμόπλοιων. 
Ούτος δέ είναι δτι χάρις είς τάς προσφερομένας ϊκανο- 
ποιητικάς τιμάς έπώλησαν τα ατμόπλοια των εις Ι
ταλούς, Γάλλους καί Νορβηγούς, και εις αυτους ακό
μη τούς Έλληνας, ήδη δέ εύρέθησαν είς τήν άνάγκην 
νά κάμωσι παραγγελίας νέας. Εις την περιστασιν ταυ- 
την διά τούς ’Άγγλους άρμόζει δ μΰθος τοΰ πόντικοΰ, 
δστις έδέχθη είς τήν φωλεάν του τδν σκαντζόχοιρον. 
"Οταν δ τελευταίος εύρε θερμήν και άναπαυτικην 
στέγην ήπλωσε τάς άκάνθας του καί δ πτωχός ποντι
κός έπεσε κάτιο αίμάσσων απο τας βελονωτας ακανθας 
τοΰ φιλοξενηθέντος έπισκέπτου !»

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΕΙΣ ΠΩΛΗΣΙΝ

Ατμόπλοια εύρίσκονται ήδη έτοιμα πρός πώλησιν 
έν Άγγλίμ τά έξής :

Άριθ. 5432. “Ετος κατασκευής 1855 τόν. βάρους 
600, έτος κατασκευής μηχανών 1873, λέβης νέος 
1894, έξόδευσις άνθρακος 9 τόν. και διανύει 9 κόμ
βους, Α' θέσις διά 8 έπιβάτας τιμή 5,200 λ. στερλ.

Άριθ. 5431. “Ετος κατασκευής 1863, χωρητικό- 
της τ ν. βάρους 800, μηχαναί Κομπάουντ 1874, δύ· 
ναμις 108 ίππων, έξοδεύει 10 τόν. γαιανθοάκων, λέ
βης νέος 1888, διανύει 9]10 κόμβους. Έπιβάται Α' 
θέσεως 10, τιμή λίρ. στερλίνας 7,000.

Άριθ. 5423. Έτος κατασκευής 1863, τόν. βάρους 
850, μηχαναί νέαι 1886, λέβητες έπίσης, μηχαναί 
Κομπάουντ, έξοδεύει 10 τόννους καί διανύει 9]10 κόμ
βους καθ’ ώραν, τιμή λίρ. στερλίναι 6,800.

«Touton κτισμένον 1873. Veritas 3)3, 11. Τόν. 
βάρος 1150, μηχαναί Κομπάουντ 1873, δύναμις 99 
ίππων effedtive· καταναλίσκει 7 τόννους γαιάνθρακος, 
ταχύτης 8 κόμβων, τιμή λίρ. στερλίναι 4,750.

Διά περισσοτέρας Πληροφορίας άπευθυντέον είς τήν 
Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής Ελλάδος».

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(Συνεργάτου μας)
ΓΕΝΟΒΑ 8)21 'Οκτωβρίου

«Άφελφοϊ Σιφναίου» άνεχ. άπδ Νικολάεφ διά Μασ
σαλίαν. «Άλεξ. Μιχαλινδς» τήν 16)10 άπδ Λιβόρνον 
διά Ταϊγάνιον. «’Αλέξιος Γάγκος» έφθασεν είς Ροτερ- 
δάμην 12)10.

«’Αμφιτρίτη» τήν 28)9 άπδ Βραΐλαν έφθασεν είς 
Μασσαλίαν 11,10. «Άνδριάνα Σταθάτου» είς Tyne 
τήν 14)10 «Άνδρέας» είς Tyne τήν 10)10. «Άν- 
δοος» άπδ Κάρδιφ 14)10 διά Σΰρον. «’Ανώνυμος» έ
φθασεν είς Βενετίαν τήν 14)10.

«Αργώ» είς Μασσαλίαν τήν 13)10. «’Ασημίνα» 
διήλθε τά Δαρδανέλλια τήν 17)10. «Αύρα» έφθασεν 
είς Γένοβα τήν 21)10 άπδ Hull. «’Αντώνιος» 17)10 
Barry διά Παλέρμο. «’Αντώνιος Σταθάτος» είς Βραΐ
λαν 8)10.

I
 «Μπέμπη» είς Κέρτς 10)10. «Γεώργιος» 1876 διήλ

θε Pd. South. Stack τήν 17)10 Λιβερπούλ. «Γεώρ

γιος» (πλοίαρχος Βασιλάκης) έφθασεν είς Μασσαλίαν. 
«Γεώργιος Ροΰσσος» έπίσης.

«Γεώργιος Κούτσης» τήν 11)10 είς Κέρτς. «Γεώρ
γιος Μιχαλινδς» διήλθεν άπδ Sagres 12)10 είς Clyde. 
«Γεώργιος Μπούμπουλης» τήν 14)10 έφθασεν είς Hull. 
«Δέσποινα Μιχαλινοΰ» διήλθε τήν 11)10 Δαρδανέλλια 
διά Βαλζίκιον.

«Δημ. Σκυλίτσης» Barry διά ’Αλεξάνδρειαν. «Ε
λένη» (Σαλιάρης) άνεχώρησεν 14)10 άπ’ο Γένοβαν. 
«Ελένη» (Διακάκης) 11)10 Μεσσίνα είς Βενετίαν. 
«Έλπιδοφόρος» εφθασεν είς τάς 19)10 είς Κέρτς.

«Ελπίς» 4)10διήλθεν έκ Πειραιώς. «Εμμανουήλ» 
(Craphic) έφθασεν 19)10 Μασσαλίαν. «ΤΗπειρος» 
(πλοίαρχος Μαρλάς) έφθασεν είς τάς 13)10 Γένοβα. 
«“Ηπειρος» 11)10 Βραΐλα. «Έπτάλοφος» 9)10 άνεχ. 
δια Λονδίνο ν.

«’Ιωάννης Κούτσης» διήλθεν 13)10 Δαρνανέλλια. 
«Κατίνα» 4)!0 είς Svansea διά Sagres 9)10. «Κε
φαλληνία» 16)10 είς Κέρτς. «Κωνσταντίνος» (πλοίαρ. 
Καλαφάτης) διήλθεν έκ Δαρδανελλίων διά Ταϊγάνιον.

«Κωνσταντίνος» (πλ. Συνοδινδς) 16)10 Μασσαλίαν 
διά Ταϊγάνιον. «Κωνσταντίνος Σταθάτος» ύπδ φόρτω- 
σιν διά Γένοβα άπδ Κάρδιφ. «Κλεμεντίνη» Port Talbat 
11)10 Μασσαλίαν είς Sagres 16)10 «Κορνήλιος» 8)10 
άπδ Νιοΰπορτ είς Ρέτζιο.

«Λέων» έφθασεν είς τάς 13)10 Μασσαλίαν. «Λεο- 
νάρδος» είς Σαλέρνον 11)10 άπδ Βραΐλαν. «Λεωνί
δας» (1790) 16)10 άπδ ’Αμβέρσαν είς Κάρδιφ. «Λεω
νίδας καί Ελένη» είς Tyne 13)10.

«Μανούσσης» 3)10 διά Ταϊγάνιον τήν 9)10 είς 
Δαρδανέλλια. «Μαρία» (πλ. Λεβαντής) 5)10 άπδ Γένο
βα διά Ταϊγάνιον. «Μαρία» (πλ. Φωκάς) τήν 9)10 
άπδ Γένοβα διά Νικολάεφ. «Μαρία» (Μωραΐτου) ύπδ 
φόρτωσιν Cardiff. «Μαριέττα Ράλλη» τήν 9)10 άπό 
Barry δι’ ’Αλεξάνδρειαν.

«Μενέλαος» έφθασεν είς Μασσαλίαν 13)10. «Μι
χαήλ) 12)10 άπ’ο Sagres διά Δουγκέρκην. «Ν. Βερ 
βενιώτης» είς Δαρδανέλλια 14)10. «Παρίσσης Ροΰσ
σος» 15)10 είς Κέρτς. «ΓΙαρθενών» τήν 12)10 Μασ
σαλίαν.

«Πριγκήπισσα Σοφία» 17)10 Δαρδανέλλια. «Πο- 
σειδών» 7)10 άπδ Barry είς Σουλινά. «Πολυξένη» 
είς Barry 11)10. «Πολύμητις» 14)10 Δαρδανέλλια. 
«Βαλλτάνος» 16)10 Κάρδιφ διά Πειραιά.

«Στέφανος» 18)10 Δαρδανέλλια. «’Ακμή» 15)10 
Βαρκελώνη Βραΐλα. «Λεωνίδας» (Πνεματικδς) 11)10 
Μασσαλίαν Ζουγκουλδάκ. «Ευάγγελος Πετρίτσης» 
11)10 Μασσαλίαν Ταϊγάνιον.

«Ερμής» 10)10 Κέρτς. «’Αρτεμίσια» 9)10 είς 
Κέρτς. «Χρυσομάλλη Σιφναίου» 17)10 διά Δαρδανελ 
λίων είς Πειραιά. «Λέρος» 12)10 άπδ Μασσαλίαν 
Ταϊγάνιον. «Άριστέα» (Παππαλάς) 11)10 άπδ Μεσ- 
σίναν Βραΐλαν.

«Μπίλλιω» άνεχώρησε 12)10 άπδ Γένοβα Ταϊγά
νιον. «Τρικούπης» 19)10 Βραΐλα διά Ροτερδάμην. 
«Ήρώ» Μαργαρώνη 10 άπδ Γαλάτς οΓ Άνβέρσαν.

«Σοφία Κούππα» 3)10 εις Κέρτς.
«Ζάνος Σιφναϊος» άνεχώρησεν 16)10 διά Ταϊγάνιον 

άπδ Γένοβα. «Ζαρίφης» (πλ. I. Νικολάκης) ύπδ έκ- 
φόρτωσιν είς Γένοβα μέρους φορτίου, τοϋ ύπολοίπου 
μέλλοντος νά έκφορτωθή εις Oneglia.

Ν. Μονός
ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τή γνωμοδοτήσει τοΰ 
Ίατροσυνεδρίου ήρθησαν αί πενθήμεροι καθάρσεις τοΰ 
κόλπου τής Νεαπόλεως. Έπεβλήθησαν δέ οκταήμεροι 
είς τας έκ Κων)πόλεως προελεύσεις έξ αίτιας 4 κρου
σμάτων αυτόθι καί οκταήμεροι είς τάς έκ Βατούμ τής 
Ρωσσίας προελεύσεις έξ αιτίας έ-δς κρούσματος.

Είς Λιβερπούλην έπίσης έβεβαιώθησαν πανωλικά 
κρούσματα, άλλά καθάρσεις δέν έπεβλήθησαν ένεκα τής 
μαχρυνής αποστάσεως.

ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ή άτμοπλοϊκή εταιρία Brauer τής Νέας Ύόρχης 
προτίθεται νά παυπηγήση 5 άτμόπλοια διά τήν νέαν 
γραμμήν μεταξύ ’Αμβούργου καί Νέας Ύόρκης έν συν
αγωνισμό) πρδς τήν γερμανικήν γραμμήν ’Αμβούργου 
Αμερικής. Τά 5 ταϋτα άτμόπλοια θά ναυπηγηθώσιν 
έν Ευρώπη έκτδς άν έν τώ μεταξύ ή άμερικανική 
Βουλή αποφασίση να παραδεχθή τδ προτεινόμενον 
σχέδιον περί κυβερνητικής έπιχορηγήσεως διά τά έν 
’Αμερική ναυπηγούμενα σκάφη.

ΞΕΝΑΙ ΣΤ ΑΤΙΣΤΙΚΑΙ

Κατά τάς στατιστικάς τοΰ άγγλικοΰ Lloyds Regi
ster φαίνεται δτι έξαιρέσει τών πολεμικών, μέχρι τέ
λους Σεπτεμβρίου τοΰ έτους τούτου εύρίσκονται ύπδ 
ναυπήγησιν έν Άγγλίμ 477 σκάφη, έξ ών 440 ατ
μόπλοια χωρητικότητος 1,393,365 τόννων καί 37 
ιστιοφόρα 20,555 τόννων ήτοι έν συνόλω 1,414,020. 
Χωριστά δσα σκάφη παρηγγέλθησαν διά παράδοσιν 
1902.

ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ

Ή ιδέα περί συστάσεως συνδικάτου πρδς ανύψωσιν 
τών τιμών είς τούς γαιάνθρακος Ουαλίας δέν έγκατε- 
λείφθη φαίνεται όριστικώς. Έκ τών έν Κάρδιφ μεγά
λων οίκων, οϊτινες έδωκαν την ουγκατάθεσίν των διά 
τήν σύστασιν τοΰ συνδικάτου είναι καί οί κ.κ. United 
National, Locketts Merthyr, καί D. Davies et Co 
(Eerndale).

ΝΑΥΛΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Διά τδ έτος 1902 αί καθ’ δλον τδ έτος τιμαί συμ
βολαίων δι’ ’Αμερικανικά κάρβουνα πρώτιστης ποιό
τητος ώρίοθησαν ώς έξής είς τούς αμερικανικούς λι
μένας.

Είς τήν Νέαν Ύόρκην, Φιλαδέλφειαν καί Βαλτιμό- 
ρην δολάρια 3 τ’ον τόννον, είς Βοστώνην 4, είς Σαβά
ναν 4,31, είς Πενσακ.λαν 3, είς Mobile 3, είς Γά^- 
βεστον τοΰ Τεξάς 5,40, είς Νέαν Όρλεάνην 3,60, 
εις Norfolk 3,25, είς νέον Νιοΰπορτ (Newport News)
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3,25.
Ή άξια έκαστου δολλαρίου ίσοϋται πρός 5 φράγκα 

χρυσά.
ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

(Άνταποκριτοΰ)
Δαρδανέλλια 10)23 ’Οκτωβρίου

’Εκ Δαρδανελλίων διήλθον τά έξής έλληνικά ατμό· 
πλοία :

Τήν 8 τρέχ. μηνός τό άτμόπλοιον «Ζαρίφης» πλχ. 
Νικολάκης τόν. 1839 μέ φορτίον σίτου άπό Νικολάεφ 
διά Γένουαν.

— Τό άτμ. «Γεώργιος» πλχ. Βχσιλάκης τόν. 796 
μέ φορτίον σίτου άπό Νικολάϊεφ εις Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «Αγαμέμνων» πλχ. Δουρατσίνος τόν.
669 μέ φορτίον γαιανθράκων καί κοκ άπό Ζογκουλδάκ 
είς Λαύρων.

— Τήν 9 τρέχ. τό άτμ. «Ιωάννης Μουμουτζής» 
πλχ. Άνδρεάδης τόν. 1238 μέ φορτίον πετραίου άπό 
Βατούμ είς Αλεξάνδρειαν.

— Τό άτμ «Θεόδωρος Σιφναϊος» πλχ. Χαρόπου- 
λος τόν. 1901 μέ φορτ. σίτου άπό Ταϊγάνιον είς Σύ
ρον καί Πειραιά.

— Τό ϊστιοφόρον «Δύο Αδελφοί» πλχ. Νικολάκης 
τ,ν 322 μέ φορτ. ξυλείας άπό Γαλάτσιον είς Πάτρας.

— Τήν 10 τρέχ. τό άτμ. «Χίος» πλχ. ΙΙαπαευαγ- 
γέλης τόν. 621 μέ φορτίων διαφόρων άπό Κωνσταντι
νούπολή είς Πειραιά.

— Τήν 17 τρέχ. τό Αγγλικόν «Έλ Katpa» άπό 
Κων)πολιν δι’ ’Αλεξάνδρειαν τόν. 953 μέ φ. διάφορα.

— Τό Άγγλ. «Νορτλάνδη» τ. 1467 άπό Σον- 
λινά δι’ Αμβέρσαν μέ σίτον.

__ Τό Άγγλ. «Τρεσίλιαν» τ. 2307 άπό Αμβέρ
σαν δημητριακά.

__ Τό Άγγλ. «'Ροβέρτος Έγγλετον» τ. 1447 άπό 
Πότι δΓ Αμβέρσαν μεταλλεύματα.

— Τό Άγγλ. «Αμφιτρίτη τ. 147 5 άπό Κωνιτάν- 
τσαν είς Γιβραλτάρ μέ δημητριακά.

— Τό Άγγλ. «Discory» τ, 1291 άπό Σουλινά είς 
Γιβραλτάρ μέ κριθήν.

— Τό Άγγλ. «Φώσφορον» τ. 1469 άπό Βατούμ 
είς Λονδϊνον μέ πετρέλαια.

— Τά έλληνικά «Αλβανία» τής Πανελληνίου πλχ, 
Σγουρδαΐος τόν. £41 άπό Τραπεζοϋντα είς Πειραιά μέ 
διάφορα.

— Τό άτμ. «Ασημίνα» πλχ. ’Εμπειρικός τόν. 
1781 άπό Ταϊγάνιον είς Βρέμην μέ κριθήν.

— Τό «Χρυσομάλλη Σιφναίου» πλχ. Άντωνέλλος 
τόν. 1439 άπό Ταϊγάνιον εις Πειραιά μέ σίτον.

— «Πριγκήπισσα Σοφία» πλχ. Βλασσόπουλος τόν. 
1493 άπό Βραΐλαν είς Νεάπολιν σίτον.

— «Μαρία» μπάρκον πλχ. Μαυρολέων τόν. 478 
άπό Γαλάζιον είς Σμύρνην μέ φορτίον σανίδων.

— «Δούναβις» βρίκιον πλχ. Φαφαλιός τόν. 296 
άπό Ρεδαιστόν είς Genes.

— Τήν 18 τό άτμ. «Κυκλάδες» πλχ. Βογιατζίδης 

τόν. 1786 άπό 'Οδησσόν είς Άμβοϋργον μέ σίτον.
— Τό άτμ. «Στέφανος» πλχ. Πίττας τεν, 1146 

από Βατούμ είς Αλεξάνδρειαν μέ πετρέλαια.
— Ή ήμωλία «Παναγία Τριθιανή» πλχ. Λουδα- 

ρος τόν 73 άπό Ζογκουλδάκ είς Δαρδανέλλια μέ έ- 
λαιον.

— Τήν 19 τό άτμ. «Κώστας» πλχ. Βούτης τόν 
851 άπό Ταϊγάνιον διά Πειραιά μέ σίτον.

— Τό άτμ. «Σϋρος» πλχ. Κοσμάς τόν 619 από 
Ταϊγάνιον μέ σίτον διά Πειραιά.

— Τό άτμ. «Παρίσης Ροϋσοςο πλχ. Π. Ροϋσος τόν. 
1477 άπό Ταϊγάνιον διά Μασσαλίαν μέ σίτον.

— Τό άτμ. «Ζάτουνα» πλχ. Καμίνης τόν. 74 άπό 
Κων)πολιν είς Σμύρνην μέ διάφορα.

— Τήν 20ήν τό άτμ. «Βρισηίς» πλχ. Κοσμάς τόν. 
995 μέ σίτον άπό Ταϊγάνιον είς Σύρον.

— «Αφροδίτη» πλχ. Μερίτζος τόν. 287 άπό Βάρ
ναν είς Άγιους Σαράντα διάφορα.

— «Ελένη Σιφναίου» πλχ. Βλασσόπουλος τόν. 
1446 άπό Ταϊγάνιον είς Κατάνην σίτον.

— «"Ελλη» πλχ. Γιανναγάς τόν. 163 άπό Κων) 
πολιν είς Μιτυλήνην διάφορα.

— Ή ημιολία «Ζωοδόχος Πηγή» πλχ. Παπουτσής 
τόν. 31 άπό Κων)πολιν είς Πρέβεζαν μέ σίτον.

— Ή σκούνα «Άννα» πλχ. Φραγκόπουλος τόν. 234 
άπό Ταϊγάνιον είς Μάλταν σίτον.

— Τό μπάρκον «Χίος» πλχ. Δημητρίου τόν. 574 
απο Γαλάζιον είς Σμύρνην σανίδας.

— Τό ατμ. «Γεώργιος Ροΰσσος» π-χ. Ροΰσσος τόν. 
1054 απο Ταϊγάνιον είς Βενετίαν μέ σίτον.

— Τήν 21 τρέχ. Τό άτμ. «Δέσποινα Μιχαλινού» 
πλχ. Κάστανος τόν. 1135 άπό Βαλτζίκιον είς Λι- 
βερπούλην μέ σίτον καί κριθήν.

— Τό άτμ. «Ελπίς» πλχ. Οικονόμου τόν. 607 
άπό Βάρναν είς Άγιους Σαράντα μέ διάφορα.

— «Άλκυών» πλχ. Ρούκας τόν. 188 άπό Κων) 
πολιν Χανία μέ διάφορα.

— Τήν 24 τό άτμ. «Σπάρτη» πλχ. Νικολάου τόν. 
1630 άπό Νικολάερ είς Μασσαλίαν μέ σίτον.

— « Οράτιος Κούπας πλχ. Καραντινός τόν. 1587 
άπό Βραΐλαν είς Μασσαλίαν διάφορα.

— Τό βρίκιον «Ερμής» πλχ. Τσαλαγκίρας τόν. 
382 άπό Έρεγλή είς Genes βρώμην.

— Τήν 25 τό ατμ. «Μανούσσης» πλχ. Μ. Μπίστης 
τόν. 1238 άπό Σουλν»ά είς Leith γεννήματα.

— Τό άτμ. «Όλγα» πλχ Δεπάστας τόν. 109 άπό 
Κων)πολιν είς Θεσσαλονίκην μέ διάφορα.

— Τό μπάρκον «Γαρουφαλιά» πλχ. Χαρ πουλος 
τόν. 430 άπό Καραμπογιά είς Genes βρώμην.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΣΣΙΑ

(Άνταποκριτοΰ μας) 
ΝΟΒΟΡΩΣΣΙΚΗ 4 ’Οκτωβρίου.

Άπό 1 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κατέπλευσαν εν 
συνόλω τέσσαρα έλληνικά άτμόπλοια : Ή «Δέσποινα» 

τόν. 726 ρεζίστρο τήν 7 Σεβρίου καί άπέπλευσεν αύ- 
θημερόν. Προήρχετο έκ Ταϊγανίου κα: κατηυθύνετο 
είς Μιλάτσο μέ έξαγωγεις τόν κ. Λ. Δράϋφους 31960 
πούτια άπαλόσιτον, τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν ά- 
παλόσιτον 8990 πούτια καί 18,308 κριθήν, Mercan
tile 11,850 πούτια άπαλόσιτον, 12,200 σίκαλιν, 6, 
670 κριθήν καί Βαραββάν.

Τό άτμόπλοιον «Λέρος» τόν. 1289 καταπλεύσαν 
τήν 3 έξ Anapa καί άναχωρήσαν τήν 8 διά Μασ
σαλίαν μέ έξαγωγεις τόν κ. Λ. Δράϋφουί καί Gom- 
ptoir d’Exportation. Ναύλος 12. φρ.

Τό άτμ. «Γεώργιος Μιχαλινός» τόν. 1805 κατα- 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΓΘΤΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΉΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

( Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΗΧΙΑ ΣΓΛΙΛΡΘΜΙΙ
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 

ί·ρ· χρ- ι»
ΙύΞΑΜΙΙΙ Α<»Χ

» Τ » » y
οί κ.κ. βυνΗρομηταΙ ,πχρχχχλοΰντχε νά συνοΠεύωσε τάς χετήσεες των 

πρός εγγραφήν μετά, τοΰ αντιτίμου.

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΑΡΖ- 1%»

πλεύσαν την 10 έκ Πειραιώς καί αναχώρησαν τήν 16 
δια Γλασκώβην μέ έξαγωγέα τόν κ. Λ. Δράϋφους. 
Ναύλος 9 σελ. και 3 πέν.

Τό άτμ. «Μιχαήλ» τόν. 1436 καταπλεύσαν τήν 
14 έκ Κερτσίου καί αναχώρησαν τήν 16 διά Δουγ- 
κέρκην μέ έξαγωγέα τόν κ. Λ. Δράϋφους. Ναύλος 9 
σελ. καί 9 πέννας.

Ατμόπλοια αγγλικά κατέπλευσαν 11 έξαγαγόντα 
έν συνόλω είς διάφορα 4,342,474 πούτια.

Ύπό βελγικήν σημαίαν κατέπλευσαν 2, ύπό γαλ
λικήν 1, ύπό ιταλικήν 1 καί ύπό Δανικήν 1.

1
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικαί Διευθύνσεις : Λονδίνου : Michalinos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τν.Ιεγραφ Διεύθυνσις CoTZIAS,SYRA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ 
(Μεόΐτηςτών’Ελλπν. άτμοπλοίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις χαί πασαν 

ύπόΟεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά άτμόπλοια καί τάς 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιβυμοϋντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. Παπαοιχονόμου 6ά ευρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

ΔιεύΟυνσις. C. Pappaiconomos
Sensale Maritimo

I Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροι και ναυλομεσ£ται. Λέ- 

χονται εμπορεύματα έπδ προμήθεια 
*α.ι προναυλώνουσι πλοδα ιστιοφόρα 
*α'ι ατμόπλοια.

BUENOS—AIRES.
(America Sud, Republica Argentina).Ζητούνται μηχανικοί α', β'. καί γ'. 

τάξεως “Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι’ άτμόπλοιον «“Ηπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι πρός τδν Κον Ρ. Sp. 
Topali GaraMunteni, Roumanie.BARCELLONA

L- KOHNKE
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ KAI Cie

Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 
Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο
βίφ 'Υποκαταστήματα είς Λονδΐνον καί Ταϊ
γάνιον.

Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι
πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. ‘Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμένας.

Φ- ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

και ναολομεσϊται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική! ΛΛ,ΛϊΕΧΙΙΛΙ, Κωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδός Πραξιτέλους 8

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

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


