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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΙΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΗΝ. ΑΤΜΟΠΑΟΊΆΣ

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούβα εις 2.000 αντίτυπα καέ αριθμούσα περί τούς 

20,000 άναγνώστας δύναται νά χρησιμεύση ώς έξαίρετον μέσον δια- 
φημίσεως διά το έξαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότατα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακας καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων*

ΧΛΡΙΝ ΕΓΚΟΛΙΑΪ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας το όνομα, επάγγελμα καί διεύθυνσιν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσ: το επάγγελμά των εις εΰρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον άντί:
υΐΛΧ δΡΑΧΜΗΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .£»Ο$ οσάκις 
ή άγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΧΛ ΛΓΓΙ ΛΙ 1
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « Ναυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός Νομισματοκοπείου παρά τό ύπουργείον τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : ΙΙρός τήν διεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

Έάν ποτέ έγράφετο ή ιστορία της Νεωτέρας 
Ελληνικής Ναυτιλίας θά έσημειοϋτο βεβαίως έν 
αύτη οτι έν τη >ρχή τοϋ 19ου αίώνοι·, έκ,ττός 
άλλων δευτερευόντων αιτίων, δύο ριεγάλκ γεγο
νότα έπέδρχσαν σωτηριωδώς έπί τής άναπτύ- 
ξεως τοϋ ιστιοφόρου ναυτικοϋ τής Ελλάδος.

Και πρώτον μέν ό ηπειρωτικός λεγόμενος 
αποκλεισμός· (έπί τοϋ Μεγάλου Ναπολε'ο τος) 
έκδιώξας βιαίως έκ τών πλείστων λιμένων τής 
Μεσογείου τήν’Αγγλικήν σημαία ένεθάρρυνε τν,ν 
φυσικήν τάσιν τών κατοίκων τοϋ Αιγαίου Πέλα
γους εις τάς παρακεκινδυνευμένας θαλασσιπο- 
ρία:.— Έπειτα δέ ή διασπορά τών νησ ωτών, 
καϊ μάλιστα τών Χίων, έν Εύρώπη (μετά την 
καταστροφήν τού 18'23-24) ήνκγκχσε τούς έμ- 
πορευομένου; "Ελληνας πλοιάριο ς νά άπομά- 
θωσιν άκριβέστερον τά ύγθα κέλενΟα, τά πρός 
τήν ’Αγγλίαν άγοντα—·. "Αλλως τε και οί τών 
αρχών τοΰ αίώνος νησιώται μετέφερον μ·τ’ αύ
τών έν τή Δύσει και έν Λονδίνω τήν γλώσσαν, 
τά έθιμα, καί τόν πατριωτισμόν των καί ναυ- 
λώνοντες κατά προτίμησιν έθνικά σκ,ζφη έδιδον 
τροφήν καί θάρρος εις τάς πρώτας σημαντικά; 
πτήσεις τών ποντοπόρων τής πατρίδας μας ναυ
τών.

'II πρός τά πρσω ώθησις αύτή έξηκολούθησε 
μέχρι τοϋ 1850-60,οτε καί ό αριθμός τών Ελ
ληνικών ιστιοφόρων, πντοίου μεγέθους, άνήλ’ε 
εϊς 5 ή 6 χιλιάδας μέ πληρώματα 4000J ή 
50000 άνδρών!

Άτυχώς ή έμφάνισις τών άτμοπλοίων άνα- 
τρέψασα τάς βάσεις τοϋ θαλασσίου διαμετακο- 
μιστικοϋ έμπορίου έπέφερε βαθμηδόν τόν μαρα
σμόν τής λαμπρας αύ-ής ναυτικής ές νθήσεως 
ώστε μόλις μετά 3 · ή ίθ έτη αναφαίνεται καί 
πάλιν οργασμός τις πρός άνόρθωσιν τών κακώς 
έχόντων.

Εις τόν μαρασμόν τοϋ ναυτικοϋ ούκ ολίγον 
συνέτεινε και ό έκφύλισμός τών Ελληνικών α
ποικιών έν τή Δύσει. Άντί τών Ελληνομαθών 
καί πατριωτών εμ.τόρω της περ όδουτοϋ 18'10 
-1840 άνευοίσκει τις σήμερον τούς υιούς τών 
πρώτων μεταναστών άγνοοϋντας την γλώσσαν 
τών πατέρων των, έ ασμενίζομένους εις ήθη ;έ- 
να, άδιαφόρους ή και εχθρούς τών θρησκευτι
κών ήμών παραδόσεων, τέλος ανευρίσκει τις αλη

θείς χαμαιλέοντας, λαμβανοντας τό χρώμα τοΰ 
έδάφους έπί τοϋ όποιου'εύρέθησζν τυχαίως.— 

Τά αίτια τής τοιαύτης νοσηράς χαταστάσεως 
τών ομοεθνών μας έν τή Δυτική Εύρώπη είσί 
πολλά και ποικίλα, ούκ ολίγον όμως συνετέλε- 
σαν και εις τήν ηθικήν καί εθνικήν αύτήν κατα
στροφήν καί ή άναξιότης,ΐνα μή είπω αί σκαιότη- 
τες τών Ελλήνων πρέσβεων καί προξένων. Έκ
τος σπανίων έξαιοέσεων όλίγιστοε άντελήφθησαν 
τής ανάγκης τής περιθάλψεω; τών άποίκων.Διά 
τούς φιλόδοξους αύτούς νησιώτας τό εθνι
κόν στράτευμα, ό εθνικός στόλος, αί δημόσιοι 
θέσεις, τά πάντα ήσαν ξένα- ούδέν τούς συνέδεε 
ιεέ τήν εστίαν, καί τοιουτοτρόπως κατά μικρόν 
κατεστρέφοντο παράγοντες πολ τιμοι διά τήν 
χνάπτυξιν τοϋ έμπορικοϋ ναυτικοϋ.

Άλλ’ επειδή τά γινόμενα ούκ απογίνονται 
περιττόν νά έπιμείνωμεν εϊς τά λυπηρά τών πα
ρελθόντων έτών σφάλματα καί κάλλιο'/ νά φρον- 
τίσωμεν νά μή ύποπέσωμεν εις τάς ιδίας αθλι
ότητας ένεκα ακηδίας και απροσεξίας.

Τά παθήματα έστωσαν μαθήματα.
*ΤΙδη τόν τύπον τοϋ ΊΙπειρωτ κοϋ άποκλει- 

σμοϋ τής άρχής τού αίώνος—κατέχει ο Νοτιο· 
αφρικανικός πόλεμος και ό οπωσδήποτε επαυ
ξηθείς δημόσιος πλούτο; έν Έλλζδι διευκολύνει 
τήν ποόσκτησιν άταήρων σκαφών.— Καί ταύτα 
μέν καλώς έχει. Ποιος δμως παράγων θά άντι- 
ζζταστήση τήν πρόνοιζν τών Ελληνικών αποι
κιών έν ταϊς άρχχΐς τοϋ 1 9ου αίώνος ; Ποιος 
θά μεριμνήση περί τής έπεκτάσεως τής έργασίας 
τοϋ Έλλ. έμπορικοϋ ναυτικού ;

"Οπως τότε τό γενομενον άλμζ άπό τής 
Μεσογείου άκτοπλοίζς εις τήν διζπλευσιν τού 
καθ ημάς ’Ατλαντικού έπέφερ ν αύξησιν πλοίων 
καί κινησεως, θύσω τώρα πάλιν απαιτείται νέα 
τις ώθησις πρός μεγαλειτέραν έπίκτασιν καί 
διζσποοάντών Ελληνικών σκαφών έν ταϊς ά- 
πωτέραις θζλζσσζις, πρός έξεύρεσιν εύρςερε- 
στέοων ναύλων.

Δέν λέγω ότι οί "Ελληνες έφοπλισται πρέπ ι 
νά πζρζδώσωσιν εις άχλους τήν μετά κόπου 
πολλοϋ ΐπιτευχθείσαν βελτίωσεν τής ναυτικής 
αύτών θίσεω; έν τή λεκάνη τής Μεσογείου, άλ
λά φοονώ δσι ήνζι καιρός νά σκεφθώσιν οί έπκί- 
οντες περί εόρέσεω; και άλλων τόπων, δπου τά
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ελληνικά άτμόπλοια θά ήδύναντο νά πλεύσωσι. 
Βλέπων έν τινι πίνακι της ύμετέρζς έφημερίδος 
δτι κατά τό παρελθόν έτος δύω μόνον πλοιάρια 
φέροντα ελληνικήν σημαίαν δίήλθον την τοϋ 
Σουέζ διώρυγα έλεηνολόγησα την λυπηράν αύ 
την ενδειξιν της έθνκής ημών άθλιότητος.-—Έξ 
άλλου με'οους εκατομμύρια έκε'ρδησαν έκ μετα
φορά; στρατιωτών καί πολεμεφοδίων είς Κίναν 
καί Τρανσβάαλ, “Αγγλοι, Γάλλοι, ’Ρώστοι, 
Γερμανοί καί Ιταλοί έφοπλισταί. Μόνη άμέτο- 
χος τάς διανομής τ ΰ εμπορικού αύτοΰ μάνα 
άνεδείχθη ή Ελλάς, μακρόθεν θεωρούσα τάς 
έπιτυχίας τών άλλων, καί καταναλισκομένη εις 
τό πατροπχρχδοτον έμπόριον τών σιτηρών μεταξύ 
Σκυθϊας, Μεσογείου καί τών Κασσιτερίδων νή
σων!·· Έλησμόνησα νά μνημονεύσω τάς γενο- 
με'νας μετά πατάγου ιεροτελεστίας έν Πάτραις 
καί άλλαχοϋ ύπέρ τής άναπαύσεως τών ψυχών 
τών πεσόντων “Αγγλων (έν ω ή Άγγλικχνή εκ
κλησία δέν μεριμνά περί τών τεθνεώτων) διότι 
τό κε'ρδος τών πνευματικών αύτών τολμημάτων 
είναι κτήμα τών πολιτευόμενων καί τών μεσι
τών εξαγωγής σταφιδοκαρπών. Ή ελληνική ναυ
τιλία ούδεμίαν άπεκόμισε ωφέλειαν έκ τών εκ
δηλώσεων αύτών.

’Επανέρχομαι είς τό κατεπεϊγον τής έπε- 
κτάσεως τής θαλασσίας κινήσεως.

Μία τοιαύτη αλλαγή καί μετατροπή τής διευ- 
θύνσεως τών ελληνικών άτμοπλοίων δέν επιτυγ
χάνεται άνευ νοήμονος προετοιμασίας. Άλλά 
ποιος θά πράξη τά αναγκαία αύτά διαβήματα 
πρός εύρυνσιν του κύκλου τών εργασιών τών ε
θνικών άτμοπλοίων; Ή καρποφόρος αύτή ένέρ- 
γεια πρέπει νά έπισύργ τήν προσοχήν τών έν 
τοϊς νμάγμασ·. πολύ περισσότερον άπό τήν σβ- 
φωτάτην έκθεσιν τών διαφόρων συνταγματικών 
κωλυσιεργιών καί τών ποικίλων συστημάτων τής 
ζωοκλοπής είς ακροατήρια άξέστων άγροτώ».

Άτυχώς ούδεΐς τών πολύλογων καί κενολό- 
γων αγορητών τής βουλής θά καταδεχθή νά χά
ση τόν καιρόν του μέ τοιαΰτα ζητήματα, άτινα 
δεν έχουν άμεσον σχε'σ ν μέ τήν πτώσιν τοϋ 
Υπουργείου Α καί τήν άνοδον τοΰ ύπουργείουΒ.

“Α^λως τε πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ή 
μελέτη τοιούτων σοβαρών προβλημάτων δένσυν- 
δυάζεται μέ τάς παννυχίδας,άς έπιβάλλει ούχί 
τι θρησκευτικήν αίσθημα ώς έν Άγίφ “Ορει, 
άλλά τό συμφέρον τών αρχηγών τών διαφόρων 
κομμάτων. ’Εδώ εινε ανάγκη ψυχραιμίας, σπου
δής καί διορατικότητας.

“Οτι λοιπόν γίνεται διά τό ζήτημα τής ξη
ράς γίνεται κα: διά τό ζήτημα τή; θαλάσσης!

Όπως ούδεΐς κατήλθε μέχρι τής βαθυτάτης 
έρεύνης τών κοινωνικών συνθηκών έν αίς διαβι- 
οϋσιν οί “Ελληνες γεωργοί, διότι τοιαϋται ui- 

κρολογίατ δέν συμφέρει ν’ άπασχολώσι τούς ά 
ποστάντας άπό επαρχιακούς συνδυασμούς, έν οιε 
πρωτεύουσι, ώς έπί τό πολύ, οί μεγάλοι τοκι- 
σταί οί έκμυζώντες έννόμως τό αίμα τών συνε- 
παρχιωτών των, τοιουτοτρόπως δέν άξιοΰται 
πλειοτέρας σκέψεως ή θαλασσία σύνταξις. Εύτυ- 
χώς διά τούς "Ελληνας γεωργούς,ένώ ό ήσ<Των 
λόγος* * έγένετο κρείσσων έν τή Βουλή,άνεφάνη 
ώς θεός εκ μηχανής ή πρωτοβουλία τοϋ άνακτος 
ή φιμώσασα τά στόματα τών πολιτικών Σαδου- 
καίων τών πρεσβευόντων άναιδώς δτι ό Έλλην 
άγρότης πρέπει νά μένη αιωνίως ύποχείριος 
τών τοκογλύφων πρός εύχερεστέραν λείαν τών ψή
φων! Ό Βασιλεύς θεμελιώσας τήν μεγάλην Γε
ωργικήν εταιρίαν πολλά συντόμω; θά πράξη 
ύπέρ τής άνορθώσεως τών αγροτικών πληθυσμών 
τοϋ κράτους.

αύτοΰ.
*Ως πρός τό πρώτον επιχείρημα.
Τό έδάφ. ε’ τοΰ άρθρου 191 τοΰ Εμπο

ρικού νόμου έχει ώς εξής. «“Εχουν προνόμιον 
. . . τά άπό τοΰ τελευταίου διάπλου καί τής 
είς τόν λιμένα προσορμίσεως τοΰ πλοίου πρός 
συντήρησιν αύτοΰ καί τών άρμενων καί έξαρ- 
τίων του έξοδα».

Ποια εινε ή έννοια τοΰ νόμου όμιλοΰντος 
περί έξόδων συντηρήσεως ;

Είνε άληθές, δτι οί έρμηνευταί τοΰ ναυτικού 
νόμου, οίοι ό Valroger, Alauzet, Des jar
dins, Dufour κλπ. ώς έξοδα συντηρήσεως, 
θεωροΰσι κυρίως τά τής έπισκευής, δπως δυνηθή 
τό πλοϊον νά έξακολουθήση τόν πλοΰν του, δν- 
τινα διέκοψαν θαλάσσια δυστυχήματα. Διά 
τοΰτο δμως, δεν πρέπει προσκολλώμενοι είς τόν 
δρον έπιείκευη, ήτοι είς συνήθη περίπτωσή 
δαπάνης, νά έρμηνεύσωμεν στενότατα τόν νό
μον, άλλά δέον νά άποδόσωμεν τήν έννοιαν,ήν 
δύναται νά έχη ό δρος πρός συντήρησιν, δν δρον 
ό νόμος μεταχειρίζεται. Κατ’ έμέ πάσα δα
πάνη διασώζ'.υσκ τό πλοϊον έκ τών κινδύνων 
τής άπωλείας καί τείνουσα είς έξασφάλισιν αύτοΰ 
είνε δαπάνη συντηρήσεως, ούτε έπιτρέπει ό 
νόμος κατ’ ειδικόν δλως τρόπον τό προνόμιον 
είς μόνα τά έξοδα έπισκευής τοΰ πλοίου, έκτος , 
έάν είς τήν λέξιν έπισκευή, άποδόσωμεν εύρυ-

Άνάλογόν τι δέν ήδύνατο άραγε νά γείνη 
καί διά τούς έργάτας τής θαλάσσης καί διά τά 
μεγάλα ναυτικά ζητήματα,άτινα αναφαίνονται;

’ ό άναγραφόμενον ναυτικόν Συνέδριου είναι 
βεβαίως άριστον σημεϊον πνευματικοΰ οργανι
σμού, άλλά φρονώ δτι έπάναγκεςθά ήτο νάπρο- 
σχηματισθώσιν έν τώ κράτει δύω ή τρεις λέ- 
σχαι έφοπλιστών καί ναυτικώ ε έν αίς κατά βά
θος νά έξετασθώσι τά βασανίζοννα τούς θαλασ- 
σοεμπορικούς κύκλους προβλήματα καί νά ύπο- 
δειχθώσι τρόποι εύρύνσεως τοΰ κύκλου τής θα
λασσίας ένεργείας τών Ελληνικών άτμήρων σκα
φών. Έάν δέν προηγηθή μία τοιαύτη προκα
ταρκτική ανταλλαγή ιδεών, έάν δέν μελετηθώ- 
σιν ύφ ’ δλας των τάς έπόψεις αί παροΰσαι δυσ
χέρειας δέν θά έπιτευχθή ή ποθουμένη διόρθω
σες καί η άνάληψις έργασίας σκαπίμου έκ μέ
ρους τών κατά τόπους Ελλήνων προξένων.

Εύτυχώς τό εργον τών ιδιαιτέρων λεσχών 
είς τάς ύποδείςεις τών Ναυτικών συνεδρίων θά 
διευκολυνθη μεγάλως διά τής διασποράς τών 
Ελλήνων έν τε Αύσ'ραλία, καί ’Αμερική, και 
’Αφρική, καί Άσία. ‘Γποκινούμεναι καταλλή

λως αί μικραί αύταε Έλληνικαί έστίαι δύνχν- 
ται νά έπισπεύσωσι τήν στιγμήν τής έπεκτάσεως 
τών θαλασσίων ταξειδίων τών Ελληνικών άτ
μοπλοίων. ΙΙροσθέτω δτι καί οί ομόδοξοι Άρα
βες τής Συρίας, οί κατά χιλιάδας μεταναστεύ- 
σαντες έν Νέχ *ϊ ’ό:κη καί Βρασιλία καί Μέλβου- 
ρν καί Σύδνεϋ θά προτιμήσωσι τήν ορθόδοξον 
ναυτιλίαν, έάν ύποβοηθήσωσιν ολίγον τάς φυσι- 
κάς αύτάς όρμάς τών φίλων αύτών άποίκων, οΐ 
"Ελληνες πρόξενοι θυσιάζοντες μερικάς ώρας άπό 
τό κχθημερινόν Brigdo ή Poker πρός μελέ
την τών ζωτικών αύτών θεμάτων.

Τάς ένεργείας,άς θά ύπεδείκνυον ώς ωφελί
μους αΐ τε κατά μέρος ναυτικαί λέσχαι καί τό 
αναμενόμενον Ναυτικόν Συνέδριον δύναται νά 

συστηματοποιήση εν Κεντρικόν ναυτικόν γρα- 
φεϊον άπευθυνόμενον διά καταλλήλων έγκυ- 
κλίων είς δλους τούς έμπορευομένους οίκους τών 
ομογενών έν τή ξένη καί άγωνιζομένους άποκλει 
στικώς είς τήν άνεύρεσιν φαρυάκου έναντίον τής 
πχρούσης περιστροφικής ακτοπλοΐας μεταξύ 
Εύξείνου Π ντου, Μεσογείου καί ’Αγγλίας. Ά- 
γνοοϋμεν τήν Κίναν, τάς ’Ινδίας,τήν ’Ιαπωνίαν. 
Άγνοοΰμεν άπό τάς πέντε ηπείρους τάς τέσσα- 
ρας καί άνχμασσώμεν τά αύτά τοϊς αύτοις έν ώ 
άλλα έθνη, ώς ή Δανιμαρκία, καί ή Σουηδία, 
διασχίζουσι θριμβευτικώς καί ώφελίμως ’τάς 
θαλάσσας καί τάς άκτάς τής ύδρογείου σφαίρας! 
Καιρός νά έννοηθή δτι ή εύρυνσις τής Ελληνι
κής άτμοπλοίχς είναι ζήτημα ζωής καί θανάτου 
δια τό Έθνος!. Διατί νά μή προβώσιν οί Έλ
ληνες έφοπλισταί, έκ συμφώνου, είς άποσιολήν 
άνδρών καταλλήλων είς Νέαν Ί’όρκην, ή είς 
Γιοκοχάμαν, ή είς Μέλβουρν, ή είς Σάνγκαϊ καί 
άλλαχοϋ πρός άνεύρεσιν ναύλων;

Εύχοααι τό μετ’ ού πολύ συγκαλούμενον

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Προνόμιον έπί, τοΰ έκπλειστηριάσματος 
τοΰ έλλην. ιστιοφόρου πλοίου «Άθηνά» 
τών ιδιοκτητών,’Ασπασίας Καρούση καί. 
II. Πιταούλη.

Έρωτάται’
α ). Άπολαύουσι προνομίου, αί δαπάναε 

πρός άντλησιν τών έν τώ πλοίω θαλασσίων 
ύδάτων;

β'). Άπολαύουσι προνομίου αί δαπάνα», τής 
ρυμουλκήσεως ;

Ό έπί τής πωλήσεως τοΰ ιστιοφόρου πλοίου 
ημιολίας « Άθηνά» είσηγ/,τής, άπέοριψεν αναγ
γελίαν τοϋ φορτωτοΰ, δστις ήτήσατο να κατα 
ταχθή προνομιακώς έπί τοϋ έκπλειστηριάσμα- 
τος α') δΓ έξοδα έργατών, πρός άντλησιν ύδά 
των τοΰ έν τφ λιμένι Κιμώλου προσορμισθε'ντος 
πλοίου ένεκεν θαλασσίων δυστυχημάτων, καί 
β’) δΓ έξοδα ρυμουλκήσεως τοΰ αύτοΰ πλοίου, 
άπό τοΰ λιμένος Κιμώλου μέχρι τού λιμένος 
Σύρου.

Ή άπόφασις αύτη τοΰ κ. Είσηγητοΰ έρεί- 
δεται είς δύο έπιχειρήματα.

1. "Οτι τά έξοδα δέν άφεώρων είς άμεσον 
συντήρησήν τοΰ πλοίου, άφοΰ δέν έγένοντο πρός 
έπισκευήν αύτοΰ, άλλά ένεκα τοΰ φορτίου καί 
μόνου, καί πρός συντήρησιν αύτοΰ.

2). "Οτι ή δαπάνη ήρξατο πρό τοΰ πέρα- 
τος τοΰ πλοΰ, καί έξηκολούθησε μετά τήν λήξιν 

=;π’ αίσίοις Πρώτον Ναυτικόν Συνε'δριον νά μή 
καταδαπανήση δλην του τήν προσοχήν ε ς τήν 
έπίλυσιν θεωρητικών νομικό» ζητημάτων, άτινα 
άνευ νομοθετικής έπικυρώσεως είναι άγονα καί 
ζηρά, άλλά νά έπιληφθή γενναίως καί τοΰ άνα- 
κοινωθέντο; άνωτέρω προβλήματος τής έπεκτά 
σεως τών θαλασσίων ταξειδίων τών Ελληνικών 
άτμοπλοίων.

1 ονΚατασκευή άτμήρων σκαφών έν Έλλάδ: 
2ον Άλληλοασφάλεια τών άτμοπλοίων έν 

Έλλάδι
3ον Μελέτη περί διαχαράξεως νέων γραμ

μών έμπορικών διά τά Ελληνικά σκάφη
Ιδού τρία θέματα έπί τών όποιων, έάν χαί 

ολίγον μόνον φώς έπιχύση τό προσεχές Ναυτι
κόν Συνέδριον, θΐ εύεργετήση μεγάλως τά έθνι 
κά συμφέροντα.

Έν Άλγερίω τή 29 ’Ιουνίου 1901 (ε. π.)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΖΜίΥΝΤΑΝ Σ 
εμποροπλοίαρχος διπλωματούχος.
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τάτην ewotocv, Sts καταλήγομεν είς τό αύτό 
συμπέρασμα.

Ούτω μόνον έρμηνευομένου τοΰ νόμου, εσφαλ
μένοι; ό κ. Εισηγητή; έπί τή; έκποιήσεω; τοϋ 
πλοίου, ά.τέρριψε τό προνόμιον δι’ έξοδα γενό 
μένα πρός άντλησιν τών έν τφ πλοίω ύδάτων, 
έξ ών ήτειλεϊτο τούτου ό καταποντισμός, διότι 
πρό πζντός έπεβζλλετο ή εξαγωγή τών ύδζ- 
των, άνευ τής οποίας ή συντήρησι; τού πλοίου 
ήτο αδύνατος. Έζν δέ οί συγγραφείς δέν πο
λυπραγμονεί μόνον περί δαπανών έπισκευή; 
ώς αναγκαίων διά τήν συντήρησιν τοΰ πλοίου 
ό δικαστής έχει ελεύθερον τό στάδιον τής ερμη
νείας τοΰ νόμου, είς τήν γενικήν έκφρασιν τοΰ 
όπ'ίου ούδείς νομίζω ό άντιλέζων ότι περιλαμ
βάνεται πάσα οίζδήποτε δαπάνη έπιδιώκουσζ 
την συντήρησιν τοΰ πλοίου, οϊζ είνε αναντιρρή- 
τως καί ή δαπάνη προς έςζγωγήν τών θαλασ
σίων ύδάτων.

"Αλλως τε κα ή χάριν τής άντλήσεω; τών 
ύδάτων δαπάνη, δύναται ν' άνα/θή είς τάς δζ- 
πάνζς επισκευής, διότι άνευ αύτής ή έπισκευή 
τοΰ πλοίου ήθελεν είσ αι αδύνατος.

Ο'οδέ δύναται νά θεωρηθή σπουδαίου τό επι
χείρημα τοΰ κ. Εϊσηγητοΰ, οτι ό έπικζλούμε- 
νος τό προνόμιον, έποιήσατο τάς δζπζνζς πρός 
τό ίδιον έζυτοΰ συμφέρον, ήτοι τήν συ-τήοησιν 
τοΰ φορτίου, διότι ό νόμο; λαμβάνει ύπ’ όψιν 
τό αποτέλεσμα,δπερ δύναται νά έπιτευχθή διά 
τής δαπάνη;."Αλλως ϊνα άκριοολογήσωμεν δέον 
νά πζρζδε/θώκεν δτι ήτε βούλησις καί ή ένέρ ■ 
γεεα τοΰ φορτωτοΰ έστρέφετο περί τήν συντή- 
ρησιν τοϋ πλοίου, διότι έκ τής διζσώσεω; τού
του προσεδοκζ ούτος καί τήν διάσωσιν τοΰ 
φορτίου, επομένως καί τό επιχείρημα τοΰτο 
στρέφεται κατά τής ιδίας σκέψεως τοΰ κ. Είση- 
γητοΰ.

Έάν ή σκέψις κύτη, οτι τούτέστιν αί δαπά- 
ναι έγένοντο πρός τό συμφέρον τοΰ ·.δίου φορτίου 
είνε άρκοΰσκ, ώστε νά έςουδετερώση τό προνό
μιον τοΰ δαπανήσκντος, τότε καθιεροΰτζι ή ά
τοπος αρχή ότι τό προνόμιον εφαρμόζεται μό
νον είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό ιδιοκτήτη;, ή 
ό πζριστών αύτόν πλοίαρχος δαπανά διότι μόνον 
ούτος πράττει τοΰτο, άποβλέτων αμέσως πρός 
συντήρησιν τοΰ πλοίου του οΰτω δέ αποκλείεται 
πά; τρίτος βστις ήθελε συντελέση εις τήν συντή- 
ρησιν τοΰ πλοίου, διά τόν λόγον δτι άπέβλεπ: 
πρός τό ’ίδιον έαυτοΰ συμφέρον, δπερ δέ είναι 
ό σκοπός του νόμου.

Άλλά κα'ι τό δεύτερον επιχείρημα είνε άβά- 
σιμον κατ’ έμέ, διότι και άν άποδεχθώμεν τήν 
γνώκην, δτι ό νόμος προνοεΐ μόνον περί τών ε
ξόδων συντηρήσει»; τών γενομένων άπό τοΰ πέ- 
ρατος τοΰ τελευταίου πλοΰ, καί ούχί κατά τήν 

διάρκειαν αύτοϋ, άφοΰ κζθά άναφέρεται έν τή 
άποφάσει τοΰ κ- Εϊσηγητοΰ ό πλοΰς διεκ'πη κα- 
ταβζλόντος τοΰ φορτωτοΰ όλόκληιον τόν ναύ
λον καί πζραλαβόντος τό φορτίον, κκίτοι, μετά 
τήν εναρξιν τών έργκσιών πρός άντλησιν τών ύ
δάτων, ή διακοπή τοΰ πλοΰ καί ή λήξις αύτοϋ 
θεωρείται γενομένη άπό τής είς τόν λιμένα προ- 
σορμίσεως τοΰ π'οίου, καί επομένως αί γενόικε- 
ναι δαπζναι, αΐτινες έξηκολούθησανάλλως καί 
μετά τό π;'ρκς τοΰ πλοΰ, είναι προνομιούχοι, 
κατά τήν διζταξιν τοΰ έδαφ. ε'. τοΰ άρθρ. 191 
τοΰ ’Εμπορικού νόμου.

Καί ταϋτα μέν ώς πρός τάς δαπάνας τάς γε- 
νομένας πρός άντλησιν τών έν τώ πλοίφ ύδά
των.

Προζειμένου δμω; περί δαπανών ρυμουλκή- 
σεως τοΰ πλοίου άπό Κιμώλου μέχρι Σύρου, 
γενομένη; χάριν έπισκευή; τοΰ πλοίου, αύται 
ανζμφισβητήτω; άπολκύουσι προνομίου,διότι καί 
μετά τό πέρας τοΰ πλοΰ έγένοντο καί λόγω μελ- 
λούση; έπισκευής καί συνεπώς δύνανται νά θε- 
ωρηθώσι δ «πάνα·, καθαυτό έπισκευής άφοΰ ή ρυ 
μούλκησι; ήτο αναγκαία καί αναπόφευκτος πρός 
ένέργειζν τών έπισκευών.

Σύρος Emm. Μακρυγιαναης

δικηγόρος

Η KIffilS W AWMAWN
ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

(Τοϋ έν Νοοοροσίσκη άνταποκριτοϋ .)
Άπό 1 μέχρι 30 Ιουνίου άνεχώρησαν έν- 

τεΰθεν μέ φορτία δημητριακών καρπών περί τά 
3 > ατμόπλοια έκ τών οποίων 3 ύπό Έλλη- 
κήν σημαίαν. Ταϋτα είναι, ό «Άλ Μιχαλινός» 
τόνων 1430 άφιχθέν έκ Ταϊγανίου τήν 4 και ά- 
ναχωρήσαν τήν 6 ’Ιουνίου δι’ Emden μέ έξα- 
γωγείς τούς κ.κ. Mercantile et Cie. Ό «Γε
ώργιος Κούτσης» τόν. 564 άφιχθέν τήν 16 πα
ρελθόντος έκ Ταϊγανίου καί άναχωρήσαντήν 18 
διά Πειραιά μέ έξαγωγέα τήν Ρωσσικήν Τρά
πεζαν τοΰ έςωτερικοΰ έμπορίου καί ό «Ερμής» 
τόν. 1047 άφιχθέν τήν 20 έκ Θεοδοσίας καί 
άναχωρήσαν τήν 28 διά Μασσαλίαν μέ έξαγω- 
γέκ τόν κ. Λ. Δράυφουςκαι ναϋλον 91)2 φράγ
κων.

Έκ τών άτμοπλοίων τών άλλων έθνικοτήτων 
14 είναι ύπό Αγγλικήν σημαίαν, 4 ύπό Γαλ
λικήν, 3 ύπό 'Ιταλικήν, 1 ύπό Δανικήν, 1 ύπό 
Γερμανικήν, 1 ύπό Νορβηγικήν, 1 ύπό Βελγικήν 
καί 1 ύπό Αυστριακήν.

aw ■ — ι

ΑΙ ΑΓΟΡΑ ΙΙΩΛΙΙΣΙΛΙ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

’Αν καί οί ναύλοι ευρίσκουται είς τδ χα
μηλότερου σημείου παρά ποτέ άλλοτε, 
διότι δέυ είναι πλέου ζήτημα χαμηλώυ υαυ- 
λωυ, άλλ’ ύπάρξεως αύτοϋ τού ναύλου, ή 
προς ναυπήγησιν καί άγοράυ υέωυ άτμο
πλοίων τάσις, δπως έγράψαμευ καί είς τδ 
παρελθόν φύλλου έξακολουθεϊ.

Ήδη πληροφορούμεθα δτι περίπου’ 50 
ατμόπλοια παρηγγέλθησαν είς άγγλους 
ναυπηγούς έν διαστήματι δύο μηνών περί
που, καί δτι πρόκειται νά δοθώσι καί άλλαι 
άκόμη παραγγελίαι. Οί ναυπηγοί εύρίσκον- 
ται ήδη πλήρεις έργασίας καί είναι πολύ 
δύσκολου άν δχι άδύνατον νά εύρεθή ναυ
πηγός δεχόμενος τήν ναυπήγησιν άτμο
πλοίου 6 000 τόννων π.χ. διά παράδοσιν 
πρδ του ’Ιουλίου 1902.

Τινές δέ έκ τών μεγάλων έν ’Αγγλία 
ναυπηγών έπιφυλλάσσονται διά τά πολε
μικά τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, τά οποία 
πρόκειται νά παραγγελθώσι συντόμως. 
Κατά τήν γνώμην ειδημόνων έυ Λονδίνω αί 
τιμαί ναυπηγήσεως άτμοπλοίων εί αι άδύ
νατον νά έκπέσωσι χαμηλότερου διά τουλά
χιστον έυ έτος άκόμη.

’Απέναντι δλων τούτων ή κατάστασις 
τών ναύλων είναι τοιαύτη, δπως εΐπομεν 
καί άνω, ώστε προκαλεΐ τήν μεγαλειτέραν 
άποθάρρυνσιν, διότι άρχίζει νά άποδεικνύε- 
ται δτι σήμερον τά έπί θαλάσσης άτμόπλοια 
ύπερτεροΰσι κατά πολύ τήν ζήτησιν τού 
έμπορίου.

Αί τιμαί τής ναυπηγήσεως είναι βεβαίως 
τώρα χαμηλότεραι, άλλ’ ή έλαττωθείσα 
αύτη δαπάνη δέν είναι λόγος, δπως πλημ- 
μυρίσωσιν αί παγκόσμιαι άγοραί άτμοπλοίων, 
διότι έν καινουργές άτμόπλοιον, δσον ευθη- 
νδν καί άν είναι, δέν δύναται νά άποδώση 
ώφέλειαν είς τδν ιδιοκτήτην του άν δέν 
εύρη έπωφελείς ναύλους, ή τοιούτους ναύ
λους, οί οποίοι νά δώσωσιν ικανοποιητικήν 
άπόδοσιν διά τά πρώτα τέσσαρα έτη. Ή 
πείρα άπίδειξεν δτι άν έν άτμόπλοιον έυτδς 
τών 4 πρώτων έτών τής ήλικίας του δέν 
δυνηθή νά κερδίση ίκανδν μέρος τής άρχικής 
αύτοϋ δαπάνης, ό υπόλοιπος χρόνος σπανίως 
άποβαίνει αύτφ έπωφελής.
Έκ τοΰ γραφείου τών κ. κ. Άγε-λάστου, καί Σίας).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ NH5QN 

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ κ. νικ· ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Φολέγανδρος

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
ΠεμίχΊους Αγγλικά μίλια

Γαλ"' ικά μέτρα.
Πλάτος Β. 36° 38'
Μήκος Α. 24° 55'

Γαύδος (Κρήτης)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Πεμίχ.Ιονς Αγγλικά μίλια
Ύψο Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 34° 50'
Μήκος Α. 24° 05'

32.58%
16.— 

415.—
*

•Ρ
30.87
13 —

323.—

Φούρνοι

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠεμίπΛους Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 36'
Μήκος Α. 26° 32'

Χάλκη (Χάλκικα)

*/ψ6α4όλ- Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Πεμίχ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
"Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36“ 14'
Μήκος Α. 37° 36’

23.17
20 %

485.—

29.15°/0
14.—

584. —

ΙΙελαγονήάι

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΙΙεμίχ.Ιους Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 39°
Μήκος Α. 24°

19'
05’

Κηάΐς Κάλαμος

'Ep6ador Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ.Ιους μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 38» 37'
Μήκος Α. 20Ί 56'

" 'Ιδε προηγούμενου,

25.72
12.—

357.—

24.10
14 —

597.—

1
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Τα Ξένα . Φορτηγά

Τό μεγαΛείτερον άτμόπλοιον τοϋ κόσμου ό ιΚελτιχός» εις τήν δεξαμενήν τής Λιβερπούλης.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Κόλπος Βεγγάλης
Κατά τήν δύσιν τοϋ Ήλιου δ· ούρανος πα

ρουσιάζει χρωματισμόν έρυθροΰ αιματώδους.
Μιαρά νέφη διατοέχοντα τό στερέωμα μετά 

ταχύτητος.
Οί άνεμοι μεταβάλλονται αίφνιδίως .χαί συ

χνά άπό τοϋ ενός σημείου εϊς τό έτερον καί ή 
κατάσταοις τής άτμοσφαίρας είναι εις άναστζ- 
τωσιν.

Παράλια τοΰ Μεξεκοΰ
'Οσάκις κατά -■ ήν Δύσιν τού Ήλιου παρατη

ρούνται νέφη ογκωδέστατα καί βαμβακοειδή τά 
όποια μεταβάλλονται εις μικρά νέφη άποσπω- 
μενα, πολυσχιδή καί χρώματος βαθέως έρυ 
θροϋ. Καί δτα- τά νέφη τρέχουν πρός Νότον 
ταχέως, ομίχλη δε πυκνή πρός τό μέρος τοϋ 
Βορρά είναι σημεία οτι δεν είναι μακράν ή 
θύελλα

Θάλαόόα τής Κίνας

Δυσις τοΰ Ήλιου εκτάκτως ερυθρά, νέφη ά- 
ποσπώμενα μετά ταχύτητες, ούράνιον τόξον 
δια ρκές, Ατμόσφαιρα πολύ καθαρά, πολλάκις 
νέφη χονδρά κακής δψεως, άνεμοι μεταβλητοί 
κεραυνοί, κ.τ.λ. δεικνύουσι τήν τρικυμίαν.

Εις τό Βόρειον ήμισφαίριον ή μετάθεσις τών 
νεφών καί τρικυμιών γίνεται περίπου άπό τοΰ Σι
ρόκου πρός τόν Μαΐστρον καί ή περιφερική κί- 
νησις έκ δεξιών πρός τά αριστερά.

Εϊς τό Νότιον Ήμισφαίριον ή μετάθεσις 
αύτη γίνεται άπό.·τοϋ Γαρμπή πρός τόν Γρέγον 
καί ή περιφερική κίνησις άπό άοιστεοών πρός 
τά δεξιά.

Καταιγίδες
Αί καταιγίδες προλέγονται από τήν (όραδείαν 

καί εξακολουθητικήν κατάστασιν τού βαρόμε
τρό,υ, άπό τήν εξακολουθητικήν γαλήνην τή?
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πνιγηράν θερμοκρασίαν, ή οποία είνε ύψωμένη 
περισσότερον άναλόγως πρός την εποχήν.

Άνεηοότοόύιλοι.
Οί Ανεμοστρόβιλοι παράγονται άπό χονδρά 

νέφη τά όποια ύψοΰνται έξ’ ένός με'ρους τοΰ όρί- 
ζοντος μέ διάφορα σχήματα. Πολλάκις ταΰτα 
φαίνονται ώς μεγάλα βουνά μαυρωπά καί πυκνά, 
τά οποία ύψοΰνται είς τόν ορίζοντα μετάκινή- 
σεως ταχείας ώς έπι τό πλεϊστον και δταν φθά- 
σουν είς τό κατακόρυφον σημεϊον τοΰ ούρανοΰ 
χύνουν τήν καταστρεπτικήν αύτών δύναμιν.

Σίψωνες
Οί Σίφωνες κυρίως σχηματίζονται άπό τά 

πλησίον όρη, καθ’ όσον ό άνεμος πνέων άπό διά
φορα με'ρη μετά ταχύτητος διευθύνεται είς έν κε'ν 
τρον καί περιστρεφόμενος άπορροφα τά ΰδατα έν 
ει'δει στήλης κ»πνοΰ σχηματίζομε ος. 'Οσάκις έν 
τή θαλάσση παρατηοήσωμεν τό φαινόμενον τοΰ
το τό όνομάζωμεν Σίφωναή Τροΰμπα Τήν διά- 
λυσιν τού Σίφωνος δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν δ
ταν ρίψωμεν έπ’ αύτοΰ έ'να κανονιοβολισμόν.

ΝίΚ. ΚΟΤΣΟΒ’ΛΛΗΣ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Λ,ο καθάρβεος. — Έ,ογαβόαο άτμ,ο· πλοίων.—Ή άφεξες τοΰ Μεγ. 
Λουκάς. — Έπεοβόδεον είς τήν Έλλην. σημ,αίαν.— 

Τά γεννήματα.
(Συνεργάτου μας έκ Βάρνης)

6 ’Ιουλίου 1901
Ούδέν νέον έχομεν νά άναγγείλωμεν ύμϊν έκ 

τοΰ ήμετέρου λιμε'νος σήμερον, ένεκα τών κα
θάρσεων, άς έπέβαλεν ή Βουλγαρική Κυβέρ
νησες άπό τής 2D λήςαντος είς τάς έκ ΚΙπόλεως 
προελεύσεις. ‘Ως λοιμοκαθαρτήριον τής Ιίημέρου 
καθάρσεως ώρίσθη ό Πύργος, συνωδά τή τελευ
ταία άποφάσει τού Άνωτάτου Ίατροσυνεδρίου 
Σόφιας, ένω μέχρι τοΰδε ύφίστατο τοιοΰτον και 
έν Βάρνη. Συνεπεία τών καθάρσεων τούτων ού
δέν ίστιοφόρον ή άτμόπλοιον φθάνει έν τώ λι
μένι μας έξαιρέσει τών τής Βουλγαρικής εται
ρίας «Βόρις» καί «Βουλγαρία»,άτινα μεταφέ- 
ρουσι μέχρι Καβακίων άρνία και πρόβατα συ
νοδεία ίατροΰ και έπιστρέφουσι κενά καί μέ έλεύ- 
θερα χαρτιά, Πρός δέ καί τά ά)πλοια «“Ηρα» 
και «’Αφροδίτη» τής Εταιρίας Τζών Μάκ 
Δούαλ καί Βάρβουρ, άτινα άμιλλώμενα πρός 
τά βουλγαρικά μεταφέρουσιν ώς έκεϊνα μέχρι 
Καβακίων άρνία και πρόβατα και άναχωροΰσιν 
έκεϊθεν διά Πειραιά. Τήν εβδομάδα ταύτην τό 
«’Αφροδίτη» έφόρτωσε διά Καβάκ’α 700 πρό

βατα πρός 1,50 φρ. χρ. έκαστον, 1200 άρνία 
πρός 1 ,ΙΟ'έτερα 400 άρνία διά Πειραιά ών τά 
250 πρός 1,60 φρ, χρ , τά δέ 150 πρός 2 φρ. 
Ναύλος έπιβατών μέχρι Καβακίων έπί τοΰ κα 
ταστρώματος 8 φρ, χρ. ’Επίσης ύπέρ τάς 2,000 
όκ. πιτύρων διά Τεργέστην μεταφόρτωσες Πει
ραιώς πρός 16 φρ χρ. τόν τόνον καί 200 άρα 
βοσίτου δεά Κέρκυραν πρός 9 φρ· ’Εκτός τής 
μεκράς ταύτης κινήσεως ούδέν πλέον ύπάρχει και 
μετετράπη ή πόλις ήμών είς νεκρούπολιν καί έκ 
τής άπραξίας άλλως τε τών δημητριακών άγο- 
ρών. Μόνην φαιδρότητα καί αϊγλην θεαματικήν 
καί πρός τέρψιν τών οφθαλμών προσέδωκεν 
ιδιαιτέραν ή έπίσκεψις τοΰ Μ. Δουκός Άλ. 
Μιχαήλοβιτς. Πολύ πρό τής άφίξεως του τά 
πάντα έν πυρετώδει κινήσει. Τά καταστήματα 
καί αί οίκίαι σημαιοστόλιστοι διά Ρωσσικών 
καί βουλγαρικών σημαιών, ώς καί διά πολυτί 
μων ταπήτων.

Τή 27 τό φέρον τόν Μέγαν Δοΰκα Ρωσσι-

Ό Μ. λούξ Άλ. Μιχαηλόβιτς.

κόν θωρηκτόν «Ροσκσλάβ» περί ώραν 11.30 
ήγκυροβολησε πρό τής Εύξεινογράδ, δπου οι 
Υπουργοί και πολλοί τών έν τελεί εύρίσκοντο 
πρός ύποδοχήν. Τήν μεθεπομένην έπηκολούθησκ« 
θριαμβευτικά! παρελάσεις στρατιωτών, έπίσκε- 
ψις εις τό Ρωσσικόν Προξενείου μετά προηγου- 
μένην δοξολογίαν έν τώ Βουλγαρικώ ναώ καί 
γεΰμα έν τή Ναδέζδα. Μετά ταΰτα έκδρομή 
μέχρι Κέπετζε καί έπι^κόπησις τής λίμνης, ήτις 
θεωρείται κατάλληλος πρός μετασκευήν είς Ναύ
σταθμον. Τό μόνον λυπηρόν ούτως είπεϊν έπει 
σόδιον έχομεν τό έξης : Τό έλλην. άτμόπλοιον 
«Ήρα» διοικούμενον ύπό ικανού και έντιμου 
πλοιάρχου τού κ. I. Βαρούσση έπιστρέφον έκ

Βαλτσινίκου, δπου μετέβη πρός παραλαβήν 300 ι 
σάκ. άραβοσίτου κλπ. διά Κέρκυραν καί Πει
ραιά, κατά τήν Δευτέραν ημέραν τής άφίζεως 
τού «Ροσκσλάβ» έ/αιρέτισε τήν Βουλγαρικήν 
σημαίαν έν Εύξεινογράδ, άλλά δέν άντεχαιρε· 
τίσθη. Ή «Ήρα^σημαιοστόλεστος καί είς άπό- 
στασιν 300 βημάτων έχαερέτισε και πάλιν τρις 
τό έμπορικόν βουλγαρικόν, ήγκυροβολημένον έγ- 
γύτατα τώ Ρωσσικω θωρηκτώ, άλλά καί πά
λιν δέν άντεχαιρετίσθη.Φαίνεσαι δτι τήν αιτίαν 
δέον νά άναζητήση τις είς τήν τελε ταίαν πο · 
Λ ' ' * *λιτικην καταστασιν.

Γεννήματα. — Συνεπεία τών πολλών 
βροχών, άς εϊχομεν άφθονους λέγεται δτι τά 
γεννήματα κατά 25Ο/Ο κατεστράφησαν. Κριθή 
ύγρά καί μαύρη

Γ, Α. Λουλουδοπουλος 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΓαΓ ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ

Γαλλία
Τήν 12 Ιουλίου συμφώνως πρός τάς προει

δοποιήσεις ό πυρσός τού φάρου τού άκρωτη- 
ρίου Levi, ό έχων λευκόν σταθερόν φώς μετ’ 
εκλάμψεων έρυθρών άντεκκτεστάθη διά προσω
ρινού φωτός, σταθερού λευκού, φωτίζοντας εις 
άπόστασιν 7 */2 μιλιών

Σικελία (Licata).
Κατόπιν βλάβης είς τά περιστροφικά μηχκ- 

νήματα τό πράσινον φώς τού ανατολικού μόλου 
τού Licila θά άντικατασταθή διά πρασίνου 
σταθερού καί τό έρυθρόν είς 1 έκλαμψιν κατά 
ίθ" τού άνατολικομεσημβρινού μόλου δΓ έρυ- 
θρού σταθερού.

‘Ιόπανία
Τό πράσινον έρυθρόν φώς τού μόλου Βο 

nanza, τό έρυθρόν σταθερόν τής προκυμαίας 
Torre de San Pedro καί τό έρυθρόν σταθε
ρόν τοΰ έσωτερικού τού λιμένος δέν άνάπτονται 
πλέον.

Οί εξής πυρσοί είναι έν χρήσει είς τόν λι
μένα Pasages :

Ιον) Σταθερόν φώς λευκόν είς τό άκρωτήρεον 
Λαπλάτα, φωτίζον είς 13 μιλίων άπόστασιν. 
Εύρίσκεται 152 μ. 8 ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης και 14, 7 άπό τήν βάσιν τοΰ κη
ρίου. Θεατόν άπό δλα τά σημεία τοΰ ορίζοντας, 
άλλά καλυπτόμενον άπό Ν 70ο Α. Μ. μέχρι 
Β. 75ο, Α. Μ.

Γεωγρ. Θέσις: Β. Πλ. 43ο, 20, 5" καί 
Μ. Άνατ 40ο, 16 ,20”.

2ον) ’Ηλεκτρικός φανός μέ λευκόν σταθερόν 
έπί τής άκρας de la Torre. Τοΰτο χρησιμεύει 
διά τούς πλοηγούς κατά τήν είσοδον.

3ον)’Ηλεκτρικός φανός μέ έρυθρόν σταθερόν 
είς τό Pasages de San Juan.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

Τά πρώτα πειράματα τής χοησιμοποιήσεως 
τοΰ ΐππου, ώς κινητήριου δυνάμεως έγένοντο είς 
άνθρακωρυχεϊα. Τά δέ άποτελέσματα τής δυ
νάμεως ταύτης έςασκούσι μεγίστην έπιροοήν, εί 
καί δέν δύνανται νά έργασθώσιν άποτελεσματι- 
κώς πλέον τώ' τεσσάρων ώρών καθ’ έκάστην. 
Ή δέ μεγαλητέρα έογασία αύτών είναι 75 χ·μ· 
περίπου άνά πάν δεύτερον λεπτόν- τόν άρι- 
θμόν τοΰτον ό Ούάτ έλαβενώς μονάδα καί έκά- 
λεσεν ΐππου δύναμιν, καί ή μονάς αύτή έχρησι- 
μοποιήθη παρ’ αύτοΰ, ε’ίτα δέ έγένετο παραδεκτή 
ύφ’ δλου τοΰ κ'-σμου πρός καταμέτρησιν τής ερ
γασίας τών μηχανών.

Έν τή μηχανική καλοΰσιν ίππου δύναμιν έ- 
κείνην, ήτις δύναται νά ύψωση βάρος έντός ένός 
δευτερολέπτου 75 χ.μ είς ένός μέτρου ύψος. *0- 
πόταν λοιπόν λέγομεν δ'τι μίχ μηχανή είναι 10 
ίππων δυνάμεως ένοοΰμεν τοιαύτην, δυναμένην 
νά ύψωση βάρος 750 χ.μ, καί ούχί δύναμιν ίπ
πων πραγματικών (ζώων). Ή δύναμις τού 
πραγματικού ίππου ίσοδυναμεί μέ 45 χ.μ του 
τέστι, είς ίππος έργαζόμενος έπί μίαν ώραν κατά 
συνέχειαν, δύναται νά παράξη έργον ίσον μέ 45 
χ.μ, ή δέ τού ανθρώπου δύναμις ίσοδυναμεί 
μέ 20 έως 25 άναλόγως τοΰ είδους τής εργα
σίας

Τνα άκριβώς ευρωμεν τόν άριθμόν τών ίπ
πων τών δυναμένων νά άντεκαταστήσωσιν ένα 
ίππον άτμοΰ πρέπει νά πολλαπλασιάσω μεν τό75 
χ.μ έργασίαν τοΰ ΐππου άτμού άνά πάν δευτε- 
ρόλεπτον έπί τό 86,400, δπερ θέλει δώσει 
6'48,000 χ.μ ώς ήμερησίκν έργ>σίαν ένός ίπ
που άτμοΰ, διαιροΰντες δέ ταύτην διά τού 1166 
400 χ μ άριθμοΰ έκφράζοντος ήμερησίκν έργα- 
σίκν ένός ίππου πραγματικού έργαζομένου είς τά 
κοινά φρε'κτα διά φυσικού βήματος, θέλομεν ε- 
χει τόν ζητούμενον άριθμόν τών πραγματικών 
ίππων.

Εύρίσκοντες δέ ώς πηλίκον 51 [2 περίπου,λέ
γομεν, δτι ή έργασία ένός ίππου άτμοΰ άντικα- 
θιστ^ τήν έργασίαν 51)2 ίππων πραγματικών. 
’Επίσης χρειάζονται 11 πραγματικοί ίπποι, ί»κ 
άναπληρώσωσιν άτμομηχανήν δυνάμεως δύο ίπ
πων, 55 πραγματικοί ίπποι, ίνα άνκπληρώσωσι 
μίαν μηχανήν δυνάμεως 10 ίππων καί οϋτω 
καθεξής.

Ίο. Μπουκουβαλας.
1
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Η Μ1ΤΓΛΗΝΗ

Της νήσου Μυτιλήνης τό γεωγραφικόν πλά
τος καί μήκος, τάς ονομασίας τών πόλεων καί 
τών όρέων της, έν μέρει δέ καί τών ποταμών 
καί τών λιμένων της εύρίσκομεν είς δλας τάς 
γεωγραφίας μας άκροΟεγώς περιγραφόμενα καί 
χονδρικώς έκτιθέμενα. Πολύ ολίγα δμως διδά- 
σκαυσι τά έν τή ήμετέρα γλωσση συγγράμματα 
ταϋτα περί τής παραγωγικής δυνάμεως τής 
χώρας έν λεπτομερείς, περί τών μεταλλείων 
της, δηλαδή, τών γεωργικών καί κτηνοτροφι 
κών προϊόντων της καί περί τοϋ πλούτου τών 
κόλπων καί τών θαλασσών της. Σπουδαία συγ 
γράμματα έν λεπτομερείς διεξερχόμενα πάντα 
ταϋτα, ακόμη δέ καί τά τοΰ άρχαιολογιαοΰ τής 
νήσου θησαυροΰ, εύρίσκονται πάμπολλα είς ξέ- 
νας γλώσσας, ούδέν ύπό ούδεμίαν έ'ποψιν άνεξε- 
ρεύνητον καί μή περιγραφόμενον άφίνοντα. Έκ 
τών τοιούτων συγγραμμάτων έτυχε νά ϊδω τήν 
Λίσβον τών Kiepert και Goldewey περιελθόν- 
των δλας τάς γωνίας καί παραβύστους τής νήσου 
κατά διαφόρους έποχάς έπανειλημμένως καί έκ 
δόντων συγράμματα σπουδαιότατα μετά πινά
κων αρχαιολογικών, γεωγραφικών, στατιστικών 
πινάκων προϊόντων, πινάκων άποστάσεων κλπ. 
'Έτερον δέ τού ’Αγγλικού ναυαρχείου, ού ή 
ακρίβεια είναι θαυμαστή, ιδίως καθ’ δσον άφοοά 
τάς καταμετρήσεις τών θα? ασσίων ύδάτων.

Θά ήτον ευτύχημα άν έκ τών περιγραφών 
καί τών πινάκων σταχυολογών τις τών παρ’ 
ήμϊν λογιών έδημοσίευε μικρόν πόνημα πρός δι 
δασκαλίαν ημών διά τά πρό ημών κείμενα, δι 
ότι, καί τό λέγω μετά λύπης, οί πλεϊστοι ημών 
γνωρίζομεν τί συμβαίνει είς τήν Κίναν καί τήν 
’Ιαπωνίαν, άλλ’ άγνοοϋμεν καί τά στοιχειωδέ
στατα τών άφορώντων τάς Έλληνικωτάτας τών 
είς τά παράλια τής Μικράς ’Ασίας νήσων, τάς 
οποίας επισκέπτονται καί μελετούν τόσον συχνά 
καί τόσον λεπτομερώς οί ξένοι, ώστε καταντά 
νά πιστεύη τις δτι ώθεϊ αυτούς όχι μόνον Πλα
τωνικός έρως πρός τήν επιστήμην.

Δέν πιστεύω νά είναι πολλοί παρ ’ ήμϊν οί j 
γνωρίζοντες ό'τι ή Μιτυλήνη έχει κόλπους τόσον 
μεγάλους, οσοι δέν είναι οί ούδεμικς άλλης νήσου 
ή κράτους τής Ευρώπης, τόν κόλπον τής Καλ
λονής καί τόν τής Γέρας. Καί ένταΰθα, ποιού
μαι εύφημον έξαίρεσιν, πρ'ς δσα άνωτέρω είπον, 
άναφέρων τό πόνημα τοΰ ρέκτου καί ευφυούς 
άλλ’ άτυχούς φίλου Δ. Κουρτζή, ,ού ή δοάσις 
πολλά ύπέσχετο, άλλ’ όν ή μοίρα ούκ ήλέησεν, 
άποκόψασα προώρως τό στάδιόν του καί στερή- 
σασα τήν οίκογένειάν του καί τήν κοινωνίαν πο
λυτίμου φίλου· Ούτος έγραψεν περί τών ΐχθυ-

οζωγρείιον, τεναγών καχ έλών τής νήσου, 
περισπούδαστον έργον, δπου άναγράφονται, πλήν 
πολλών άλλων πληροφοριών καί ή ονοματολογία 
τών διαφόρων θαλασσίων προϊόντων τής νήσου, 
έχει δέ καί άξιόλογον περιγραφήν τών δύο ά
νωτέρω κόλπων έξ ής άποσπώμεν τά εξής:

Κόλπος Καλλονής η Εύριπος Πυγαίος 
έχων διεύθυνσιν έκ τών ΒΑ. πρός τά ΝΔ. είσ- 
πλεόμενος δέ ασφαλέστατα, δταν τις εισερχόμε
νος πλησιάζη πρός τά δεζιά καί κρατή πορείαν 
έν τώ μέσω άπαρεγκλίτως, μέχρι τής εισόδου 
πρός τήν κυρίως λεκάνην τοΰ κόλπου πρός απο
φυγήν τών εκατέρωθεν ύφαλων καί ριχών. Τό 
μεγαλείτερον μήκος αύτοϋ είναι 22 χιλιόμετρα 
τό δέ μεγαλήτερον πλάτος 8.30.

Έχει περίμετρον 72 1/2χιλιομ. καί έπιφάνει 
αν 1 12125 □ χιλιομέτρων. Άνεμος εισβάλει 
άπ ’ εύθείας είς το στόμιον αύτοϋ ό Ν.Δ. καί 
άντιθέτως έκ τοΰ μυχού πρός τήν έξοδον ό Β Α. 
Πλαγίως δέ πνέοντες ταράσσουσι τον κόλπον ο 
Βορράς καί ό νότος μόνον, δταν σφοδροί πνέωσι.

Κόλπος Γέρας η Τέρας. Ή διεύθυνσις τού 
του είναι ΝΑ. ώς καί ή είσοδός τ°υ είσπλέεται 
δέ ασφαλέστατα, δταν τις εισερχόμενος κρατή 
πορείαν έν μέσω μέ μικράν παρέκκλισιν πρός τά 
δεξιά με'χρι τής εισόδου ττς κυρίως λεκάνης τού 
κόλπου. Τό μεγαλήτερον μήκος τούτου ε’ναι Ιό 
χιλιόμετρα τό δέ μεγαλήτερον πλάτος χιλιόμετ. 
5.2ι>. Έχει περίμετρον 45 χιλιόμ. καί έπιφκ- 
41500Q. "Ανεμοι καί έν τούτω ώς έν τώ τής 
Καλλονής είσπνέουσι πλαγίως ό βορράς καί ό 
νότος, άπ’ εύθείας δ’ έκ τοΰ στομίου ό Ν.Α. 
Έκ δέ τοΰ μυχού πρός τήν έξοδον ούδείς. Ά- 
πέχουσι δέ οί κόλποι ούτοι μέχρι Κων(πόλεως 
ό μέν τής Γέρας μίλια αγγλικά 228 */2 ό δέ τής 
Καλλονής μιλ. άγγλ. 218 1/2.

Μέχρι δέ Σμύρνης ό μέν τής Γέρας μίλ. άγγ. 
67, ό δέ τής Καλλονής μίλ. άγγλ. 52.

'Ρεύματα ύπάρχουσιν έν τώ τής Καλλονής 
είσερχόμνεον έζ άριστερών τώ είσπλέοντι και 
προχωρούν πρός τά δεξιά, έν δέ τώ τής Γέρας 
άντιθέτως είσρέον έκ δεξιών πρός άριστερά, ελα
φρά μέν άμφότερα, άλλ’ αύξομειούμενα άναλό- 
γως τής ταχύτητος τού άνέμου καί ποικίλοντα 
μεταξύ 2 καί 5 τοϊς εκατόν.

Βάθος έχουσιν άμφότεροι οί κόλποι άρκετόν 
έπιτρέπον τήν διέλευσιν καί έμπορικών καί πο
λεμικών πλοίων. Αί καταμετρήσεις αύτών προ- 
κεινται λεπτομερέστατα: καί πυκνόταται έν τώ 
ύδρογραφικώ πίνακι τοΰ ’Αγγλικού ναυαρχείου, 
δπου ύπάρχουσι καί άπεικονίσματα τής άπόψεως 
τήν όποιαν πρέπει νά έχουν αί άπέναντι τής 

εισόδου στερεαί,είς τόν έκ τοΰ πλοίου θεώμενον ι 
κοί επομένως τήν θέσιν, τήν οποίαν πρέπει νά 
ζρατή τό πλοΐόν του είσερχόμενον. Ό κόλπος 
τής Γέρας είναι έπί τοΰ ό'λου βαθύτερος άπό τόν * 
τής Καλλονής.

Έν έτε'ρα εύκαιρία θέλομεν άπαριθμήσει τούς ' 
διαφόρους λιμένας καί δρμους τής νήσου στα 
χυολογοΰντες τά περί αύτών παρά ξένων καί 
ή μ ετέρων.

’Ενώ γράφω ταϋτα φίλος παρατυχών μοί 
άνεκοίνωσεν δτι ό Κος Κανταρτζής έδημοσίευ- 
σεν έν ’Ελβετία μονογραφίαν περί τής Χλωρί- 
οος τής νήσου. ’Αγαθή τύχη! είθε νά τόν μιμη- 
θώσι καί άλλοι έπ’ άλλοις, τά δέ πενιχρά περι- 
συλλέγματά μου άν δέν φέρωσι τήν οσμήν νεο
συλλέκτων άνθέων άς έχωσε -ούλάχιστον τήν 
ιδιότητα κέντρων πρός έξέγερσιν τών δυναμένων 
δράσαι.

Λες βιος

0 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Άγ. Ενόηιιίας (Κεφαλληνίας)

Έπί τής άκρας τοΰ λιμένος έν τώ δ'ρμφ 
τοΰ Πιλάρου ύπάρχει φανός κοινός μέ λευκόν 
σταθερόν φώς φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπό- 
στασιν 9 μιλίων. Εύρίικεται έπί κίονος τετρα
γώνου καί ή έστία τοΰ φωτός είναι άπό μέν 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 7,50 μ. χπό δέ 
τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 6,50 μ. Ό πυρσός του 
ήνήφθη κατά τό 1885.

Γεωγρ. θέσις Β. Πλ. 38°, 18', 18 ".Μή
κος Α. 20°, 37", 10".

Σάμης
Έπί τοΰ άκρου τοΰ μώλου τού αίγιαλοΰ 

Σάμης ύπάρχει φανός λιμένος μέ φώς πράσινον 
σταθερόν φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 
4 μιλίων. Εύρίσκεται είς σιδηράν στήλην έπί 
σιδηράς κλεεσιάδος καί ή έστία τού φωτός είναι 
άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 7,00 μ. 
άπό δέ τήν βάσιν τού κτιρίον 6,00. Ό πυρ
σός του ήνήφθη κατά τό 1891.

Γεωγραφική θέσις- Β. Πλ. 38°, 15', 15" 
Μ. Α. 20’, 39", 50"’.

Βαρδιάνων
Έπί τοΰ ομωνύμου νησιδίου κειμένου πρός 

Ν. τής Κεφαλληνίας ύπάρχει ε'. τάξεως φάρο; 
μέ φώς λευκόν σταθερόν μέ 2 τομείς ερυθρούς 
φωτίζων έν αιθρία νυκτί εις άπόστασιν 14 μι
λίων μέ τό λευκόν καί 6 μέ τό έρυθρόν. Εύρί
σκεται έπί πύργου λευκοϋ, στρογγυλού, λιθόκτι
στου. Ό πυρσός του ήνήφθη τώ 1824 καϊ με- 

τερρυθμίσθη τή 1890. Ή έστία τοΰ φωτός 
είναι άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
28,00μ.άπό δέ τήν βάσ-.ν τοΰ κτιρίου 25,00μ.

Γεωγρ. θέσις’ Β. Πλ. 38°. 8', 14" καί 
Μ. Α. 20°, 26', 20".

Παμα^ηρ. Όριον τομέων έρυθρού 12*’, 
διευθυνόμενον πρός τήν ύφαλον Καλαφάτι άπό 
Ν—23*—Ζ μέχρι Ν—35 1 Ζ. Τομεύς λευκός 
236° άπό Ν —36° Ζ μέχρι Ν —891’ Δ και το
μεύς έρυθρός 221 καλύττων τάς ύφάλους άκρω
τηρίου από Ν—89° Δ μέχρι Ν—67Ο—Δ.

Άγ. βεοδώρων
Έπϊ τοΰ στομίου τοΰ λιμένος ’Αργοστολιού 

ύπάρχει φανός λιμένος μέ φώς λευκόν σταθερόν 
φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 4 μιλίων. 
Εύρίσκεται είς θόλον έπί κτιρίου μέ περιστύ
λων έν εί'δει ναοΰ. Ή έστία τοΰ οωτός είναι 
άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 10,70 
α., άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου μ. 8, 30 

Γεωγρ. θέσις· Πλ. Β. 38°, 1Γ. 36", Μ. 
Α. 20% 29', 30".

Ληξονρίον
Έπί τοΰ μώλου τοΰ λιμένος τοΰ ομωνύμου 

κόλπου ύπάρχει φανός λιμένος μέ φώς έρυθρόν 
σταθερόν φωτίζων έν αίθριο; νυκτί είς άπόστασιν 
2 μιλίων. Υπάρχει έπί κίονος λιθόκτιστου. Ή 
έστία τοΰ φωτός είναι 5,50 μ. άπό τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης και άπό τήν βάσιν τοΰ κτι
ρίου 3,70 μ.

Γεωγραφ. θέσις Πλ. Β. 38°, 12', 00" 
καί Μ. Α. 20°, 27', 30".

Σκνναρίον (Ζακύνθου)
Έπί τού ομωνύμου βορειοδυτικού άκρωτη

ρίου τής νήσου Ζακύνθου ύπάρχει φάρος γ τά
ξεως μέ φώς λευκόν σπινθηρίζον άνά 1" — Γ. 
'Γπάρχει έπί πύργου στρογγύλου λιθόκτιστου έν 
μέσω οικίας. Ή έστία τοΰ φωτός είναι άπό μέν 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης μ. 66,80, άπό δέ 
τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 9, 30 μ. Φωτίζει είς άπό 
στάσιν 22 μιλιών.

Γεωγρ. θέσις : Β. Πλ. 37°, 56'. 03" καί 
Μ. Αν. 20°, 42' 18".

Κρνονεοϊον.
Έπί τοΰ βορειανατολικΟΰ άκρωτηρίου τής 

νήσου Ζακύνθου ύπάρχει φάρος ε’ τάξεως μέ 
φώς λευκόν μετ’ έκλάαψεων έρυθρών άνά πάν 
λεπτόν φωτίζων έν αιθρία νυκτί είς άπόστασιν 
1 1, 50 μιλίων. Εύρίσκεται έπί πύργου τετρα
γώνου λιθόκτιστου έπί τής κατοικίας τών φυ
λάκων. Ή έστία τοΰ φωτός είναι άπό μέν τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης μ. 23,00 άπό δέ τήν 
βάσιν τοΰ κτιρίου 23,00.

Γεωγραφ. Θέσις : Β.Π. 37°, 48’, 24" 
καί 20° 54', 25".
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Ζακύνθου
’Επί τοΰ μόλου τοΰ λιμένος Zsc/.ύνθου ύ· 

itxpytt φανός λιμένος μέ φώς ερυθρόν σταθερόν 
φωτίζων εις άπόστασιν 4 μιλιών. Εύρίσχεται 
έπί κιόνος σιδηρού. Ή εστία τοΰ φωτός είναι 
άπό μέν τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης μ. 9, 10, 
άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 6,00.

Γεωγραφική θέσις. Β. Πλ. 37°, 47', 10'' 
και μήκ. 203, 51’, 20".

Κ. Ε. Α.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
ΤΟΥ ΚΕΛΤΙΚΟΥ

Τήν 13 ην τοΰ τρε'χοντος ’Ιουλίου τό μεγα· 
λείτερον άτμόπλοιον τοΰ κόσμου «ό Κελτικός», 
τού οποίου τήν εικόνα έδημοσιεύσαμεν έν τω 
παρελθόντι φύλλω τής «Ναυτικής Ελλάδος», 
καί έν τφ παρόντι δημοσιεύομεν έτε'ραν εικόνα 
έπεχείρησε τόν πρώτον αύτοΰ πλοΰν αναχώρη
σαν έκ Λιβερπούλης.

Ό «Κελτικός» ό τεράστιος κινητός κολοσσός 
κατευθύνεται εϊς Νε'αν Ύόρκην, τήν στιγμήν δέ 
τής άναχωρήσεώς του άπειρα πλήθη συρρεύσαν- 
τα έκ Lancashire καί Yorkshire έξερράγη 
σαν εις φρενιτιώδεις ζητωκραυγάς και έπευφημιας.

*0 «Κελτικός» ώς γνωστόν είναι 21.000 τό
νων περίπου, ένοικιάσθη δέ άπό ’Αμερικανικήν 
'Εταιρίαν διά ταξείδια άναψυχής.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άταόπλοιον «Ν. Βερβενιώτης» παραλαμβάνει 
εις Κάρδιφ φορτίον γαιάνθρακας 3,200 τόν μέ ναΰλον 
7. σελ. 6. πέν. διά Πειραιά.

—Κατά τόν Ναυτίλον έναυλώθη τό άτμόπλοιον 
«Λεωνίδας χαί Ελένη» τοϋ χ. Βασ. ’Εμπειρικού άπό 
Κάρδιφ διά Παλέρμον πρός σελ. 7. χαί 9 πέν.

—’Επίσης τό άτμόπλοιον «Μαρία» τής έταιρίας 
Μωραΐτου άπό Βραΐλαν διά Ρόττερδαμ πρός 11 σελ.,τό 
ά)πλοιον «Λεονάρδος» τών αδελφών Βάτη διά Βραΐ
λαν άπό Κάρδιφ πρός 8 σελ χαί 9 πέν.

—Τό ά)πλοιον «’Ανώνυμος» τοϋ κ. Δαμπάση έναυ
λώθη άπό Νικολάϊεφ δι* ’Αμβέρσαν πρός 10 σελ. και 
9 πέν. τόν τόννον, τά δέ λίμπα εις λ)σμόν τοΰ φορ- 
τωτοϋ.

—Τό άτμο'πλοιον «Μενέλαος» του κ. Βούλγαρη άπό 
Βραΐλαν δι’ ’Αγγλίαν 10 σελ· τόν τόν.

Τό ά]πλοιον «Πολυξένη» των υιών ’Εμπειρικού άπό 
Σουλινά διά Μπέργιαν Νορβηγίας 10 σελ. καί 3 πέν.

—Τά ά)πλοια «Γεώργιος Μιχαλινός» καί «Δέ

σποινα» εύρίσκονται άκόμη έν ’Αγγλία.
— Τό ά)πλοιον «’Αλέξανδρος Μιχαλινός» έναυλώθη 

μέ φορτίον γαιανθράκων άπό Κάρδιφ διά Πειραιά.
—Τό ά)πλοιον «Βαλλιάνος» δπερ είχε μεταφερει 

μεταλλεύματα εις ’Αγγλίαν έναυλώθη δι' Άλεξάν · 
δοειαν.

—Τό ά)πλοιον «Γεώργιος Π. Μπούμπουλης» μετα
βαίνει άπό Πότι ε’.ς Ρότερδαμ μέ ναΰλον 10 σελ. καί 
4,1)2 πέν.

—Τό ά)πλοιον «Έπτάλοφος» έπέπλευσε προχθές 
άπό Πότι διά Middles borongh μέ ναΰλον 10 σελ. καί 
ό πέν.

—Τό ά)πλοιον «Μαριέττα Ράλληι φορτώ ει εις 
Σουλίεά δΓ ’Αγγλίαν (διαταγάς.)

—Τό α)πλοιον «Σπάρτη» έναυλώθη ύπό τών εν 
Λονδίνω κ. κ. Μάγκου, Δόριζα καί Σας διά πέντε τα- 
ξείδια άπό Νικολάϊεφ μέχρι Γένοβας η 'Μασσαλίας 
πρός 11 φρ.

—Τό νεοαγορασθέν ά(πλοϊον τοΰ κ. X Καιτριώτη 
«Νικόλαος» έναυλώθη ύπό τών κ. κ. Μάγκου, Υιών 
καί Σας άπό Νικολάϊεφ μέχρι Γένοβας ή Μχσσαλίας 
πρός 10 φρ.

— Τό ά)πλοιον «Δημήτριος Σ.Σκυλίτσης» έναυλώθη 
άπό Κάρδιφ εις Πειραιά μέ φορτίον γαιανθράκων διά 
λ(σμόν τών κ. κ. Μάγκου, Υίών καί Σίας.

NEON ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τδ ύπδ τών κ. κ. Μαρλά και Σ. Μ~α7- 
ταιζή άγορασθέν άτμόπλοιον έν ’Αγγλία 
ώνομάσθη «Ήπειρος».Είναι τόννων 3,300, 
έχει βύθ σμα 23 ποδών, κατεσκευάσθη τώ 
1882 και έπωλήθη άντί 10,750 λιρών.

’Εξ Αγγλίας άνεχώρησε μέ φορτίον 
γαιάνθρακος.

ΝΑΥΛΟΙ

(τοΰ έν Κάρδιφ άνταποχριτοΰ μας)
Αί τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν έχουσιν ώς έξής.
Δι’ Αλγερίαν φρ. 8 καί 25, δΓ ’Αλεξάνδρειαν σελ. 

8 έως 8 καί 3, Βρινδήσιον 6 καί 9—7, Βαρκελώνην 
8 καί 6, Κατάνην 7 καί 3—7 καί 6, Κωνστ)πολιν ο 
κα' 9—7, Σιβιταβέκιαν 6 καί 9, Λεγκόον 6 καί 9, 
Γένουαν 6 καί 6, Μασσαλίαν φρ, 7,50 Μάλταν σελ. ό 
Μεσσήνην 7 καί 3—7 καί 6, Νεάπολιν 6 καί 9, 
Μανταλέναν 6 καί 9, 'Οδησσόν 7 χαί 3, Πόρτ—Σαϊδ 
8, Παλέρμον 7 χαί 3, Πειραιά 7, Ρέτζιον 7 χαί 3 - 
7 χαί 6, Σαβόναν 6 χαί 6, Σύρον 7, Σμύρνην 7 χαί 
6, Σουλινά 7. Σπέτσιαν 6 χαί 6, Τόρρε Άνουντσιάτα 
6 χαί 9, Τεργέστην 8, Βενετίαν 8 καί 3—8 χαί 6 > 
Τάραντα 6 χαί 9—7·

Υ. Γ. — ’Από τόν Δούναβιν δίδονται προναυλώσεις 
σελ. 12 καί 6 μέ 14 διά δύο συνεχή ταξείδια Conti- 
nente.

Άπό τήν Άζοφιχήν δΓ ’Αγγλίαν 12 σελλίνι ,.

Θεσσαλονίκης, «Βραΐλα» τοΰ Κουρτζή έχ Δήλου χαί’ 
τό έλληνικόν «Μαρία» έκ Ταϊγανίου.

— Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην τό έλληνικόν άτυ,ό- 
πλοιον «Μπέμπης» έκ ΙΙοντοηρακλείας καί τό άγγλι- 
κόν «Λίντνη Θωμά;» έκ Ταϊγανίου πρός άνθράκευσιν.

— Τήν παρελοΰσαν Τετάρτην τό γερμανικόν «Ά · 
θως» έκ Βόλου καί «Θράκη» τής Πανελληνίου έκ Τερ

γέστης-Καλαμών.
— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην «Sarvia» ιταλικόν 

έκ Ρουμανίας, «Όράτιος Κούπας» έλληνικόν έκ Μασ
σαλίας καί «’Αρτεμίσια» έλληνικόν έκ Γαλαζίου πρός 

άνθράκευσιν.
— Τήν Παρασκευήν τό αύστριακόν «Ουγγαρίας» έκ 

Κρήτης τό ιταλικό/ «Βουλγαρία» έκ Βρενδησίου Κερ- 
κύρας, τό έλληνικόν «Θεόδωρος Σιφναίου» έκ Ταϊγα
νίου καί «Κλειώ» τοΰ Τζών.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Τοΰ έν Κάρδιφ άνταποχριτοΰ μας)

12 ’Ιουλίου 1901

Τό τιμοκαταλόγιον τών γαιανθράκων έχει οϋτω : — 
Α'. ποιότητος χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ σελ. 18 καί 
5 —19, 6'. ποιότητος (ό συνήθης 17 καί 9—18, γ'. 
ποιότητος 16 καί 9. Α'. ποιότητος λεπτός γαιάνθραξ 
Κάρδιφ σελ. 9 καί 6— 9 καί 9. Β'. ποιότητος 8 καί 
9. ’Ανάμικτος άνά ήμισυ πρώτης ποιότητος σελ. 14 
καί 3 πεν. 3'. ποιότητος 13 καί 6. Χονδρός γαιάνθραξ 
Νιοΰπορτ σελίνια 16—16 καί 6, β', ποιότητος 14 καί

| 9 έως 15.

Λ’Α ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Τό ’Αγγλικόν ύπουργεϊον τοΰ Πολέμου ειδοποιεί δτι 
άπό 15 ’Ιουλίου (ν.) μέχτι 9 Αΰγούστου 1901 θά έχ- 
τελεσθώσι γυμνάσια τορπιλλών αρχόμενα από Ν. Α. 
τής νήσου Sully έπί τή; άκρα; τοϋ Άνατολικοΰ μόλου 
τής Barry. Τά όρια τών γυμ.νασίων θά όρισθώσι διά 

σημαντήρον λευκοπρασίνων.
Τά πλοία δέν έπιτρέπεται νά διέοχωνται τήν ζώνην 

ταύτην. Γεωγραφική θέσις τής άκρα; τοΰ άνατολικοΰ I 
μώλου τή; Barry είναι : Β.Π. 51ο, 23',30'', καί Μ. 

Α. 5ο, 35', 35" .
♦ *

*
Κατά διαταγήν τοΰ λιμενάρχου Μανταλένας πάντα 

τά ’Ιταλικά ή ξένα ιστιοφόρα ή άτμήλατα σκάφη καί 
όταν δέν κατευθύνωνται εις τόν λιμένα Μαντελένας 
διερχόμενα τό στενόν αύτή; οφείλουν νά έχουν άνα- 
πεπταμένην τήν σημαίαν τή; έθνιχότητός των, άφ’ ή; 

στιγμής είσέλθωσι μέχρι τή; έξόδου των.
* *

■*
Ό λευκός σημαντήρ τοϋ μιχροΰ έμπορικοϋ λιμένος 

τής Σπέτσιας έβυθίσθη εις 35 μ. χαί όχι 70 άπό τής 
άκρας τής Άνατολικομεσημβρινής προκυμαίας. Είναι 
ξύλινος, τετράγωνο; χαί ανέρχεται ώς είδος πυραμίς. 
’Επι τών τεσσάρων αύτής πλευρών ή πυραμίς φέρει 
τήν έπιγραφήν : «Διέλθετε δεξιά.»

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

— Κατεπλευσαν εις τόν λιμένα Πειραιώς τήνπαρελ 
θοΰσαν Κυριακήν χαί Δευτέραν τά άτμόπλοια τοΰ 
Τζών «’Αντιγόνη» έξ ’Αγγλίας χαί «Ήρα» έχ Βάρ
νης, «Πηνειός» τής Νέας μετά 48 ώρών κάθαρσιν έχ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175.000,000 ΔΡΧ-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙβ
A Χ· Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δυνων ζω·ης, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

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

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβάνα, Κώνσταντινούπολις κ.λ.π.
Ίδιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

ΠρομηΟευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

Έτησία παραγωγή Γαιανθράκων Τόν. 1,000.000.
Έτησία κακασκευή Κοκ » 300.030.

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεΐ Γ.
Τό Αγγλικόν Ναναο^εϊον εις τάς τελευταίας πυοιιηΟείας του έδωίε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω της τετραπλαόίας ft είς πΰίαν άλλην 'Εταιρίαν ποόότη,τος.

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ και ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροι καί ναυλομεσΐται. Λέ- 

χονται έμπορεύματα έπί προμηθεία 
καί προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμόπλοια.

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

·*·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
Κ- Ν ΡΑΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 

ΑΙ1Ο ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΩΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΩΝ ΑΥΝΑΜΕΩΣ 

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Έκδιδεται τήν προσεχή εβδομάδα.

ΊΓιμαται δραχμών οκτώ.
(Λΐτίιιίεις έγγραφϋς Συνδρομητών παρ’ ήιιϊν.)****** ******·***·'**■»'■»***

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών έκαΣτον είς ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί έ· 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλεία»» παυά τό Υ
πουργείο ν τών Ναυτικών.

εν πειραιει
‘Η «Ναυτική» 'Ελλάς» πωλείται εις τό βιβλίο- 

χαρτοπωλεϊόν ό « Έρμης» τοϋ χ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Ό5ός Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ και Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσΐται. Λιεύϋυνσις τηλε
γραφική: ΑΛΛίΕίΚΗΐν, Κωνσταντι
νούπολην.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜ0ΡΦ9Π0ΤΑ Σ KAI Cie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μίγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον καί Ταϊ- 
γάνιον.
♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαΐ έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίφ καί Νοβοροσίσκ?).

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
ΤηΛεγραφ Δεείθντσις COTZIAS.SYRA.


