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’Εν οψει ξηράς πάντοτε κατά το τέλος έκά- 
στης φυλακής, τήν πρωίαν καί το έσπέρας, 
μόλις κατά τήν ορατήν καί έν ύσω άκόμη 
είνε αυτή, έπερχομένης ομίχλης ή βροχής, 
χάριν τής ασφαλείας τοϋ πλοίου πρέπει νά 
δρίζωμεν τήν θέσιν αύτοϋ σχετικώς πρός 
ταύτην.

Αλλα και πλήν του σπουδαιότατου τούτου 
σκοπού, οσάκις είνε δυνατός τοιοϋτος προσδιο
ρισμός, καλόν θά είνε καί συχνότερου νά γί- 
νηται ούτος, όπως δυνηθώμεν νά άνακαλύψω- 
μεν τήν υπαρξιν διαρκούς ρεύματος ή τήν δι- 
εύθυνσιν, δύναμιν καί χρόνον άναστροφής πα- 
λιρροιακοϋ ρεύματός.

Τέλος, δ προσδιορισμός ούτος γινόμενος πριν 
ή άπομακρυνθώμεν (άποκρύψωμεν) τής 
ξηράς χρησιμεύει ώς τό άφετήριον σημεϊον (ά- 
ναχωρήσεως), διά τόν μετέπειτα πλούν.

Ή θέσις τοϋ πλοίου σχετικώς πρός άκραν 
ξηράς ή έτερον σταθερόν καί εύδιάκοιτον αντι
κείμενου ταύτης, δρίζεται διά τής ΛευΛίπτεως 
εις τήν οποίαν το άντικείμενον τούτο κεϊται 
καί της άπ’ αυτού άποστάσεως.

Ή διεύθυνσις ή δ.όπτευσις τού σημείου τής 
ξηράς παρέχεται άμέσως ύπό τής πυξίδος ή 
δύναται νά εύρεθή διά παρατηρήσεως αστρονο
μικής διοπτεύσεως' χλ\’ -ή άπόστασις από τοϋ 
σημείου, όταν δέν δύναται νά έκτιμηθή έξ δ- 
ψεως μετ’ Ιπαρκούς ακρίβειας, δύναται νά έ- 
ξαχθή έξ ύστέρας παρατηρήσεως λαμβανομέ- 
νης ταύτοχρόνως προς τήν διόπτευσιν ή μετά 
χρονικόν τι διάλειμμα.
1) Λιά μοναδικής διοπτεύσεως και άποστάσεως.

Διοπτεύομεν διά τής πυξίδος το άντικείμε- 
νον καί έκτιμώμεν τήν άπόστασιν αυτού έξ δ- 
ψεως. Αύτη είνε ή συνήθης μέθοδος τού προσ- 
όιορισμού τού άφετηρίου σημείου καί είνε έ- 
παρκής, δταν ή άπόστασις είνε μικρά, αλλά το 
σφάλμα ή ή άβεβαιότης κατά τήν έκτίμη- 
σιν τής άποστάσεως, έξαρτωμένη κυρίως έκ τού 
ύψους τής ξηράς, είνε μεγάλη δταν καί ή ά- 
πόστασις- άπ’ αυτής είνε' επίσης μεγάλη.
2) dia δύο διοπτεύσεων τοή αντοΰ Αντικείμενου.

Όταν ή πλεύσις τού πλοίου σχηματίζη γω

νίαν πρός τήν διόπτευσιν αντικειμένου λαμβά- 
νομεν τήν διόπτευσιν αύτού καί σημειούμεν 
τήν γωνίαν τήν σχηματιζομένην μεταξύ αύτής 
καί τής πλεύσεως τού πλοίου. Άφ ’ ού ή διό- 
πτευσις μεταβληθή ούχί όλιγώτερον τών δύο ή 
τριών ρόμβων σημειούμ,εν πάλιν τήν γωνίαν 
τήν σχηματιζομένην μεταξύ αύτής καί τής 
πλεύσεως.

Σημειωτέον ότι ή πλεύσις καί τό δίαρμα 
μεταξύ τών δύο διοπτεύσεων είνε τά αληθή δια- 
νυθέντα.

"Ήδη πρός εΰρεσιν τών θέσεων, έξ ών έλή- 
φθησαν αί δύο διοπτεύσεις, πρέπει ν ’ άνατρέξω- 
μεν είς πίνακα, εις τόν οποίον εΐσερχόμεθα διά 
τών γωνιών τών διοπτεύσεων καί τής πλεύσεως 
καί εύρίσκομεν πολλαπλασιαστήν έπί τον όποιον 
πολλαπλασιάζομεν τό διανυθέν δίαρμα, όπως 
λάβωμεν τήν άπόστασιν.

Τοιούτος πίναξ υπάρχει είς πάσαν συλλογήν 
ναυτικών πινάκων, συνήθως τίθεται έπί της γε- 
φύρας καί τό πρώτον κατεστρώθη ύπό τού Sir 
F. Beaufort.
3) Jia τοϋ διπ.Ιασιασμοΰ της γωνίας της πρώρας.

Κατά τόν παράπλουν άκρας ξηράς ή νήσου 
ή οίουδήποτε σταθερού σημείου, ή μέθοοος τού 
προσδιορισμού τής θέσεώς διά τού διπλασιαστού 
τής γωνίας τής πρώρας είνε άνεκτίμητος. Κυ
ρίως ή μέθοδος αύτη είνε ειδική περίπτωσις τής 
προηγουμένης (2), άλλ’ένεκα τής άπλότητος 
καί τής μή χρήσεως πινάκων σημειούμεν ταύ
την ιδιαιτέρως.

Ή συνήθης μορφή ταύτης είνε ή καλουμένη 
τετράρρομβος διόπτευσις διότι ή πρώτη διό- 
πτευσις λαμβάνεται είς τέσσαρας ρόμβους άπό 
τής πρώρας καί ή δευτέρα κατά το εγκάρσιον, 
όπότε άπύστασις άπό τού αντικειμένου είνε το 
διανυθέν δίαρμα κατά τό μεταςύ τών ούο οιο- 
πτεύσεων παρελθόν χρονικόν διάλειμμα, οιωρ- 
θωμένον έκ τού ρεύματος.

Τών ώοών τών διοπτεύσεων τούτων την α
ναγραφήν έπί τού ήμερολογίου, ώς οεικνυουσαν 
τήν άπόστασιν καθ’ ήν διήλθομεν απο οίουοη- 
ποτε άξιολόγου άντικειμένου, λίαν συνιστώμεν 
ώς παρέχουσαν έξαίρετον άφετήριον στίγμα.

Όταν όμως παρά τό σημεϊον τής ξηράς«υ- 
πάρχωσι πελάγιοι σκόπελοι οέν πρέπει νά αρ-
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κεσθώμεν εις αύτήν, άλλά νά «ίπτεύσωμεν πρώ
τον το άντικειμενον εις τού; δυο ρόμβους άπό 
τής πρώρας.

Ώς καί άνωτέρω, ή άπόστασις τού πλοίου 
άπό τού σημείου κατά την τετράρρομβον διό- 
πτευσιν (τήν οευτέραν διόπτευσιν) θά ίσούτο 
πρός τό διανυθέν δίαρμα, κατά τό μεταξύ τών 
παρατηρήσεων χρονικόν διάλειμμα, διορθωθέν 
έκ τού ρεύματος.

Ούτως εύρίσζομεν τήν πιθανήν άπόστασιν κα
τά τήν διόπτευσιν τού εγκαρσίου, ή οποία εινε 
περίπου τά επτά δέκατα τής άποστάσεως κα
τά τήν διόπτευσιν τών τεσσάρο^ν ρόμβων άπό 
τής πρώρας, τήν ήδη γνωστήν.

Ή περίπτωσις εινε λίαν εύνοϊκή, πρός προσ
διορισμόν άφετηοίου στίγματος, όταν διοπτεύω- 
μεν τό άντικειμενον 30° άπό τού εγκαρσίου 
πρός πρώραν καί 30° πρός πρύμνην.
4) dia τοϋ εξάρματος της υψηλής ξηράς — Ή 
μέθοδος αύτη απαιτεί τήν γνώσιν τής χρήσεως 
τού έξάντος εύχερώ; καί πίνακας ή ύπολογισμόν 
άκριβώς δέ πλησίον τού άντικειμένου, ύπόκει- 
ται εις ανακρίβειαν διά τάς μεγάλας άποστάσεις 
ώς έκ τής αβεβαιότητες τής γηΐ'νης διαθλάσε- 
ω;, καί τούτου ένεκα μόνον πρός άνάανησιν ά- 
ναφέοομεν ταύτην.
5) ζ/ιά διοπτεύσεων δύο άντικειμένων της ξη· 
ρίϊς, η τής διοπτεύσεως τον ύνός καί τής μετρή- 
σεως τής γωνίας τοϋ έτέρου. — Παρατηρούμεν 
τάς αληθείς διοπτεύσεις δύο άντικειμένων καί 
χαράσσομεν τάς γραμμάς αύτών έπί τού χάρ
του’ ή τομή τών γραμιζών εινε ή θέσις τού 
πλοίου.

Όταν το δεύτερον άντικειμενον δέν δύναται 
τά παρατηρηθή άπό τής πυξίδος, μετρούμεν τήν 
γωνίαν μεταξύ αύτού καί τού πρώτου δι ’ έ
ξάντος.

Ή μέθοδος αύτη παρέχει τά καλλήτερα άπο- 
τελέσματα όταν αί διοπτεύσεις διαφέρωσι κα
τά 90°’ έν γένει δέ ή σχηματιζομενη γωνία 
μεταξύ τών δύο άντικειμένων δέν πρέπει νά ει- 
νε μικροτέρα τών 30° ή μεγαλητέρα τών 120° 
διότι τότε μικρόν σφάλμα περί τήν διόπτευσιν 
θά προξενήση μέγα σφάλμα εις τήν άπόστασιν

Εις τήν μέθοδον ταύτην πρέπει πάντοτε νά 
ένθυμώμεθα ότι ούο μόνον διοπτεύσεις ύπό- 
κεινται εις σφάλμα. ’Απόλυτον σφάλμα εις πα
ρατηρήσεων δύναται νά ύπάρξη καί έκ τήν μί
αν καί τήν άλλην διόπτευσιν, έπίσης σφάλμα 
δύναται νά συμβή κατά τήν διόρθωσιν τής πα
ρεκτροπή} καί τέλος κατά τήν έπί τού /άρτου 
μεταφοράν αύτών (ίδε Ναυτ. 'Ελλάδος φυλ. 8 
σελίς 118 στήλη 2α στοίχο; 9 καί έφεξής). 
Διά τούς λόγους τούτους τρίτη ή έξελεγκτική 
οιόπτευσις έτέρου αντικειμένου πρέπει νά λαμ- 

βάνηται κυρίως πλησίον άκτής ή κινδύνων. Ή 
συμπτωσις τών τριών τούτων γραμμών οεικνύ- 
ει τήν ακρίβειαν τής παρατηρήσεως.

Σημείωσες. — Όλαι αί διοπτεύσεις πρέπει νά 
διορθώνται έκ τής παρεκτροπής τής άντιστοι- 
χούσης εις τήν πλεύσιν τού πλοίου, όχι τής 
άντιστοιχούσης εις τόν ρόμβον τής διοπτεύσεως
6) dta τής μετρήσεως τουλάχιστον δύο γωνιών 
μεταξύ τριών άνιικειμένων— Ή άσφαλεστέ- 
ρα μέθοδος διά τον προσδιορισμόν τής σχετι
κής πρός τήν άκτήν θέσεως εινε ή διά τής με 
τρήσεως τών γωνιών μεταξύ δύο τούλάχιστον 
καλώς γνωστών καί εύδιακρίτων σημείων έπί 
τού χάρτου.

Δύο τινά απαιτούνται διά τήν έπιτυχή χρή- 
τής μεθόδου ταύτης’ πρώτον, τά άντικείμενα 
νά έκλεγώσι καλώς, ήτοι τό μέσον σημεϊον νά 
ή το πλησιέστερον πρός τον παρατηρητήν, αί 
παρατηρηθεϊσαι γώνίαι νά μή εινε πολύ μικραί, 
καί τέλος ή γωνία ή άποτελουμένη ύπο τών 
γραμμών αί δποίαι ένώνουσι τό μέσον σημεϊον 
μετά τών λοιπών δύο, νά μ·η εινε τό παραπλή
ρωμα τών παρατηρηθεισών γωνιών ήτοι 180° 
άθροισμα παοατηρηθεισών γωνιών δεύτερον, δ 
παρατηρητής νά ή ικανός καί ταχύς περί τήν 
χρήσιν τού έξάντος, όπερ δύναται νά άποκτη- 
θή διά τής πείρας.

Τάς γωνίας ταύτας έπιθέτομεν έπί τού χάρ 
ή διά δεκτικογράιρου ή άναγωγέως τών δεκτι
κών τμημάτων (station pointer), τού οποίου 
ήχρήσις εινε εύχερής καί άνάλογος πρός τήν 
κατωτέρω μέθοδον, ή διά τεμαχίου διαφανούς 
χάρτου, έφ ’ ού διά μολυβδίδος έγγράφομεν τάς 
παρατηρηθείσας γωνίας, άπό κοινής κορυφής, 
τήν δεξιάν γωνίαν δεξιά καί τήν άριστεράν ά- 
ριστερά τής μεσαία; κοινή; πλευρά;. Τό σχέδιον 
τούτο έπιθέτομεν έπί τού χάρτου καί μετακι- 
νούμεν ούτως ώστε αί κεχαραγμέναι γραμμαί 
νά διέλθωσι διά τών σχετικών σημείων, δπότε 
ή θέσις τού πλοίου δεικνύεται ύπό τής κοινής 
κορυφής.

Ή χρησιμότης τής μεθόδου ταύτης εινε ευ
νόητος, όταν ή διοπτηρία πυξίς καταστραφή ή 
όταν δέν έπιθυμώμεν τήν έκθεσιν προσώπου 
παρ’ αυτήν, καθ’ ότι δύναται ή μέτρησις τών 
γωνιών νά συντελεσθή άφ ’ οίουοήποτε σημείου 
τού πλοίου, έξ ού ταύτα εινε δρατά.

Εις πολύ στενά ΰδατα, οπού τά ευδιάκριτα 
άντικείμενα δυνατόν νά εινε μακράν, ώς εις 
κόλπους κοραλλίων ή στενού; διαύλους μεταξύ 
στηθών έκ πηλού, ή χρήσις έξάντος καί δεκτι- 
κογράφου διά τόν πλούν εινε ανεκτίμητος, καθ ’ 
οτι άληθή; θέσις μόνον οι ’ αύτών δύναται νά 
έπιτευχθή.

"Ενεκα μικρού σφάλματος κατά τήν παρα- 

τήρησιν ή τήν έπί τού χάρτου μεταφοράν τής 
διοπτεύσεως δύναται νά έξοκείλη τό πλοϊον.

7. dia βολισμάτων. Όταν τό βάθος τού υ- 
δατος οέν εινε μέγα καί όταν μεταβάληται 
αΐσθητώς οχετικώς προς τήν άπόστασιν άπό τού 
σημείου τής ξηρά; πρός τό οποίον έπέχομεν, 
ή άπο το δποϊον πρόκειται νά προφυλαχθώμεν 
ή θέσις τού πλοίου δύναται νά εύρεθή διά βο
λίσματος. Ίδιοι έν ομίχλη όταν πάντα τά άν- 
τικείμενα καλύπτονται ή βολίς εινε πολυτιμότα
τος δοηγός. Κατά τήν άπό Νέας Ύόρκης εις 
Βοστώνην πλούν τό Β. εύδρομον Ναύάρχος Μια- 
ούλης πάσας τάς μέταβολάς τών πορειών αύτών 
παρά τούς ύφάλους τού Nantucket έστήριζεν 
έπί τών ένδείξεων τής βολίδες καί, παρά τήν 
ομίχλην, κατά τόν τριήμερον τούτον πλούν 
έπλεε μ,ετά τής συνήθους αύτού ταχύτητος.

8. dia διοπτεύσεως και τον πλάτους και μή
κους τον τόπου. — Όταν τό πλάτος τού πλοίου 
εινε γνωστόν έκ μεσημβρινής, έπί παραδείγματι 
παρατηρήσεως, ή άληθής οιόπτευσις καλώς 
ώρισμένου σημείου, μικρότερα τών τεσσάρων 
ρόμβων άπό τού μεσμβρινού προσδιορίζει λίαν 
άκριβώς τό στίγμα, διά τής τομής αύτής μετά 
τού παραλλήλου τού πλάτους.

Κατά τόν αύτόν τρόπον, όταν τό μήκος τού 
πλοίου εινε γνωστόν (ώ; έπί παραδείγματι διά 
τού χρονομέτρου), οιόπτευσις γνωστού σημείου 
μεγαλειτέρα τών 4 ρόμβων άπό τού μεσημβ ρι- 
νού προσδιορίζει τό στίγμα, λίαν άκριβώς, διά 
τής τομής αύτής μετά τού μεσημβρινού τού 
γνωστού μήκους.

9. Λιά τοϋ ήχον.— Λαμπρόν μέσον προσ
διορισμού τής άποστάσεως εινε ή σημείωσις τού 
αριθμού τών δευτερολέπτων τών παρελθόντων 
μεταξύ τής λάαψεως τού πυροβόλου καί τής 
άντιλήψεως τού ήχου. Διαιρούντες τόν αριθμόν 
τών δευτέρων διά 5 καί άφαιρούντες άπό τό πη
λίκου το δωδέκατον εύρίσκομεν τήν άπόστασιν 
εις μιλιά μετά μεγίστης προσεγγίσεως.

Πρδγμ. Τό παρελθόν διάλειμμα άπο πυρο
βολισμού (τής λάμψεως) ριφθέντος έκ τού φρου
ρίου τής Κερκύρας μέχρι τής άντιλήψεως τού 
ήχου ήτο 30ο. Ζητείται ή άπόστασις εις μιλιά.

Διαιρούμευ τό 30 διά τού 5 καί έχομεν πη
λίκου 6, έξ αύτού άφαιρούμεν τό δωοέκατον 
ήτοι 0,5 καί εύρίσκομεν τήν ζητουμένην άπό- 
στασιν 5.ρ μίλλια.

Μ. Ματθαιοποτλοχ
Υποπλοίαρχος τοϋ Π. Ναυτικού.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΝθΡΑΚΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ευτυχώς ώς έξ άρχής προεβλέπομεν δέν 
ήτο δυνατόν ή νά έπικρατήσωσιν ύγιεις άρ- 
χαί κοί σκέψεις έπί τοΟ πρός στινμήν άνα- 
φυέντος ζητήματος τής ά-.Ορακευσεως έν 
Πειραιεϊ τών έμπορικών ατμόπλοιων,ήν άν- 
θράκευσιν, ώς άνθρακς φορτίου ήθέλησε νά 
χαρακτηρίση τό τελωνείου Πειραιώς. Ό 
τμηματάρχης τοϋ τε) ωνειακοϋ τμήματος 
κ. Άνδρικόπουλος παρ ’ ού έζητήσαμεν 
πληροφορίας μάς έβεβαίωσεν δτι τοιοϋτον 
μέτρον ήΟελεν εϊσΟαι παράνομον καί έςέ- 
φρασε τήν άπορίαν του πώς δ κ. Τελώνης 
προέβη εις χαρακτηρισμόν τής άνθρακεύ- 
σεως ώς έμπορεύματος. ’Αλλά καί τό λι- 
μεναρχειον ουδόλως έλαβεν ύπ’ δψει τήν 
σημείωσιν του τελωνείου ,ουτω δέ μετά τήν 
άποδοκιμασίαν τής Άνωτέρας Τελωνιακής 
Άρχής δύναται όριστικώς νά θεωρηθή ώς 
κατ ’ευχήν λυθέν τό ζήτημα ύπέρ τών 'Ελ
ληνικών φορτηγών άτμοπλοίων.

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Έν Γλασκώβη τής ’Αγγλίας οί έκ Γα- 
λαξειδίου κ. κ. Γ. Βισβίκης, Ίω. Γκαβέ- 
ρσς καί Σία προέβησαν εις τήν αγοράν τοϋ 
Άγγλικοϋ άτμοπλοίου Bellingham τόν
νων 2,450, κατασκευής τοϋ 1879 άντί 
λιρών Αγγλικών 8,250.

Τό άτμόπλοιον τοϋτο καίει κατά εικοσι
τετράωρον 12 —13 τόννους γαιάνθρακος.

ΠΩΛΗΣ1Σ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
’Εν Λίβερπουλ τής ’Αγγλίας έγένετο συνέ- 

λευσις τών μετόχων τής έκει Εταιρίας τών 
κ. κ. ΙΙαπαγιάννη καί Σίας, κατά τήν όποιαν 
άπεφασίσθη ή πώλησις τού στόλου αύτής 
έξ 8 άτμοπλοίων, εις τόν διευθυντήν καί ένα 
έκ τών μεγαλειτέρωυ μετόχων κ. J. ΕΙΙβΓ- 
man.

Τά 8 άτμόπλοια τής 'Εταιρίας Παππα- 
γιάννη καί Σία; είναι έν συνόλω τόννων χω< 
ρητικότητός 21,815.
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TO ΣΤΓΧΡΟΝΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ*
Τήν σήμερον οπότε τοσοϋτος γίνεται λόγος 

'•-ft της παρ ’ ήμ.ϊν ναυτιλίας ενδιαφέροντος είνε 
παρακολούθησή τις τάς ένεργείας, αϊτινες 

καταβάλλονται ύπο τών διαφόρων κρατών πρός 
ύποστήριξιν τών εφοπλιστών καί της έν γένει 
ναυτιλίας των.

Το ναυτικόν πρέπει νά ήνε έκ τών ποώτων 
φροντίδων τών έκάστοτε Κυβερνήσεων, διότι, 
πλήν της μεγίστης ύλικής ώφελείας,ήν καρποϋ- 
ται το έθνος έκ της ίδιας αύτοϋ ναυτιλίας, πλην 
της εργασίας ήτις παρέχεται εις τά ναυπηγεία, 
τά μηχανουργεία καί τήν βιομηχανίαν έν γένει, 
πλήν τής σημαντικής συνδρομής ήν παρέχουσιν 
εις τό έθνος τά μεγάλα εμπορικά πλοία χρησι
μοποιούμενα εν καιρώ πολέμου ώς μεταγωγικά, 
ό'λως ίδιάζουσα καί ανεκτίμητος σημασία άπο- 
δίδεται εις τήν άπανταχοϋ τού κόσμου έμφάνισιν 
τής έθνικής σημαίας· τό έμπορικόν ναυτικόν δέν 
είνε πηγη πλούτου μόνον εις το έθνος εις τό 
όποιον άνήκει, είνε προσέτι ένδειζις έμπορικής 
πίστεως, ουνάμεως καί μεγαλείου.

Κατά τά τελευταία έτη ή Γαλλία βλέπει 
έαυτήν κατωτέραν δσημέραι κατέχουσαν θέσιν 
έν συγκρίσει πρός τά άλλα ναυτικά έθνη. Εις 
το κοινοβούλιον αύτής πολύς έγινεν λόγος περί

τής καταστάσεως ταύτης, συνεστήθη δέ καί 
επιτροπή όπως μελετηση το ζήτημα και άπο- 
φανθή α' .) ποια ήσαν τά αίτια καί β' .) ποια 
τά ληπτέα μέτρα πρός έπαναφοράν τοϋ ναυτι
κού εις τήν προτέραν αύτοϋ περιοπήν.

Οί κάτωθι πίνακες δέν χρήζουσι σχολίων.
Κατά το έτος 1887 ή άτμήοης ναυτιλία τών 

εζής τεσσάρων κρατών, λογιζομένων τών άνω 
τών 1000 τόννων άκαθαρίστου χωρητικότητος 
άτμοπλοίων μόνον, ήτο’:

’Αγγλία 6,594,496 τόννους
Γ αλλία 722,252
Γερμανία 628,296 ))
Νορβηγία 150,689 »

κατά δέ τό 1895
’Αγγλία 9,984,280 τόννους
Γερμανία 1,306,771 »
Γαλλία 864,598
Νορβηγία 455,317 »

Καταφανής είνε Α σχετική στασιιιόττις 
τής Γαλλίας καί ή μεγάλη αύξησις τοϋ γερ
μανικού στόλου. Κατά τά δέκα έτη (1887 — 
1897) διά τά επόμενα κράτη (εις τόννους ακα
θαρίστους) ή αύξησις είνε ή εξής :

Έτη ’Αγγλία Γαλλία Γερμανία Ν ορβηγία Ισπανία ’Ιταλία

1887 6,592,496 722,252 628,296 150,689 388,581 243,491
1888 6,873,552 752.028 662,331 160.568 395,685 276.326
1889 7,507,885 747.512 771.998 191,953 411.713 290,041
1890 8,043,872 805,983 930,754 245,052 423.627 294,705
1891 8.536.994 843,486 1,083,307 221.202 439,585 313,306
1892 8,912,522 835,045 1,091,472 339.147 438.113 317,532
1893 9.383,361 856,375 1,144,199 362,652 439,657 323,595
1894 9,706,976 872,103 1,216,092 406.119 465,273 319,049
1895 9,984,280 864,598 1,306,771 455,317 488.955 318,750
1896 10.245.277 933.224 1,360.472 494,612 519,315 344.523

Παρά πολλοίς επικρατεί νϋν ή ιδέα ότι ή 
ίστιοφόρος ναυτιλία είνε πλέον πράγμα τοϋ πα
ρελθόντος. Καί έν τούτοις εις τά μεγάλα ναυ
τικά κράτη, αυτή αύξάνει κατ ’ έτος μέ μόνην 
τήν οιαφοράν ότι τά παλαιά ξύλινα πλοία άντι- 
κατεστάθησαν διά νέων μεγάλων σιδηρών ή χα-

fl) Αί πλεισται πληοοφορίαι τής μελέτης ταύτης 
έλήφθησαν έκ τοϋ έργου τοϋ γάλλου πρφην βουλευτοΰ 
J. Charles-Roux, «Notre Marine Marchande».

λυβδίνων. ών τά ιστία χειρίζονται διά βοηθητι
κών ατμομηχανών. Άπό τό 1881 —1898 έ- 
ναυπηγήθησαν σιδηρά καί χαλύβδινα πλοία 
ιστιοφόρα χωρητικότητος πλέον τών 2,200,000 
τόννων έν Ευρώπη 20 °/0 τής χωρητικότητος 
τών νϋν έν Άγγλίρί ναυπηγουμένων πλοίων 
είνε ιστιοφόρα.

Ή Γερμανία ή τόσον προοδευτική τοσοϋτον 
έπεδίωξε κατά τά τελευταία έτη τήν αυξησιν

τής ιστιοφόρου ναυτιλίας ώστε, κατά το 1898 
λααβανομένων μόνον ύπ’δψιν τών άνω τών 
χιλίων τόννων χωρητικότητος ιστιοφόρων αύτη 
είχεν 202 πλοία χωρητικότητος 311,742 τόν
νων έν ω ή Γαλλία ή έπί τόσα έτη τήν δευτέ- 
ραν θέσιν κατέχουσα (έρχομένη μετά τήν Αγ
γλίαν) είχε μόνον 47 πλοία χωρητικότητος 73, 
793 τόννων.

Ένδιαφέοουσαν στατιστικήν έοημοσίευσεν το 
Bureau Veritas διά τό έτος 1895, διά μέν 
τά ιστιοφόρα λαμβάνει ύπ ’ δψιν τά άνω τών 
50 τόννων, διά δέ τά άτμόπλοια, τά άνω τών 
100 τόννων καθαράς χωρητικότητος καί δίδει 
τόν άριθμόν τών πλοίων καί τήν χωρητικότητα 
τήν άνήκουσαν εις έκαστον Κράτος ;

' Λτποι^όρα

Ύπό Σημαίαν ’Αριθμός KaSxf-x χωρητι- 
κότης

Τπό σημαίαν ’Αριθμός Καθαρά χωρητι- 
,κότης

’ Αγγλικήν 8,726 3.267.625 ’Ισπανικήν 1,115 167,143
’Αμερικανικήν 3,881 1.358.467 Δανικήν 795 149.843
Νορβηγικήν 2,801 1,176,174 'Ολλανδικήν 642 139.649
Γερμανικήν 1,096 566,973 Βραζιλιανήν 320 73.519
Ιταλικήν 1.692 472.002 Χιλιακήν 142 73.162
Ρωσσικήν 1,753 363 046 Αύστρο-Ούγγρικήν 209 67.951
Σουηδικήν 1,444 285 665 II ορτογαλλικήν 202 46 820
Γαλλικήν 1.425 252.940 ’Αργεντινήν 154 38 071
’Ελληνικήν 1.051 246.196 ’Ιαπωνικήν 249 32.880
Τ ουρκικήν 1.247 241.096 'Ετέρων κρατών 396 116.338

' Γπό Σημαίαν
ι

Αγγλικήν..........
Γερμανικήν ·· · 
Γαλλικήν ..........
’Αμερικανικήν · . 
Ισπανικήν..........

Νορβηγικήν·· ·
Ιταλικήν...........
Ολλανδικήν · · ·
Ιαπωνικήν · · ■ 

Ρωσσικήν............
Αΰστροουγγρικήν 
Δανικήν...............
Σουηδικήν..........
Ελληνικήν · · · 

Βραζιλιανήν · · ■ 
Βελγικήν · · · · ■ 
Τουρκικήν ·· ·■ 
Πορτογαλλικήν · 
Σινικήν.............
Ετέρων εθνών ·

ΆτμόπΑοια

Αριθμός

5,690
831
532
477
365
551
222
204
267
314
156
265
427
107
314

66
81
32
37

217

Χωρητικότητος

άκαθαίίστου

10,245,577
1,360,472

933,244
761,707
519,315
494,612
344,523
320,794
313,563
277,302
254,269
248,773
233,777
144,975
139,305
129,399
69,572
55,229
53,385

189,700

καθαράς

6,413,276
896,346
488,676
529,716
339,220
314,304
218,592
222,439
192,400
179,149
154,521
150,445
161.078
88,968
88,908
91,266
42,164
36,542
33,985

119,000
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Ή θέσις τής. Γαλλίαο, λαμ,βανου.ένου ύπ’ 
ό'ψιν ότι άλλοτε ήτο οευτέρα, είνε οίκτρά. Ή I 
δέ έπιτροπή άπήντησεν ότι αίτια τής καταστά- I 
σεως ταύτης ήσαν πολλά.

Έν πρώτοις, παραβαλλομένη πρός τήν Άγ- I 
νλίαν καί τήν Γερμανίαν, ή Γαλλία υ.ειονεκτεϊ I 
ώς προς τήν τιμήν τής ναυπηγήσεως άνερχομέ- I 
νην καί μέχρι διαφοράς 30 °/0 έπί πλέον προ- I 
ερχομένην έκ τής εύθηνίας τών πρώτων ύλών I 
καί τής έργασίας άκόμη εις τά Κράτη ταύτα. I 

Τά ’Αγγλικά ναυπηγεία έχουσι τό μέγιστον I 
προτέρημα τής ταχύτητας τής κατασκευής κατά I 
τού οποίου οί Γάλλοι άουνατούσι νά συναγωνι- I 
«θώσιν. Ή ’Αγγλία έξάγει κατ’έτος 30,000, I 
000 τόννους γαιανθράκων, οϊτινες παρέχουσιν I 
διαρκές έξαγωγικόν φορτίον καί διά τά μεγα- I 
λήτερα πλοία, πρός τούτοις δέον νά λάβη τις I 
ύπ ’ όψιν τήν διαρκή αύξησιν τού πληθυσμού I 
καί τήν ιδιαιτέραν άγάπην, ήν τρέφει δ άγγλι- I 
κός λαός πρός τά τής θαλάσσης.

Τέλος, έκεΐ τά πάντα συντείνουσιν εις τήν I 
αύξησιν τής ναυτιλίας, ή έξαγωγή τών γαιαν
θράκων, τά μηχανουργεία, τά εκατομμύρια άν- I 
θρώπων, οϊτινες τρέφονται έκ προϊόντων ε’ισαγο- I 
μένων έκ τού έξωτερικού, οί έμποροι τών Ίν- I 
διών καί οί ύφαντουργοί τού Manchester, ούτω I 
δέ, καίτοι υπάρχει μέγιστος συναγωνισμός μεταξύ I 
τών έξοπλιστών τά συμφέροντα είνε τόσα.ώστε I 
πάντοτε εύρίσκονται κεφάλαια αν καί οί έκ τού- I 
των τόκοι είνε ώς έπί τό πολύ εύτελέστατοι. I

Τό Γερμανικόν ναυτικόν οφείλει τήν εύημε- I 
ρίαν του εις τήν μεγάλην αύξησιν τής Γέρμα- I 
νικής φυλής,ήτις έπλημμύρησεν τον κόσμον καί I 
κυρίως εις τήν γιγαντιαίαν άνάπτυξιν, ήν έλα- I 
βον κατά τά τελευταία ταύτα έτη τό Γερμανι- I 
κόν έμπόριον καί βιομηχανία.

Έν ω τά ’Αγγλικά πλοία μεταφέρουσι τά 
έμπορεύματα όλου τού κόσμου τά Γερμανικά 
ύπηρετούσι κυρίως τάς άνάγκας καί τά συμφέ
ροντα τού Γερμανικού εμπορίου.

ΙΙλήν τών ’Αγγλικών καί Γερμανικών πλοίων, 
καί τά Νορβηγικά κατέχουσι λίαν σημαίνουσαν 
θέσιν ώς πρός τήν μεταφοράν τών διεθνών έμπο- 
ρευμάτων. Η ΰπαρξις τού ναυτικού τούτου 
οφείλεται εις τό ότι ή Νορβηγία κέκτηται μεγά- 
λον πληθυσμόν ναυτικόν άδυνατούντα νά εύρη 
άλλαχού τής θαλάσσης πόρον ζωής, τά δέ πλη
ρώματα άρκούμενα εις μισθούς ευτελείς έπιτρέ- 
πουσιν ούτω εις τούς Νορβηγούς έξοπλιστάς νά 
έφοπλίζωσιν έπικερδώς πλοία ναυπηγηθέντα 
έκτος τής πατρίδος των καί τούτο μόλον ότι οί 
λιμένες,εις ούς άνήκουσιν είνε μικράς έμπορικής 
σπουδαιότητος.

Αύται ήσαν αί κυριώτεραι αίτίαι, άς ύπέδει- 
ξεν ή έπιτροπή του Γαλλικού κοινοβουλίου.

ΙΙρος άνακούφισιν δέ τής ναυτιλίας προέτεινεν 
νομοσχέδιου όπερ καί έψηφίσθη τω 1881.

Τούτο συνίστατο’:
α' .) Εις έπιχορήγησιν εις τούς έφοπλιστάς 

οΓ όλον το οιανυθέν διάστημα μεταξύ λιμένων 
εύρισκομένων εις άπόστασιν άλλήλων άνω τών 
60 μιλλίων έξ 1, φρ. 50 δΓ έκαστον μίλλιον 
καί έκαστον τόννον καθαράς χωρητικότητες διά· 
τά έν Γαλλία ναυπηγηθέντα πλοία καί έξ 0, 
φρ. 75 διά τά έν τή άλλοδαπή άγορασθέντα 
καί έκγαλλισθέντα πλοία.

β’ .-) Εις έπιχορήγησιν εις τά ναυπηγεία. 
Διά τά έκ σιδήρου r 
χάλυβος πλοϊα · · · · 
Διά τά έκ - ξύλου · · · 
πλοία άνω τών 200 τόν. 
κάτω τών 200 τόννων. 
Διά τάς μηχανάς καί · · 
βοηθητικά μηχανήματα

Αί γενναϊαι αύται ι

60 φρ. δι ’ έκαστον τόν

40 φρ.νον άκαθαρίστου
30 φρ. χωρητικότητες 

X ■

. 12 φρ.κατ’100 κοιλά.
Αί γενναϊαι αύται επιχορηγήσεις έπέφερον 

μέν σχετικήν τινα καλλιτέρευσιν εις τήν έν γέ- 
νει κατάστασιν, άλλ ’ επειδή δ ψηφισθείς νόυ,ος 
ήτο διά δέκα μόνον έτη, μετά την παρέλευσιν 
των πρώτων ετών δ άριθμος των ναυπηγούμε
νων πλοίων ήρχισε πάλιν νά έλαττούται, διότι 
έθεωρειτο πιθανόν ότι δέν θά άνανεούτο ούτος. 
Καί τω δντι την 30ην ’Ιανουάριου 1893 έγέ- 
νετο νέος νόμος διαφέρων του πρώτου καθ ’ όσον 
κατήργει την έξ 0, φρ. 75 έπιχορήγησιν εις 
τά έκγαλλισθέντα πλοία.

Έκτοτε μέγας διεξάγεται πόλεμος μεταξύ 
των εφοπλιστών καί τών ναυπηγών τών μέν 
ύπέρ, τών δέ κατά της έπιχορηγήσεως ταύτης. 
Συμφωνούσι δέ μόνον εις τό ότι ή Γαλλική ναυ
τιλία δέν δύναται νά ύπάρξη άνευ γενναίων κυ
βερνητικών χορηγήσεων.

Αύται νυν άνέρχονται εις 8,000,000 φρ. 
έτησίως καί μόλον τούτο ή τιμή τών πλοίων 
υπερβαίνει είσέτι τήν έν ’Αγγλία.

Έκ της βραχείας ταύτης μελέτης βλέπομεν 
εις ποιους λόγους οφείλεται ή ευημερία τής ναυ
τιλίας τών μεγάλων ευρωπαϊκών ναυτικών 
εθνών.

Κατά δεύτερον λόγον έρχονται ή 'Ισπανία, 
ι ή ’Ιταλία, ή ’Ρωσσία καί Σουηδία κλπ. ώς 

έμφαίνεται έκ τών άνω πινάκων.
Ή Ελλάς κατέχει ούχί εύκαταφρόνητον θέ

σιν, έκτοτε δέ βεβαίως ή άτμήρης ναυτιλία 
I έδιπλασιάσθη σχεδόν, ούχ ήττον όαως τούτο δέν 
I άρκεϊ δι ’ ημάς οϊτινες έχομεν τήν άξίωσιν ότι 
I είμεθα κατ’ εξοχήν ναυτικόν έθνος.

Τά παρ’ήμίν ιστιοφόρα είνε παλα.ιού τύπου 
I καί μικράς χωρητικότητας, σπανιώτατα δέ έπι- 
I χειρούσι πλόας έκτος τής Μεσογείου.

Βεβαίως δεν ούναταί τις νά ζητήση άπό τό

Ό λιμήν τής Βραΐλας κατα τήν φίρτωσιν τών ’Ελληνικών ατμόπλοιων.

πτωχόν μας έθνος νά δίδη έπιχορηγήσεις, ούχ 
ήττον θά ήτο δυνατόν νά^ένθαρρύνη τήν άπό- 
κτησιν μεγάλων πλοίων έλαττώνον σημαντι- 
κώς τά τέλη τών άνω τών χιλίων τόννων ιστιο
φόρων καί τών άνω τών 3000 τόννων άτμο- 
πλοίων.

Μεγίστη σημασία πρέπει νά δίδηται εις τά 
πλοϊα μεγάλης χωρητικότητες, διότι ταύτα μό
νον δύνανται νά συναγωνισθώσιν έπιτυχώς εις 
τήν οΐκονομικωτέραν υ.εταφοράν τών διεθνών 
έμπορευμάτων.

Κάλλιστα δύναται νά παραβληθή ή Ελ
λάς πρός τήν Νορβηγίαν διότι ώς έκείνη πλη
θυσμόν ναυτικόν μεγάλον έχομεν άδυνατούντα 
νά εύρη άλλαχού πόρον ζωής, καί ολιγαρκείς 
είνε οί ήμέτεροι ναυτικοί.

Τό Νορβηγικόν άτμήρες ναυτικόν κατέχει 
τήν έ’κτην θέσιν μεταξύ τών άλλων κρατών, 
τό δέ ιστιοφόρου ναυτικόν τήν τρίτην. Ούδείς 
λόγος ύπάρχει υ« μή κατέχη καί ή Ελλάς 
έπίζηλον θέσιν, διότι σύν τοις (αλλοις παρέχει 
καί πρώτας ύλας αϊτινες, ώς δ γαιάνθραξ τής 
’Αγγλίας πάντοτε θά έξάγωνται, τοιαύται οέ 
είνε τά μέταλλα, ή σμύρις,τό μάρμαρον, ή στα- 
φίς, δ λευκόλιθος κλπ. θά είσάγωυται δέ τα- 
κτικώς δ σίτος καί οί γαιάνθρακες. Ή ποσό- 
της τούτων δέν δύναται ή νά βαίνη αύξά- 
νουσα. Οί λιμένες μας δσημέραι βελτιούνται, 
άυάλογου δέ πορείαν άκολουθούσιυ αί τόσην 
συνάφειαν έχουσαι συγκοινωνία καί βιομηχανία, 

ό’θεν τά βέλτιστα θά ηδυυάμεθα νά περιμέυω- 
μεν, έάν ύπήρχον οί άπολύτως αναγκαίοι νό
μοι περί συνεφοπλισμού καί άσφαλείας εις τά 
άφορώντα τάς συναλλαγάς τών υαυτιλλομέυων 
καί ή άναγκαία κυβερνητική φροντίς.

Νικ. Γ. ΓΙαςπαίης

ΟΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ

Είνε ύπεύθυνος δ άσφαλιστής διά τάς έκ τής 
πυρκαϊάς έπελθούσας ζημίας, άμα ή άσφάλεια 
έγένετο ύπό τόν όρον ελεύθερου άβαρίας ειδικής, 
έξαιρουμέυης πυρκαϊάς.

Χάριυ τών άναγνωστών τής «Ναυτικής Ελ
λάδος», οί πλεϊστοι τών όποιων τυγχάνουσι μή 
νομικοί, σκοπούσης άλλως τε τήν θεωρητικήν 
κοςί πρακτικήν άνάπτυςιν τών άφορώντων εις τά 
έν γένει ναυτικά ζητημάτων, ποιούμεθα μικράυ 
ιστορικήν έκθεσιν τού όρου ελεύθερον άβα. 
?ίας

Ό όρος ούτος συνομολογειται, είτε μεταξύ 
άσφαλιστού καί άσφαλιζομέυου, είτε μεταξύ ι
διοκτήτου τού πλοίου καί φορτωτού. Κατά τήν 
δευτέραν περίπτωσιν, έχομεν τήν λεγομένην ρή
τραν άπαλλαγής, ήτις κατέστη δ συνηθέστατος 
καί άπαραίτητος όρος τών φορτωτικών, όστι« 
έν τούτοις, δίδει χώραν εις διαφόρους στρεψοδι-
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κίας των εφοπλιστών καί ύποθάλπει την κακήν 
τούτων πίστιν, ώς πολλάκις ύπέδειξα άπό των 
στηλών τής έν Άθήναις έκδιδομένης δικαστικής 
’Εφημερίδες Θέμις, παρά πόδας σχετικών πρός 
τό θέμα τούτο αποφάσεων τών αλλοδαπών δι
καστηρίων.

Ό Θαλάσσιος "Οδηγός (Guidon de la 
mer), οΰδαμώς ποιείται μνείαν τοιούτου όρου 
έν ταϊς άσφαλείαις μολονότι πολλάς συνήθειας 
ούσας έν χοήσει έν Rouen ύποδείκνυσιν.

Ό όρος ούτος τό πρώτον έτέθη έν χοήσει κα
τά τούς εις τά παράλια τής Μεσογείου πλους 
προκειμένου περί μικρών πλοίων, άτινα παρα- 
πλέοντα τάς άκτάς ένήργουν τήν μεταφοράν ε
δωδίμων, περιελαμβάνετο δέ ή άπαλλαγή αύτη 
έν τώ άσφαλιστικώ συμβολαίω τής Γενεύης ύπό 
τήν εκφρασιν «exclusio Jetto ed avaria» οί 
δέ άσφαλισταί, άπηλλάσσοντο μόνον διά τάς μέ
τριας καί άναξίας λόγου άβαρίας έπί τών τοιού- 
των'έδωδίμων, καί τούτο πρός αποφυγήν τών 
άναφυομένων έρίδων διά τοιαύτας μικράς ζημίας 
συνήθως καί εύχερεστάτας. ώς έκ τού είδους τού 
φορτίου.

Ύπό τοιούτους όμως όρους, έγεννώντο μεί- 
ζονες δυσχέρειαι περί τήν έκτίμησιν τής εύθύνης 
τών ασφαλιστών,διότι ή εύθύνη αύτών έξηρτά- 
το έκ τού γεγονότος &ν ή άβαοία ήτο μικρά 
καί άναξία λόγου, ή τούναντίον μεγάλη καί 
σημαίνουσα, διά τούτο ώς πληροφορεί ήμάς. ό 
αρχαίος νομοδιδάσκαλος EmerigOIl καθιερώθη 
έν Μασσαλία συνήθεια, καθ’ ήν ό όρος «έλεύ- 
θερον άβαρίας» περιελάμβανε πάσαν άβαρίαν ύ
πό γενικήν έποψη», ή δέ χρήσις τοιούτου όρου 
δέν άπέκλειεν έν τούτοις τον ασφαλιστήν τής 
εύθύνης διά τήν ζημίαν, όταν ή ζημία ήτο το- 
σαύτη, ώστε ήδύνατο νά δώση αφορμήν πρός 
έγκατάλειψιν, ήτοι, ό άσφαλιζόμενος εδικαιού
το, ή νά εγκατάλειψη τό άσφαλισθέν, ή νά έ- 
γείρη τήν περί άβαρίας άγωγήν. Έπί τή. βά
σει ταύτη συνετάχθη καί τό άρθρον -409 τού ή- 
μετέρου ’Εμπορικού Κώδικος.

"Ο ήμέτερος ’Εμπορικός νόμος άρίζων τήν 
έννοιαν τού όρου «έλεύθερον άβαρίας,» κανονίζει 
τάς συνέπειας τής τοιαύτης γενικής ρήτρας, ά- 
σχέτως πρός πάσαν έξαίρεσιν συνομολογουμένην 
μεταξύ άσφαλιστού καί άσφαλιζομένου, δέν δ- 
μιλεϊ δέ συνεπώς τίνες έσονται αί συνέπειαι τού 
όρου, άμα γίνονται εξαιρέσεις ώρισμένων δυστυ
χημάτων, οίον «έλεύθερον άβαρίας» έκτός τών 
συμπτώσεων συγκρούσεως. προσαράξεως. καθί
σματος, πυρκαίας κ.τ.λ.

Κατά τόν ’Αγγλικόν νόμον, ό όρος «έλεύθε
ρον άβαρίας» ύπόκειται εις περιορισμόν τινα. 
Ούτω α’) δέν έφαρμόζεται εις τάς γενικάς ά- 
βαριας (Unless general) καί β' δέν έφαρμό

ζεται έν περιπτώσει καθίσματος τού πλοίου. 
’Αλλά κατά τήν δευτέραν περίπτωση» ύπάρχου- 
σι δύο διάφορα συστήματα. Κατά τό [χέν γενο- 
υ.έν ου καθίσματος, ό άσφαλιστής εύθύνεται, χω
ρίς νά έξετασθή έάν αί ζημίαι προήλθον έκ τού 
καθίσματος τού πλοίου ή ού, ώς έπί παραδείγ- 
ματι έάν ή ρήξις, ήτις προύξένησε τήν ζημίαν 
παρήχθη $ μετά τό κάθισμα.

Κατά τό δεύτερον, ό άσφαλιστής εύθύνεται 
έν περιπτώσει καθίσματος, έφ ’ όσον το κάθισμα 
ύπήρξεν ή αιτία τής ζημίας.

Τό πρώτον τών δύο τούτων συστημάτων ύ- 
περίσχυσεν έν ’Αγγλία, έν ω τό δεύτερον όπερ 
εινε καί λογικώτερον άπεδέχθησαν έν Γαλλία.

Κατά τόν Γερμανικόν ’Εμπορικόν νόμον άρ
θρον 855 ή ρήτρα: έλεύθερον άβαρίας: έξαιρου- 
μένου καθίσματος, έπεκτείνεται έπί διαρ^ήξεως 
τού σκάφους, καθίσματος, καί έν γένει παντός 
γεγονότος, καθιστώντος τό πλοϊον άνεπίδεκτον 
επισκευής. ( Έπεται τό τέλος)

Σύρος Emm. Μακρτριαννης
δικηγόρος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
Κατά τόν ήμέτερον έν ΝοβορΟσσίσκη άντα- 

ποκριτήν τόν παρελθόντα μήνα Μάϊον κατέ
πλευσαν έκει τά εξής ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
άτμόπλοια: «Ασημίνα» τόννων 1781, προερ- 
χόαενον έκ Ταϊγανίου δΓ Άμβούργον μέ έξα- 
γωγέα τόν κ. Σαρσέντην, ύπό φορτίον κριθής 
49,060 συμπληρωθέν ύπό τών κ. κ. Υιών 
Ζίφου καί Σία, μέ ναύλον 8 σελ. καί 9 καί 
ύπό πλοίαρχον τόν κ. ’Εμπειρικόν.

Επίσης τό Ελληνικόν άτμόπλοιον «Στέ
φανος» τόννων 1060 προερχόμενον έκ Ταϊ
γανίου διά Μασσαλίαν μέ έξαγωγέα τόν κ. 
Λουδ. Δρέύφους.

Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» τόννων 1569 
έκ Ταϊγανίου διά Μασσαλίαν μέ έξαγωγέα τό 
Comptoir d’ Exportation.

Καί τήν 4 ’Ιουνίου τό άτμόπλοιον « ’Αλέ
ξανδρος Μιχαλινός» τόννων 1430 έκ Ταϊγα- 
νίρυ δΓ Emden μέ σίτον 41,600 καί σίκα
λην 20,650, άφιχθέν έκει έκ Ταϊγαννίου ύπό 
πλοίαρχον τόν κ. Γ. ΙΙιττάν πρός συμπλήρω
ση» τού φορτίου. Ναύλος 8 σελλ. Έκ τού 
διαβιβαζομένου ήμΐν λεπτομερέστατου πίνα- 
κος μανθάνομεν ότι κατά τόν παρελθόντα 
Μάίον εις Νοβοροσσίσκην κατέπλευσαν 17 ύπό 
’Αγγλικήν σημαίαν άτμόπλοια, τόννων 34000 
περίπου, ύπό ’Ιταλικήν 2 τόννων 2778, ύπό 
Γαλλικήν 4 τόννων 5,500 περίπου, ύπό Γερ
μανικήν 4 τόνν. 4,643 καί ύπό Τουρκικήν 
άλλ’ εις Έλληνας ίδιοκτήτας άνήκοντα δύο 
τόννων 2279.

*

ΝΑΤΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
(ΙΙθλ,ειιικόν Ναυτικόν).

’Αγγλία. Τό θωρηκτόν «Bulwark», εκτο
πίσματος 15,000 τόννων έξετέλεσεν έπί όκτά 
ωρον δοκιμάς μεγάλης ταχύτητες διά τεχνητού 
έλκυσμού- ύπο πίεσιν έν τοϊς λέβησι 19, χιλιο- 
γραμ. 7,έδωκεν ίππους 15358, στροφάς 110 καί 
ταχύτητα 18 κομβ. 5’ ή κατανάλωσις τών 
καυσίμων ήτο 0, χιλιογρ. 85 καθ ’'ίππον' καί 
ώραν.

Τό θωρηκτόν «Implacable» έπανέλαβε τάς 
δοκιμάς τού πυροβολικού του μετά τροποποιή 
σεις τινάς έπενεχθείσας εις τούς πύργους αύτού.

Τό καταδρομικό'» 3η? τάξεως «Pandora», 
ού αί δοκιμαί είχον διακοπή άπό τεσσάρων μη
νών έ'νεκεν σπουδαίων έκφυγών τού άτμού, ήδυ- 
νήθη νά έπαναλάβη αύτάς τήν 5 Ιουνίου, έκτε- 
λέσαν τετράωρον δοκιμήν ταχύτητος διά τεχνη
τού έλκυσμού- ύπό πίεσιν έν τοϊς λέβησι 17, 
χιλιογρ. 9, έδωκεν ίππους 7330, στροφάς 245 
καί μέσην ταχύτητα 19, κομβ. 72" ή κατανά 
λωσις τών καυσίμων ήτο 1, χιλιογρ. 13 καθ’ 
ίππον καί ώραν, Ή κατασκευή τού πλοίου τού
του διήρκεσε 3 */2 περίπου έτη.

Τό καταδρομικό-» δευτέρας τάξεως «Miner
va» ού οί λέβητες εΐσί κυλινδρικοί έπεράτωσε 
τάς δοκιμάς του. Τό «Hyacinth» όπερ έχει 
λέβητας Belleville θ ’ άρχίση τάς ίδικάς του
1) διά δρόμου διάρκειας 30 ώρών καί 2000 
ίππων, 2) διά δρόμου 30 ώρών καί 5000 ίππων, 
3) διά δρόμου 3 ώρών καί 8000 ίππων- είτα 
τά ούο ταύτα πλοία θέλουσι πλεύσει όμού εις 
Γιβραλτάρ, διά μεγάλης ταχύτητος.

Ή μικρού βυθίσματος κανονιοφόρος «Tael» 
εκτοπίσματος 85 τόννων ήρξατο τών δοκιμών 
αύτής έν τη έκβολή τού Ταμέσεως καί ήδυνήθη 
νά διατηρήση έπί πολλάς κατά συνέχειαν ώρας 
ταχύτητα 13 κόμβων, θερμαίνουσα μόνον διά 
ξύλων.

Τό Ναυαρχεϊον διέταξε τάς ναυτικάς άρχάς 
του DeVenport νά έφοδιάσωσι οιά μηχανημά
των τού άνευ σύρματος τηλεγράφου άπαντα τά 
εις τάς Άγγλικάς άκτάς έξωπλισμένα πλοία, 
τά τής έφεδρείας, τά τών στόλων τής Μάγχης 
καί τάς σχολάς- τά αύτά όργανα θά τοποθετών- 
ται καί έπί παντός θωρηκτού ή καταδρομικού 
αποστελλομένου εις τήν Μεσόγειον.

II Αγγλία ήρξατο ήδη νάναζητή τά μέσα 
οι ών θά δύναται νάποκρούη τάς προσξολάς 
τών ύποβρυχίων, άτινα τοσούτον περιεφρόνει 
~?ό ολίγων μηνών. Τινές έλπίζουσιν ότι αί διε
θνείς συνθήκαι θέλουσιν απαγορεύσει τήν χρήση» 

τών πλοιαρίων τούτων κατά του: 
πεπολιτισαένων κοατών, ώι ~ 
απροόπτου καί έν τω σκότει. 
κειται εις τάς παραδόσεις τού 
όμως ή άπαγόρευσις αύτη δέν 
ζητούσιν όπως έκτελεσθώσι 
τορπιλλικών, άτινα μόλι 
γίσκον τού ύποβρυχίου

ιλέμους τών 
ιβαλλόντων έξ 
υθ ’ οπερ άντί - 

ναυτικού- έπειδή 
θεωρείται πιθανή
ιράματα δι ’ άντι 

αρατηρούσι τόν πυρ- 
να έκσφεδονίζωσι κατά 

τήν διεύθυνσιν ταύτην τορπίλλην, προεικάζον 
τες ότι ή έκρηξις αύτής θά ή έπαρκής όπως 
καταστρέφη τήν εύστάθειαν τού ύποβρυχίου ή 
τουλάχιστον, όπως προξενή σοβαράς βλάβας εις 
τά τόσον λεπτά όργανα τούτου. Επίσης θε- 
λουσι γείνει καί δοκιμαί διά τών άκτίνων Roet
gen όπως έξευρεθή τρόπος δι ’ ού νά ή ορατός 

έκ τής έπιφανείας αύτής. 
/ πειραμάτων τούτων θέ- 

βρύχια, διότι τότε 
προσανατολίζωνται καί 

νάκολουθώσιν οίανδήποτε θέλωσι διεύθυνσιν χω
ρίς νά έχωσιν ανάγκην νάνέρχωνται άπό καιρού 
εις καιρόν εις τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, 
ϊνα έξακριβώσι τήνθέσιντων.

Τό θωρηκτόν «Formidable» (15000 τόν
νων, 15000 ίππων καί 18 κόμβων) άφ ’ ού διέ- 
κοψεν έπί τρε,ις μήνας τάς δοκιμάς του έπανέ
λαβε ταύτας έκτελέσαν τριακοντάωρον δοκιμήν 

‘/δ τ^’ δυνάμεως αύτού, τών 20 αύτού 
Belleville όντων ύπό πίεσιν 18 χιλιο-

gen όπως έξευρεθή τρόπο 
ό βυθός τής θαλάσσης · 
Ή έπιτυχία όμως τών 
λει ωφελήσει καί τά ύπ· 
ταύτα θά δύνανται νά 

διά τών 4 
λεβήτων ] 
γράμμων- έδωκε δέ ίππους 11628, στροφάς 101 
καί ταχύτητα 16 κομβ. 5- ή κατανάλωσις τών 
καυσίμων ητο 0, χιλιογρ. 85 καθ’ίππον καί 
ώραν.

Γαλλία. Τό τορπιλλοβόλον ανοικτής θαλάσ
σης «SirOCO» έξετέλεσεν έν Χερβούργω δοκι
μάς καταναλώσεως λίαν έπιτυχεϊς.

Κατηνάλωσε κατά μέσον όρον 275 χιλιογρ. 
καθ ’ ώραν.

Τά νέα ύποβρύχια, ών ή κατασκευή πρόκει
ται νάρχίση κατά τό τρέχον έτος θά ώσιν έφω- 
διασμένα, όπως καί τά αύτόνομα ύποβρύχια 
(submersibles), διά διπλού κινητήρας, δήλα 
δή δΓ ενός άταοκινητήρος ή άεροκινητήρος καί 
οι ’ ήλεκτρικών ρευματοπυκνωτών. Έν τούτοις 
ώς έκ τών διαστάσεων αύτών δέν θά εινε χυτό- 
νομα ύποβρύχια τού τύπου Narval, άλλ ’ άπλώς 
ύποβρύχια- ό άτμοκινητήρ (ή άεροκινητήρ) αύ 
τών θά χρησιμεύη διά τόν έπί τής έπιφανείας 
πλούν καί διά τήν πλήρωσιν τών ρευματοπυ
κνωτών, οίτινες θά χρησιμοποιώνται μόνον.όταν 
τό σκάφος εύρίσκεται ύπό τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης. Θά εινε έν μέρει μόνον αύτόνομα 
ύποβρύχια. διότι θά έχωσιν άκτίνα ένεργείας 
μεγαλειτέραν κατά τι τής τών μέχρι τούδε κα- 
τασκευασθέντων ύποβρυχίων (sOUS-marins),
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καί θά ίύνα,νται νά βυθίζωνται ταχύτερεν τοϋ 
Narva], τό· όποιον όπως πράξη τούτο, πρέπει 
νά πληρώση ύδατος τό μεταξύ των δύο αύτού 
σκαφών περιλαμβανόμενου κενόν, τούθ ’ όπερ εινε 
εργασία,ήτις ώς γνωστόν απαιτεί ικανόν χρόνον.

Ή Γαλλική κυβέρνησις παρήγγειλεν εις τά 
ναυπηγεία Normand δύο άντιτορπιλλικά καί 
δύο τορπιλλοβόλα 1η; τάξεως, άτινα θά φέρωσι 
τούς αριθμού; 26!) καί 270. Τοιουτοτρόπως ή 
κινητή άμυνα ένιοχύεται ολίγον κατ’ ολίγον αν
τικαθιστάμενων των παλαιών τορπιλλοβόλων 
2α; τάξεως ύπό νέων μονάδων αεγαλειτέρων 
καί στερεωτέρων. Τά μέν πρώτα χρησιμεύουσι 
διά τά καθημερινά γυμνάσια έν ω τά καλά 
τορπιλλοβόλα 1η;τάξεως τηρούνται έν εφεδρεία, 
ϊνα χρησιμοποιηθώσιν έν καίριο πολέμου, καί 
κινητοποιούνται άπό καιρού εις καιρόν.ϊνα έπα 
ληθεύεται ή καλή λειτουργία των οργάνων

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΣΤΜΙΙΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ

("ίστρια—Alunv Ούμάγκο.)
’Επί τής άκρας τού κατασκευαζομένου μό

λου τού λιμένες Ονμάγχο, άνάπτει εις κείνος 
κόκκινο; φανός έπί ιστού ύψους τεσσάρων μέ
τρων άπό τής θαλάσσης.

Μαύρη θάλαόόα.
(’Ακρωτήριου Καλιάκρια)

Ό λευκός, διαλείπων μετ ’εκλάμψεων φάρος 
τού άκρωτηρίου Καλιάκρια κατεστράφη άπό 
σεισμόν. ’Επί της ίδιας θέσεως έτέθη άμέσως 
εις φάρος προσωρινός μέ τά ίδια χαρακτηριστι
κά τού προηγουμένου.

Γεωγρ. θέσις. Πλάτος Β. 43Ο22' 
» » Μήκο; Α. 28°30'

Βόρειος Ατλαντικός
(Ήνωμ. Πολιτεΐαι, ακρωτήριου Wreck)

Τήν 15 τρέχ. ’Ιουνίου ήνήφθη φάρος μέ 
λευκόν σταθερόν φώ; εις τήν βορείαν άκραν 
τού άκρωτηρίου XVrcck, μεσημβρινοανατολι- 
κώς τού όρμου Lookout καί εις 7 ]8 μιλ. 
πρός Ν. 62° Α. τού φάρου τού άκρωτηρίου 
Lookout. Ύψος άπό τής θαλάσσης 6 μέτρα 
καί 7.

Γεωγραφική θέσις: 34°, 36’ , 57’' Β. καί 
78°, 52' ,39" .Α.

Βαλτική θάλαάόα.
Οί άκολουθοι κίνδυνοι παρετηρήθησαν εις 

τάς προσεγγίσεις τής Έλσιγκφορ εις τήν Βαλ

αύτών.
Τό τορπιλλοβόλον ανοικτής θαλάσσης «Au- 

dacieux» έπεράτωσεν έπιτυχώς τάς δοκιμάς 
του καί θέλ^ι προσκολληθή εις την κινητήν άμυ
ναν τής Βρέστης.

Τό τεθωρακισμένον καταδρομικού «Momalm» 
θέλει περατώσει τά; δοκιμάς του περί τάς άρχάς 
τού προσεχούς έτους καί θέλει προσκολληθή εις 
τόν στόλον τού Βορρά.

Καθειλκύσθη εις Havre τό τορπιλλοβόλον 
άνοικτής θαλάσσης «Typhon» έκτοπίσματος 
185 τόννων, μήκους 45 μέτρων, πλάτους 5μ, 
10, καί ταχύτητες 26 κόμβων. Τό σκάφος αύ
τού φέρει λεπτόν θώρακα άποτελούμενον έξ έλά 
σματος πάχους 24 χιλιοστομέτρων.

(Έπεται τό τέλος)
Nik. I. Μποταςηϊ

’Α θυποπλοίαρχος τοϋ Β. Ναυτικού.

τικήν θάλασσαν καί έν τω κόλπω τής Φιλαν
δίας.

Αον) Εις τό στενόν μεταξύ τών νήσων 
Uestra Tukan καί Oestra Tukan παρε- 
τηρήθη τμήμα βοάχου μεμονομένου όνόματι 
Mogutchy μήκους 200 μέτρ. καί πλάτους 
100 μέτρ. Τούτου τό ύψηλότερον σημεϊον εί
ναι κεκαλυμμένον έκ 3 μ. 7 ύδατος, κεϊται 
δέ 2 μιλιά 9)10 πρός Ν. 20 Α. τού φάρου 
Stura Μΐόΐο. Έσημειώθη δΓ έρυθρού σημαν
τήρος. Γεωγραφική θέσιε: 60°,36' , 23" Β. 
καί 22°, 48' ,19" Α.

Βον) Εις τήν είσοδον τή; Έλσιγκφόρ παρα- 
τηρήθη μεμονωμένο; βράχος όνόματι Mallll- 
grundet μήκους 50μ. καί πλάτους 40. Τού
του τό ύψηλότερον σημεϊον καλύπτεται ύπο 7 
μ. καί 8 ύοατος, κεϊται δέ 2 μιλιά 9)10 πρός 
Ν. 2°Α. τού φάρου Grohara. Έσημειώθη 
διά λευκού καί έρυθρού σημαντήρος Γεωγρα
φική θέσις: 60°, 3',' 2" Β. καί 22°. 48',
19" Α.

Μαύρη θάλαόόα
(Ρωσσικαί άκταί.)

Ό έσβεσμένο; άπό τίνος περιστροφικό; λευ
κός καί έρυθρός πυρσό; τή; άκτή; Kodor ήρ- 
χισε καί πάλιν λειτουργών.

'Αζοψική θάλαόόα.
(Βόρεια άκτή)

Τό ναυαγήσαν πλοϊον, οπερ είχε σημειωθή 

εις 3 μιλιά 8)10 προς Β. 50° Α. τού πα
λαιού φάρου τής Βερδιάνσκας έξηλείφθη παν
τελώς.

Γεωγραφική θέσις: 46°,40’. 30’ Β. καί Α. 
34°,21',30".

Μαύρη Οάλαάάα.
(Στενόν τοϋ Κέρτς)

Τό ιστιοφόρου τό ναυαγήσαν μέ φορτίον πε
τρών μεταξύ Kyg Aul καί Takil κεϊται εις 
βάθος 20 μ. καί τά κατάστρωμά του είναι κε- 
καλυμαένον άπό 13 μ. ύδατος. Εύρίσκεται εις 
4 μίλ. 1)10 πρός Β. 89°,30' Α. τού φάρου 
Kyg-Aul καί σημειούται διά λευκού κ,αί με
λανός σημαντήρος.

Γεωγρ. θέσις: 45°. 4',5" Β. καί Α. 34°, 
2' , 30" .

Είσοδος Liman 
(Τοϋ Δνήπειρος)

Έν ίστιοφόρον έναυάγησεν εις τήν προς βορ- 
ράν τού στενού Ότζακώφ ακτήν.

Γεωγραφική θέσις: 46°,35' .35" Β. καί Α. 
29°,10' ,18" .

Ισπανία
(Ειδοποιήσεις φάρων)

Εις Άλγκεζιράς θά ύπάρχωσι δύο μόνον 
πυρσοί. Εις λευκό; σταθερό; εις τήν Νότιον ά
κραν τού φρουρίου τής νήσου Uerte καί ό έ
τερος έρυθρός σταθερός εις τό άκρον τού ξύλι
νου μόλου τού σιδηροδρόμου έκ Βοβαδίλλας εις 
Άλγεζιράς.

2) Ό έρυθρός σταθερός πυρσός εις τήν ά
κραν τού μεσημβρινοανατολικοϋ μόλου τού λι
μένες Άλικάντης θά έχηφωτοβολίαν 11 μιλιών 
άντί 2.

3) Τό λευκόν σταθερόν φώ; τής Uillajoyosa 
έχει φωτοβολίαν δέκα μιλιών άντί 5.

5) Ό πυρσός Port-Pi εις τον όρμον ΙΙάλμα 
τής νήσου Μαγιόρκας θά έχει πλέον λευκόν 
φώς μέ 1 λάμψιν άνά 3' , άντί 1 κατά 2' , 
ώς ήτο μέχρι τούδε.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό νέον ατμόπλοιου τών έν Βιέννη έφοπλ ιστών 
αδελφών κ. κ. Τοπάλη άφίκετο έκ Κάρδιφ εις Πει
ραιά τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην και ένν,ολογήθη. Είνε 
τόννων 2111.

— Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τοϋ κ. Γ. Μ. ’Εμ
πειρικού προεναυλώθη διά φορτίον σίτου πρός 8 σελ. 
τον τόννον άπό Σουλινά εις ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Κυκλάδες» τοϋ κ. Δ. Μωραΐ- 

του κατευθύνεται εις ’Αμβέρσαν μέ φορτίον σίτου. Τό 
ατμόπλοιου τοΰτο έπροναυλώθη έξ Όδησσοΰ δΓ Άμ- 
βοϋργον πρός 12 σελ. κατά τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «’Αργώ» τής 'Εταιρίας Βάτη 
3,850 τόννων έπροναυλώθη διά τρία συνεχή ταξείδια 
από τοϋ μηνός Αύγουστου έξ Όδησσοϋ διά Μεσόγειον 
μέ ναϋλον 11 1J2 φρ. καί 12 διά δεύτερον λιμένα καί 
12 1 )2 διά τρίτον.

— Τό άτμόπλοιον «Μενέλαος» τής ’Εταιρία; Βούλ
γαρη 4,000 τόννων άναχωρεϊ έκ Κάρδιφ μέ φορτίον 
γαιάνθρακος δι’ ’Ιταλίαν.

— ’Επίσης καί τό άτμόπλοιον τής εταιρίας Δάμ- 
παση 4,000 τόννων διά Πειραιά μέ ναϋλον 8 1)2 σελ- 
λινίων.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΜΙΧΑΑ’ΝΟΥ

’Εκ τών άτμοπλοίων τοϋ κ. Μιχαλινοϋ ή «Δέ
σποινα» άφικνεΐται μετά τινας ήμέοας έκ Κάρδιφ κα- 
τευθυνομένη εις Σϋρον πρός έκφόρτωσιν 2,500 τόννων 
γαιάνθρακος.

— Τό άτμο'πλοιον «’Αλέξανδρος» σήμερον Κυριακήν 
άφικνεΐται εις Emden.

— Τό άτμόπλοιον «Βαλλιάνος» έναυλώθη διά τήν 
μεταφοράν μεταλλεύματος έκ Λαυρίου εις Γλασκώβην 
Αγγλίας πρός 6 σελλ. καί 9 πέννας κατά τόννον.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΣΤΑ6ΑΤΩΝ

(Αντιπρόσωπος έν Πειραιεϊ Π. Α. ΣταΟΔτος)
— Τό άτμόπλοιον «Κωνσταντίνος Σταθάτος» τόν

νων 3400 άνεχώρησε τήν παρελθοΰσαν Τρίτην έκ 
Πειραιώς διά Σουλινά. Έναυλώθη διά Continent μέ 
ναϋλον 8 σελλ’νίων καί 6.

— Τό άτμόπλοιον «Ποσειδών» τόννων 4000 δεήλ- 
θεν έκ Πειραιώς τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν μέ φορ
τίον άραβοσίτου διά τό Hull τής ’Αγγλίας μέ ναϋλον 
9 σελλινίων.

— Τό άτμόπλοιον «’Αμφιτρίτη» τόννων 4400 έ- 
φόρτωσεν άραβόσιτον εις Βραΐλαν καί άνεχώρησε τήν 
παρελθοΰσαν Τετάρτην διευθυνόμενον εις Κοπεγχάγην 
τής Δανίας μέ ναϋλον 11 σ»λ. καί 6 πεν. Έκ Πει
ραιώς θά διέλθη πρός άνθράκευσιν σήμερον Κυριακήν.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Όντως τά μερίσματα τών άτμοπλοίων κατά τό 
παρελθόν έτος ύπήρξαν σημαντικά, ύπόκεινται δέ 
ταΰτα ώς δείγμα τρανώτατον διά τούς τυχόν άκόμη 
δυσπιστοΰντας ότι ή θάλασσα δέν είναι ό πλουτοπαρα- 
γωγικώτατος έθνικός πόοος.

Έκ τών μετ’ ολίγα; ήμέρας δημοσιευθησομένων 
μερισμάτων ,τών άτμοπλοίων τής Άνδρου έν τή καλλί- 
στη έπαρχιακή συναδέλφω «Ναυτίλος» καταφαίνεται 
δτι τό άτμόπλοιον «Λεωνίδας» τής Εταιρίας τοϋ κ. 
Βασ. ’Εμπειρικού άπέδωκεν εις τούς μετόχους του μέ. 
ρισμα 42 0)0, άνώτατον ό:ιο», κατώτερον δέ 22 0)θ 
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τδ άτμόπλοιον «Βασίλειος» τής 'Εταιρίας Μάνδακα, 
ένεκα τυχαίου συμβάντος.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

— Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα χατέπλευσαν τά Αύ 
στοιαχά ατμόπλοια «Ευτέρπη» έξ Όδησσοϋ χωρίς νά 
προσέγγιση είς Κων)πολιν πρδς αποφυγήν ένδεχομένης 
χαθάρσεως ένεχεν τοϋ υπόπτου κρούσματος τής Κων
σταντινουπόλεως καί «Απόλλων» έκ Σμύρνης, τα έλ
ληνικά «"Ηρα» τοΰ Τζών έκ Κων)πόλεως, «’Αλβανία» 
τής Πανεληνίου έκ Σμύρνης-Χίου, «Ποσειδών» τοϋ 
Σταθάτου έκ Βραΐλας πρδς άνθράκευσιν, «Τσίλτα Άμ- 
πατιέλου» έλληνικδν έκ Ταϊγανίου πρδς άνθράκευσιν, 
«"Ανδρος» έκ Μελίτης, «Parnessmor» άγγλιχδν έκ 
Λίβερπουλ, «Ήρώ» έλληνικδν έκ Ταϊγανίου πρδς άν- 
θράκευσιν.

— Τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν τδ γαλλικόν «Equa- 
teur» έκ Μασσαλίας-Νεαπόλεως, καί τήν Τρίτην τδ 
έλληνικδν τοϋ Τζών «Κλείω» έχ Θεσσαλονίκης-Βόλου 
καί τδ έλληνικδν άτμόπλοιον «Θεόδωρος Σιφναϊος» έκ 
Ταϊγανίου πρδς άνθράκευσιν.

— Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην έκ Κάρδιφ τδ άτμό- 
πλοιον «Ήπειρος».

— Κατέπλευσαν έπίσης «Γεώργιος-Μιχαλιν’ος» έκ 
Κάρδιφ μέ φορτίον γαιανθράκων, «Μπέμπη» έλληνικδν 
έκ Θήρας πρδς άνθράκευσιν, «Πέρα» γερμανικόν 
«Βαλλιάνος» ελληνικόν έκ Νιοϋπορτ μέ φορτίον γαι
ανθράκων «’Αλέξανδρος» τοΰ X. Δαοότ έκ Χίου καί 
«Κωνσταντίνος» έλληνικδν έχ Γαλαζίου.

Η ‘ ΑΝΔΡΟΣ,,

Τδ άτμόπλοιον «"Ανδρος» τδ όποιον, ώς έγράφομεν, 
έν τώ πορελθόντι φύλλφ ένηολογήθη έν τώ λιμένι 
τής "Ανδρου ανήκει εις τόν έν Κάρδιφ μεγαλέμπορον 
κ. Σταμ. Γ. ’Εμπειρικόν. Έναυπηγήθη τω 1896 κα1 
εινε τόννων καταμετρήσεως 1913. Ή «Άνδρος» έχει 
μήκος 99 μέτρων καί 52, πλάτους 14 καί 60, περι
μέτρου 26 καί 68, βυθίσματος 20 ποδών κα! 9 δα
κτύλων. Καίει 17 τόννους γαιάνθρακας κατα εικοσι
τετράωρον, εχει ταχύτητα 9 1 )2 μιλιών καί μη
χανήν δυνάμεως 230 ίππων.

Ή «Άνδρος» ήγοράσθη άντί 35,000 λιρών ’Αγγλι
κών καί είναι έκ τών μεγίστων έλληνικών φορτηγών 
άτμοπλοίων.

ΑΙΜΗΝ ΣΥΡΟγ

Εις τον λιμένα τής Σύρου κατά τήν παρελθοϋσαν 
έβδομάδα εύρίσκοντο τέσσαρα μεγάλα φορτηγά ατ
μόπλοια «Κωνσταντίνος» τοΰ κ. Τσιροπινά, «Ευάγ

υιών Πετρίτση, «Σο- 
Έπίσης είς τόν λι- 

έπισκευήν ή «Έρμού-

γελος Πετρίτσης» τών κ. κ. 
φία Κούπα» καί «Φανή». 

dμένα Σύρου εύρίσκεται πρδς 
πόλις».

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων έξακολουθεΐ" παραμένουσα 
εις τα 28 σελλινια, γίνονται όμως πωλήσεις καί 27 
καί 26 σελλινίων κατά τόννον.

Την παρελθοϋσαν έβδομάδα τά ατμόπλοια «Γεώρ
γιος Μιχαλινός» καί «Βαλλιάνος» τδ μέν έκ Κάρδιφ 
και το δεύτερον έκ Νιοϋπορτ έκόμισαν διά λ)σμδν τοΰ 
κ. Μιχαλινοΰ 7,185 τόννους γαιάνθρακος.

ΣΙΤΑΓΟΡ*

Ή σιταγορά Πειραιώς καί κατά τήν παρελθοϋσαν 
έβδομάδα άπέμεινεν εις τδ αύτό σημεϊον. Κατά τάς 
τελευταίας έν τούτοις έκ Ρωσσίας πληοοφορίας ένεκεν 
σφαλεροΰ ύπολογισμοϋ τής παραγωγής ή τιμή τοΰ σί
του τών 9 φουντίων άνήλθεν είς τά 9 ρούβλια καί 45 
καπίκια έκ τών 9 καί 10—15 είς τά όποια έκυμαί- 
νετο.

Τδ άτμόπλοιον «Παρθενών» έκόμισε ποοχθές έκ Ταϊ
γανίου διά τήν αγοράν Πειραιώς 3 80,000 όκ. σίτου

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ια ναυτικα ειοη δεν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αυτών τα αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι- 
μώνται κατ’ όκαν πρδς 2.50.

Τά άβραστα πρδς 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρδς 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκαν.
Τα έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρδς 2.40.
Τδ μινιόν (έκμολύβδου) άπδ 1.—1.40.

X ρώμ α τ α
Το λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητος πω

λείται προς 1.50 κατ’ όκαν, τής δευτέρας δέ ποιότης 
τος 1.10.

Τδ λευκόν χρώμα τσίγκου πρδς 1.70 κατ’ όκαν.
Το σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

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

γλικού και Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
και τής ποιότητος αύτών άπδ δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένδς στατήρος 1 
δραχ. κατ’όκαν, πλέον τοΰ στατήρος πρδς 0,85.

Αί τιμαί τών αλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα- 
λυβδίνων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ίστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος και τοΰ πάχους 
αύτών.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

Ή έν Πειραιεί έκδιδομένη συνάδελφος «Χρονογρά
φος» μεταφέρει εκ τίνος Γερμανικής έπιθεωρήσεως άρ- 
κετα ενοιαφεροντας αριθμούς περί τών έν ένεργεία καί 
ύπο κατασκευήν πολεμικών πλοίων τών Μεγάλων 

Δυνάμεων. Ουτω ή ’Αγγλία έχει 50 θωρηκτά καί 
ύπδ κατασκευήν 16, ή Γαλλία 28 έν ένεργεία καί 5 
ύπδ κατασκευήν, ή Ρωσσία 15 καί ύπδ κατασκευήν 
10, ή Γερμανία 19 καί 10, ή ’Ιταλία 15 καί 6, 
ή ’Αμερική 7 καί 11 καί ή ’Ιαπωνία 6 καί 1.

Εΰδρομα ύπδ κατασκευήν έχει ή ’Αγγλία 20, ή 
Γαλλία 15, ή Ρωσσία 7, ή Γερμανία 3, ή ’Ιταλία 
1, αί Ήνωμέναι Πολιτεία'. 9 καί ή ’Ιαπωνία 1.

Καταδρομικά προστατευόμενα ή ’Αγγλία 4, ή Γαλ
λία 2, ή 'Ρωσσία 11, ή Γερμανία 7, ή ’Αμερική 6 
καί ή ’Ιαπωνία 3.

Ή ’Αγγλία έπίσης 24 άντιτορπιλλικά ,καί 4 τορ- 
πιλλικά, ή Γαλλία 14 άντιτορπιλλικά καί 44 τορπι
λικά, ή 'Ρυσσία 43 καί 24, ή Γερμανία 15 άντιτορ- 
πιλλικά, ή ’Ιταλία 8, Ήνωμ. Ποκιτεϊαι 17 καί 12, 
’Ιαπωνία 8 καί 31.

Υποβρύχια 12 ή Γαλλία, καί 7 αί Ήνωμέναι πο- 
λιτεϊαι.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

— Ή ατμόπλοια τοΰ Αιγαίου τών κ. κ. Θ. Μ. 
Κουρτζή καί Σία προέβη είς τήν αγοράν καί νέου 
άτμοπλοίου τόννων 2,600. Διά τοΰ άτμοπλοίου τούτου 
ή 'Εταιρία Κουρτζή αναβιβάζει είς 12 τόν αριθμόν 
τών άτμοπλοίων της.

— ’Εκ Κεφαλληνίας αγγέλλεται, δτι ή ημιολία 
«Χαρίκλεια» έκ Γαλαξειδίου μέ φορίον θηραϊκής γής 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΑΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175.000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ Ε1ΪΙΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ- ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

(’Ασφαλίζει έπί σωιχάτων άτμ-οπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, 
δύνων ζωής, άτυχημιάτων κ.λ.π.

κατευθυνομένη είς Τεργέστην ύπδ τόν πλοίαρχον κ. 
Νικάν καταληφθείσα ύπδ σφοδρας τρικυμίας τήν νύκτα 
τής 15 ’Ιουνίου έναυάγησεν έξωθεν τής Κεφαλληνίας.

— Ό «Ναύαρχος Μιαούλης» κατέπλευσεν είς 
Πόρτο-Φράνς τής ’Αϊτής.

— Κατ’ έκθεσιν τοΰ έν Κωνστάντσα έλληνος προ
ξένου είσήχθησαν τδ παρελθόν έτος διά τά έκτελού- 
μενα έκεί λιμενικά έργα 40,000 τόννοι θηραϊκής γής, 
ής ή άξια μετά τοΰ ναύλου ανέρχεται είς 5 1/2 φρ. 
φρ. κατά τόννον.

— Διά τής κομψής θαλαμηγού τοΰ κ. Φ. Σερπιέρη 
«Anette» άπήλθον είς έκδρομήν μέχρι Βουλιαγμένης 
καί Αίγίνης οί πρίγκηπες Νικόλαος καί Άνδρέας, κα 
άλλοι τινές προσκεκλημένοι.

— 'Υπό τοΰ έν Σύρω κ. Δ. Μαρίνου έξεδόθη τε
λευταίως είς μετάφρασιν γλαφυράν τδ ύπδ τής Γαλλι
κής ’Ακαδημίας βραβευθέν έργον τοΰ κομψογράφου 
Γαλάτου συγγραφέως Paul Lanne ή «Οικογένεια.» 
Τδ έργον μεστόν φιλοσοφικών άρχών ύγιών, είναι έν 
μέσω τών έρειπίων τοΰ παλαιού πολιτισμού ώς στεν
τόρεια έπίκλησις πρδς τάς μητέρας καί τήν οίκογένίιαν 
καί ώς φάρος τηλαυγής φωτίζων τούς κρημνούς τών 
νέων λεγομένων αρχών, αί όποϊαι φέρουν τήν σημερι
νήν οικογένειαν είς τήν άποσύνθεσιν. Ή αετάφρασίς 
του άψογος όφειλομένη είς τόν δυνατόν κάλαμον τοΰ 
κ. Μαρίνου.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

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

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

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

Προμηθευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

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

Αντιπρόσωπος έν Πειραιεΐ 1'. Κ..ΑΧ.-VIVO 13ΑΧ.
Τό Αγγλικόν Ναναρχεϊον εις τάς τελευταίας προμήθειας τον εδώθε παραγγελίαν Hood’s 

Merthyr άνω τίίς τετραπλαθίας ft είς πάθαν άλλην 'Εταιρίαν ποθότητος.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Λέέος Λιμενοδεέκτης μετά 250 ολοσέλιδων 

χαρτών ύπο Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

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

Περί Έξαρτισμοΰ τών Πλοίων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

<·>αλασσογραφικός χάρτης Ελλάδος,
Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων και Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

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

Άνεμολόγιον Πυξίδων παντός μεγέθους 
Δρ. 5.—

Αιαγράμματα ΛΙαπιέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 
πήν Δρ. 5.—

Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τοωντων βιβλί
ων δύνανται να γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής 'Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοϋ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τον αίτοϋντα.

— Τήν φίλην συνάδελφον εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΚΥ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ" τοϋ Κώθτα Δ. Πολύ
δωρον. Συνιστώμεν Θερμώς. Τά Γραφεία αύτής, 
δδός Παρνασσού άριθ. 2. Πλησίον τοϋ 'Υπουργείου 
τών Ναυτικών.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ χαί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

και νκυλομεσΐται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΜΕΧΙΙΛί, Ιάωνσταντι- 
νούπολιν.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛ Σ KAI Gie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίφ 'Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταί- 
γάνιον.
♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταίγανίω, Ροστα- 
βίφ καί Νοβοροσίσκη.

Ι_· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
ΤηΛεγραφ. Διεύθυνσή. COTZIAS, SYRA.


