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

Κ. ΔΕδΟΤΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας δδος Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα εις 2,000 αντίτυπα και αριθμούσα περί τού? 

20,000 άναγνώστας δύναταο να χρησεμεύση ώς έξαίρετον μέσον δεα- 
φημεσεως Πιάτο επαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καίτήν χρη
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος και σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων"

Χ.ΛΡΙΛΙ ΕΓΚΟΛΙΛΪ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περελαμβανούσας τό όνομα, έπάγγελμα καί Λεεύθυνσεν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσι τό έπάγγελμα των είς εύρυτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον άντί :
ΜΙΑ.Χ ΛΙ’ΛΧ^ΙΙΙΙ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι* έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .80, οσάκις 
ή άγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής έργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΣΛ ΑΓΓΙΑΙΑ
καθώς καί αι συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « ΛΓαυ- 
τικής 'Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργειον τών 
ΓΝαυτικών ή διά ταχυδρομικής έπιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοόιδάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικοΰ Γραφείου, Πειραιεύς δδος Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών δδος Βου· 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Έν τών δΜγίστων μέτρων, άτινα έλα- 
βεν ή Ελληνική Πολιτεία ύττέρ τής έμ- 
πορικής ναυτιλίας έν τοϊ: έσχάτοις καιροϊς 
- εί μή καί τδ μόνον — είναι δ νόμος 
ΒΨΞΓ' τής 10 Απριλίου 1900 «περί 

Μηχανικών τών έλληνικών άτμοπλοίων ·.
Διά τού νόμου τούτου έπιδιώκεται ή ά

νοιξες τής θύρας τών ξένων άσφαλιστικών 
έταιρειών είς τούς έλληνας έφοπλιστάς; ή 
πλοιοκτήτας ή φορτωτάς· διότι αί ξέναι 
έταιρεϊαι δέν δέχονται πρδς άσφάλειαν άτμό 
πλοία ή φορτία άτμοπλοίων, ών οί μηχα
νικοί δέν φέρουσι δίπλωμα έπίσημον, είτε 
Κυβερνήσεως, είτε έπισήμως άνεγνωρισμέ- 
νης σχολής μηχανικών, περί τής ίκανότη- 
τος αυτών έν τή διευθύνσει τής έμπεπι- 
στευμένης αύτοϊς μηχανής άτμοπλοίου.

Μετά πολλάς δρρωδίας καί άναβολάς, 
ή ένεστώσα Βουλή έψήφισε μετά τινων τρο
ποποιήσεων τδ ύπδ τοΰ κ. Γ. Π. Μπούμ- 
πουλη, ύπουργοΰ έπί τών Ναυτικών κατά 
τδ 1893 —1894, κατά πρώτον ύποβληθέν 
νομοσχέδιον, δπερ υιοθέτησε καί ύπεστήρι- 
ξεν δ νΰν ύπουργδς έπί τών Ναυτικών κ. 
Β.Ν. Βουδούρης, έπεξειργάσθη δ’ ειδική έκ 
Βουλευτών έπιτροπή, ής μετείχε καί δ γρά- 
φων ταΰτα θερμότατος άρχηθεν ύποστη- 
ρικτής τοΰ θεσμοΰ τούτου.

Ό νόμος ΒΨΞΓ', δημοσιευθείς έν τή 
«Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως» τή 11η 
Μαΐου 1900, έλαβε νόμιμον ίσχύν άπδ τής 
21ης Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους, ‘Ο νόμος 
ούτος δρίζει έν άρθρω 2 αύτοΰ τά έξής :

αΟνάεΙς "ΕΕίην δύναται, μετά παρί.Ιενσιν 
δύο ετών άπό της Ινάρζεως τής ισχύος τον πα 
ρόντος τόμου, νά ναντο.Ιογηθρ ίπι έ.ΙΛηνικών 
εμπορικών άτμοπΛοίων ώς μηχανικός, άν μ ή 
κέκτηται τό κατά τάς διατάζεις τοϋ παρόντος 
τόμον όριζόμενον δίπ.Ιωμα, ή πτυχΐον μαθη- 
τενομύνου.»

Παρακολουθών καί θαυμάζων τάς δντως 

έθνοσωτηρίους προόδους τής ήμετέρας ναυ
τιλίας, ειλικρινέστατος δ’ έκτιμητής τής 
άληθώς πρωτοφανούς ιδιοφυίας καί θαυμα
στής έπιδόσεως αύτοδιδάκτων Ελλήνων είς 
τά μηχανικά, ούδ ’ έπί στιγμήν έπαυσα έ- 
ρωτών καί έξετάζων περί τής έκτελέσεως 
καί έφαρμογής τοΰ είς αύτούς άφορώντος 
Νόμου ΒΨΞΓ', ού τήν έπιψήφισιν μετά 
κεγίστου ένδιαφέροντος έπεζήτησα καί έπε- 
δίωξα έπί σειράν έτών καί βουλευτικών πε
ριόδων. Παραδόξως δμως έμαθον δτι μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ήν γράφω, εί καί πα- 
ρήλθον δεκατέσσαρες καί ήμισυς μήνες, υ
πολείπονται δέ μόνον έννέα καί ήμισυς, 
μόλις προσήλθον είς τήν διά τοΰ άρθρου 3 
τοΰ νόμου δριζομένην έπιτροπήν καί έλα- 
βον δίπλωμα μηχανικοΰ πρώτης τάξεως 
οχτώ μόνοι- δευτέρας τάξεως ονδείς· τρί
της, τάξεως ονδείς' μαθητευόμενος ον- 
δείς I

Έθεώρησα λοιπδν καθήκόν μου, έκ τοΰ 
ζωηροΰ ύπέρ τής έλληνικής ναυτιλίας έν
διαφέροντος, δπερ καί έγώ μετά σύμπαν- 
τος τοΰ Έθνους έχω, νά προσφύγω είς τάς 
στήλας τής πολυτίμου «Ναυτικής Ελλά
δος» καινά προκαλέσω δι’ αύτής τήν προ
σοχήν τών ένδιαφερομένων, πριν ή ή παρέ- 
λευσις τών δύο έτών άπδ τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ νόμου (ή παρέλευσις τής 21ης 
Μαΐου 1902) άγάγη είς άδιέξοδον δυσκο
λίαν τούς τε μηχανικούς—καί πρδ πάντων 
αύτούς— καί τούς πλοιοκτήτας έν ολω ή 
έν μέρει καί τάς άτμοπλοϊκάς έταιρείας 
καί τούς έφοπλιστάς ή φορτωτάς άτμο
πλοίων καί τούς έμπορους, δσοι ποιούνται 
χρήσιν έλληνικών άτμοπλοίων.

Ό Νόμος ΒΨΞΓ' καί τδ περί έκτελέ
σεως αύτοΰ Β. Διάταγμα τής 4 Νοεμ
βρίου 1900, έδημοσιεύθησαν καί έν ίδιαι- 
τέρφ τεύχει έπιμελεία τοΰ προσωπάρχου 
τοΰ έπί τών Ναυτικών ‘Υπουργείου κ. Π. 
Γκίνη, φιλοτιμότατα έργασθέντος ύπέρ τής 
τελεσφόρου έφαρμογής τοΰ Νόμου, καί δια-
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νέμονται και παρέχονται δωρεάν παντ'ι τώ 
αίτοΰ-τι. Έν δέ τφ ύπδ τοΰ πλωτάρχου 
κ. Δ. Ήπίτου διευθυνομένφ τμήματι τής 
Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται προθύ- 

μως πάσα πληροφορία καί οδηγία και εύ- 
κολία πρδς τούς ένδιαφερομένους. Άπορον 
και σχεδόν ανεξήγητου αποβαίνει, διατί δέν 
σπεύδουσιν οΐ ένδιαφερο'μενοι νά έφοδιασθώσι 
διά διπλωμάτων.

Γινώσκω δτι τινές εάρίσκουσι λό
γους νά ψέγωσι τδν Νόμον- τινές δέ τών 
προβαλλόμενων λόγων φαίνονται έκ πρώ
της δψεως καί εύλογοφανεϊς. Φαίνονται 
δμως τοιουτοι, εύτυχώς δέ δεν είναι..

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(συνέχεια).

Ε’ίπομεν πρό στίχων δτι τίκτεται ζήτημα 
σπουδαιότερου, τινες κανόνες είσ'ιν έφαρμοστε'οι 
έάν έν τω ναυλοσυμφωνιτικώ ή τώ άσφαλιστικώ 
συμβολαίφ δέν άναφέρηται ή ημερομηνία τής 
έκδόσεως αυτών.

Οΐ πρώτοι καταρτισθέντες τφ 1864 έν Άμ.- 
βέρση; Οί τοϋ τοΰ 1877; Οΐ νεώτεοοι μεταρ- 
ρυθμίσθέντες κατά τό 1890 έν τώ συνεδρίω τής 
Λιβερπούλης. ή ώς συνεπληρώθησαν ούτοι έν τώ 
συνεδρίφ τής Γενούης κκτά τό 1892.

Του ζητήματος τούτου ή λύσις ύπεβλήθη 
ένώπιον του Έμποροδικείου τής Ρουέν δπερ δι’ 
άποφάσεώς του άπό 12 Αύγούττου 1891 παρε- 
δέχθη δ;ι όσάκις δέν άναφέρεται ή χρονολογία 
τών έφαρμοστέων κανόνων εφαρμόζονται οΐ κα
τά τήν ήμε'ραν τής συμβάσεως ϊσχύοντες. Τήν 
άπόφασιν δέ ταύτην έπεκύρωσε και τό Έφετεί- 
ον Ρουέν. Τήν γνώμην ταύτην ήκολούθησεν ή 
Νομολογία.

Αί αίτιολογοΰσαι τήν λύσιν ταύτην σκέψεις 
είσίν ορθαί. Όπως όσάκις οί συμβαλλόμενοι ύπο- 
βάλωνται πρός λύσιν τής διαφοράΓ των εις νό
μον ώρισμε'νου Κράτους,εννοείται δτι ύπεβλήθη- 
σαν είς τόν νόμον τόν ίσχύοντα κατά τήν ήμε'ραν 
τής συμβάσεως, οΰτω καί έπί τοΰ προκειμένου, 
όσάκις δέχονται συμβατικώς ώς νόμον τήςλύσεως 
τής τυχόν άναφυησομένης διαφοράς τοΰ κανόνος 
τής’Αμβέρσης καΤΓόρκης,τεκμαίρεται δτι έχου- 
σιν ύπ’ δψιν των τους κατά τήν ημέραν τής 
συμβάσεως γνωστούς ώς τοιούτους, ώς έχ'ουν με

’Αλλά περί τούτου δέν δύναται νά γείνη 
συζήτησις ένταΰθα- άλλως αυτή καθίστα
ται δλως περιττή,άφοΰ ό Νόμος έψηφίσθη, 
έδημοσιεύθη, ισχύει— κεΐται έπι τέλους, 
ώς λέγουσιν οί νομικοί. Τοΰτο μόνον γίνω ■ 
σκω και δύναμαι νά βεβαιώσω, δτι τά κατά 
τοΰ νόμου καί τής ισχύος καί τής έφαρμο- 
γής αύτοΰ λεγόμενα είσ'ιν εύτυχώς Αστήρι
κτα καί διά τοΰτο παρακινώ τούς ένδιαφε- 
ρόμενοι νά προσέλθωτιν αύτοί, πριν ή έ 
πέλθη αύτοϊς ή έπικειμένη άναστάτωσις 
τής 21ης Μαίου 1902.

Κ. Ν. ΙΙαπαμιχαλοποτλος

ταρρυθμιστή καί συμΌηρωθή είς τό τελευταίου 
πρό τής συμβάσεως συνέδριου.— Όντως δέ ποι
ος ό λόγος δι’ όν οί συμβαλλόμενοι άπεφάσισαν 
νά ύπο βληθώσιν είς τούς εϊρημένους κανόνας; 
Βεβαίως ή πεποίθησις έπι τής καταλληλότητας 
τών συνταξάντων αύτούς, καί πρό πάντων ό διε
θνής αύτών χαρακτήρ. Εκάστη νεωτέρα έκδο- 
σις περιλαμβάνει τά αύτά στοιχεία των προη
γουμένων μέ τήν προσθήκην δμως τών έκ τής 
έφαρμογής άποδειχθεισών ως άναγκαιων συμ
πληρώσεων. 'Επομένως έάν οί συμβαλλόμενοι 
παραδεχθώσιν ώς νόμον μέλλοντα νά διέπε; τάς 
έκ τής άβαρίας σχέσεις άορίστως τους κανόνας 
τής Ύόρκης καί ’Αμβέρσης, τεκμαίρεται δτι ει- 
χον ύπ’ δψιν των τούς κανόνας τουτους ως ει- 
χον κκτά τήν τελευταίαν πρό τής συμβάσεως 
έκδοσιν των.

Πρέπει δέ νά προσέχωσιν οΐ ναυλομεσϊται, 
οί πλοίαρχοι, καί οί έφοπλισταί, δπως σαφηνι- 
ζωσικατκ τήν σύνταξιν τών ναυλοσυμφωνητικών, 
καί άσραλιστικών συμβολαίων,τίνοςχρονολογίας 
τούς κανόνας έννοοΰσιν εφαρμοστέους,καί νά δια- 
τελώσιν έν γνώσει τών διατάξεων των,καθότι ώς 
κατωτέρω θέλομεν ϊδει αί συμβατικώς συνομολο- 
γούμεναι αύται διατάξεις, έχουσι κκτά τό πλεϊ- 
στον μεταρρυθμίσει τάς τοΰ παρ’ ήμίν ίσχύον- 
τος δικαίου, μειοϋσαι πολλά ν/. τών χορηγουμέ- 
νων διά τούτου πλεονεκτημάτων τοΐς έφοπλι- 
σταίς, αί δέ γενόμεναι έκάστοτε συμπληρώσεις 
έτι μάλλον εύρύνουσι τάς μεταξύ τούτων καί 

τοΰ Έμ. Νόμου διαφοράς.
Πριν ή προβωμεν είς την καθέκαστα αναλυ- 

σιν τών άνωτέρω κανόνων δέον νά σημειώσω- 
υ,εν δτι οί Άγγλοι φορτωταί καί έφοπλισταί δέν 
παοεδέχθησαν τάς έν Γενούη ψηφισθείσας κατα 
τό'ΐ892 τροποποιήσεις, διά τοΰτο δέ καί είς 
τάς παρ’αύτών συνομολογουμέναςναυλώσεις και 
ασφαλείας, ρητώς άπαιτοΰσι τήν εφαρμογήν τών 
κανόνων Ύόρκης κκί ’Αμβέρσης τοΰ 1890.

Οί κανόνες ούτοι ώς άρχικώς έγένοντο δεκτοί 
κατά τό 1877 έν τώ συνεδρίω τής Αμβέρσης 
ήσαν δώδεκα.— Έν τώ συνεδρίω τής Λιβερ- 
πούλης κατά τό 1890 ηυςήθησαν εις δεκαοκτώ.

Τό συνέδρων τής Γενούης τοϋ 1892 προσέ- 
θηκεν ένα μεταξύ τοΰ 12ου καί 13ου,οΰτω δε 
ό άρίθμός αύτών άνεβιβάσθη είς δέκα εννέα.

Τάς τροποποιήσεις άς έπήνεγκεν ό παρεντε
θείς ούτος νέος κανών θέλομεν έξετάσει κατά την 
άνάλυσιν τοΰ ένδεκάτου καί δωδεκάτου.

"Ηδη έπίτά καθέκαστα: Έκ τών δεκαοκτώ 
κανόνων τοΰ έτους 1890 οι δεκατρείς κανονιζου- 
σι περιπτώσεις τινάς άβαριών, οί δέ πέντε έτεροι 
προσδιορίζουσι 1) τό ποσοστόν τών υποτιμήσεων 
έπί τής άξίας τών άνακαΐ'ίσεων ή επισκευών δ
πως καταστή ακριβοδίκαια ή άποζημίωσις τής 
γενομένης δαπάνης. 2) τάς άπο’,ημιωτέας βάά- 
βας ή άπωλείας καί 3) τάς συνεισφερούσας άςίας.

Έξετάσωμεν πρώτον τούς 1 3 κανόνας οίτι- 
νες όρίζουσι τά συμβάντα,τά αποτελοΰντα την 
γενικήν ή κοινήν άβαρίαν. Έκ τούτων οί A Β 
Γ. καί IB. άποδέχονται τάς άρχάς τοΰ έμπορ. 
Γαλλ. Νόμου επομένως είνε σύμφωνοι καί πρός 
τήν ήμετέραν Έλλ Νομοθεσίαν. *

Ό υπό στοχείον Α' κανών έχει ύπ’ δψιν την 
έκβολήν τών έπί τοϋ καταστρώματος φορτωμέ
νων έμπορευμάτων, Ή α αύτοΰ παράγραφος 
είνε έπαναφορά τοΰ άρ. 421 Ε. Ν. έχοντος ώς 
έφεξής- «Τά έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου 
φορτωμένα πράγματα άν μέν διασωθώσι συνεισ
φέρουν,έάν δμως έκβληθώσιν ή βλαβώσιν έκ τής 
χύσεως ό κύριος αύτών δεν δύναται νά κάμφ 
καμμίαν περί συνεισφοράς αϊτησιν.» Τό άρθρον 
421 δέν ώφισε τί έστι κατάστρωμα, τίνα μέρη 
τοΰ πλοίου ύπάγονται είς τήν έννοιαν τοϋ δρου 
τούτου- άφήκαν τόν προσδιορισμόν αύτοΰ ως 
πραγματικοΰ περιστατικοΰ είς τήν έκτίμησιν τοΰ 
δικαστοΰ. Οί συντάκται τών κανόνων επειραθη 
σαν νά καθορίσωσι τί έστι κατάστρωμα, διά τοΰ
το διά τής δευτέρας § καί τοΰ Α κανόνος προσέ- 
θηκαν «δτι θεωρείται ώς κατάστρωμα καί πάν 
περίφραγμα ή παράπηγμα μή άποτελοΰν μέρος 
τοΰ σκελετοΰ membrure τοΰ πλοίου. Ή παρά 
γραφος αΰτη προσετέθη δπως παρεμποδίζη τούς 
έφοπλιστάς νά κατασκευάζωσεν έπί τοΰ κατασ
τρώματος πρόσθετα παραπήγματα πρός εύρυναν 

τής χωρητικότητος τοΰ πλοίου δπως παρκλαμ- 
βάνωσι περισσότερον φορτίον.
Έν τούτοις και πάλιν δέν έπαυσαν αί άμφισ- 
βητήσεις καί έναντιοφωνίαι, καί ήδη ή νομολο
γία κατά τό πλεϊστον έχει παραδεχθή ώς μή 
άποτελοΰντα μέρος τοΰ καταστρώματος, τό δι- 
πλοΰν κατάστρωμα(8ρ3.Γ€1βθ1<)τά ύπόστεγα (lu
nettes καί άλλα όμοιας φύσεως παραπήγματα 
οΰτω δέ καί διά τής προσθήκης ταύτης τής β. 
παραγ. τοΰ ήμετέρου κανόνος δέν κατορθώθη νά 
τεθή τέρμα είςτάς διενέξεις και επομένως έν ταίς 
δεδομέναις περιπτώσεσι καθ’ άς εγείρονται τοι- 
αΰτα ζητήματα κατά τούς κανονισμούς τών ά
βαριών, ή λύσις αύτών θά έξαρτάται έκ τής 
κρίσεως πραγματογνωνομόνων.

Καλόν είνε οί συμβαλλόμενοι έφοπλισταί έν 
περιπτώσει έκτάκτου τοιούτου φορτίου νά μην 
παραλείπωσιν είδικάς έρμηνευτικάς ρήτρας δπως 
μή περεπλέκωνται κατόπιν είς δίκας καί ύφί
στανται άδικους ζημίας.

(έπεται συνέχεια)

Έν Σύρφ Σ Α. Ματεςις

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(τοϋ έν Βραΐλα άνταποκριτοΰ μας)

25 ’Ιουλίου 1901

Έν τω λιμένι μας εύρίσκονται 16 άτμόπλοια 
ύπό φόρτωσιν έζ ών τά έξής έλληνικά : «Μενέ
λαος» παραλαμβάνον σιτηρά διά Continente 
καί «Άντών. Σταθάτος» διά Ροττερδάμην.

Έν τφ λιμένι Γαλαζίου εύρίσκονται τά έξής 
έλληνικά άτμόπλοια « ’Αντώνιος» διά Βορδώ, 
«Άννίκα» διά Μεσόγειον, « Ηρώ» καί « Ερ- 
νέστα Φώσκολο» συμπληροΰντα τό φορτίον των.

Ό «Κωνσταντίνος» τοΰ κ. Συνοδινοΰ άνε
χώρησε πρό 3 ήμερων δι’ Αλγέριον και Τυνιδα 
μέ ζυλείαν.

Οί ναΰλοι έλαβον μικράν βελτίωσιν. Έλπί- 
ζεται ότι μετ’ ολίγον θά ύψωθώσιν αρκετά.

Είς τούς έμπορους προσφέρουν ατμόπλοια 
έτοιμα μέ τούς έξής ναύλους- 11 σελ. καί - 3 
πέν. έως 11 καί 6 δι’ Άντβέρπην καί Ροτ
τερδάμην, δΓ Άμβοϋργον δέ 11 καί 6—11 
καί 9.

Τών σλεπίων οί ναΰλοι 1,20 έως 1,30 Κ.Β.
Οί γαιάνθρακες τιμώνται 37—38 φο.κατά 

τόννον.
Αί τιμαί τών γεννημάτων είναι- Σίτος φρ. 

11 50—13,50 τά % Κ. g. άραβόσιτος φρ. 
7,60 — 7,65 τό Hect κριθή ορ. 9,80τά°/ο 
Klg., βρώμη 9,65—9,75.

Τά ΰδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19 1/^ Αγ- 
γλικ. πόδας. X- Μ.
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Η ΕΜΠΟΡΚΙΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ *

Πρός τόν Κύριον έπϊ τών Οικονομικών 
Υπουργόν.

Κ,ύριε '>·πονργέ.

Λαμβάνω την τιμήν νά υποβάλω τή Ύμετέ- 
ρ% Έξοχότητι τούς πε,οί της κινήσεως τής άτ
μήρους εμπορικής ναυτιλίας στατιστικούς πίνα
κας, οϊτινες συνετάχθησαν έπί τή Βάσει τών εκ
θέσεων, άς κατά διαταγήν 'Γμών έπεμψαν οί 
λιμενάρχαι, καί ών τά κενά ή Στατιστική 'Τπη- 
ρεσ α τοΰ Υπουργείου συνεπλήρωσε διά πληρο
φοριών, άς απ’ εύθείας αΰτη ήρύσθη παρ’ εφο
πλιστών καί άλλων άρμοδίων προσώπων, διαμε- 
νόντων ενταύθα. 'Η εργασία αύτη, καθο τό 
πρώτον ήδη παρ’ ήμϊν έπιχειρουμένη καί κατά 
πολλών προσκρούσασα δυσχερεεών, φυσικόν εινε 
νά εχη τάς ελλείψεις αυτής· τολμώ, έν τούτοις, 
νά έλπίσω, ότι ώς απαρχή τής οργανωθησομένης 
έπί άσφαλεστε'ρων βάσεων διαρκούς έν τώ μέλ- 
λοντι στατιστικής ύπηρεσίας τής κινήσεως τής 
έμπορικής ημών ναυτιλίας, θέλει κριθή παρ’ύμών 
έπιεικώς. "Αλλως δέ, καί πάσα κατεβλήθη προσ
πάθεια, ΐνα οί έν τοϊς πίναξι τούτοις όντες αριθ
μοί ώτιν ακριβείς καί παριστώσι τήν αληθή 
κατάστασιν τής άτμήρους έν Έλλάδι έμπορικής 
Ναυτιλίας, ής αί κατά τά δύο ή τρία τελευταία 
έτη πρόοδοι ύπήρξαν αληθώς γιγαντιαΐαι.

Διότι, καθά έκ τής μελέτης τών έπισυναπτο- 
μένων πινάκων προκύπτει, ένώ κατά τήν Ιην 
Ίανουαρίου 1900 ύπήρχον έν δλω 82 ατμό
πλοια φορτηγά ύπό σημαίανΈλληνικήν, έχοντα 
88,933 τόννων καθαράν χωρητικότητα, άντι- 
προσωπεύοντα δέ ολικήν αξίαν 34, 839, 486 
δραχμών χρυσών, τή 31 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους, μετά τήν πώλησιν δύο έκ τών άτμοπλοί 
ων τούτων είς τιμάς άνωτέοας τής άγοράς των, 
ό αριθμός των είχεν άνέλθει εις 99, έχοντα χω
ρητικότητα 113,505 τόννων καταμετρήσεως, 
καί άντιπροσωπεύοντα αξίαν χρηματικήν 44, 
026,446 δραχμών χρυσών. Ήτοι κατά τό διά
στημα τών δώδεκα μηνών τού έτους 1900 ήγο- 
ράσθησαν 19 φορτηγά ατμόπλοια, χωρητικότη
τος καθαράς 27,573 τόννων, άντιπροσωπεύοντα 
άξίαν χρηματικήν 10,636,960 δραχμών χρυ
σών.

Καί ή πρόοδος αΰτη τής άτμήρους έμπορικής

Ή έκθεσις αΰτη δημοσιευθήσεται άπό τοΰ ύπουρ· 
γείου μετ’ όλίγας ημέρας είς ιδιαίτερον τεΰχας. 

ναυτιλίας ούδαμώς έμειώθη κατά τό ένεστώς 
έτος, διότι άπό τής ένάρξεως αύτοΰ μέχρι τής 
31 τοΰ λήζαντος μηνός Μαίου, ήτοι έντός πέντε 
μόνον μηνών, ήγοράσθησαν 12 νέα φορτηγά άτ- 
μόπλοια, καταμετρήσεως 15,576 τόννων, άντι- 
προσωπεύοντα χρηματικήν άξίαν 5, 941, 672 
δραχμών χρυσών. Ούτω λοιπόν, έν χρονικφ δια- 
στήματι μικροτέρω τών 18 μηνών ή άτμήρης 
ήμών ναυτιλία προσεκτήσατο 31 νέα άτμόπλοια, 
στοιχίσαντα έν δλω 16,578,632 δραχμάς χρυ- 
σάς εις τρόπον ώστε, άριθμεΐ ήδη 111 άτμοκί- 
νητα σκάφη καθαράς χωρητικότητος 129,062 
τόννων καί ολικής άξίας 49,968,118 δραχμών 
χρυσών, ή μάλλον 50,000,000 είς στρογγυλούς 
άριθμούς. Ή αύξησις αυτή ίσοΰται άκριβώς προς 
50ο[ο έντός ενός καί ήμίσεως έτους.

Εις τήν τοσοΰτον ταχεΐαν ταύτην αύξησιν συνε- 
τέλεσαν αί έκτάκτως εύνοΐκαί συνθήκαι, ύφ’άς 
κατά τά τελευταία δύο έτη, καί πρό πάντων τώ 
1900, διετέλει ή άτμήρης έμπορική ναυτιλία,ής 
τά κέρδη ήσαν σημαντικώτατα, διότι άπέδω- 
σαν είς τούς έφοπλιστάς μερίσματα ύπερβαίνοντα 
τά μερίσματα, άτινα ήδύνατο νά διδη οϊα δή
ποτε άλλη έπιχείρησις. Κατά τάς διαβεβαιώσεις 
τών λιμεναρχών, καί ίδιο: τών τή "Ανδρου καί 
Γαλαξειδίου, διά μέν τά μεγαλείτερα άτμόπλοια 
τά διανεμηθέντα καθαρά κέρδη έντός τοΰ τελευ 
ταίου έτους άνήλθον μέχρι 42ο]ο έπί τοΰ κατα
τεθειμένου κεφαλαίου, διά τά μέσης χωρητικό
τητος έφθασαν τά 25—30 τοϊς θ]ο, διά δέ τά 
μικρότερα δέν ύπελείφθησαν, δπως δήποτε, τά 
20 ο[ο. Κατά τήν έκθεσιν τοΰ λιμενάρχου Σύρου, 
τά καθαρά κέρδη τών έκεϊ εφοπλιστών έκυμαί- 
νοντο μεταξύ τών 20 καί τών 30ο[ο κατά τήν 
ιδίαν των ομολογίαν, άλλά μετά τής προσθέτου 
πληροφορίας, δτι έκ παραλόγου πρός τάς προ
θέσεις τής άρχής δυσπιστίας προσεπάθουν νά πα- 
ριστώσι τά κέρδη των όλιγώτερα τοΰ άληθοΰς.

Τοιαύτην τινά τάσιν άποκρύψεως τής άληθεί- 
ας παρετηρήσαμεν καί ήμεϊς ένταΰθα παρά τισι 
τών έφοπλιστών ή μετόχων τών φορτηγών άτ
μοπλοίων, ούς ήρωτήσαμεν. ’Εν τούτοις εΰρέθη- 
σαν καί άνδρες διακεκριμένοι, οϊτινες παρέσχον 
είλικρινώς πάσαν πληροφορίαν είς τήν Στατισ
τικήν ύπηρεσίαν καί πάντα τά μέσα, δπως τεθή 
έπί τά ίχνη τής άληθείας.

Έκ τών έκθέσεων λοιπόν τών λιμεναρχών καί 
έκ τής συγκεντρώσεως τών άλλων πληροφοριών, 
άς συνελέξαμεν δθεν δήποτε ήδυνήθημεν, προκύ
πτει δτι έν έτει 1900 ό μέσος δρος του καθαρού 
κέρδους, οπερ έκ τών καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ 
ένιαυτοΰ έργασθέντων 80 άτμοπλοίων αύτών, 
άπήλαυσαν οί Έλληνες έφοπλισταί, δέν ύπήρξε 
κατώτερον τών 30 οΊο. Άλλ’ έκτός τούτων, 19 
άτμόπλοια, άγορασθέντος κατά τό διάστημα τού 

ένιαυτοΰ, είργάσθησαν έπίτινας μήνας μέχρι τοΰ 
τέλους αύτοΰ, έπίσης δέ, δύο άτμόπλοια πωλη- 
θέντα τόν Μάϊον τοΰ αύτοΰ έτους είργάσθησαν 
έπί τέσσαρας μήνας. Προστιθεμένων καί τών 
κερδών, άτινα ταΰτα είσεκόμισαν, ύπολογίζεται 
δτι τό σύνολον τών κατά τό έτος 1900 διανε- 
μηθέντων είς τούς Έλληνας έφοπλιστάς μερι
σμάτων δέν ύπήρξε κατώτερον τών 1 2,000,000 
δραχμών χρυσών.

Άλλ’ ό είσκομισθείς είς τήν χώραν χρυσός 
δέν περιορίζεται μόνον είς τό ποσόντοΰτο. 'Γπάρ 
χουσι καί οί μισθοί τών πληρωμάτων’, οϊτινες, 
καθά έκ τών δοθεισών μοι πληροφοριών ήδυνή- 
θην νά συναγάγω, δέν είναι όλιγώτεροι τών 3, 
500 000 φράγκων χρυσών έν συνόλω. Επειδή 
μέρος τών μισθών τούτων δαπανάται, φυσικώ 
τώ λόγω, έν τή άλλοδαπή, δέν ύπρλειπόμεθα 
τής άληθείας έάν όρίσωμεν είς 2.000,000 δρκχ. 
χρυσών περίπου τό έκ τούτων είσαγόμενον είς 
τήν χώραν χρήμα

Ούτω λοιπόν, διά το έτος 1900 ώρισμένως 
είς 14,1'00,000 δραχ. χρ. πρέπει νά ύπολογι- 
σθή τό έκ τής άτμήρους ναυτιλίας είσαχθέν είς 
τήν χώραν ποσόν τοΰ χρυσού. Επειδή δμως 
πολλά τών άτμοπλοίων ή έξ ολοκλήρου άνήκου- 
σιν είς Έλληνας διαμένοντας έν τή άλλοδαπή 
ή έν μέρει, τό πραγματικώς είσελθόν είς τήν 
χώραν ποσόν τοΰ χρυσού εινε κατώτερον τού 
άνωθι ύπολογισθέντος. Πόση είνε ή μερΐς ή άνή- 
κουσα είς τούς έν τή άλλοδαπή Έλληνας, δύ- 
σκολον εινε νά προσδιορισθή, διότι ούτε δλα τά 
έπ’ ονόματι Ελλήνων τής άλλοδαπής νηϊολο- 
γημένα άτμόπλοια άνήκουσι πράγματι είς αύ- 
τούς, ούτε έκεΐνα, άτινα τοϊς άνήκουσιν, είνε πάν
τοτε έξ ολοκλήρου ίδικά των. Έν τούτοις, έκ 
τών πληροφοριών, άς έλαβον, ήδυνήθηννά κκτα- 
λήςω είς τό συμπέρασμα, δτι πάντως ή μερίς, 
ήν έν τή άτμήρει ήμών έμπορική ναυτιλί^ έχου- 
σιν οί "Ελληνες τής άλλοδαπής, εινε άνωτέρατών 
10ο]ο, ίσως μάλιστα καί τό 1 5ο]ο δέν είνε ύπερ- 
βολεκόν. Παραδεχόμενοι τήν τελευταίαν άναλο- 
γίαν, εύρίσκομεν, δτι έκ τών έν έτει 1900 κερ
δών τής έμπορικής ναυτιλίας 2,000,000 δραχ. 
χρυσών περίπου άνήκον είς Έλληνας τής άλλο
δαπής Ούτω λοιπόν τά κέρδη τών ημεδαπών 
περιορίζονται είς 10,000,000 δρκχ. χρ., σύν 
τώ ποσώ δέ, οπερ είσήχθη έκ τών μισθών τών 
πληρωμάτων, ό είσκομισθείς είς τήν χώραν έν 
ένί ένιαυτώ χρυσός δέν ύπεοέβη τά 12,000 
000.

Άλλα δέν πρέπει νά ύποτεθή, δτι ό χρυσός 
ούτος έσχεν οϊαν δήποτε έπί τοΰ συναλλάγματος 
έπίδρασιν, διότι έξήχθη καί πάλιν σχεδόν ολό
κληρος πρός άγοράν νέων άτμοπλοίων. Μόνον έν 
έτει 1900, ώς ε’ίοηται, έπληρώθησαν πρός τόν 

σκοπόν τούτον 10,636,960 δραχ. .χρυσαϊ είς 
την άλλοδαπήν, έκ τούτων δέ τούλάχιστον τά 
9,000.090 δραχ. χρ. έξήλθον έξ αύτής τής χώ
ρας. Έπίσης κατά τούς’πέντε πρώτους μήνας 
τού ένεστώτος έτους, σχεδόν 6,000,00 ) δραχ. 
χρ. διετέθησαν πρός άγοράν άτμοπλοίων, είνε δέ 
άμφίβολον έάν κατά τό αύτό διάστημα τό ποσόν 
τοΰτο είσεπράχθη έκ τών καθαρών κερδών τής 
έμπορικής ναυτιλίας, διότι κατά τό έτος τούτο οί 
ναύλοι είσί κατώτεροι ή έν έτει 1900.

Προκύπτει λοιπόν έκ τούτου, δτι έφ’ δσον » « - fcl ♦ , , , Τπαρ η[Λΐν osv αναπτύσσεται εγχώριος ναυπη- 
γική βιομηχανία, αύταί αί άνάγκαι τής προόδου 
καί τής άναπτύξεως τής έμπορικής ναυτιλίας 
θ’ άπορροφώσιν ολόκληρον τό έκ τών κερδών αύ
τής είσαγόμενον ποσόν τοΰ χρυσού, δστις, δέν θα 
δύναται νά συντελή είς τήν νομισματικήν ένί · 
σχυσιν τής ’Ελληνικής αγοράς.

Τοιαΰτα, έν βραχεί Κύριε Υπουργέ, τά πο’ 
ρίσματα τής στατιστικής ταύτης έργασίας, ήν 
λαμβάνω τήν τιμήν νά ύποβάλω είς Υμάς ώς 
απαρχήν κρείσσονος καί συστηματικωτέρας έν τφ 
μέλλοντι στατιστικής τής έμπορικής ναυτιλίας.

Έν Άθήναις τή 9 ’Ιουλίου 1901.
Εύπειθέστατος

Ό διευίύνων τό Γραφεΐον τής Στατιστικής 
Οικονομικός ’Επιθεωρητής

Α. Παναγιοτιδης

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

(Του έν Κάρδιφ άνταποκριτοϋ μας).

Αί τιμαί τών ναύλων έντεύθεν έχουσιν ώς 
έξής· :

Δι’ Άλγέριον 8 φρ., ’Αλεξάνδρειαν σελ. 7 
καί 1° ‘/2 έως 8, Βρενδήσιον 7, Βαρκελώνην 
8 καί 6, Κατάνην 7 καί 3, Κων/πολιν 6 καί 
9, Σιβιτάκιαν 7, Γένουαν 6 καί 9—7, Λεγ- 
κόρν 6 καί 9 Μασσαλίαν 6, Μασσαλίαν φρ, 
7,75, Μάλταν 5, Μεσσήνην 7 καί 3, Νεάπο- 
πολιν 6 καί 9, Πορτ-Σάϊδ 7, καί 9, Παλέρ- 
μον 5 καί, Πειραιά 6 καί 9, Ρέτζιο 7 και 3, 
Σαβόναν 6 καί 9. Σύρον 6 καί 9, Σμύρνην 7 
καί 3 Σουλινά 7, Σπέτσιαν, Τόρρε Άννουτζιά- 
τα 7, Τεργέστην 8, Βενετίαν 8, Τάρραντα 
7 καί 3.

Υ. Γ. Χθεσινόν τηλεγράφημα έκ Κάρ- 
διφ άνήγγειλεν οτι ή έκεΐθεν τιμή τών ναύ ■ 
λων διά Πειραιά έκ τών 6 σελ. καί 9 πεν. 
κατηλθεν άκόμη είς τά 6 και 6.
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ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΪΤΙΚΟΝ
Μετά τόν κατά τής Ισπανίας πόλεμον, οί 

’Αμερικανοί ήννόησαν δτι ό προορισμός του 
Ναυτικοΰ αύτών δεν συνίσταται εις την άπλήν 
τών έκτεταμένοιν αύτών παραλίων άμυναν, 
ούδέ εις την σύνταξιν αμυντικού στόλου, άλλ’ 
όπως έν τώ μέλλοντι όργανωθώσιν ναυτικώς καί 
δυνηθώσιν έν δεδομένη στιγμή νά άναλάβωσιν 
έπιθετικόν κατά θάλασσαν πόλεμον έδει τό πο
λεμικόν αύτών Ναυτικών νά άποκτήση σκάφη
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Έξ αύτών κατάδηλον γίγνεται ότι δσον 
άφορα την ταχύτητα, τό ποσόν τών γαιανθρά
κων, τό πάχος τού θώρακος, τό πυροβολικόν, 
τόν άριθμόν τών άνδρών τού πληρώματος, τά 
νέα καταδρομικά σημαντικώς ύστεροΰσ· τού 
κατ. «Νέα ’Ορλεάνη» άν καί είναι τού αύτοΰ 
έκτοπίσματος. Τό μόνον αύτών πλεονέκτημα 
είναι ή άπ’ άκρου είς άκρον τού πλοίου γέφυρα 
η τό δεύτερον κατάστρωμα, ένεκα τού οποίου 
δύνανται νά προσιεθώσιθάλαμοι πρός χρήσιν τών 
άξιωματικώνκαί τού πληρώματος, ώσαύτως δύνα
ται νά χρησιμεύσγ. ώς στέγασμα αύτών έν κακο- 
καιρίοε. Άλλά καί έπί τού καταδρομικού «Νέα 
’Ορλεάνη» δύναται νά γίνη ή προσθήκη τής ώς 
εϊρηται γεφύρας,έάν δμως σημαντικώς έλαττωθή 

ταχύπλοα, σοβαράς πολεμικής άξίας καί μεγά
λης άκτϊνος ένεργείας. Τούτο ώδήγησεν αύτούς 
εις την ναυπήγησιν έ'ξ νε'ων καταδρομικών τοΰ 
τύπου τών όποιων σκοποόμεν την έξέτασιν έν 
συγκρίσει πρός τον τύπον τοΰ καλλίστου ’Αμε
ρικανικού καταδρομικού ή «Νέα ’Ορλεάνη» ού 
η ύπεροχή έπί τών νέων καταδρομικών γίγνεται 
καταφανής έν τφ παρατεθειμένοι πίνακι.

Ναυτική Έλίάη

Οι Ισχυροί της Θαλασσής

τό πάχος τού θωρηκτού καταστρώματος, δπως 
καί ή προσθήκη βάρους είς τό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου έπιφέρη την μείωσιν τής εύσταθείας τοΰ 
πλοίου. Άλλά καί δι’ αύτής άκόμη τής τροπο- 
ποιήσεως ή «Νέα ’Ορλεάνη πλεονεκτεί τών νέων 
καταδρομικών.Άς έξετάσωμεν ήδη έάν τό προσ 
κτώμ'νον ωφέλημα έκ τής παραδοχής τής γε
φύρας αντισταθμίζει τήν άπώλειαν ώρισμένων 
τού πλοίου άρετών. Ό άληθής Αμερικανός 
ναύτης άπόγονος τών Jones, Decatur και 
Ferragut θά προτιμήση νχ ύποφέρη έν κακο
καιρία έκ τής έλλείψεως στεγάσματος, καί νά 
έχη έν ή δύο έπί πλέον πυροβόλα έν «ω πλοίφ 
του, καί ίσχυράν μηχανήν ικανήν νά άναπτύξη 
έν δεδομένη κρισίμφ περιστάσει, ταχύτατα

(Οΐ πολεμικοί στόλοι τής Ευρώπης κατά τόννους)

Αγγλία
1,557,552 τόν.

ί- ,
Γαλλία Ρωσσία Ήν. Πολ. Γερμαν. Ιταλία

731,629τ. 453,899τ. 303,070τ.299,637τ.286,175 τ.

(Έκ τής 'Ιστορίας τών Συγχρόνων Στόλων τοϋ κ. Κ. Ν. Ράσου)
1

Κ
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3 κόμβους μεγαλειτέραν τής συνήθους.
Βεβαιοΰσιν δτι τά νέχ καταδρομικά έχουσιν 

εύρυχωροτέρους θαλάμους, τό πιστεύομεν άδι- 
στάκτως άφοΰ έκτός τών έκατοστύων τόννων 
τών οίκονομηθε'ντων έκ τής μηχανής — τοΰ ο 
πλισμού και του θώρακας, τά πλοία ταΰτα έ- 
χουσι μόνον 290 άνδρας πλήρωμα, άντί 407 
ούς φέρεε τό καταδρομικόν «Νέα ’Ορλεάνη».

Άλλά τό πλεονέκτημα τής εύρυχωρίας δ κέ- 
κτηνται τά νέα καταδρομικά αντισταθμίζει 
τήν σημαντικήν έλάττωσιν τής πολεμικής τών 
σκαφών άξίας ; Μάς είναι έπιτετραμμένον νά 
άμφιβάλωμεν, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον οϊ τε 
αξιωματικοί καί τό πλήρωμα ποτέ δέν παρε- 
πονέθησαν διά τήν έλλειψιν χώρου.

Πάν δ,τι ό αληθής Αμερικανός ναυτικός έπι- 
θυμεί είναι έν οίονδήποτε ένδιαίτημα’άδιαφορεΐ 
τελείως διά τό εύρύχωρον αυτού, προτιμών τήν 
αύξησιν τής ταχύτητας, τοϋ πυροβολικού καί 
τής θωρηκτής προστασίας τού πλοίου έφ* ού 
έπιβαίνει.

Έκ τών λόγων τής ώς πρός τήν ταχύτητα 
ύπεροχής τής «Νέας ’Ορλεάνης» έπί τών νέων 
καταδρομικών, έκτός τού λόγου τής διαφοράς 
τής δυνάμεως τής μηχανής, είσί ν καί αί γραμ- 
μαί τών ύφαλων τού σκάφους κα’ τής πρώρας 
αυτού, ή λεπτότης τών όποιων συντείνει είς τήν 
αύξησιν τής ταχύτητος.

Τό καταδρομικόν «Νέα ’Ορλεάνη» εινε ά- 
ναμφισβητήτως μ,ίχ ισχυρά μονάς μάχης, ήτις 
κάλλιστα έξυπηρετεΐ τάς απαιτήσεις τής τε 
Ναυτικής τακτικής ώς καί τάς τής πολιτικής 
τοΰ κράτους, δ αντιπροσωπεύει. Φρόνιμον δέ θά 
ήτο έάν έλαμβάνετο ώς πρότυπον διά τήν κα
τασκευήν νέων καταδρομικών. Έάν δέ θεωρού- 
σιν δτι ή προσθήκη τής γεφύρας ένέχει σημα
σίαν, δύνανται νά προσθέσωσιν αύτήν αύξάνον- 
τες έν τοιαύτη περιπτώσει τό έκτόπισμα τού 
πλοίου κατά 200 ή 300 τόνους— άποφεύγον- 
τες ούτω νά θυσιάσωσιν διά τήν καλλιτέραν τοΰ 
πληρώματος ένδιαίτησιν, τάς σοβαράς τού 
πλοίου πολεμικάς ιδιότητας.

Π. ΑίΓΓΡΟΠΟΤΛΟΧ 
ανθυποπλοίαρχος ΓΙολ. Ναυτικού 

Άθήναι 28 ’Ιουλίου 1901. 
Ύπουργεϊον Ναυτικών.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Πα.ρα.κα.λοΰμ.εν τούς καθυστερούν* 
τας εοσέτο έκ τών κ. κ. Συνδρομητών 
ημών τήν συνδρομήν των, όπως 
σπεύσωσο καί έμ@άσωσο ταΰτην χάρεν 
των αναγκών τού φύλλου,

Η ΕΝ ΑΝΝΑΙΙΟΛΕΙ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Τό πλεϊστον τών έπιτελείων τού στόλου τών 
Σάμψων, Σλέύ καί Διούϊ άτινα ήγωνίσαντο έν 
Άντίλλαις καί Φιλιππίναις,άξια πάντως ίκανω- 
τέρου άπό τόν ισπανικόν στόλον αντιπάλου, 
είναι τό προϊόν τής θαυμαστής εργασίας τής έν 
Άνναπόλει Ναυτικής ’Ακαδημίας τών *Ην. 
Πολιτειών. Τήν Σχολήν ταύτην διηύθυνε πρό 
τού πολέμου εύδοκίμως ό Σάμψων, καί είναι ή 
κρατίστη αΰτη τών πρός τήν πατρίδα ύπηρεσιών 
του· πολλάκις δέ έπιθεωρήσας αύτήν ό ναύαρ
χος Κιμβερλέϋ έπήνεσεν, άλλά συγχρόνως διά 
τών σοφών αύτοΰ παρατηρήσεων, ας ή άμερι- 
κανική Κυβέρνησις δέν ώκνησε νά λάβη ύπ ’ 
όψιν, συνέτεινε νά καταστή εν τών τελειοτάτων 
παιδευτηρίων τής έν θαλάσση πολεμικήςτέχνν,ς. 
*Γπό τόνΣάμψων αί σπουδαί τών δοκίμων διήρ- 
κουν εξ έτη.Οί δέ εισερχόμενοι είς τήν’Ακαδημίαν 
ήδύναντο νά έχωσιν ήλικίαν άπό δεκαπέντε μέ- 
χρις εϊκοσιν έτών. Νύν λογικώτερον περιωρίσθη 
είς τά δεκαοκτώ.

Έν ’Αμερική πολλή προσοχή καταβάλλεται 
ό ύποψήφιος δόκιμος πράγματι νά είναι κάτοι
κος τής ’Επαρχίας, όσάκις τόν άποστέλλει 
τοιαύτη είς τήν σχολήν. 'Οπερ έχει τόν βαθύν 
του λόγον. Έκτός τού έκπαιδευτικοΰ σκάφους 
«Μπανκρόφτ»,μία τορπιλλοβόλος είναι προσκε- 
κολλημένη είς τήν ’Ακαδημίαν. Εύρύτατα γή
πεδα καταλλήλως διεσκευασμέ ιχ χρησιμεύουσι 
διά τάς ασκήσεις καί τήν ψυχαγωγίαν· Ή ο
πλομαχητική είναι άρκούντως ανεπτυγμένη· 
ξίφος, σπάθη, λόγχη, αύτή ή ράβδος έτι είναι 
ή συνήθης διασκέδασις τών μαθητών. Παλαιόν 
τι ίστιοφόρον σκάφος μετά βοηθητικής μηχανής 
χρησιμεύει δπως συχνότατα οί δόκιμοι έκτελούν 
πάντα τά έργα πληρώματος έπ’ αυτού. Η 
σκοποβολή συνηθεστάτη δι’ όπλων καί λείου 
πυροβόλου έπί κιλλίβαντος Μασιλλύ. Αί άμοι- 
βαί συνίστανται είς μετάλλια.

Ή πειθαρχία εντελής· ύποβοηθεϊται ύπό ποι
νών αύστηροτάτων μέν κατά τών παραπτω - 
μάτων τών προερχόμενων έκ κακού χαρακτή- 
ρος, έπιεικεστάτων δέ έπί άτακτημάτων προερ- 
χομένων έκ ζωηρότητος. Πρακτικοί εν πάσιν 
οί ’Αμερικανοί έχουσι ρυθμίσει θαυμασίως τά 
τής άνωτέρας ναυτικής αύτών παιδεύσεως, ης 
φυσικόν νά είναι τόσον εύχυμοι οί καρποί.

Κ. Ν. Ρ.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ότι ό πλοίαρχος θεωρείται πεπαυμένος άμα 
τή κατακυρώσει τοΰ πλοίου.

Είνε άναμφισβήτητον δτι ό νέος άγοραστής 
τού πλοίου έν πλεισ'ηριασμφ, δέν είνε ύπό- 
χοεως νά διατηρήση τόν πλοίαρχον, έν τή ύπη- 
ρεσίοε τού πλοίου είς τόν διορισμόν τού οποίου 
ούδέποτε συνήνεσεν. Άλλ’ άρα δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν δτι ό πλοίαρχος δεσμεύεται έκ 
τής μετά τού πρώην ιδιοκτήτου συμφωνίας καί 
δέν έχει τό δικαίωμα ν’ άρνηθή τάς ύπηρεσίας 
αύτοΰ πρός τόν νέον ιδιοκτήτην μετά τήν κα 
τακύρωσιν τού πλοίου ;

Είπον οτι ό πλοίαρχος ύποχρεοΰται έκ τής 
πρώτης συμβάσεως, καί άπέναντι ;τοΰ νέου 
ιδιοκτήτου καί δτι μόνος ό τελευταίος δύναται 
ν’ άποβάλη ή νά διατηρήση αύτόν μετά τήν 
κατακύρωσιν.

Άπορον όμως, πώς τοιαύτην έρμηνείαν, κα- 
ταργητικήν τού γράμματος τού νόμου καί τών 
γενικών περί έντολής αρχών νομικοί τινες άπε- 
τόλμησαν.

‘Η διάταξις τοΰ άρθρου 208 όρίζουσα δτι ή 
κατακύρωσις έπιφέρει τήν παύσιν τής πλοιαρ
χίας όρμάται άπό τών κανόνων τής έντολής. 
Ό πρώην κύριος άποβάλλων τήν κυριότητα τοΰ 
πλοίόυ,, άποβάλλει συνάμα καί τό δικαίωμα 
τοΰ διατηρεϊν τόν πλοίαρχον, δστις μή δυνά- 
μενος τού λοιπού νά ένεργή ύπό τήν ιδιότητα 
ταύτην παραμέν-ι άνευ τίτλου, άπηλλαγμένος 
δέ τών καθηκόντων αύτοΰ, άφοΰ διά τής κατα- 
κυρώσεως έπαυσεν ή έντολή τοΰ πρώην ιδιοκτή
του' διά τόν λόγον δέ τούτον καί ό νέος κύριος 
δέν είνε ύπόχρεως νά διατηρή έν τή ύπηρεσία 
αύτοΰ τόν έντολοδόχον τοΰ προκατόχου του.

Άλλά τούτου δοθέντος, τό αύτό έ'πεται καί 
διά τόν πλοίαρχον, δυνάμενον έπίσης νά έπι- 
καλεσθή ύπέρ έαυτοΰ τήν άρσιν τής έντολής, 
καί ν’ άπαλλαχθή τών καθηκόντων αύτοΰ ώς 
πλοιάρχου ούτε είνε ορθόν νομικώς ή άρσις τής 
έντολής νά έχή άποτελέσματα μόνον ώς πρός 
τόν νέον αγοραστήν ; ούχί δέ καί ώς πρός τόν 
πλοίαρχον, Άλλως έπί τίνος νομικής βάσεως 
ό πλοίαρχος θέλει δεσμεύεσθαι νά ύπηρετή τόν 
νέον κύριον, μεθ ’ ού ούδέποτε συνηλλάχθη ; 
Άφοΰ κατά τήν ρητήν καί σαφή διάταξιν τοΰ 
νόμου, διά τής κατακυρώσεως έπέρχεται ή 
παϋίίις τής πλοιαρχίας, έ’πεται δτι αύτοδι- 
καίως, θεωρείται λελυμένη ή ύποχρέωσις αύτοΰ 
καί ούδαμώς δύναται νά ύποχρεωθή είς έξακο- 
λούθησιν τής ύπηρεσίας αύτοΰ.

Κατ’ έμέ δθεν, ό πλοίαρχος άμα ώς τό 
πλοϊον κατακυρωθή είνε έλεύθερος ν’ άποχωρήση 

τής πλοιαρχίας θεωρούμενος αύτοδικαίως πεπαυ- 
μένος, ή δέ έναντία λύσις, φρονώ δτι είνε ολί
σθημα είς δ περιέπεσαν οί διακεκριμμένοι νομο
μαθείς Φλογαίτης καί Χρυσανθάπουλος (Ναυτι
κόν δίκαιον σελίς 85) διότι ένώ άφ’ ενός παρα
βιάζονται αί περί έντολής άρχαί έφ’ ών έρείδε- 
ται ή διάταξις τοΰ άρθρου 208, άφ’ ετέρου 
οίκτρώς παραμορφοΰται ή έννοια τοΰ ρητού 
γράμματος τοΰ άρθρου τούτου άπαγγέλλοντος 
τήν παϋείιν τής πλοιαρχίας.

£0ρος.
Εμμ. Μακρτγιαννης 

Λκηγόρος.

Η ΚΙΝΗ2ΙΣ ΕΝ^ΟΥΛΓΑΡΙΑ
(τοΰ έν Βάρνη συνεργάτου ρκας)

15 ’Ιουλίου 1901
Τήν έβδομάδα ταύτην ούδέν ίστιοφόρον εί- 

σήλθεν έν τώ λεμϊνι μας έκτός τών δύο βουλ
γαρικών άτμοπλοίων «Βόρις» καί« Βουλγαρία», 
άτινα μετά τής άκτοπλοίκς είς Πύργον έπιχει- 
ροΰσι ταξείδια μέχρι Καβακίων, δπου άποβι- 
βάζουσιν άρνία. ’Επίσης δέ καί τό ελληνικόν 
«Ήρα» τής εταιρίας Τζών, Μάκ Δούαλλ καί 
Βάρβουρ, δπερ άνεχώρησε μέ πλήρες φορτίον έκ 
Πύργου, Βάρνης, Βαλτσινίκου παραλαβόν έκ 
τών δύο τελευταίων πόλεων 3,000σ άραβόσιτον 
καί 600 σκληρών διά τούς Ελληνικούς λιμένας. 
Έπίσης 120 δέματα καπνών καί άνω τών1300 
άρνίων έπί τοΰ καταστρώματος. Οί ναΰλοι του 
διά Κέρκυραν διατηρούνται εις τά 9 φρ. Τά άρ
νία είς 1,50—1,60.

Ή έσοδεία τών φασολιών καί άραβοσίτου 
είνε άρίστη. Οί καιροί διατηρούνται καλοί άπό 
επτά ημερών. Οί πνέοντες έτησίαι (μελτέμια)εί- 
νε άριστοιδιάτά άλώνια.

21 ’Ιουλίου
Τή 18 ίσταμένου άνεχώρησαν έκ τοΰ λιμέ- 

νος μας τό Ελληνικόν «’Αφροδίτη» τής Εται
ρίας Τζών μέ 1300 άρνία καί διάφορα άλλαέμ- 
πορεύματα διά Πειραιά, Πάτρας Κέρκυραν.

Τή 19 άφίκετο έκ Λιβερπούλζ,ς καί Άμβέρ- 
σης τό άτμόπλοιον «SamagOte» τής εταιρίας 
Jonhston τόν. 3,500, έκφορτώσαν 200 τόνους 
δ’αφόρων έμπορευμίτων. Αύθημερόν άνεχώρησε 
διά τόν ποταμόν.

Τήν αύτήν ημέραν τό Έλλ. άτμόπλοιον ή 
« Ελένη» ύπό πλοίαρχον τόν κ. Ί. Διακάκην 
κατέφθασεν έκ St. Louis μέ φορτίον ύδραυλι- 
κής άσβεστου πρός χρήσιν τής κατασκευής τοΰ 
λιμένοςτόν. 1150. Έναυλώθη έκ Νικολάεφ διά 
τήν Μεσόγειον μέ σελ. 9 καί 5 καί έλπίζομεν 
καιρού έπιτρέποντος κατά τάς 25 ν’ άποπλεύσηι 
διά τόν πρός όν δρον.
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ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΙΙΛΟΙΟΥ
«ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ«

(Άντϊγραψον τής έκΟέϋεως τον πλοιάρχου
I. Π. Μάκρη.)

Άνεχωρήσαμεν έκ Πειραιώς την ένδεκάτην 
ώραν καί έν τε'ταρτον μ. μ. ίχοντες π)ηρες φορ
τίον έκ διαφόρων έμ.πορευμάτων, ώς και έπζβά- 
τας διά διάφορα μέρη της Πελοιτονησου. Προ- 
χωρουντες ήρεμα δσον ήτο δυνατόν όλιγώτερον 
καί τοΰτο ένεχεν τοΰ πυκνοτάτου σκότους, πρός 
δυσμάς, έσταμάτησα δις με'χρις ού διέλθορεν τό 
στενόν, έφ ’ ού εϊσίν αί φανοί τού στομίου τοΰ 
λιμένος Πειραιώς.

ΙΊροχωρών δέ πρός τό στόμιον τοΰ νέου 
λιμένος καί περιμένω» μετ’ ανυπομονησίας καί 
παρατηρώ» διά τών διόπτρων ίνα-ϊδω τόν έπί 
τής άκρας τοΰ δεξιοΰ βοαχίονος ερυθρόν φανόν, 
μάτην άνέμεναδυστυχώς ούτος δέν έφαίνετο'έρω- 
τήσας δέ τούςίπί τοότιρ σταλέντα παρ ’ έμοΰ έν 
τή πρφρ^τοΰ πλοίου'Υποπλοίαρχον καί Ναύ<λή- 
ρον άν βλέπωσι τόν έπί τής άκρας τοΰ βραχίονος 
φανόν μοί άπήντησαν δτι βλε'πουσιν έμπρός φανόν 
τινα πρός τά δεξιά,δντινα καί εγώ έβλεπαν πρός 
τήν δεξιάν πλευράν τοΰ Άτμοπλοίου άλλ’ ένώ 
τό άτμόπλοιον καρινοβατοΰν «προχωρεί,έξαίφνης 
διέκρινα τόν βραχίονα κατά μέτωπον, δτε διέ
ταξα τόν μέν Πηδαλιοΰχον αριστερά τό δλον,τόν 
δέ Μηχανικόν νά σταματήση καί αύτοστιγμεί ο
λοταχώς ό'πισΟεν άτινα καί έγένοντο, πλήν άτυ· 
χώς εις μικράν άπόστασιν εύρισκομένου τοΰ βρα
χίονος ούδέ νά άγκυροβολήσωμεν μάς έδόθη ό 
άπαιτούμενς χρόνος πρασκρούσαντες ούτω είς τόν 
δεξιόν βραχίονα ολίγαμέτρατής άκραςαύτοΰ,πρός 
τά δεξιά.Τό δέ δυστύχημα τοΰτο έλαβε χώραν 
ελλείψει τοΰ έρυθροΰ έπί τής άκραςφανοΰ,καΐ άντ’ 
εκείνου ύπάρχοντ'.ς πρός τά δεξιά ετέρου άμυ- 
δροΰ φανοΰ έσωθεν περί τά εκατόν ώς έγγιστα 
μέτρα δντινα καί έςέλαβον ώς εκείνον τόν τής 
άκρας ενεκεν τοΰ βαθυτάτου σκότους τοΰ κατ’ 
εκείνην τήν ώραν έπικρατοΰντος. Μετά δέ τό α
τυχές συμβάν καί διότι τό άτμόπλοιον προσέ 
κρουσεν έπί τοΰ βραχίονας καί ήναιξεν ή πρώρα 
καί ε’ισέδυσαν άφθονα υδατα είςτόν βυθόν τοΰπρω- 
ραίου μέρους τοΰ σκάφους ήναγκάσθην νά στρέ
ψω πρώραν εις Πειραιά πρός διάσωσιν τοΰ τε 
σκάφους, έπιβατών καί φορτίου,ένθα περί ώραν 
11 ’Ράφίχθημεν καί ήγκυροβολήσαμεν! Μεθ’δ έμί· 
σθωσα διαφόρους φορτιγίδας καί έργάτας καί 
άφ’ ένός μέν ήρχισα τήν έκφόρτωσιν τοΰ εμπρό
σθιου μέρους,άφ’ ετέρου δέ τήν έκβολήν τών ύ- 
δάτων πρός άποφυγήν πραφανεστάτου καταπον 
τισμοΰ, καί πρός διάσωσιν τοΰτε άτμοπλοίου, 
έπιβατών καί έμπορευμάταν διότι είσέδυον ά
φθονα υδατα.

Περί τής άληθείας τών ανωτέρω έπικαλοΰμαι 

καί τήν μαρτυρίαν τοΰ πληρώματος ώς καί τών 
έπί τής γεφύρας κατά τήν στιγμήν τοΰ άτυχή- 
ματος εύρεθέντων έπιβαιών. Διά ταΰτα καί μέ 
έπιφύλαξιν παντός δικαιώματος τών δικαιομέ- 
νων διαμαρτύρομαι καθούτινος ανήκει καί κατά 
τών ύποχρέων είς άνόοθωσιν καί έζαιτοΰμαι νά 
άποζημιωθήτό άτμόπλοιον όνόματιβΠε’ραιεύς» , 
δπερ διοικώ δι’ δλας τάς προκυψάσας ζημίας εις 
τε τό άτμόπλοιον καί τό φορτίον ώς καί διά τόν 
χρόνον δντινα θά χρειασθή πρός επισκευήν του. 
Προσέτι καί διά τούς πλόας ούς θά έξετέλει μέ
χρι τής έπισκευής του, καί έν γένει διά τάς δα
πάνα; είς άςθά ύποβληθή καί θά ναταβάλη.

Έν Πειραιεΐ 27 ’Ιουλίου 1901.
Ό πλοίαρχος

I. Π. ΜίΚΡΗΣ

Η “ΗΠΕΙΡΟΣ,,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Σήμερον δημοσιεύομεν τήν εικόνα τοΰ μεγα- 
λειτέρου Ελληνικού άτμοπλοίου « Ήπειρος » 
περί τοΰ οποίου ώς καί τών ιδιοκτητών αύτοΰ 
πολλάκις έχουσι γραφή άνακρίβειαι.

Τό άτμόπλοιον «Ήπειρος» είναι νεόκτιττον, 
ήγοράσθη δε πρό δύο περίπου μηνών παρά τοΰ 
έξ Ηπείρου καί έν Gara Munteni τήό Ρου 
μανίας άποκατεστημένου γεωπόνου, κτηματίου 
καί βιομηχάνου κ. Παναγ. Σπ. Τοπάλη.

Τό άτμόπλοιον τοΰτο κατεσκευάσθη είς Mid· 
dlesborotingh τής ’Αγγλίας έν τώ έργοστα- 
σίω R. Graggs et Son καί αί μηχαναί τευ 
παρά Τ. Richardson et Son.

Τή 27 Μαίου 1901 έγέ/οντο αΐ δοκιμαί 
αύτοΰ μετά τήν πλήρη τών οποίων επιτυχίαν 
άνεχώρησεν, έπιβαίνοντος καί τοΰ ιδιοκτήτου κ. 
Τοπάλη διά Κάρδιφ, ένθα τό παρέλαβεν ό πλοί
αρχος κ. Κ. Σ. Θεοφιλάτος. Έκ Κάρδιφ μετά 
τινας ημέρας άνεχώρησε δι’ ’Αγκώνα καί έκεΐθεν 
άφίκετο είς Πειραιά, ένθα ένηολογήθη λαβέν 
άριθ. 322 καί άλληλεθνές σήεα Η. A. F. Υ.

Ήδη ή « Ήπειρος» πλέει πρός Άντβέρπην 
φορτώσασα έκ τοΰ Δουνάβεως γεννήματα 2,652 
τόννων καί 39,000 τεμάχια ξύλου δρυός.

Έπίσης έκεΐθεν παρέλαβε καί 24 Εβραί
ους μετανάστας.

Τό άτμόπλοιον τοΰτο σήμερον είνε τό με· 
γαλείτερον Ελληνικόν, μήκους Β. Ρ. 330 πό- 
δας 9 δακτ’, πλάτους 47 πόδ. καί βυθίσματος 
21 πόδ. καί 10 δακτύλους.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

(αλληλογραφία τής «Ναυτ. Ελλάδος»)
Νοβοροβίόκη 25 ’Ιουλίου.

Τό άτμόπλοιον «Daleydale» τής εταιρείας 
Lucas et C3 έν Βριστόλη, νεόκτιστον, προερ- 
χόμενον έκ Ταϊγανίου μέ φορτίον σικάλεως καί 
άζύμας πρός άποφόρτωσιν είς τόν λιμένα μας 
έξώκειλε τήν πρωίαν τής 16 τοΰ μηνός παρά 
τό άκρωτήριον Σουτζάκ (Sudjak Point) 
πρός τήν είσοδον του λιμένος 10 μίλια’περί
που μακράν τής Νοβορωσσίσκης έπί βραχώδους 
πυθμένος. Χάρις δμως είς τήν ταχεΐαν ένέρ- 
γειαν τοΰ πράκτοοος τοΰ ’Αγγλικού Λόΰδ έν- 
ταΰθα κ. Ε. Τ. Σκαραμαγκά, τήν έπίμονον 
εργασίαν καί τό ριψοκίνδυνον τών άναλαβόντων 
τήν ρυμούλκησιν τοΰ «Darleydale» έκ τών 
βραχωδών μερών κυρίων Βέξλερ καί Άνδρέϊς 
έπί τή βάσει τοΰ συμφωνητικού τοΰ Λόϋδ 
Lloyd’s Salvage agreement «No cure no 
pay». To άτμόπλοιον έξήχθη τήν 18 ίδιου κκί 
έπλευσεν είς τδν λιμένα μας, άφοΰ πρότερον έ- 
ξεφόρτωσεν έπί φορτηγίδων ί 100 τόννους.

Βλάβαι έσημειώθησαν ύπό τοΰ δύτου αϊ έξής:
Δύο πλάκες ύπό τήν πρώραν πλησίον- τής 

τρόπιδος είς τό fore peak έπιέσθησαν άβκθώς 
καί τρεις κεφαλαί καρφιών συνετρίβησαν. Ως 
έκ τούτου έπήλθε καί εισροή ύδάτων είς τό 
fore peak. Διά τής τής χρήσεως δμως τσι
μέντου έσταμάτησεν ή εισροή τοΰ ύδατος καί 
τοιουτοτρόπως άφοΰ παρέλαβε τό ύπόλοιπον 
φορτίον περί τούς 800 τόννους άπέπλευσε διευ- 
θυνθέν είς Άμβοϋργον.

ΑΙ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝΜΑΣ

Βάρνα 25 ’Ιουλίου

Αί ένταΰθα ύγειονιμικαί άρχαί κατ ά- 
νωτέραν διαταγήν δέν έπιτρέπουσι, τά Ιστι
οφόρα καί ατμόπλοια τά ύπδ ξένην σημαίαν 
— εξαιρούνται τά ύπδ Βουλγαρικήν δ τως 
ύφίστανται τήν όρισθεϊσαν διά τάς έκ Κων
σταντινουπόλεως προελεύσεις 11 ήμερον κά- 
θαρσιν. Παράδειγμα έχομεν τδ ‘Ελληνικόν 
ίστιοφόρον « "Αγ. Σπυρίδων» διοικούμενον 
ύπδ τδν έκ Γαλαξειδίου πλοίαρχον κ. Εΰθ. 
Ίω. Βισβίκη, προερ'Χδμενον έξ ’Ιταλίας μέ 
φορτίον άλατος. Τδ ίστιοφόρον τοΰτο παρά 
τήν δπισθογράφησιν τής πατέντας έν Κών- 

σταντινουπόλει παρά τοΰ Βουλγαρικού πρα
κτορείου πρδς έκτέλεσιν τών νενομισμένων 
καθάρσεων έν τώ λοιμοκαθαρτηρίω Πύργου 
(Κατσιβελόσκαλας), ό αυτόθι ύγειονομικδς 
ιατρός τδ άπέπεμψεν είς Κ]πολιν, δπου μέ
νει φορτωμένον.

*Ο πλοίαρχος διά τής έν Κ]πόλειΠρεσ- 
βείας προέβη είς διαμαρτυρήσεις έναντίον 
τής Βουλγαρικής διά τδ πραχθέν, άλλ ’ εί- 
σέτι δέν ύπάρχουσι πληροφορία! περί τού
άποτελέσματος.

0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΕΝ ΚΑΡΔΙΦ

Έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως άνε- 
γνώσαμεν πρότινων ημερών τόν διορισμόν 
τοΰ έν Κάρδιψ "Έλληνας εμπόρου κ. Ί. 
Στάγκαλα, ώς άναπληρωτοΰ τοΰ αύτόθι 
Έλληνος προξένου. Ή έκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως ένδειξις τής τι
μής και έμπιστοσύνης ταύτης πρός τόν κ. 
Στάγκαλαν είναι βεβαίως δείγμα τρανώτα- 
τατον τής ύπολήύεως και συμπάθειας ης 
τυγχάνει. Ό κ. Στάγκαλας πρό 19 έτών 
ίδρύσας έν Κάρδιφ κατάστημα έχει προσ 
φέρει σπουδαιοτάτας ύπηρεσίας είς πολλούς 
'Έλληνας έφοπλιστάς άπερχομένους αΰτόθι 
πρός αγοράν άτμοπλοίων και αντιπροσω
πεύει πλεϊστα φορτηγά ατμόπλοια, Ελλη
νικός και ξένας εταιρίας. Ώς έμπορος γαι
ανθράκων έχει έπεκτείνει τάς έργασίας αύ
τοΰ εις τούς κυριωτάτονς ’Αγγλικούς λι
μένας και έν τω έξωτερικω, ώς άτομον δέ 
παρά πάντων άγαπαται και έκτιμαται. Ή 
έκλογή δθεν τής Κυβερνήσεως τοΰ νά άνα- 
θέση είς αύτόν τήν αντιπροσωπείαν τοΰ 
Ελληνικού προξενείου είναι κατά πάντα 
άρίστη και έκφράζομεν τήν πεποίθησιν,δτι 
καί έν τω νέω αύτοΰ άξιώματι θά δικαίωση 
τάς προσδοκίας πάντων ό κ. Στάγκαλας.

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
Προχθεσινόν έκ Λονδίνου τηλεγράφημα 

άνήγγειλεν δτι ό έν Λονδίνω εύρισκόμενος 
κ. Νικ. Τσαπλαρής πλοίαρχος έκ Γαλαξει- 
δίου δι ’ίδιον και διά λ)σμδν τών συμπολιτών 
του κ. κ. άδελφών Κατσούλη προέβη είς 
τήν αγοράν νέου άτμοπλοίου τόννων 2,400, 
άντί τού ποσού 9,100 λιρών. Τδ άτμό- 
πλοιον τοΰτο έναύπηγήθη τφ 1881, έχει 
δέ βύθισμα 20 ποδών καί 1/4. *Η παραλαβή 
του γενήσεται τήν 15 Αύγούστου.

Λ
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ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τήν προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν τό νέον ατμό- 
πλοιον τοϋ κ. X, Καστριώτου κατέπλευσεν είς Λαύ
ρων πρό έκφόρτωσιν γαιάνθρακος· έκεΐθεν άφικετο εις 
Πειραιεΐ-, ένθα ένηολογήθη όνομασθέν «Νικόλαος».

— Τό άτμόπλοιον «Δημ. Σκυλίτσης» ένχυλώθη 
άπό Τρίπολιν ’Αφρικής διά Continen'e ή United King
dom μέ φορτίον κριθής πρός σελ. 10 καϊ 6.

— Τό έκ ξυ>ειας φορτίον τοϋ έπισκευαζομένου άτμο
πλοίου «Μιτυλήνη· παραλαμβάνει τό άτμόπλοιον «θεόδ. 
Σιφναίος».

— Τό άτμόπλοιον «’Αγαμέμνων» τών κ. κ. Θών> 
Άγγελή και Σία άνανέωσεν δι’ έξ άκόμη μήνας την 
ένοικίασίν του παρά τής έν Ζογκουλδάκ έταιρίας τών 
γαιανθράκων.

— Τό άτμόπλοιον «Ήρώ» άφίκετο είς Πειραιά τήν 
παρελθ. Παρασκευήν προερχόμενον άπό Δούναβιν καϊ 
διευθυνόμενον είς Ροττερδάμην.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινος» άνεχώ
ρησεν είς Κάρδιφ πρός φόρτωσιν γαιάνθρακος διά λο- 

-'"γαριασμόν τοΰ Ύπουργείου τών Ναυτικών.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΦΑΡΔΝ

Χερ6οί?ργθν (Γαλλία).
Τήν 2 Αύγούστου προχθές έπρόκειτο νά θέσωσιν είς 

χρήσιν έν τή άκρφι τής ’Ανατολικής προβλήτος τοΰ 
έμπορικοΰ λιιαένος Χερβούργου διαρκές φώς μετ’εκ
λάμψεων ερυθρών. Ή φωτοβολία τοΰ νέου τούτου φω
τός θά είναι 17 ραμφών Carcel καί θά φωτίζη είς
άπόστασιν 9 μιλίων.

Τό ΰψος τής εστίας τοΰ φωτός θά είναι 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης 10 μ. καϊ ύπέρ
βλήτα 7 καί 3.

ύπέρ τήν 
τήν προ

Τάρας (Ιταλία).
Κατά πληροφορίας τοΰ Κυβερνήτου τοΰ Ίταλικοΰ 

πλοίου «Σκύλλα» τό λευκόν σταθερόν φώς τό άναπτό- 
μενον έπϊ τοΰ μόλου τοΰ σχηματίζοντος τόν νέον έμπο- 
ρικόν λιμένα τοΰ Τάραντος εύρίσκεται είς 80 μ. έν
δον τής άκρας τοΰ μώλου τούτου.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

‘Η τιμή τών γαιανθράκων έν τή άγορμ Πειραιώς 
συνήθους ποιότητος Κάρδιφ παραδοτέων έν τώ άτμο
πλοίω είναι πέριξ τών 24 σελινίων. Άρκεταϊ δέ πρά
ξεις έγένοντο καϊ είς τήν τιμήν τών 24 καϊ 6.

Γαιανθρακοφορτία τής παρελθούσης έβδομάδος : Διά 
τοΰ άτμοπλοίου «Σκυλίτσης» 2348 τόν. άπό Κάρδιφ. 
Διά τής «Κορνουβ.ας» άπό Κάρδιφ 2124.

Κάρδιφ 27 ’Ιουλίου. 
(Άνταποκριτοϋ μας)

Αί τιμαί τών γαιανθράκων έν τή άγορα ένταΰθα 
έχουσιν ώς έξής :

Α'. ποιότητος χονδρός γαιάνθραξ Κάρδιφ σελ. 19 

καί πέν. 3., β'. ποιότητος 16 καί 6.
ΓαιάνθραξΚάρδιφ ψιλός α'. ποιότητος 10 καί 6-11 

σελ., β'. ποιότητος 10. ’Ανάμικτος α'. ποιότητος 
15—15 καί 3, β'. ποιότητος 14 καί 3. Χονδρός γαιάν. 
θραξ Νιοΰπορτ α'. ποιότητος 16 και 6, β'. ποιότητος 15.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή αγορα τών σιτηρών κατά τήν παρελθοϋσαν έβδο
μάδα διήλθε» έν άπραξίφε τόσον έν Πειραιεΐ, δσον καί 
έν Ταϊγανίω.

Ή τιμή τοΰ σίτου τών 49 φουντίων έν Ταϊγανίω 
είναι ρούβλια 9 καί καπίκια 5 έως 9 καϊ 10 τριγύρω 
τών 50 φουντίων 9 καί 45 έως 9 καϊ 50.

’Εν Πειραιεΐ τών 49 φουντίων λεπτά 40 1)2 έως 
41 μέ 3 0)0·

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Κατεπλευσαν τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν καϊ Δευ
τέραν το ελληνικόν «Θεόδωρος Σιφναίος» έκ Μελίτης 
προς αποβιβασιν του υπολειφθεντος φορτίου σίτου έκ 
Ταϊγανίου, τό ολλανδικόν «Ίρις» έξ Άμστερδάμ-Μελί- 
της, τό αυστριακόν «Tebe» έκ Τεργέστης Καλαμών, 
καί ή «Μαρία» τοΰ X" Δαούτ έξ ’Αλεξάνδρειάς Δήλου.

— Κατέπλευσαν έπίσης άτμόπλοια «’Αντώνιος Στα
θάτος» έλληνικόν έκ Σουλινά πρός νηολόγησιν καί άν- 
θράκευσιν, «Gornubia» ιταλικόν έκ Κάρδιφ μέ φοοτίον 
γαιανθράκων, «Manin» ιταλικόν έκ Σύρου, καί «Δη· 
μήτρι<« Σκυλίτσης» έλληνικόν έκ Κάρδιφ μέ γαιάν
θρακας.

— Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην τό έλληνικόν «Γεώρ
γιος Ροΰσος» έκ Γενούης πρός άνθράκευσιν, «Liege» 
βελγικόν έκ Πατρών, «Σάμος» τής Πανελληνίου έκ 
Τεργέστης Καλαμών, τό αυστριακόν «Τρίγλαν» μέ φορ
τίον γαιανθράκων έκ Ποντοηρακλείας.

—Τήν Τετάρτην μ.μ.καϊ Πέμπτην πρωίαν τά άτμό. 
πλοία «Βουλγαρία» έκ Κώνστάντσας Καβακίων, τό Αΰ- 
στριακ. «Jmpetatrix»0x Σύρου,τό Γαλλικόν μεσσαζερή 
«Σ^ών» ·

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΣΤΟΛΏΝ

(Ύπό Κ. Ν. Ράδου)
Κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ήρξατο ή διανομή 

τής «ιστορίας τών Συγχρόνων Στόλων» τοΰ νέου βι
βλίου τοΰ κ. Κ. Ράδου.

Είς τό εργον τοΰτο δ κ. Ράδος μετά γλαφυρότητος 
καί κομψοεπείας διέρχεται τήν ιστορίαν όλων τών συγ
χρόνων στόλων άπό τής έφαρμογής τοΰ άτμοΰ ώ; κινη
τήριου δυνάμεως, άκριβής είς γεγονότα-καί ημερομη
νίας, τέλειο; είς περιγραφάς, μοναδικός είς τό συγ 
κρατεΐν την προσοχήν τοΰ άναγνώστου άπ’ άρχής μέ
χρι τέλους τοΰ βιβλίου. Τά γεγονότα δέν πίπτουσι τό έν 
κατόπιν τοΰ άλλου ξηοά. Άριστοτεχνικώς ό συγγρα- 
φεύς τα παρατάσσει μέ τήν ηρεμίαν πυροβολητοΰ 
μή σπεύδοντος νά έξαντλήση τήν τελευταίαν οβίδα του .

Ίνα γραφή τό βιβλΖον τοΰτο παρήλθον πολλά έτη, 
έλαβε δ’ ύπ’ δψει του δ κ. Κ. Ράδος πλέον τών 200 
ναυτικών συγγραμμάτων. Οί πίνακες καί τά σχέδια τά 

παρακολουθοΰντα έκάστην ναυτικήν έπίθεσιν συμπλη- 
ροΰσι τήν άλλως τελείαν περιγραφήν καί σαφ’ηνίζουσιν 
έπαρκώς τάς θέσεις τών άντιπάλων. Άλλ’ δ,τι κυρίως 
δύναται νά έξαρθή ύπέρ παν άλλο έν τώ βιβλίω τούτω 
τοΰ όποιου δυστυχώς δέν μας έπιτρέπει σήμερον δ χώ
ρος νά κάμωμεν μεγαλειτέραν άνάλυσιν, είνε μία φι
λοσοφική άρχή,ή δι’δλων τών σελίδων τοΰ βιβλίου διή- 
κουσα «δτι άνευ τής προσωπικής ίκαώτητος καί τοΰ 
θάρρους είς ούδέν χοησιμεύει καί τόαριστον ύλικόν.»

ΝΕΟΙ ΎΠΟΛΟΓΙΣΤΑΙ

Μετ’αύστηοοτάτας έξετάσεις ύπό Πρόεδρον τής έξε- 
ταστικής έπιτροπής τόν φροντιστήν καϊ διευθυντήν το’ΰ 
έν τώ Ύπουργείω τών Ναυτικών γραφείου τής έξε- 
λέγξεως κ. Στέφ. Χατζημιχάλην κατηρτίσθη δ κατά
λογος τών έπιτυχόντων νέων ύπολογιστών τοΰ Β. Ναυ- 
τικοΰ δημοσιευθεΐς οΰτω διά τής έφημ. τής Κυβερνή- 
σεως κατά σειράν έπιτυχίας- .

1) Ι.Λαζαρόπουλος, 2) Π. Κοκονδ.νης, ?,) I. Μοΰ- 
χος, 4) Α. Γαρδικιώτης, 5) Ν. Μοσχούλας, 6) Δ· 
Άνδροΰτσος, 7) Αλ. Κυπαρίσσης, 8) Γ. Παπαθανα
σίου, 9. Α. Πανάκος, 10) I. Καλογερόπουλος, 11) Γ. 
Πρωτονέντης, 12) Γ. Τρύπος, 13) Σ. Άλιμπέρτης, 
14) Δ. Παπαντώνης, 15) Α. Βάβαρης, 16) Α. Άνα ■ 
γνωστόπουλος 17) Α. Λεούσης, 48) Α. Φουντουκάκης.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατά τόν είς τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών διαβι 
βασθέντα πίνακα τής έμπορικής ναυτιλίας έν τώ λιμένι 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι75>000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ BEQ ΡΗΤ HI ΕΝ ΤΑΓΓΑΝΙΟ
A Χ· Λ- ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαΤών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.

Καβάλλας τώ 1901 κατέπλευσαν αυτόθι 45 άτμό- 
πλοια, τόννων 8589 καί 60 ιστιοφόρα 1670 τόν. 
ήτοι έν συνόλω πλοία 105, τόννων 10,259. ’Οθω
μανικά άτμόπλοια 55 τόννων 20,360 καϊ ιστιοφόρα 
1567, τόν. 15,523 ήτοι έν συνόλω πλοία 1822 τόν. 
35,883. Αύστροουγγρικά 107 άτμόπλυια τόν. 119,819 
και ιστιοφόρα 2, τόννων 332 ήτοι έν συνόλω πλοία 
409, τόννων 128,151. Αγγλικά 1 άτμόπλοιον τόννων 
1366, Γερμανικά 3, τόννων 38,582, Γαλλικά 21, 
τόννων 33,200, ’Ιταλικά 3, τόννων 3835, έν Βουλγα
ρικόν ιστιοφόρο τόννων 283 καϊ 5 Σαμιακα τόν. 80.

Τά έν συνόλω καταπλεύσαντχ άτμόπλοια 235 τόν. 
191,314 καϊ 1834, ίστιοφ. τόννων 17,525 ήτοι έν 
συνόλω 2070 πλοία τόννων 208,839. Πρώτη έξ δλων 
έν τή κινήσει έρχεται ή Αύστροουγγρική σημαία, μετ’ 
αυτήν δέ ή ’Οθωμανική, εϊτα ή Γαλλική καί πέμπτη 
ή ‘Ελληνική.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Κατά τήν συνάδελφον «Σφαίραν» δ έξ “Ανδρου έφο- 
πλιστής κ. Δ· Μωραΐτης ήγόρασε νέον Έλληνικόν 
άτμόπλοιον χωρητικότητος τόννων φορτίου 5,400 αντί 
38,400 λιρών. Τό άτμόπλοιον τοΰτο θά παραληφθή 
τόν Φεβρουάριον τοΰ 1902.

— Είς τόν ύποπλοίαργον τοΰ Πολ. Ναυτικοΰ κ. 
Μιχ. Γούδαν άνετέθησαν καϊ τά καθήκοντα τοΰ Β. 
Άντεπιτρόπου παρά τώ έν Πειραιεΐ Ναυτοδικείφ.

— ‘Ιερεύς τοΰ Ναυστάθμου διωρίσθη δ έν Πειραιεΐ 
Άρχιμρνδρίτης κ. Συνέσιος Φιλιππίδης
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ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ και Σ,α
ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

·. ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικό» Διευθύνσεις: Λονδίνου: Miclialinos, London :

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

I Ν ΣΑΒΒΑΣ *«ι ΑΔΕΛΦΟΙ
Έμποροι καί ναυλομ.εσϊται. Λέ- 

χονται έμ.πορεύμ.ατα έπί προμ.η6εια 
*αι προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αι άτμ,όπλοια.

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

·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦
Al ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Παρακαλοϋμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 

τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ ευθείαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής 'Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ίνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεως τοϋ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισες καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντί 30 λεπτών έκαστον εις ά
παντα τά έν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί ί- 
τώ «Άβηναϊκώ βιβλιοπωλεία»» παοά τό Υ
πουργείο ν τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτικά» Ελλάς» πωλείται είς τδ βιβλιο

χαρτοπωλείων όβ Έρμης» τοϋ χ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ- Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδδς Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμ.πορικών άτμ.οπλοιων 

και ναυλομ.εσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΛΙΕΧΙΙΛϊ, Ιάωνσταντι- 
νούπολιν.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI Cie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίφ 'Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον καί Ταϊ- 
γάνιον.

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίω καί Νοβοροσίσκ^.

I—· ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
ΤηΛεγραφ. Διεύθνγσιι; CoT7.IAS,SYRA.


