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ΕΕΑΜΙΙΝΟΧ
» Τ » »

Οί ζ.ζ. συνδρομ-ΐςταΐ παραζαλόΟνταο συνο«5εύωσο 
πρός εγγραφήν μ.ετα τοϋ αντιτίμου.

Τ
τάς αιτήσεις των

ΣΗΜ. «ΝΑΥΤ. ΕΛΑ » Οί κρατιίσαντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριθμόν τής «Μαντικής 
Ελλάδος» θεωρούνται όυνδρομηταί αύτής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΤΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΑΟΙΩΝ

’Εν τχϊζ συζησήσεσι τών διαφόρων συλλόγων 
τών ναυτικών μηχανικών έν τοΐς πρώτοι; άπό 
τίνος έτέθη έπί τάπητος, άτε σπουδαιότατης 
σημασίας δν, τό ζήτημα τοΰ προσδιορισμού τής 
ώς ένεστι οίκονομικωτέρας ταχύτητάς τών εμ
πορικών άτμοτλοίων.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου έλαβαν τόν λο- 
γον ίδίφ οί Κύριοι I. C i lailVOllthoi n καί 
Kiithm8n. Ό πρώτος τούτων έλαβεν ύπ’δψει 
μέγα ταχύπλοον, ού ή μέν δαπάνη διά τροφής 
επιβατών τε καί πληρώματος, άνήρχετο είς 400 
λ. στερ. ,τήν κατανάλωσιν 5θτόν.,μέ ταχύτητα 
9 μίλια καθ’ ώραν, τής τιμής τών γαιαθράκων 
ύπολογιζομένης πρός 20 σελίνια κατά τόννον, 
ύπεστήριζε δέ δτι ή οικονομική ταχύτης τοΰ 
πλο'ου τούτου έσται 12,7 μίλια Πρός άπόδει- 
ξιν δέ τοΰ ισχυρισμού του έλαβεν ώς δρον συγ 
κρίσεως μεταγωγικόν άπό Άγγίας είς τό ’Ακρω
τήριο* (άπόστασις 12700 μίλια) περιλάμβαναν 
800 έπιβάτας πρώτης καί δεύτερα θέσεως καί 
1600 τρίτης.

Άπλουν βλέμμα έπί τοΰ κάτωθι πίνακος δύ
ναται νά πείση πάντα, δτι όντως ή ταχύτης 
τών 12,7 μιλ. είνε ή οίκονομικωτέρα.
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ζων, ήτοι ή οικονομική ταχύτης βαίνει κατά 
λόγον ά\τίστροφον τής τιμή τών γαιανθράκων 
καί κατ ’ εΰθύν τής πρός διατροφήν δαπάνης. 
Γνωστό» δ’ άλλως τε δτι ή είς γαιάνθρακας 
κατανάλωσις είνε άνάλογος πρός τόν κύβον τής 
ταχύτητας. Όθεν άτμοπλοίου φορτηγού π. χ. 
5000 τόννων έκτοπίσματος ή φορτίου 3600 
περίπου, καταναλίσκον 12 τόνν. καθ’ έκάστην 
έπί ταχύτητος 8 μιλ. καθ’ ώραν (δαπάνη 50 
λ. στ. καθ’ έκάστην) ή οικονομική ταχύτης έ
σται 10 μιλ.

Έάν οί ναύλοι ύπελογίζοντο άναλόγως γής 
ταχύτητος τοΰ άτμοπλοίου, θά ήτον δυνατόν 
τότε νά κατασκευασθώσιν άτμόπλοια συνήθους 
ταχύτητος 17 μι" ίων, ώς δμως έχουσι νΰν αΐ 
τιμαί τών ναύλων ή οίκονομικωτέρα ταχύτης 
είνε ή τών 10 μιλίων.

Τό μέγεθος τοΰ σκάφους μεγίστην έχον σχέσιν 
πρός τήν οικονομικήν αύτοΰ έκμετάλλευσιν είνε 
στοιχεϊον, δπερ οί δυνάμενοι νά έπωφεληθώσιν 
δέον έν τοΐς πρώτοις νά λαμβάνωσιν ύπ δψιν. 
Στατιστική βασιζομένη έπί πολυχρονίου πείρας 
καί πλείστων πλών τελεσθέντων ύπό διαφόρου 
μεγέθους πλοίων άπέδειξεν δτι έν τοΐς μικράς 
χωρητικότητος σκάφεσιν ή δαπάνη είνε διπλά
σιά κατά τόννον. Εντεύθεν δ’ έζηγεΐται καί ή 
κατά τούς τελευταίους χρόνο"; παρατηρούμενη 
τάσις πρός αύξησιν τής χωρητικότητος τών άτ
μοπλοίων. Πρός σύγκρισιν ένταΰθα παρέχομεν 
έπί π^ραδείγματι πίν>κα τών σχετικών δια
φορών.

Κατά ταΰτα έάν μή λαμβανομε'νου ύπ’δψει 
τοΰ ζητήματος τών ναύλων,τής πρός μισθόν καί 
διατροφήν δαπάνης παραμενούσης σταθεράς, ή 
τιμή τών γαιανθράκων ύποβιβασθή είς 12 σελ
λίνια κατά τόννον άντί 20, ή οίκονομικωτε'ρα 
ταχύτης έσται ή τών 14 μιλίων, έάν δέ είς μό
νον 10 ητών 16 μιλίων. Έάν δ’ άφ ’ έτέρου 
ή τής διαφοράς δαπάνη, ύποβιβασθή άπό 400 
λίστ. είς 300 ή οικονομική ταχύτης έσται 
10,8 μ.

Έκ τούτων δήλον γίγνεται, δτι έν το·ς πρός 
μεταφοράν έπιβατών έμπορικοϊς άμποπλοίοις ή 
ταχύτης αύτών άνάγκη ΐνα μειώται κατά το- 
σοϋτον, δ’σον ή τιμή τών γαιανθράκων είνε μεί-

Κατανάλωσις εί
’Εκτόπισμα Ταχύτης είς 24 χιλιόγραμμα κα

τόννων ώρας τά τόνον και μ», 
λιον.

9000 τον. 267 μ ιλ. 36 χιλιογρ
8000 )) 266 » 38 »
70°0 264 » 48 »
6000 » 257 54 »
5000 » 260 67 »
4000 » 269 81 »
Έκ τοΰ άνω πίνακος γίνεται δήλον δτι ά- 

τμόπλοιον 9000 τόν.έκτοπίσματος ή 5800 φορ
τίου, έχει τά ήμίση τής δαπάνης κατά τόνον καί 
μίλιον τοΰ 4000 ή 2800 φορτίου

Επαμ. Τςακαλης 
’Αρχιμηχανικός τοΰ Στόλου
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χοϋ έζηκολούθει μελετωμένη μετά προφυλάξεως 
ή κατασκευή καί μετά 7 άκόμη έτη άπεφασί- 
σθη ή κατασκευή τών άκολούθων δύο άτμο
πλοίων.

Πόλις τής Ρώμης καί Άλάόκα
Τό 1881 καθειλκύσθησαν τά δύο ταΰτα άτμό- 

πλοια καί έπαγιώθη πλέον ή πίστις πρός τήν 
κατασκευήν μεγάλων άτμοπλοίων.
ΠόΛις της Ρώμης. Μ. μετ. 1 83.11λ. 16.Β. 11,30 

Τόννοι άκαθ. 8.144
Ά.ίάσχα. Μήκοςμ. 158,41.11.15,25.Β. 11 1]2 

Τόννοι άκα.6. 400
Έτρούρια

Περί τό 1884 έρρίφθη είς τήν θάλασσαν ή 
’Ετρούρια έχουσα Μήκ. 158,44. Πλάτ.17,44, 
Βαθ. 11,65

Τόννοι άκαθ. 7,718
Ν. Γ. Κ.

ΤΑ ΜόΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
TOP ΚΟΣΜΟΥ*

'Η ιδέα τοΰ νά διαπλέεται ό Ώκεαν'ς μέ 
μεγάλα άτμόπλοια ήτο ψύχωσις είς τούς διευ- 
θυντάς τών εταιριών, τούς μεγάλους μηχανικούς 
καί είς τούς επιχειρηματίας.

Έφ’ όσον ύπεχώρει τό ξύλον είς τήν χρήσιν 
τού σιδήρου διάτήν κ'τασκευήν τών άτμοπλοίων, 
έπί τοσουτον τά μεγέθη τών άτμοπλοίων έλάμ- 
βανον μεγαλειτέρζς διαστάσεις- άλλ’ ή αύξη- 
σις τούς μεγέθους ήτο σχετικώς ελάχιστη ώς θ> 
παρατηρήσωμεν.

Μέχρι τοϋ 1854 ή χωρητικότης τών άτμο
πλοίων άνήρχετο άπό 1,800—2000 τόνων,ήτο 
δέ άδύνατον άτμόπλοιον τοσουτον μέ κατανά
λωσή 4 50 τόννων γαιανθράκων καθ’ έκά-
στην νά κζμη ταξείδιον είς Αυστραλίαν καί είς 
’Αμερικήν διά τοϋ Καπ-Κόρν, διότι δέν ήτο 
δυνατόν νά χωρέση 50 - 60 ημερών προμήθειαν 
γαιανθράκων διά τήν κατανάλωσιν άνόδου καί 
καθόδου, έστω καί άν έπρόκειτο νά μή παρα- 
λάβη ούδέν άλλο φορτίον.

Τό ζήτημα τοΰτο άπησχόλησε πολλούς με
γάλους νόας" άλλ’ ή πρότασι τοΰ Βροΰνελ έγέ- 
νετο δεκτή καί ό ναυπηγός Ρώσσελ έκαμε τά 
σχέδια τοΰ ΜίγάΑου 'Araio.hxov...

"J Λεβιάθαν
Τήν Ιην Μαίου 1854 έτέθη τρόπις τοΰ με

γάλου τούτου άτμοπλοίου καί τήν 30 ’Ιανουά
ριου 1858 καθειλκύσθη μετά μηνών άγωνίαν, 
έν μέσω γενικής χαράς τοΰ Λονδινείου κόσμου.

Τό μήκος τοΰ πλοίου ήτο μέτρα 210 καί 50 
ΙΙλάτος 25 καί 20, Βάθος 15 
καί ή άκαθάριστος χωρητικότης 18,915 

τόννοι. ’Αληθώς θαΰμα διά τήν εποχήν μας 
άκόμη.

Άλλ’ ή κατασκευή καί τό σύστημα τής κι ' 
νήσεως τού πλοίου, ή άστάθεια αύτοΰ κατά τής 
τρικυμίας καί κυρίως αί ζημίαι καί τά δεινοπα- 
θήματα, άτινα ύπέφερεν κατά τό τρίτον αύτοΰ 
ταξείδιον έπιστρέφον έκ τής ’Αμερικής, έπί το- 
σοΰτον άπεγοήτευσαν τήν εταιρίαν του, ώστε 
άπεφασίσθη νά μή ταξιδεύση πλέον ό ΛίβιΛθατ. 
Ό δέ τρόμος ύπήρζεν τοιοΰτος, ώστε έπί 16 
έτη άκολούθως ούδείς άπεφάσιζε νά κατασκευά- 
σγ μέγα άτμόπλοιον.

Ό Βρεττανικός
Τό 1874 καθειλκύσθη ό Bptrrar αός,δστις ήτο 

τό 1]4 σχεδόν τοΰ Λεβιάθατ.
Μήκος μέτρ. 142 1J2. Πλάτος 14 Βάθος 10 

Τόννοι ακαθάριστοι 5.000
Άλλά καί μετά τήν έπιτυχίαν του Bpezran·

ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΤΜΟΙ1ΛΟΙΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟΛΟΝ

Δυνάμεθα μετ’ ευχαριστήσεως σήμε
ρον νά άναγγείλωμεν 3τι έπίκειται κατ’ αύ- 
τάς και νέων έμπορικών άτμοπλοίων αγορά 
είς ’Αγγλίαν. Ούτω μετ’ όλίγον οί κ.κ. Β. 
Εμπειρικός καί Π. Καλλιγάς, πλεονασάν- 

των 30]00 έκ τοΰ παραγγ-ελθεντος ήδη 
άτμοπλοίου των 5,200 τόννων θά προβώ- 
σιν εις τήν συμπλήρωσιν τών ύπολειπομέ- 
νων 70]00 πρός άγοράν νέου άτμοπλοίου. 
Καί είναι τδ γεγονός τοΰτο τοσούτφ μάλ
λον εύχάριστον, καθόσον πάντες κατανοή- 
σαντες' τδ έπικερδές τής τοποθετήσεως τών 
κεφαλαίων των είς άτμόπλοια σπεύδουν 
πρός άγοράν μεριδίων άθρόοι, μεταξύ δέ 
αύτών καί κυρίαι! Τδ ποσδν τών 38,700 
λιρώη δι’ ών παρηγγέλθη τδ άτμόπλοιον 
τών κ. κ. Β. Εμπειρικού καί Π. Καλλι- 
γά έκαλύ^θη έντός μιας έβδομάδος.

’Εκτός όμως τοΰ ανωτέρω καί οί άδελ- 
φοί Γουλανδρή, πλοίαρχοι έξ Άνδρου, έ· 
χοντες ήδη πρδς κάλυψιν μόνον 30]00 α
πέρχονται μετ’ δλίγας ήμέρας είς ’Αγ
γλίαν πρδς άγοράν έπίσης άτμοπλοίου.

Άλλα άτμόπλοια θά άγοράσωσιν άπερ- 
χόμενοι είς Αγγλίαν ό έν Άνδρω γνω
στός έφοπλιστής κ. Δημ. Μωραίτης τό'.- 
νων 6000 καί οί έκ Γαλαξειδίου αδελφοί

ΣΓΝΕΦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(ARMEMENT COLLECTIF) 

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Άρθρ. 462. Ό συνεφο τλισμός δέν δύναται 
νά προτείνγ κατά τούτου τόν. είς τήν ύπό τοϋ 
αρθρον 460 καθιερουμένην έκουσίαν τοΰ διαχει 
ριστοΰ έπιβληθέντα αύτώ περιορισμόν, έφ ’ δσον 
δέν’άποδεικνύεται, δτι ό περιορισμός ούτος ή’Ο 
γνωστός είς τόν τρίτον, καθ’ δν χρόνον έλαβε 
χώραν ή περί ής πρόκειται πράζις.

Παρατ. Απέναντι τών τρίτων ό διαχειριστής 
εινε ό καθολικό; άντιπρόσωπος τών συνεφοπλι 
στών, συγκεντρών έν έαυτώ πάσαν έςουσίαν 
τοΰ διαχειρίζεσθαι καί διοικών άπάσας τάς ύπο- 
θέσεις τοΰ συνεφοπλισμοΰ, έκτός έκείνων δσαι 
ρητώς τώ άπηγορεύθησαν. Δια τοΰτο κατά τού: 
κανόνας τής έντοϋής, ό μετά τοΰ έντολοδόχου 
οίος είνε ό διαχειριστής, συμβαλλόμενος, άπο- 
κτά δικαιώματα κατά τοΰ έντολέως, ήτοι τών 
συνεφοπλιστών, διότι έδικαιοΰτο νά πιστεύη, 

• ότι καί ή συναπτομένη σχέσις περιέχεται είς 
τήν γενικήν έντολήν τοΰ διαχειριστοΰ. Όθεν οί 
συνεφοπλισταί οφείλουσι νά παραδεχθώσι ώς 
καλώς γενομένην τήν πράςιν, καί ύπαχθώσι είς 
τάς έξ αυτής ύποχρεώσεις. Έξαίρεσις γίνεται, 
δταν ό τρίτος έγίνωσκεν δτι ο διαχειριστής δέν 
είχε τοιαύτην έςουσίαν πρός ένέργειαν τής πρά- 
ξεως ταύτης, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει με
τέρχεται δόλον έπιβουλευόμενος τόν έντολέα,ήτοι 
τούς συνεφοπλιστάς. Όθεν δέν έχει άγωγήν, 
ούτε κατ’ αύτών, άποκρουόμενος διά τής έν- 
στάσεως τοΰ δόλου. Ή διάταξις αΰτη τοΰ άνω- 
τέρω άρθρου, είνε συνέπεια τών γενικών τής έν- 
τολής κανόνων τοΰ παρ’ ήμϊν ίσχύοντος ‘Ρωμαϊ
κού καί Βυζαντινού δικαίου. (Παραβ. καί Γαλ). 
Άστυκοϋ Κώδικος άριθ. 1997 Troplong. 
Περί έντολής άρ. 590 καί έπόμ. καί Vette. 
ΙΙερί ένοχών άρθ. 134 καί έπόμ.).

Τποχρεούμενοι δμως οί συνεφοπλισταί νά ά 
ποδεχθώσι τά περί τοΰ διαχειριστοΰ πεπραγ
μένα,δταν ό τρίτος διετέλει έν καλή πίστει ύπο- 
λαμβάνων δτι ό διαχειριστής έχει πρός τοΰτο 
έςουσίαν, διατηροΰσι τό δικαίωμα άγωγής κατά 
τοΰ διαχειριστοΰ, διά τάς ζημίας ών κατέστη 
υπαίτιος ούτος ώς ένεργήσας καθ’ ίπέρβασιν 
τών δρων τής έντολής.

Άρθρ. 463 Ό διαχειριστής, οφείλει νά σέ
βεται καί τηρή άπαρεγκλίτως τούς ύπό τών συνε- 
φοπλιστών τεθέντας περιορισμούς είς τήν δια- 
χείρισιν αύτοΰ, νά συμμορφοΰται δέ πρός τάς 
παρ’ αύτών ληφθείσας άποφάσεις, καί προβαί- 
νη είς τήν έκτέλεσιν αύτών.

Κατά τά λοιπά, ή έκτασις τής έςουσίας 

αύτσΰ, δέον νά όρίζηται κατά τό άρθρον 460. 
Διά νέους πλοΰς, διά νέας έπιχειρήσεις, δι’ έκ
τακτους έπισκευάς, ώς καί διά τήν εκλογήν ή 
παΰσιν τοΰ πλοιάρχου οφείλει νά προκαλή προ
ηγουμένως άπόφασιν τών συνεφοπλιστών

Άρθρ. 464. Ό διαχειριστής τοΰ πλοίου, 
είνε ϋπόχρεως νά δεικνύη είς τάς υποθέσεις τού 
συνεφοπλισμοΰ, έπιμέλειαν άγαθοΰ ιφοπλιστοΰ.

Άρθρ. 465. Ό διαχειρι στής τοΰ πλοίου ο
φείλει νά κρατή βιβλίον. ένώ είδικώς νά γίνεται 
ή καταχώρισις τών πράξεων τής διαχειρίσεως 
αύτοΰ κζί νά φυλάττη τά δικζιολογητιαά έγ
γραφα. ’Οφείλει έπίσης νά πληροφορή έκαστον 
τών συνεφοπλιστών, άμα ούΤος τό ζητήσγ, περί 
δλων τών περιστάσεων τών άφορωσών τόν συνε- 
φοπλισμόν, ιδιαιτέρως τό πλοϊον καί τό άφό 
πλισμα, καί ύποχρεούται νά έπιδεικνύη τά βι
βλία, τάς έπιστολά, καί άλλα σχετικά έγγραφα 
πρός τόν συνεφοπλισμόν,πρός τόν αίτοΰντα τοΰ
το συνεφοπλιστήν.

Άρθρ 466. Ό διαχειριστής τοΰ πλοίου είνε 
ύπόχρεως κατά πάσαν έποχήν, νά δίδη λογαρι
ασμόν κατ’ άπόφασιν τών συνεφοπλιστών. Ί1 
ύπό τής πλειονοψηφίας άποδοχή τοΰ λογαριζ 
σμοΰ καί τής διαχειρίσεως τοΰ διαχειριστοΰ, 
δέν κωλύει τήν μειονοψηφίαν νά ένασκήση τά 
δικαιώματα αύτής.

Παρατ. Δυνάμει τοΰ άρθρου τούτου, ινα γίνη 
άποδεκτός ό λογαριασμός τής διαχειρίσεως ά ■ 
παιτεϊται ομοψηφία. Τοΰτο είνε τό συμπέρασμα 
τού νόμου, έζαγόμενον έκ τοΰ γράμματος κζί 
τής έννοιας αύτ ΰ. Άφοΰ ή μειονοψηφία δέν 
κωλύεται νά μή άποδεχθή τόν λογαριασμόν, 
επεται δτι ή ομοψηφία είνε απαραίτητος, δπως 
καταστή οριστική καί άπρόσβλητ ς ή άποδοχή 
καί ή έγκρισις τής διαχειρίσεως τ οΰ διαχειρι - 
στοΰ. Έάν ήρκεϊτο ό νόμος είς μόνην τήν έγκρι- 
σιν τής πλειονοψηφίας, τότε ήθελεν είσθαι ένδε- 
χόμεν ν, ό διαχειριστής τοΰ πλοίου συνιδιοκτή 
της ών πλέον τοΰ ήμίσεωςτής άξίας του πλοίου, 
νά θεωοήται άπηλλαγμένος πάσης εύθύνης, ώς 
συγκεντρών έν έαυτώ τήν πλειονοψηφίαν. Ούτος 
είνε ό λόγος, δι’ όν κατόπιν μακράς συζητή- 
σεως έν τώ συνεδρίω τοΰ Αμβούργου ένομοθε- 
τήθη ή άνωτέρω διάταξις.

Σύρος
Εμμ. Μακρτγιλννης

δικηγόρος
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ TQN ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΑ. ΑΓ-ΧΙΠΕΔ ΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ χ. ΝΙ.< ΚΟΓΣΟΒΙΛΛΗ
Κάρπαθος

’Εμβαδόν Τετραγων. Χιλιόμ 
ΙΙερίπ.Ιους Αγγλικά Μίλιζ 
Ύψος Γαλλ. Μέτρα

Πλάτος Β. 35 ° 
Μήκος Α. 27 «

Κώ 
'Εμβαδόν Τετραγων. Χιλιόμ. 
ΙΙερίπ.Ιους Αγγλικά Μίλια 
Ύψος Γαλλικά Μέτρα 

Πλάτος Β. 36·’ 
Μήχος Α. 27 °

κύθηρα

281. 26
60 —

841
5')'
10'

(’) “Ιδε προηγούμενοι, ψύλλον.

'Εμβαδόν Τετραγων. Χιλιόμ. 
Περίπ.Ιους Αγγλικά Μίλια

262. —
42 —

"Υψος Γαλλ. Μέτρα 506.
Πλάτος Β. 36 0 15'
Μήκος Α. 23° 00'

"Ιμβρος *

'Εμβαδόν Χιλιόμ 260 καί 68°/(
Περίπ.Ιοις Αγγλικά Μίλια 42 —
Ύψος Γαλλ. Μέτρα 597 —

Πλάτος Β. 40° 10'
Μήκος Α. 25° 50'

Νεκαοιά (Ίκορία)
'Εμβαδόν Τετραγων. Χιλιόμ. 257. καί 30
Περί.τ.Ιους Άγγλ. Μίλια 49 —
.Ύψος Γαλλ. Μέτρα 1026 —

Πλάτος Β. 37 » 35'
Μήκος Α. 26 0 10

Σκΰρος

'Εμβαδόν Τετραγων. Χιλιόμ. 202. καί 37.
ΪΙερίπ.Ιους Αγγλικά μίλια 41 —
Ύψος Γαλλικά μέτρα 790 —

Πλάτος Β. 38 ° 50'
Μήκος Α. 24° 35’

0

ζ.

Ό έκ τών πολυτίμων συνεργατών τής «Ναυ
τικής Ελλάδος» χ. Έπ. ’Εμπειρικός θίγων 
πρό τινων ημερών τό ζήτημα άν οί έφοπλισταί 
μας δέον νά προμηθεύωνται νέα ή παλαιά ατ
μόπλοια άπέδειξε τετρζγωνικώτατα δτι τά νέα 
άτμόπλοια παρέχουσιν εύνοϊχωτάτους όρους ώς 
πρός τήν χατανάλωσιν τής καυσίμου ύλης είς 
τούς ίδιοκτήτας τών άτμοπλοίων γινόμενα προ- 
ξενα καί διά τά άλλα μέν αύτών προσόντα, 
ιδιαιτέρως δέ τό τελευταίου τούτο, μεγίστης 
οικονομίας.

Ή πρότασις τοΰ χ.5 Εμπειρικού έγε'νετο, ώς 
ήτο επόμενον είςτούς κύκλους τών έφοπλιστών, 
άντικείμενον εύρείας συζητήσεως, οί πλεΐστοι δε 
τούτων έκηρύχθησαν ύπέρ τής γνώμης του. Έν 
’Αγγλία, καθώς μάς γράφουσιν έκεϊθεν τό .έν 
τή «Ναυτική Έλλάδι» δημοσιευθέν άρθοον τοϋ 

’Εμπειρικού μετεφράσθη, ϊνα δημοσιευθή
εις τάς Άγγλικάς έφημερίδας ώς έκπροσωπούν 
τάς νέας έν Έλλάδι ιδέας περί άγοοάς πλοίων. 
Ή σπουδαιότης δέ αΰτη ή άποδιδομένη ύπό 
τών "Αγγλων ειδικών είς τό ζήτημα τής παρά 
τών Ελλήνων έφοπλιστών αγοράς πλοίων 
νέων καί οΰχϊ παλαιών δύναται νά χρη- 
σιμεύση ώς έν τών ισχυρότερων έπιχειρημάτων 
διά τούς τυχόν φρονοΰντας τά αντίθετα είσέτι.

Είναι πλάνη καί πλάνη οίκτρά τών φρονούν- 
των δ'τι τά παλαιά άτμόπλοια είναι καί τά τυ- 
χηρότερα, πλάνη ίδιάζουσα μόνον είς την προ
ληπτικήν καί δεισιδαίμονα φύσιν τοϋ Έλληνος. 
Εί'μεθα μάλιστα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι 
πολλοί τών άγορασάντων παλαιά άτμόπλοια 
έχουσι λόγους ισχυρούς πείθοντας αύτους δτι 
ήμάρτησαν. Τά νέα άτμόπλοια έχουσι μεγα- 
λειτέρας αντοχής σκάφη- περί τούτου ούδεμία 
ύπάρχει άντίρρησις. Έχουσι μηχανάς ίσχυρο- 
τέρας, τά δέ νεώτερα συστήματα έπιφέρουσιν 
ανυπολογίστους ώφελείας είς τήν κατανάλωσιν 
του γαιάνθρακος, ώς παρετήρησεν ό κ. Εμπει
ρικός. "Ως πρός τό ζήτημα τής άξίας αύτών 
καί πάλιν δέον νά παρατηρηθή οτι είναι ποο- 
τιαώτερον πλοϊον καλώς κατασκευασμένον καί 
τόννων όλιγωτέρων ή πλοϊον μεγάλης χωρητικό
τητας, άλλ’ έκ τών προτέρων καταδικασμένον.

Είς έκ τών μεγαλειτέρων εφοπλιστών μας 
γράφων έκ Λονδίνου ένταΰθα πρός τόν κ. II. 
Καλλιγάν έλεγε μεταξύ άλλων ότι άν μετε- 
νόησε ποτέ είς τόν βίον του, μειενόησε διά τήν 
άγοράν ενός παλαιού άτμοπλοίου, τοΰ οποίου 
άνέφερε τόόνομα, άλλά τό όποιον παραλείπο- 
μεν δι’ εύνοήτους λόγους.

Άπέ'-αντι τής έκ τών πραγμάτων ταύτης 
πείρας οί Έλληνες έφοπλισταί, διαθέτοντες τό-

0 1 3 Ε ΝΟ I ΣΤΟΛΟΙ

Το Γερμανικόν θώρηκτόν α'. τάξεως «Γερμανικός». 
Καθειλκύσθη τό 1896. Έχει μήκος 85 καί 34 ;00 
μέτρα καί πλάτος 18,90 μ. Τό εκτόπισμά του είναι 
7,ο76 τόνων, το βύθισμα του 7.70 μ. 'Η μηχανή του 
8,000 ίππων δυνάμεως, ή ταχύτης 14 μίλια. Τό πά: 
χος τοϋ θώρακος τής ίσάλου γραμμής είναι 257)1000, 
τοϋ πυροβολείου 203)1000, τών πύργων 280)1000 καί 
τής γεφύρας 51)1000. 'Οπλισμόν' έχει 8 πυροβόλα 
τών 26, 1 τών 15, 6 τών 10 καί 9 τών 88)1000 
ταχυβόλα. Τό πλήρωμά του είναι 552 άνδοας.

τον μεγάλα κεφάλαια δέν έχουσιν ή νά προ- 
σθέσωσιν είς αύτάς έλάχιστον άκόμη ποσόν 
πρός άγοράν ύλικοϋ άσυγκρίτως άνωτέρας ποιό
τητος, πλουτίσωσι δέ ούτω τόν έμπορικόν ήμών 
στόλον δι άτμοπλοίων καινουργών και άρτιω- 
τέρων.

Κ. L·· Α·

ΜΙΑ ΝΕΑ ΒΑΦΗ ΑΙΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Άπο τά σπουδαιότερα ζητήματα τά ’ άπα- 

σχολοΰντα σήμερον τούς πλοιάρχους καί έν γέ- 
νει τούς πλοιοχτήτορας είναι τό τής βαφής τών 
ύφάλων μερών τών πλοίων, διά τά όποια με
γάλα ποσά έξοδεύονται.

Πολλάκις πλοϊον βαφόιζενον διά βαφής τίνος 
έκ τών άναγγελλομένων ώς διαρκεττέρων μετ’ 
ολίγον χρόνον έπανέρχεται είς τήν προτέραν αύ
τοΰ οίκτράν κατάστασιν, τοΰ χρώματος έξαλει 
φομένου μετά τόν πρώτον πλοΰν.

"Ηδη ευτυχώς χάρις είς τήν ύποδρύχιον βα 
φην «11 'flgaiia», ή οποία ήρχισε νά τίθεται 
είςχρήσιν καί έν Έλλάδι, μεγάλαι ώφέλειαι φαί
νεται δτι θά γίνωσιν είς τούς κ. κ. πλοιάρχους 
καί ίδιοκτήτας πλοίων.

Ή βαφή αΰτη είναι άρίστης ποιότητος καί

τά 
οί-

(
 δύναται νά συναγωνισθή πρός τάς καλλιτέρας, 

ώς’είναι αί «Katllj’ns», «Ηι lzaifeldt» καί 
αί άλλαι, ύπερβαίνεε δέ καί αυτήν άκόμη τήν 
«Μοράβιαν», διότι δίδει μέν άφ’ ενός 
αυτά άποτελέσματα, άλλ’ είναι καί πολύ 
κονομικωτέρα έκείντ,ς.

Τοιαύτα προσόντα πιστοποιούμενα έγγράφως 
παρ’ δλαν τών μεταχειρισθέντων τήν «Ηιιη- 
garia® καθιστώσι τήν βαφήν ταύτην προνο 
μιακην έφ’ όλων τών άλλων καί δέν ύπάρχει 
άμφιβολία δτι οί πλοίαρχοι τοΰ λοιπού μόνον 
« Η Llilgai'ia » θά μεταχειρίζωνται.

Ή βαφή αυτή χρησιμοποιείται, δπως δλαι 
αί ψυχραι βαφαί. "Οταν αί λαμαρίναι είναι 
καλώς έστεγνώμέναι τίθεται τό πρώτον στρώμα 
έρυθρόν, καλύπτον 5.50 καί δταν τοΰτο στε- 
γνώση τίθεται τό δεύτερον ύπόφαιον κίτρινον 
καλύπτον 4 */4—43/4 τετραγωνικά μέτρα κατά 
κοιλόγραμμον.

Τό πρϊότον στρώμα άναλόγως τής άτμοσφαι- 
ρικής καταστάσεως ξηραίνεται είς μίαν καί ή- 
μίσειαν ώραν, τόν ίδιον δέ χρόνον άπαιτεϊ καί 
τό δεύτερον, άλλ’ οί χρωματισταΐ δέον νά ά- 
ναταράσσουν τά δοχεία ολίγον πρό τής χρήσεως.

"Η βαφή «I lungaria» είναι σχετικώς με
γάλης διαρκέίας. Άλλ’ ή διάρκεια αΰτη έξαρ- 
τάεαι πάντοτε έκ τών ταξειδίων, τά όποια έ
κ τελούν τά άτμόπλοια.

Ούτω τά έν τή Μεσογείω πλέοντα ατμόπλοια 
δέον νά χρωματίζωνται άνά 8 μήνας ή 7. Τά 
τοΰώκεανοΰ καί τοΰΕύξείνου Πόντου άνάΙΟ-12 
μήνας.

Ή« I lungaria » τιμάται τό μέν πρώτον στρώ
μα πρός φρ.χρ.175τά 100 κοίλα καίτόδεύ- 
τ ρον πρός φρ. χρ. 275 τά 100 κοιλά. Τό έμ· 
βαλλάρισμα γίνεται δωρεάν, παραδίδεται δέ 
τό έμπόρευμα τράνσιτο είς τόν Πειραιά παρά 
τοΰ Γενικού άντιπροσώπου τής «Huilgari- » κ. 
Ρενέ Άμιέλ, ’γνωστοτάτου παραγγελιοδόχου 
τής αγοράς Πειραιώς 106 οδός Φίλωνος, στέρ- 
γοντος μάλιστα νά είσπράττη προσωρινώς μόνον 
τά 2]3 τής προμήθειας μέχρις έπισήμου και διά 
πραγματογ νωμόνων αναγνωρίσεως τών άνωτέρω 
δοων.

Όμολογουμένως τοιαύτη βαφή μέ τόσα προ
σόντα καί τόσον εύνοϊκούς δρους προσφερομενη, 
πρυτην ήδη φοράν έμφανίζεται. Φρονοΰμεν διά 
τούτο δτι ή «Hungaiia» μεγάλην θα φέρη 
οικονομίαν είς τούς πλοιάρχους και ίδιοκτήτας 
πλοίων καί έντός ολίγου θά είναι ή μόνη βαφή, 
την όποιαν θά μεταχειρίζωνται τά Ελληνικά 
πλοία.
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. ΜΑΣ

Τό ιδιόκτητον άτμόπλοιον τών χ. χ. αδελφών Κούτση β’Ιωάν. Κούτσης», άγοοασθ'εχ έν’Αγγλίμ. Είναι τόν
νων χορητιχότητος 1017 χαί 40.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ

ΤΟΥ ΚΑΣΙΓΓΟΣ
(Άπο την ανέκδοτον «Ίότουίαν τών 7 νγ^ρόνων 

Στόλων» τοΰ κ. Ράδου)

Οί Νότιοι είχον έπί τοΰ ποταμού Ροανόκ 
ισχυρότατου τινα κριόν, τόν 'AJptKfpua.l. Τό 
σκάφος τοΰτο ένεφανίσθη άπροσδοκήτως πρό 
θέσεως τίνος Ιίλυμούθ, ήν ό στρατηγός Βέσσελ 
ύπερήσπιζε κατά τών Νοτίων τή βοήθεια στο 
λίσκου. Ο ύποπλοίαρχος Φλ.οϋσσερ άρχικυβερ- 
νήτης δύο μικρών προφυλακίδων δέν έφοβήθη 
νά προσβάλη τό φοβερόν ρψ, ρίψαςέπ’ αύτοΰ 
τά δύο αύτοΰ σκάφη συνεζευγμένα. Ή σύγκρου- 
σις δμως άπέβη κατά τών ασθενών τούτων σκα
φών καί τό μέν αύτών, .τό ΣούΑφιε.Ιό τοσοΰ · 
τον έκλονίσθη καί παρέλυσεν ώστε κατεποντί- 
σθη’ τό δ' έτερον, Μιάμι, έφυγε κακώς έχον 
καί μόλις έσώθη διωκόμενονύπό τοϋ Ά.ίμπερ- 
fiaJ Συνεπεία τοΰ άτυχήματος τούτου άπε- 
στάλη εις Ροανόκ ό πλοίαρχος Μελάγχθων 
Σμίθ μετά τινων ισχυρότερων πλοίων. Ή μάχη 
συνεκροτήθη την 4 Μαίου, τοΰ Ά.Ιμπε(μά.Ι

ύποστηριζομένουκαί ύπό δύο μικρότερων πλοί
ων, τώ · όποιων το έτερον δέν έβράδυνε νά πεση 
είς χεϊρας τοΰ Σμίθ Τότε τό άμφίπρωρον Σάσ- 
σαχοζ κυβερνώμενον ύπό 
*Ροέ κατήνεγκε τοιοΰ’ον 
στείρας αύτοΰ κατά τοΰ 
τοΰτο ήναγκάσθη 
μάχης. Μεθ’ δλα 
ΐνα έν όχληση τούς

τοΰ ύποπλοιάρχου 
κτύπημα διά της 
Aditπεριιά.Ι, ώστε 

νά χχτχ'λίπγ τό πεδίον της 
ταΰτα πολλάκις έπανήλθεν 
εξωτικούς, μεχρις ού την 

νύκτα της 27 Όκτωβοίου 1'64 έσήμανε καί 
αύτοΰ τό τέλος ’Ήδη ή Πλυμούθ ειχεν έπα- 
ναπέση εις χεϊρας τών ενωτικών καί ό Ά.Ι- 
μπερμαΛ δέσας τά πρυμνήσια αύτοΰ έπί της 
προκυμαίας έναυλόχει ήσυχος ύπό την προστα
σίαν ένός πυροβολείου καί πασσαλοζεύγματός τί
νος πρός τ’ άνοικτά. Μικρά άτμάκατος τρέ 
χουσα πάση δυνάυ,ει όρμα ώς τυφλή έπί τοΰ 
ζεύγματος, πράγματι έπιβαίνει αύτοΰ καί παρά 
τόν πυκνόν κατ’ αύτής τουφεκοβολισμόν κα
τευθύνει κατά τοΰ θωρηκτοΰ την έπί άκοντίου 
φιρομένην τορπίλλην της, ής ή έκρηξις κατα
ποντίζει τόν Ά.ΙμπερμαΛ, ένώ καί ό μικρο- 
σκοπικός τολμητίας, βληθείς ύπό όβίδος έκ της 
ξηράς καταδύει. Κάσιγκό κυβερνήτης αύτοΰ’καί 
τό μικρόν πλήρωμα,ευτυχέστεροι άλλων τορπιλ-

I

Γυανάσια Ιστίων τών μαθητών της Ναυτικής Σχολής τών Δοκίμων, έκ φωτογραφίας 

τοϋ κ. Γαζιάδου έν Πειραικ.
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λητών σώζονται σχεδόν πάντες κολυμβώντες, 
ένώ τά ενωτικά στρατεύματα προσβάλλουσι την 
κατζπληκτον φρουράν της ΙΙλυμούθ κ’ί έπα- 
νακτώσι την πάλιν.

Άξια σημειώσεως είναι ή δραματική τοϋ 
Κάσσιγκ διάσωσις. Πετάξας σπάθην, ύποδή- 
ματα, καί στολήν πηδ^ μετά τοϋ πληρώματος 
είς 'τό ύδωρ καί κολυμβών πάση δυνάμει μα- 
κρύνεται τοϋ τόσ.ου της καταστροφής. Τό ύδωρ 
ήτο κατάψυχρον ή δέ έπιφάνειζ του ηύλα 
κοϋτο άπαύστως ύπό τών έχθρικών βλημάτων. 
Τά ενωτικά σκάφη άπεΐχον δώδεκα μίλια και 
ούδεμίαν παρ’ αύτών ήδύνατο νά άναμένη 
βοήθειαν. Προτιμών όμως τής αιχμαλωσίας 
τόν θά'ατον κατευθύνεται πρός τήν αντίθετον 
όχθτν. Ούδε'να βλέπει πλέον έκ τών συντρόφων 
του πλήν ενός, δστις βαλών έξζίφνης όξεϊαν 
κραυγήν κατεποντίσθη Οί άνθενωτικοί ερευνών 
τες έπί έφολκίων τά ύδατα άνέσυρον τούς ημι
θανείς τορπιλλητάς. 'Έν αύτών έφάνη πρός 
στιγμήν ώσεί πλέον πρός αυτόν, καί ήκουσε τό 
ό'νομά του. Άφέθη τότε είς τό ρεύμα, ακολου
θών τό μέσον τοΰ ποταμού, μέχρις άποστά
σεως έξ ής ήδύνατο νά έξέλθη άόρατος είς τήν 
όχθην. ’Αλλά κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ήκουσεν 
οϊμωγάς έςοπισθέν του καί άναστοέψας είδε 
τόν κελευστήν του Γοΰδμαν, άγωνιζόμενον τήν 
έσχάτην πάλην κατά τοΰ θανάτου. Λησμονών 
εαυτόν σπεύδει πρός σωτηρίαν του καί ύποστη- 
ρίζων αύτόν διά τοΰ δεξιοΰ βραχίονας τόν ?ια- 
τάσσει νά κινήται. Διετηρήθη ούτω έπί δέκα 
έτι λεπτά ό ύπαξιωματικός έπί τής έπιφανείας. 
μεθ’ ά έντελώς καταβληθείς σωματικώς καί 
ηθικώς έξωλίσθησε τών χειρών τοϋ κυβερνή
του του μετά μεγάλης κραυγής καί κατέδυσεν 
ώς μόλυβδος. Μόνος άπομείνας τότε ό Κάσ- 
σιγκ διηυθύνθη βραδέως πρός τήν ξηράν μόλις 
άναπνέων, μόλις, μάλλον μηχανικώς κινού
μενος, καταπίνων άφθονον ύδωρ, καί κατέπε- 
σεν ημιθανής έπί τής ίλύος, ήτις περιέστεφε 
τό χείλος τοΰ ποταμού. Έμεινεν έκεϊ ανίκανος 
νά αάμη τήν έλαχίστην κίνησιν μέχρις ανατο
λής τοΰ ήλιου, ού τίνος αί ακτίνες άνεζωογό- 
νησαν αύτόν. Εύρίσκετο εγγύς προαστείου τής 
ΓΙλυμούθ καί είς άπόστασιν τριάκοντα μέτρων 
άπό τών χαρακωμάτων τοΰ πολεμίου. Επω
φελούμενος τής στιγμής, καθ ήν ό έπ’ αύτών 
σκοπός έστρεφε πρός τά έσω ό Κάσσιγκ,δυσδιά
κριτος άλλως έκ τοΰ παχέος στρώματος βορβό
ρου, δπερ τόν πιριεκάλυπτεν, είσέδυσεν είς τούς 
έγγύς θάμνους, καί ήτο καιρός, διότι ή περί
πολος διήλθε μετ’ ολίγον είς άπόστασιν δύο βη
μάτων άπ’ αύτοΰ. Έπί μακρόν έρπων διά τής 
λόχμης, αίμάσσων τούς πόδας καί τάς χειρας, 
διήλθεν έγγύς αποσπάσματος εργαζομένων είς 

καθέλκυσιν πλοιαρίων τινων είς τόν ποταμόν. 
Τέλος συνήντησε μαΰρον τινα δοΰλον, γέροντα, 
τοϋ οποίου τήν προθυμίαν ποός βοήθειαν ενός 
τών ύπερασπιστών τής φυλής του ένισχύσας δι’ 
έκζτονταφράγκου χαρτονομίσματος καί μια; 
Άγιας Γραφής άπέστειλεν είς τήν Πλυμούθ, 
όπως φέρη αύτώ ειδήσεις περί τού ΆΛμπερμ.ά.1 
κζί τεμάχιον άρτου. Μετά τήν έπάνοδόν του 
διήλθον δάσος τοσοϋτον πυκνόν, ώστε μόνον 
οδηγόν είχον τον υψηλά όρώμενον ήλιον μέχρι; 
ού τήν δευτέρζν μ;, μ ώραν ό Κάσσιγκ έφθασεν 
είς τήν όχθην ποταμίου τίνος κζί έπωφεληθεις 
τής στιγμής καθ’ ήν ύλοτόμοε τινές είσήλθον 
είς τά σύσκια τοΰ δάσους, όπως γευματίσωσιν 
έρρίφθη είς τό ύδωρ καί νηχόμενος ώθησε τήν 
παρά τήν όχθην ζφεθεϊσαν λέμβον αύτών μέ
χρι καμπής τίνος τοΰ ποταμοΰ, έκεϊ δέ άνερ- 
pt/ήθη έπ’ αίτής καί άρπάσζς τάς κώπας 
έφυγε διά πάση; δυνάμεως έλαύνων αύτάς πρός 
τό στόμιον τού Ροζ όκ. Τό μετά πεπλατυσμέ
νης γάστρας κε'λυφος καρύου, τοΰ όποιου έπέ- 
βζινε δέν ήθελεν άνθέξη είς τό θαλάσσιον κΰμα 
αν μή άκρα γαλήνη έβοήθει αύτόν. Κατευθυνο- 
μενος πρός τό σημεϊον, όπου ύπέθετε τό άγκυρο- 
βόλιον τοΰ ενωτικού στόλου, διέκρινε τέλος έν 
τή σκοτία πλοϊόν τι. Συγκεντρώσας τότε πάσας 
τάς ύπολείπομένας αύτώ δυνάμεις έκραύγασε 
ζητών βοήθειαν καί έπεσεν αναίσθητος έντός 
τοΰ σκάφους του. Ή προφυλζκίς Βά.ΙΛεΰ-Σιτυ 
διακρίνασα αύτό μακρόθεν κζί ύπολαβοΰσα δτι 
πρόκειται περί τορπιλλικής τίνος απόπειρας 
τίθεται εις κίνησιν, κόπτει τήν άγκυραν, ρίπτει 
τάς λέμβους της είς τήν θάλασσαν αλλά τέλος 
ανακαλύπτεται ή πλάνη καί ό Κάσσιγκ φέρεται 
ημιθανής έπί τής προφυλακίδος, όπου βοηθείφ 
οινοπνεύματος, καί ύδατος συνέρχεται καί μετά
γεται παρά τώ μοιράρχφ Μακόμβ έπί τής 
άρχηγίδος. Τά πληρώματα τότε καλούνται έπί 
τών καταστρωμάτων, ΐνα φωνήσωσι τό έπινίκιον 
«ούρρά», τό τηλεβόλου βροντά καί οί πύραυλοι 
διασχίζουσι τόν αέρα άγγέλλοντες τήν νίκην. 
Ό ύποπλοίαρχος δευτέρας τάξεως Γουλιέλμος 
Κάσσιγκ προήχθη είς ύποπλοίαρχον πρώτης. 
Έγένετο ύποπλοίαρχος-κυβερνών, όπως έσυνί- 
θιζον τότε είς τάς Ήν. Βολετείας καί ούδείς 
πιστεύω δύναται νά κατηγορήση τήν άμερικα- 
νικήν κυβέρνησιν, χυρακτηρίζων ώς έσπευσμένην 
τήν τοιαύτην προαγωγήν. Ό Κάσσιγκ ήτο ό 
εύγενέστατος τύπος ναυτικού ήρωος, όμοιάζων 
κατά τήν άοετήν τούς άθανάτους τής Έπανα- 
στάσεως ημών πυρπολητάς. Εύσεβής άνήρ καί 
άφοσιωμένος υιός ήνοιξεν άπερχόμενος τήν καρ
διάν του είς τήν μητέρα του : «άνέλαβζ βαρύ 
έργον τό όποιον ούδείς πρέπει νά μάθη πριν έκ- 
τελεσθή· αλλά τό λέγω πρός σέ, μητέρα μου,
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Μερίχή άποψις τοΰ λιμένος τής Άββαζία;, οπού συνηντήΟησαν ό βϊσιλεύς 
Γεώργιος μετά τοΰ βασιλέως τής Ρουμανίας Καρόλου

διότι έχω ανάγκην τών προσευχών σου». Είς 
ταΰτα ή μήτηρ άπήντησε μόλις συγκρατοΰσα 
τούς λυγμούς της : «Είμαι βεβαία, Γουίλ ότι 
θά επιτύχες, άλλά δέν είναι δυνατόν νά έπιζή- 
σης. Διατί σέ διέταξαν τοιοΰτον πράγμα ; » 
«Μητέρα, άνέκραξε τότε ό Κάσσιγκ, ό Άλμ- 
περμάλ θά καταστραφή· άλλως δέν έχεις πλέον 
παιδί. Έάν άποθάνω, θ’άποθάνω ύπέρ τού 
δικαίου». "Ολαι αί μεγάλαι έποχαί τής ιστο
ρίας ομοιάζουν άλλήλζς" ο: άνδρες καί τά έργα.

Κ. Ν. Ραδος.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΙαρατηρήσεες έπε τών νεφών
Όσάκις μετά τήν βροχήν τά νέφη χαμηλώ

νουν καί είναι βραδυκίνητα, θά έχωμεν καλόν 
καιρόν. Όσάκις τά νέφη είναι χονδρά καί πλη
σιάζουν τήν γήν μετά μικράν βροχήν ομοιά
ζουν δέ μέ καπνόν, ή βροχή θά είναι άφθονος 
καί ορμητική

"Οταν τά νέφη διαιρούνται είς σχήματα 
στρογγυλά καί χωρίζονται μεταξύ των, είναι 
σημεΐον ότι ό άνεμος θά αύξηση καί έν καιρώ 
χειμώνος ότι θά καταπέση χιών.

Οσάκις τό σχήμα τών νεφών είναι ομαλόν
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κΊ έκτεταμένον εί; μικρά χνουδωτά νεφίδια, 
θά έχωμεν καλόν καιρόν άλλ ’ όσάκις αί πλευ 
ραί αύτών σχηματίζονται εύθεΐαι σχισμέναι καί 
σουβλεραί ώς όφρεϊς (φρύδια) είναι άπόδειξιςμελ- 
λούσης κακοκαιρίας

Όπότα.ν τά νέφη- τής πρωίας διασκεδάζον
ται καί διαλύονται άπό τής 8-10 ώρας τής 
πρωίας είναι άπόδειξις ότι θ< έχωμεν ώραϊον 
καιρόν.

Έάν ό ούρα ός είναι κεκαλυμμένος όμοιο- 
μόρφως καί βλέπομεν τρέχοντα νέφη χαμηλά, 
θά έχωμεν βροχήν.

"Οταν βλέπωμεν νά ύψοΰνται νέφη άπό τόν 
Βορράν ή άπό τόν Μαέστρον καί πνέει άνεμος 
Λεβάντες τότε θά έχωμεν δυτικούς ανέμους.

Ό άνεμος τοΰ Λεβάντε έπέρχεται, δταν βλέ
πομεν δτι π:ός τό μέρος τής Ανατολής ύψοΰν
ται νέφη.

"Οταν βλέπωμεν στρο'ψατα νεφών έπικαθή- 
μένα τής άτμοσφαίρας είναι σημεϊον βροχής. 
Έάν τά νέφη ταΰτα τρέχουν μέ έναντίαν διεύ
θυνσην τοΰ άνέμου καί μέ ταχύτητα άκανόνι- 
στον, ό καιρός είναι αμφίβολος και μικοάς 
διάρκειας.

Τόν χειμώνα όσάκις ή νύξ είναι καθαρά καί 
γαληνιώσα, ή επομένη ημέρα θά είναι σκοτεινή 
καί ό όρίζων βεβαρυμένος. Τούναντίον δέ π£- 
λιν μετά νύκτα σκοτεινήν θά έχωμεν ημέραν 
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κοιθαράν.
Όσάκις τά νέφη τρέχουν εναντίον της διευ- 

θύνσεως τοΰ άνεμου, ή πνοή αύτοΰ θά κατα- 
παύση και θά έπέλθη γαλήνη.

Όσάκις κατά την δύσιν τοΰ ήλιου φαίνον
ται τά νέφη χρωματισμένα μέ χρώμα ανοικτόν, 
κόκκινον η πορφυροΰν (βαθύ κόκκινον) θά. έχω
μεν ώραϊον καιρόν μέ άνεμον Βόρειον η Βο
ρειοανατολικόν.

Έάν είς την 'Ανατολήν τοΰ ήλίου ό όρί- 
ζων φαίνεται λευκός καί άνευ νεφών θά έχω
μεν ώραϊον καιρόν.

Όσάκις είς την ’Ανατολήν τοΰ ήλίου βλέ- 
πομεν ορίζοντα χρωματισμένον λευκοπράσινον 
άπόδειξις δτι θά έχωμεν άνεμον Βορειοανατο
λικόν η ’Ανατολικόν

Έάν τά νέφη ύψοΰνται μέ κορυφήν, ό άνε
μος θά πνεύση ακριβώς έκ μέρους τής κορυφής.

Όταν ύψοΰται μέγα νέφος έξ ένός μέρους 
τοΰ όρίζ'ντος καί χωρίζεται εις δύο ή τρεις κο 
ρυφάς άπλούμεν ν είναι σημεϊον δτι θά πνεύση 
δυνατός άνεμοςτοΰ όποιου ή διεύθυνσιςθά ποοέρ- 
γεται έκ μιας τών κορυφών τοΰ νέφους.

Όσάκις ό ούρανός καλύπτεται άπό τεμα- 
χιώδη νέφη μικρά σφαιροειδή, λευκά καί χωρίς 
σκιάν, τοποθετημένα τό έν έπί τοΰ άλλου καί 
χωρισμένα μεταξύ των δεικνύει μεταβολήν 
καιροϋ.

Όταν δμως τόν χειμώνα χωρίζονται τελε’ως 
τό εν τοΰ άλλου και αρχίζουν νά ολιγοστεύουν 
καί νά τρέχουν, είναι σημεϊον δτι θά πνεύση 
άνεμος δυνατός καί ψυχρός. Τό καλοκαίρι είναι 
σημεϊον καλού καιροΰ.

Έάν τά ίδια νέφη είναι συναθροισμένα καί 
εύρίσκονται πλησίον τοΰ όρίζοντος μέ ύψωμέ- 
νην κορυφήν πρός τό μέρος τοΰ ΙΊουνέντε, θά 
έχωμεν (μπόρα) καταιγίδα καί έκ τοΰμέρους έ - 
κείνου.

'Οσάκις ό ούρανός είναι σκεπασμένος ολό
κληρος, άπό τοΰ όρίζοντος μέχρι τοΰ Ζενίθ, 
άπό νέφη καί είναι σκοτεινός είναι σημεϊον’δτι 
θά έχωμεν (μπόρα) καταιγίδα Μέ κακοκαιρίαν, 
δταν βλέπωμεν καθαρόν τόν ορίζοντα έκ τοΰ 
πνέοντος άνέμου είναι σημεϊον αλλαγής καιρού 
καί πρέπει νά άναμένωμεν γαλήνην.

Ν1Κ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

— ΙΙοίρακαλοΰνται οί κ. κ. Πλοίαρχοι καί συνδρο- 
μηταί τή; Ναυτικής 'Ελλάδος, όσάκις έχωσι 
τι αξιον λόγου να άνακοινώσωσι πρδς ωφέλειαν τοϋ 
ναυτικού, ή έάν πρδς διόρθωσιν κακοϋ τινός θέλωσι νά 
πραγματευθώσι ναυτικόν αντικείμενου εις τδ περιοδικόν 
ααί, νά γράφωσιν απευθείας (έστω καί άπλήν σημείω- 
σιν) πρδς τδν κ. Ντκόλ. Γ. Κοτόοβίλλην... εις 
ϊϋρον.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Πολλάκις ή κακή δίαιτα καί ή μή τήρησις τών 
δρων τής υγιεινής γίνονται πρόξενοι έμφανισεως ασθε
νειών, τάς όποιας ούδόλως δύναται τις νά προΐδη. Καί 
τδ κακόν τοΰτο παρατηρεϊται κυρίως είς τά πλοία, 
δπου τδ παν συντρέχει διά τήν κακήν δίαιταν και τήν 
μή έκπλήρωσιν τών ύγιεινών δρων.

Τά κυριώτερα ελαττώματα τής διαίτης είναι δ ανε
παρκής αερισμός έκ τοϋ όποιου δύνανται νά έπέλθωσιν 
άσθένειαι βραδείαι, ώς ή φθίσις τών πνευμόνων διά 
τούς προδιατεθειμένους είς την νόσον ταύτην έξ αναι
μίας ή ιδιοσυγκρασίας καί άσθένειαι ταχείαι, ώς ή 
ασφυξία δι’ έκείνους, οί όποιοι παραμένουσιν έπί πολ · 
λάς ώρας κλεισμένοι εντός στενοΰ χώρου, δστις αερί
ζεται ανεπαρκώς.

Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός απαιτούνται, δι ’ 
έκαστον άνθρωπον μόνον εντός δωματίου 25 κυβικά 
μέτρα τοΰ άέρος, τοΰτο δέ ουδόλως δύναται να πραγ- 
ματοποιηθή είς τά π) οί , δπου έκαστον άτομον δέν 
δύναται νά έχη περισσότερον τών 3 — 4 κυβικών μέ ■ 
τρων άέρος. ’Επιβάλλεται λοιπόν ή ανανέωσις τοΰ 
άέρος διά τών θυρίδων πρός αποφυγήν τών δυσαρέστων 
συνεπειών έκ τοΰ άνεπαρκοΰς αερισμοΰ.

’Επίσης άλλη ισχυρά νοσογόνος αίτια είναι ή υγρα
σία. ήτις παράγει τάς βρογχίτιδας, τούς ρευματικούς ή 
νευραλγικούς πόνους, πολλάκις δέ καί κοιλιακάς ενο
χλήσεις. Ή ύγρασία έυρεύει κυρίως είς τά κατώτερα 
μέρη τοΰ πλοίου, τά οποία πρέπει να καθαρίζωνται 
διά στεγνών αντικειμένων ή τούλάχιστ.ν νά πλύνων- 
ται διά μικρας ποσότητος γλυκέος ϋδατος, τδ οποίον 
έξατμίζεται γρηγορώτερον καί άσφαλέστερον ή διά τοΰ 
θαλασσίου ΰδατος.

Όπως ή ύγρασία, οΰτω και ή θερμότης δύνατα 
νά άποβαίνη ίπικίνδυνοςδια την ύγείαν τών ανθρώπων, 

,ίδ ως δέ ή θερμότης ή παραγομένη έκ τής ύψηλής θερ 
μοκρασίας τής ατμομηχανής, δταν αΰτη εύρίσκεται έν 
έργασίςι. Ή θερμότης αΰτη φθάνει ενίοτε μέχρι 50 
βαθμών.

Ή παραμονή έν οΰτω θερμή ατμόσφαιρα καταλήγει 
είς αναιμίαν μακράν, είς αποχρωμάτισιν τής επιδερ- 
μίδος, νευρικάς καί πεπτικάς διαταράξεις.

Τήν θερμοκρασίαν τούτην αποφεύγετε διά τών ανε
μιστήρων η διά σωλήνων άεροφόρων, προσέχοντες 
δμως ούτοι νά μή ρίπτωσι τ'οι αέρα κατ’ ευθείαν είς 
τήν κεφαλήν τών θερμαστών. Έπίσης άποφεύγομεν 
τήν θερμοκρασίαν διά πλύσεων ολοκλήρου τοΰ σώματος 
με ύδωρ ψυχρόν. Τό τελευταίον δέ τοΰτο είναι πολύ 
προτιμότερον άπό τήν συνήθειαν πολλών θερμαστών, 
οί όποιοι πίνουν ποτά οινοπνευματώδη.

Όταν ή θερμοκρασία τών τακτικών θέσεων τοΰ 
ύπνου είναι λίαν ύψωμένη δύναται τις νά άφίση τού? 
άνδρας νά κοιμηθώσιν έπί τοΰ καταστρώματος κάτω
θεν σκηνής (τέντας).

α.

Μαντική ’Ελλάς

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΘΩΡΗΚΤΩΝ

( Εκ τών κατασκευασθέντων έν Αγγλία κατά τό 1901).

Κλίμαξ 400 άγγλ. ποοών.

ΕΝ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΟΥ κ. Κ. ΡΑΔΟΥ

Εϊμεθκ είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγεί- 
λωμεν πρώτον ημείς δτι λίαν προσεχώς ή ήμε- 
τέρα ναυτική φιλολογία άποκτα νέον έργον με
γάλης σπουδαιότητος- Τοΰτο είναι ή Ιστορία 
τών Συγχρόνων πολεμικών στόλων, άπό τής 
άφαομογής τού άτμοΰ ώς κινητήριου αύτών δυ
νάμεως. Τό έργον είναι,—καί δέν ήδύνατοπαρά 
νά είναι,—τοΰ καθηγητοΰ τής Ιστορίας κ. Κ. 
Ράδου μέ 400 σελίδας καί π~·λλά σχήματα 
καί πίνακας. Τό θε'μα του ό κ. Ράδος πραγμα
τεύεται δλως πρωτοτύπως άσχολούμενος περί 
την γένεσιν καί τόν βίον τών συγχρόνων στό
λων πάντων. Διαιρείται είς Είσαγωγ ην καί είς 
2 βιβλία. Τό πρώτον έπιγραφόμενον Οί τε
λευταίοι ϊστιοφ'ροι καί οί πρώτοι ατμήλατοι 
στόίοι. Τό δεύτερον Η άυαμόιφωσίι τών 
Στόλων καί οί τελευτι ϊοι θαλάσσ οι πόλεμοι

Τό δλον έργον διαπνέει ή σωστική έ,νοια 
δτι ώς οϋόεν το ϊίζοχιν ί-λικόν άνευ τής καλής 
ποιότητος τοϋ προσωπικού

Περί τοΰ έργου τούτου, δπερ δέν θά μείνη 
ναυτικός νά μή προμηθευθή, θά δώσωμεν έν 
καιρώ εκτενείς αναλύσεις.
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ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

— Κατά τινα είδησιν έκ Σύρου ή· Νέα Έλλ. Ά- 
τμοπλοποία διαπραγματεύεται τήν πώλησιν τοΰ άταο- 
.πλοίου < Πρίγκηψ Γεώργι.ς » άγορασθέν παρ’ αύτής 
αντί 6,000 λιρών καί μετά τάς έπενεχθείσας έν αύτώ 
μεταρυθμίσεις στοιχίζον 9,000 λίρας.

— Τό Άτμόπλοιον « Λεονάρδος » τής Έταιοίας 
Βάττη εύρίσκετο πρό τινων ημερών ύπό φόρτωσιν είς 
Πότι τής Ρωσσίας διά Μασσαλίαν μέ ναΰλον 12 1)2 
φρ. κατά τόννον.

— Το ατμόπλοιον « Λεωνίδας καί 'Ελένη » έκφορ- 
τώσαν είς Άμβοϋργον έναυλώθη άπό Νιουκάστελ είς 
Βραΐλαν μέ νοΰλον 8 σελίνια καί 2 πέννας καί έκεί- 
θεν δια Ρόττερδαμ μέ 11 καί 3.

Τήν 30 λήξαντος τδ άτμόπλοιον «Λεωνίδας τοΰ κ. 
Άλκ. ’Εμπειρικού έπρόκειτο νά'καταπλεύση είς Αμ
βέρσαν πρδς έκφόρτωσιν. Ό ναΰλος του 1 | σελίνια 
καί 3 πέννας.

— Νέα όμάς εφοπλιστών καταρτισθείσα έν Γαλα- 
ξειδίω πρόκειται νά άγοράση έξ Αγγλίας άτμόπλοιον 
2,500 περίπου τόννων.

— Οί κ. κ. Ίω. Γκαβέρας καί Γεώργ. Βισβίκης 
άπήλθον τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς Αγγλίαν πρδς 
δοκιμήν τοΰ παρ’ αύτών καί τίνος Αγγλικής 'Εται
ρείας συμφωνηθέντος σκάφους.

— Κατά τήν «Σφαίραν» τοΰ Πειραιώς ύπδ Ελ
λήνων έφοπλιστών ήγοράσθη αντί 21,750 λιρών έν ’ 
Άγγλίςι τδ άτμόπλοιον «King Bleddyn» ναυπηγηθέν 
τώ 1894 έν Σούρδελλανδ, τόννων μικτών 2,351.
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ΝΑΎΛΟΙ

(Τοΰ er Κάρόιφ at ταποκριτοΰ μας)
Αί τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν εχουσιν ώς έξής.: Δι 

Άλγέριον φρ. 8,50 τόν τόννον, δι’ Αλεξάνδρειαν 8 
σελ. καί 9 πένναι, διά Βρινδήσιον 8 σελ. και 3 πένναι.

— Διά Βαρκελώνην 8 σελ. καί 6 πένναι, Κατάνην 
8 κα'ι 3, Κωνσταντινούπολιν 7 καί 9, Γαλάζιον 9, 
Μασσαλίαν φρ. 9 και 20, Μάλταν 6 σελ. καί 9 πέν- 
νας, Μεσσήνην 8. σελ. καί 3 πέν., Μχντελέναν 8 καί 
3, Νεάπολιν Ιταλίας 8 σελ. καί 1 1)2 πέν.

—Διά Σιβιταβέκιαν σελ. 8 καί 3 πέν., διά Γενούην 
8, διά Πορτ-Σάϊδ 8 καί 3, διά Παλέρμον 8 καί 3, δι* 
'Οδησσόν 8, διά Ρέτζιο 8 καί 3, διά Σαβόναν 8, διά 
Σΰρον 7 καί 9 διά Σμύρνην 8 και 3, διά Σουλινάν 8, 
διά Τεργέστην 9 καί 3.

—’Επίσης διά'Γάραντα σελ. 8 καϊ 3 πέν. διά Σπέ- 
τσιαν 8, δ:ά Βενετίαν καϊ Αγκώναν 9 καί 3 καί διά 
Πειραιά σελ. 7 καί 9 πέν.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα παρετηοήθη μεγάλη 
έλλειψις σιτηρών είς τήν άγοράν Πειραιώς. Ένεκα δέ 
.τούτου έπήλθε καί άρκειή ύπερτίμησις τών αλεύρων, 
καίτοι αί έν Ρωσσίμ τιμαί τών σιτηρών ήσαν μάλλον 
ύποτετιμημέναι. Ή ελλειψις αΰτη αποδίδεται εις τάς 
έν τή Άζοφική τρικυμίας, ένεκα τών όποιων δεν εγέ. 
νοντο φορτώσεις. "Ηδη πάντα τα φορτώσαντα ατμό
πλοια ώς δ «Ίωάν. Κούτσης», «Σκαραμαγκάς», τής 
Πανελληνίου κλπ. θά καταπλεύσωσι σχεδόν πάντα ό- 
μοΰ , έκ τούτου δέ αναμένεται σχετική ύποτίμησις, αν 
δέν μεσολαβήσωσιν άλλα αίτια. Ή τιμή τών σιτηρών 
μολονότι δέν έγένοντο πράξεις ήτο περί τά 10,44 μέ 
3 0)0

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ή τιμή τών γαιανθράκων 
ώς προεβλέπομεν έγένετο σταθερά. Τά πλειστα τών έν 
Πειραιεΐ” άνθακευσάντων άτμοπλοίων ήγόρασαν γαιάνι 
θρακα Κάρδιφ κοινής χρήσεως άντί 25—26 σελλινίων 
κατά τόννον.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Είς τόν λιμένα Πειραιώς κατέπλευσαν τήν παρελ 
θοΰσαν έβδομάδα τό’Οθωμανικόν άτμόπλοιον «Σεγιάο» 
μέ φορτίον γαιανθράκων έκ Ποντοηρακλείας.

— Έπίσης εκ Ταϊγανίου τό άτμόπλοιον «Μαρία» 
πρός άνθράκευσιν, έκ Σύρου τό άτμόπλοιον «Νεάπο- 
λις» τοΰ Κουρτζή καί έκ Κάρδιφ μέ φορτίον γαιαν
θράκων τό ’Αγγλικόν άτμόπλοιον «Μόνες».

— ’Επίσης κατέπλευσαν τό ’Αγγλικόν «Edelniore» 
έκ Λίβερπουλ, έκ Σύρου τό Αυστριακόν «Vesta», ή 
«Μαρία» τοΰ Χατζηδαούτ έκ Χίου καί ή «Σαπφώ» 
τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης —Καλαμών.

— Έκ Ποντοηρακλείας άφίκετο τό άτμόπλοιον

«Πελοπόννησος» τής Εταιρίας Γουδή με φορτίον γαι 
ανθράκων διά λογαριασμόν της

— Κατέπλευσαν έπίσης, τό γερμανικόν «Stambul» 
έκ Μελίτης, «Κωνσταντίνος» έλληνικόν έκ Ταϊγανίου 
πρός άνθράκευσιν, «Άνδοιάνα» Σταθάτου εκ Κάρδιφ 
μέ φορτίον γαιανθράκων, «Γεώργιος» έκ Βενετίας πρός 
άνθράκευσιν καί τό Ρωσσικόν « \ ύτοκράτωρ Νικόλαος 
Β'.» έκ Δήλου.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΛΟΠΛΟΙΟΝ

— Τό άτμόπλοιον «Όράτιος Κούπας» κατέπλευσεν 
είς Πειραιά έκ Βραΐλας μέ έμπορεύματα καί ανεχώ 
ρήσε διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμόπλοιον τοΰτο ένοικιάσθη παρά τής Έ 
ταιοείας Φραισινέ καί φέρει είς τόν πρυμναΐον ιστόν τό 
σήμα τής Εταιρίας καϊ τήν Ελληνικήν σημαίαν, όπου 
τίθεται πάντοτε.

— Τό άτμόπλοιον « Μ'.τυλήνη » τοΰ έν Ταϊγανίω 
έμπορου κ. Κομνηνάκη καί Σία κατέπλευσε τήν 2 
Μαΐου πρός άνθράκευσιν καί άνεχώρησεν αύθημε όν δι’ 
’Ιταλίαν μέ φορτίον σίτου 3,550 τόννων κα ύπό πλοί
αρχον τόν κ. Εύθ. Λεβαντήν.

— Τό άτμόπλοιον «Θεόδ. Σιφναίος» προερχόμενον 
έκ Πατρών κατέπλευσεν είς Πειραιά πρός άνθράκευσιν 
καί άνεχώρησεν αύθημ.ερόν δια Ταϊγάνιον.

— Κατά τόν «Ναυτίλον» τής "Ανδρου δ «’Ανώ
νυμος» άτμόπλοιον τής Εταιρίας Δάμπαση έφορτώθη 
είς 'Οδησσόν διά Μασσαλίαν καί Σέταν πρός 10 φρ. 
τόν τόνον.

— Τό άτμόπλοιον «Πολυξένη» τών κ. κ. Λ. και Μ. 
’Εμπειρικού διελθόν έξ Άνδρου κατηυθύνθη είς Σου. 
λινά πρός φόρτωσιν διά Λονδΐνον.

— Τό άτμόπλοιον «Ασημίνα» τοΰ κ. Στ. Εμπει
ρικού κλπ έφόρτωσεν είς Ταϊγάνιον δΓ Άμβοΰργον μέ 
ναΰλον 10 1)2 σελλίνια τόν τόννον.

ΤΟΎΡΚΙΚΑ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΑ

Είς τόν λιμένα τοΰ ΙΙεϊραιώς τήν παρελθοϋσαν έβδο
μάδα κατέπλευσαν δύο Τουρκικά τορπιλλοβόλα δ «Άμ- 
πτοϋλ Μετζίτ» καί τό «Χαμηδιέ», προερχόμενα έκ τών 
ναυπηγείων τής Γενούης, όπου κατεσκευάσθησαν τε
λευταίως.

Τά τορπιλλοβό ’α ταΰτα διοικοΰνται ύπό ’Ιταλών, 
οιτινες θά τάπαραδώσωσιν είς Κωνσταντινούπουλιν. Εί
ναι μήκους 55,50 μ. μηχανής ίππων 2,400, έχουν 
εκτόπισμα 165 τόννων καί ταχύτητα 25 μιλίων.

Τά ώραΐα σκάφη των προσείλκυον πάντων τήν προ
σοχήν, τά έπεσκέφθησαν δέ οί πρεσβευταί Τουρκίας καί 
’Ιταλίας καί πολλοί έκ τοΰ ναυτικοΰ κόσμου.

ΠΡΟΣαΡΑΞΙΣ

Πρ ός τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών έλήφθη τηλε
γράφημα τοΰ λιμενάρχου Μεσολογγίου ,κατά τό όποιον 
το ύπό ’Οθωμανικήν σημαίαν όνομαζόμενον πλοϊον

«Νικόλαος» τόννων 46, ύπό κυβερνήτην τόν πλοίαρχον 
κ. Τσουκανάραν μέ φορτίον έλαιοπυρήνων προσήοαξε 
παρά τάς έκ βολας τοΰ ποταμού Εΰήνου.

Τό πλήρωμά του έσώθη δλόκληρον.

Ο «Ν. ΜΙΑΟΎΛΗΣ»

Έπισκευασθείς τελείως ό «Ν. Μιαούλης» απέπλευ
σε χθες περί τα έξημερώματα τοΰ λιμένος Πειραιώς 
διά τόν νέον αύτοΰ έκπαιδευτικό' πλοΰν.

Προχθές τό απόγευμα δ Σ Μητροπολίτης έτέλεσεν 
έπί τοΰ σκάφους τόν Αγιασμόν, πιόσεφώνησε δέ τό 
πλήοωμα εύγλώττως δ Ύπουργ ς κ. Β. Βουδούρης.

Ό «Ν. Μιαούλης» έχει έν τώ προγράμματι αύτοΰ 
τούς έξής σταθμούς:

Πειραιεύς, Μελίτη, Γιβραλτάρ, Μαδέρα, Κανάριοι, 
Νήσοι Πρασίνου Ακρωτηρίου, Γουαδελούπα, Αϊτή 
(port au prince) Κούβα (Havane), Νέα Ύόρκη, Βα- 
σιγκτών, Βερμοΰδαι, Άζόραι, Λιβερπούλ, Κάρδιφ, 
Πλυμούθ, Λονδΐνον, Βρέστη, Λισσαβών, Βαρκελώνη. 
Άλγέριον, Αλεξάνδρα, Πειραιεύς.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(Τοΰ er Βραί-Ια άπαποκριτοΰ μας·)
Ή ύπόθεσις Καρνεβάλι, ήτις τοσοΰτον έκλόνισε τήν 

άγοράν μας καϊ περί ής έν τή άπό 17 τρέχοντος έπι 
στολή μου σάς ’έγραψα δ.ηυθετήθη. Συνέστη έπιτρο- 
πή έκ τριών έμπορων καί τοΰ γαμβρού τοΰ αύτοκτο- 
νήσανιος καί θα έξακολουθξση τας έργασίας του.

Είς τόν λιμένα μας φορτώνουν 12 ατμόπλοια έξ ών 
ούδέ εν ύπό Ελληνικήν σημαίαν. Είς Γαλάζιον συμ- 
πληροΰν φορτίον 5 ατμόπλοια έκ τών ’.ποιων 3 Ελ
ληνικά «Κωνσταντίνος» φορτώνει ξυλείαν δΓ Άλγέ
ριον, «Αύρα» διά Μασσαλίαν καί «Κωνσταντίνος Στα
θάτος» διά Rotterdam.

Ό ένταΰθα εύπατρίδης κ. Τοπάζης μετέβη' είς Αγ
γλίαν μετά τοΰ κ. Γ. Καραβία. Ήγόρασεν δ πρώτος 
άτμόπλοιον χωριτικότητος 5,600 τόννων άντί 39,000 
λιρών.

Οί ναύλοι τών άτμοπλοίων είνε σχεδόν οί αύτοί οΰς 
εν τή τελευταίμ μου σάς έγνώρισα. Αί τιμαί τών γεν
νημάτων είνε αί έξής'

Σίτος έτοιμος
Αραβόσιτος κοινός
Άραβόσ. χρωματιστός
Σίκαλις
Κριθή

Οί ναύλοι τών σλεπιών 
είχον γράψει.
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Τζών ύπέστη κατά τόν είς Κωνσταντινούπολιν πλοΰν 
της μικράν τινα ζημίαν τών έσχαρών, τάς όποιας έπε- 
διώρθωσεν έπανακάμψασα είς Πειραιά.

— Ή άτμοημιολία «Σύρος» κατεπλευσεν είς Σΰρον 
πρός άνθράκευσιν.

— Διεκόπήσαν τά μαθήματα τής Σχολής τών Ναυ
τικών Δοκίμων χάριν τών προσεχών έξετάσεων.

— Το άτμόπλοιον «Άγιος ’Ιωάννης» ποοσήραξεν είς 
τό στενόν τής Πρεβέζης, άνειλκύσθη δέ ύπό τής άτμο- 
ημιολίας «Άφροέσσης».

— Τό αύστριακόν ατμόπλοιον «Νορμπέοτος» έπι- 
σκευάζεται έν τώ λιμέν. τοΰ Πειραιώς, αναχωρεί δέ 
την μεθεπομένην Τρίτην.

— Είς τόν «Νορμ,πέρτον» προσελήφθη ώς α'. μη
χανικός δ κ. Κίμ. Στρατηγόπουλος..

ΧΡΗΜΑΤ >ΣΤ HP ΙΟΝ
Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα έφ’ όλων τών αξιών 

έπήλθεν ικανή ύποτίμησις. Μεγαλειτέρα ύπήρξεν έπϊ 
τών μετοχών τής Έταιοίας τών Δημοσίων Έργων, 
μετά πολλών πράξεων, γενομένων τοϊς μετρητοϊς.

Χρνάός καί όυνάλλσγιια— Έπί τοΰ χρυσό ΰ 
καί τοΰ συναλλάγματος πλεΐσται έγένοντο πράξεις 
τοϊς μετρητοϊς, ώς καί έπί παραδόσει δια τά τέλη 
Αύγούστου καί Σεπτεμβρίου κατά 5 λεπτά όλιγώτερον 
έπί έκάστου φράγκου οψεως. Έν τέλει ή τιμή αύτών 
παοέμεινε χαλαρά καί μέ τάσιν μεγάλης έκπτώσεως.

28 Άπρ. 6 Μαΐου

Ήνοπ. δάνειον ............ Δρ 260

Όηολογΐαι
|5 0)0 |

Λαχ.Έθν. Τραπέζης... » | 670

ΜετοχαΙ Τραπεζών
Έθν. Τραπ. Ελλάδος, . »
Τραπέζης Κρήτης.......... »
Βιομηχ. Πίστεως............ »
Τραπέζης Αθηνών......... »

| 3945 —
| 238
61 1)4

I 1791)2

I6

3940
231
66
177

Μετοχαί Εταιριών15.45—15,55 ο)ο Kgs.
9,10 ο)ο Kg.

10,90 o)oKgs,
8.25 Hect.

10.25—10.50 ο)ο Kgs. 
είναι καθώς καί πριν σάς

X. Μεόάήνιις

ΑΛΛΑ ΝΕΑ 

έκαθαρίσθησαν είς την 
καί «Ά

ποός καθαρισμόν ή 
Άτμοπλοΐας καί ή άτμο-

ή «"Ηρα» του

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα 
Δεξαμενήν τοΰ Ναυστάθμου ή «Σαλαμινία»
ηδών», μετ’ αύτάς δέ είσήλθον
«"Ηπειρος» τής Πανελληνίου 
ημιολία «Κίσσα».

— Ένεκεν τής πολλής τρικυμίας

Μεταλ. Λαυρείου...............»
Σιδηρ. Άθην. Πειραιώς. » 
Σ. Άθην.-ΙΙειρ.-ΐίελ. . ., · 
Σιδηο. Θεσσαλίας........... »
Δημ. καί Δημοτ. Έργων » 
Γεν. Έταιρ. Έργοληψ.. » 
Έλλ. Πυριτιδοποιείου.,. » 
Πανελ. Άτμοπλοΐας.... » 
Έταιρ. Μονοπωλίων.... » 
Αεριόφωτος Αθηνών. . . » 
Ήλεκτρ. 'Εταιρίας·... »

142
350
56 3)4
'34 1)4
96

210
112
226
481
900
96 1)4

135
345
56.75
130.50
84.50
200
106
228
481 1)2
900

| 95

ΝουιίΟριατα

Είκοσάφρ. μετρητοϊς.. . . »
Λίρα Αγγλίας »............ »
Λίρα Τουρκίας . ................ »

33.50
41.55
37.00

32 90
41 65
37 40



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ εν ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ I 75,000,000 ΔΡΧ-

Γ ΕΝ IΚΟΣ ΕΠΙ 0 EQ Ρ Η Τ ΗΣ ΕΝ.ΤΑΤΓΑΝΙί)
A Χ· Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκσϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων καί ύαλων

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ AX<S>A7kElS3N

L- KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης Άντι - 

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

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ KAI ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον.
*·♦·♦·«·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·*·*·*·«·*·

DUNCAN HEWYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

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

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟΔΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛΙΝΑΣ 7

Ό μόνος έν Ηειοαιεϊ έχων γνιίόια χρώ
ματα Μοραβίας διά τά άτμόπλοια. ’Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τού κ. Κωνότ. Μιχαλοπούλον.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδος Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ χ«1 Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράκτορες έμ.πορικών άτμ.οπλοίων 

καί ναυλομ-εσεταε. ΛεεύΟυνσες τηλε
γραφική: ΛΛΛίΕίΚΗΛΙ, Κωνβταντε- 
νούπολεν.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τώ 
’Εξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δρ. 7 καί έν τφ ’Εξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλούνται άντί 30 λεπτών έκαάτον εις ά
παντα τά έν Άθίιναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «ΆΟηναϊκώ βιβλιοπωλείο» πανά τό Ύ- 
πουργεϊον τών Ναυτικών.


