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ΝΑΪΤΙΚΑ1 ΜΕΤΑΡΡίθΜΙΣΕΙΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό θωρηκτόν «Ψαρά» τ ϋ όποιον ίπιδαίνει ό ’Αρχηγός τής έν 'Αγίιρ ”<)ρε» Οωριικτής Μοί
ρας κ. Ζώτοι.- Ό άτροδρόρων «Ευρώτας» διά τοϋ όποιον ό κ. Ζώτος Οά ρεταϋή ρετά τ ϋ 
έπετεΧιίον τον είς Κωνόταντινονπολιν.

ΑΝΑΓΚΗ II Ρ ! Τ Η

ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάμοργαν. Αντιπρόσωπος 
έν ΙΙειρ.ιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ· ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, ΙΙ-ιραιιύ;.
Κ. ΜΙΧΑΛΟΐίΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 

Μοοάβιας δδός Βουβ>υλίνας άριθ. 7 έν Ιίειραιεϊ.

Ρ Ε Ν Ε Α Μ I Ε Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωράτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόόον λαρπρά άποτιλίόρατα 
είς τήν βαφήν τών νφάλων ρερών τών 
πλοίων. —16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφο,υοΰσα είς 2,000 αντίτυπα καί αριθμούσα περί του 

20,000 άναγνώστας δύναται νά χρησιμεύση ώς έξαιρετον μέσον δια- 
φημίσεως διάτό έξαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμότητα τών κ- κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, έμπορων γαιάνΟρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων έμπορικών καί τραπεζιτικών ο κών*

ΧΛΡΙΑ ΕΓΚΟΛΙΑΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, έπάγγελμα καί Λιεύϋυνσιν τών έπι- 
θυμούντων νά γνωρίσωσ; τό έπάγγελμα των εις εΰρύτερον κύκλον.

Καί ταύτας μόνον αντί:
ΜΙΑΣ ΑΙ’ΛΧΜΙΙΣ

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

IIΑΧΑ ΛΙ ΓΓΛΙ5
καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται εις τά Γραφεία τής « ΛΙαυ- 
τικής Ελλάδος » οδός ΛΙομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεΐον τών 
Λίαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής: ΙΙρός τήν ΑιεύΟυνσιν τής 
« Λίαυτικής Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής 
Ναυτιχσϋ Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρα 99.

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

ΝΕΟΣ IΑΪΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
"Όλοι οί ναυτικοί έπίλεκτοι διά τών πο

λυτίμων αύτών άρθρων άναζητιΰσι τή» με 
σο)άβησιν τής Κυβερνήσεω; είς τάς ναυ
τικές υποθέσεις καί ύποδεικνύουσι τά μέτρα, 
άτινα θά συντελέσωσιν είς τήν πρόοδον τής 
έμπορικής Ναυτιλίας, ή οποία έχει μεγά- 
λην άνάγκην προστασίας Κυβερνητικής.

Πάντες ύπεδείξαμεν σωρίαν τρωτών καί 
διορθωτέων ναυτικών υποθέσεων κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν, διαρκούσης τής αλ
ματώδους άναπτύξεως τής Ναυτιλίας μας, 
έκ δέ τής σοβαράς ταύτης έργασίας τοΰ τύ 
που καί τών δημοσιευθέντων σοφών μελε 
τών, έπήγασε τδ σπουδαϊον γεγονός δτι ή 
Κυβέρνησις έννοεΐ νά φροντίση περί τής 
έμπορικής ναυτιλίας σοβαρώς.

Αλ/’ έχομεν άνάγκην πολλών διορθώ
σεων, αί δέ υποδείξεις καθημερινώς καθί
στανται πολυαριθμότεραι, άπαιτοΰσι δέ ί- 
οιαίτερον σώμα,δπερ νά έπιλαμβάνεται τής 
σπουδαιότητος έκαστου ζητήματος καί έκ 
τής μελέτης αύτοΰ νά πηγάζη τδ δίκαιον 
τής διορθώσεως.

Τά άλλεπάλληλα παράπονα τών ναυτι- | 
κών περί τοΰ ένδς ή τοΰ άλλου άντικειμέ- 
νου, αί πολυάριθμοι αιτήσεις πρδς διόρθω- 
σιν τών κακώς κειμένων, δχι μόνον έπρεπε 
νά έπέλθουν μετά τής αύτής δυνάμεως 
μεθ’ ής έπήλθον, άλλά καί νά έξακολουθή 
σουν καθημερινώς γινόμεναι πολυάριθμό- 
τεραι, άπαιτητικώτεραι,θορυβωδέστεραι καί 
άγριώτεραι, καθόσον ή έλληνική Ναυτιλία 
είναι μεγάλη δύναμις έκ τής οποίας ζή κό 
σμος δλόκληρος.

Είναι άδύνατον, οί άγνοοΰντες τδν ναυ 
τικδν κόσμο > καί τδν ένθουσιώδη αύτοΰ 
χαρακτήρα, νά φαντασθώσι τήν χαράν, ήν 
αισθάνονται οί ναυτικοί άναγινώσκοντες είς 
τάς εφημερίδας, δτι πρόκειται νά ληφθή

πρόνοια καί δι’ αύτούς τούς άπροστα- 
τεύτους.L· ν ^^^ «

Πιστεύει άκραδάντως δτι μέ τδ Ναυτι
κόν Συνέδριον θά κανονισθώσι τά πάντα 
καί έλπίζει δτιΤράπεζαι Εύεργετι- 
καί θά άνοίξωσι τά τ?μ ϊα αύτών πρδς 
πάσαν αίτησιν ναυτικού διψώντος άπδ έρ- 
γασίαν καί έχοντος άνάγκην μέρους κεφα
λαίων, άτινα νά άναμίξη μέ τά ίδικά του 
διά τήν άτμοπλοϊκήν έπιχείρησιν.

’Ονειρεύεται Μεγάλας "Ε λ λ η ν ι- 
κάς Ά σ φ α λ ε ί α ς, είς τάς οποίας θά 
άσφαλίζεται μέ καλητέρους ορούς καί μι
κρότερα άσφάλιστρα καί αί όποϊαι θά τδν 
διευκολύνουν παντοιοτρόπως είς πολλάς πε-
ριστάσεες.

Μεθύει άπδ χαράν, δταν άκούη δτι πρό· 
κι ιται νά ίδρυθοΰν Άλληλασφάλειαι 

καί τρίβει τας χείρας του ό 
Φανταζόμενος δτι τδ μέτρον 
νά ώφελήση πολυειδώς καί 

τήν Ελληνικήν Ναυτιλίαν

άτμοπλοίων 
πλοιοκτήτης 
τοΰτο μέλλει 
πολυτρόπω; . , 
καί νά άπομακρύνη αύτήν άπδ τδν άδηφά- 
γον τρεχούμενου τών άσφαλειών

’Αγνοεί δμω; δ άπλοΰς ναυτικός δτι 
δλα ταΰτα είναι μό.ον τής φαντασίας δνει- 
ρα, άτινα ούδέποτε θά πραγματοποιηθώ - 
σιν ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΕΠΙΨΗΦΙΣΕΩΣ ΝΕΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ κτλ.

Όταν ή δικαιοδοσία τών "Ελληνικών 
δικαστηρίων έπιτρέπει νά ήναι άραγμένα 
3 — 4 έτη πλοία είς τούς λιμένας άναμέ- 
νο?τα τήν άποπεράτωσιν τής δίκης αύτών 
καί δταν τδ δίκαιον ) όγω τοΰ παναρχαίου 
νόμου κοιμάται, δυνάμεθα νά πιστεύωμεν 
δτι ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά ίδωμεν σοβαράν ναυ
τικήν πρόο δον.

Διά τής παραδοχής νέου ναυτικοΰ Νό
μου—π. χ. τοΰ Άγγλικοΰ - τίθεται φραγ- 



Ναντικέι ’Ελλάς 405

404 Ναντικΰ'Ελλάς

μυς είς τήν διαιώνυtv τών ναυτικών ύποθέ- 
σεων και τίθεται είς ένέργειαν ή προστασία 
καί έξασφάλισις τών δικαιωμάτων τών έν- 
οιαφερομένων έν γένει είς τάς ναυτικάς υ
ποθέσεις και ΤΟΤΕ ΜΟΝΟΝ ουνάμεθα νά 
έλπίσωμεν δτι . . .

Καί Τ ράπεζαι Ναυτικαΐ θά ίδρυθώσι 
Καί Μεγάλαι Ασφαλιστικά! Έταιρίαι 
Καί Μεγάλαι Ταχ. Άτμοπλ. Έταιρίαι 
Καί Ναυτικά Συνέδρια δυνάμενα νά 

φερωσιν αποτελέσματα έπί ώρισμένων ναυ
τικών υποθέσεων ώς συμβαίνει είς τά έν

ΣΗΙΥΙΕΙΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

Τοϋ ζητήματος τής άναδιοργανώσεως τής 
Σχολής τών Ναυτ. Δοκίμων ευρισκομένου έπί 
τοϋ τάπητος θέλομεν οημοσιεύσει διαδοχικώς είς 
τάς στήλας τής «Ναυτ. Ελλάδος» όσα περί 
τοϋ καταρτισμού τών έξω ναυτικών εκπαιδευ
τηρίων γινώσκομεν.

Πρός μόρφωσιν αξιωματικού διά τό αΰτοκοα- 
τορικον ναυτικόν τέσσαρες σχολαϊ ύπάρχουσιν έν 
Ρωσσία. Το Ίνστιτοϋτον τών ναυτικών δοκί
μων έν Πετρουπόλει, ή Τεχνική σχολή έν 
Κρονστάδ, ή Σχολή τών εύγενών έν Νικολάϊεφ, 
ή Ναυτική ’Ακαδημία τής Ιίετρουπόλεως. Ύ- 
πάρχουσιν όμως καί άλλαι τινες σχολαϊ συμπλη
ρωτικών σπουδών ώς αί τής βολής καϊ τοϋ πυ
ροβολικού. Έν τώ Ίνστιτούτω διακόσιοι τεσ
σαράκοντα δόκιμοι διανύουσι τετραετείς σπου- 
δάς. Πάντες είναι ύπότροφοι τοϋ δημοσίου έν- 
διαιτώμενοι έν άπεράντω κτιρίω καταλαμβά- 
νοντι δλόκληρον τήν συνοικίαν τοϋ Μπαζιλιο- 
στρόφ. Ό διοικητής φόρων τον βαθμόν ύποναυ- 
άρχου, έχει εύροτάτην δικαιοδοσίαν μή μετρια- 
ζομένην ή ύπό τοϋ συλλόγου τών καθηγητών, 
ού; ύποχρεοϋτάι νά συμβουλεύεται έν τοϊς κάθα- 
ρώς έκπαιδευτικοίς ζητήμασι καϊ έν τοϊς ζητή- 
μασι τής εισδοχής νέων μαθητών. Ό οικονόμος 
έκλέγεται ύπο τοϋ διοικητοϋ μεταξύ τών άξιω
ματικών τοϋ στόλου καϊ έχει ύπο τάς διατα- 
γάς του έκτος τών άλλων πολυάριθμον υπηρετι
κόν προσωπικόν στρατιωτικώς ώργανωμένον Έκ
τος τοϋ έπιθεωρητοϋ τής σπουδής, ύπάρχει είς 
επιθεωρητή: τών ασκήσεων, τέσσαρες διοικηταϊ 
λόχων καί δώδεκα άξιωματικοί Οί καθηγητάί 
περιορίζονται «πάντες είς έν μάθημα. Οί προσ- 

Ευρώπη συγκροτούμενα τοιαΰτα.
Κατά συνέπειαν ή προσοχή μας πρέ

πει νά στραφή είς τήν ταχεΐαν έπιψήφι- 
σινΝέου Ναυτικοΰ Νόμου, καθ’ 
δσον άνευ αύτοΰ πάσα ένέργεια οίαδήποτε 
καί δλαι αί προσπάθειαι θά ναυαγήσωσι προ- 
κειμενου περί τής διορθώσεως τών κακώς 
κειμένων, τά όποια δέν ήτο δυνατόν νά 
προιδη τδ Διάταγμα τοΰ 1836 περί έμπο- 
ρικής Ναυτιλίας πρό 6Η χρόνων ! !

Ν. Γ. ΚΟΙΣΟΒΙΛΑΗΣ

κεκολημμένοι είς τό ίδρυμα άξιωματι,.οί δύναν
ται νά είναι καί καθηγηταί άνευ προσθέτου ά- 
μοιβής. Ό διοικητή; καί ό ύποδιοικητής άπο- 
λαμβάνουσι συνήθως καϊ καθηγεσίαν. Έν τή 
Σχολή ύπηρετοϋσιν έν γένει 128 άνώτεροι καί 
κατώτεροι πολιτικοί ύπαλληλοι, έκτος δέ τών 
άξιωματικών καί 52 ύπαξιωαατικοί.

Τών εισιτηρίων κατά μήνα Αύγουστον έξε— 
τάσεων έχουσι δικαίωμα νά μετέχωσιν οί υιοί 
τών εύγενών, τών ύπαλλήλων, καί τών έπιτί- 
μων κληρονομικών άστών, είδους μικράς εύγε- 
νείας ή μάλλον σιακρίσεως άπονεμομένης ύπό 
τοϋ Τσάρου. Ή ήλικία τών ύποψηφίων ποικί
λε’. μεταξύ 15 κάί 18 έτών. Τό εξεταζόμενου 
μάθημα είναι τά θρησκευτικά, ή γλώσσα, ή γεω
γραφία, ή ιστορία, ή αριθμητική, καϊ ή γεω- 
μετοία.

Υποψήφιοι πάντοτε σχεδόν έμφανίζονται τε
τράκις πλείονες τών ύπαρχουσών θέσεων. “Αλ
λοτε είσήγοντο καί πολλοί Φινλανδοί καί Πο
λωνοί- ή αύστηρότης περί τήν έξέτασιν τής ρωσ- 
σικής γλώσσης περιώρισε τόν άριθμόν αύτών. Ή 
σχολή σύγκειται έξ έπτά έν όλω κλασεων, ών 
τέσσαρες παραμένουσιν έν τή ξηροό καί τρεις 
έπί σκάφους. Τά γαλλικά, τά γερμανικά, καί 
τήν μουσικήν δύναται δ οόκιμος να διδάσκηται 
κατ’ ιδίαν άδεια τοϋ διοικητοϋ.

Έκαστος τών καθηγητών έχει ιδίαν αίθου
σαν παραδόσεως. Έν παμμεγέθει τινι αιθούση 
ύπάρχει ίδρυμένον δλόκληρον πυροβολεϊον διά 
τάς άστρονομικάς δέ παρατηρήσει; έχει καταρ- 
τισθή μικρόν άστεροσκοπείον. Ή μεγίστη τών 
ποινών πρό τής αποβολής είναι δεκατετράωρος 

φυλάκισις μετά ξηροφαγίας. Ή μεγίστη δέ 
τών άμοιβών,ή χρυσοί: γράμμασιν αναγραφή έπϊ 
λευκής πινακίοος τών άριστευσάντων είς τά μα
θήματα τής ναυτιλίας, τή; πυροβολι,.ής, τής 
τακτικής, τής ιστορίας τών ναυτικών πολέμων 
καί τή; νομοθεσίας.

’Από 25 Μαίου μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου στο
λίσκος συγκροτούμενος έκ μιας άτμηλάτου κορ
βέτας, ενός άτμηλάτου κλίππερ, μια: ιστιοφό
ρου κορβέτας, δύο κανονιοφόρων καί ένός ιστιο
φόρου θαλαμηγού παραλαμβάνει τούς δοκίυιου; 
διά τάς πρακτικάς άσκήσεις. Ή πρώτη’ τάξις 
έπιβαίνει τή; άτμηλάτου κορβέττας, ή οευτέοα 
τή; ιστιοφόρου, ή τρίτη τοΰ κλίππερ καί τών 
κανονιοφόρων. Δέν άσκοϋνται όμως φαίνεται καί 
λίαν έπιμελώ; είς τούς χειρισμού;.

Μετά τήν άπόλυσιν αύτών έκ τοϋ Ινστιτού
του οί υ.αθηταί ύπηρετοϋσιν καϊ έπί τοϋ στόλου 
ώς δόκιμοι δύο όλους πλοϋ;, καί ώ; δόκιμοι α' . 
τάξεως δύο άλλους έν τώ στόλου τών γυμνασίων.

Ώ; άνώτερον ναυτικόν ίδρυμα χρησιμεύει ή 
Άκαδηυ,ία έν ή αί σπουδαί διαρκοϋσι διετίαν, 
διαιρούμεναι εί; τρία τμήματα, ύδρογραφίας 
μηχανικής καί ναυπηγίας καί είς ήν γίνονται δε
κτοί εί νέοι άξιωματικοί κατόπιν έξετάσεων. 
Οί μαθηταί δέν ύπερβαίνουσι τόν άριθαόν τών 
45. Κλάδος δρυος φερόμενος έπί τοϋ στήθους 
είναι το διακριτικόν σημεϊον τών εύδοκίμως διε- 
ξελθόντων τά; σπουδά; έν τή ’Ακαδημία ταύτη.

’Αξία μελέτης είναι καί ή Τεχνική Σχολή 
τοϋ Κρόνδων, διαιρουμένη εί; τέσσαρα τμήματα, 
έ/ διά το πυροβολικόν περιλαυ,βάνον 30 ααθη- 
τάς, έν διά τήν ναυπηγίαν 35, τρίτον διά τάς 
άτμομηχανάς 40, καϊ τέταρτον διά τήν πλο- 
ηγίαν 100. Οί μαθηταί τοϋ πυροβολικού τμή
ματος διέρχονται τό πρώτον έτος σπουδών έν 
τώ όπλοστασίω καί τά λοιπά τρία έτη έπί πλω
τών σχολών τοϋ πυροβολικού. Οί τών ατμομη
χανών το πρώτον έν μηχανουργείο καί τά 
λοιπά έπί τοϋ στόλου τών έλιγαοίν. Οί ναυπη
γοί άποστέλλονται περιοδικώ: είς τά νεώρια.

Μετά τριετή σπουδήν οί εύόοκιμοϋντες τάσ
σονται μεταξύ τών πληρωμάτων τοϋ στόλου 
μέ τον είσικον τίτλον οδηγού καί μετά διετίαν 
ύποβαλλόμενοι είς πρακτικάς έξετάσεις άξιοϋν- 
ται τοϋ βαθμού τοϋ σημαιοφόρου.

Ή Σχολίι τοΰ Νικολάϊεφ, λειτουργούσα 
μόνον άπό τοϋ 1871, λειτουργεί κατά τό ύπό- 
δειγμα τού έν Πετρουπόλει ’Ινστιτούτου μέ μό
νην τήν διαφοράν ότι είναι μικρά, περιλαμβά- 
νουσα τεσσαράκοντα μόνον μαθητάς. Ε’.ς ταύ
την είναι δεκτοί μόνον εύγενών υιοί.

Καί έν Ρωσσία λοιπόν αί τετραετείς έν Ναυ
τική Σχολή σπουδαί δέν θεωρούνται έπαρκή; 
έγγύη πρός κατάληψιν θέσεως αξιωματικού έν 

τώ ναυτικφ στρατεύματι. Διά τούτο καί έκεϊ 
αί διάφοροι σχολαϊ συμπληρωτικών σπουδών καί 
έφαρμογής καί πρακτικών άσκήσεων- οιά τούτο 
πρό παντός πολύμηνος ύπηρεσία έπί τών ένερ- 
γών μοιρών τοϋ στόλου προ τή; προαγωγή; τών 
ύποψηφίων άξιωματικών είς σημαιοφόρους.

Κ. Ν. Ραδος
Καθηγητής τής Σχολής τών Δοκίμων

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Περί Κεραυνών καϊ άλεξικεραύνων.

Ό κεραυνός πολλάκις επισκέπτεται τά άτμό- 
πλοια, κατά τόν πλοϋν, είς τούς λιμένας καί 
άκόμη είς τάς δεξαμενάς.

Τά άλεξικέραυνα χρησιμεύουν διά νά προστα- 
τεύουν τά πλοία άπό τάς πτώσεις τών κε
ραυνών. Είναι δέ κατασκευασμένα άπο μίαν 
ράβδον μετταλλικήν, έπϊ τής όποιας έφαρμό- 
ζεται εί; οβελίσκος άπό πλατίναν.

Τά άλεξικέραυνα είς τά πλοία τοποθετούνται 
έπϊ τής κορυφής τών ’Ιστών και συγκοινωνούν 
διά μικρά; άλύσεως ή δι ’ άλλου μεταλλικού ά- 
γωγοϋ μέ τήν θάλασσαν.

Συστήματα άλεξικεραύνων διά τά άτμόπλοια 
ύπάρχουσι πλεϊστα. Είς τα παλαιά πλοία ή Ά- 
λυσσος τών Άλεξικεραύνων άπετελείτο άπο 
σύρμα χάλκινον τοποθετημένον είς ένα κρίκον, 
έστηριγμένον είς τήν ράβδον τοϋ Άλεξικεραύνου.

Τό σύρμα τούτο διήρχετο άπό τόν έξαρτισμον 
διά μέσου έπί τούτω τοποθετημένων οιαστυλίων 
καί έφθανε μέχρι τοϋ καταστρώματος καταλή- 
γον είς λεπτήν άλυσσον εί; τό άκρον τή; οποία; 
έτίθετο τεμάχιον μολύβδου διά νά ρίπτεται εύ- 
κόλως είς τήν θάλασσαν, δσάκις ήτο κακοκαι- 
οία καί διά νά εύρίσκεται πάντοτε ή άκρα αύ- 
τοϋ κάτω τής έπιφανείας τής θαλάσσης

Είς τά νέα πλοία τοποθετούνται τά Άλεξι- 
κέοαυνα έπί τή; κορυφής τών ιστών έπίσης, άλλ 
ό οδηγός είναι σχηματισμένος άπο μίαν διπλήν 
ταινίαν όρειχαλκίνην τοποθετημένην προς το 
πρυμναΐον μέρος τών ιστών τής όποιας και αι 
δύο άκοαι κατέρχονται διασταυρώνουσαι τήν 
πλευράν ριπτόμεναι είς τή; θάλασσαν.

Εις τά άτμόπλοια τά έχοντα τούς ιστούς σι
δηρού; χρησιμεύουν οί ίοιοι ιστοί ώς όοηγοί

Άπό τάς κορυφά; τών ιστών είς ένωτήρ (κλει
δί) όρειχάλκινος συνδέει όμοϋ τούς οδηγού; τών 
δύο ιστών.

'Οσάκις τά άτμόπλοια τίθενται είς τήν δεξα
μενήν πρός καθαρισμόν καϊ δέν ύπάρχει ϋοωρ 
διά νά συγκοινωνώσιν, οί μεταλλικοί αγωγοί τών 
κεραυνών, τότε είναι άνάγκη νά τίθενται σύρ 
αατα ορειχάλκωνα έπί τούτω καί νά φέρωνται 
είς τήν θάλασσαν, έκτος τή; δεξαμενή;, τά άκ- , 
ρα αύτών. Ν. Γ. Κογςοβιλλης.
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

θέματά τονα συζητητέα
(συνέχεια) 

Κεψάλαιον Β'.

Καί καθ ’ ολας τάς ξένας νομοθεσίας καί 
κατά τόν ήμέτερον νόμον, εΐδομεν ότι οιακρί- 
νεται ή οιάσωσις της βοήθειας, ή διάκρισις όμως 
αΰτη κατ’ εμέ, μόνον ύπό Ttva έποψιν ώς έκ- 
τίθημι κατωτέρω δύναται νά θεωρηθή όρθή, 
διότι πλέον της βληθείας-πράττει εκείνος, όστις 
διασώζει τό άπωλεσθέν,άποδίοων τοΰτο άπό τοΰ 
μή είναι, είς τον κύριον.

Τό Γαλλικόν όμως διάταγμα τοΰ 1681 δπερ 
έχρησίμευσεν ώς αφετηρία όλων τών ναυτικών 
νόμων τών πεπολιτισμένων εθνών, οιακρίνει 
τρεϊ; κυρίως περιπτώσεις οιασώσεως.

α’ ) Την σωτηρίαν πλοίου ναυαγησαντο; ή 
καθίσαντος έπί της όχθης.

β' .) Τήν κατάληψιν τής κατοχής τών ναυα
γίων, τών εύρεθέντων έν ανοικτή θαλάσση, ή 
έξαχθέντων έκ τοΰ πυθμένες.

γ' .) Τήν έπανάπλευσιν πλοίου ναυαγήσαντος 
έν ανοικτή θαλάσση ή παρά τήν άκτήν ή κατά 
τήν είσοδον λιμένος, χωρίς νά ύπολείπεται τού
του ούδέν ίχνος μόνιμον έπί τής έπιφανείας τών 
ύδάτων.

Τό Διάταγμα τοΰτο, οπερ μέχρι σήμερον 
διέπει έν Γαλλία, τούς κανόνας τής άποζημιώ- 
σεως κατά τήν διάσωσιν, απονέμει είς τον σω- 
τήρα τό τρίτον τής άξίας τών διασωθέντων, μό
νον όταν ταΰτα εύρεθώσιν έν ανοικτή θα
λάσση Λ έξήχθησαν έκ τοΰ πυθμένος, κατά 
δέ τάς λοιπάς χορηγείται άποζημίωσι; άναλό- 
γως τής παρασχεθείσης ύπηρεσίας,

Τοΰτ’ αυτό ισχύει καί έν Βελγίω.
Παρόμοιας περιπτώσεις άναγράφουσιν καί ό 

’Ολλανδικός νόμος άρθρ. 550 $ 1, ’Ιταλικός 
άρθρ. 135 $ 1, τής ’Αργεντινής δημοκρατίας 
άρθρ. 1305, πάσαι όμως αύται αί περιπτώσεις 
άποτελοΰσι το έρεισμα, έπί τοΰ όποιου βαίνον- 
τες, μέλλομεν ν’ άποφανθώμεν, πότε ή δείνα 
περίπτωσις άποτελεϊ οιάσωσιν ναυαγίων.

’Αλλά, πρέπει νά γείνη νομοθετιχώς διά- 
κρισις μεταξύ διασώσεως καί βοήθειας, ώς προς 
τό είδος καί τον τρόπον τής άποζημιώσεως ;

Ήθελον καταχρασθή τής άνοχής τής «Ναυ
τικής Ελλάδος» έάν έπεχείρουν νά έκθέσω τάς 
αντιθέτους γνώμας, όσαι άνεπτύχθησαν έν ταϊ: 
συνεδριάσεσι τοΰ έν Παρισίοι; ναυτικού Συνε
δρίου, ύπό τών αντιπροσώπων τών διαφόρων 
έθνών. Τοΰτο μόνον οφείλω νά εϊπω, ότι ή κυ
ριαρχούσα σκέψις κατά τάς συζητήσεις τών ά- 

γορευσάντων, ήτο ή ακόλουθος, ώς έξάγεται έκ 
τών πρακτικών τής συνεδριάσει»; τά όποια έχω 
ύπ’ όψιν μου. «Ότι αί διαφοραί μεταξύ βοή
θειας καί διασώσεως, έρείδονται έπί στοιχείων 
ένίοτε πολύ συγκεχυμένων, ή δέ έκτίμησις τών 
γεγονότων αποβαίνει ένίοτε δυσχερής. Εί'ς τινας 
νομοθεσίας, ή βοήθεια ανταμείβεται πάντοτε 
ήττον ή ή οιάσωσις, μολονότι αΰτη παρουσιά
ζει πολλάκις τάς αύτάς δυσκολίας- είνε συνε
πώς άπείρως άπλούστερον καί πρακτικώτερον, 
νά μή ύπάρχη διάκρισις».

Διά τούς λόγους τούτους το έρώτημα τοΰτο 
τεθέν ύπό ψηφοφορίαν έλύθη άρνητικώς κατά, 
ταύτην δέ συμμετέσχον καί τό Βέλγιον, ή ’Ια
πωνία, ή Γερμανία, ή ’Αγγλία, αί Ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι, ή Όλανδία καί ή Σουηδία.

Ή λύσις αΰτη είνε ή όρθοτέρα καί κατ’ 
έμέ καί δέον νά έπικρατήση καί παρ’ ήμϊν, με- 
ταβληθή δέ πάσα έναντία διάταξις.— “Οντως 
ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ ας ή βοήθεια πα
ρέχει και ουσχερείας μεγαλειτέρας καί είς προ
φανή κίνδυνον έμβάλλει τό τε πλήρωμα καί 
τούς έπιβάτας, τών οποίων ή ζωή άνετέθη είς 
τόν πλοίαρχον τοΰ βοηθοΰντος πλοίου, άναγκα- 
ζομένου έν καιρό» τρικυμίας ν ’ άλλάσση πορείαν 
ύπό Ιδίαν του εύθύνην καί μέ κίνδυνον τοΰ φορ
τίου. Ένω τούναντίον δύναται νά συμβή, ώστε 
ή οιάσωσις νά ήνε εύχερεστάτη, άκοπος καί ά- 
κίνδυνος, μή άπαιτοΰσα ούτε θυσίας, ούτε α
γώνας ύπερμέτρους, ώς φέρ ’ είπεϊν, έάν πλοϊον 
τι, εύρεθή έγκαταλελειμμένον έν νηνεμία, ρυ- 
μουλκηθή δέ, παρά πλοίου τυχαίως έκεΐθεν δια- 
βαίνοντος, είς τόν λιμένα τής ποοσορμίσεως.— 
'Γπό τοιαύτας συνθήκας, ή διάσωσις βεβαίως 
προστιθεμένης μάλιστα καί τής φυσικής εύχα- 
ριστήσεως, διά τήν σωτηρίαν ξένης περιουσίας, 
αντιστοιχεί προς μίαν απλήν οιασκεοαστικήν 
εκδρομήν διά τε τό πλήρωμα καί τούς έπιβά
τας. Καί έν τούτοις ή αμοιβή τοΰ σωτήρος τού
του, θέλει είσθαι τερατωδώς ύπέρογκος, κατά 
τόν ήαέτερον πρό πάντων νόμον, δι ’ ού χορη- 
γήται τό ήμισυ τής άξίας τοΰ πλοίου. Πικρόν 
παράδειγμα τοιαύτης άοικαιολογήτου καί άοί- 
κου άμοιβής καθόσον γνωρίζω, έν Έλλάδι, έχο- 
μεν κατά τήν διάσωσιν τοΰ ιστιοφόρου «Pal
mier» είς μακράν άπό τής Κεφαλληνίας άπό- 
στασιν ύπο τοΰ άτμοπλοίου Δρούτση.

Οί λόγοι ούτοι, πείθουσιν πάντα μελετώντα 
τό ζήτημα, ότι δέν πρέπει νά γίνεται διάκρισις 
μεταξύ διασώσεως καί βοήθειας, άλλά κατ’ 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις νά χορηγήται άπο- 

ζημίωσις κατ’ άναλογίαν τών θυσιών, άς ύπέ- 
στη το περισυλλέγον τά ναυάγια πλοϊον, ή πε- 
ριέχον τήν βοήθειαν αύτοΰ.

Οπωσδήποτε όμως, όσον καί άν προσκολ- 
ληθώμεν είς τάς σκέψεις ταύτας, ί’να δικαιολο- 
γήσωμεν τήν κατάργησιν πάσης διακρίσεως δέν 
ουνάμεθα ν’ άρνηθώμεν, ότι ή διάσωσις, ναυα
γίου, όπερ ήτο απολωλός διά τον κύριον, δέν 
πρέπει νά παραμένη άνευ ούδεμιάς ιδιαιτέρας 
άμοιβής,προστιθεμένης εις τήν όφειλομένην πάν
τοτε ίκανοποίησιν τής θετικής ζημίας, διά τάς 
παρασχεθείσας ύπηρεσίας καί τά μέσα; άτινα 
διετέθησαν προς σωτηρίαν.

Διά τοΰτο φρονώ, ότι δέον νά άφεθή είς τήν 
κρίσιν τοΰ δικαστοΰ το ποσόν τής άαοιβής ταύ
της, όριζομένου ύπό τοΰ νόμου τοΰ άνωτά- 
του ορίου, έπί τής άξίας τών διασωθέντων ναυ- 
γίων, ό δέ δικαστής θέλει έπιδικάζει τήν τοιαύ- 
την αμοιβήν λαμβάνων ύπ ’ όψιν τάς δυσχεοείας 
καί τούς κινδύνους, οΰς ύπέστη τό πλοϊον όπως 
δίασώση τά ναυάγια καί διατηρήση αύτά. ’Επί 
παραδείγματι, τό κάθισμα τοΰ πλοίου έπί τής 
ϊλύος ή έπί τών βράχων, ή άνακίνησις τοΰ 
πλοίου, έκ τής ανοικτής θαλάσσης ρυμούλκη- 
σις αύτοΰ έν τρικυμία καί έν καιρώ μάλιστα 
χειμώνες, ή έξαγωγή τών ναυαγίων έκ τοΰ 
πυθμένος τής θαλάσσης, πάντα ταΰτα είσί γε
γονότα είς τά όποια δέον νά δοθή μείζων ση
μασία, καί βαρύτης ώς πρός τήν έκτίμησιν καί 
τόν καθορισμόν τής άμοιβής.

Μόνον ούτω νομίζω, ότι άπονέαεται έκάστω 
έν έν άναλόγω μέτρω το δίκαιον καί ικανο
ποιούνται τά συμφέροντα τοΰ τε σωτήρος καί 
τών ένδιαφερομένων είς τά ναυάγια.

Παρέλειψα νά προσθέσω ότι ή διάσωσις άμει- 
βομέ/η μόνον έπί τής άξίας τοΰ διασωθέντος, 
άνευ άποζημιώσεως διά τάς προσφερθείσας ύπη
ρεσίας ώς ορίζει ό ήμέτερος νόμος, είνε δυνατόν 
ν’ άποβή, έπιζήμιος είς τόν σωτήοα, όταν τά 
ναυάγια έχουσιν έλαχίστην άξίαν, ένω ή διά- 
σωσις άπήτησε μεγάλας καί ύπερανθρώπους θυ
σίας, τών όποιων ή ίκανοποίησις, έσεται κατ’ 
άκολουθίαν άδύνατος.

Διά τοΰτο ή ύποχρέωσις, ώς είπον, προς 
πληρωμήν τής θετικής ζημίας είνε πρώτίστως 
άπαραίτητος, καί έπί διασώσεως.

Ούτω λαμβανομένου τοΰ ζητήματος ή διά— 
κρισις μεταξύ διασώσεως καί βοήθειας ένω ύφί- 
σταται ώς πρός τήν άπονομήν άναλόγου άμοι
βής, ώς πρός τήν άποζημίωσιν συνταυτίζεται έν- 
τελώς μετά τής βοήθειας, το δέ σύστημα,οπερ 
προτείνομεν είνε μικτόν.

Τό Διάταγμα τοΰ 1861 προσεγγίζει πρός 
τήν ήμετ¥ραν γνώμην, διότι ώ; είρηται, μόνον 
κατά μίαν τών περιπτώσεων τής οιασώσεως, 

ορίζει αμοιβήν έπί τής άξίας τών ναυαγίων, 
ένω καθ ’ όλας ·άς λοιπάς, καθιεροΰται γενικώς 
ή άποζημίωσις ώς καί έπί τή: βοήθειας.

(’Ακολουθεί)
Εμμ. Σ. Μακρτγιαννης

δικηγόρος

ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Κατά τού; τελευταίους οκτώ μήνας τοΰ 

έτους τούτου ύπολογίζεται δτι 730,000 
τόννοι έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν, καί 
δταν. τά ήδη ναυπηγούμενα ά'μόπλοια ά
τινα θά τελειώσουν κατά τοέρχόμενον έτος, 
ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν, τδ άποτέλεσμα 
έπί τής ναυλαγοράς θά ήναι άπαίσιον. Τά 
πλεϊστα δέ έκ τών άτμοπλοίων τούτων θά 
ήναι λεβιάθαν καί τά άτμόπλοια τοΰ εί
δους τούτου δύνανται μόνον νά πλεύσωσιν 
είς βαθέα ύδατα- έπομένως συγκεντροΰνται 
είς ώρισμένα μέρη καί άνατρέπουσι τδ έμ- 
πόριον μεταφέροντα πελώρια φορτία μέ έ> α- 
χίστους ναύλους.

"Αο λάβωμεν π. χ. φορτηγδν άτμόπλοιον 
12,000 τόν.

Τό άτμόπλοιο ■ τοΰτο φορτώνει *ρεΐς φο 
ράς τήν ποσότητα άτμοπλοίου 4,000 τόν., 
(τδ όποιον πρό τινων έτών έθεωρειτο μεγά
λης χωρητικότητος), καί διπλάσιου φορ
τίου άτμοπλοίου 6,000 τόν., τδ όποϊον 
καί σήμερον άκόμη θ-ωρεϊτ-Ί ώς μεγάλης 
χωρητικότητος άμποπλοιον.

Τδ άτμόπλοιον τώ» 12,000 τόν ων δέν 
έχει άνάγκην πολύ μεγαλιτέρου π ηρώ- 
ματο: παρ’ δσον τδ άτμόπλοιον τών 6,000 
τόννων’ δύναται νά άτφαλισθή μέ σχετικώς 
χαμηλά ασφάλιστρα- δύναται νά δεχθή έ 
λαχίστους ναύλους, καί μέ ιδιαίτερα μη
χανήματα πρδς ταχειαν φόρτωσιν καί έκ- 
φόρτω'ΐν, δύναται νά έκτελέση ταξείόια είς 
τόν ’Ατλαντικόν έντός ένδ; μηνδί άπέναν- 
τι τών δύο μηνών,τούς όποιους θά έκτελέ
ση τδ άτμόπλοιον τών 6,000 τόννων. 
Τοιουτοτρόπως έκεΐ όπου τδ άτμόπλοιον 
τών 4,000 τόν. ήδύνατο νά έκτελέση 3 
έπωφελή ταξείδια - άντικαθίσταται άπό τδ 
άτμόπλοιον τών 12,(00 τόν., τδ όποιον 
δύναται νά μεταφέρη τά 3 φορτία του είς 
έν καί έντός τοΰ έκτου τοΰ χρονικοΰ διαστή
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ματος και μέ σπουδαίως χαμηλότερου 
ναΰλον.

Τί λοιπόν θά άπογίνωσι τά ατμόπλοια 
τών 4,000 καί 6,000 τόννων ! Δέν δύναν
ται νά είσέλθωσιν είς τούς λιμένας τούς

Η ΣΥΡΟΣ ΑΙΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΑΙ ΕΪΚΟΛΙΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Ένθυαοϋμαι ένα Τελώνην, τον Τελώνην ΙΙα- 
τρών, είς τόν όποιον παρουσιάσθη προ ολίγου 
είς πλοίαρχος καί έζήτησε νά έπιτραπή ή έκ- 
φόρτωσις 20,000 όκ. σίτου πέραν της 6ης μμ.

— Είναι άούνατον άπήντησεν δ κ. Τελώ
νης. Είς τάς 6 παύουν αί έργασίαι.

— Μά είναι άδικον, άπαντα δ πλοίαρχος, 
τό βαπόρι θά χάση 20 ώραις.

— Μά δέν πά νά χάση καί 30 !
ΓΙρό της χαρακτηριστικωτάτης αύτής άπαν- 

τήσεως δ πτωχός πλοίαρχος έμεινεν εμβρόντητος. 
Ύπέκυψεν είς τό Αύτοκρατορικόν ούκάζιον τοϋ 
Τελώνου καί μεταβάς έκπροθέσμως είς Καλά- 
υ.ας άπώλεσε ναύλον 4,000 φρ. χρ. έκ φορτίου 
σύκων, τό όποιον θά παρελάαβανεν, άν έφθανεν 
όλίγας ώρας πρότερον.

Δέν γνωρίζω καί είς πόσους άλλους πλοιάρ
χους θά έχωσι γίνει πρόξενοι τοιούτων ζημιών 
οί κ. κ. Τελώναι. Άλλ’ είναι απαραίτητον 
νά ληφθώσιν έκ του περιστατικού αυτού μέτρα 
τινά καί εύκολίαι άπαραίτητοι διά την άνάπτυ- 
ξιν της ’Εμπορικής Ναυτιλίας. Εις οίκονομικος 
επιθεωρητής μετά τού γενικού επόπτου τών Λι
μεναρχείων ας περιέλθωσι τούς κυριωτέρους καί 
ναυτικωτέρους λιμένας τού Κράτους καί ας ένωτι- 
σθώσι τών παραπόνων τών πλοιάρχων μας καί 
άς άντιληφθώσι της λειτουργίας της τελωνιακης 
καί λιμενικής ύπηρεσίας.

Έκ τοιαύτης τινός έπιθεωρήσεως πολλά τά 
σοφά ήσόνατο νά συναγάγη ή επιτροπή, σοφώ- 
τερα δέ θά ήσαν τά κατόπιν τοιούτων παρατη
ρήσεων έφαρμοσθησόμενα μέτρα.

Διά τήν επιτροπήν έν τούτοις ταύτην ήμεΐς 
δέν θά εϊχομεν ή μ.ίαν μόνον πόλιν νά έπιδεί- 
ξωμεν καί νά ύποδείξωμεν.

Τήν Σύρον.
Τήν ναυτικωτάτην καί Εύρωπαίκωτάτην 

πρωτεύουσαν τών Κυκλάδων, ή όποια δικαίως 
δύναται νά καυχάται ότι κρατεί τά σκήπτρα 
τής εμπορικής ήμών ναυτιλίας. Όχι μόνον διά 
τον αριθμόν τών μέχρι τοϋ παρελθόντος Μαίου 

έχοντας άβαθή ΰδατα, είς δέ τούς άλλους 
δέν δύνανται έπωφελώς νά συναγωνισθώσι 
μέ τούς λεβιάθαν τών 12,000 τόννων.

Έκ τνϋ γρ. ’Αγέλαστου Σφέτσου και Σία).

35 φοοτηγών αύτής πυροσκάφων, τών άντιπρο- 
σωπευόντων πραγματικήν χωρητικότητα 107, 
165 τόννων βάρους, άλλά διά τον πραγματι
κόν έξευρωπαϊσμόν τών άρχών της, διά τήν 
’Αμερικανικήν ταχύτητα καί άκρίβειαν τών έμ
πορων της, διά τόν τέλειον έν γένει οργανισμόν 
τής ύπηρεσίας τού λιμένος της.

Τό ‘Γγειονομεϊον αισθάνεται τήν ύποχρέω- 
σιν νά μήν παρέχη ούδεμίαν δυσκολίαν είς τά 
καταπλέοντα ή άποπλέοντα ατμόπλοια νυκτος 
καί ήμέρας διευκο'-ύνον ταύτα έν τοϊς πάσι.

Τό Τελώνεϊον τοϊς παρέχει πάσαν ευκολίαν, 
τό δέ Λιμεναρχεϊον πραγματοποιεί τήν ονειρώ
δη δι’ ελληνικόν λιμένα σπουδήν καί ταχύτη
τα, εργαζόμενον καί αύτάς τάς Κυριακάς καί 
άλλας έορτάς άκόμη, ϊνα παρέχη τά ναυτιλια
κά έγγραφα είς τούς Έλληνας καί ξένους πλοιάρ
χους άνευ άργοπορίας.

Έλλην πλοίαρχος έκ τών μάλλον μεμορφω- 
μένων μάς διηγείτο ότι ή Σύρος τώ φαίνεται 
Εύρωπαικωτέρα καί αύτών τών ευρωπαϊκών 
ναυτικών κέντρων ώς πρός τάς παρεχομένας ευ
κολίας είς τά ελληνικά άτμόπλοια καί κατά 
τήν έκφόρτωσιν μέ ήμερομίσθια έργατών λογι- 
κώτατα καί κατά τήν παραλαβήν τών ναυτι
λιακών εγγράφων μέ ταχύτητα άπερίγραπτον.

— Άλλ ’ ο,τι μέ έξέπληξεν έτι πλέον έν 
Σύρω, μ.άς προσέθηκεν δ κ. πλοίαρχος-, είναι καί 
ή τάξις τών εμπορικών γραφείων καί ή περί 
τάς ληψοδοσίας των ακρίβεια. Όταν παρουσιά- 
σθην είς ένα έμπορον τής Σύρου, τόν κ. Βα- 
©ειαδάκην νά λάβω τόν ναύλον τοϋ άτμοπλοίου 
διά μέρος φορτίου, το όποιον μετέφερα είς λο- 
γαρισμόν του εύρήκα τόν ναύλον έτοιμον είς 
φράγκα χρυσά. Κατά τά 20 έτη τής πλοιαρ
χίας μου έλαχίστους εμπόρους άπήντησα προ- 
νοούντας οΰτω περί τής πληρωμής τοϋ ναύλου 
καί φροντίζοντας πώς νά μή χάση τό άτμό- 
πλοιον έκ τής μεταβολής τών χάρτινων δραχ
μών είς χρυσόν.

Τοιαύτη πόλις δικαίως άρα κατέχει τά σκή-

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τό θωρηκτόν «ψαρά» τοϋ όποιου έπιβαίνει ό ’Αρχηγός τή Μοίρας κ. Ζώτος.

1
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πτρα της Ναυτιλίας καί δικαίως μία. επιτροπή 
στρεφόμενη προς αυτήν θά ήούνατο νά άντληση 
διδάγματα διά τούς άλλους ναυτικούς λιμένας. 
Αί στατιστικαί μελέται τοϋ ύπουργείου τών Οι
κονομικών είναι άριστον μέτρον πρός έξακρίβω- 
σιν τοϋ είσαγομένου εις τήν χώραν χρυσού διά 
τών άταοπλοίων, πολύ πλέον άριστον μέτρον 
έν τούτοις θά ήτο, έάν διά καταλλήλων διατα
γών τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών καί το ύ
πουργεΐον τών Ναυτικών συνετέλουν εις τήν αύ- 
ξησιν τών εργασιών τών ελληνικών άτμοπλοίων 
διά τής μή παροχής κωλυμάτων ύπο τών άρμο- 
δίων άρχών, καί εις τήν αύξησιν κατ’ άκολου- 
θίαν τοϋ είσαγομένου είς τόν τόπον χρυσού.

Κ. Ε. Α.

—- -- - - - - - - - - - - - -
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΑΗ

Τά ναυτικά εΐοη δέν ΰπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι- 
μώνται κατ’ όκαν προς 2.50.

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

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

Χρώματα
Το λευκδν χρώμα μολύβδου τής α’. ποιότητος πω

λείται πρδς 1.50 κατ’ όκαν, τής δευτέρας δέ ποιότηο 
τος 1.10.

Τδ λευκδν χρώμα τσίγκου πρδς 1.70 κατ’ όκαν.
Τδ σκοΰρον χοώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

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

γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγας τού είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπδ δραχ. 8—12.

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

Αί τιμαί τών αλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα
λύβδινων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων και ίστιοπάνων 
πικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τού πάχους 
αύτών.

Παραχαλούμ.εν τούς χα,Ουβτερούν- 
τας εοβέτο έκ τών χ. κ. Χυνϊϊμομ,ητών 
ήμών τήν συνδρομήν των, όπως 
βπεύαωσο καΓο έμδάσωβε τκύτήν χάρον 
τών αναγκών τού φύλλου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗΛ ΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣTOY χ. ΝΙΚ.· ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Ψέρεμος

’/•μία Λόκ Τετρζγων. χιλιόμετρα 
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
“ ϊψο Γαλ’ ικά μέτρα.

ΙΙλάτος Β. 36° 56'
Μήκος Α. 27° 16'

ΝιιΟίς Δοκός

’/ μβαόόΓ Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ.ίονς ’Αγγλικά μίλια 
"H'ljro. Γαλλικά μέτρα

ΙΙλατος Β. 37° 20’
Μήκος Α. 23' 20’

Κόρος

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ,Ιονς ’Αγγλικά μίλια 
’Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36’ 54'
Μήκος Α. 2.4® 40’

Δοονόα

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πεψπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 
"Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β 37" 07'
Μήκος Α. 25” 50'

15 43°/(>
11.—

251.—

Ϊ5.43
10.—

306.—

15.42
10.—

195.—

Ι5.ν2«/Ο
10.—

488. -

Περιότέρι (Βορ. Σποράδες)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 15.42 
ΙΙερίπΛοος Αγγλικά μίλια 14. —
"Ύψος Γαλλικά μέτρα 209.—

Πλάτος Β. 39® 1 Γ 
Μήκος Α. 23° 58'

ΆγνοϊΆες (Οίνοΰσαι /.ίου)

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 13.76
ΠεμΙπΛους ’Αγγλικά μίλια 11. —
*7’j^oc Γαλλικά μέτρα 167.—

Πλάτος Β. 38® 32’ 
Μήκος Α. 261 15'

"Ιδε προηγούμενον.

Τό παρελθόν Σάββατον, Κυριακήν και Δευτέραν, 
κατέπ)ευσαν εις Πειραιά τά έλληνικά άτμ. «’Αντι
γόνη» τοΰ Τζών έκ 1<ων)πόλεως, «Άκρόπολις» μέ 
φορτίον σίτου έκ Ταϊγανίου, «Νικόλαος Κασ ριώτης» 
έκ Μασσαλίας πρός άνθράκευσιν, «Σάμος» τήςΠανελ- 
ληνίου έκΧίου, «’Αρτεμίσια» έκ Ταϊγανίου καί «Θεό
δωρος Σιφναΐος» έκ Ταϊγανίου-Σύρου, τά αύστριακα 
«Venus» έκ Κων)πόλεως, «"Ηλιος» έκ Σμύρνης και 
«Ceres» έκ Τεργέστης Κέρκυρας, τό ιταλικόν «Stuia» 
έκ Σμύονης, τό γερμανικόν «Σιγκφρίό» έκ Μελίτης 
καί «’Αλέξανδρος» τού Χατζή Δαούτ έξ ’Αλεξάν
δρειάς.
j —Τήν Τρίτην τό βελγικόν άτμόπλοιον τοΰ Τζόν- 
στων «Σάγγαμορ» έκ Λίβερπουλ, «Κορνούμπια» αγ
γλικόν έκ Νίουπορτ καί «Κλειώ« τοΰ Τζών έκ Θεσ
σαλονίκης— Βόλου.

—Τήν Τετάρτην τδ γερμανικόν «Άθως» έκ Λαυ
ρίου, τά έλληνικά «Θράκη» τής Πανελληνίου έκ Τερ
γέστης—Καλαμών καί «Εύθύμιος» έκ Νικολάϊεφ πρός 
άνθράκευσιν.

—Τήν Πέμπτην κατέπλευσρν τά ατμόπλοια «Κρή
τη» τού Κουρτζή έκ Σύρου, «’Αλεξάνδρειαν τού X'' 
Δαούτ έκ Σμύρνης—Χίου, « Ήρώ» έλλην. έκ Σου- 
λινά πρός άνθράκευσιν «Θωμάς Σίνινεϊ» αγγλικόν έκ 
Σουλινά πρός άνθράκευσιν καί «Soi tenaer» ολλανδι
κόν έκ Νίουπορτ.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟιΩΝ

—Τό άτμόπλοιον « Ήπειρος» τών κ. κ. Μπαλτα- 
τζή καί άδελφών Μαρλά τήν 25 λήξαντος κατέπλευ
σεν είς Γένοβαν έκ Νικολάεφ μέ φορτίον σίτου.

—Τό άτμόπλοιον «Ποσειδών» τού κ. Σταθάτου 
εύρίσκεται ύπό φόρτωσιν γαιανθράκων είς Κάρδιφ.

— Ή «’Αφροδίτη» έκφορτώνει είς Βραΐλαν.
— Ό «Άντών. Σταθατος» άνάμένεται πρός άνθρά- 

κευσιν εις Πειραιά.

— Ή «Δέσποινα ΜιχαλιΛοΰ» φορτώνει είς Μπαλτζί- 
κιον γεννήματα δΓ ’Αγγλίαν.

— Ό «Βαλλιάνος» άνεχώρησεν έκ Κάρδιφ διά Πει
ραιά μέ φορτίον γαιανθράκων είς λογ]μόν τών κ. κ. 
Μιχαλινοΰ κοί Σία.

— Ή «Βικτωρία» φορτώσασα εις Άζοφικήν ανα
μένεται εις ΙΙειραια.

Κατα τόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Άνδρος» 
τού κ. Στ. ’Εμπειρικού έναυλώθη άπό Κάρδιφ είς Σύ
ρον πρός 5 σελλίνια καί 3 πέννες τόν τόννον.

—Τό άτμόπλοιον «Άνώνυρος» άναμένεται είς Βε
νετίαν, δπως έκφορτώση γαιάνθρακας μέ ναΰλον 6 σελ
λίνια καί 9 πέννες καί έκεΐθεν θά μεταβή είς Βραΐ
λαν πρός φόρτωσιν, ναυλωθέν διά Κοντινέντε μέ ναΰ
λον 14 σελλίνια.

— Τό ατμόπλοιον «Μενέλαος» τοΰ κ. Βούλγαρη άνε- 
χώρησεν έκ Κάρδιφ διά Μασσαλίαν μέ ναΰλον 6 φρ.

Τό άτμόπλοιον «Μαρία τοΰ κ. Μωραΐτη έναυλώθη 
άπό Κάρδιφ διά Τερετζό τής Κων)πόλεως πρός 5 .σελ 
καί 1 1)2 πέν.

—Τό άτμόπλοιον «Άνδρέας» τών κ. Λ καί Μ. 
’Εμπειρικών έναυλώθη άπό Νιουκάστελ δΓ ’Ιταλίαν 
πρός 5 καί 7, τόν τόννον.

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΑΙΩΝ

(Τοΰ άνταποκριτοΰ μας)
Τά έξής Έλληνικά άτμόπλοια διήλθον έντεΰθεν. 

Τήν 2 Όκτωβ. Τό άτμ. «Μπίλλιω» πλ. Πολέμης τόν. 
1232 μέ φ. σιτηρών άπό Ταϊγάνιον είς Μιλάνου.

—Άτμ.«’Ελένη» πλ.Οίκονόμου,τόν.607 μέ φ.δια
φόρων άπό Βάρναν είς Πειραιά. Ίστιοφ. «Βούοβα/ης» 
πλ. Ζήσιμος, τόν. 320 μέ φ· σίτου άπό Ταϊγάνιον είς 
Κέρκυραν.

— Τό Άτμ. «Άλκυών» πλ. Ρούκας, τόν. 188 
μέ φ. διαφόρων άπό Κων)πολιν είς Χανιά. Άτμ. 
«Ελένη» π. Διακάκης τόν. 1067 μέ φ. σίτου άπό 
Ταϊγάνιον είς Κατάνην.

— Τό Άτμ. «Μιχαήλ» πλ. Γουλανδρής, τόνν. 
1436 μέ φ. σιτηρών άπό Νοβοροσίσκην είς Δουγ- 
κέρκην.

—Τήν 3. Τά Άτμ. «"Ηπειρος» πλ. Μαρλάς, τόν. 
1451 μέ φ. σίτου άπό Ταϊγάνιον είς Γένουαν.

—Τό Άτμ. «’Αμφιτρίτη» πλ. Καλλιμάνης, τόν. 
.1754, μέ φ. σιτηρών άπδ Βραΐλαν είς Μασσαλίαν.

—Τό Άτμ. «Σαπφώ» πλ. Κατσούλης τόν 1248 μέ 
φ, διαφόρων άπό Τραπεζοΰντα είς Τεργέστην.

— Τό Άτμ. «Γεώργιος Μιχαληνός» πλ. Καριβάλ- 
λης τόν. 1807 μέ φ. κριθής καί άραβοσίτου άπό Νο
βοροσίσκην είς Γλασκώβην.

Τό Άτμ. «Ούράνα» πλ. Κουτσύρης τόν. 336 μέ φ. 
γαιανθράκων άπό Ζογγουλδάκ είς Σμύρνην.

—Τή 4. Ίστιοφ. «Λεωνίδας» πλ. Μιχαλιτσιάνος 
τόν. 315 μέ φ. σίτου άπό Ταϊγάνιον είς Γιβραλτάρ.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ
.------------ -- 1

Ή τ.μή τοΰ σίτου τών 50 φουντίων έν Ταϊγανίω 
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ανήλθε την παρελθοΰσαν έβδου,άδα είς ρούβλια άργυρα 
8 καί 70 bordo. Χθεσινόν έν τούτοις έκεΐθεν τηλεγρά- 
φημα φέρει τάς τιμάς ταύτας εις ρούβλ. 8 καί 90. Ή 
υψωσις αυτή ουδόλως προέρχεται άπό ζήτησιν τής 
Ευρώπης, άλλ* άπό τάς προσφοράς αύτοΰ τοϋ Πει
ραιώς.

Σιτηρά τών 49 φουντίων σπανίζουν.
Εις την άγοράν Πειραιώς έπωφελήθησαν 41 1)2 

λεπτά με 3 ο)ο σκόντο.
Σιτοφορτίον 21,000 ψαθών έκόμισεν έκ Τσϊγανίου 

το ύπο τον πλοίαρχον κ. II. Άντωνέλλον άτμόπλοιον 
«Χρυσόμαλλη ΣιφναίουΑ εις λογαρισμόν διαφόρων.

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ

Κατά τάς τελευταίας έξ ’Αγγλίας πληροφορίας 
πάντα τά Ναυπηγεία είσί πληρη εργασιών. Ό δέ 
χρόνος τής παραδόσεως τών ύπό παραγγελίαν τούτων 
ατμόπλοιων όλονεν παρατείνεται. Φόβος ύπάοχει ότι 
αί πλεΐσται παραδόσεις τών ποός "Ελληνας έφοπλι- 
στάς άτμοπλοίων, αΐτινες ώς έπί το πλεϊστον λήγουσι 
τόν μήνα Φεβρουάριον θέλουσιν άναβληθή διά τόν 
μήνα Μάρτιον, ώς συνέβη ήδη μέ τό έτερον τών έν 
Γλασκώβη παραγγελθέντων άτμοπλοίων τών κ. κ. II. 
Καλλιγά, ’Εμπειρικού κλπ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ! ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(Άνταποκριτοϋ μας)

Αονδϊνον 29 Σεπτεμβρίου
Αί πρός ναυπήγησιν ’Ατμοπλοίων παραγγελίαι αρ

χίζουν νά ύφίστανται μεγάλην έλάττωσιν. Άλλοτε 
παρηγγέλοντο 30 καί 40 άτμόπλοια καθ’ εβδομάδα 
είς τά ’Αγγλικά Ναυπηγεία, ένώ τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα μόνον 6 παραγγελίαι έγένοντο διά παραδόσεις 
δέ τέλη τοϋ 1902.

Τοΰτο ουδέν άλλο σημαίνει παρά ότι πάντες ήρχι- 
σαν εν ’Αγγλία νά διστάζουν περί τής έν τώ άπατέρω 
μέλλοντι τύχηςτών άτμοπλοίων. ’Εν τούτοις διάφορε 
τικαί δλως παρίστανται αί βλέψεις τών Άμεοικανών 
έφοπλιστών, οΐτινες μετά πολλοϋ ζήλου έπεδόθησαν 
εις την ναυπήγησιν πολλών νέων άτμοπλοίων και με
γάλης χωρητικότητος. Καί όμως καί έν 'Αμερική ή 
αύτή κρίσιμος κατάστασις τών ναύλων ύπάρχει.

ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ

Εις τήν κατάστασιν τών ναυλοαγορών παρατηρεί-ίαι 
μεγάλη στασιμότης, τοϋθ’ όπερ εμβάλλει είς άνησυ- 
χίας τόν κόσμον τών εφοπλιστών. Αί ένεκα τών ποο- 
πωλησεων τών γεννημάτων αιτήσεις ναυλώσεων τέ
λη ’Οκτωβρίου άρ/άς Νοεμβρίου ούδεμίαν ζωηράν 
προσφοράν παρουσιάζουσιν.

Οί Ναύλοι από τό Νικολάεφ διά τούς 'Ισπανικούς 
λιμένας εύρίσκονται είς τά 11 φρ. χαΐ 25, διά δέ τήν 
Μασσαλίαν περιστρέφονται είς τά 9 1)2 καί 10 φρ.

ΤΟ ΑΙ ΜΟΠΛΟΙΟΝ "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ·

Γδ παρά τών κ. κ. Τσιροπινά καί Φι- 

λίνη άγορασθέν άτμόπλοιον πρώην 
ph'C-» ώνομάσθη «’Εμμανουήλ» είναι κα
τασκευής τοΰ ’Ιανουάριου τοϋ 1899 τόν- 
νων ρεζίστρο 1598 καί βάρους 4,400. Τδ 
βύθισμά του ει at 20 πόδας καί άνε/ώρησε 
τήν 4 ) 0 άπδ Κάρδιφ διά Μασσαλίαν μέ 
ναύλον φρ 6,90.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Ετοιμα ατμόπλοια κατασκευής έν τούτοις εντελώς 
νέας επωληθησαν αρκετά τό παρελθόν έφθήμερον έν 
Αγγλία ήτοι έπτά. Έκ τούτων δύο έπωλήθησαν είς 
Ιταλούς, εν εις Γερμανούς κατασκευής τοΰ 1871 και 

τον. 1900, εν μεγάλης χωρητικότητος ήτοι 6,600 
τοννων εις Αγγλους αντί 48,000 λιρών καθελκυόμε- 
νον εις την θάλασσαν τήν παρούσαν έβδομάδα, έν 
εις Γάλλους, είς Άμερικαν ύς δέ έτερα δύο μεταξύ 
τών οποίων καί έν Νορβηγικόν χαλκοΰν.

Ο «ΚΟΡνΗΛΙΟΣ

Τό άτμόπλοιον τών κ. κ. Πολέμη καί Σία ώνομά- 
σθη «Κορνήλιος», άνεχωρησε δέ άπό Νιοΰπορτ τήν I 
’Οκτωβρίου κατευθυνόμενον είς Γέτζιο τής ’Ιταλίας.

ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποκριτοϋ μας)

Κάρδιφ 24 Σεπτεβρίου 
Αί τιμαί τών ναύλων έντεΰθεν έχουσιν ώς εξής. 
ΔΓ Άλγέριον 6,50 φρ., ’Αλεξάνδρειαν 5. σελ. καί 

6 πεν., Βρινδήσιον 5 καί 3, Βαρκελώυην 6 καί 9 έως 
7, Κατάνην 6, Κωνσταντινούπολή 5 καί 3 έως 5 καί 
6, Σιβιταβέκιαν 5 καί 9, Γένοβαν 5 καί 3 έως 5 καί
4 1)2, Λεγκόρν 5 καί 6, Μασσαλίαν φρ 6,50, Μάλ
ταν 4 σελ., καί 3 πεν. Μεσσίναν 6 σελ., Νεάπολιν
5 καί 6, ΙΙόρτ Σάϊδ 5 καί 3 έως 5 καί 6, Παλέρμον 
5 καί 9 έως 6, Πειραιά 5 καί 3, Ρέτζιο 6, Σαβάναν 
5 καί 6, Σΰρον 5 καί 3, Σμύρνην 5 καί 9, Σουλινά 
5 καί 6, Σπέτσαν 5 καί 4 I ;2 οΓ 600 τόν. άτμ. Τόρ- 
ρε Άννουτζιάτια 5 καί 9, Τεργέστην 6 καί 9, Τά- 
ραντα 5 καί 6 έως 5 και 7 1)2, Βενετίαν 6 καί 9.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΤ ΜΑΝΙΑ

(τοΰ άνταποκριτοϋ μας)
Βραΐλα 29 Σεπτεαβρίου.

ΙΙρό έβοομάδος ήρχισαν Βροχαί,αΐτινες παρακωλύουν 
τήν φόρτωσιν τών ατμοπλοίων τών όποιων οί ναΰλοι, 
ώς έκ τούτου έχουν τάσιν πρός έκπεσμόν. Ε’ις τήν 
προς-εκπεσμόν τάσιν ούχί ολίγον συντελεί καί ή πλη- 
θυς τών αναμενομένων άτμοπλοίων. Δεκαπέντε έν 
ολω εισί τα εν τώ λιμένι μας ύπό φόρτωσιν ατμό
πλοια, έξ ών τά ακόλουθα ύπό σημαίαν ελληνικήν : 
«"Ηπειρος» (Τοπάλη) δΓ Αμβέρσαν, «Αντώνιος 
Σταθάτος» εκφορτώνει γαιάνθρακας,-«Πριγκ. Σοφία» 
διά Νεάπολιν, «Όράτιος Κούπας» τό όποιο? ένοικιά- 
σθη ώς γνωστόν, εις τήν Γαλλικήν εταιρίαν Φραισινέ.

Οί ναΰλοι τών ατμοπλοίων κυμαίνονται άπό σελ.

Ναυτική ΈΧΧάς

1 2 καί 3 έωςΐ 2 καί 9 δΓ Αμβέρσαν,Ροτερδάμην καί 
από 12 καί 9 έως 13 καί 3 δΓ Άμβοΰρνον. Διά Με-

- » V ( . .σογειον, οι έμποροι προσφέρουν φρ. 11. 1
Τών σλεπιών οί ναΰλοι είναι φρ. 1,50—1,60 Κ. Β. 

I εννήματα πωλοΰνται μέ τάς αύτάς τιμάς μέ τάς ό
ποιας επωλοΰντοκαΐ κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα.

Οί Γαιονθρακε; έκλεκτής ποιότητος τιυ.ώνται 47— 
18 φρ. οί δέ κατωτέρας 37—38 κατά τόνων.

Τά υδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 20. 1)4 άγγλικοί 
πόδες.

X. Μ. 1
♦ 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΟΡΗΤ ■ ΚΟΤΗ ΤΟΣ f

Αί Άγγλικαί ναυτικαί εφημερίδες δι’ επανειλημ
μένων καί μακροσκελών άρθρων δέν παύουν συνιστώ- 
σαι εις τούς Άγγλους έφοπλιστάς άποχήν άπό άγο- 
ράς ή παραγγελίας νέων, άτμοπλοίων προβλέπουσαι 
μεγαλειτέραν κρίσιν είς τούς ναύλους τοΰ Ώκεανοΰ· 

’Ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή έφιστάται εις τα με
γάλης χωρητικότητος άτμόπλοια, τών οποίων τό μέλ
λον προβλέπεται λίαν δύσκολον.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

Ή έν Γλασκώβη ναυτική έκθεσις έντός τοΰ παρόν
τος μηνός λήγει.

Ή έκθεσις αυτή κατά τήν μαρτυρίαν πάντων τών 
έπισκεφθέντων έσ/εν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Κατ’ αυ
τήν ήσαν έκτεθειμένοι όλοι οί τύποι τών φορτηγών 
καί πολεμικών άτμοπλοίων τής νεωτέρας άρχιτεκτο- 
νικής, πάσα πρόοδος έν τή.έσωτερική καί έξωτερική 
διαρρυθμίσει τών σκαφών, πάσα ή έξέλιξις τών νεω- 
τέρου συστήματος μηχανών.

Ή έκθεσις τής Γλασκώβης προσίλκυσεν άπειρον 
πλήθος έξ όλων τών ναυτικών μερών, αφήκε δε μέχρι 
πρό τίνος κέρδη 100,000 λιρών, πρωτοφανές διά πα
ρομοίου είδους έκθεσιν καί μάλιστα εις μέρος μεμα- 
κρυσμένον τών κέντρων, ώς ή Γλασκώβη.

ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Τήν 24 Σβρίου τό Αυστριακόν τοΰ Λόϋδ άτμό- 
πλοιον «Άχιλλεύς» άγκυροβολήσαν πρό τοΰ Μακρο- 
χωρίου Κων)πόλεως παρεσύρθη ύπό τοΰ νότου με/ρι 
τοΰ φρουρίου Καβάχ. Έπί πέντε δλας ώρας ό πλοι- 

• αοχος, μηδεμιας ύπαρχούσης έξωθεν βοήθειας, ήγω- 
νίζετο χαί μόλις χατώρθωσε νά άνοιχ.θή είς τήν θά
λασσαν. Κατά τούς πρός διάσωσιν χειρισμούς έπεσεν 
είς τήν θάλασσαν καί άπωλέσθη ό γ’ πλοίαρχος τοΰ 
ατμόπλοιου.

Ό «Άχιλλεύς» διέτρεχε βέβαιον κίνδυνον κατα
στροφής ένεκεν βλάβης τής έλικες αύτοΰ, δτε τό άτ- 
μόπλοιον τών έν ΙΙειραιει' κ.κ. Μιχαλινοΰ καί Σια«Δέ- 
σποινα» συναντήσαν τό Αυστριακόν άνέκοψε τόν πλοΰν 
του καί τό έρυμούλκησεν έν άσφαλεία.

Η. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝ ΗΣ

Κατά τήν «Ναυτικήν καί Βιομηχανικήν Έπιθεώ- 
ρησιν» τής Αργεντινής τήν λήξασαν εβδομάδα ?ις
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τάς 29 Αύγούστου (έ ν ) επωληθησαν δια τό εξωτε
ρικόν 4,708 τόννοι σίτου, 39,957 άραβοσίτου, 368 
λιναριού καί 2,535 δέματα ύφασμάτων.

Τήν αυτήν έβδομάδα τοΰ προηγουμένου έτους είχον 
πωληθή διά τό Εξωτερικόν 26,992 τόννοι σίτου 15, 
388 αραβοσίτου, 5 λιναριού καί 667 δέματα ύιρα- 
σμάτων.

Έν γένει καθ’ δλον τόν μ,ήνα Αύγουστον εξήχθη- 
σαν 865,158 τόννοι σίτου, 844,127 τόν. άροβοσίτου, 
362,214 λιναριού καί 440,386 δέματα ύφασμάτων 
άπέναντι 1,778.962 τόν. σίτου, τόν αύτόν μήνα τοΰ 
παρελθόντος έτους έξαχθέντων, 4 54,280 αραβοσίτου, 
196,819 λιναριού καί 422,410 δέματα ύφασμάτων.

Ή εισαγωγή προϊόντιον είς τούς λιμένας τής εξα
γωγής έχει ώς έξής: 9,910 τόννοι σίτου, 43,850 
αραβοσίτου, 310 λιναριού καί 32υ δέματα ύφα- 
συ.άτων.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Τό έλληνικόν άτμόπλοιον «Ι’αλαξείδιον» τοΰ κ. 
Μπαλτατζή και Σια είσήλθεν είς τά νεωλκεία Σύρου 
πρός έπισκευήν έχον σπουδαίας βλάδας τής τρόπιδος, 
ώς άνεγράψαμεν ήδη.

Ή έπισκευή του θά διαρκέση περί τόν ένα μήνα, 
ίσως καί πλέον, κατά τον όποιον τό πλήρωμα αύτοΰ 
δέν θά Οεωρηθή έν ύπηρεσία Τό πλήρωμα τοΰ «Γα- 
λαξειδίου» τήν παρελθοΰσαν Τρίτην ηλθεν εκ Σύρου 
είς Πειραιά.

ΤΑ γλιανθρακωρυχεια

(άνταποκριτοϋ μας)
Κάοΰιό 24 Σεπτεβρίου

Είς τήν άγοράν τών γαιανθράκων Κάρδιφ εξακολου
θεί χαλαρότης τιμών, ή οποία φαίνεται ότι θά έξακο- 
θήση έπιτεινομένη κ αί είς τό μέλλον. Ή ζήτησις 
γαιανθράκων Κάοδιφ κατά τήν εποχήν ταύτην δέν 
είναι μεγαλειτέρα τής παραγωγής, τοΰτο δέ θά εξα
κολούθηση πιθανώτατα καί κατά τόν ’Οκτώβριον, τόν 
Νοέαβριον καί μέχρι τών εορτών τοΰ Δεκεμβρίου ο
πότε ένα τής άργίας τών έργατών γαιανθρακωρυχείων 
οί γαιάνθρ ακες θά ύποστώσι μικράν άνατίμησιν.

Έν γένει ή χαλαρότης θά βαίνη βαθμιαία, έλατ- 
τουυιένων τών τιμ.ών μόνον κατά 3 η 4 πέννας εκά- 
στην έβδομάδα.

Ή Διεύθυνσίς τών Αιγυπτιακών Συδηροδρόμων ε- 
γνώσθη ότι παρήγγειλεν 160, 000 τόννους γαιανθρά
κων Κάοδιφ μέ παράδοσιν τό έπόμενον έτος.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας) 
ΚΑΡΔΙΦ 24 Σεπτεμβρίου.

Αί τιμαί τών γαιανθράκων ’έχουσιν οΰτω ενταΰθα, 
α' ποιότητος γαιάνθραξ χονδρός Κάρδιφ σελ. 17 και 
3 έως 17 καί 6, β' ποιότητος 16 καί 6, γ' ποιότητος 
16, ψιλός γαιάνθραξ Κάρδιφ α' ποιότητος σελ. 8 καί 

■ 6—8 καί 9, β' ποιότητος 7 καί 9. Νιοΰποοτ χον- 
I δρός α’ ποιότητος 14 καί 6 έως 15, β' ποιότητος 13
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χαί 6—14. Κάρδιφ ανάμικτος (μισά ψιλά, μισά χον
δρά) α' ποιότητος 13 χαί 3, β' ποιότητος 1 χαί 3.

❖
Εις τήν αγοράν Πειραιώς ό συνήθης γαιάνθραξ 

Κάρδιφ έτιματο τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα έπί τοΰ 
άτμοπλοίου σελ. 23·

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΑ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

(Συνεργάτου μας)

Γένοβα 3 ’Οκτωβρίου
«’Αδελφοί Σ.φναιου» εις Δαρδανέλια τήν 3019. 

«’Αλέξανδρος Μιχαλινός» 2] 10 άπό Barry είς Λιβόρ- 
νον. «’Αλέξιος Γάγκος» είς Γιβραλτάρ τήν 1|10 διά 
Ροτερδάμην. «Άμφιτρίτην» είς Βροιλαν τήν 23J9.

— «’Ανδρέας» έφθασεν είς Στέτιν τήν 26J9. «’Άν
δρος» έφθασεν είς Άμβέρσην τήν 26J9. «Άνδρ. Στα- 
θατος» διήλθε τό Γιβραλτάρ τήν 28J9. «Άνώνυαος» 
άνε/ώρ. Barry 28J9 διά Βενετίαν.

— «’Ασημίνα» είς Κέρτς 29J9. «Άριστέα» άνε- 
χώρ-σεν άπό Γένοβαν Σιβιταβέχιαν. «Αύρα» είς 
Hull 20]9. «’Ακμή» άνεχώρησεν άπό Barry 3]|0 
είς Γένοβαν.

— «Βόσπορος» τήν 21]9 εις Βαλεντίαν. «Κεφαλ
ληνία» Ταϊγανίου Δρέπανον τήν 23]9 Πειραιά. «Χρυ
σόμαλλη Σιφναίου» διήλθε Δαρδανέλλια τήν 3]10. 
«Κλεμεντίνη» άνεχώρησεν άπό Χάβρην.

— «Κωνστ. Σταθατος» διήλθε τό Γιβραλτάρ τήν 
1J10. «Κυκλάδες» είς ’Οδησσόν τήν 29|0· «Δημή- 
τριος Σκυλίτσης» έπίσης. «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» 
άνεχ. άπό Βαρκελώνην τήν 3] 10.

— «Αικατερίνη Κούππα» διήλθε Δαρδανέλλια τήν 
19]9. «Έλπιδοφόρος» άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν 
τήν 6J10. «’Ελπίς» είς Πειραιά τήν 4J10. «’Ήπει
ρος» άνεχ. άπό Μασσαλίαν τήν 1J10 διά Βραΐλαν.

— «Ήπειρος» (Μαρλά) Πιιραια. «’Ελένη» (Σα
λιάρη) έφθασεν εί- Παλέρμο τήν 6] 10. «Ελένη Δια- 
κάκη» 29]9 άπό Κέρτς διά Μεσσήνην. «Δέσποινα» 
(Μαργαρών-) είς Γένοβαν.

— «Βικτωρία» άνεχ. άπό Γένοβαν. «Γεώργιος» 
28J9 άπό 'Οδησσόν είςΛΑιβερπούλην. «Γίρδα Άμπα- 
τιέλλος» είς Sagress τήν 28]9. «Γεώργιος Μιχαλινος» 
τήν 3 1]10 είς Δαρδανέλλια.

— «’Ιωάννης Κούτσης» είς Downs τήν 27]9. 
«Κατίνα» 1110 άπό Svansea είς Πειραιά. «Ήρώ» 
τήν 37J9 διήλθε Δαρδανέλλια διά Βραΐλαν, «Λεονάρ- 
δος» είς Βραΐλαν.

— «Λέων» τήν 3[10 άπό Κέρτς διά Μασσαλίαν. 
«Λεωνίδρις» (Πνευματικός» είς Μασσαλίαν τήν 3]10. 
«Λεωνίδας» (Κοτίλης) είς ’Αμβέρσαν τήν 3]10. 
«Λεωνίδας καί ’Ελένη» έπίσης.

— Μαριέττα Ράλλη» 2J10 άπό Penath είς ’Αλε
ξάνδρειαν. «Μαρία» (Φωκάς) είς Γένοβαν τήν 1]10. 
«Μαρία» (Λεβαντή) άνεχ. άπό Γένοβαν 6[10. «Μα
ρία» (Μωραΐτη) είς Grimtby 28]9.

— «Μενέλαος» τήν 2J10 Cardiff Μασσαλίαν. «Μαν- 
νούσης» άνχώρησεν άπό Γένοβαν, «Ν. Εερβενιώκης» 
εις Λιβορνον 4]10. «Νικόλαος Καστριώτης» 29[9 είς 
Μασσαλίαν. «Ποσειδών» 3]10 Barry.

— «Πολυξένη» είς Λονδΐνον τόν. 28J9. «Πολύμη- 
τις 2] 19 εις ’Αλεξάνδρειαν «Φώτης» 1]18 Barry 
Downs διά Λιβόρναν «Στέφανος» άνεχ. άπό ’Αλεξάν
δρειαν.

— «Βαλλιανος» 22|9 είς Λονδΐνον. «Βασίλειος» άπό 
Ushant 2J10 διά Ροτερδάμην. «Ζαρίφης» άνεχ. 3]10 
από Νικοκάεφ. δια Γένοβαν. «Ζάννος Σιφναίος» εις 
Σπέτσ/ αν.

— «Βρυσηΐς» 27J9 Μεσσήνην, «Λέρος» Μασσα
λίαν 1]10. «Ευάγγελος Πετρίτσης» 1]10 Μασσαλίαν: 
«Θεόδωρος Σιφναίου» 28J9 Κέρτς. «Μπήλλιω» τήν 
29)9 είς Κέρτς

— «Ερμής» 30J9 Κερτς. «’Αγλαΐα Κουρρεντή» 
3[10 εις Μασσαλίαν. «’Αντώνιος Σταθάτος» Δαρδα- 
νέλλια 2]10 «’Ελένη Σιφναίου» 2] 10 είς Δαρνέλλια. 
«Τρικούπης» 27]9 Σουλινά.

— «Σοφία Κούππα» 8J10 είς Κέρτς. «Ποιγκήπισ- 
σα Σοφία» 4]10 είς Δαρδανέλλια. «Άκρόπολιςιι 8] 10 
Κέρτς. «Μάρθα» έπίσης.

Ν. Λ. Μ.

ΔΙΑ την ΛΚΤΟΠΑΟ ΙΑΝ ΜΑΣ

Τό ύπό τών χ. χ. Κομνηνοΰ και Σία άγορασθέν άτ- 
μόπλοιον πρώην «Συρανό» έπιδιορθοϋτα' καί καλλω
πίζεται είς τό μη/ανουργεΐδν τοΰκ. Περράχη έν Πει- 
ραιεΓ. Τό άτμόπλοιον τοΰτο εντός ολίγου θά άποβή έν 
άπό τά ώραιότερα καί κομψότερα καί πλέον ταχύ
πλοα θαλαμηγά μας μή δεχόμενον έπορεύματα παρά 
έπιβάτας μόνον, θά χρησιμοποιηθώ δέ είς τήν άκτο- 
πλοΐαν. Ευτυχείς οί έπιβάται, οί όποιοι θά ταξειδεύ- 
σωσι διά τοιούτου άτμοπλοίου.

Ionp de mep.

Ο «Ν. ΜΙΑΟΥΛΗΣ"

Πρός τό ϋπουργεϊον τών Ναυτικών τηλεγράφημα 
τοϋ κυβερνήτου τοϋ εύδρόμου «Ν. Μιαούλης» κ. Δα- 
μιανοΰ έκ Βρέστης άναγγέλλει, ότι ό αυτόθι διευθυν
τής τοΰ Ναυστάθμου παρέθκε γεΰμα πρός αύτόν καί 
τό έπιτελεΐον τοΰ εύδρόμου.

’Εν γένει οί ήμέτεροι αξιωματικοί έτυχον έγκαρδίου 
δεξιώσεως παρα τών Γάλλων συναδέλφων των, ώδηγή- 
θησαν δέ κατόπιν είς τόν Ναύσταθμον, τόν όποιον 
έπισκέφθησαν, εξετάσαντες πάντα τά συνεργεία.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Εις τό 24ον τεΰχος σελ. 378, (άρθρον τοΰ κ. Έμ. 
Μακρυγιάννη) έγένοντο τά έξής τυπογραφικά λάθη : 
Διάκρισις γράφε διαίρεσις, γράμμα γρ. πρόγραμμα, 
καί μόνο ν=διαγραπτέον. Ό νόμος γρ. δ νομο- 
θέτης, δέον νά παραδεχθώμεν γρ. δέν θά παραδε- 
χθώμεν

ΝΑΊΊΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λίεος Λιμ.ενοδεικτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπο Ν. Γ. Κοτσοδίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

II ερι ΙΙαρεκτροπής τών ΙΙυΞίδων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

ΙΙερι Έξαρτισμ.τ.>ΰ τών Ιίλοίων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

Θαλασσογραφικός χάρτης 'Ελλάδος,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΟϊΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙ BE 0 ΡΗΤΗΣ [Ν ΤΑΤΓΑΝΙΙ1
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ίστιοφο'ρω^, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κι 
δύνων ζωής, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΙΤΑΣΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΤ ΑΣΦΑΛΚΙΗΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Λρχ. 1 »

ΕΤΙΙΧΙΛ ΧΙ’ΧΛΡΟΜΙΙ
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

ΦΡ· ΖΡ- I »
Ε£ Α4ΙΙΙΑΟΧ

» τ » » τ
Οί κ.κ. συνδρομηται παρακαλωΰνται νά συνοδεύωσι τάς αιτήσεις των 

ηρός εγγραφήν μετά τοΰ αντιτίμου.

Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων καϊ Μ. ’Ασίας 
Δρ. 8.—

Οαλασσογραφικάς χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ]πόλεως 
κλπ. Δρ. 5.—

’.Ανεμολόγιων ΙΙυξιδων παντδς μεγέθους. 
Λιαγράμματα ΛΙαπιέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρδς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής 'Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τον αίτοΰντα.
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΓΊΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικού Διευθύνσεις: Λονδίνου: MichalillOS, London : 

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

λαλά λ
NICOLAS D COTZIAS(SYRA)

Μεσίτης αγορών πωλήσεων και 
ναυλώσεων ατμόπλοιων. 

ΤηΛεγραφ Αιεν^οσις CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑ ΠΑΟ1ΚΟΝΟΜΟΣ
(Μεόίτης τώνΈλ-λην. Ατμόπλοιων άπό τό 187!))

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ χ«ι ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμποροι καί ναυλορ-εσϊται. Λέ- 

χονται έρ,πορεύματα έπι προρ.η()εια 
ζαΐ προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αι ατμόπλοια.

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

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί δλων τών ειδών τοκ ναυλώσεις και πάσαν 

ύπόθεσιν ναυτικήν αφορώσαν τα ατμόπλοια και τας 
εκφορτώσεις αύτών. Οί έπιθυμοϋντες νά έογασθώσι μέ 
τόν κ. Ποπατικονόμου ί'ά εΰρωσι πρωτοφανή εργατι
κότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

Διεύβυνσις. G. Pappaiconomos
Sensa'e Maiitimo

BARCEI.I.ONA

******L- KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας.

Φ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ χαϊ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
ΙΙράχτορες έρ.ποριχών άτμ,οπλίιίων 

χαο ναυλορ-εσΐται. ΛιεύΟυνσος τηλε
γραφική s ΑΛ,ΛΙΕίΛΙΙΛΙ, Κ,ωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ· ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
§ 'Οδός Πραΐιτέ/.ους 8

Ζητούνται μηχανικοί α', β'. καί γ'. 
τάξεως “Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι άτμόπλοιον « Ηπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι πρός τόν Κον Ρ. Sp. 
Topali GaraMunteni, Roumanie.

ΣΚΑΡAMΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ ΚΑΙ G‘*
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

»·♦<>♦·♦·♦·♦·♦·♦«♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

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


