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νική Ιταλική Άτμοπλοΐα, μία βτατιάτική τών άτμοπλοίων της.—Ναντικά νέα, άνταποκρίσεις 
όδηγίαι, πληροφορίαι.—’Ονόματα καιρών, άνεμων, μετεώρω ν καί φαινομένων καί ή κατάότα- 
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ΕΙΚΟΝΕΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΝΙΓΜΟΙ
Λ ΙΑ TON ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙA Ρ I QH

ΤΙ ΜΕΤΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΗ

Τά ’Αγγλικής κατασκευής τορπιλλοβόλα. —Σωσσίβιον πλοίου—Σωσσίβιον λέμβον.

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

Κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας οδός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν Πειραιεΐ.

Η «ΝΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
ηιελαφηηoftnet είς ‘2,000 αντίτυπα καί αριθμούσα περί τού 

20,000 άναγνώστας δύναται να χρησομεύση ώς εξαίρετο? μέσον δια
φημίσεων διατό έξαγωγικόν εμπόριο? καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη 
σιμότητα τών χ. χ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, έμπορων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων"

Χ ΑΡΙΛί ΙΑ’ΚΟΛΙΛΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, επάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
θυμού?τω? νά γνωρίσωσ: τό επάγγελμά των είς ευρύτερο? κύκλον.

Κ,αί ταύτας μόνον αντί :
1HIA.X ΛΡΑΧΜΙΙΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστη? δημοσίευσι? ή δραχ. 1 .»Ο, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά υποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

ΙΙΑΧΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
καθώς καί αι συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Ναυ- 
τικής Ελλάδος »> όδός Νομισματοκοπείου παρά τό υπουργείο? τών 
Ναυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής Ελλάδος » .

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοδιόάσκαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς οδός Νοταρά 99.

Γ. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ, έμπορος ναυτικών ειδών όδός Βου 
βουλίνας 7, Πειραιεύς.

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ-.

ΡΕΝΕ ΑΜΙΕΛ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόσον λαμπρά άποτελέσματα 
είς τήν (Ιαφήν τών νφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Σωσίβιον πλοίου

Τά θύματα τού διά πνιγμού θανάτου έν- 
τος τών ίστιοπλοουσών λέμβων καί πλοια
ρίων είναι τόσα πολλά είς τά ήμέτερα πα
ράλια,ώστε έπιβάλλεται πλέον είς τήν Κυ- 
βέρνησίν νά φροντίση, ινα έκάστη λέμβος ή 
πλοιάριον ίστιοπλοοΰν νά φέρη ίσον αριθμόν 
σωσιβίων άναλόγως τοΰ πληρώματος ή τών 
έπιβατών.

‘Ο καταστρεπτικός πνιγμός τοΰ πλοιάρ
χου Τσίπουρα πρό τοΰ λιμένος τοΰ Γαλα- 
ξειδίου δέν είναι ή πρώτη άπόδειξις δτι καί 
αύτοι οί πλοίαρχοι είναι ύποκείμενοι είς 
άνατροπάς μικρών ίστιοπλοούντων σκα
φών καί είναι βέβαιον δτι δέν είναι δυνατόν 
νά άποφύγωσι τήν απροσδόκητου άνατρο- 
πήν μιας λέμβου καί οί καταλληλότεροι 
κυβερνήται.

Ή σειρά τοιουτων δυστυχημάτων άπό τοΰ 
πνιγμοΰ τοΰ άειμνήστου Βουδούρη έν Φα- 
λήρφ καί έντεΰθεν πρέπει νά μας πέίσωσιν 
δτι δέν πρέπει άνευ τών έπί τούτφ σωστι
κών μέσων νά έπιβαίνωμεν τών άκαταφρά- 
κτων λέμβων και τών μικρών Ιστιοφόρων, 
καθόσον παραμικρά άπροσεξία τοΰ λεμβού
χου ή τοΰ οίακίζοντος τήν λέμβον πλοιάρ
χου έν μια στιγμή δύναται νά μάς διευθύνη 
πρός τόν άλλον κόσμον.

Ο διασχίσας ωκεανούς καί θαλάσ-τας 
πλοίαρχος Τσιπούρας, ό άψηφίσας τά ου
ρανομήκη κύματα τοΰ ώκεανοΰ καί τά θυελ
λώδη ούριγκάν αύτοΰ ευρε τόν θάνατον 
διασκεδάζων έξωθεν τοΰ λιμένος τοΰ ναυ- 
τικωτάτου Γαλαξειδίου. Συνειθισμένος νά 
ζή έν τή θαλάσση ήθέλησε νά άλιεύση. . . . 
Τά ριπίσματα τοΰ άνέμου έκλινον τήν λέμ
βον ίστιοπλοοΰσαν καί κακή ίσως έκτίμη- 
σις τής δυνάμεως τής σπηΛφάΰος έκαμεν 
ώστε νά κλίνη περισσότερον ή λέμβος, καθ’ 
ήν στιγμήν ίσως δ πλοίαρχος Τσιπούρας 
αμέριμνος έθαύμαζε τούς άλιευθέντας ίχθϋς· 
ή λέμβος έγέμισε νερά καί ΰπεχώρησεν ά- 

σωσσίβιον λέμβου

φήσασα είς τήν έπιφάνειαν τούς έπιβαίνον- 
τας I καί βυθισθεϊσα συνεπεία τοΰ έρματος 
άνευ έλπίδος νά έπιπλεύση μόνη της.

Οί ναυαγοί ήσαν τρεις καί αί κώπαι δύω 
τής λέμβου, ας συνέλαβον έπιπλεούσας. 
Άλλά αί άπό δξειάν κατασκευασμέναι βα- 
ρειαι κώπαι πολλάκις δέν δύνανται νά κρα- 
τήσωσιν είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
είμή έλάχιστον βάρος 3-5 όκάδων. Πώς
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λοιπόν νά κρατηθή έπ’ αύτών άνθρωπος μέ 
ένδύματα, ύποδήματα; κ.τ.λ.

Τοιαύτης φύσεως είναι δλοι οί πνιγμοί 
οϊτινες πολυαριθμώτατοι συμβαίνουν είς τά 
παράλιά μας,τοΰ δέ Πο'ρου τδ πρδ έτών φο
βερόν δυστύχημα τοΰ πνιγμού το'σων άν
θρώπων ύ,δυνατό μο'νον νά μάς κάμη νά συ- 
ναισθανθώμεν καί νά διατάξωσιν αί άρχαΐ 
τδν πλήρη έφοπλισμδν τών ίστιοπλοουσών 
λέμβων.

Ό έξαρτισμδς μιας λέμβου και τής πτω 
χοτέρας ακόμη πρέπει νά στοιχίση είς τδν 
λεμβοΰχον άνω τών 100 δραχμών, καθ’ 
δσον χρειάζονται Ιστία, σχοινία, Ιστόν,, 
άντένα, μπαστούνι κτλ. καί έργασία ά- 
νάλογος διά τήν κατασκευήν καί τοποθέ- 
τησιν : καί δλα ταϋτα γίνονται προθύμως 
διά νά έχωσιν αί λέμβοι τδν ίστοπλοϊκδν 
αύτών έξαρτισμδν πλήρη.

Διά δέ τά σωσσίβια άτινα ούδέποτε θά 
στοιχίσουν περισσότερον τών 4 — 5 δραχ- 
μών έκαστον καί διά μέσου τών όποιων καί 
αύτδς ό λεμβούχος θά σωθή καί οί έπιβάται

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(Συνέχεια)

Έν προηγουμένφ φύλλφ έλέγαμεν οτι δ ΙΑ' 
κανών καθιεροι σύστημα αντίθετον τοϋ β' εδα
φίου τοϋ άρθρ. 400 τοϋ Έμπ. Νόμου, κα- 
τατάσσων είς τήν κοινήν άβαρίαν τήν μισθοδο
σίαν καί τροφοδοσίαν τοϋ πλοιάρχου καί τοϋ 
πληρώματος, καί καθ’ ήν περίπτωσιν έτι ή 
ναύλωσις συνωμολογήθη κατά πλοϋν.

Ό ήμέτερος νόμος αποκλείει άδικαιολογήτως 
τάς έκτακτους ταύτας δαπάνας προκαλουμένας 
έκ τής άναγκαστικής παραμονής είς λιμένα έν 
ω έζ άνάγκης κατέφυγε τό πλοΐον περιορίζων 
μόνον τήν είς τάς γενικάς άβαρίας κατάταξίν 
των είς τάς περιπτώσεις καθ ’ άς ή ναύλωσις 
έχει συνομολογηθή κατά μήνα.

Ή τοιαύτη διάταξις ήδύνατο νά αίτιολο- 
γηθή είς μόνην τήν έκ τής έμπαδίσεως, ή έκ 
τής κατακρατήσεως είς τινα λιμένα παραμονήν 
τοϋ πλοίου, ήν περίπτωσιν προέβλεπεν ή διά— 
ταξις τοϋ 1881 έξ ής έλήφθη τό άρ. 400 τοϋ 
Γαλ. Έμπ. Νόμου ού μετάφρασις είνε τό ήμέ- 
τερον.

Άλλά το άρθρ. 400 παρεξέτεινε τήν διά— 

τοΰ σωθέντος χάριν αύτών τών σωσσιβίων 
θά τδν άνταμείψουν γενναίως, δι αύτά τά 
άγνωστα είς τάς λέμβους σωσσίβια δέν 
έξοδευεται πεντάρα, ούτε έλήφθη ύπ’ δψιν τδ 
σωτήριον καί έπιβαλλόμενον τοΰτο έργα- 
λεΐον.

Είναι άληθές δτι ό κόσμος εϊναι πολύ 
δύσκολος καί δέν άναγνωρίζει άμέσως τά 
σωτήρια μέτρα, άλλ ’ ό ‘Υπουργός τών 
ναυτικών κ. Β. Βουδούρης δ τόσον κοπιά- 
σας διά νά είσαγάγη τά σωστικά μέτρα, 
Σωτήρια σκάφη, σωσσίβια κ.τ.1. έπί 
τών ταχυδρομικών άτμοπλοίων, δείξας πρω
τοφανή 'Υπουργικήν θέλησιν διά νά κατορ- 
θώση δ,τι σήμερον χαίροντες βλέπομεν έν 
τάξει είς τά άτμόπλοια ’Εκείνος,μόνον δυ · 
ναται νά προλάβη τούς άδίκως συμβαίνον- 
τας καθημερινούς πνιγμούς διά τών μικρών 
ίστιοφόρων καί τών ίστιοπλοουσών λέμβων 
άτινα είσί πολυαριθμότατα έν τή Πατρίδι 
μας.

Ν. Γ. ΚΟΙΣΟΒΙΛΛΗΣ

ταξιν καί είς τήν περίστασιν τής άναγκαστικής 
προσορμίσεως. Κατά τήν διάταξιν τοϋ 1681 δ 
ναυλωτής δ ναυλώσας τό πλοΐον κατά μήνα 
άπαλάσσεται τής πληρωμής τοϋ ναύλου τοϋ ά- 
ναλογοϋντος πρός τό χρονικόν διάστημα τής 
άναγκαστικής παραμονής, λόγω τής κατακρα
τήσεως τοϋ πλοίου, ήτο επομένως δίκαιον, δπως 
δ έφοπλιστής άπεζημιωθή διά τάς δαπάνας, τάς 
δποίας κατέβαλε διαρκούσης τής κατακρατή
σεως, άφοϋ έπαυεν ή πληρωμή τοϋ ναύλου κατά 
τό διάστημα τής παραμονής, ένώ είς τήν κατά 
πλοϋν ναύλωσιν δ έφοπλιστής άνεδέχετο δι’ ένα 
ναϋλον ώρισμένον τόν άπο τοϋ τόπου τής φορ- 
τώσεως πρός τόν τής έκφορτώσεως πλοϋν, κερ- 
δοσκοπών έπί τοϋ μακροτέρου ή βραχυτέρου 
χρόνου τής έκτελέσεως αύτοϋ.

Οΰτω κατά τόν ήμέτερον νόμον έπειδή συ- 
νηθέστατα αί ναυλώσεις συνΟμολογοϋνται κατά 
πλοϋν δύναταί τις άκριβολογών νά είπη, δτι αί 
δαπάναι τής διατροφής καί μισθοοοσίας πλοιάρ
χου καί πληρώματος κατά τό διάστημα τής 
άναγκαστικής παραμονής δέν καταλογίζονται 

είς τήν γενικήν άβαρίαν, οίαδήποτε κ&ν ή ή 
αιτία ή έξαναγκάσασα τό πλοΐον είς τήν άναγ- 
καστικήν προσόρμισιν. Ζημιοϋται δέ δ έφοπλι- 
στής δλως άδίκως.

Τήν άνακολουθίαν ταύτην τοϋάοθ. 400 τοϋ ήμε- 
τέρουνόμου είχε συναισθανθή προ πολλοϋ ή ναυτι
κή πείρα, ήτις έν τή ναυτική νομοθεσία δίδει πάν
τοτε πρώτη τήν άφετηρίαν τής διευθύνσεως τή 
τε νομολογία καί τω νομοθέτη, καί δή έν τφ 
συνεδρίφ τής Ύόρκης προύτάθη ύπό τών εφο
πλιστών, καί έγένετο δεκτός δ έν τφ άρχαιο- 
τέρω κειμένφ ύπό στοιχεϊον Η' . κανών. >

Κατά τήν έπιθεώρησιν τών κανόνων τής 
Ύόρκης έν τφ συνεδρίφ τής Άμβέρσης κατά 
τό 1877, δέν έγένετο μεταρρύθμισίς τις τής εί- 
ρημέΛης διατάξεως, άλλά κατά τό 1890 συνε- 
ζητήθη έκ νέου έν τφ Συνεδρίφ τοϋ συνελθόν- 
τος έν Λονδίνφ, άνεπτύχθη δρισθεισών τών σχε
τικών περιστάσεων τής εφαρμογής του καί κα- 
τηρτίσθη ώς έχει σήμερον.

Όπως δέ καί είς τον προηγούμενον I κα
νόνα, προσετέθη καί είς τόν ΙΑ' τελευταϊον έ- 
δάφιον, δι' ού δρίζεται, δτι έν ή περιπτώσει 
τό πλοΐον δέν ήδύνατο νά έξακολουθήση τόν 
πλοϋν είτε διότι δ φορτωτής άνέλαβε τό 
φορτίον, είτε διότι τό πλοΐον κατέστη ανίκα
νον πρός πλοϋν, τότε αί είρημέναι δαπάναι 
καταλογίζονται είς τήν μερικήν άβαρίαν.— 
Όοθώς δέ. — Τότε μόνον τό φορτίον δέον νά 
βαρύνηται μέ τήν συνεισφοράν, δπότε αί γενό- 
πε'/at δαπάναι συνετέλεσαν είς τό κοινόν συμ
φέρον τό συνδέον τά έν τή ναυλώσει πρόσωπα, 
τούτέστιν είς τήν έκτέλεσιν τοϋ συναλλάγματος 
τής ναυλώσεως.

Έν Γαλλία πολλοί έφοπλισταί, κατά τούς 
έγκύψαντας είς τά ζητήματα ταϋτα, προτι- 
μώσι νά ύποβάλωνται είς τόν κίνδυνον τοϋ νά 
στερηθώσι τοϋ παρά τών κανόνων τής Ύόρ
κης καί Άμβέρσης χορηγουμένου τώ πλοίφ 
πλεονεκτήματος μή δεχόμενοι τήν συμβατικήν 
εφαρμογήν αύτών έν ταΐς συνομολογουμέναις 
ναυλ,ώσεσιν, δπως μή στερηθώσιν ετέρου πλεο
νεκτήματος χορηγουμένου είς το πλοΐον ύπο τοϋ 
Έμπορ. Νόμου, ήτοι τοϋ νά συνεισφέρη το 
πλοΐον καί δ ναΰλος κατά τήν κατάταξίν τών 
συνεισφερουσών είς τήν γενικήν άβαρίαν άξιών, 
μόνον κατά τό ήμισυ τής άξίας του.

Οί ήμέτεροι έφοπλισταί τό μέν ένεκεν τής έπι- 
βολής τών άσφαλειών, τό δέ έκ τής μικράς εί- 
ΰίτι πείρας αύτών έπί τών ναυτικών δικαιοπρα- 
ξιών δέν έχουσι σχηματίσει εΐσέτι πεποίθησιν 
πότερον νά ποοτιμήσωσι, τήν άπόκτησιν τής ω
φέλειας τής έν τυχούση κοινή άβαρία συνεισφο
ράς τοϋ πλοίου καί τοϋ ναύλου διά τοϋ ήμίσεως 
μόνον τής άξίας του, ή τόν καταλογισμόν έν 

τή κοινή άβαρία τών δαπανών τής μισθοτροφο- 
οοσίας πλοιάρχου καί πληρώματος κατά τήν 
αναγκαστικήν παραμονήν έν τώ λιμένι τής κατ ’ 
άνάγκην προσορμίσεως.

Έάν προτιμώσι τό πρώτον δέον νά μή πα- 
ραοέχωνται τήν συνομολόγησιν τής συμβατικής 
εφαρμογής τών κανόνων τής Ύόρκης καί Άμ
βέρσης τοϋ 1890 ύποβαλλόμενοι είς τάς διατά
ζεις τοϋ άρθρ. 417 τοϋ διέποντος ήμάς Έμπ. 
Νόμου.

("Επεται συνέχεια).
Σ. Α.Ματεςις

0 ΑΜΕΤ ΣΥΡΠΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

STHEHIOESII ΕΙ Τ2> QKEiMQ
Τά μεγάλα τής έταιρίας Κιουνάρ άτμό- 

πλοια «Λουκάνια» καί «Καμπάνια» συνηντή- 
θησαν έξωθεν τής Νέας Ύόρκης 200 μίλια παρά 
τήν Νωϋ-Φάσυντ.ίαν, Έγένετο δέ ή έξής 
συνεννόησις αεταξύ τών δύο μεγάλων άτμο
πλοίων.

— «Λουκάνια» είσαι έκεί ;
— Μάλιστα.
— Σύ πώς ονομάζεσαι ;
— «Καμπάνια».
— Τί μήκος καί πλάτος έχετε«Λουκάνια»;
— Μήκος τόσον . . . Πλάτος τόσον . . .
— Ημείς εχομεν πλάτος καί μήκος τόσον .

Καί έγένετο άμέσως ή σύγκρισις τών θέ
σεων τών όύο άταοπλοίων και ευρεθησαν απε-
χοντα τό έν τοϋ άλλου μιλιά 45 χωρίς °® νά 
βλέπη τό έν τό άλλο έσημειώθησαν αί θεσεις 
αύτών έπί τοϋ χάρτου.

Άς ίδωμεν τί έκπλήξεις μάς έπιφυλάσσει ά
κόμη δ άνευ σύρματος τοϋ Μαρκόνι τηλέ
γραφος !

Ν. Γ. Κ.

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 
τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομάς των έμβάζουσι κατ’ εύθεϊαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ΐνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεως τοΰ λογαριασμού των άμέσως 
ή διαχείρισις καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις.
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ I 
θέματά τονα βυζητητέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ .
Αί άμοιβαί δέον νά ωσι διάφοροι καθ ’ έκατέ- I 

ραν τών περιπτώσεων τούτων, ας διακρίνει τό I 
διάταγμα τοϋ 1681 ;

Κατά τόν ’Ιταλικόν Κώδικα άρθρ. 134 § 2 I 
καί 3ή αμοιβή έπί της διασώσεως ποικίλλει κατά I 
τάς περιστάσεις, καθ’ άπάσας όμως, ό διασω- I 
θείς είνε ύπόχρεως πρός πληρωμήν της ζημίας I 
ήν πραγματικώς ύπέστη.

Κατά τόν Ρωσσικόν Κώδικα άρθρ. 500 καί I 
508 ή αμοιβή είναι τό 1 )4 τών διασωθέντων | 
έάν τό ναυάγιον έλαβε χώραν εις άπόστασιν | 
ώρισμένην άπό τής ξηράς άλλως εις τό 1)6. Έ- | 
πίσης εις τό 1)4 καί κατά πολλάς άλλας περί- | 
πτώσεις.

Τά Γαλλικά δικαστήρια έφαρμόζοντα τό | 
διάταγμα τοϋ 1681, έπιδικάζουσιν άμοιβήν, | 
όταν ή διάσωσις έλαβε χώραν έν άνοικτή θα- | 
λάσση, ένώ ό διασώσας πλοϊον καθισμένον έπί I 
τής όχθης, δικαιούται μόνον εις άνάλογον άπο- I 
ζημίωσίν ( Έφετεϊον Alger τής 22 ’Ιουνίου | 
1890).

Κατά τόν ήμέτερον περί ναυαγίων καί ναυα- I 
γιαιρέσεων νόμον, αί άμοιβαί είσίν κατά μέν I 
τάς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 35 τό ήμισυ τής I 
άξίας τών ναυαγίων, κατά δέ τάς τού άρθρου I 
36 εις τά δύο δέκατα μόνον.

Κατά τό άνωτέρω παρ ’ έμοϋ προτεινόμενον I 
σύστημα τής άποζημιώσεως διά τε τήν βοήθειαν I 
καί τήν διάσωσιν, καί τής προσθέτου άμοιβής 

τήν διάσωσιν, όπερ δέον νά καθιερωθή έν 
τή ήμετέρα νομοθεσίμ ή λύσις τοϋ άνωτέρω 
τρίτου ζητήματος, έξαρτάται έκ τής κρίσεως 
τοϋ δικαστοϋ, διότι ούτος λαμβάνων ύπ’ οψει 
τάς περιστάσεις, ύφ’ άς έλαβε χώραν ή διά- 
σωσις, θέλει όρίζη πρός τή θετική ζημίμ κατά 
τήν διάσωσιν καί τήν άμοιβήν έπί τής άξίας 
τών ναυαγίων, έντός τών ύπο τοϋ νόμου τεταγ- 
μένων ορίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' .
Οί ΐδιοκτήται τοϋ διασωθέντες πλοίου δέον 

νά έπαναφέοωσιν εις τήν άποζημίωσιν τής δια- 
σώσεως έπί τής άξίας τοϋ πλοίου μόνον, ή καί 
έπί τής άξίας τοϋ ναύλου, τόν όποιον ή διάσωσις 
τοϋ πλοίου, προσεπόρισεν εις αύτούς;

Γνωρίζομεν ότι κατά τε τόν Γαλλικόν καί 
τόν ήμέτερον άρθρ. 302 δέν οφείλεται ναύλος 
έπί τών πραγματειών, όσαι άπωλέσθησαν εις 
ναυαγίας, καθίσματο, όιηρπάγησαν άπό πειρα- 
τάς ή συνελήφθησαν ύπο τών έχθρών. Ό πλοί
αρχο: χρεώστε; ν’ άποοώση τόν προπληρωθέντα

διά

τυχόν είς αυτόν ναύλον, άν δέν ύπάρχη έναντία 
συμφωνία, κατα δέ τό άρθρ. 303, έάν το 
πλοϊον καί αί πραγματεϊαι διασωθώσιν άπο τής 
ναυαγίας, ό πλοίαρχος λαμβάνει τόν μέχρι τοϋ 
τόπου τής ναυαγίας ναύλον κλπ.

Κατά τόν Κώδικα τής Πορτογαλλίας τοϋ 
1888 άρθρ. 689, δ ιδιοκτήτης τών διασωθέντων 
ναυαγίων, δέν εύθύνεται προσωπικώς, οιά την 
άμοιβήν τής σωτηρίας ή τής βοήθειας. Ό πα
ραλήπτης, όστις έχει γνώσιν τοϋ χρέους εύθύ
νεται προσωπικώς μέχρι τής άξίας τών έμπο
ρευμάτων, άτινα παρεδόθησαν πρός αυτόν.

Τά Γαλλικά δικαστήρια έπί τοϋ ζητήματος 
τούτου έξέδοντο άντιθέτους άποφάσεις. Οΰτω 
κατά τήν άπό 22 Μαρτίου 1887 άπόφασιν τοϋ 
Έφετείου DunKerque καϊ 2 ’Ιανουάριου 
1883, ό πλοίαρχος άπαλάσσεται τής συνεισφοράς 
έπί τής άξίας τοϋ ληφθέντος ναύλου, ένώ του
ναντίον κατά τήν άπό 11 9βρίου 
φασιν τοϋ Έφετείου Χάβρης, 
9 ’Ιουλίου 1867 άπόφασιν 
Μασσαλίας.

Είνε αδικαιολόγητος ή γνώμη, ότι ό ίοιο- 
κτήτης τοϋ πλοίου οέν είνε ύπόχρεως νά συν- 

I εισφέρη είς τήν άμοιβήν τής διασώσεως έπί τής 
άξίας τοϋ ναύλου. ’Αφού ή διάσωσις τοϋ ναυα- 

| γιου συνεπιφέρει καί τό δικαίωμα προς πληρω- 
| μήν τοϋ ναύλου, έχομεν διάσωσιν καί τοϋ ναύ- 
| λου, όστις άλλως ήτο άπολωλώς διά τον tots— 
| κτήτην τοϋ πλοίου. Ό διάσημος άσφαλιστης 
| τών ΙΙαρισίων Coutcy, ύπερεμάχησε τής έκ- 
| δοχής ταύτης, διά μακράς αύτοΰ διατρ ιβής, 
| καταχωρηθείσης έν τή Διεθνεΐ ’Επιθεωρήσει 
I τοϋ ναυτικού οικαίου.

Διά τής διασώσεως όμως τών έμπορευμάτων, 
ΐς τοϋ πλοίου, 

ι; 
έπανα- 
δίκαιον 

κατ ’

- >

ΟΝΟΜΑΤΑ
ΚΑΙΡΩΝ, ΑΝΕΜΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

1874 άπό- 
καί την άπο 

τοϋ Πρωτοδικείου

δέν ωφελείται μόνον ό ιδιοκτήτη; 
άπολαύων τόν ναύλον, άλλά καί ό ιδιόκτητη; 
τών διασωθέντων εμπορευμάτων, όστις 
κτά ταΰτα. Τούτου δοθέντος δέν είνε 
νά ύποχρεωθή καί ούτος της συνεισφοράς 
αναλογίαν της άξίας τών διασωθέντων;

Ναι είπε τό Διεθνές Ναυτικόν Συνέδριον άπο- 
δεξάμενον την ακόλουθον λύσιν.

«Ή αμοιβή οφείλεται ύπό τοϋ ίοιοκτήτου 
τοϋ 
καί 
τοϋ
» X I

πλοίου κατά λόγον της άξίας τοϋ πλοίου 
τοϋ διασωθέντος ναύλου. Άλλά καί ύπο 
ιδιοκτήτου τοϋ φορτίου κατά λόγον της 

άξίας τών διασωθέντων καί προς αυτόν παρα- 
δοθέντων έμπορευμάτων» (Παράβαλε την Διε
θνή έπιθεώρησιν «les avaries» ύπό Ρούσου, 
Τεργέστης Π. 13 2ον έτος σελίς 67).

(’Ακολουθεί)
Εμμ. Σ. Μακρυγιαννης

δικηγόρος

Καιροί Δύναμις ’Ανέμων Μετέωρα καί Φαινόμενα Κατάστασις Θαλάσσης

Αιθρία Άνεμος
1

Λεπτός Δρόσος Νηνεμία
Εύοία ’Ολίγος Ψεκάς Γ αλήνη
Έπινεφεία » Μέτριος Όμβρος Εύθαλασσία
ΆστασίαΟύρανοϋ Λαμπρός Γίετός Κυματισμός
Λευκονεφεία )) Δυνατός Χιών Κλύδων
Μελανεία » Σφοορος Χιονόλυτον Σάλος
Σκότος )) Σκληρός Χαλάτια Άποθαλασσία
Σεληνόφως. Καταιγίζ Πάχνη Πίτυλος
Λυκαυγές Ί'υφών Αστραπή Ρεύμα
Έως Ααϊλαψ Κεραυνός Άνάρρους
Αύγή Θύελλα Πρηστήρ Δϊναι
Ήώς Άνεμοστόβιλος Ανεμοστρόβιλος Πλημμυρίς
Λυκόφως Χιονοστ ;όβιλος Σίφων Άμπωτις
Ξηρασία Άνεμος Καταιγίζων >/τΙρις Πλήμη
'Ομίχλη » Κοπάζων Παρήλιος= Αντανακλαστικός Πλήσμη
Υγρασία » Άποπνέων Άντήλιος= Άνθήλιος Ρηχία
Γίετία » Ύποπνέων Παρασελήνη Φωσφορισμός
Κατοα,Όρια » 'Γπακμάζων Βόρειον Σέλας
Όμβρος » Ριπαίος Ζωδιακόν φώς
Νιφετός Λείος Βολίδες
Θύελλα » Μεταπίπτων Διάττοντες άστέρες
Καταιγίς Αερόλιθοι
Νιφάς Δορυφόροι
Παγετός
Ψύχος
Παγολυσία
Θάλπος
Καύμα
Πνιγμός
Αύχμό ς
Αύρα Ν. Γ. Κ.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΝ ΝΗΣΟΝ

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ χ. νικ ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
’Λμονλιανΐι

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
Περίπ.ίους ΈγψΚνΛα. μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα.

Πλάτος Β. 40» 19'
Μήκος Α. 23® 55'

13.72—
11.—

265.—

ΆγαΟονϋόι

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίπ.ίονς ’Αγγλικά μίλια
"Υψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 37° 28’
Μήκος Α. 27° 00'

Γίοΰρα (Β. Σποράδων)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
Περίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 39° 22'
Μήκος Α. 24° 10'

Νηόΐς Άγχίότρι

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

Πλάτος Β. 37» 41'
Μήκος Α. 23’20'

Καλολίμνη (Μαρμαρά)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερΙηΛους Αγγλικά μίλια 
"Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 
Μήκος Α.

40» 32'
28° 32'

Νηόΐς εκίζα

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΙΊερίπ.Ιόυς ’Αγγλικά μίλια 
Ύψτος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36® 44’
Μήκος Α. 21° 46’

Ήε προηγούμενον.

13.72
9 7,

109.—

13.72%
8.— 

216. —

11.15
9.—

158.—

11.14
8.—

196.—

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Μία παροεκέα εες τήν Άργεντενην 

Λημ-οκρατίαν. — Πώς εργάζεται.— 
’Έχουν καί άτμ,όπλοεα.
Το επιχειρηματικόν πνεύμα τοϋ Έλληνες 

διήνοιξε πάντοτε νέους ορίζοντας εργασίας καί 
οσάκις ό χώρος ύπήρξε στενός δΓ αύτον τόν 
έγκατέλειψεν, ϊνα έργασθή κερδοφόρως είς μα- 
κρϋνάς χώρας. Είναι τό πνεύμα τοϋ άποικι- 
σαοϋ τών αρχαίων Ελλήνων, το οποίον συναντίκ 
κανείς είς έκάστην σελίδα τής ιστορίας τοϋ νεω- 
τέρου Έλληνος.

Σήμερον χιλιάδες ολαι 'Ελλήνων είσί δια- 
σκορπισμέναι άνά τάς πόλεις τών ’Ινδιών, τής 
Νοτίου καί Βορείου ’Αμερικής, τών ’Αφρικα
νικών άκτών, τής Αυστραλίας, τής Μαδαγα
σκάρης, πανταχοϋ τέλος, όπου το έμπόριον ή ή 
βιομηχανία άνθοϋσιν ύπο τήν προστασίαν ιθα
γενών ή Ευρωπαϊκών νόμων. Καί είναι περιερ- 
γότερον άκόμη ότι το φυσικόν τοϋ Έλληνος 
στοιχείου, ή θάλασσα, τον ώθεΐ πέραν έτι μέ
χρι τοϋ σημείου νά ζητή θέσεις έπί άτμοπλοίων 
ξένων ύπερωκεανείων άτμοπλοϊκώυ Εταιριών.

Τό φυσικόν τούτο ένστικτον έφερε προ ολί
γων δεκάδων έτών Έλληνας τινάς ναυτικούς 
είς το Μπουένος Άϊρες τής ’Αργεντινής Δημο
κρατίας. Έγκατεστάθησαν έκεΐ καί είργά- 
σθησαν μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τούς Έλλη
νας ναυτικούς οικονομίαν καί τιμιότητα.

Ήδη ή μικρά αΰτη όμάς τών έλλήνων άπο- 
καλύπτεται άποικία έκ 200 καί πλέον άτό- 
μων, οί πλεϊστοι τών όποιων μετέρχονται τον 
πλοηγόν (πιλότον) είς τάς άκτάς καί τούς 
ποταμούς.

Είς τό Μπουένος "Αϊρες ολίγοι τινές έλλη- 
νες είσί καφφεπώλαι, άργυραμοιβοί οί κ.κ. Μ. 
Λύτσας καί Σα, Ίω. Ζωσεφίδης καί έργοστα- 
σιάρχης ό κ. Α. Λάπας. Άλλ’ ύπάρχουν έπί
σης πράκτορες άτμοπλοίων καί έφοπλισταί οί κ. 
κ. Σ. Ν. Σάββας καί αδελφοί έχοντες δύο άτ- 
μόπλοια ύπό Άργετινήν σημαίαν όνόματι «Τα
γός» 1500 τόννων καί «Φλωριανούπολις» 
τόν. 200.

Τά άτμόπλοια ταϋτα έργάζονται είς 
τάς άκτάς τής Βραζιλίας καί έν Μποένος Άϊ
ρες έκμεταλλευόμενα τόν ποταμόν Ροζάριο.

Οί κ. κ. ’Αδελφοί Σάββα είναι γνωστότατοι 
είς τούς ναυτικούς μας έπί πολλά έτη ταξειδεύ- 
σαντες τήν Μεσόγειον καί τόν Εΰςεινον μέ το 
πλοΐον των τά «Μακρά Τείχη», μέ τό «Κα- 
στελλόριζον» καί μέ τήν «’Ανατολήν» τό άτ- 
μόπλοιον τών κ.κ. Καράβας, Λήμνειος καί Σια, 
το όποιον άνήκει ήδη είς τήν Εταιρίαν Παν
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ταλέοντος.
Άλλ’ή Ελληνική αΰτη παροικία στερείται 

Έλληνος προξένου καί ή προστασία τών συμ
φερόντων τη; έχει άνατεθή είς τόν αύτόθι πρε
σβευτήν τής Γαλλίας.

Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις &ς στραφή πρός 
τήν Αμερικήν καί άς πέμψη αύτόθι πεπειρα- 
μένον πρόξενον, δστις νά μελετήση τούτο τό 
σπουδαιότατο» θέμα : Είναι δυνατή ή έκμετάλ- 
λευσις τών θαλασσών εκείνων ύπό τών έλληνι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΙ,Ι

Χάριν τών πλείστων τών ’Ελλήνων 
πλοιάρχων, τών μή λαβόντων εΐσέτι γνώ- 
σιν τοΰ άπό 11 Μαίου τοϋ 1 899 διά Β. 
Διατάγματος έγκριθέντος κανονισμοϋ«περΐ 
αποφυγής συγκρούσεων πλοίων έν θαλάσ
ση», δημοσιεύομεν πλήρη τόν κανονισμόν 
τούτον, έχοντα ώς έξής:

Ό κανονισμός θέλει τηρεϊσθαι ύπό πάντων 
τών πλοίων τών έν ταΐς άνοικταΐς θαλάσσαις 
καί καθ ’ άπαντα τά ΰδατα τά ταύταις συνεχό
μενα, προσιτά τοϊς θαλασσοποροϋσι πλοίοις.

Έν τώ έπομένφ κανονισμω πάν άτμόπλοιον 
ίστιοπλοοϋν καί μή ύπ’ άτμόν θεωρείται ώς ι
στιοφόρου πλοΐον, πάν δέ πλοΐον ύπ’ άτμόν, 
είτε ίστιοπλοοϋν είτε μή, θεωρείται ώς ατμό
πλοιο ν.

Ή λέξις «άτμόπλοιον» θά περιλαμβάνη 
πάν πλοΐον κινούμενου διά μηχανής.

Πλοΐον διατελεΐ «έν πλω» συμφώνω; τή έν
νοια τοϋ κανονισμού τούτου, δταν δέν έχη άγ- 
κυροβολήση, δομισθή (διά πρυμνήσιων) ή έξω- 
κείλη.
Kavovidyoi Αφορώ·, τες είς τούς φανούς κλπ.

Ή λέξις «ορατός» έν τοΐ; κανονισμοί; τούτοι; 
δταν άποδίδηται εις φανούς, θά σημαίνη ορα
τός έν σκοτεινή νυκτί ύπό άτμόσφαιραν διαυγή.

Αρθρον Ιον
Οί κανόνες οί άφορώντε; είς τούς φανούς, δέον 

νά έφαρμόζωνται πάντοτε άπό τής δύσεως μέ
χρι τής άνατολής τοϋ ήλιου, κατά τήν χρονι
κήν δέ ταύτην διάρκειαν ούδέν έτερον φώ;, δπερ 
δυνατόν νά έκληφθή ώ; τις τών άναγραφομένων 
φανών, θέλει φαίνεσθαι κατά τό εξωτερικόν μέ
ρος τοϋ πλοίου.

Αρθρον 2ον
Πάν άτμόπλοιον θαλασσοποροϋν οφείλει νά 

φέρη·

κών άτμοπλοίων ; Καί κατά ποιον τρόπον ;
Ήμεϊς είς τό προσεχές ήμών φύλλον έπί τοϋ 

σπουδαιότατου τούτου θέματος θά παραθέσωμεν 
τήν γνώμην τών έγκριτων έν Μπουένος Άϊρες 
ομογενών κ.κ. Σ. Ν. Σάββα καί άδελφών καί 
διά ταύτης έλπίζομεν σπουδαίως νά φωτισθώσι 
καί ό ναυτικός ήμών κόσμος καί ή Ελληνική 
Κυβέρνησις.

Κ. Α.

α’ ) Έπί ή έμπροσθεν τοϋ άκατίου ίστοΰ, ή 
έάν το πλοΐον δέν φέρη άκάτιον ιστόν, τότε έν 
τώ προσθίω μέρει τοϋ πλοίου καί είς ΰψος ύπε- 
ράνω τοϋ σκάφους ούχί έλασσον 20 ποδών, καί 
έάν τό πλάτος τοϋ πλοίου ύπερβαίνη 20 πόδα;, 
τότε είς ύψος ύπεράνω τοϋ σκάφους ούχί έλασ
σον τοιούτου πλάτους, οΰτως, δμως, ώστε νά 
μή παρίσταται άνάγκη νά τοποθετηθή δ φανός 
είς μεϊζον ΰψος 40 ποδών άνωθεν τοϋ σκάφους 
φανόν λευκόν, διαφεγγή, κατασκευασμένον μέν 
ούτως, ώστε νά δεικνύη άδιάλειπτον φώ; έπί 
τόξου τοϋ δρίζοντος 20 άνεμορρόμβων τής πυξί
δες, τοποθετημένον δ’ ούτως ώστε νά έκπέμπη 
φώ; 10 άνεμορρόμβους εκατέρωθεν τοϋ πλοίου, 
δηλαδή άπό τής πρώρας μέχρι 2 άνεμορρόμβων 
όπισθεν τοϋ πλαγίου έκατέρωθεν, νά έξικνήται 
δέ τό φώ; αύτό έπί τοσοϋτον, ώστε νά ή δρατόν 
είς άπόστασιν τούλάχιστον 5 μιλίων.

β) Πρός τά δεξιά πράσινον φανόν οΰτω κα- 
τεσκευασμένον, ώστε νά έκπέμπη άδιάλειπτον 
φώ; έπί τόξου τοϋ δρίζοντος 10 άνεμορρόμβων 
τής πυξίδες, τοποθετημένον δ’ οΰτω; ώστε τό 
έκπεμπόμενον φώ; νά ή δρατόν άπό τής εύθείας 
τής πρώρας μέχρι 2 άνεμερρόμβων όπισθεν τοϋ 
πλαγίου τής δεξιάς πλευράς, νά έξικνήται δέ τό ~ ν \ ~ u X e Μ ,φω; τούτο επι τοσοϋτον, ώστε να η ορατον εις 
άπόστασιν τούτάχιστον δύο μιλίων.

γ' ) Πρός τά άριστερά φανόν έρυθρόν, οϋτω 
μέν κατεσκευασμένον, ώστε νά δεικνύη άδιά- 
λενπτον φώ; έπί τόξου τοϋ δρίζοντος 10 άνεμορ
ρόμβων τής πυξίδος, τοποθετημένον δ’ οΰτως 
ώστε νά έκπέμπη φώς δρατόν άπό τής εύθείας 
τής πρώρας μέχρι 2 άνεμορρόμβων όπισθεν τοϋ 
πλαγίου τής άριστερά; πλευράς, νά έξικνήται 
δέ τό φώς τούτο έπί τοσοϋτον, ώστε νά ή δρα
τόν είς άπόστασιν 2 τούλάχιστον μιλίων.

δ' ) Οί ρηθέντες πράσινος καί έρυθρός πήευ- 

ρικοί φανοί δέον νά φέρωσιν έκαστος κατά τήν 
εσωτερικήν πλευράν αύτών παρασανίδωμα άλε- 
ςιφωτον, εξεχον απο του φωτός προς πρώραν 3 
πόοας, ούτως ώστε οί φανοί ούτοι άνημμένοι 
νά μή ώσιν δρατοί έκ τών παρειών τοϋ πλοίου, 
δ μέν πράσινο; αριστερόθεν, δ δέ έρυθρός 
δεξιόθεν.

ε' ) Άτμόπλοιον θαλασσοποροϋν δύναται νά 
φέρη επιπρόσθετον λευκόν φανόν δμοιον τή κα
τασκευή προς τον φανόν τόν άναφερόμενον έν τή 
ύποοιαιρέσει (α). Οί δύο ούτοι φανοί δέον νά 
ώσι τοποθετημένοι έν γραμμή πρός τήν τρόπιδα, 
ώστε δ εί; νά κεϊται τούτάχιστον 15 πόδας 
ύψηλότερον τοϋ ετέρου καί ουτω πως τοποθε
τημένοι έν σχέσει πρός άλλήλους, ώστε δ χα
μηλότερου κείμενος φανός δέον νά κήται έμ
προσθεν τοϋ ύψηλότερον τοποθετημένου. Ή 
κάθετος άπόστασις μεταξύ τών δύο τούίων φα
νών έσται έλάσσων τής δοιζοντιου.

(ακολουθεί)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Ό έμ.πορεκύς στόλος της.—'Εκατόν 

εν σκάφη.—Ή χωρητοκότης των.
Κατά τδν έκδοθέντα κατάλογον τής Γενικής ’Ιτα

λικής Άτμοπλοίας (Navigazione generale Italiana) 
τα μέχρι τής 1ης ’Ιουλίου τοϋ 1901 ατμόπλοιά της 
άνήρχοντο είς 101. Τά ατμόπλοια ταϋτα είσΐν τά έξής :

«Άδρίας» τόν. 1861, «Άδριατικδς» τ. *154 «’Α
φρική» τόν. 1112, «’Αλέξανδρος Βόλτας» τόν. 633· 
«Άμέρικος Βεσπούκιος» τόν. 847, «Άγκών. τ. 681, 
«’Αραβία» τόν. 1351, «’Αρχιμήδης» τόν. 2853 «’Ασία» 
τ. 1364, «’Ασσυρία» τ. 1611, «Bagnasa· τόν. 867, 
«Βιρμανία» τόν. 2384, «Bisagno» τ. 2314, «Bormida» 
τ. 2304, «Β-’σπορος» τόν. 2813, «Βοσνία» τόν. 2548, 
«Βουλγαρία» τ. 2548, «Κρήτη» τ. 1046, «Cariddi» 
τόν. 1231, «Κύπρος» τόν. 907, «Conte Menabrea» 
τόν. 170, «X. Κολόμβος» τ. 1662, «Δομ. Βαλδουίνος» 
τόν. 4580, «Drepano» τόν. 1558, «Egadi» τ. 1948, 
«Αίγυπτος» τ. 1112, «Έλβα» τόν. 207, «Ηλεκτρι
κόν» τόν. 1356, «Enna» τόν. 1758, «Entella» τόν. 
2276, «Αίτνα» τόν. 503, «Faro» τόν 963, «Flavio 
Gioia» τόν. 847, «Γαλιλαίος Γαλιλαίη» τ. 1664, 
«Giannutri» τ. 549, «Giava» τ. 2755, «Giglio» τ. 
446, «Γοργόνα» τ. 183, «Gottardo» τόν. 2853, 
«’Ημέρα» τόν. 1257, «Ίνδίαι» τ. 1331.

«’Ανεξάρτητος» τόν. 2853, «Inigiativa» τόν. 2040 
«Josto» τόν. 1047, «Letimbro» 2202, «Λςγουρία» τ. 
5127, «Lilibeo» τ. 1016, «Λομβαρδία» τ. 5130, 

«Malabar» τόν. 1627, «Μάλτα» τ. 1020, «Μανίλλα» 
3910, «Μάρκο Μιγκέτι» τ. 2519. «Μάρκο Πόλο» τ. 
1664, «Μαρσάλα» τόν. 1656, «Μεσσίνα» τ. 1127 
«Montebello» τ. 2577, «Μοντενέγκρο» τόν. 2548, 
«Νεάπολις» 495, «Νείλος» 2840, «Oreto» τ. 1251, 
• Orione» τ. 4161, «Pachino» τ. 1049, «Παλέρμον» 
τ. 536, «Παλαιστίνη» τ. 967, «Palmaria» τ. 1034, 
«Παραγουάη» τ. 1359, «Πέλορο» 1963, «Περσευς» 
4158, «Περσία» 1346. «Pertusola» 608. «Pianosa» 
τ. 74, «Πλάτα» τ. 1862, «Ρο» 2334, «Polrevera» 
2170, «Πρίγκηψ Άμεδαϊός» τ. 1240, «Πρίγκηψ Ό- 
δίνε» τ. 1239, «Ρ. Ρουμπατίνο» τ. 4580, «Βασ. Μαρ
γαρίτα» τόν. 3577, «Ρώμη» τ. 1865, «Ρουμανία» 
2548, «Άγ. Γεώργιος» 2817, «Σκύλλα» 1214, 
«Sempioue» 3149, «Σερβία» 254, «Σικελία» 5600, 
«Σκρίβια» 2557, «Segesta» 1782, «Selinunte» 1300, 
«Simeto» 1691, «Σιγγαπόρη» 3685, «Σείριος» 4141, 
«Σολφερίνο» 2206, «Solunto» 1908, «Στοΰρα» 2239, 
«Σουμάτρα» 1880, «Τίρσο» 1411, «Οδμβέρτος Α'» 
2821, «Βενετία» 846, «Βικέντιος «Φλ-ριος» 2840. 
«Ούάσιγκον» 2833, και «S. Erasmo Veliero» τ. 1909.

Έκτος τών 101 τούτων άτμοπλοίων ή Εταιρία αΰτ» 
είχεν ύπδ κατασκευήν δύο ατμόπλοια άμφότερα 5600 
τον. και δύναμιν μηχανής 4000 ίππων τήν «Σαρδη
νίαν» καί «Ουμβρίαν».

— Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδά κατέπλευσαν εις Πει
ραιά τό οθωμανικόν «Κρήτη» έκ Κρήτης, «Ατλαν
τικός» ρωσσικόν έκ Νιοΰπορτ, «Αλβανία» ελληνικόν 
έκ Χίου, «Sisef» Fraissinet γαλλικόν έκ Μασσαλίας 
«Mimosa» αγγλικόν έκ Σύρου, «Νεάπολις» ’Οθωμα
νικόν έκ Χίου καί «'Ελένη Σιφναίου» έκ Ταϊγανίου 
πρός άνθράκευσιν. 'Ωσαύτως κατέπλευσε καί τό ελλη
νικόν «Σύρος» έκ Ταϊγανίου, έπειδή δμως προσηγγισεν 
εις Καββάκια έτέθη ύπό κάθαρσιν μέχρις ού τό ύπουρ- 
γεϊον αποφανθή.
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— Τήν Τρίτην κατέπλευσαν τα έξης ατμόπλοια’ ι 
«Γεώργιος Ροϋσσος» έλλην. έκ Ταϊγανίου πρός άνθρά- * 
κευσιν, «Κωνσταντίνος» τοϋ Συνοδινοΰ έκ Μασσαλίας 
πρός άνθράκευσιν, «Τρεβόριον» Αγγλικόν έκ Κάρδιφ, 
«Κλειώ» τοΰ Τζών έκ Βόλου καί τό γαλλικόν τοϋ 
Μεσσαζερή «Σενεγάλ» έκ Μασσαλίας.

— Τήν Τετάρτην τό έλληνικόν «Δέσποινα Μιχα- 
λινοϋ» άπό τό Ίσμίθ πρός άνΟράκευσιν, «’Αλέξανδρος» 
τοϋ Χατζή Δαούτ έξ ’Αλεξάνδρειάς—Δήλου, «Πελο- 
πόνησος» τοΰ Γουδή έκ Θεσσαλονίκης—Βόλου καί 

, «’Ελπίς:· τής Νέας έκ Κων)πόλεως.
— Τήν Πέμπτην κατέπλευσαν τό έλληνικόν 

«Σαπφώ» Πανελληνίου έκ Τεργέστης—Καλαμών, 
«Κρήτη» τοϋ Κουρτζή έκ Σύρου καί «Βραΐλα» έκ 
Τ ε ργέστης—Καλαμών.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό ατμόπλοιον «Σΰρος» τών ιδιοκτητών κ.κ. Αύγε- 
ρινοϋ Βιτάλη ΈλευΟεριάδου καί Δρούτση κατέπλευσεν 
έκ Ταϊγανίου εις Πειραιά μέ φορτίον σίτου πρός 9 1)2 
φρ. τόν τόννον.

— Τό ατμόπλοιον Βρισηις τών ιδιοκτητών Βιτάλη, 
Δρούτση, Νοστράκη άπέπλευσεν έκ Μαριανουπόλεως 
διά Μασσαλίαν μέ φορτίον σίτου καί κριΟής πρός 14 
φρ. τόν τόννον.

— Τό ατμόπλοιον «Ποσειδών» τών κ. κ. αδελφών 
ΣταΟάτου άνεχώρησεν έκ Κάρδιφ μέ φορτίον γαιαν
θράκων.

— Τόατμόπλοιον «"Ηπειρος» Μπαλτατζή καί Σία 
έκφορτώσαν εις Γένοβαν σιτηρά άνεχώρησεν έκείθεν 
τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα.

— Ή «Δέσποινα Μιχαλινοΰ» εύρίσκεται έν πλώ’ 
έκ Μπαλτζικίου γεννήματα δι’ ’Αγγλίαν.

— Τό άτμόπλοιον «Μενέλαος» τοΰ κ. Βούλγαρη 
άφίκετο εις Μασσαλίαν μέ γαιάνθρακας πρός 6 φρ.

— Τό ατμόπλοιον «’Ανώνυμος» άνεχώρησεν έκ 
Βενετίας δια Βραΐλαν πρός φόρτωσιν διά Κοντινέντε.

ΝΑΥΛΟΙ

(Άνταποκριτοϋ μας)

Κάρδιό 3 'Οκτωβρίου.
Ή ναυλοαγορά έντεΰθεν έχει ώς εξής :
Δι’ Άλγέριον 6.25 φρ., ’Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί

3 πέν., Βρινδήσιον 5 καί 9, Βαρκελώνην 6 καί 9, 
Κατάνην 6, Κωνσταντινούπολή 5 καί 6, Σιβιταβέ- 
κιαν 6, Γένοβαν 5 καί 6, διά Λεγκόρν άτμόπλοιον 
800 τόν. 5 καί 6 άτμόπλοιον δέ 500 τόννων τόν αυ
τόν ναΰλον μέ 5 και 9, διά Μασσαλίαν 6 Υρ., διά 
Μάλταν 3 σελ. καί 9 πένες έως 4 σελ.. διά Μεσσίναν 
6 σελ., διά Νεάπολιν άτμόπλοιον 800 τόννων 5 καί‘6, 
διά Πόρτ-Σάϊδ 5 σελ., δια Παλέρμον 6, διά Πειραια
4 1)2 έως 5, διά Ρέτζιο 6, Σαβόναν 5 καί 6, Σύρον 
4 1)2 έως 5, Σμύρνην 5 καί 9, Σουλινα 5 καί 9 έως 
6 1)2, Σπέτσιαν άτμόπλοιον 600 τόννων έως 6 1)2, 
Τόρρε Άννουτζιάμα 5 καί 9, Τεργέστην 6 καί 6, 

Τάραντα 5 καί 9, Βενετίαν 6 καί 6 καί 'Αγκώνα 6 
καί 6.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας)
Κάρδιφ 3 ’Οκτωβρίου

Αί τιμαί τών γαιανθράκων ένταΰθα έχουσιν ώς 
έξής.

Γαιάνθραξ χονδρός Κάρδιφ α'. ποιότητος παραδο
τέος έν τώ άτμοπλοίω σελλίνια 16 και 9 έως 17, 
β'. ποιότητος 16 καί 3, γ'. ποιότητος 15 καί 6. Ψι
λός γαιάνθραξ Κάρδιφ α' ποιότητος 8 καί 6 έως 8 
καί 9 καί β' ποιότητος 7 καί 9. Νιοΰπορτ χονδρός 
α' πιότητος 14 καί 6 καί β' ποιότητος 13 καί 6.

Γαιάνθραξ Κάρδιφ άνάμικτος (μεσά χονδρά καί 
μισά ψιλά, σελ. 12 καί 10 1)2 πέν. έως 13 σελ., δ 
β' ποιότητος 12 καί 3.

X
Εις τήν άγοράν Πειραιώς ό συνήθης γαιάνθραξ 

Κάρδιφ παραδοτέος έν τώ άτμοπλοίω έτιματο τήν πα- 
ρελθοΰσαν έβδομάδα πρός 23 σελ. τόν τόννον.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΡΔΙΦ

(Άνταποκριτοϋ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 3 ’Οκτωβρίου

Τά ενταύθα γαιανθρακωρυχεία ελαβον τήν παρελ
θοϋσαν έβδομάδα παραγγελίαν 70,000 τόννων γαιάν- 
θρακος καλής ποιότητος δεά παράδοσιν μέσα Μαρτίου 
έπομένου έτους. ’Εν γένει δμ.ως σήμερον εις τήν αγο
ράν παρατηρεϊται, ή αύτή χαλάρωσις, ήτις καί κατά 
τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα έπεκράτει.

Φοοτώσεις άτμοπλοίων μέ γαιάνθρακα Κάρδιφ όλί- 
γαι έγιναν κατά τό άνωτέρω χρονικόν διάστημα. Εις 
τήν μικράν δέ ταύτην ζήτησιν δυσανάλογον πρός την 
έν γένει παραγωγήν οφείλεται καί ή τιμή τών 16 σελ. 
καί 9 πεν. τοϋ α' ποιότητος γαιάνθρακος Κάρδιφ.

ΝΑΎΑΓΙΟΝ [ΓΑΛΛΙΚΟΎ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ

Αί τελευταίοι τρικυμίαι καί καταιγίδες τής Μάγ
χης έσημείωσαν τό άκόλουθον δυστύχημα.

Τό βρίκιον «Ρεναίος» άνήκον εις έταιρίαν έν Σαίν— 
Μαλό έναυάγησε πλησίον τοΰ Penmark έξ αιτίας τής 
ομίχλης καί τοΰ ελεεινού καιρού. Αλιευτικά πλοιά
ρια άναζητοΰσι τά πτώματα τών ναυτών εις τήν 
θάλασσαν.

’Επειδή ένόμισαν ότι έπί τών ιστών τοΰ ναυαγή- 
σαντος ιστιοφόρου διεκρίνετο μέρος τοΰ πληρώματος 
τρία σωστικά πλοιάρια άπεστάλησαν, δπως παράσχωσι 

I βοήθειαν.
ΜΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΕΝ ΤΗ ΜΑΧΓΗ

Έξ έκθέσεως ληφθείσης ένταΰθα περί- τοΰ πλοΰ 
τοΰ εύδρόμου «Ν. Μιαούλης» έγνώσθη ότι 4 ώρας 
μετά τόν έκ Λονδίνου άπόπλουν τοϋ εύδρόμου την 
23 Σεπτεμβρίου ό καιρός κατά τάς ενδείξεις τών ναυ
τικών οργάνων μετεβάλλετο εις κακοκαιρίαν καί τό 
εύ'δρομον πρός άσφάλειαν ήναγκάσθη νά προσορμισθή 

εις Νταουνς, ανοικτόν όρμον άνω τοϋ Δόβερ καί έ
ναντι σχεδόν τοΰ Καλαί.

Πράγματι ή καταιγίς δέν ήργησε νά επιπέση καί 
Τ · «Μ f \ y yητο εκ των σφοδρότερων, των κατα καιρούς επισκε· 
πτομένων τήν Μάγχην. Ό «Ν. Μιαούλης» προφα
νώς θά διεκινδύνευε παραμένων εις τό πέλαγος, κα
θόσον ή καταιγίς αΰτη έπροξένησεν άρκετάς κατα- 
στροφάς καί ναυάγια εις τά ταξειδεύοντα πλοία, ώς 
αναγγέλλει ή έκθεσις. Ευτυχώς λίαν εγκαίρως τό εΰ- 
δρομον προσωρμίσθη εις Ντάουνς, άποφυγόν ουτω 
σπουδαΐον κίνδυνον.

Κατά τάς 3 ημέρας τής εν τώ άνωτέρω λιμένι άγ- 
κυροβολίας τοΰ «Ν. Μιαούλη» ένεκα τής τρικυμίας 
άπέβη αδύνατος ή μετά τής ξηράς συγκοινωνία.

ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΕΝ ΠΟΡΩ

Κατά τηλεγράφημα τής Παρασκευής έκ: Πόρου 
περί τό μεσονύκτιον λέμβος άλιευτική όνόματι «"Α
γιος Γεώργιος» τόν. 2 υπό κυβερνήτην 2τό* Γ· Βά- 
νον έξ "Υδρας ένεκιν τοΰ σφοδρού άνέμου άνετράπη 
εις τήν Ν. Α. τής νήσου θέσιν Τρίο.

Έκ τοϋ πληρώματος έπνίγησαν οί ναΰται Ίω. Κα- 
περώνης έξ Έρμιόνης καί Γ. Φωτιάδης έκ Κωνσταν
τινουπόλεως μή άνευρεθέντες. Τό πλοιάριον άπωλέ- 
σθη Ό πλοίαρχος καί εις άκόμη ναύ'ης έσώθησαν.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΖΟΝΤΕΣ ΠΛΟΙΟΝ

Ή έφημερις «Έθνος» έκδιδομένη εις τό Μπουέ- 
νος Άϊρες τής Αργεντινής Δημοκρατίας άναγράφει 
τά έξής περί τής σωτηρίας Αργεντινού ιστιοφόρου 
ύπό τοϋ άτμοπλοίου «Φλωριανόπολις» τών Ελλήνων 
αυτόθι έφοπλιστών κκ. Σ. Σάββα καί άδελφών.

Τό άτμόπλοιον «Φλωριανόπολις» πλέον παρά τό 
Μάρ ντέλ Πλάτα έσωσε τήν Αργεντινήν ημιολίαν 
«Άνναν Μόργκαν», ή οποία έξώκειλεν εις τά ρηχά 
τοΰ άκρωτηρίου Medanos καί έκινδύνευε νά καταστρα - 
φή. Ή «Φλωριανόπολις» ίδοϋσα τά σήματα τοϋ κιν
δύνου έπλησίασε τό έξοκείλαν πλοϊον, έδεσε ρυμούλ- 
κιον καί μετά προσπάθειας 2 ώρών κατώρθωσε νά τό 
άνασύρη. Ή ύπό τών Ελλήνων ναυτικών διασωθείσα 
ημιολία είναι χωρητικότητος 289 τόννων καί έφερε 
φορτίον σίτου.

Τό μέρος εις τό όποιον είχε καθίσει ή «Άννα Μόρ
γκαν» θεωρείται λίαν κινδυνώδες ένεκα τών πολλών 
ύφάλων.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ένεκα τών αφιχθεισών μεγάλων ποσοτήτων σίτου 
τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα τά σιτηρά εύρίσκοντο εις 
άνατίμησιν. Έν τή άγορα Ταϊγανίου ό σίτος τών 50 
φουντίων έτιματο πρός ρούβλ. άργυρα 9,05 έως 9,10. 
τών 49 φοτντίων ελλείπουν.

Ένεκα τών έναποθηκεύσεων έν Πειραιεϊ πράξεις 
δέν έγένοντο.

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ

Οί ναύλοι τοϋ ωκεανού, ώς καί έν τώ παοελθόντι 

ήμών φύλλω άνεγράψαμεν, εϊχον ύποστή τελευταίως 
κρίσιν, ήτις ένέβαλεν εις σπουδαίας άνησυχίας τόν 
κόσμον τών έφοπλιστών.

"Ηδη έν τούτοις παρατηρεϊται ποιά τις άνάρρωσις 
τών ναύλων, καθώς μανθάνομεν δέ έκ Μπουένος ’Άϊ
ρες μετά δίμηνον στασιμότητα ήρχισαν καί έκεϊ νά 
κινούνται τά άτμόπλοια, γίνονται δέ προναυλώσεις 
πρός 17 έως 18 σελλίνια τά 100 κοίλα διά τόν μήνα 
Νοέμβριον άπό Ροζάριον και 15 έως 16 σελλίνια έκ 
Μπουέ ος Άϊρες.

ΝΕΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟ

Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην έγένοντο έν τώ Ύ- 
πουργείω τών Ναυτικών αί έξετάσεις τών νέων εμ
ποροπλοίαρχων, εκ των όποιων έπέτυχον οί έξής : 
Δημ. Κοντογιάννης, Άλ. Παλαιοκρασσας, Τρ. Θεο- 
χάρης, Άθ. Βογιατζής, Άντ. Κουφοπαντελής, Άντ . 
Καραβίας, Θεμ. Ψιαλής, Ζώρζος Άγγελής καί Σπ. 
Αρβανίτης.

ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τά αγγλικά ναυτικά περιοδικά άναφέρουσι πωλή- 
σεις 4 μόνον άτμοπλοίων κατά τήν παρελθοϋσαν ε
βδομάδα.

Έκ τούτων τό έν 3,400 τόννων έπωλήθη εις Νορ
βηγούς, είναι δέ κατασκευής τοΰ 1890. "Ετερον άτ- 
μόπλοιον 1200 τόννων μέ βύθισμα 17 ποδών έπω
λήθη εις Γάλλους άντί 8,000 άγγλικών λιρών.

Τά δύο έτερα άτμόπλοια έπωλήθησαν εις Αμερι
κανικήν Έταιρίαν έκτελοΰταν πλοΰς έν τώ Ώκεανώ 
μεταξύ Αγγλίας καί Αμερικής. Τά άιμόπλοια ταΰτα 
θά καθελκυσθώσιν εις τήν θάλασσαν τόν προσεχή 
Φεβρουάριον.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τάς άγγλικάς ναυτικάς έφημερίδας άρκετοί 
ξένοι έφοπλισταί τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα μετέβη- 
σαν εις Λονδϊνον μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν άγοράν 
ή παραγγελίαν άτμοπλοίων.

Ίδίοε έπιζητεϊται ή αγορά νέας κατασκευής άτμο
πλοίων, τά οποία είναι οικονομικώτερα εις τήν κατα- 
νάλωσιν τής καυσίμου ύλης, έχουσι δέ καί βύθισμα 
άνάλογον πρός άποφυγήν λίμπου.

Νέα άτμόπλοια κατά τό παρελθόν έφθήμερον πα- 
ρηγγέλθησαν 8 μόνον, έκ τών οποίων έν χωρητικό
τητος 5,500 τόννων.

ΑΝΑΓΚΗ ΦΑΝΟΥ

Είναι γνωστόν ότι πολλά καί ελληνικά καί ξένα 
άτμόπλοια προσεγγίζουσιν εις τά Θερμιά τής Κύθνου 
πρός παραλαβήν μεταλλευμάτων, τά όποία έξάγουσιν 
εις τό εξωτερικόν. Άλλοτε διά τόν λόγον τούτον έ- 
συστήσαμεν εις τήν Κυβέρνησιν τήν σύστασιν αύτόθι 
ύποτελωνείου ή τελωνοσταθμαρχείου. "Ηδη φρονοΰμεν 
ότι ύπάρχει καί έτέρα κατεπείγουσα άνάγκη διά τά 
άτμόπλοια τά καταπλέοντα τήν νύκτα εις Κύθνον. 
Ή άνάγκη δέ αΰτη είναι νά άναφθή φανός εις τόν 

r
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όρμον τών λουτρών Κύθνου, διότι τα ατμόπλοια έχ 
τής έλλείψεως τοιούτου χάνουν οΰχ όλίγας ώρας χαι 
χαταναλίσχουν αρκετόν γαιάνθρακα αναγκαζόμενα νά 
σταθμεύουν εξω τοϋ όρμου.

Τό τμήμα τών Φάρων και Φανών έλπίζομεν νά 
λάβη ύπό σοβαράν επο'-ptv χαΐ τήν έλλειψιν ταύτην.

Τ* ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΑ

Εις τήν ’Αγγλικήν ναυτικήν εφημερίδα «The Out
look· άναγινώσκωμεν ότι τά πλεΐστα τών ’Αγγλικών 
Τοοπιλλιχών κα'ι άντιτορπιλλικών εισΐ λίαν έπιπολαίως 
κατασκευασμένα. «’Επί έτη μαχρά πολλά τών μικρών 
τούτων πλοίων άπέμειναν άνευ επισκευών και τώρα 
τό τρίτον τούλάχιστον τών εκατόν έν ύπηοεσία σκαφών 
τής κλάσεως ταύτης είναι αδύνατον νά άνθέξωσιν εις 
τήν θάλασσαν. Ή καταστροφή τοϋ «Cobra» καί τά 
δυστυχήματα, τά όποια σχεδόν παρέλυσαν τό «Crane» 
«Brazen» «Uulture» καί τόσα άλλα προκαλοΰσι τήν 
γενικήν προσοχήν έπί τών ελλείψεων των. Τά πλεΐστα 
εΐσ'ιν ασθενούς κατασκευής, ασθενέστερα ν’ άντιπαλαί- 
σωσι πρός τάς καταιγίδας, αιτινες ποτέ δέν είναι μα
κράν. Και δταν ό καιρός είναι τρικυμιώδης έχουσι τήν 
ταχύτητα τών κοινών πολεμικών σκαφών.»

Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κατά τόν νέον ιταλικόν νόμον τής 15 Μαίου 1901 
ή ιταλική κυβέρνησις θά χοοηγή τή έξή; έπιδόματα 
πρός ενίσχυσιν τής εμπορικής ναυτιλίας.

40 χρυσά λεπτά κατά τόννον εις τά άτμόπλοια καί 
30 είς τά ιστιοφόρα. Τό χορηγηθησόμενον έπίδομα διά 
μέν τά ατμόπλοια δέν θά ύπερβή τά 30,000 μίλια 
έτησίως καί διά τά ιστιοφόρα 12,000 μίλια.

Τά πλοία έκ σιδήρου ή χάλυβος έχοντα χωρητικό
τητα πλέον τών 400 τόννων διά τά ατμόπλοια και 
πλέον τών 100 διά τά ιστιοφόρα θά λαμβάνωσιν ε
φάπαξ κατά τήν παράδοσιν 60 φρ. κατά τόννον άν 
καθειλκύσθησαν πρό τής 30 ’Ιουνίου 1903, 50 φρ. 
άν καθειλκύσθησαν μεταξύ τής 1 ’Ιουλίου 1903 καί 
τής 30 ’Ιουνίου 1905, 40 φρ. άν καθειλκύσθησαν με
ταξύ τής 1 ’Ιουλίου 1905 και τής 30 ’Ιουνίου 1907.

Τό έπίδομα διά τά ξύλινα ιστιοφόρα ώρίσθη είς 30 
φρ. κατά τόννον διά τά καθελκυσθέντα πρό τής 30 
’Ιουνίου 1903, 20 φρ. από τοΰ 1903 έως τοΰ 1905 
καί 10 φρ. άπό τοϋ 1905 έως τοΰ 1907.

Τό ποσόν τό όποιον θά χορηγή τό κράτος δι’ έπι
δόματα πρός τό έμπορικόν ναυτικόν δέν θά ύπερβή τά 
8 έκ. έτησίως άπό τοϋ 1901 —1902 μέχρι τοΰ 1905 
—1906.

ΝΕΟΙ ΜΗΧΛΝΚΟΙ

Κατα τας τελευταίας εξετάσεις των μηχανικών έν 
τώ Ύπουργείω τών Ναυτικών έλαβον διπλώματα 
πρώτου μηχανικού οί κ.κ. Κ. Παπαδημητρίου Ίω. 
Παπαδημητρίου, Δημ. Καλλιέρος, Νικ. Σταύρου, 
Πέτρ. Μανιδάκης, I. Δαφνόπουλος, Κ. Σαρδέλης, 
Ζαφ. Άνατσίτος, καί Ίω.’Γιανίτσης μή παρουσιασθέν- 

των τριών. Ό β' τάξεως μηχ. Απ. Χέλμης έκρίθη 
ίκανες 3ta δίπλωμα α'. τάξεως. Διά δίπλωμα β'. τά- 
ςεως εχρίθη ικανός δ Τριαντ. Μποχώρης. καί διά δί
πλωμα γ'. τάξεως ό Κυριάκος Καψιμάλης.

ΑΡΧΙΔΟΥΞ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Κατά τηλεγράφημα πρός τό ύπουργειον τών Ναυτι
κών εξ ’Ιθάκης κατέπλευσεν είς τόν αύτόθι λιμένα 
ή αυστριακή θαλαμηγός « «Νΐχβ» προερχομένη 
εκ Κερκύρας. Ό έκτελών χρέη λιμενάρχου εν τώ προ- 
σώπω τοΰ έπισκεφθέντος τό λιμεναρχείου Κυβερνήτου 
τής θαλαμηγού άνεγνώρισεν τήν A. A. Υ. τόν ’Αρχι
δούκα τής Αυστρίας Σαλβατώρ.

Η ΘΟΡΗΚΤΗ ΜΟΙΡΑ

Ή ύπό τόν ’Αρχηγόν κ. Ζώτον θωρηκτή Μοίρα 
κατά διαταγήν τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών διε- 
τάχθη νά άποπλεύση έξ 'Αγίου "Ορους, όπου μετέβη 
πρός έπίσκεψιν τών Μονών και κατευθυνθή είς Μιτυ- 
λήνην.

Τό δρομολόγιον τής Μοίρας έχει όρισθη ώς εξής 
παραμονή έν Μιτυλήνη 3 ημέρας, έν Σμύρνη έξ καί έν 
Σάμω 4 ημέρας.

Ο ·Ν. ΜΙΑΟΥΛΗΣ»

Τό ύπό Κυβερνήτην τόν κ. Δαμιανόν εύ’δρομον «Ν.
Μιαούλης» άπέπλευσεν έκ Βρέστης κατευθυνόμενον 
είς Λισσαβώνα.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Κατά τάς έξετάσεις τών νέων έμποροπλοιάρχων 
έπέτυχε μεταξύ τών άλλων καί ό μεμορφωμένος νέος 
κ. Θεμ. Ψιακής έκ Μιτυλήνης, πρώτος άν δέν άπα- 
τώμεθα έκ Μιτυλήνης. Ό κ. Ψιακής σκοπεύει μετ’ 
ολίγον νά άπέλθη πλησίον τών έν ’Αμερική αδελφών 
του, όπου θά είσέλθη είς Σχολήν έμποροπλοιάρχων, 
ΐνα καταρτισθή έτι μάλλον τελειοποιούμενος καί εις 
τήν ’Αγγλικήν.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών εκαάτον είς ά
παντα τά ίν Άθήναις βιβλιοπωλεία καί ίν 
τφ «’Αβηναϊκφ βιβλιοπωλεϊφ» παρά τό Υ
πουργείο* τών Ναυτικών.

ΕΛί 
φύλλα τής «ΛΙαυτοκής ’Ελλάδος» 
πωλούνταο είς τό αύτόθο πρακτορεδον 
των εφημερίδων.

EIV ΚΕΡΚΥΡΑΑ 
επίσης παρά τώ κ. ΛΙοκ. Ίωαννίδη 
πράκτορο τών ’Εφημερίδων.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτική» ’Ελλάς» πωλείται είς τό βιβλιο

χαρτοπωλείων ό «Έρμης» τοΰ κ. Γ. Ν. Άλεξάκη.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΓΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Λϊεος Λ-ςμενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπο Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

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

Περί Έξαρτοσμοΰ τών Πλοίων ύπδ 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.-

€>αλασσογραφεκός χάρτης ‘Ελλάδος,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΓΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ flEQΡΗΤΗΣ ΕΝ Τ ΑΤΓΑΝIQ
ΑΧ- Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

(‘Ασφαλίζει έπί σωμάτων άτμοπλοίων, ίστιοφο'ρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, άτυχημάτων κ.λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Λρχ. 12

ΕΤΙΙΪΙΑ ΪΓΑΔΙ’ΟΜΗ
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 

Φρ. χρ. 1 »
ΙΞΛΜΙΙΆΟΪ

, » τ » » y
Ot κ.κ. συνδρομηταί παρακαλούνταε νά συνοδεύωσο τάς αιτήσεις των 

πΡος εγγραφήν μετά τού αντιτίμου.

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

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

Άνεμολόγοον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμματα Λίαποέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρδς τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτική,ς ‘Ελλάδος συστημένη» έπιστο- 
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τδν αίτοΰντα.



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ κα, Σια
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ— ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡAΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τη.Ιεγραφ Διεύθυνσις. CoTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ παπαοικονομος
(ΜίΉτηςτών'Ελλην. άΐιιοπλοίων άπό το 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί δλων τών ειδών τα; ναυλώσεις και πάσαν 

ύπόδεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
έκφορτώσεις αυτών. Οί έπϊθυμοϋντες νά. έργασβώσι μέ 
τόν κ. Παπαοικονόμου θα ευρωσι πρωτοφανή έργατι 
κότητα συνδυαζομένην μέ την οικονομίαν.

Διεύθυνσις. G. Pappaiconomos
Sensale Maritimo

BARCELLONA

L- KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων έταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. ‘Υποκαταστήματα είς 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην και άλλους λιμένας.

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ και Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: ΛΛ.ΛΙΕΖΗΛΙ, Κωνσταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξιτέλους 8

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

χονται έμπομεύματα έπί προμήθεια 
*αί προναολώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αί ατμόπλοια.

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

Ζητούνται μηχανικοί σ! , . καϊ γ'.
τάξεως “Ελληνες κατέχοντες Αγγλικά δι
πλώματα δι ’ άτμόπλοιον «'Ήπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι πρδς τδν Κον Ρ. Sp. 
Topali. GaraMunteni, Roumanie.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAIGie
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο
βίφ 'Υποκαταστήματα είς Λονδΐνον καϊ Ταϊ-

♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καϊ έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαϊ έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο
βίφ και Νοβοροσίσκ?).


