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·1»ρ. χρ. 1 »

Είς άρθρον δημοσιευθέν πρδ έτους έν τή 
έφημερίδι τδ «“Αστυ » έξεθέσαμεν τού; λό
γους, δι’ ούς έπήλθεν ή παρακμή τής 'Ελ
ληνικής ναυτιλίας.

"Ηδη δμως ήρχισε ν’ άναζή αυτή και 
μάλιστα άπδ τών τελευταίων τεσσάρων έ- 
τών ή άνάπτυξις αυτής προβαίνει μετά το- 
σαύτης ταχύτητος, ώστε μετ’ ου πολύ 
θέλει καταστή έκ τών κυριωτέρων παρα ■ 
γωγικών δυνάμεων. ;

"Ενεκα τούτου έζητήσαμεν νά ύπολογί- 
σωμεν κατά τδ δυνατδν είς ποιον σημεϊον 
προόδου έφθασεν ήδη καί κατά πόσον ή 
δράσις αύτής έπηρεάζει τήν νομισματικήν 
κίνησιν τής χώρας, όπως τή βοήθεια αύ
τών κρίνη τις περί τής σπουδαιότητος τής 
έπιχειρήσεως.

Πρδς τούτο έλάβομεν έκ τής όλης δια- 
χειρίσεως αύτής τά ποσά, άτινα εισέρχον
ται νΰν είς τήν χώραν, καί έκεϊνα, άτινα 
είνε δυνατδν, λαμβανομένων καταλλήλων 
μέτρων, νά μή πληρώνωνται είς τήν άλ 
λοδαπήν.

Τά ύφ ’ έλληνικήν σημαίαν φορτηγά άτ- 
μόπλοια άνέρχονται σήμερον είς 110, άτινα 
κατατασσόμενα καθ ’ ήλικίαν καί τόννους 
φορτίου έχουσιν ώς έξής :

ιξαμιιχοι;
» » y

συνδρομηταί παρακαλοΰντα6 να συνοοεύωσι τάς αιτήσεις των . Λ Ί  ' __ __

» y
Oc χ.κ. <πρός εγγραφήν ρετα τοΰ άντιτίμ,ου.

σωπεύουσι κεφάλ. 1,880,000 λιρών στερ
λινών ήτοι 47,000,000 φράγκων χρυσών.

Έπί του κεφαλαίου τούτου ύπελογίσα- 
μεν καθαράν μέσην έτησίαν πρόοδον 16 ο)ο 
ήτοι λίρας 300,800.

ηΛιχία άξΗ,θμ,ος ΤΟΥΤΟΙ, φΟξίΖίΟν

30 καί άνω 3 6084
29 — 25 7 13867
24-20 14 31116
19 — 15 16 41956
14—10 40 131102
9— 5 21 83301
4— 1 9 37330

110 344756
ψφώνως πρδ ς τούς άνω άριθμούς εύρί-
,ομεν δτι τά ατμόπλοια ταΰτα άντιπρο

ΧΗΜ. «ΝΑΤΤ. ΕΛΛ » Οί κρατιίάαντες τόν πρώτον καί δεύτερον άριΟμόν τΐίς «Ναυτικής 
’ Ελλάδος» θεωρούνται όυνδροιιιιταί αύτής.

Λαμβανομένης ύπ' δψιν τής άξίας καί 
τής ηλικίας έκάστου σκάφους, τά έτησίως 
πληρωνόμενα άσφάλιστρα άνέρχονται είς 
175,000 λίρας, οί δέ μισθοί τών πληρω
μάτων είς λίρας 1 30,000 ήτοι έν δλω.

Διανεμόμενα κέρδη 300,000
’Ασφάλιστρα 175,000

Μισθοί πληρωμάτων 130,000

605,000 
’Εξ αύτών άφαιρουμεν τά έξής ποσά: α') τδ 
μέρος τοΰ καθαρού κέρδους, δπερ ύπδ τύπον 
μερίσματος ή τόκου καί χρεωλυσίου πλη
ρώνεται είς κεφαλαιούχους Έλληνας ζών- 
τας έν τή άλλοόαπή. Γό ποσδν τοΰτο δύσκο- 
λον είνε νά υπολογίση τις άκριβώς, ούχ 
ήττον φρονοΰμεν δτι δέν άπέχομεν πολύ τής 
άληθείας λαμβάνοντες αύτδ ίσον πρδ τδ 
1)10 τών καθαρών κερδών ήτοι 30,000 
λίρας.

β') Τ ’ άσφάλιστρα, άτινα πληρώνον
ται έξ ολοκλήρου είς ξένας άσφαλιστικάς 
έταιρίας.

γ') Λίρας 13,000 ποσδν, δπερ πληρώ
νεται είς τούς έν τοϊς έλληνικοϊς άτμο- 
πλοίοις ύπηρετοΰντας ξένους μηχανικούς.

δ ) Τδ ήμισυ τών μισθών τών λοιπών 
πληρωμάτων ήτοι λίρας 57,500, αίτινες 
ΰποθετομεν δτι δαπανώνται έν τή άλλο- 
δαπή.

Γδ άθροισμα τών άνω άριθμών δίδει 
λίρας 277,500, ας άφαιρουμεν άπδ τών 
605,000, ύπολ είπονται δέ ούτω λίραι 328, 
000 ήτοι περί τά 8,200,000 φρ. χρ. είς 
ά ανέρχεται τδ έκ τών φορτηγών άτμο- 
πλοίων είσαγόμενον ποσδν χρυσοΰ. Είς τοΰ
το θά προσετίθεντο έτι 4—5 έκατομμύρια 
φράγκα, έάν τά έλληνικά άτμόπλοια ήσφα- 
λίζοντο έν τώ τόπω καί τά πληρώματα 
άπετελοΰντο μόνον ύφ’ Ελλήνων.

Τά άπδ τοΰ ’Ιουνίου 1,900 μέχρι σή-



100 Ναντικΐι 'Ελλάς

Ναυτικΐι 'Ελλάς 101
[χερον άγορασθέντα άτμόπλοια ανέρχονται 
είς 31 ήτοι

άντιπροσωπεύοντακεφάλαιον 15500909 φρ.

ηλικία άριθμός τότ/οι φορτίου

99—25 2 6400
24-20 3 8609
19—15 5 15700
14 — 10 6 23500
9— 5 7 26000
4-1 8 28800

31 109000

χρυσών.
'Η άθρόα αΰ η αγορά προήλθε κυρίως, 

διότι πολλοί έκ τών έφοπλιστών παρακι-

ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΑΑΗΛΟΑΣΦΑΑΕΙΩΝ

Κατά τάς στατιστικάς, τάς όποιας άνέγνων 
είς μερικά Ελληνικά φύλλα, ό άριθμός τών ύπό 
Ελληνικήν σημαίαν άτμοπλοίων ύπερβαίνει τά 
200, και ύπάρχει πάσα λογική ελπίς δτι είς τό 
τέλος τοϋ παρόντος έτους 1901, θά αύξηθή ό 
κατάλογος τών άτμήρων Ελληνικών σκαφών 
κατά 10 ή καί Γίκοσι νέα πλοϊα. Ούτως άξιο- 
θαύμαστος και παρήγορος είναι ή πρόοδος της 
εγχωρίου ναυτιλίας καί χάριτες οφείλονται είς 
τούς όπωςδήποτε συντελέσαντας είς τήν άνά- 
πτυξιν και παγίωσιν τοϋ σωτηρίου έργου τής 
άναγεννήσεως τής Ελληνικής ναυτικής βιομη
χανίας

Άλλά πόσον μεγαλειτέρα θά λτον ή χαρά 
παντός φιλοπάτριδος, έάν σύν τή αποκτήσει 
στόλου εμπορικού άτμοκινήτου όφειλομένου ά- 
ποκλειστικώς είς τήν πρωτοβουλίαν τών ιδιω
τών, παρετηρεϊτο καί ή κυβερνητική ή τρα
πεζιτική ύπ-βοηθούσα τό έργον τών πολιτών! 
Άτυχώς όλίγιστα σημεία τοιαύτης ευεργετικής 
δοάσεως άναφαίνονται, διότι δέν θεωρώ ώς μέ
σον προκοπής τήν εύεξήγητον προθυμίαν μερι
κών τοκογλύφων καί άθεοφόβων κεφαλαιούχων! 
Καί τφόντι μόλις μετά 70 έτών έλευθέρου πο
λιτεύματος άνεγνωρίσθη ή άνάγκη κατασκευής 
μονίμων δεξαμενών πρός καθαρισμόν καί δώρ- 
θωσιν τών πλοίων, καί έπί έβδομήκοντα έτη οί 
ταλαίπωροι "Ελληνες ναϋται έτρεχον πότε είς 
τόν Τάραντα, πότε είς τήν Μελίτην καί Τεργέ
στην, πολλάκις δέ καί είς αυτήν τήν Κωνσταν
τινούπολή, δπου οί όπισθοδρομεκοί καθ’ ήμά; 
Τούρκοι, πρό τριακονταετίας ήδη, κατεσκεύα- 

νηθέντες έκ τής έπελθούσης ύπερτιμήσεως 
τών άτμοπλοίων έθεώρησαν πρόσφορου τήν 
στιγμήν, δπως έκποιήσωσι τά παλαιότερα 
σκάφη, ήδη. έπελθούσης ύποτιμήσεώς τί
νος, προβαίνουσιν είς άγοράν άλλων νεω- 
τέρων. Έκ τής παραβολής δέ τών δύο ά
νωτέρω πινάκων γίνεται καταφανής ή έπελ- 
θοΰσα βελτίωσις· άλλά πλήν τών άνω 
άναφερομένων 31 άτμοπλοίων ναυπηγούν
ται πολλά και σχετικώς μεγάλης χωρητι
κότητος σκάφη, άτινα μετά τινας μήνας 
θέλουσι σπουδαίως αύξηση καί βελτίωση 
τδν στόλον τών ’Ελληνικών φορτηγών άτ
μοπλοίων.

Π. Καλλιγλς

σαν, διά χειρός Ελλήνων μηχανικών, καί έν 
τώ μέσω μεγίστων τεχνικών δυσχερειών, τρεις 
λαμπροτάτας δεξαμενάς! Μόλις πρό δύω ή 
τριών έτών άφήσαντες κατά μέρος τάς περί Άτ- 
λαντίδος γνώσεις τοΰ θείου Πλάτωνος άπεφα - 
σίσατε νά διατάξητε πλους ύπερωκεανείους καί 
νά βεβαιωθήτε, de V1SU περί τής ύπάρξεως 
τής ’Αμερικής καί τών νήσων Άντιλλών! Είθε! 
νά άναφανή τέλος καί έπί τοϋ καταλόγου τών 
διερχομένων τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ άτμο
πλοίων, τό όνομα Ελληνικού τίνος σκάφους συ
νεχίζοντας τήν δόξαν τοΰ Νεάρχου καί άνακα- 
λύπτοντος δτι καί τά έπίλοιπα πέντε μέρη τοΰ 
κόσμου ύφίστανται και δέν είναι γέννημα δυ
τικής φαντασίας!

Τί δέ νά εί'πωμεν περί τής ευτελούς σχεδόν 
έλλείψεως ειδικών ναυτικών βιβλίων, περί έλ
λείψεως ναυτικής πρακτικής σχολής, περί έλλεί
ψεως ύδρογραφικών πινάκων κτλ;

’Ενώ οί μεσόγειοι Ρώσσοι και οί Ρωμοΰνοι 
άπέκτων, κατά τό ένόν στόλους έμπορικών άτ
μοπλοίων διά τής έμφρονος ένεργείας τών οι
κείων κυβερνήσεων, μόνη ή ’Ελλάς άδιαφορούσα 
διά τό ζωτικόν ζήτημα τής Θαλασσίου συντά
ξεως, κατεγίνετο άνενδότως είς άτελευτήτους 
αγώνας περί συνταγματικών άρχών καί δι
καίων, ε’ς συζητήσεις άκάρπους και άηδεϊς περ'· 
πολιτικών θεωρητικών γνώσεων, είς άνοήτους 
ύποδοχάς κομματαρχών κηρυσσόντων τόν λόγον 
τών καλπονοθεύσεων καί είς τόν διοργανισμόν 
τοΰ καρναβάλου καί λοιπών άλλων θεαματι

κών καί κακοηθεστάτων τολμημάτων!!
’Εν τώ μεταξύ: έ'ρρει τχ κά.ίω!
Ζητώ συγγνώμην έάν, παρασυρθείς ύπό τής 

ρύμης τοΰ λόγου, είπον τινά δακέθυμα, καί 
έπανέρχομαι είς τό περί ούσιωδών έλλείψεων κε- 
φάλαιον

Μεταξύ τών καταφανέστερων αναγκών τής 
άναβ’.ούσης ναυτιλίας μας πρέπει νά κατατά- 
ξωμεν τήν σύστασιν ναυτικών άσφαλειών!

Τά διακόσια άτμήρη σκάφη πληρώνουσι φό
ρους ασφαλιστικούς βαρύτατους είς ξένα έθνη! 
Πρόχειρος λογαριασμός θζ σάς πείση δτ’ι ύπέρ 
τά 4 εκατομμύρια φράγκων χρυσών έξάγονται 
έτησίως άπό τήν ‘Ελλάδα καί άπό χεϊρας Έλ- 
ληνικάς, διά τάς άναποφεύκτους ασφαλείας, και 
μεταβαίνουσιν είς Αγγλίαν, Ρωσσίαν, Αύ- 
στρίαν καί Γαλλίαν!

Αί ξέναι άσφαλιστικαί έταιρίαι είναι ό ση
μερινός Μινώταυρος τής έθνικής ναυτιλίας! Καί 
διά τί τοϋτο; Διότι δέν ύπάρχει δυστυχώς ού
δεμία πρωτοβουλία εύγενής, ούτε κυβερνητική, 
ούτε ίδιω τική. Καιρός είναι πλέον νά ύπερπηδή- 
σωμεν τάς μικράς δυσχερείας τής θεμελιώσεως 
τοπικών ασφαλειών, καί μάλιστα άλληλοασφα- 
λειών, διά νά διευκολύνωμεν τό έργον τών προ
σωπικών έπιχειρήσεων! Τά ελληνικά ατμόπλοια 
δυσκόλως σήμερον εύρίσκουσιν άσφαλιστάς πρός 
(> ή 7 καί 8 τοϊς εκατόν, ένώ διά τής άλληλοα- 
σφαλείας θά καταβιβασθή ό απαραίτητος αυ
τός φόρος είς 5, 4, καί 3 τοϊς εκατόν άνακου- 
φιζομ των επαισθηζώ:: των ιφοπ.ΐιστώνϊ Τοι
ουτοτρόπως αντί 4,000,000 φράγκων χρυσών 
θά πλήρωσή ή ναυτιλία μόνον 2,000,000 καί 
ταϋτα έντός τοΰ τόπου, γονιμοποιοΰσα άλλως 
έθνικάς βιομηχανίας. Τό κέρδος, ώς βλέπετε 
δέν είναι μικρόν μολονότι δέν άνέφερα τά ιστιο
φόρα. Καιρός λοιπόν είναι ώς είπον άνωτέρω, 
μία γενναιοτέρα ναυτική κίνησις τών ιδιοκτη
τών ‘Ελληνικών σκαφών νά κατατροπώση τήν 
βουλιμίαν τών ξένων άσφαλειών καί τήν άδια- 
φορίαν τής ‘Ελληνικής πολιτείας!

Δέν θέλω νά έκταθώ είς τά περί όργανώ- 
σεως τών άσφαλιστικών εταιριών, διότι τό ζή
τημα αυτό έμελετήθη ήδη είς όλα τά εύνομού- 
μένα έθνη καί ύποδείγματα πλεϊστα όσα ύπάρ- 
χουσι. Δέν πρόκειται περί εφευρέσεω. χΚΐά. 
περί λογικής καί τίμιας μιμήσεως]

Α>λ’ ίσως ύπηχήση τις ότι θά ύπάρξωσι 
κακοήθεις ίδιοκτήται πλοίων καί κενοί πλοίαρ
χοι άτμοπλοίων δυνάμενοι νά άπατήσωσι τάς 
άσφαλε;ας πρός έπιτυχίαν αίσχράς ώφελείας. 
Είς άπάντησιν τολμώ νά ύπομνήσω δτι αί έξαι 
ρέσεις δέν ααταστρέφουσι τόν κανόνα καί ό'τι έκ 
τών συμβουλίων τής άλληλοασφαλείας έξαρτά- 
ται ή παραδοχή καί ή άπάλειψιςτών ονομάτων 

τών προστρεχόντων είς τά γραφεία τής άσφα- 
λείας. “Αλλως τε διατί ή ϋπαρξις κακοβού- 
λων δέν έμποδίζει τήν σύστασιν ασφαλειών έναν- 
τίον τής πυρκαϊάς καί τόσον άλλων κινδύνων; 
‘Γποθ έτω μάλιστα δ'τι οί ελληνες έφοπλισταί 
έχοντες άμεσον συμφέρον νά μειώσωσι τά έξοδα 
τά έτήσια τών ταξειδίων των θά φανώσι καί 
δικαίως άγρυπνοι φύλακες τοΰ εταιρικού κεφα
λαίου!

Προσθέτω τελευτών δτι ούδέποτε θά παύσω- 
σιν αϊ ενστάσεις και αντιρρήσεις είς κάθε έπι- 
χείρησιν διότι-

"Οποιος δέν θέλει νά ζύμωση πέντε μέραις 
κοσκινίζει.

Κούταλη τή 7 Μαίου 1901
AnovroACx Τραμοτνγανας

NEON ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΤΑΧΥΠΛΟϊΝ

Τό νέον ταχύπλοον άτμόπλοιον «Καφηρεύς» 
τού ιδιοκτήτου κ. Ευαγγέλου Χατζηκωσταντή 
έφθασε πρό ημερών έν Σύρφ.

Οί έπισκεφθέντες τό νέον περικαλλές ατμόπλοι
ου έθαύαασαν διά τόν διάκοσ<ον τών αιθου
σών καί τήν πληθύν τών πολυτίμων έπίπλων 
καί σκευών, δι’ ών τό σκάφος καί οί θάλαμ.οι 
είναι έφοπλισμένοι.

’Εκτός τής πολυτελείας ταύτης έχει καί τό 
προτέρημα νά φέρη έπί τών έποτίδων λαμπράν 
άτμάκατον δυναμένην νά περιλάβη ασφαλώς 
10—15 πρόσωπα, σωτηρίους λέμβους καί έν 
γένει δλα τά άπαιτούμενα σωστικά ναυτικά 
μέσα.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Παρά τών έν Σύρφ χρωματεμπόρων έργο- 
στασιαρχών αδελφών Κατσιμαντή κατεσκευά- 
σθησαν πρό δύ ο έτών χτιμικαί συνθέσεις χρω
μάτων έρυθρού καί πρασίνου διά τά ύφαλα τών 
άτμοπλοίων, τοΰ όποιου ή διάρκεια ύπερβαίνει 
τό έτος, ή δέ άξια είναι τό ήμισυ τών Εύρω- 
παϊκών χρωμάτων.

Οί δοκιμάσαντες πλοίαρχοι τών φορτηγών 
άτμοπλοίων έμειναν πολύ εύχαριστημένοι καί 
διά τήν στερεότητα καί διά τήν διάρκειαν 
καί άπεοάοισαν νά μεταχειρίζωνται τά χρώ
ματα ταϋτα είς τό μέλλον άφοΰ έκ τής χρή- 
σεως αυτών έξαρτάται μεγάλη οικονομία.

’Εκ μέρους τών έργοστασιαρχών κ.κ. Κατσι- 
μαντή παρέχεται πάσα έγγύησις καί δείγμα πρός 1 
δοκιμήν.
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ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΣΥΝΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ARMEMENT COLLECTIF)

(Συνέχεια έχ τοϋ 4ου τεύχους )

Αριθ. 471. Ό συνεφοπλιστής, ό άπαλλο- 
τριώσας την μερίδα αύτοΰ έπί του πλοίου, έξα- 
κολουθεϊ νά θεωρήται, ώς συνιδιοκτήτης, άπέ ■ 
ναντι τών λοιπών συνεφοπλιστών, ενόσω ή ά- 
παλλοτρίωσις δέν έγνωστοπουήθη παρ’ αύτοΰ τε 
κ ΐ τοΰ αγοραστού, πρός τούς συνεφοπλιστάς ή 
πρός τόν διαχειριστήν τοΰ πλοίου. — Υπέχει δέ 
άπάσας τάς πρός τούς άλλους συνεφοπλιστάς 
ύποχρεώσεις αύτοΰ, δσας άνέλαβε πρό της γνω- 
στοποιήσεως ταύτης.

Ό άγοραστής μερίδος, εΐνε ύπόχρεως άπό 
τοΰ χρόνου τής άποκτήσεως ώς συνεφοπλιστης, 
πρός τούς λοιπούς.

Οί όροι τοΰ συμβολαίου τοΰ συνεφοπλισμοΰ, 
αί ληφθεϊσαι άποφάσεις, καϊ αί συνομολογηθεΐ- 
σαι διαπραγματεύσεις, αντιτάσσονται πρός τόν 
άγορασ-ην, οί δέ λοιποί συνεφοπλισταΐ, δύναν 
ται έκτός τούτου νά έπικαλεσθώσι κατά τοΰ 
άγοραστοΰ, δλας τάς έπικειμένας είς τόν πωλη- 
τήν ύποχρεώσεις ύπό την ιδιότητα τούτου ώς 
συνεφοπλιστοΰ έν σχε'σει πρός την άπαλλοτριω- 
θεϊσαν μερίδα, μη παραβλαπτομε'νων τών κατά 
τοΰ πωλητοΰ δικαιωμάτων τοΰ άγοραστ ΰ.

Παφατ. *Η άπαλλοτρίωσις τής μιάδος τοΰ 
συνεφοπλιστοΰ, ούδεμίαν άλλοίωσιν επιφέρει είς 
τάς σχέσεις τών συνεφοπλιστών, ό δέ άγοραστης 
οΰτω ύπεισε'ρχεται είς τά δικαιώματα και τάς 
ύποχρεώσεις τοΰ πωλητοΰ, άπό τής πρός τούς 
συνιδιοκτήτας γνωστοποιήσεως τής άπαλλοτρι- 
ώσεως.— Ή διάταξις αύτη εΐνε σύμφωνος πρός 
τό άρθρον 113 τοΰ Γερμ. Έμπορ. Κώδικος, δυ 
νάμει τοΰ όποιου τίθεται ή γενική περί εταιριών 
άρχη, καθ’ ήν ό εισερχόμενος εις Εταιρίαν ύφι · 
σταμε'νην ήδη, ένε'χεται ώς καί οί λοιποί συνε 
ταϊροι διά πάσας τάς ύποχρεώσεις τάς ύπό τής 
εταιρίας συνομολογηθείσας πρό τής εισόδου αύ
τοΰ, θεωρούμενης άκύρου πάσης έναντίας συμ
φωνίας.—Παρομοίαν διάταξιν περιε'χει καί ό 
’Ιταλικός ’Εμπορικός Κώδιξ τοΰ 1882 άρθρον 
78. "Οθεν παρ ’ ήμϊν, ένθα ό έμπορ. νόμος 
σιωπά περί τούτου, ή διάταξις τοΰ άνωτε'ρω 
άρθρου άποτελεϊ έξαίρεσιν τής όρθοτέρας καί 
καθ’ ημάς γνώμης, ήτοι οτι ό άγοραστης μερί- 
δος ύπεισε'ρχεται είςδλα τά δικαιώματα καί τάς 
υποχρεώσεις τοΰ πωλητοΰ κατά παράβασιν τών 

περί εταιριών παραδεδεγμε'νων, καθ’ ά ό νε'ος 
συνέταιρος δέν εύθύνεται διά τάς πρό τής εισό
δου αύτοΰ είς τήν εταιρίαν συνομολογηθείσας ύ- 
ποχρεώσεις, έκτός έάν έγε'νετο περί τούτου συμ
φωνία.— ΙΙαραβ. καί Α'. Πετρίτση περί εται
ριών Τ. 1. άριθ. 149). Τό άρθρον τοΰτο διε'πει 
τάς συνέπειας τών συνεφοπλιστών μεταξύ τής 
προκειμε'νης άπαλλοτριώσεως μερίδος. Διά τοΰ 
μεθεπομένου δμως άρθρου 474 καί 442 τοΰ 
αύτοΰ Κώδικος ορίζονται αί πρός τσς τρίτους 
συνέπειαι

Άριθ. 472, Ή μεταβολή τών προσώπων 
τών συνεφοπλιστών δέν έπάγεται διάλυσίν τοΰ 
συνεφοπλισμοΰ.

Ό θάνατος, ή πτώχευσις, (ΚθΙ1 Kurs), ή 
ή νόμιμος άνικανότης προς διαχείρισιν τής ιδίας 
περιουσίας του συνεφοπλιστοΰ, δέν έπάγεται 
τήν διάλυσίν τοΰ συνεφοπλισμοΰ.

*0 συνεφοπλιστής δέν δύναται νά παραιτηθή 
τοΰ δικαιώματος του, ούτε νά άποκλεισθή τού
του.

Παφατ. ‘Ο θάνατος, ή πτώχευσις καί ή νό
μιμος ή δικαστική άπαγόρευσις έπιφέρουσι τήν 
λύσιν πάσης εταιρίας. Έν τούτοις έπί συνεφο- 
πλισμοΰ, δυνάμει τής έξαιρεσικής ταύτης δια- 
τάξεως τά γεγονότα ταΰτα ούδαμώς κωλύουσι 
τήν έξακολούθησιν αύτοΰ.

Άριθ. 473 Ή διάλυσις τοΰ συνεφοπλισμοΰ 
δύναται ν’ άποφασισθή ύπό τής πλειονοψηφίας. 
Ή άπόφασις πρός άπαλλοτρίωσιν τοΰ πλοίου, 
ϊσοδυναμει πρός άπόφασιν διαλύσεως.

"Οταν ή διάλυσις τοΰ συνεφοπλισμοΰ, ή ή 
άπαλλοτρίωσις τοΰ πλοίου άπεφασίσθη, τό πλοΐον 
πωλείται δημοσίως. Ή πώλησιςδέν γίνεται, ό
ταν τό πλοϊον εΐνε ναυλωμένον διά τινα πλοΰν, 
ή δταν τοΰτο δέν εύρίσκεται είς τόν λιμένα 
τής νηϊολογήσεως ή είς λιμένα τινά τοΰ Κρά
τους.

Έάν έν τούτοις τό πλοΐον έθεωρήθη ώς άνί- 
κανον πρός πλοΰν, δύναται. νά πωληθή καίτοι 
εύρίσκεται ύπό ναύλωσιν ή έν ξένω λιμένι. 'Γπό 
τοεούτους δμως όρους εΐνε άναγκαία ή συναί- 
νεσις άπάντων τών συνεφοπλιστών.

Παρατ. ΙΊότε τό πλοϊον εΐνε άνίκανον πρός 

πλοΰν, δέν ορίζει ό έμπορικός ημών νόμος, δύο 
δμως εΐνε οί λόγοι, δι’ ούς τό πλοϊον δέον νά 
θεωρηθή άνίκανον πρός πλοΰν, είτε ή άπώ ■ 
λεία τοΰ πλοίου καί παντελής αύτοΰ έκ ναυα
γίου καταστροφή, είτε ή περίπτωσις, καθ’ ήν 
ή έπισκευή τοΰ πλοίου καθίσταται ματαία, 
τοΰτο δέ λαμβάνει χώραν οσάκις ή δαπάνη 
τής επισκευής ύπερβαίνει ή εΐνε τούλάχιστον ϊση 
πρός την αξίαν τοΰ πλοίου, ήν ήθελεν έχει 
τοΰτο μετά τήν έπισκευήν. (Alauret droit 
maritime άριθ. 1772 Valill. Ερμηνεία τοΰ 
διατάγματος τοΰ 1681 έν άρθρφ 19,Φλογ. 
καί Χρυσανθοπούλου Ναυτ. Δίκαιον άριθ. 270).

Ακριβέστερος δμως ό Γερμανικός νόμος καί 
πληρέστερος πάντων καθορίζει τάς περιπτώσεις 
καθ’ άς τό πλοϊον θεωρείται άνίκανον πρός πλοΰν 
ώς εξής- α'.) δταν ή έπισκευή εΐνε άδύνατος 
άπολύτως, ή δταν είς τόν τόπον, ένθα τό πλοϊον 
εύρίσκεται, ή έπισκευή δέν δύναται νά γείνη, τό 
δέ πλοϊον δέν δύναται νά όδηγηθή είς τον λιμένα 
ένθα ή επισκευή εΐνε δυνατή’—καί β' .) δταν 
αί δαπάναι ύπερβαίνουσιν τά τρία τέταρτα τής 
άρχικής αύτοΰ άξίας.

Σΰρος
Εμ·'. Μακργγιχννης 

δικηγόρος

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Οϊ ίδιοκτήται τών ατμόπλοιων καί οί διευ- 
θυνοντες αύτά πλοίαρχοι όφείλουσι νά γνωρίζουν 
πότε ή μηχανη τοΰ άτμοπλοίου των λειτουογεϊ 
καλώς καί πότε ό Μηχανικός των δέν έκτελεϊ 
πιστώς τό καθήκον του.

Ό καταμερισμός τής φυλακής τών μηχα
νικών έπί τών φορτηγών άτμοπλοίων διαιρείται 
είς τρία μέρη, άνά τέσσαρας ο>ρα έκαστος μη
χανικός εργαζόμενος καί άναπαυόμενος έπί οκτώ 
πάλιν ώρας. Τήν φυλακήν τοΰ μηχανικού πα
ρακολουθεί άνάλογον προσωπικόν διά τήν ύπη- 
ρεσίαν καί έν γένει τά καθέκαστα του πολυά
σχολου τούτου ναυτικού έργο >.

Αλλά τήν άνωτέραν διεύθυνσιν καί έπο- 
πτείαν τής μηχανής καί τών άτμολεβήτων έχει 
ό Αος μηχανικός, είς τόν όποιον αντανακλά πά
σα παράληψις καί πάσα ζημία έξ άσυγγνώστου 
προερχομένης άμελείας αύτοΰ.

Μηχανικός άτεχνος ή άπρόσεκτος δύναται 
νά γίνη πρόζενος μεγάλων συμφορών καί άνε- 
πανορθώτων ζημιών έπί τοΰ πλοίου, ή μικρά 
πλημμελής ύπηρεσία αύτοΰ είναι ικανή νά κα- 
ταστρέψη τήν μηχανήν καί τούς άτμολέβητας 

καί τά έξαρτήματα αύτών, έάν εγκαίρως δέν 
γείνη γνωστός καί δέν ληφθώσι τά κατάλληλα 
προφυλακεκά έναντίον του μέτρα

Γνώρισμα άλάνθκστ ν τής άξίας τών τοιού- 
των μηχανικών είναι τα εζης ουσιώδη φαινό
μενα

Ιον) Κτύποι καί κρότοι άσυνήθεις τών γο
νάτων κλονίζοντες τό σύστηρα τής μηχανής, 
οΐτινες δέν καταπκύουσιν ούτε μέ αύτήν τήν 
αφθονίαν τής λιπά·σεως = λάδωμα.

2ον) Μετριασμός τών στροφών τής μηχανής 
καί έλάττωσις τής ταχύτητος τοΰ άτμοπλοίου.

3ον) Τριβείς τακτικώς θερμαινόμενοι καί 
κράτητις επομένως τής μηχανής έν μέρει.

4ον) Φωναί έσωτερικαί προξενούμεναι άπό 
τά έμβολα έντός τών κυλίνδρων.

5ον) Συρίγματα άκουόμενα μακράν τοΰ άζο 
νος τριβομένου επί τών κουζινέτων άκανονίστως

6ον) Κακός σχηματισμός άναλόγου κενού 
κατά τήν κίνησιν τής μηχανής καί πλημμελής 
λειτουργεία ο ου βλου συστήματος.

7ον) Λέβητες διαρρε'οντες καί κατά συνέπειαν 
κατάπτωσις τοΰ άτμοΰ κτλ.

8ο ν) Συνεχής έξάτμισις τοΰ άτμοΰ έκ τοΰ 
έςατμιστήρος καί έπο/ένως καθαλάτωσις περισ
σότερα τοΰ συνήθους, είς τό έσωτερικόν τών 
άτμολεβήτων.

9ον) Κακή διατήρησις, λόγω άμελείας, τών 
άτμολεβήτων καί ταχεία φθορά αύτών.

Καί άλλα ών ούκ έστίν άριθμός.
Διά τοΰτο πρέπει νά θεωρώμεν τούς μηχανι

κούς συνδεδεμένους άναποσπάστως μέ την καλήν 
ύγείαν τών μηχανών τών άτμοπλοίων καί νά 
έκλέγωμεν αύτούς κατόπιν δοκιμής έφαρμοζο- 
μένης έπί μήνας, χάριν άναγνωρίσεως τής άξίας 
αύτών.

Υπάρχει ιδέα είς πολλούς δτι οί ξένοι μη
χανικοί, έχουσι μεγάλα προσόντα’ άλλά τό 
τοιοΰτον δέν έφαρμόζεται δυστυχώς είς δλους 
τούς ξένους. Πολλοί δέ ίδιοκτήται άτμοπλοίων 
έχουσι πείραν τής πικράς ταύτης άληθείας καί 
μόνον διά τών ήμετέρων μηχανικών εύρον οι
κονομίαν καυσίμου ύλης, πειθαρχίαν καί έπι- 
σκευάς, άσυγκρίτφ τώ λόγφ, ολιγωτέρας.

Οί "Ελληνες μηχανικοί, έκτός τής πολυχρο
νίου αύτών πείρας, τής ίκανότητος καί τιμιό
τητας αύτών, έχουσι τήν φιλοτιμίαν νά άφή- 
νωσι τήν ύπηρεσίαν των άμεμπτον, θεωροΰσι δέ 
τήν μηχανήν τοΰ άτμοπλοίου των ώς θυγατέρα 
αύτών, ήν μετά πατρικής φιλοστοργίας περι
ποιούνται.

Συνιστώ επομένως τό μέτρον τοΰτο τοΰ 
προσλαμβκνειν ίδικούς μας μηχανικούς είς τά 
άτμόπλοια, τό όποιον θά άπκλλάξη τούς ΐδιο- 
κτήτας, διευθυντάς καί πλοιάρχους τών άτμο-
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ΙΤΑΑΙΚΟ,’ΝΕΠΤΝΑΪΤΙΚΟΝ

Είς τά εργοστάσια Pattison τής Νεαπόλεως 
χατεσχευάσθησαν τά τελειότερα άντιτορπιλλικά τής 
Μεσογείου Ν e m b ο χαί La m bo καί έδοκιμάσθησαν 
τήν περασμένην εβδομάδα μέ τρικυμιώδη θάλασσαν 
διά τήν εύστάθειαν καί την αντοχήν.

Τά σκάφη ταΰτα χατεσκευάσθησαν άπό χάλυβα
γαλβανισμένον καί είχον τάς έξής διαστάσεις.

Μήκος μέτρα 63 καί 40 εκατοστά.
Πλάτος » 6 00 »
"Υψος » 4 00 »
Βύθισμα » 2 10 »

Έχτοπιζουσι δέ χώρον 330 τόννων
Ή δύναμις τών δύω μηχανών είναι 6000 ίππων,

εισι δεκεκλεισμέναι μέ 4 κυλίνδρους έχάστη,χαίτό σύ 
στημα τών λεβήτων είναι τό τελειότερον τοΰ Thotnj- 
crof t χαί τύπος τοϋ Daring.

Ή μέση ταχύτης τών αντιτορπιλλικών τούτων είναι 
31 μίλια δι’ έκάστην ώραν, δταν πρόκειται νά ταξει- 
δεύη τρεις κατά συνέχειαν ώρας τό πλοϊον. Άλλ’ δ
ταν πρόκειται νά άν πτύξη τήν μεγαλειτέραν ταχύ
τητα αύτοΰ διά μίαν μόνην ώραν τότε φθάνει μέχρι 
32—33 μίλια· ήτοι 58—59 χιλιόμετρα !

Τοιαϋτα άντιτορπιλλικά κατασκευάζονται ακόμη 
τρία Tur line, Aquilone καί Boro a, άτινα 
θά είναι έτοιμα περί τό τέλος τοΰ 1901.

Ν. Γ. Κ.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ

Το ιδιόκτητον φορτηγόν άτμόπλοιον «Λέρος» τοϋ πλοιάρχου κ. Νικήτα Ρούσσου. Ή χωρητικότης 
αύτοΰ είναι 3,100 τόννων.

πλοίων άπό τήν μάστιγος τής ιδιοτροπίας τών 
ξένων καί ανεξήγητου βαρβαρότητος μηχα
νικών.

Οί ενδιαφερόμενοι, άς δοκιμάσουν καί τότε 
ας δημοσιεύσουν διά τών στηλών τής Λαυη 
κής ΈΛΛιύος τό άποτέλεσρ/α τής δοκιμής διά 
νά ϊδουν πόσον έχει δίκαιον.

Ό παλαιός Μηχανικός
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΟΡΑ
ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Σήμερον κατά πάσαν πιθα- οτητα ανα
χωρεί είς ’Αγγλίαν ό πλοίαρχος τής «Μάρ
θας» κ. Ν. Γουδής, δπως άγοράση διά λο
γαριασμόν του κ. X. Καστριώτου καί άλ
λων νέον φορτηγόν άτμόπλοιον. Τό άτμό- 
πλοιον τοΰτο θά είναι πολύ μεγαλείτερον 
καί τελειότερων μηχανών τής «Μάρθας».

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΤΜΟΠΑΟΤΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ό ατόλος, οί πλόες, τά Οαλαμ.ηγά 
της. — Οό μ.εγάλοε πλωτοί κολοσ
σοί της. —Τά ταξεόδιά της εις Λίέαν 
'Τόρκην καί Όρλεάνην.

Έκ τών μεγαλειτέρων έν Ευρώπη ’Ατμό- 
πλοϊκών Εταιριών, ών τά σκάφη διαπλέουσι τον 
’Ατλαντικόν σήμερον είναι και ή «Hapag.»

Κυρίως ή άποκάλυψις τών αρετών τοϋ στόλου 
τής Εταιρίας ταύτης άρχεται άπό τό 1865, 
κατά τό τέλος τοΰ πολέμου ύπέρ τής ’Ανε
ξαρτησίας. δοϋσα μεγίστην ώθησιν είς τήν τα- 
χείαν συγκοινωνίαν μετά τών ‘Ηνωμένων Πολι
τειών τής Βορείου ’Αμερικής.

Κατά τό έαρ τοΰ 1867 τό άτμόπλοιον της 
« Αμμωνία» διαπλέει τήν άπό Σούθαμπτον είς 
Νέαν Ύόρκην άποστασιν είς 9 ημέρας καί 3 
ώρας, ό'περ καταρρίπτει τά μέχρι τής εποχής 
ταύτης γνωστά ρεκόρ.

Ή ταχύτης αύτη έπετάχυνε τάς διαπραγ-

Άνάφλεξις τορπίλλης, έκ τών γινομένων έν Ναυστάθμω. Ή στήλη τοΰ άναρριπτομένου ΰδατος έξαρτάται 
έχ τοΰ ποσοΰ τής γομώσεως, τής άντιστάσεως τοΰ δοχείου καί τοΰ έν τή θαλάσση βυθίσματος 

τής τορπίλλης. Ή στήλη, ήν παριστή ή ε’ικών είναι 35 μέτρων περίπου.
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γματεύσεις της «Hapag» μετά τών προνομι
ούχων χωρών της Βορείου Γερμανίας, της Με
γάλης Βοεττανίας καί τών Ηνωμένων Πολι
τειών της ’Αμερικής πρός συνομολόγησιν συμ- 
βάσεως άφορώσης την μεταφοράν ταχυδρομικών 
σάκκων. Συγχρόνως την Εταιρίαν ταύτην ήρ- 
χισε νά προτιμά καταπληκτικώς ό κόσμος τών 
ταξειδιωτών.

Ή προτίμησις δέ αΰτη τών επιβατών ήγειρε 
την άμιλλαν τής Άμβουργείου ’Αμερικανικής 
Γραμμήςκα. άλλων 'Εταιριών, αϊτινες ήρχισαν 
νά προικίζουν τόν στόλον των διά ταχέων 
άτμοπλοίων. Άλλ’ ή «Hapag» παραλλήλως 
πρός τήν ύπηρεσίαν τής Νέας Γόρκης διορ- 
γανοΐ άλλας συγκοινωνίας μέ τήν Νέαν Όρλε- 
άνην, τάς δυτικάς Ινδίας καί βραδύτερον μέ 
τήν Νότιον ’Αμερικήν.

Αί μικρότεραι Έταιρίαι πρό τής καταπλη 
κτικής ταύτης άναπτύξεως εξαφανίζονται.

Ή «Adler Line» κατά τό 1875, επιχει
ρούσα έως τότε πλους μέχρι Νέας ’Ορλεάνης 
άποθνήσκει. ’Επίσης κατά τό 1888 ή «Carr 
Linie», τό 1891 ή «Hansa Linie», βραδύ- 
τερον τά 4 άτμόπλοια τοΰ οίκου Ρίκμερς έν 
Άμβούργω, ό στόλος τών κ. κ. Φρέίτα καί 
Σία επιχειρών πλους μέχρι Ααπλάτας καί Βρα
ζιλίας καί τελευταϊον πρό ολίγου άκόμη ή 
'Εταιρία «Atlas Line».

Κατά τό τέλος του 1899 είς τήν Hapag 
άνήκον 70 ύπερωκεάνεια σκάφη χωρητικότητος 
336,500 τόννων καί ύπό κατασκευήν τήν ίδιαν 
έποχή/ έτερα 25 ύπερωκεάνεια χωρητικότητος 
179,000 τόννων.

Έκ τούτων 10 έχουσιν άνω τών 10,000 
τόννων έκαστον καί 31 άνά 5,000 τόννους 
καί άνω !

Τά 95 σκάφη τής Εταιρίας έχουσιν ονό
ματα καταλλήγοντα είς «ία», ώς Γερμανία, 
ΙΙραιτωρία, Βετσφαλία, Βουλγαρία κλπ. έκτος 
6 μόνον.

Μετά τάς τελευταίας προσθήκας καί άγο- 
ράς ή Εταιρία «Hapag» άριθμεϊ περίπου 117 
ύπερωκεάνεια άτμόπλοια, 27 είδικώς διά τούς 
πλους ποταμών και 80 διάφορα άλλα σκάφη. 
Κατά τό 1899 είχε συμπλήρωσή 395 ταξείδια, 
μετέφερεν 102,000 έπιβάτας καί έμπορεύματα 
3,034,000 κυβικών μέτρων!

Ή 'Εταιρία αΰτη κατ’ έτος διοργα/οϊ τα
ξείδια είς Νορβηγίαν καί ’Ανατολήν, τών όποιων 
έπωφελοϋνται πάντες οί κάτοικοι τής Άμβέρ
σης. Διά τάς έκδρομάς ταύτας έναυπήγησεν 
έπί τούτω άτμόπλοιον ή Εταιρία τήν «Πριγ- 
κήπισσαν Βικτωρίαν Λουίζαν» θαύμα ίδέ 
σθαι είς κομψότητα καί πλούτον καί χλιδήν. 
Τό άτμόπλοιον τούτο θά έπιχειρήση τό έρχό- 

μενον φθινόπωρον τον γύρον τού κόσμου, δέ
χεται έπιβάτας πρώτης θέσεως μόνον, μέ καμ
πίνας εύρυχωροτάτας, ηγεμονικά σαλόνια καί 
αίθουσαν γυμναστικής.

'Η «Βικτωρία Λουΐζα» είναι 450 ποδών 
μήκους, 47 ποδών πλάτους καί 30 ποδών βά
θους.

Αντίπαλος τής «Hapag» έν Εύρώπη είναι 
μόνον ή Βορειογερμανική τού Λόϋδ, ήτις έπίσης 
διαθέτει κολοσσκία καί ταχύτατα ατμόπλοια.

Κ. Ε. Α.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ίναΰλοο καί ναυλώσεις

(Τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά άνταποκριτοϋ)
19 Μαίου 1901.

Τήν εβδομάδα ταύτην κατέπλευσαν είς τόν 
ένταύθα. λιμένα 14 αγγλικά φορτηγά ατμό
πλοια μέ γαιάνθρακα έξ ’Αγγλίας. Ό ναύλος 
τούτων ήτο 8 σελ. καί 6 πένννι, 8 καί 9, 8 
καί 10 καί 9 σελλίνια κατά τόννον. ’Επίσης 
δύο ιταλικά μέ έμπορεύματα καί πέτρας έκ 
Νεαπόλεως τής ’Ιταλίας καί έν Πορτογαλλικόν 
μέ έμπορεύματα έκ Βαρκελώνης καί Μασσα
λίας. Ελληνικόν άτμόπλοιον ούδέν άφίχθη.

Τήν προσεχή εβδομάδα άναμένεται τό ελ
ληνικόν άτμόπλοιον «Μήτηρ Αργυρή» τού κ. 
Μιχαλινούδη. Τό άτμόπλοιον τούτο φέρει έν
ταύθα καί διά Συρίαν έμπορεύματα έκ τοΰ λι
μένος τής Μζσαλίας.

Αί τιμαί τών ναύλων τών κουκιών έντεύ- 
θεν δΓ’Αγγλίαν είναι σελλίνια 6 1/2—7 κατά 
τόννον, τής δέ ζακχάρεως έντεύθεν διά Νέαν 
'Γόρκην 9 σελλίνια.

★ *

'Η τιμή τών γαιανθράκων τήν έβδομάδα 
ταύτην έγένετο σταθερά. Γαιάνθραξ Κάρδιφ 
κοινής χρήσεως τράντζιτο ήγοράσθη ένταύθα 
29—30 σελλίνια κατά τόννον.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΠΟΡ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατά τήν έπίσημον στατιστικήν τοΰ έν Θεσ
σαλονίκη "Ελληνος προζένου κατά τό έτος 1900 
κατέπλευσαν είς τόν έκεϊ λιμένα ατμόπλοια ύπό 
Αγγλικήν σημαίαν 43, τόννων 62,696,ύπό Αυ

στριακήν 106, τόννων 115,969 καί 1 ίστιο- 
φόρον τόννων 182, ύπό Βελγικήν 10 άτμόπλοια 
τόννων 13,861, ύπό Γαλλικήν 75 τόννων 

105, 601 ύπό Γερμανικήν 18 τόν. 22,026, 
ύπό Ελληνικήν ιστιοφόρα μέν 226, τόννων 
10,791, άτμόπλοια δέ 163 τόν. 37,435, 
ύπό Ιταλικήν άτμόπλοια 65, τόν. 84,055 
ύπό ’Οθωμανικήν ιστιοφόρα μέν 2217 τόν. 
52,132, άτμόπλοια 154 τόννων 55,478, ύπό 
'Ολλανδικήν άτμόπλοια 25 τόννων 19,516, 
ύπό Ρουμανικήν 4 τόν. 2076, ύπό Ρωσσικήν 
63 τόν. 75,316, ύπό Σαμιακήν 18 ιστιοφόρα 
τόννων 762 καί ύπό Σουηδικήν 3 άτμόπλοια 
τόννων 3,867.

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος καταδεικνύεται ότι 
την πρώτην θέσιν έξ δλων κατά τό παρελθόν 
έτος έν Θεσσαλονίκη είχεν ή Αυστριακή σημαία, 
δεύτερα ήλθεν ή ’Οθωμανική, είτα κατά σειράν 
ή Γαλλική, ’Ιταλική, Ρωσσική, Αγγλική καί 
έβδομη ή Ελληνική.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ~ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Τοϋ έν Βραίλμ άνταποκριτοϋ μας)

Ή τιμή τών ναύλων έντεύθεν έχει ώς εξής : 
Δι’ Άντβέρπην καί Ροττερδάμην 9 σελ. έως 
9 καί 3 πέννας. ΔΓ Άμβοΰργον 9 καί 9, διά 
τήν Μεσόγειον 11 φρ. καί 25 —11,50 δι’ ατ
μόπλοια prompt.

Είς τούς λιμένας Βραΐλας καί Γαλαζίου εύ- 
ρίσκονται ύπό φόρτωσιν περί τά 20 άτμόπλοια 
ύπό διαφόρους σημαίας, έκ τούτων δέ ελληνι
κά είναι τά έξης :

« ’Αμφιτρίτη» διά Βενετίαν, «Ποσειδών» 
διά Μεσσήνην, « ’Ανδριάννα Σπαθάτου» διά 
Βενετίαν, τδ «Μπέμπε» δι’ ’Αγκώνα καί 
Βενετίαν, «Τρικούπης» διά Bilbao μέ ναύ
λον 12 σελ. καί 6 πέν.

Οί ναύλοι τών σλεπ ων είναι 1 φρ. —1,10 
διά σώματα μέτριας χωρητικότητος, ή τιμή 
τών γαιανθράκων κατά τόννον 35—36 φρ. 
καί αί τών γεννημάτων έχουσιν ώς εξής : Σί
τος 10,45—10,70 τό Hect. Τά φασόλια 
14,70—14,85 τά °/0 Κ1. 'Ο αραβόσιτος 6,* 0 
—6,80 τό Hect. καί ή βρώμη 10,80 τά °/0 κ.

Τ. Γ. 19 Μαίου.—Οί ναύλοι παραμένουσιν 
άμετάβλητοι, άτμόπλοια προναυλούνται διά 
τούς μήνας Αύγουστον, Σεπτέμβριον καί ’Οκτώ
βριον διά τούς λιμένας Άντβέρπην καί 'Ροτ
τερδάμην μέ 13 σελ. καί 6 - 13 καί 9.

Τά είς τούς λιμένα; Γαλαζίου καί Βραΐλας 
άτμόπλοια είναι τά αυτά ώς καί άνω έκτος δύο 
Αγγλικών καί τών εξής άφιχθέντων Ελληνι
κών: «Φρόσω» διά Νεάπολιν, « Έλπιδοφόρος» 
διά Σαλέρμον καί Νεάπολιν καί «Εμμανουήλ» 
διά Σαβόναν καί Ι’ενούην.

Τά ύδατα τού Δουνάβεως είναι 21 καί 3 
Αγγλικούς πόδας.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ
Ό Μοίραρχος τής έν τφ λιμένι Σύρου 

όρμούσης ’Αγγλικής τών θωρηκτών μοίρας 
έξεπλάγη διά τήν κίνησιν τοΰ λιμένος Σύ
ρου. Έλεγε δέ ζητών πληροφορίας περί 
τούτου είς τδν κ. Πρόξενον.

— Ποτέ δέν έπίστευα είς τοιοΰτον μι
κρόν λιμένα καί τόσον μικράν πόλιν νά είσ- 
έρχωνται καί νά έξέρχωνται τόσα άτμόπλοια 
καθ’ έκάστην προς άνθράκευσιν κτλ.

Καί είχε δίκαιον ό ναυτικός ξένος δι
ότι έβλεπε καθημερινώς 10—15 φορτηγά 
άτμόπλοια ερχόμενα καί άναχωροΰντα άφοΰ 
παρελάμβανο > γαιάνθρακας.

Έκορυφώθη όμως ή έκπληξίς του δταν 
έμαθεν δτι ή Σύρος πωλεϊ 80 - 85 χιλιά
δας τόννους γαιανθράκων κατ’ έτος, ους 
άγγλικά καί έλληνικά άτμότλοια κομίζου- 
σιν έξ ’Αγγλίας.

ΑΙΑ ΤΟΥΣ Κ. Κ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ

Έν Ιταλία
Οί τοποθετηθέντες φανοί έπί τής κεφαλής τών 

δύο μόλων τού λιμένος Αικάτα τής Σικελίας 
ήρ-χισαν τήν λειτουργείαν αύτών άπό τής 10 
Απριλίου 1901.Είναι περιστροφικοί μέ περίοδον 
10 δευτερολέπτων : δηλαδή 7 δευτερόλεπτα 
φωτίζουσι καί 3 δευτερόλεπτα έκλείπει τό φώς 
αύτών.

Ό πρός τόν ’Ανατολικόν μόλον φανός είναι 
πράσινος καί φαίνεται ές άποστάσεως 4 μιλίων 
μέ νύκτα καθαράν καί σκοτεινήν. "Έχει τομέα 
σκοτεινόν, δστις σκεπάζει τά έκεϊ ρηχά-

Διά νά είσέλθωμεν τήν νύκτα είς τέν λιμένα 
άπό τό Ανατολικόν στόμτ-ν τού λιμένος, πρέπει 
δταν βλέπομεν τούς δύο φανούς νά θέτωμεν δε
ξιά μας τόν πράσινον. 'Όταν δμως είσερχόμεθα 
άπό το στόμιον τού Πουνέντι (τό όποιον πρέπει 
νά γνωρίζωμεν δτι ποτέ δέν τό προτιμούν οί 
’Ιταλοί πλοίαρχοι) τότε πρέπει νά άφίνωμεν 
πρός τά δεξιά μας τόν κόκκινου φανόν.

Είς κάθε περίστασιν πρέπει νά άποφεύγωμεν 
τόν σκοτεινόν τομέα διότι τότε πλέομεν κατά 
γραμμήν πρός τά ρηχά

Νηιίος Έλβα.
Είς τήν νήσον -"Ελβαν καί είς τόν λιμένα 

αυτής Porto Logone, έπί τού μόλου παρά τό 
λιμεναρχεϊον έτοποθετήθη τετραγωνικός φανός ι 
λευκός φωτιζόμενος δΓ άσετυλίνης, τού όποιου 
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ή πρώτη, ή δίυτέρα καί ή τρίτη πλευρά είναι 
μέ λευκόν κρύσταλλον, ή δε τετάρτη μέ πράσινον. 
Γεωγραφική θε'σις αύτοΰ πλάτος Β. 42ο 45'.

Μήκος Α. 10ο 2 Γ.
Ν.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Γενικοί και Τοπικοί ’Άνεμοι 
Βορείου καί Νοτίου Ημισφαιρίου

Διευθύνσεις Άνεμων
"Οταν ό "Ηλιος πλησιάζει τόν Τροπικόν τοΰ 

Καρκίνου, ό άνεμος τοΰ Σιρόκου κλίνει περισ
σότερον πρός Νότον. Τούναντίον κλίνει πρός 
Βορράν δταν ό άνεμος τοΰ Γρέγου στρε'φεται -ίς 
την ίδιαν έποχήν περισσότερον πρός τόν Λεβάντε. 
’Επίσης κλίνει όλιγώτερον πρός Νότον δταν ό 
“Ηλιος πλησιάζει πρός τόν Τροπικόν τοΰ Αίγό 
κερω.

Αύραι θαλάσσιαι και τής ξηράς πνέουσιν ώς 
ακολούθως. Την μέν ήμε'ραν άπό τής θαλάσσης, 
την δέ νύκτα άπό τής ξηράς.

Ή Γαλήνη τοΰ ’Ισημερινού εύρίσκεται άπό 
τής 15° μοίρας Βορείου Ιίλάτους με'χρι 5° Νο
τίου.

Ή Γαλήνη τών Τροπικών εύρίσκεται άπό τής 
30° μοίρας περίπου Νοτίου καί Βορείου Πλάτους 
είς πλάτος 9°-12η μοιρών πρός τόν ’Ισημερινόν.

Μουσώνες
Οΐ Μουσώνες πνε'οντες άλλάσουν διευθύνσεις 

άναλόγως τής εποχής. Τό θέρος διευθύνονται πρός 
τάς μεγάλα; ζηράς και πρός τήν θάλασσαν τόν 
χειμώνα.

Είς τήν θάλασσαν τής Κίνας πνε'ουν μέ διεύ- 
θυνσιν Σιρόκου τόν ’Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δε
κέμβριον, ’Ιανουάριον και Φεβρουάριον, καί μέ 
διεύθυνσιν Λεβάντε, Μάρτιον, ’Απρίλιον, καί 
μέ Μαίστρον, ’Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον καί 
Σεπτέμβριον.

Τών Μουσώνων ή ξηρά εποχή συμπίπτει δταν 
οί άνεμοι πνέουν άπό τήν ξηράν, ή δέ βροχερά 
εποχή, δταν πνέουσιν άπό τήν θάλασσαν

■Ji Μουσώνες δέν άλλάσσουν αμέσως πνοήν 
καί διεύθυνσιν εναντίαν. Είς διάφορα μέρη αί 
έποχαί τής άλλαγής ύποπίπτουν είς ά*ραν γα
λήνην, είς άλλα πάλι, μέρη είς τούς μεταβλη
τούς καιρούς, καί σπανίως εις τρικυμίας καί θύ
ελλας όρμητικάς, άς ονομάζουσι Τυφώνας.

Κατά γενικόν κα όνα οί Μουσώνες άλλάσσουν 
διευθύνσεις άφοΰ έπικρατήση γαλήνη καί και
ροί οπωσδήποτε μεταβλητοί μέ βροχάς καί τρι
κυμίας είς τήν θάλασσαν τών ’Ινδιών κατά 
τούς μήνας,’Απρίλιον, Μάϊον, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον > 

Αύγουστον, Σεπτέμβριον και ’Οκτώβριον πνέου- 
σιν οί Μουσώνες μέ Γαρμπή καί ΓΙουνέντε-Γάρ- 
μπη,ο'ίτινες πλησιάζουν τήν γραμμήν 2° μοίρας 
πρός Νότον τοΰ ’Ισημερινού.

Κατά τόν ’Οκτώβριον οί Μουσώνες τών άνέ- 
μων τοΰ Γρέγου, αρχίζουν έξακολουθητικώς πνέ- 
οντες μέχρι τών μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, 
’Ιανουάριου, Φεβρουάριου καί Μαρτίου καί φθά
νουν μέχρι τής 2 ’ μοίρας Βορείου πλάτους.

(Άκολουθεϊ).
Νικγλ. Γ. Κοτςοβιλληχ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΙΙολλάκις ένεκα στενωμάτων τής ουρήθρας προ
ερχόμενων έκ διαφόρων λόγων επερχεται στάσις τοϋ 
ουρους, τό όποιον ή έξέρχεταε κατά σταγόνας, ή δέν 
έξέρχετα. δλ<· ς διόλου. Είς τήν περίστασιν αυτήν δ 
άρρωστος διατρέχει σοβαρώτατον κίνδυνον, έάν δέν κα- 
τορθώσωμεν νά τοϋ άφαιρέσωμεν τά ούρα δταν προ 
έρχωνται έκ στενωμάτων, ή νά δώσωμεν την <ύνα- 
μιν είς τόν οργανισμόν τοΰ πάσχοντος, ΐνα ούρήση δ
ταν ή πάθησις προέρχεται έξ άλλου οίτίου.

Όταν ή πάθησις οφείλεται είς στένωμα, το όπο ον 
άποφράσσει τόν σωλήνα δι’ ού έξέρχεται τό ούρος, ή 
θεραπεία συνίσταται είς τό νά είσαγάγωμεν είς την 
ουρήθραν μετά προσοχής καθετήρα έλαστικόν. Ό κα- 
θετήρ αυτός θά άνοιξη τό στένωμα καί τά ούρα θα 
έξέλθουν. Έν άποτυχίμ μεταχειριζόμεθα τα αλλα με 
σα, ών γίνεται χρήσις, δταν ή πάθησις προέρχεται εξ 
άλλων αίτιων. Θέτομεν δηλ. έπί τής κοιλίας τοϋ άρ· 
ρώ του καί ιδίως είς τό κατώτερον μέρος αύτής θερ
μά καταπλάσματα, καί τοΰ διατάσσομεν κλύσματα 
μέ χλιαρόν ΰδωρ.

’Αλλά δυνατόν καί έξ άλλης αφορμής νά μή ούρη
ση τις ποό 24 ώρών, καί τοΰτο συμβαίνει, δταν πάσχη 
τις άπό νεφρίτιδα, άλλα τότε θά προσέξωμεν πολύ 
μήπως τά βλέφαρα τοΰ άρρωστου εΐνε εξοιδημέ α ώς 
καί οί πόδες ή ή κοιλία του. Προς τουτοις θα εχη 
δύσπνοιαν καί τό πρόσωπον, ιδ’ως τα χείλη κυα ά 
Είς τήν περίστασιν αύτην καταφευγομεν εις τα χλια
ρά λουτρά έπί 20 30 πρώτα λεπτά καί πλέον, καί
ώς τροφήν δίδομεν είς τόν άρρωστον γαλα αφθονον οχι 
κοέας, ούτε ζωμόν. Πρός τούτοις αμέσως τοΰ διδομεν 
μί ν κουταλιάν τής σούπας θειϊκοϋ νατρίου (sulfate de 
soude) αέσα είς έν ποτήριον χλιαρού ΰδατος καί μετά 
αίαν ώοαν άλλο ένα κουτάλι. Τά λουτρά τά έπανα- 
λαμβάνομεν κατα 4—5 ώρας.

Ω.

0 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ
ΟΛΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΛΙΑ 

ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 

Αιάφοροε λιμένες
Άπδ Αλεξάνδρειάς ε«; ’Αγκώνα ναυτ. ρ,ίλ. 1080

» » 9 ’Αθήνας 9 9 512
9 » 9 Βαρκελώνην 9 9 4465
» » 9 Βηρυττόν 9 9 330
» » 9 άκρωτ. Hellas 9 9 599
9 9 9 » Πάπας 9 9 437
9 9 9 » Σίγκρι 9 9 539
9 » - Κανάκ 9 9 611
» 9 9 Κων/πολιν 9 750
» 9 Κέρκυραν 9 9 723
» » 9 Καλλίπολιν 9 9 634
» 9 9 Γιβραλτάρ 9 9 1805
» 9 9 Καβάκ 9 9 767
9 9 9 Ίόππην (Γιάφφα)1 9 9 270
9 9 9 Levitha Island 9 9 395
» 9 9 Λονδϊνον 9 9 3 130
9 9 9 Μάλταν 9 9 825
9 9 9 Μεσσίναν 9 9 750
9 9 9 ’Οδησσόν 9 9 1092
9 9 9 Πόρτ-Σάϊδ 9 9 125
» 9 9 Sa ria Island 9 9 315
» 9 9 Σμύρνην 9 9 540
9 9 9 Σουέζ 9 9 215

9 9 Σουλινά 9 9 1012
)> 9 9 Σΰρον 9 9 475
9 9 9 Τεργέστην 9 9 1200
9 9 9 Βενετίαν 9 9 1220

Άπδ Άλγέριον εις ’Αλικάντε 9 9 196
9 9 9 Βαρκελώνην 9 9 283
» 9 9 Καρθαγένην 9 9 180
» 9 » Κων/πολιν 9 9 1432
» • 9 Γιβοαλτάρ 9 9 410
» 9 » Χούκ 'Ολλανδίας 9 9 1825
9 9 9 Μάλταν Β 9 575
» 9 9 Μασσαλίαν 9 9 416
» 9 9 Πόρτ-Σάϊδ 9 9 1516

Άπδ Δελαγόας εις Μπούφαλο Ρίβερ 9 9 Γ20
9 0 9 Κέϊπ-Τάουν 9 9 420
» 9 9 Μέλβουρν 9 9 6200
» » 9 Νατάλην 9 9 420
9 9 9 "Αγ. Βικέντιον 9 9 4340
9 9 9 Σίδνεϋ 9 9 6180
9 » λιμένι 9 Τ έϊμπλ 9 9 420

Άπδ Ά α ί τελόδαιχον 9 Κρίμσπυ 9 9 215
9 9 9 Harlingen 9 9 55

Άπδ Άγχωνα εις Κέρκυραν 9 9 380
9 9 9 Τεργέστην 9 9 135

Άπδ Άντβέρπην εις Άλγέριον 9 V 1785
9 9 »’Αλμερίαν(Μεσογ.) > 9 15’0
9 9 9 ’Αλικάντε 9 )) 1684
9 9 9 ’Αλεξάνδρειαν ’ 1 9 9 3180
■ 9 9 ’Αθήνας 9 9 2837
9 9 9 Βαρκελώνην » 9 1880
9 9 9 Μπόναν 9 9 2000
9 9 9 Βατοΰμ 9 9 3718
9 9 9 Καρθαγένην 9 » 1610
9 9 ϊ Κων/πολιν 9 9 3140
9 9 9 Κέρκυραν 9 9 2653
9 9 9 Γένουαν )) » 2220
9 9 9 Γιβραλτάρ 9 9 1348
9 9 9 Κρίμσπυ 9 9 227
9 9 9 Harwich 9 » 130
9 9 9 Χούλ 9 9 1230
9 9 9 Κέρτς 9 9 3578
9 9 9 Leith 9 9 430
9 > 9 Leghorn » 9 2240
9 9 9 Λισσαβώνα η 9 1084
9 9 9 Λονδϊνον 9 9 180
9 9 9 Μάλταν 9 9 2365
9 9 9 Μεσσίναν 9 » 2386
9 9 9 Μασσαλίαν 9 9 2061
9 9 9 Νεάπολιν 9 9 2348
» 9 9 Όράν 9 9 1600
9 9 » 'Οδησσόν 9 9 3489
9 9 9 Πόρτ-Σάϊδ » 9 3288
0 9 η Παλέρμον 9 9 2274
9 9 9 Πάτρας 9 9 2680
9 9 9 Σμύρνην 9 9 2990
9 9 9 Σουλινά 9 9 3390
« 9 9 Ταρραγώνα 9 9 1850
9 9 9 Ταϊγάνιον 9 » 3736
9 9 9 Τύνιδα 9 9 2150
9 9 9 Τεργέστην 9 9 3024
9 9 9 Βίγκο 9 9 885
9 9 9 Βαλεντίαν > 9 1756
9 9 9 Βενετίαν 9 9 3024
9 9 9 Άρρενδάλ 9 9 530
)) 9 Χριστιανσάνδην 9 » 510
9 9 9 Χριστιανίαν 9 9 650
9 9 9 Κοπεγχ άγην 9 9 648
9 9 9 Κρονστάνδην 9 9 1323
9 9 9 Dagerort 9 9 1120
9 9 9 Δαντζίκ 9 9 923
9 9 9 Έλσινόρην 9 9 628
9 9 9 Τζέφλε 9 > 1180
9 9 9 Γκότενβουργ 9 9 565
9 9 9 llaparanda 9 9 1545
9 9 9 "Ελσινγκφορ 9 9 1200
9 9 9 Έρνοσάνδην 9 9 1250
9 9 9 Καρλσκρόνα 9 9 800
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ΑΛΛΑ ΝΕΑ» » » Κίελον » » 750
» » » Λανδσκοόνα » » 632
» )) » Λιμπάου » )) 950

» » ΜαΛμδ » » 666
» » » Μ εμέ λ » )) 955
» 1) Νάρβαν » » 1273
» » Naze (Νορβηγίας)» 0 500
» » » Νόρκοπιγκ » » 1011
» )) » ΙΙιλλάου » » 926
» » λιμένα Βαλτικής » » 1140
)) » » Ρέβελ 0 » 1168
» » » Ρίγαν » » 1102
» » » Ρόστοκ » » 762
» » » Σκάου » » 520
» )) » Στραλσούνδην » » 750
» )) Στοχόλμην » » 1064

» » Σουάϊν-μοΰντι 787
» » Τραβμοΰντι » » 751
» » » Uleaborg » » 1476
J) » )) Βάζαν » » 1330
)) » Windau » » 1015
» » Wismar » » 760
» » Wyborg » 1314

(ακολουθεί*) Κ. Ε. Α.

ΝΑΥΤΙΚΑ. ΝΕΑ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατά τον έν Βραΐλα ανταποκριτήν μας, τό άτμό- 
πλοιον «Χαρίλαος Τρικούπης» έχφορτώνει γαιάνθρακας 
εις τόν έχει λιμένα. Μετά την έχφόρτωσιν θά παρα
λαβή νέον φορτίον καί θά αναχώρηση δι’ ’Ιταλίαν. 
Ή τιμή τού ναύλου του ώρίσθη είς 11 φρ. και 25 
κατά τόννον.

— Τό άτμόπλοιον «Παρθένων» άνήκον είς τόν έν 
Ταϊγανίω κ. Διαμαντίδην καί Σία άφίκετο είς τόν 
Πειραιά μέ φορτίον σίτου. Μέρος άπεβίβασεν είς Πει
ραιά, τό δε ύπόλοιπον αύτοΰ είς Βώλον.

—Τόάτμόπλοιον «Χρυσόμαλλη Σιφναίου» υπό πλοί
αρχον τόν κ. Π. Άντωνέλλον αναμένεται είς Πειοαιά 
αΰριον Δευτέραν.

— Τό άτμόπλοιον «Έπτάλοφος» έναυλώθη έκ Νι- 
κολάεφ διά Μασσαλίαν πρός 10 φράγκα τόν τόννον, 
κατά τήν συνάδελφον «Σφαίραν».

— Τό άτμόπλοιον «Θεόδωρος Σιφναϊδς» ύπό πλοί
αρχον τόν κ. Ίω. Χαρόπουλον εύρίσκεται ύπό έκφόρ- 
τωσιν είς Κατάνην. Μετά τοϋτο θά χαταπλεύση πρός 
άνθράκευσιν είς Πειραιά καί θά άναχωρήση διά Ταϊ- 
γάνιον-

— Ύπό έκφόρτωσιν έπισης εύρίσκεται είς Γένουαν 
τό άτμόπλοιον «Αδελφοί Σιφναίου» .

—Τό άτμόπλοιον «Μαρία» τών κ.κ.Κομηνάκη κλπ. 
έν Ταϊγανίω, ύπό πλοίαρχον τόν κ. Εύθ. Λεβαντήν, 

κατέπλευσεν είς Πειραιά προχθές Παρασκευήν πρός άν- 
θράκευσιν.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν είς 
Πειραιά τά άτμόπλοια «Ήρα» τοΰ Τζών έκ Κ)πόλεως, 
«Ήπειρος» τής Πανελληνίου έκ Χίου, «Έρνέστος 
Φώσκολος» έκ Μεσσήνης πρός άνθρακευσιν καί «Στύ- 
ρια» έκ Κ)πόλεως.

— Επίσης τό γαλλικόν τοΰ Μεσσαζεοή «Σενε
γάλη» έκ Μασσαλίας, «Μάρθα» έλλην. έκ Ταϊγανίου 
με φορτίον σίτου, «Μιτυλήνη» έλληνικόν έκ Γενούης 
πρός άνθράκευσιν, «Ποσειδών» τοΰ Τζών έξ Άλεξαν- 
δρείας-Δηλου, «Ηράκλεια» τοΰ Κουρτζή έκ Κοήτης, 
«Σάμος» τής Πανελληνίου έκ Τεογέστης Καλαμών, 
«Πελοπόννησος» έλληνικόν έκ ΙΙοντοηρακλείας μέ φορ
τίον γαιανθράκων, κα· τά γερμανικά «Λέσβος» καί 
«Σπΰρος» έξ ’Αμβούργου Μελίτης.

— ’Επίσης τά ελληνικά άτμόπλοια «Μπέμπε» 
καί «Άνδριάνα Σταθάτου» έκ Βραΐλας πρός άνθοά- 
κευσιν.

ΝΑΥΛΟΙ

(Τοΰ er Κάρδιφ άνταποχριτοΰ μας)
Αί τιμαί τών ναύλων όιά τά φορτώνοντα έντεΰθεν 

άτμόπλοια γαιάνθρακα εχουσιν ώς έξής : Δι’ Άλγέ- 
ριον 8 φρ. καί 50, δΓ ’Αλεξάνδρειαν 9 σελλί ια, διά 
Βρινδήσιον 8 καί 6, διά Βαρκελώνην 9 καί 3, διά 
Κατάνην 8 καί 9, διά Κωνσταντινούπολή 8, διά Σι- 
βιταβέκιαν 8 καί 6, διά Leghorn 8 καί 6, διά Γέ
νουαν σελ. 8 καί 3 πέν., διά Μασσαλίαν 10 φρ., διά 
Μάλταν 7 σελ., διά Μεσσήνην 8 καί 9, διά Μαντα- 
λέναν 8 καί 6, δι’ ’Οδησσόν 8 καί 3, διά ΙΙόρτ-Σάϊδ 
8 καί 6, διά Παλέρμον 8 καί 9, διά Πειραιά 8 καί 
9, διά Ρέτζιο 8 καί 9, διά Σαβόναν 8 καί 3, διά 
Σΰρον 8, διά Σμύρνην 8 καί 9, διά Σουλινα 8 καί 
6, διά Σπέτσιαν 8 καί 6, διά Τεργέστην 9 καί 6, διά 
Τάραντα 8 καί 6, διά Βενετίαν καί ’Αγκώνα 9 καί 6 
καί διά Νεάπολιν ’Ιταλίας 8 καί 6.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Καί κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα αφίκοντο αρ
κετά φορτία σίτου, ώς τηλεγραφοΰσι δέ έκ Ταϊγανίου 
ή αγορά τών σιτηρών έκεΐ έγένετο σταθερά έκάστης 
ψάθας τεμωμένης 9 ρούβλια καί 20—25 καπίκια.

Τήν προσεχή έβδομάδα έπισης αναμένονται φορτία 
σίτου έκ Ρωσσίας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Ό έν 'Αλεξάνδρειά ανταποκριτής μας δΓ έπιστολής 
του άπό 19 Μαΐου μάς γράφει δτι ζητοΰνται ατμό
πλοια διά 2 ναύλους πετρών έξ ίταλικοΰ λιμένος δΓ 
’Αλεξάνδρειαν μέ 8,50 λίρας ίταλικάς κατά τόννον. 
"Εκαστον τών φορτίων τούτων δεν είναι μεγαλείτερον 
τών 2,000 τόννων.

Οί έκ τών ’ιδιοκτητών καί πλοιάρχων έπιθυμοΰντες 
τοιαύτην ναύλωσιν δύνανται να άποταθώσι δι* έπιστο
λής των είς τούς έν ’Αλεξάνδρειά ναυλομεσίτας κ. κ.

John Ζ. Coufoudakis et Gie, οΐτινες θά προτιμήσωσι ί 
τά έλληνικά ατμόπλοια.

’Επίσης ζητείται έν άτμόπλοιον 2—2,300 τόννων 1 
διά φόρτωσιν πορσελάνης έκ Σαντορίνης είς ’Αλεξάν
δρειαν. Πληοοφορίαι περισσότεραι δίδονται παρά τών 
ιδίων ναυλομεσιτών.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Η τιμή τών γαιανθράκων έν τή άγορά Πειραιώς 
ύπέστη μικοάν τινα πτώσιν, κατά τήν παρελθοΰσαν 
έβδομάδα. Ή τιμή έν τούτοις τοΰ συνήθους γαιάνθρα- 
κος Κάρδιφ παοέμεινεν εις 24 —25 σελλίνια κατά τόν. 

(Τοΰ er Κάρδιφ ά»ταποκριτοΰ ιιαο./
Αί τιμαί τών γαιανθράκων ένταΰθα έχουχιν ώς 

έξής: Γαιάνθραξ χονδρός Κάρδιφ α’ ποιότητος 18 σελ. 
καί 3 πέν. —18 καί 9. β’ ποιότητος 17 σελ. καί 9 
πέν. γ' 16 καί 6 καί δ' ποιότητος 16 σελλίνια. Λε
πτός γαιάνθραξ α' ποιότητος Κάρδιφ 9 σελ. καί 6 πέν. 
έως 9 καί 9· καί β’ ποώτητος 8 καί 9.

Γαιάνθραξ Νιοΰπορτ χονδρός α' ποιότητος' 16 σελ. 
καί 6 πέν. καί 6' ποιότητος 15 καί 6.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τα ναυτικα είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αύτών τά άγγλικά λινέλαια, βρασμένα 
τιμώνται κατ’ δχάν πρός δρ. 2.50.

Τά αύτα άβραστα πρός 2.40.
Τά κεδρωτά σχοινιά τής Τεργέστης πρός 2.40, τοΰ 

δέ Βελγίου 2.20.
Τά λευκά σχοινιά τιμώνται 2.60 κατ’ όκάν.
Τά έκ τοϋ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

Χρώματα
Τό λευκόν χρώμα μολύβόου τής α’. ποιότητος πω

λείται πρός 1.50 κατ’ όκάν, τής δευτέρας δέ ποιότη
τος 1.10.

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαϋρον ξύλον, πράσινον 

κλπ πρός 1.10.
Αϊ τιμαί τών βερνικίων ώς τοΰ Άμερικανικοΰ, αγ- 

γλικοΰ καί γαλλικοΰ ποικίλλουν αναλόγως τοΰ είδους 
καί τής ποιότητος αύτών άπό δραχ. 8—12.

’Επίσης αί τιμαί τών άλύσσων, άγκυρών, συρμά
των σιδηοών καί χαλύβδινων δια πλοία, στυπίων, 
σπάγγων καί ίστιοπάνων ποικίλλουσιν αναλόγως τής 
ποιότητος καί τοΰ πάχους αύτών.

ΠΩΑΗΣΙΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ

Ό έκ Γαλαξειδίου πλοίαρχος κ. Εύθ. Χαρδαβέλας 
ποοκειμένου νά προβή είς άγοράν άτμοπλοίου έπώλη- 
σεν είς τόν έξ Ένουσών πλοίαρχον κ. Μιχ. ΙΙατρώναν 
τό ίστιοφόρον αύτοΰ εκ τόννων 730. Τό ίστιοφόρον 
τοΰτο, νηολογημένον έν τώ λιμένι Γαλαξειδίου, επω" 
λήθη άντί 33,000 φράγκων χρυσών.

Ό κ. Χαρδαβέλας εύρίσκεται κατ’ αύτάς εις 
Αθήνας συνεννοούμενος πρός καταρτισμόν τής δμα- 
οος μεθ’ ής προβή εις τήν άγοράν νέου άτμοπλοίου.

— Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην εις τήν νησίδα Λέ- 
ρος τοΰ Ναυστάθμου έτυφεκίσθη δ είς θάνατον καταδι
κασμένος ναύτης τοΰ Πολ. Ναυτικοΰ Σπυρ Γιαννιώ- 
της ώς διαπράξας άνθρωποκτονίαν.

— Ό πλοίαρχος τοΰ «Ποσειδώνος» τοΰ οίκου Στα
θάτου κ. Α. Φερεντΐνος παρέδωκεν είς τό λιμεναρ- 
χεΐον Πειραιώς 150 φρ. ώς εισφοράν τοΰ προσωπικοΰ 
τοΰ πλοίου ύπέρ τοΰ Έθν. Στόλου.

— Κατα τήν συνάδελφον «Σφαίραν» πρός παρα
λαβήν τοΰ άρτι άγορασθέντος έν Άγγλίμ άτμοπλοίου 
ύπό τών Ελλήνων κεφαλαιούχοι τής Βιέννης ’Αδελ
φών Τοπάλη άπήλθεν δ έξ ’Ιθάκης έμποροπλοίαρχος 
κ. Κ. Θεοφιλάτος.

—Τό άτμόπλοιον τοΰτο έσται τό μεγαλήτερον έλλη
νικόν άτμόπλοιον.

— Οί κ. κ. ’Αδελφοί Τοπάλη εύρίσκονται είς δια 
πραγματεύσεις ποός άγοράν καί ετέρου μεγάλης χωρη 
τικότητος.

— ’Επίσης δύο γνωστοί έφοπλιστικοι έλληνικοί οί
κοι προτίθεται ν’ άγοράσωσι δύο άτμόπλοια ών έκατε- 
ρον θά έχη χωρητικότητα 4.000 τόννων φορτίου. Αί 
συμφωνίαι έκλείσθησαν καί ύπολείπεται μόνον η επι- 
σκεψις.

— Κατέπλευσαν είς Πειραιά προχθές Παρασκευήν 
τό αύστριακόν «Κάστωρ» έκ Κρήτης, τό ιταλικόν 
«Ciava» έκ Θεσσαλονίκης καί τό ρωσσικόν «Τσάρος» 
έκ Χίου.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

20 Μαΐου 26 Μαΐου

Ήνοπ. δάνειον............ Δρ. 106.75 | 106.75

'Ομολογία»
Λαχ.’Εθν. Τραπέζης. . . » | 663 | 669.50

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

3952.50
230
166.50 
1179.—

395.—
234.—
67.25
179.50

Μετοχαί 'Εταιριών

Μεταλ. Λαυρείου...............»
Σιδηρ. Άθην. Πειραιώς. » 
Σ. Άθην.-ΙΙειρ.-Πελ. . . · 
Σιδηρ. Θεσσαλίας........... »
Δημ. καί Δημοτ. 'Εργων » 
Γεν. Έταιρ. Έργοληψ.. » 
Έλλ. Πυριτιδοποιείου.,. » 
Πανελ. ’Ατμοπλοίας.... » 
Έταιρ. Μονοπωλίων.... » 
’Αεριόφωτος ’Αθηνών...» 
Ήλεκτρ. 'Εταιρίας·... »

Νομίόαατα

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

117.—
348.—
56.50
131.50
81.—
203
109
227
478.—

97.50

122.—
352.—

55.25
131.75
85.25

204.—
107.—
229.—

100-25
480.—

32.15
40.15
36.45

32.25
40.30
36.60

»
»
»



ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΓΛΑΝΙΟΡΓΑΝ LIMITED

(GLAMORGAN COAL COY LIMITED)
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

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

Γένοβα, Νεάπολις, Σαβάνα, Κωνσταντινουπολις κ.λ.π.
ΊΠιοκτήται τών ανθρακωρυχείων.

Hood’s Merthyr Smokeless Steam Coal

Προριηθευταί τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρχείου.

Έτησία παραγωγή Γαιανθράκων Το'ν. 1,000.000.
Έτήσία κακασκευή Κοκ » 300.000.

Αντιπρόσωπος έν ΙΙειραιεϊ Γ. K.A5KAIVOII/1.2.
Τό’Αγγλικόν Ναυαρχεϊον είς τάς τελευταίας π ιομηθείας του έδωόε παραγγελίαν Hood’s 

Mertyr άνω τής τετοαπλαόίας η είς παόαν άλλην Εταιρίαν ποόότιιτος.

Ι_· KOUKE
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης ’Αντι

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

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ KAI ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο
βίω 'Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο- 
βίφ καί Νοβοροσίσκ1/).

Κ. ΙΥΙΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 7 ΟδΟΣ ΒΟΥΒΟΥΛ.ΙΝΑΣ 7

Ό μόνος έν ΙΙειραιεϊ έχων γνάιίια χρώ
ματα Μοραβίας διά τά ατμόπλοια. ’Αποφεύ
γετε τάς νοθείας άγοράζοντες χρώματα μόνον 
παρά τοΰ κ. Κωνότ. Μιχαλοπούλου.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδδς Πραξιτέλους 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ- ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έρ-πορικών άτμ.οπλοίων 

και ναυλομ.εσϊται. Αιεύθυνσις τηλε
γραφική: ΛΛ1¥Ε5ΕΙ·ΐν, Κωνσταντι
νούπολην.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί

ναι έν Έλλάδι έτησίως δρζχ. I ’2. καί έν τώ 
Έξωτερικώ φρ. χρ 12. Έξάμηνος έν Έλ- 
λάδι δρ. 7 καί έν τΰ> Έξωτερικώ φρ. χρ. 7.

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ>

Πωλοΰνται άντί 30 λεπτών έκαθτον εις ά
παντα τά έν Άθάναις βιβλιοπωλεία καί έν 
τώ «Άθιιναϊκώ βιβλιοπωλείω» παρά τό Ύ- 
πουργεΐον τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
‘Η «Ναυτικά» Ελλάς» πωλείται είς τό βιβλίο- 

χαρτοπωλείο» δ « Έ ρ μ ή ς » τοϋ χ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων ατμόπλοιων.
ΤηΔεγρα^· ΔιεύΟντσις. COTZIAS, SYRA.


