
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(συνέχεια άπο φύλλον 14ον).

ΚΑΝΩΝ ΙΑ’
Μισθοί καί διατροφή τοϋ πληρώματος έν 

τω λιμένι της αναγκαστικής προσορμίσε
ως.

‘Οσάκις πλοϊον ένεκα τών γεγονότων ή χά
ριν τών επισκευών, περί ών προβλέπει ό 
προηγούμενος Κανών Γ. προσορμισθή εις λι- 
με'να τινά ή όρμον - οί μισθοί τοϋ πλοιά'οχου, 
τών αξιωματικών, και τοϋ λοιπού πλ.ηρώματος, 
ώς καί αί δαπάναι της διατροφής αύτών καθ’ 
δλον τον χρόνον τοΰ αναγκαστικού αύτοΰ σταθ
μού καί μέχρι τής ημέρας τοϋ άπόπλου του 
ή μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν ήτο εις θέσιν νά 
άποπλεύση πρός έξακολούθησιν τοΰ πλοϋ του, 
καταλογίζονται εις τήν γενικήν άβαρίαν.

Έάν όμως τό πλοϊον κηρυχθή άνίκανον πρός 
πλοϋν. ή άδυνατεϊ νά εξακολούθηση τό ποοω 
ρισμένον αύτοΰ ταξείδιον, τά άνωτέρω μισθώ
ματα καί δαπανήματα τά μετά τήν περί άνι- 
κανότητος πρός πλοϋν άπόφασιν, ή τά μετά τήν 
διακοπήν τοΰ πλοΰ δέν καταλογίζονται εις τή ι 
γενικήν άβαρίαν.

ΚΑΝΩΝ IB'
Βλάβαι έπι τοϋ φορτίου προξενηθεϊσαι 

έκ της έκφορτώσεως.
'Οσάκις ή φόρτωσις, ή άποθήκευσις, ή άνα 

φόρτωσις καί τό άναστίβασμα τοΰ φορτίου κατα- 
ταχθώσιν είς τήν γενικήν άβαρίαν, τότε μόνον 
καί αί άπώλειαι καί αΐ ζημίαι αί είς αύτό προ
ξενηθεϊσαι ένεκα τών πράξεων τούτων καταλο
γίζονται είς τήν γενικήν άβαρίαν

ΚΑΝΩΝ ΙΓ'
Κανονισμός αφαιρέσεων έπι τής αξίας 

τών δαπανών τής έπισκευής.
Αί δαπάναι τής έπισκευής τοΰ πλοίου αί κα- 

τατασσόμεναι διά τοΰ κανονισμοΰ είς τήν γενι
κήν άβαρίαν, ύπόκεινται είς τάς εφεξής άφαιρέ- 
σεις, ένεκεν τής άνακαινίσεως άντικειμένων ών 
είχε γίνει χρήσις (διαφοράς τής άξίας τού νέου 
έν σχέσει πρός τόν παλαιόν.) ήτοι’
1)ον.  "Ως πρός τά σιδηρά καί χαλύβδινα πλοία 
άπό τής άρχικής έν τφ νηϊολογίφ εγγραφής μέ
χρι τής ημέρας τοΰ δυστυχήματος.

Α'). Κατά τό πρώτον έτος τής ηλικίας τών.
Πάσαι αί δαπάναι τής έπισκευής καί άνα

καινίσεως καταλογίζονται ολόκληροι, έξαιρουμέ- 

νου μόνον τοΰ χρωματισμού τής τρόπιδος τοΰ ό
ποιου ή δαπάνη περιορίζεται κατά έν τρίτον.

Β') Κατά τό δεύτερον καί τρίτον έτος τής 
ηλικίας τοΰ πλοίου.

Άφαιρεϊται τό έν τρίτον τών έξόοων τής 
έπισκευής καί άνακαινίσεως τών ξύλινων μερών 
τού σκάφους, τών ιστών καί έξαρτίων, τών έ- 
πίπλων, καί τροφών, τών ύαλίνων ή μετάλλι
νων σκευών ώς έπίσης τών έξόδων πρός προμή
θειαν ιστίων, σχοινικών (μή μεταλλίνων)σκευών 
σκεπασμάτων καί χρωματισμών.

Μειοΰνται κατά έ'ν έκτον τά έξοδα τής έπι- 
σκευής, τών σχοινιών καί έτέρων μετάλλινων έ
ξαρτίων καί άλύσσεων, τού ίκκαρίου τής μη
χανής, τών ατμηλάτων έργατών καί τών προ
σαρτημάτων αύτών, τών άτμηλάτων γεράνων 
καί τών παραρτημάτων αύτών. Έπί πασών 
τών λοιπών έπισκευών ούδεμία γίνεται άφαίρε- 
σις.

Γ'). Άπό τού τρίτου μέχρε τοΰ έκτου έτους.
Θέλουν γίνεσθαι αί αύται άφαιρέσεις,οίαι αί 

άναφερόμεναι έν τή άνωτέρω ύπό στοιχεϊον Β 
μέ τήν διαφοράν ότι θέλει άφαιρεϊσθαι τό 1)6 
τής άξίας τού σιδηρού έξοπλισμού τών ιστών 
τού έξαρτισμοΰ, καί τών μηχανών συμπεριλαμ
βανομένων έν ταύταις καί τών λεβήτων, καί τών 
παραρτημάτων αύτών.

Δ') Άπό τού έκτου έτους μέχρι τοΰ δε
κάσου.

Όμοιας άφαιρέσεις πρός τάς μνημονευομέ- 
νας έν τή ύπό στοιχ. Γ. —μέ τήν διαφοράν 
ότι θέλει άφαιρεϊοθαι τό 1)3 τής άξίας τής έ · 
πισκευής τοΰ σιδηρού έξαρτισμοΰ τών ιστών, 
καί άνακαινίσεως ή έπισκευής ολοκλήρου τού 
μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων καί τών λε
βήτων καί πάντων τών προσαρτημάτων των), 
καί έπί όλων έν γένει τών έξαρτίων.

Ε') Άπό τοϋ δέκατου έως τού δεκάτου πέμ
πτου έτους.

Άφαιρεϊται τό 1)3 πασών τών δαπανών 
έπισκευής καί άνακαινίσεως, έξαιρουμένων τών 
έκ σιδήρου έργασιών έπί τού σκάφους, καί τών 
άλύσσεων, ών άφαιρεϊται μόνον τό 1)6 τής δα- 
πάνης τής έπισκευής ή άνακαινίσεως.

Έπί τής άξίας τών αγκυρών ούδεμία γίνε- » 
ται άφαίρεσις.
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ζ" .) Έπΐ πλοίων ήλικίας άνωτέρας τών δε
καπέντε ετών.

Άφαίρεσις τοΰ 1)3 τή; αξίας γίνεται έπΐ 
όλων τών ανακαινίσεων καί επισκευών.

Έπΐ τών αγκυρών ούδεμία γίνεται άφαίρε- 
σις— έπΐ δέ τών άλύσσεων άφαιοεΐται τό έν 
έκτον της αξίας αυτών

Ζ') Έν γένει.
Αί αφαιρέσεις κανονίζονται κατ’ αναλο

γίαν της ηλικίας τοϋ πλοίου καί ούχΐ χατ’ 
αναλογίαν της ηλικίας τού είδικώς άντικαστα- 
θέντος η έπισκευασθε'ντος αντικειμένου. Κατ' έ- 
ςαίρεσιν κανονίζονται συμφώνως προς την ει
δικήν αυτών ηλικίαν τά δίπλα και πρός άντι- 
κατάστασιν έν τώ πλοίω φυλασσόμενα αντικεί
μενα, τών όποιων δέν έχει γίνει χρήσι-.

Η δαπάνη τών χρωματισμών τής τρόπι- 
δος δέν καταλογίζεται εϊς τήν γενικήν άβκρίαν 
έάν δέν έγένετο αύτη έντός τών έξ μηνών τών 
προηγηθέντων τοΰ δυστυχήματος.

Δέν ύπόκειται είς άφαίρεσιν ή άξια τοΰ πα- 
λαιοΰ ύλικοΰ έπΐ άντικειμένων έπισκευασθέν- 
των άνευ προσθήκης νέου ύλικοΰ, ώς καί έπΐ 
διπλών άντικειμένων, ώνδέν έγένετο χρήσις, ώς 
άνωτέρω εϊρηται.

2) Έπΐ ξύλινων ή μικτοΰ συστήματος 
πλοίων.

Ούδεμία άφαίρεσις γίνεται έπΐ πλοίων ηλι
κίας ενός έτους άρχομένου άπό τής άρχικής έν 
τώ νηϊλογίω έγγραφής αύτών.

Έπΐ πλοίων ηλικίας μείζονος τοΰ ενός έτους 
γίνεται άφαίρεσις τοΰ 1)3 μέ τάς έφεξής έξαι- 
ρέσεις.

Ή άζία τών άγκυρών καταλογίζεται ολό
κληρος.

Αί άλύσσεις ύποβάλλονται είς ύποτίμησιν 
τοΰ 1)6.

Διά τά μή χρησιμοποιηΟέντα έπιπλα καί 
σκεύη, καί τά λοιπά αντικείμενα υπάρχοντα 
έν ταϊ; άποθήκαις τοΰ πλοίου πρός άντικατά- 
στασιν ούδεμία γίνεται άφαίοεσις.

Ή δα πάνη τής περιχαλκώσεως περιλαμβά
νεται ολόκληρος —Λαμβάνεται δέ ώς βάσις τό 
τίμημα τοΰ νέου χαλκοΰ κατά βάρος 'ίσον προς 
τόν άποσπασθέντα παλαιόν, έκπιπτομένου τοΰ 
καθαροΰ προϊοντος τοΰ παλαιοΰ χαλκώματος.

Η καρφική, τό στυπίον καί αί δαπάναι 
τής έργασίας τής περιχαλκώσεως ύποτιμώνται 
κατα Α/3.

3) Δι ’ όλα έν γένει τά πλοία.
Η δαπάνη τής έπισκευής τών βλαβέντων 

σιδηρών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών ποσών τών πληρωθεντων είς τούς έρ- 
γασθέντας διά τήν άφαίρεσιν καί έκ νέου τοπο- 
θετησιν τών έπισκευασθέυτων άντικειμένων υπο

λογίζεται άνευ άφαιρέσεως τινός.
Τό διά τήν έπισκευήν καταβληθέν δικαίωμα 

είς τήν διοίκησιν τής δεξαμενής, συμπεριλαμβα- 
νομένης πάσης δαπάνης μεταφοράς, άμαξαγω- 
γίων, μισθώσεως χρήσεως ιστών, άντενών καί 
ετέρων όίωνδήποτε .έργαλείων ή ύλικών χορηγού
μενων χάριν τής επισκευής ύπό τής ύπηρεσίας 
τής δεξαμενής καταλογίζονται έν τώ κανόνισμα» 
άνευ άοκιρέσεως.

ΚΑΝΩΝ ΙΔ’.
Προσωρινοί έπχσκευαχ.

‘Η δκπά'-η διά προσωρινήν έπισκευήν τών 
βλαβών ,όσαι είσΐ καταλογιστέαι είς τήν γενικήν 
άβκρίαν δέν ύπόκεινται είς άφαίρεσιν τινά.

ΚΑΝΩΝ ΙΕ'.
’Απώλεια τοϋ Ναύλου.

Είς τήν γενικήν άβκρίαν κατατάσσεται ή 
άπώλεικ τοΰ ναύλου προελθοΰσκ έκ βλάβης, ή 
έξ άπωλείας τοΰ φορτίου, είτε έπήλθεν αύτη έξ 
εκούσιας θυσίας κατατακτέας είς τάς γενικάς άβκ- 
ρίας, είτε καταλογίζεται όπως δήποτε είς τόν κα
νονισμόν τής γενικής άβαρίας ώς άποζημιωτέα.

ΚΑΝΩΝ 17'.
Δχατχμησχς τοΰ δχά την κοχνην σωτηρχ 

αν άπωλεσθέντος η βλαβέντος έκουσίως 
φορτίου.

Ή ζημία ή έπερχομένη έκ τής άπωλείας ή 
βλάβης τών πρός κοινήν σωτηρίαν θυσιασθέντων 
έμπορευμάτων θέλει διατιμάσθαι κατά την πραγ
ματικήν άγοραίαν αύτών άξίαν, έν τφ λιμένε 
τής έκφορτώσεως τήν ημέραν τής άφίξεως τοΰ 
πλοίου, ή τής λήξεως τής άποστολής (διακοπής 
τοΰ πλοΰ. 1

ΚΑΝΩΝ ΙΖ'.
Συνεχσφέρουσαχ άξχαχ

Συνεισφέρουσιν είς τήν γενικήν άβαρίαν άπαν
τα τά διασωθέντα άντικείμενα έκτιμώμενα είς 
τήν άξίαν ήν έχουσι κατά τήν στιγμήν τής θυ
σίας.

Άπό τόν ναΰλον, καί τά δικαιώματα τών 
έπιβκτών κινδυνευόντων κατά τοΰ άσφκλιστοΰ 
άφκιροΰνται τά λιμενικά τέλη, οί μισθοί τοΰ 
πληρώματος, οϊτινες δέν θά κατεβάλλοντο παρά 
τοΰ έφοπλιστοΰ, έάν τό πλοϊον καί τό φορτίον 
ήθελον άπολεσθεϊ κατά τήν στιγμήν τοΰ γεγο
νότος τής θυσίας, ή τοΰ ές ού προέκυψεν ή γε
νική άβαρία- θέλουν έπίσης άφαιρεθή έκ τής α
ξίας τών συνεισφερόντων πραγμάτων πάντα τά 
άφορώντα τά πράγματα ταΰτα έξοδα, δσα έγέ- 
νοντο μετά τό δίδον χώραν ε’ς τήν άβαρίαν γε
γονός, έξαιρουμένων τών έςόδων, όσα ήθελον 
καταταχθή είς τήν γενικήν άβαρίαν.

ί οί κανόνες περί ών ό λόγος συνεζητήθησαν, έτρο-
■ ποποιήθησαν, και συνεπληρώθησαν, τελευταίου 

έν συνεδρίφ συνελθόντι μέν έν Λιβερπούλη, όρ · 
γανισθέντες δέ ύπό τών έν Λονδίνφ Κανονιστούν 
άβαριών, καί έν ταίς συνεδριάσεσιν αύτοΰ άπό 
2ό έως 30 Αύγούιτου 1890. γνωρίζον
ται έν τή πράξει ύπό τήν κλήσιν «Κανόνες 
τής 'Γόρκης καί Άμβέρσης τοΰ 1890

Τούτων ούτως έχόντων έάν έν τινι συμβάσει 
συνομολογηθή ή ρήτρα δτι δέον κατά τόν κανο
νισμόν τών άβζριών νά έφαρμοσθώσιν οί κανόνες 
τής Ύόρκης καί Άμβέρσης χωρίς νά γίνηται 
μνεία τοΰ έτους τής έν Λιβερπούλη συμπληρώ- 
σεως αύτών ήτοι τοΰ 1890, τίνες θά έφαρμο · 

, σθώσιν οί τοΰ 1890, ή οί τοΰ 1877, ή οί προ
ηγούμενοι ;

(έπεται συνέχεια)

Έν Σύρω Σ Α. Ματεςιγ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

•Ο Ήλιος

Αί παρατηρήσεις άπέδειξαν δτι καί ό "Ηλιο? 
είναι καλός οδηγός είς τούς ναυτικούς διά τάς 
κακοκαιρίας και έν γένει τάς μεταλλαγάς τών 
άνέμων.

’Ανατολή.
Ό καιρός θά είνε καλός δι ’ δλην τήν ήμέραν 

όταν είς τήν Ανατολήν τοΰ Ήλιου ό όρίζων 
είναι άνευ νεφών καί καθαρός άπό άτμούς.

Όσάκις ή φωτιζομένη πλευρά τοΰ όρίζοντος 
•/.ατά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου είναι χρώματος 
γλυκέος τριανταφύλλου θά είνε καλός καιρός-

"Οταν ό δίσκος τοΰ Ήλιου λάμπει καί καθα
ρίζονται οί άτμοΐ τής πρωίας ή ημέρα θά συ
νοδεύεται άπό καλόν καιρόν.

Τούναντίον ό καιρός θά είνε κακός όσάκις άπ ό 
τό μέρος τής άνατολής φαίνονται νέφη καί ά- 
τιεοΐ κοκκινωποί, όπισθεν τών όποιων κρύπτεται 
ό "Ηλιος.

"Οταν τό φώς τής Άνατολής τοΰ Ηλιου 
φαίνεται είς τόν ορίζοντα ωχρόν, ή δταν ό ήλιος 
φαίνεται κόκκινος κάτωθεν τοΰ άτμοΰ τοΰ όρί
ζοντος θά έχωμεν κακόν καιρόν.

Όσάκις κατά τήν Άνατολήν τοΰ Ηλιου 
πνέωσιν άνεμοι τοΰ Αεβάντε στρεφόμενοι πρός 
τήν Όστρια πρέπει vS. άναμένωμεν άνεμον Γαρ
μπή. Άλλ’ όσάκις ό άνεμος πνέει διαρκώς άπό 
τόν Λεβάντεν ή άπό τόν Σιρόκο-Αεβάντε θά έ 
χωμεν καλόν καιρόν.

Όσάκις κατά τήν άνατολήν τοΰ Ήλιου ό δί
σκος αύτοΰ έχει χρώμα θολόν (λευκόφαιον) θά 
έχωμεν κακόν καιρόν.

Δέν συνεισφέρουσι τά έπιπλα και σκεύη τών 
έπιβατών δσα δέν έχουν φορτωθεί διά φορτωτι
κής-

ΚΑΝΩΝ ΙΗ.

Κανονισμός.
Ό κανονισμός τών άβαριών θέλει καταρτί 

ζεσθαι κατά τάς διατάξεις τών άνωτέρω κανό 
νων, καί διά πάν ζήτ/.μα μή προβλεπόμενον 
παρ’ αύτών θέλουν έφαρμόζεσθαι οί νόμοι καί 
αί συνήθειαι τοΰ κανονισμού τής γενικής άβαρίας 
οί έν ίσχύϊ έν τή περιπτώσει καθ’ ήν έν τφ ,ναυ- 
λοσυμφωνητικφ δέν περιελαμβάνετο ή ρήτρα τής 
εφαρμογής τών άνωτέρω κανόνων.

Ίδωμεν ήδη κατά πόσον οί άνωτέρω κανόνες 
μεταρρυθμίζουσε τάς παρ’ ήμίν ίσχυούσας διατά
ξεις τοΰ β'.βιβλίου τοΰ ήμετέρου Έμπορ. Νόμ. 
τοΰ κανονίζοντος τά τής ναυτικής ’Εμπορίας. 
Θεωρούμεν δέ χρήσιμον τοΐς συνδρομηταίς τοΰ 
άνά χείρας περιοδικού ναυτιλλομένοις, έφοπλι- 
σταίς, καί έπΐ τής ναυτικής έμπορίας κερδοσκο- 
ποΰσιν, ερμηνευτικήν άνάλυσιν, έπΐ τό όσον οίον 
τε πρακτικώτερον, τών άνωτέρω κανόνων κατά 
παραβολήν πρός τά παρ’ ήμίν ίσχύοντα καί τά 
παρά ταίς νομοθεσίαις ετέρων κρατών, μεθ’ ών 
εύρισκόμεθα έν συνεχεστέρκ έπικοινωνίοι.

Οΐ πλοίαρχοι πρό πάντων, οί ναυλομεσίται, 
καί οί έφοπλισταΐ δέον νά έχωσι πλήρη γνώσιν 
τών διαφόρων διατάξεων τών σχετιζομένων πρός 
τάς ναυλώσεις καί πρός τάς άσφαλείκς, δπως έν 
ταϊς παρ’ αύτών συναπτομένκις συμβάσεσι μη 
ύποπίπτωσιν έξ άγνοιας είς πλάνας, καί παρεν- 
νοήσεις έπιζημίους τοίς έφοπλισταϊς ώς ούχΐ σπκ- 
νίως μέχρι τοΰδε συνέβη, καθά έγνων έκ διαφό
ρων περιπτώσεων έν τή ενασκήσει τοΰ έπαγγέλ- 
ματός μου άνατεθεισών τώ γραφείφ μου.

Πρώτον ζήτημα ό'περ άναφύεται είνε, έάν ή 
συνομολόγησις τής'ρήτρας τής έφαρμογής τών 
άνωτέρω κανόνων ή έγκυρος και αν ύποχρεοί τά 
συμβαλλόμενα μέρη.

Κατά τό άρθ. 398 τού ’Εμπορικού Νόμου 
«Όταν δεν ύπάρχεχ μεταξύ τών συναλασ- 
σομένων ιδιαιτέρα συμφωνία αί άβαρίαι κα
νονίζονται κα-ά τάς εξής διατάξεις, δηλαδή ό 
Νόμος ορίζει δτι έν ή περιπτώσει οί συμβαλλό
μενοι δέν ώρισαν διά τής συμβάσεως τούς κανό ■ 
νας δι’ ών θά κριθώσιν αί άβαρίαι, κανονίζονται 
αύτκι κατά τάς διατάξεις τοΰ Έμπορ. Νόμου.

Κατά συνέπειαν τούτων πάσα συμφωνία είνε 
έγκυρος καί ύποχρεοί τά συμβληθέντα μέρη. Οΰτω 
δέ άπεφήνατο ή ήμετέρα νομολογία ώς είκός και 
ή Γαλλική.

Σπουδαιότερον είνε έτερον ζήτημα δπερ δύ- 
ναται ν’ άναφυή.

Ώςέν τήμικρ^ ημών προεισαγωγή άνεφέραμεν
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Δύείις
Σημεία καλού καιρού κατά την δύσιν τοΰ 

Ήλιου είνε τά εξής.
Χρώματα γλυκά, τριανταφυλλί,ιώδες, σταχ- 

τόχρουν, και κιτρινωπόν άγγέλλο ν ώραϊον 
καιρόν, όταν ό όρίζων είναι καθαρός καί χωρι
σμένος άπό τά νέφη τοΰ στερεώματος.

’Επίσης οσάκις μέ βροχερόν καιρόν φανή κα
θαρός ό δίσκος τοΰ Ήλιου ολόκληρος κατά την 
δύσιν θά έχωμεν ώραϊον καιρόν.

Όσάκις βλέπωμεν κατά την δύσιν τόν “Ηλιον 
όπισθεν τών νεφών έχοντα χρώμα κόκκινον βα
θύ, η κίτρινον έλαφοόν θά έχωμεν κακόν καιρόν.

’Ενίοτε είς τά μεγάλα κυρίως Πλάτη είναι 
κακός καιρός, όταν τό χρώμα τοΰ δίσκου τοΰ 
Ήλιου κατά την δύσιν φαίνεται χαλκόχρουν, 
ύπόζανθον, πρασινωπόν, η κυανοΰν.

’Επίσης θά έχωμεν κακόν καιρόν όσάκις ό 
Ήλιος κρύπτεται κατά την Δύσιν του ότισθεν 
τών νεφών, η δταν αί άκτϊνες τοΰ Ήλιου φαί

ΤΟ ΝΑΤΤΙΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ
ΘΕΜΑΤΑ TINA ΣΪΖΗΤΗΤΕΑ

’Επί τή εύκαιρός τοΰ έπ’ αίσίοις οίωνοΐς διά 
την Ελληνικήν ναυτιλίαν συγκροτηθησομένου 
Ναυτικού Συνεδρίου, δέν θεωρώ άσκοπον, ΐνα 
διά τών ασθενών μου δυνάμεων, συντελέσω καί 
έγώ εις την εύόδωσιν τοΰ ύψηλοΰ αύτοΰ προορι- 
σμοΰ, παραθέτων σχετικά τινά ζητήματα, &- 
τινα οί αρμόδιοι έν κζιρώ δέν θέλουσι παρα
λείψει νά ύποβάλωσιν ύπό τήν κρίσιν τοΰ Συνε
δρίου τούτου.

Είνε άςιον παρατηρήσεως, δτι τό ναυτικόν 
δίκαιον διαφέρει τοΰ άστυκοΰ δικαίου κατά 
τοΰτο.’Γό μέν άστυκόν, ίδιάζον έν έκαστη χώρα, 
δύναται καί δέον νά περιέχη διατάξεις, μή άρ- 
μοζούσας ώς έκ τής διαφοράς τοΰ χαρακτήρος 
τών ηθών καί τών έθίμων είς έτερον κράτος ένφ 
τουναντίον τό ναυτικόν δίκαιον, έφ’ δσον προ
σεγγίζει καί έςομοιοΰται πρός τούς ορισμούς τοΰ 
δικαίου τών διαφόρων έθνών, κατά τοσοΰτον έ- 
πιτυγχάνει τοΰ σκοποΰ, άποβαϊνον εύεργετικον 
πρός τήν ναυτιλίαν και καθιστάμενον οΰτω δί
καιον διεθνές, ΐνα ύποτάξη ύπό τό κράτος αύ
τοΰ πάντας τούς λαούς. Καί τοΰτο είνε ό σκο
πός τοΰ, ναυτικού νόμου, διότι παν δτι συνδέε
ται πρός τήν ναυτιλίαν, ε’νε ζήτημα τοΰ διε
θνούς δικαίου, επειδή δέ ό ναυτικός νόμος σχε
τίζεται ποός τήν ναυτιλίαν, πάσα διαφορά κατά 
τό περιεχόμενον αύτοΰ, εινε έπάναγκες νά έκ 
λείψη, ΐνα άπαντα τά έθνη άποκτήσωσι τόν αύ- 

νονται ύπεράνω τών νεφών, καί έκ τοΰ με'ρους 
της δύσεως αύτοΰ, άρκούντως χρωματισμέναι 
καί ζωηραί-

Όσάκις κατά την Δύσιν τοΰ Ήλιου ύπάρ- 
χουσι νέφη πολλά και μεγάλα είς τόν ορίζοντα, 
άλλ’ όπισθεν αύτών αί άκτϊνες τοΰ Ήλιου φαί
νονται έν σχήυ ατι μεγάλου ριπηδίου χρωματι
σμένα! μέ ζωηρόν ερυθρόν χρώμα.

’Εάν δ'μως δέν φαίνωνται αί άκτϊνες αύται 
θά έχωμεν βροχήν καί άνεμον τοΰ Γαρμπή.

Όσάκις κατά την δύσιν τοΰ Ήλιου φαίνον
ται νέφη προς αύτό τό μέρος καί όρίζων καθα
ρός πρός τόν Βορράν θά έχωμεν ταχέως άνεμον 
τής Τραμουντάνας.

Κύκλος τον Ηλέον.
Όσάκ ις ί» οίαδήποτε ώρα τής ημέρας παρα- 

τηρήσωμεν πέριξ τοΰ Ήλιου κύκλον νεφελοειδή, 
είναι σημεΐον άνέμου καί κακοκαιρίας.

ΝίΚ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

τόν ναυτικόν νόμον πρός άμοιβαίαν ωφέλειαν καί 
συνδρομήν,ύποστήριξιν δέ κατά τό αύτό μέτρον, 
τών ιδίων ναυτικών συμφερόντων τής άνθρωπό- 
τητος έν γένει, διότι έξ αύτών ήρτηται ό εύρύς 
κύκλος τής έμπορικής δραστηριότητος, έκ ταύτης 
δέ ποριζόμεθα τά μέσα τής ιδίας ημών ύπάρξεως. 
Έφ’δσον λοιπόν προ’εγγίζουσιν οί ναυτικοί νό
μοι τών διαφόρων κρατών πρός άλλήλους, και 
έκλείπουσιν αί κατ’ ούσίαν διαφοραί καί άνο- 
μοιότητες, έπί τοσοΰτον δημιουργοΰμεν τήν ά- 
σφάλειαν καί πρόοδον τής έμπορικής ναυτιλίας, 
ΐνα ό ημεδαπός τυγχάνη τής αύτής προστα
σίας έν τή άλλοδαπή έν ταϊς ναυτικαις αύτοΰ 
σχέσεσιν, ώς καί ό άλλοδαπός έν τή ημεδαπή.

Αύτη είνε ή άρχή, ή διέπουσα σήμερον τάς 
σκέψεις καί προσπάθειας τών περί τά ναυτικά 
άσχολουμένων, ή δέ θεωρία πρός έπικράτησιν 
τής άρχής ταύτης, ένσαρκοΰται διά τής άνενδό- 
του έργασίας πρός άποτέλεσιν τοΰ τοιούτου σκο
ποΰ, δστις σκοπός είνε ή κατάρτισις μιάς και 
μόνης ομοιομόρφου νομοθεσίας ήτοι διεθνούς, 
ΐνα ύπό την αύτην σκέπην περιθάλπωνται οί ύ- 
πήκοοι τών διαφόρων έθνών, ούτω δέ έξ ίσου 
άπονέμηται τό δίκαιον έν ταΐς σχέσεσιν τής έμ
πορικής ναυτιλίας, έξυπηρετοΰν καί προάγον τά 
έκ ταύτης μεγάλα ώφέλη χωρίς, ούδέ τό πα- 
ράπαν, νά παρεμβάλληται πρόσκομμα είς τήν 
πρόοδον αύτής. Ή θάλασσα, ήτις εινε ή με

γάλη λεωφόρος, ή συνδέουσα τούς διεσπαρμέ 
νους έπί τής γής λαούς δέν άνέχεται διακρίσεις 
καί διαιρέσεις έν τώ δικαίω. ’Εάν οί λαοί ένε 
κεν διαφόρων φυλετικών αιτίων, ή τής φιλαυ
τίας καί τοΰ έγωϊσμοΰ αύτών, είσί διηρημένοι 
καί άνεξάρτητοι άπ' άλλήλων, δέν δύν»νται ν’ 
άρνηθώσιν δτι έν τή θαλάσση συναντώνται έν 
τώ μοναδικώ συμφέροντι τής αύτοσυντηρήσεως 
καί ώς άπό κοινού ορμητηρίου αγωνίζονται τόν 
άγώνα τής ύπάρξεως, άπό τούτου δέ δημιουο- 
γεϊται πάσα πρόοδος κατά τε τήν άνάπτυξιν, 
τόν πολιτισμόν καί τήν άπόκτησιν παντός άγα- 
θοΰ έν τή σταδιοδρομία τοΰ βίου. Ή άπαρχί- 
τητος αύτη συγκοινωνία τών διαφόρων έθνών 
πρός ά'ληλα, άποτελεϊ τό μέγα τής άνθρωπό- 
τητος κράτος, τοΰ όποιου τό σύνθημα είνε ή 
άδελφοποίησις τών διαφόρων λαών διά .τής ά- 
μοιβαίας συνδρομής πρός γενικήν εύημερίαν.

Μεταξύ τών λαών τής γής, έν σχέσει πρός 
τήν ναυσιπλοΐαν, πάσα διαφορά κατά τό μέ
τρον τής άναγνωρίσίως τών δικαιωμάτων των 
καί ύποχρεώσεων δέον νά έκλειψη ριζικώς. Αφού 
άπαντες οί λαοί έχουσιν άνάγκην τής τοιαύτης 
διά θαλάσσης συγκοινωνίας ύπό τήν έποψιν ταύ- 
την δέν ύπάρχει άλλοδαπότης, ό δέ ναυτιλλό- 
μενος θεωρείται πολίτης τοΰ μοναδικού τής άν · 
θρωπότητος κράτους.

’Ιδού ό λόγος δΓ δν τό μέγα. τής άνθρωπό- 
τητος κράτος, χρήζει. νομοθεσίας ναυτικής, μή 
παραλασσούσης κατά τά διάφορα έθνη, άλλά 
προσεγγιζούσης κατά τό ένόν, άνευ ούσιαστικής 
διαφοράς.

Καί όντως, δταν αί σκέψεις αύται κυριαρ- 
χοΰσιν έν τή διανοίιη ημών κραταιοΰται ή πε- 
ποίθησις, δτι τό άνακαινιστικόν έργον τοΰ πρώ
του "Ελληνικού Ναυτικού Συνεδρίου δέον πει- 
σματωδώς νά άποκρούση καί έξομαλύνη πάσαν 
δυσχέρειαν έν τή έκτελέσει αύτοΰ, διότι ό άγων 
είνε μέγας, διεξαγόμενος έπί τή βάσει φιλοσο
φικών ιδεών, άποσκοπουσών είς τήν δικαιολόγη- 
σιν ενιαίας ναυτικής νομοθεσίας.

Κατόπιν τών ολίγων τούτων γραμμών έκπλη- 
ρών τήν έπιθυμίαν μου, ήν άρχήθεν έξεδήλωσα, 
προβαίνω είς τήν έκθεσιν’ζητημάτων τινών, τά 
όποια τό έν Παρισίοις έσχάτως συγκροτηθέν 
Συνέδριον τοΰ 1900, δπερ είχον τήν τιμήν νά 
μέ θεώρηση μέλος αύτοΰ καί νά μοί άνακοι- 
νώση τά συζητητέα θέματα, συνεζήτησεν εύρέως 
ιδίως δέ τό περί έκτάσεως τής εύθύνης τών ιδιο
κτητών τοΰ πλοίου διά τάς πράξεις τοΰ πλοι
άρχου, συμφώνως, πρός τάς νέας θεωρίας τών 
νομοδιδασκάλων καί τάς νομοθεσίας άλλων κρα
τών έπενεγκόν ούσιώδη τροποποίησιν είς τά δρια 
τής ένεστώσης εύθύνης ήν άναγράφει καί παρ’ 
ήμϊν τό άρθρον 216 τού Έμπορ. νόμου.

Τά λοιπά ζητήματα άφορώσιν είς τήν διά— 
σωσιν (sauvetage) καί βοήθειαν κινδυνεύοντος 
πλοίου (assistance) άτινα άναγράφω κατω
τέρω εύχόμενος ΐνα τό ήμέτερον Συνέδριον λάβη 
ταΰτα ύπ’ όψιν του όπως άνελλιπώς κατά τό 
έφικτόν, διότι έπαναλαμβάνω είνε μέγας ό άγων 
έπιτελέση τά εαυτού καθήκοντα

Ή συζήτησις έπί τών ζητημάτων τούτων 
έγένετο ύπό διάσημων νομοδιδασκάλων καί 
οίον τοΰ Lyon Caen διασήμου καθηγητοΰ 
τοΰ Εμπορικού δικαίου έν τώ Πανεπιστημίφ 
τών Παρισίων, Luis Franck—Μ, Hinder 
bourg—Lord Alverstone. M. Douglas— 
Owen Mac. Arthur. M. Sieve King— 
M. Martin— Benedict, καί λοιπών ειδικό- 
τήτων περί τα ναυτικά.

Τάς σκέψεις, παρατηρήσεις καί συζητήσεις 
τοΰ συνεδρίου τούτου άπαραιτήτως δέον νά 
γνωρίσωσι τά μέλη τοΰ ναυτικού συνεδρίου διότι 
άλλως ή συζήτησις έσεται πενιχρά καί έλλιπε- 
στάτη, τολαώ δ’ είπειν καί έστερημένη τοΰ ά- 
ναγκαίου ύλικοΰ πρός τήν μεμελετημ ένην καί 
εύσυνείδητον έπί τών θεμάτων άπάντησιν

’Εάν μοί έπιτρέψη ό χρόνος, θέλω προσπα- 
θήση έν μεταγενεστέρφ φύλλφ, νά έκφράσω τάς 
σκέψεις μου έπί τών ζητημάτων τούτων, έκπλη- 
ρών ούτω έπιθυμίαν τών άξιοζήλων καί φιλο
προόδων διευθυντών τής Ναυτικής Ελλάδος κ. 
κ. Κ. Αύγέρη καί Ν. Κοτσοβίλλη, οΐτινες ύψί- 
στην άπονέμουσι πρός με τιμήν καταλέγοντές 
με, μεταξύ τών λοιπών έπιλέκτων καί πεφωτι
σμένων έν τε τή θεωρία καί τή πράξει συνερ
γατών τοΰ μοναδικού έν Έλλάδι ναυτικού πε
ριοδικού.

Τά έν λόγω ζητήματα είσί τά εξής.
1,) Δέον νά διακριθη νομοθετικώς ή διάσω- 

σις, τής άπλή; βοήθειας ;
SAUVETAGE (διαςΟΣΙΣ)

2) Έν περιπτώσει καταφατικής λύσεως δέον 
νά διακρίνωμεν ώς πράττει τό Διάταγμα τοΰ 
1681 ;

α’ ) Τήν διάσωσιν νεναυαγηκότος πλοίου ή 
καθίσαντος έπί τής όχθης.

β'.) Τήν κατάληψιν τής κατοχής τών ναυα
γίων τών εύρεθέντων έν άνοικτή θαλάσση, ή έ- 
ξαχθέντων έκ τοΰ πυθμένος.

γ'. Τήν έπανάπλευσιν τοΰ νεναυαγηκότος 
πλοίου έν άνοικτή θαλάσση ή παρά τήν άκτήν, 
ή κατά τήν είσοδον αύτοΰ είς τόν λιμένα χωρίς 
νά ύπολείπεται τούτου ούδέν ίχνος μόνιμον έπί 
τής έπιφανείας τών ύδάτων ;

3) Αί άμοιβαί δέον νά ώσι διάφοροι καθ’ 
έκατέραν τών περιπτώσεων τούτων.

4) Οί ίδιοκτήται τού διασωθέντος πλοίου 
δέον νά συνεισφέρωσιν είς τήν άποζημίωσιν τής
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Οι Ξένοι Στολοι

Το ρωσσιχόν βωρηχτόν «Ροστισλάβ», τό όποιον έχόμισεν εις Βάρναν τόν Μέγα Δοϋχα Άλ. Μιχαήλοβιτς
Ή πολεμική έγερσις έπί τοΰ «Charles Martel».

διασώσεως μόνον διά την άξίαν τοΰ πλοίου, ή 
καί διά την άςίαν τοΰ ναύλου.τόν όποιον ή δι- 
άσωσις τοΰ πλοίου προσεπόρισεν είς αυτούς ;

5) Κατά ποιαν άναλογίαν η άποζίιμίωσις 
τής διασώσεως δε'ον νά έπιμερίζηται μεταξύ τών 
ιδιοκτητών τοΰ διασωθέντος πλοίου τοΰ πλοιάρ
χου, τών αξιωματικών και τοΰ πληρώματος ;

6) . Δε'ον νά χορηγηθή προνομίαν είς τόν 
σωτήρα ;

ASSISTANSE (ΒΟΗΘΕΙΑ)

7) Δέον νά καταστή ύποχρεωτική ή βοήθεια 
είς πάν πλοΐον κινδυνεΰον, είτε τοΰτο εΐνε ξένης 
ύπηκαότητος ή εχθρικόν ;
8) Έπί ποιας βάσεως δέον νά κανονισθη ή ά- 
ποζημίωσις τής βοήθειας ;

9) . Πάσα σύμβκσις λαμβάνουσα χώραν έν 
θαλάσση και επικειμένου κινδύνου, ύπόκειται αυ
τοδικαίως είς διάρρηξιν ; Τί περί συμβάσεως 
συναπτομένης έν θαλάσση, έκτος τής περιπτώσε- 
ως έπικειμένου κινδύνου ;

10) Οι έπιβάται όφείλουσι νά συνεισφέρωσιν 
είς τήν άτοζημίωσιν τής βοήθειας ;

11) *Η άμοιβή. δέον νά οφείλεται και έν 
περιπτώσει αποτυχίας τής παρασχεθείσης βοή
θειας ;

12) Δέον ή βοήθεια νά προέρχηται έξ ύπο- 
χρεώσεως ύπηρεσιακής, ώστε οΰδεμία άμοιβή 

νά οφείλεται διά τήν ύπό πλοηγού (πιλότου) 
παρασχεθεϊσαν, βοήθειαν, ή ύπό πλοίων παρα
σκευασμένων νά παοέχωσι βοήθειαν είς πλοία 
κινδυνεύοντα ;

13) ’Οφείλεται άμοιβή, όταν ή βοήθ3ΐα έδό- 
θη παρά τίνος πλοίου είς έτερον, άνήκον είς τόν 
αύταν ιδιοκτήτην ;

14) Κατά ποιόν άναλογίαν ή άποξημίωσις 
τής παρασχεθείσης βοήθειας, δέον νά διανέμη- 
ται μεταξύ τών ιδιοκτητών του πλοιάρχου, τών 
αξιωματικών και τοΰ πληρώματος τοΰ βοηθή- 
σαντος πλοίου ;

15) Δέον νά χορηγηθή προνόμιον είς τήν ά- 
ποζημίωσιν ταύτην ; Έν καταφατική άπαντή- 
σει ή άπάντησις αϋτη δέον νά έξομοιωθή π,.ός 
τάς δαπάνας τής διασώσεως ; (sauvetage).

16) Δέον νά στερηθή πάσης άμοιβής ό βο 
ηθήσας ό'στις ένήργησεν αύτοβούλως, άνευ τής 
συναινέσεως τοΰ κινδυνεύοντος ;

17) Δέον νά όρισθή ειδική ποινή έπί τή άρνή- 
σει παροχής βοήθειας, έπεκτεινομένη είς πάσας 
τάς περιπτώσεις τού κινδύνου, συμφώνως προς 
τούς παρά τών διαφόρων νομοθεσιών τεθέντας 
κανόνας ;

Σνρος.
Εμμ. Μακρυγιαννης

Δικηγόρος.
Αί δοχιμαί τοΰ Μαξίμ : 300 βολαί άνά παν λεπτόν.
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ΩΡΑ1 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΙΠΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 1901

Διεύθυνσις ρεύματος

Ο7*
οQ-

X

Π

πρωίας έσ πέρας

ρόςΝ. Πρός Β. | ΠρόςΝ. I Πρός Β
1 1<ο 53* 8“ 2* 2ω 1 ’* 8·" 21*
2 2 30 8 39 2 47 8 55
3 3 3 9 11 3 18 9 25
4 3 33 9 41 3 48 9 56
5 4 3 10 1 1 4 18 10 25
6 4 33 10 41 4 48 10 56
7 5 4 11 13 5 22 1 1 82
8 5 42 1 1 53 6 4

Ιϊρός Β. | Πρός Ν. | Πρός Β. | Πρός Ν
9 Ο'ΐ 16* 6ω 28κ άν ώμ αλα

10 άνώμαλα άνώμαλα
11 ανώμαλα άνώμαλα
12 άνώμαλα άνώμαλα
13 5* 12* 11 27 5” 43* 1 1» 57*

ΠρόςΝ. Πρός Β. Πρός Ν. | Πρ ός Β.
14 — 6ω 10* θ'" 22* 6™ 34*
15 ()·., 45* 6 56 1 7 7 18
16 1 27 7 37 1 47 7 57
17 9 6 8 16 2 26 8 36
18 2 45 8 55 3 5 9 15
19 3 25 9 35 3 45 9 55
20 4 5 10 15 4 26 10 37
21 4 49 1 1 00 5 11 11 23
22 5 35 11 48 6 2 -

Πρός Β Πρ -,ς Ν. Πρός Β. 1 Πρός Ν.
23 0ω 16* 5® 30* ι 0<" 45* 7“ 1*
24 1 18 7 38 1 58 8 20
25 άνώ ικαλα ανώμαλα
26 4<*> 10* 10'" 31* 50* 11ω 6'
27 5 22 1 37 5 52

Πρός Ν. Πρός Β. Πρός Ν. 1 π οός Β.
28 0Μ 6* 6<ο 19 0“ 31* 6'“ 43*
29 0 5'· 7 5 1 15 Ί 25
30 1 35 7 44 1 52 8 00
31 2 8 8 15 2 22 8 29

Αί έν τώ πίνακι σημειούμεναι 
ώραι πρέπει νά αΰξηθώσι κατά 
πε'ντε περίπου λεπτά διά τήν διάρ
κειαν της στάσεως τοϋ ρεύματος.

Αί ώραι αύται έπειρπάζονται 
ύπό τών άνέμων. Καί οί μέν άπό 
Νότου καί Λιβός ισχυροί άνεμοι 
γίνονται αισθητοί άπό της πρώτης 
ημέρας, αυξανόμενης τής ταχύτη- 
τος του πρός Β. ρεύματος καί έπι- 
ταχυνομένης τής ώρας τής αλλα
γής· οί δέ άπό Βορρά, γενικώς, 
οί όποιοι έπικρατοϋσι καί κατά 
τόν μήνα τούτον,μετά δύο ή τρεις 
ημέρας, οπότε έπιτα/ύνεται τό 
πρός Ν. ρεΰμα καί αύςάνει ή τα 
χύτης αΰτοΰ.

’Ισχυρόν τό ρεύμα περίπου 7 
μίλια θά είνε τό εσπέρας τής 2ας, 
ομοίως περίπου 7. 5 μίλια τη' 
17ην, 18ην, 19ην καί τήν 20ήν.

Τό ρεΰμα είνε άσθενές, δταν και 
ή διεύθυνσις αΰτοΰ άνώμαλος.

’Εννοείται ότι ή δύναμις τοΰ 
ρεύματος παρέχεται μή λαμβανο- 
μένων ύπ’ οψει τών τυχόν μελ
λόντων νά πνεύσωσιν άνέμων.

Σημ. Τήν 18ην καί 19ην έάν 
έπεκράτ/(σαν βόρειοι άνεμοι συνι- 
στώμεν προσοχήν εις τήν άγκυρο- 
βολίαν, καί έν τώ Νοτίω λιμένι 
ένδεικνύομεν άπόστασιν τοΰλάχι- 
στον ενός καί ήαίσεως ναυτικού 
σταδίου άπό τοΰ άξονος τής γεφύ- 
ρας.

Τό ναυτικόν στάδιον είνε 0. 1 
μιλίου.

Μ. ΜΑΤΘΑΙΟ.ΊΟΤΛΟε 
'Υποπλοίαρχος τοϋ Β.Ναυτικού

0 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

Στροψάδων.
Έπί τοΰ ύψηλοτέρου μέρους τής νήσου και 

πρός Ν τοϋ μοναστηριού ύπάρχει φάρος δ’, τά- , 
ξεως μέ φώς λευκόν μετ’ έκλάμψεων ερυθρών 
άνά παν λεπτόν φωτίζων εις άπόστασιν 17 μι 
λί-υν. Εύρίσκεται έπί πύργου τετραγώνου έπί τή; 
κατοικίας τών φυλάκων καί ή εστία τοΰ φωτός 
είναι άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης μ. 
38,70, άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 11,00.

Γεωγραφική θέσις: Β, Πλ. 57Ί, 15’, 12" 
καί Μ. Άν. 21°, θ’, 42".

Όξνιβς.
Έπί τής Μ. άκρας τής ομωνύμου νήσου ύ 

πάρχει ε.' τάξεως φάρος μέ φώς λευκόν μετ’έκ
λάμψεων άνά 5"—5", φωτίζων έν αίθρίρ: νυ 
κτί εϊς άπόστασιν 22 μιλίων. Εύρίσκεται έπί 
πύργου στρογγύλου λιθόκτιστου έν τώ μέσφ οι
κίας λιθόκτιστου καί ή εστία τοΰ φωτός έχει ύ
ψος άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης μέτ. 
71 50, άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 7,60.

Γεωγραφ. θέσις :Β. ΙΙλ. 38°, 17.' 8”καί 
Μήκ. ’Αν. 21°, 6', 10”.

Κυλλήνης. (Γλαρέντσα)
Έπί τοΰ άκρου τοΰ μώλου ύπάρχει φανός 

λιμένος μέ φώς έρυθρόν σταθερόν φωτίζων είςά- 
πόστασιν 6 μιλίων έν αΐθρίοο νυκτί. Εύρίσκεται 
έπί στήλης σιδηράς καί τό ύψος τής εστίας τού 
φωτός είναι άπό μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης 6,70 μ. άπό δέ τήν βάσιν τοΰ κτιρίου 5, 
ΪΟ.

Γεωγρ. θέσις : Β. ΙΙλ. 37°, 56.',30" καί 
Μήκ. Άν. 21°, 9', 25".
ΓΙαρατ. Γενομένης έπεκτάσεως τοΰ μώλου ό φα 
νός εύρίσκεται εις τό μέσον είσέτι.

Αράξου (Κάβο Πάπα)
Έπί τής άμμώδους γλώσσης ύπάρχει 6ης 

τάξεως φάρος μέ φώς λευκόν σταθερόν φωτίζων 
έν αιθρίας νυκτί εις άπόστασιν 8 μιλίων. Εΰρί- 
σκεται έπί σιδηρού πύργου καί παρ’ αΰτόν οί- 
κίσκος. Τό ύψος τής εστίας τού φωτός είναι άπό 
μέν τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης μ 9,00 άπό 
δέ τήν βάσιν τού κτιρίου 6,50.

Γεωγρ. θέσις: — Β. Πλ. 38°, 13', 5” καί 
Μήκ. Άν. 21°, 22’, 37".

ΙΊαοατ. Τά πλοία όφείλουσι νά διέρχων- 
ται έξ άποστάσεως 1 μιλίου πρός δυσμάς τού 
φάρου.

Άγ· Σώάτου (Μεσολογγίου)
Πρός δυσμάς τοΰ στομίου τοΰ τενάγους 6 

μιλ. πρός Β—69° Ζ τής άκρας Μποχώρι ύπάρ- 
χει δ' τάξεως φάρος μέ λευκόν σκαρδαμύσσον 

φώς μετά τομέως έρυθρ >ύ φωτίζων εις ά.τόττζ- 
σιν 12 μιλίων τό λευκόν καί 9 τό έρυθρόν. Εύ
ρίσκεται έπί πύργου λευκού, στρογγύλου, λι
θόκτιστου καί ή εστία τού φωτός είναι άπό μέν 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 12,40 μ. άπό 
δέ τήν βάσιν τού κτιρίου 1 1,40.

Γεωγρ. θέσις: - Β. Πλ. 38°, 19', 17" καί 
Μήκ. Άν. 21°, 22', 56" .

Παρατ. Φωτ. λευκού τομέως άπό Β — 56° 
—Α έως Β —14’ Α, τού δέ έρυθρού άπό Β — 
14°—Α έως Β6—5° Δ. Πέραν τούτου σκοτει 
νόν διά νά καλύπτη τά άβζθή ύδατα Βούχαρι. 
Διά νά άποφύγωμεν τ άάβκθή τού Αράξου 
δεευθυνόμενοι εις Πάτρας δέν πρέπει νά είσέλ- 
θωμεν εις τόν έρυθρόν τομέα πριν ή φθάσωμεν 
εις γωνίαν Ν—50°—Α μετά τού φάρου Α
ράξου.

Τονρλίδος
Έπί τού άκρου τού μώλου ύπάρχει φανός 

λιμένος μέ φώς έρυθρόν σταθερόν φωτίζων έν 
αίθριο: νυκτί εις άπόστασιν 4 μιλίων, εύρίσκε
ται έπί ιστού ξυλίνου εις ύψος άπό μέν τήν έ· 
πιφάνειαν τής θαλάσσης 8,00 μ άπό δε τήν 
βάσιν τού ιστού 6,00.

Γεωγρ. θέσις : — Β. Πλ. 38Ί, 19', 4 0 
καί Μήκ. Άν. 21», 25', 17".

Κ. Ε. Α.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

(Τοϋ έν Ταϊγανίω άνταποκριτοΰ μας)

Άπό τής 12 Μαρτίου μέχρι 1 Ιουλίου τρ. 
έτους έξήχθησαν έκ Ταϊγανίου τά εξής είδη καί 
ποσά δημητριακών: Έξαγωγεύς οίκος Θ. Π. 
Σιφναίου 152, 912 ψάθες σίτου, Παπαγεωρ- 
γακόπουλος ψάθας σίτου 115,415 καί 17,300 
ψάθας σίκαλιν. Γεωργική καί Βιομηχανική Τρά 
πεζά ψάθας σίτου 76,480 σίκαλεν 279,835 καί 
κοιθής 71,640 ήτοι έν συνόλω 427,955 ψά
θας. Διαμαντίδης καί Σία ψάθας σίτου 36,145 
καί σίκαλιν 5,090 ήτοι έν συνόλω 41,235. 
I. Δρίνβεργ ψάθας σίτου 9,040, σίκαλιν 4,025 
καί κριθήν 12,680 ήτοι έν συνόλω 25,745. 
Ό κ. Δ. Α. Νέγροπόντης σίτον 89,090, σί
καλιν 19,124 καί κριθήν 15,050, ήτοι τό 
δλον ψάθας 123,264, ή ιδιωτική τράπεζα Γ1ε· 
τρουπόλεως σίτον 8,400, σίκαλιν 610, κριθήν 
1,405 ψάθας και λιναρόσπορον 640. Stagno 
σίτον 80,150, Ίω. Ροΰσσος 72,425 ψάθας, 
σίτον, σίκαλιν 1,020, κριθήν 27,695 Άντ. 
Ροΰσσος σίτος 85,020 σίκαλιν 1950, κριθήν 
16,820 Ε. Παραμονώφ σίτον 143,805, σίκα- , 
λιν 139,670, κριθήν 2 1,685, καί λιναρόσπορον
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1'270, ’Αδελφοί Μπετσίνση σίτον 53,155, σί- 
ζζλιν 18,635, κριθήν 2/,950 τό bureau de 
commisiondu chemindeίβΓ,σίκζλιν 2,982 
ψάθας,Βρζϊλόφσζι σίζζλιν ψζθζς 7,340 κζΐ κρι 
θήν 6770, Μιχ.Ι. Βζλλ’άνος σίτον 32,750,σ·· 
κζλιν 88,491 κζΐ κριθήν 28,190, Σκζρζ 
μζγκάς Εύμορφόπουλος κζΐ Σίζ σίτον 10,76'ι, 
σίκζλιν 42,095 κζΐ κριθήν 44,500, Α. Δ 
Μουσούρης σίτον 95,125 κζΐ κριθήν 1270, Λ 
Δρέύφους κζΐ Σίζ 332,808 ψζθζς σίτον, σ' 
κζλιν 122,504, κριθήν 97,804, και βρω 
μην 23, Π·5. Λ. Κόνκε σίτον 24,590 και 
κριθήν 6,310, Botta σίτον 13,500, Export 
Busse σίτον 497,225 σ κζλιν 143, 810, 
κριθήν 27,045 καί βρώμην 6,125, Α
δελφοί Σιφναίου 28,605 ψάθας σίτου, Sabso 
vitch σίτον 1 1,592, σίκζλιν 6180 και κριθήν 
12,281, Ζΐφος σίτον 3,770, σίκαλιν 88,47ο 
κζΐ κριθήν 76,625, 'Γζρζχόφσκη σίτον 2,015, 
σίκαλιν 3'110, κζΐ κριθήν 10,35'1, Βαλσκμάκη; 
κριθήν 660, Τρζκτερώφ σίκαλιν 750, Λοβίτσκ. 
κριθήν 7,000, Reinherz σίτον 6,570 κζΐ 
σίκαλιν 17,060, Motchalin σίτον 2525, σί 
κζλιν 705 κζΐ κριθήν 10,695, Δ. Διαμζντί- 
δης καί υιοί σίτον 8,200 καί κριθήν 1271 ψά 
θας, Cochkine σίτον 3070 κζΐ κριθήν 300, 
’Αδελφοί Παρζμονώφ σίκαλιν 22, 425, Α. 
Sanguinetti σίτον 7500 κζΐ βρώμην 2,810, 
I, Μοσκε'της σίτον 2200 κζΐ κριθήν 1580, 1. Κ. 
Διζμζ\τίδης σίτον 15,200 Societe generale 
mercantile σίκαλιν 16,731 κζΐ κριθήν 425, 
Δ, Χοϋλαν κριθήν 2260, ’Εμπορική τράπεζα 
Lodzi σίκαλιν 6,750 και Ό Κούππζς σίτον 
3175.

Το όλικώς έζζχθέν ποσδν κατά τό άνω χρο
νικόν διάστηυ.α είναι 3,548,782 Ψάθζι, ώς 
πρώτοςδέ έξζγωγεύς φέρεται τό Export Russe, 
έξζγζγόν 674,205 ψάθας, έιτζ ό κ Α. Δρζϋ 
φους κζΐ Σία έξζγχγόντες 476, 966, ή Γεωρ 
γική κζΐ Βιομηχανική Τράπεζα 427,955, ό κ 
Ε. Πζρζμονώφ 306. 740, ό κ. Ζίφ ς 168, 
870, ό οίκος Θ. Π. Σιφναίου 152 000. ό κ. 
Μιχ. Βζλλιάνος 149,431, κζΐ ό κ Πζπζγεωρ- 
γακόπουλος 132, 715.

ΔΗΛΩΣΙΣ

■ 1αρακαλοΰμ.εν τους κα,Ουστίροΰν- 
τας εεσέτο έκ τών κ. κ. ΧυνΠρομ.ζ4τών 
rji-ών τήν βυνδρομ.ήν των, όπως 
σπεύβωβο καί έμ.6άσωσο ταύττ4ν χάρον 
τών αναγκών τοΰ φύλλου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ. ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΟΓ ΕΛΑ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΓΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ κ. ΝΚ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
* Αλάνη (Πασά λιμάνι)

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
ΙΙερί,π Ιονς ’Αγγλικά μίλια 
Τύο Γζλ'ικζ μέτρα.

Πλάτος Β. 40° 28' 
Μήκος Α. 27° 38'

Νηάΐς ΛΙεγανήώ

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πιρίπ.ίονς ’Αγγλικά μίλια 
''Τ’άο.- Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 38° 39’
Μήκος A. 2Γ 47'

Νήόος Παξοΐ

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερΙχΛους ’Αγγλικά μίλια
"Ύ'ώ-ος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 39° 12'
Μήκος Α. 2ϋ« 10'

Μοιίχονηάι

'Εμβαδ'ον Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Πεφίπ.ίοιχ: ’Αγγλικά μίλια 
"Τι/τος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β 39° 20’
Μήκος Α. 26’40'

Όψιοΰάα (Άραμπλάρ)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΙΙερίπΛους Αγγλικά μίλια
"Γψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 4 0° 30'
Μήκος Α. 27° 30'

24.05»/ο
11.— 

213.—

24.60
17. -

265.—

24.00
12.—

247.—

22.30°/,)
26.-

190. -

22.28
14.-

193. -

Νηιίίς Ααόονηιίι

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 20.7 5
Περίχ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 11. —
Ύψος Γαλλικά μέτρα 274.—

Πλάτος Β. 36° 28’
Μήκος Α. 22° 58’

' “Ιδε προηγούμενον.

ΤΟ ΔΤΣΤΤΧΗΜA ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΙ ΔΕΟΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΗ

Τήν νύκτα τής πζρελθούσης Πέμπτης πρός 
τήν Παρασκευήν έν νυκτΐ σκοτεινή ένώ έξήρχε- 
το τοϋ λεμένος Πειραιώς τό άτμόπλοιον «Πει- 
ρζιεύς» τοΰ κ. Δίακάκη προσέκοουσεν έπΐ τού 
δεξιού βραχίονος τοΰ εξωτερικού λιμένος καί ύ- 
πέστη έπΐ τής πρώρας ρήγμα διά τοϋ οποίου 
είσεχώοησζν μέν ύδατα, χωρίς δμως ταΰτα νά 
φθάσωσι κζΐ μέχρι του κύτους τοΰ πλοίου, δπου 
ήσζν τοποθετημένα έμπορεύματα. >

Ό έκ τής συγκρούσ-ως κρότος υπήρξε τρο
μακτικός, μέγας δέ έκ τούτου ό πανικός τών 
έπιβζτών.

Εύτυχώς ό πλοίαρχος κ. Ίω. Μακρής εύ- 
ρισκόμενος έπΐ τής γεφύρας διέταξεν όπισθεν 
ολοταχώς, ώδήγησε δέ τό άτμόπλοιον είς τήν 
παραλίαν Τζελέπη ένθα προσεδέθη.

Αΐ ύπολογιζόμεναι ζημίζι ύπερβζίνουσι τό 
ποσόν τών 20,000 δραχ. χωρίς νά ύπολογίση 
τις κζΐ τάς κατά τήν διάρκειαν τής επισκευής 
ημεραργίας τοΰ πλοίου.

’Εκ τών μέχρι τοΰδε συγκεντρωθεισών πλη
ροφοριών έςάγεται δτι κατά τήν νύκτα ταύτην 
εΐχον άναφθή δύο φανοί είς τό στόμίον τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ λιμένος είς έκ δεξιών λευκός καί είς 
πράσινος άριστερά

Ό πλοίαρχος άφοΰ κατ’ έπζνζληψιν έζήτη- 
σε πληροφορίας παρά τοΰ υποπλοιάρχου κζ· τοΰ 
ναύκληρου, παραμενόντων έτι έπΐ τής πρώρας, 
διέταζε τόν πηδαλιούχον ν’ άκολουθήση τήν μέ 
σην γραμμήν μεταξύ τών δύο φανών Ό υπο
πλοίαρχος ολίγον πρό τής έξόδου τού έξωτερι- 
κοΰ λ’μένος φωνάζει δπιόθεν, τό όποιον έξε- 
τελέσθη αυθωρεί, ό δέ πλοίαρχος διατάσσει άγ- 
κυροβολήσατε. Δυστυχώς ή άγκυρα είχε προσ- 
δεθή έπΐ τών έπωτίδων καί δέν ήτο δυνατόν νά 
έκτελεσθή ή διαταγή τοΰ πλοιάρχου δτε έγένετο 
ή σύγκρουσις έπΐ τής εσωτερικής πλευράς τοΰ δε
ξιά τώ έξερχομένφ βραχίονος καί είς άπόστασιν 
3 — 4 μέτρων άπό τής άκρας αύτοΰ.

Ήδη δέον νά έξετασθή παρά τής λιμενικής 
’Αρχής κατά πόσον είνε άκριβές τό λεγόμενον 
δτι είς τήν άκραν τοΰ βραχίονος δέν εΐχεν άνα
φθή φανός ύπό τών άρμοδίων ύπηρετών, έν’ ώ 
ό λευκός φζνίς ήτο είς άπόστασιν 100 μέτρων 
άπό τής άκρας τοΰ βραχίονος καί νά έξετασθή 
έπίσης ποια ήτο ή φορά τοΰ πλοίου, έάν τουτέ- 
στιν έβζινεν ολοταχώς ή ήμιταχώς

Έκ τής έρεύνης τών δύο τούτων έζζρτάτζι 
ποοφανώς ή εύθύνη τοΰ είς δν άνήκει ή έκ τής 
προσκοούσεως ζημία, δι’ ήν δύναται και νά στη- 
ριχθή άπαίτησις νομική πρός άποζημίωσιν.

ΝΑΥΓΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΑΤΑΠΛΟ'

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν κατέπλευσαν έκ Κ )πό- 
λεως τό Αύσ-ριακόν «Αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ», τήν Δευ 
τέραν δέ ή «Ελπίς» έκ Ποντοηρακλείας μέ φορτίον 
γαιανθράκων. Τό άτμόπλοιον τοϋτο ήγοράσθη τελευταίως 
παρά τών έκ Γαλαξειδίου κ κ. Λ. καί Γ. Βισβίκη, Ίω. 
Γκαβέρα, Ν. Σιδεροπούλου και τοϋ ένταϋθα έμπορου κ. 
Παπαδιαμαντοπούλου.

— Έπίσης κατέπλευσαν. 'Γά ελληνικά «Άσιμήνα» 
έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν, «Γεώργιος» έκ Τύνιδος 
πρός άνθράκευσιν, καί «Σαπφώ» τής Πανελληνίου έκ 
Τεργέστης—Καλαμών. τό αγγλικόν «Edelmore· εκ 
Λίβερπουλ,τό αυστριακόν «Imperalrix» έξ Άγ. Γεωρ
γίου δπου έτέλεσε διήμερον κάθαρσιν καί τό αύστριακόν 
« Αχιλλεΰς» έξ Άγιου Γεωργίου.

— Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν Κατέπλευσαν τό 
αυστριακόν «Δάφνη» έκ Κρήτης, τό ιταλικόν «Βοσνία» 
έκ Βρενδησίου-Πατρών καί ύπό κάθαρσιν έκ Σμύρνης, 
τό ιταλικόν «Sturaa τό όποιον μετά τήν παράδοσιν καί 
και παραλαβήν τής αλληλογραφίας έξηκολούθησε 
τόν πλοϋν του είς Κρήτην καί Κατάνην, τό γαλλικόν 
τοϋ Μεσαζερή «Gambodge» έκ Μασσαλίας, τά έλληνικά 
«Μάρθα» έκ Ταϊγανίου, «Άνδρος» έκ Κάρδιφ μέ γαιάν
θρακας καί «Χρυσομάλη-Σιφναίου» έκ Ταϊγανίου πρός 
άνθράκευσιν.

— Χθές «Σάββατον» έποόκειτο νά καταπλεύση 
πρός άνθράκευσιν τό άτμόπλοιον «Ελένη Σιφναίου».

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή τιμή τών γαιανθράκων έν τή άγορα Πειραιώς 
ακανόνιστος είσέτι. ’Ονομαστική άξια τοϋ κατά τόν. 
γαιάνθρακος Κάρδιφ συνήθους ποιότητος παραδοτέου 
έν τώ άτμοπλοίω είναι σελ. 25, έγένοντο έν τούτοις 
πωλήσεις κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα καί πρός 24 
σελ. καί 23 καί 6 ακόμη.

(τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ μας)
21 ’Ιουλίου

Τό τιμοκαταλόγων τών γαιανθράκων ένταΰθα εχει 
οΰτω :

Α' ποιότητος γαιάνθραξ Κάρδιφ χονδρός σελ. 18 
καί 6-19, β' ποιότητος δ συνήθης 18, γ' ποιότητος 
16 καί 9. Α' ποιότητος λεπτός 9 9 καί 6, β’. ποιό
τητος 8 καί 3. ’Ανάμικτος άνά ήμισυς α', ποιότητος 
14 καί 3, β', ποιότητος 13 και 3. Νιοϋπορτ χονδρός 
α'. ποιότητος 16-16 καί 6 και β’ ποιότητος ό αύτός 
14 καί 6 15.

ΝΑΥΛΟ

(τοΰ έν Κάρδιφ άνταποκριτοΰ)
Αί τιμαΐ τών ναύλων έντεΰθεν εχουσιν ώς εξής·
Αι* Άλγέριον 8 φρ., δΓ ’Αλεξάνδρειαν 8 σελ. Βριν- 

δήσιο/ 7, Βαρκελώνην 8 και 6, Κατάνην 7 καί 3,
4
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Κωνσταντινούπολή 7, Σιβιταβέχιαν 7, Λεγχόρν 6 και 
9-7, Γένουαν 6 καί 9-7, Γένουαν 6 καί 9-7, Μασ
σαλίαν 8 φρ. Μάηταν 5 και 9, Μεσσήνην 7 καί 3 
Νεάπολινβ καί 9 7, Μανταλέναν 7, 'Οδησσόν 7, Πόρτ- 
Σάϊδ 7 καί 9, Παλέρμον 7 χα! 3, Πειραιά 7, Ρέτζιο 
7 καί 3, Σαβόναν 7, Σϋρον 7, Συύρνην 7 χαί 6, 
Σουλινά 7, Σπέτσιαν 7, Τήορε Άνουτσιάτα 7, Τερ
γέστην 7 καί 9, Βενετίαν 8, Τάραντα 7.

Ύ. Γ. Ύπό τών έν Λονδίνω χ.κ. Μάγκου, Δόριζα 
καί Σία έναυλώθη άτμόπλοιον μέ γαιάνθρακας πρός 
σελ. 6 καί πέν. 10 1)2. ’Επίσης ναύλος κατά τάς τε
λευταίας ειδήσεις άπό Σέριφον ή Θερμιά μέχρι Γλα- 
σχώβης 6 σελ. καί 9 πέν.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Τό άτμόπλοιον «’Ιωάννης Κούτσης» άνεχώρησεν έκ 
Λονδίνου τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν διά Πειραιά.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Κούτσης» άνεχώρησε 
προχθές έκ Ταϊ/ανίου διά Νοβοροσίσκην πρός συμπλή- 
ρωσιν τοϋ φορτίου του, προοριζομένου διά τόν Πειραιά.

__ Τό άτμόπλοιον «’Ιωάννης Κούτσης» έναυλώθη 
διά τήν μεταφοράν πετρελαίων απο Κωνστάντσης διά 
Κοντινέντε σελ. 21, καί έν δεύτερον ταξείδιον άπό 
Κωνστάντης διά Κοντινέντε 21 σελ. καί 6 πέν.

__Τό άτμόπλοιον «Άλ. Μιχαλινός» έκόμισεν έκ 
Κάρδιφ ύπό πλοίαρχον τόν κ. Γ. Πίτταν 3,525 τόν- 
νου; γαιάνθρακος διά λογαριασμόν τοϋ γραφείου τών 
κ.κ. Μιχαλινοϋ καί Σία καί άναχωοεί διά Νικολάεφ 
μέ ναύλον 10 σελ. καί 3 πεν. 8t’ ένα λιμένα ’Αγγλίας.

__ Άφίκετο εις τόν Πειραιά τό άτμόπλοιον «Μι
χαήλ» τοϋ κ. ’Εμπειρικού έκ Κάρδιφ μέ φορτίον γαιάν
θρακος 4,395 τόννων.

— Τό άτμόπλοιον «’Αντώνιος» τών κ.κ. άδελφών 
Σταθάτου άναμένεται έκ Βραΐλας εις Πειραιά, όπως 
νηολογηθή.

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος Μιχαλινός» έκφορτώ- 
νει εις Μίδλεσβρουγ.

— Τό άτμόπλοιον επίσης τοΰ κ. Μιχαλινοϋ «Δέ- 
σποινα» άνεχώρησεν έχ Swansea τής ’Αγγλίας διά 
Νεάπολιν.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή άγορά τών σιτηρών έν Ρωσσίμ κατά τάς τελευ 
ταίας έκεϊθεν τηλεγραφικάς πληροφορίας είναι κάπως 
ήσυχωτέρα. Αί φορτώσεις τών σιτοφορτίων, προτιμωμέ- 
νων πάντοτε τών Ελληνικών άτμοπλοίων, έξακολου- 
θοΰσιν.

Ή τιμή τοΰ σίτου τών 50 φουντίων ποικίλλει με- 
ταξύ 9 ρουβλ’ων καί καπ. 40—45.

ΝΕΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Τήν Αιεύθυνσιν τοΰ έν Πειραιεϊ Πρακτορείου τής 
εταιρίας Χατζη-Δαοΰτ ανέλαβον οί κ. κ. Άραβαντινός 
καί Μητσοτάκης.

Οί νέοι πράκτορες οΰδεμία άμφιβολία ότι θέλουσιν 
έργασθή λίαν εΰδοκίμως καί έν τή διευθύνσει τοΰ Πρα

κτορείου τούτου, δικαιοΰντες τήν παρά τή κοινωνίμ τοΰ 
Πειραιώς άρίστην περί αυτών γνώμην.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Εις τόν κόλπον τοΰ Ταϊγανίου, κατα τας πληροφο 
ρίας τής ύδρογραφικής έγκυκλίου τής Πετρουπόλεως· 
έν ΐστιοφόρον διΐστιον μέ φορτίον άνθρακας χατεβυθί- 
σθη καλυφθέν ύπό 3 μ. 4 υδατος εις 3 μιλιά από Ν. 
7ο Μεσημβριοανατολικώς τοΰ ηλεκτρικού φάρου τοΰ 
Ταϊγανίου.

Τό ναυάγιον τούτο σημειοΰται διά σημαντήρος λευ- 
κομέλανος

Γεωγραφ. θέσις. Β. Πλ. 47ο, 9’ καί Μήκ. ’Αν. 
36ο, 35'.

* *

’Επειδή πολλά ναυάγια γενόμενα έν τή Άζοφική 
δέν άνευρέθησαν οί σημαντήρες οί τοποθετηθέντες πρός 
ύπόδειξιν τούτων ήρθησαν

* *
■*

Τά πλοία τά εισερχόμενα εις τό στενόν τοΰ Κέρτσ 
ή έξερχόμενα αΰτοΰ ήδιερχόμενα διά τοΰ στενού Eni. 
calo ύποχρεοΰνται νά παραλάβωσι πιλόκον. Άρνούμε- 
να καί πάλιν ύποχρεοΰνται νά πληιώσωσι δικαιώματα 
πλοηγού.

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Κατά τηλεγράφημα τοΰ λιμενάρχου Σύρου πρός τό 
ύπουργείον τών Ναυτικών κατέπλευσεν αυτόθι άγγλι- 
κός στόλος συγκείμενος έκ 18 σκαφών.

Ό στόλος ουτος προήρχετο έκ Μελίτης.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΦΔΡΩΝ

Νεάπολις (’Ιταλία)
Άπό τής 15 ’Ιουλίου λήγοντος τό ερυθρόν φώς μετά 

1' έκλάμψεως κατά 4" τό άναπτόμενον 10 μέτρα άπό 
τής άκρας τοΰ μώλου Άγιου Βικεντίου (Σάν Βιτσέν- 
τζο) μετεφέρθη εις τήν άκραν τοΰ αΰτοΰ μώλου, πε· 
ρατωθέντος ήδη.

ΝΑΥΤΙΚΑ EIVH

Τά ναυτικά είδη δέν ύπέστησαν άξιοσημείωτον 
μεταβολήν κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.

Μεταξύ αυτών τά άγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι- 
μώνται κατ’ όχάν πρός 2.50.

Τά 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 τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

Χρώματα
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητας πω

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

Τό λευκόν χρώμα τσίγκου πρός 1.70 κατ’ όκάν.
Τό σκοΰρον χρώμα, ήτοι μαΰρον, ξύλου, πράσινον 

κλπ. πρός 1.10.
Αί τιμαί τών βερνικίων ώς τοΰ ’Αμερικανικού, ’Αγ

γλικού καί Γαλλικού ποικίλλουν άναλόγως τοΰ είδους 
χαί τής ποιότητος αυτών άπό δραχ. 8—12.

Αί άγκυραι βάρους μικροτέρου τοΰ ένός στατήρος 1 
δραχ. κατ’ όκάν, πλέον τοΰ στατήρος πρός 0,85.

Αί τιμαί τών άλύσσων, συρμάτων σιδηρών καί χα 
λυβδίνων διά πλοία, στυπίων, σπάγγων καί ΐστιοπάνων 
ποικίλλουσιν άναλόγως τής ποιότητος καί τοΰ πάχους 
αυτών.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Ή συνδρομή τής «Ναυτικής Ελλάδος» εί
ναι έν Έλλάδι έτησίως δραχ. 12 καί έν τφ 
Έξωτερικω φρ. χρ. 12. Έξάμηνος έν Έλ
λάδι δο. 7 καί έν τφ Έξωτερικω φρ. χρ. 7.

ΕΛί lil’PU
φύλλα τής «ΛΙαυτεκής 'Ελλάδος » 
πωλούνται εις τό αυτόθι πρακτορείου 
τών εφημερίδων.

Ε\ ΚΕΡΚΪ’ΡΛ

επίσης παρά τώ κ. Λίικ. Ίωαννίδη 
πράκτορο τών ’Εφημερίδων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΙΉΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 175.000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ9EQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ- Λ· ΚΟΡΕΣΗΣ

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

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Λίέος Λτμενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 

χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, έκδοτης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

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

Περί ’Εξαρτισμού τών Πλοίων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.— 

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

θαλασσογραφοκός χάρτης Θεσσαλονίκης, 
Β. Σποράδων, Θράκης, Μαρμαρά, Κ|πόλεως 
κλπ. Δρ. 5. —

’Λνεμολόγιον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμματα ΛΙαπιέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην έπιστο- 
λήν μετά τοϋ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως εις 
τον αίτοΰντα.

»



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΑ
ΙΙΕΙΡΑΙΕΤΣ— ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΣ
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalimos, London : 

Πε>ραιώς : Amiclialinos, Piree.
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresliam House old Broad Street, London e.c.

Σ· Ν ΣΑΒΒΑΣ Kc“ ΑΔΕΛΦΟΙ
Έμποροι καί ναυλομεσΐται. Αέ- 

χονται έμπορεύματα επί προμήθεια 
χαΐ προναυλ ώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
καί ατμόπλοια.

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

Κ· Ν ΡΑΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών ατμόπλοιων 

καί ναυλομεσΐται. Λιεύϋυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΛίΕίΛΙΙΛΙ, Κωνσταντι
νούπολην.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΓ>Σ ΚΑΙ
Πράκτορες εμπορικών ατμόπλοιων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. “Εδρα έν Ροστο- 
βίω 'Υποκαταστήματα εϊς Λονδϊνον και Ταϊ-

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ γάνιον.
♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦·♦·♦·♦·♦·

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΩΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΩΝ δΥΝΑΜΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
Έκδιδεται τήν προσεχή εβδομάδα. 

Τιμάται δραχμών οκτώ.
(ΑΙτήόεις έγγραφης όννδροηητών παρ’ ήιιϊν.)

ΦΥΛΛΑ 
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοννται άντϊ 30 λεπτών έκσότον εϊς ά
παντα τά έν ' Αβάνα ις βιβλιοπωλεία καί έ- 
τώ «Άθηναϊκώ βιβλιοπωλείων παυά τό *Υ· 
πονργεϊον τών Μαντικών.

εν πειραιει
‘Η «Μαντική» Ελλάς» πωλείται είς τό βιβλιο

χαρτοπωλείο» δ « 'Ερμής» τοϋ κ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ’
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ΙΊράκτωρ σιτηρών και έμπορικών εταιριών. 
Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο- 
βίω και Νοβοροσίσκ^.

I— ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων και 

ναυλώσεων ατμόπλοιων. 
Τη.Ιεγραφ Διεύθνκσις CoTZIAS,SYRA.


