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ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ Γαιχνθράχων Γλάαοργαν. ’Αντιπρόσωπος 

έν Πεφαιεϊ Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΙΙΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεϊ.

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
Κυκλοφορούσα. εις ‘2,000 αντίτυπα καί αριθμούσα. περί τού? 

ΐίΟ,ΟΟΟ αναγνώστας δύναται νά χρησομ,εύση ώς έξαίρετον μ.έσον δια- 
φημ,έσεως διά το επαγωγικόν έμπόριον καί διά τάς εργασίας καί τήν χρη
σιμότατα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος καί σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων έμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων*

N.VI»IN ΕΓΚΟ νίΛΙ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν άπό σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό
νον περιλαμβανούσας τό ονομα, έπάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσι τό έπάγγελμα των εις εύρύτερον κύκλον.

Κ,αί ταύτας μόνον αντί :
ΜΙΛΪ ΑΡΛΚΜΗΧ

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι’ έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. Ι.ίίΟ, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
να υποβοηθήσωσι τήν ανάπτυξιν τής έργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

1ΙΑΧΛ Λ1ΊΊΥΙΛ
καθώς καί αι συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Ναυ
τικής 'Ελλάδος » οδός Νομισματοκοπείου παρά τό ύπουργεΐον τών 
Ναυτικών η οιά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Νιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

Ρ Ε Ν Ε Α Μ I Ε Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga

rian τά δίδοντα τόάον λαμπρά Αποτελέσματα 
είς τήν [Ιαφην τών νφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Οδός Φίλωνος Πειραιά.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΔΗΣ, ναυτοδιδάσχαλος, διευθυντής 
Ναυτιχοϋ Γραφείου, Οειραιεύς οδός Νοταρά 99.

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

Ε, Anti pas, avocat. Διεξαγωγή δικαστικών υπο
θέσεων. Πληροφορίαι δι’ δλην τήν Ρωσσίαν.—Odessa.

Καθώς δλα τά ναυτικά ήμών νομοθετή- 
ματα ύστεροϋσι παραβαλλόμενα μέ έκλινα 
τών Εύρωπαι’κών Κρατών ώς πρδς τά κα
θέκαστα τής έμπορικής ναυτιλίας, ούτω 
ύστερεϊκαί ό πανάρχαιος πρδ έτών μεταφρα- 
σθείς ήμέτερος ναυτικός νόμος καί εντελώς 
σιωπά προκειμένου νά άποφασίση περί τής 
τύχης τών πληρωμάτων τών ναυαγούντων 
ή καταποντιζομένων άτμοπλοίων. Κατά 
συνέπειαν άφήνεται ελεύθερα βούλησις είς 
τούς ίδιοκτήτας νά πληρώ νωσι τούς ναυα
γούς, όπως έκεϊνοι έπιθυμουσι καί πλήρης 
έλευθερία άθυροστομίας είς τά πληρώματα 
νά κρίνωσι, μή δεχόμενα τάς πράξεις τών 
πλοιοκτητών.

Είναι άληθές δτι ή άτμήρης ναυτιλία 
είνε νέον έμπορικδν έργον καί δέν ήτο δυνα
τόν τόσον ταχέως είς τό Κράτος μας νά συ- 
νΟπάρξη νομοθετική πρόοδος, άλλ. όπως δή
ποτε προκειμένου περί τοιαύτης σοβάράς 
ύποθέσεως καί τής τύχης τών ναυαγών, οί- 
τινες άπώλεσαν τά πάντα κατά τδ ναυάγιον 
καί μόνον τήν ζωήν αυτών διέσωσαν, ή νο
μοθετική έργασία δέν έπρεπε νά βραδύνη 
έπί τόσα έτη άφοΰ μόνον άπλή μετάφρασις 
ήρκει διά νά κανονίζωνται αί αποζημιώσεις 
τών ναυαγών άμέσως.

‘Υπάρχει γενική γνώμη καί οί νομικοί 
λέγουσιν, δτι ό πανάρχαιος καί άπάνθρωπος 

' ναυτικός νόμος ήμών λέγει, δτι οί ναυαγοί 
δικαιούνται νά λάβουν μισθόν μόνοκ μέχρι 
τής ήμέρας, καθ’ ήχ έγένετο τό ναυάγιον 
ή ό καταποντισμός τοϋ άτμοπλοίου !!

Τόν νόμον έρμηνεύουσιν ούτω καί οί 
έχοντες συμφέρον διά νά μή πληρώσωσι 
περισσότερα· άφοΰ μέχρι τής ημέρας τοΰ 
ναυαγίου είργάσθησαν μέχρις αυτής έπο- 
μένως πρέπει καί νά πληρωθούν. Αλλ 
ούδείς έκ τών σκεπτομένων ούτω έφρόντισε 
νά μάθη πώς άποζημιώνωσιν οί Εύρωπαϊ- 
κοί τέλειοι νόμοι τούς ναυαγούς. Ή μάλ

λον δέν έπιθυμοΰσι νά μάθωσι πώς γίνεται 
ή άποζημίωσις τών άπροστατεύτων και 
δυσμοίρων αύτών έργατών θαλάσσης.

Καί διά μέν τά ναυαγοΰντα είς τά Ελ
ληνικά παράλια ή ύπόθεσις δέν θά φανή τόσον 
άπάνθρωπος, άγρια καί άσπλαχνος, οιότι 
οί ναυαγοί μετ’όλίγας ημέρας και οιά τής 
συνδρομής τών άδελφών Ελλήνων θά 
φθάσωσιν είς τάς οικίας των μέ ένδύματα 
καί προμήθειας ακόμη.

’Αλλά διά τούς ναυαγοΰντας είς τά πα- 
λια τής ’Αγγλίας, τής ‘Ισπανίας καί τών 
άλλων άπομεμακρυσμένων χωρών τίς θά 
φροντίση ; Έκεϊ χρειάζονται έξοδα συντη- 
ρήσεως, έξοδα τροφών, έξοδα σιδηροδρομικά 
καί ναύλοι. Τότε τί πρέπει νά γίνη ; Πρέ
πει οί ναυαγοί τών Ελληνικών άτμοπλοίων 
νά μείνωσι γυμνοί, άστεγοι πειναλέοι καί 
άνευ τοΰ άναγκαιου ποσοΰ διά νά έπιστρέ- 
ψωσιν είς τήν πατρίδα των ;

Διά τούς "Ελληνας ναυτικούς δέν υπάρ
χει νόμος διά τήν περίστασιν ταύτην καί 
έπομένως ούδεμία προστασία. Ενφ οί Ευ
ρωπαϊκοί νόμοι έπιβάλλουν είς τάς άσφα ■ 
λείας νά άσφαλίζωσι ποσδν 1000 λιρών 
’Αγγλικών δηλ. άΟ.0 >0 (Ιραχμώχ περί- 
πλέον τήςάζίας τοϋ άτμοπλοίου, διά τα 
εζοδα τοϋ πληρώματος και δι άποζη ■ 
μίωσιν των επίπλων καί ένδυμειτων ένός 
έκαστου τοϋ πληρώματος άναλόγως καί 
την άποζημίωσιν τοϋ μισθοϋ και της 
τροφοδοσίας καί τά λοιπά δζοδα μέχρι 
της επιστροφής τών ναυαγών είς τόν 
λιμένα τοϋ ’Έθνους των.

Κατά τήν γνώμην μας δέν έπρεπε νά 
γεννώνται τοιαΰτα ζητήματα καί ή άπο- 
ζημίωσις τών δυστυχών ναυαγών έπρεπε 
νά ήναι πλήρης έκ μέρους τών ίοιοκτη- 
τών δχι μόνον, όταν λαμβάνονται περιπλέον 
1000 Άγγλ. λίραι, άλλά καί έάν έπρό- 
κειτο τοιαύτη άποζημίωσις νά μήν ύπάρχη 
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έκ μέρους τών ασφαλειών, διότι οί ίδιοκτη- 
ται τών άτμοπλοίων έχοντες καθήκον καί 
έθνικδν καί ανθρώπινον πρέπει νά πληρώ · 
νωσι τδν έργατικδν κόσμον, δπως δλοι οί 
πολιτισμένοι συνάδελφοί των πράττουσι·

Είς τά Έλληνικά ατμόπλοια είναι γνω
στόν οτι τούς μισθούς και τά έξοδα άνα- 
λαμβάνουσιν οί πλοίαρχοι έργολαβικώς κατά 
μήνα καί έκ τούτου έπήλθε μωρός συνα
γωνισμός, δστις έφερε τήν πληρωμήν τών 
μισθών είς τδ έξής σημεϊον. Μισθός θερμα- 
στοΰ φρ. 65—70. Μισθός ναύτου φρ.55- 
60. Ένω οί συνάδελφοί των Άγγλοι 
πληρώνονται ύποχρεωτικώς διά νόμου 4 
Άγγλ. λίρας έκαστος.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(συνέχεια).

Έπί του Δ', κανόνος όλίγιστα έχομεν νά εΐ- 
πωιεεν. ’Ορθότατα δέν δίδεται άποζημίωσ ς είς 
τήν απώλειαν τών άποκοπέντων καί ριφθέντων 
είς τήν θάλασσαν τεθραυσμένων κατά τήν στι 
γμήν τής θυσίας αντικειμένων. Ταΰτα άπώλεσαν 
τήν άξίαν των διά τοΰ έξ άνωτέοας βίας έπελ- 
θόντος γεγονότος τοΰ έπενεγκόντος τήν θραΰσιν. 
Διακριτέον όμως κατά τά προειρημένα τήν βλά
βην τήν έπενεχθεϊσαν έπι τοΰ πλοίου καί τού φορ
τίου ώς έκ τής αποκοπή: τών τεθραυσμέ ων 
τούτων αντικειμένων. Ή βλάβη αΰτη ώς άπο- 
τέλεσμα πράξεως έκουσίας κατά τάς διατάξεις 
τοΰ γ’ κανόνος κατατάσσεται είς τάς γενικάς 
άβαρίας.

Έπί τοΰ Ε'. Κανόνος.
Τό άρ. 400 τοΰ ήμετέρου Νόμου έν τή η'. 

αύτοΰ παραγράφω ορίζει ώς υποβαλλόμενα εις 
τήν κοινήν άβαρίαν «τά πρός άνακίνησιν πλοίου 
καθίσαντος έξοδα πρός άποφυγήν παντελοΰς 
φθοράς ή άλώσεως.

Ό νόμος ώς έμφαίνεται έκ τής συντάξεως 
τής άνωτέρω η' παραγράφου, θεωρεί τά πρός 
άνακίνησιν τοΰ καθίσαντος πλοίου έξοδα ώς ά- 
ποζημιούμενα διά τής συνεισφοράς, καν τό κά
θισμα προήοχετο έξ άνωτέρας βίας, καί καν δέν 
ήτον αποτέλεσμα έκουσίας Ουσίας, χωρίς νά δια- 
κρίνη,έά» κατά τήν στιγμήν τής θυσίας τό πλοΐον 
εύρίσκετο ε’ν άναμφιβόλω βεβαιότητι άπωλείας. 
Εν τούτοις ή Νομολογία παρεδέχθη όμοθύμως 
ότι ή § 8η τοΰ άρ. 400 έφαρμόζεται έν περι-

Επειδή λοιπόν ό περιορισμός τής μι
σθοδοσίας τοΰ θερμαστοΰ καί τοΰ ναύτου 
προσθέτει είς τά κέρδη τών ιδιοκτητών, δέν 
πρέπει νά όπάρξη δευτέρα γνώμη περ'ι χο- 
ρηγήσεως πλήρους άποζημιώσεως μέχρι τής 
τελευταίας ήμέρας του ταξειδίου τών ναυα
γών μέχρι τής άφίξεώς των είς τήν πα
τρίδα των.

Αύτό δχι μόνον ή φιλανθρωπία τδ έπι- 
βάλλει άλλα καί οί Ευρωπαϊκοί νόμοι τδ 
έπιτάσσουσι καί ό μέλλω-' ήμέραν τινά 
(ίσως ταχέως) νά τεθή είς ένέργειαν νέος 
έμπορικδς ναυτικός μας νόμος θά τό δια- 
τάξη.

Νικ. Γ. Κοτςοβιλλτις

πτώσει εκουσίου καθίσματος μόνον όσάκις τό κά
θισαν πλοΐον δέν ήτο κατά τήν στιγμήν τοΰ 
καθίσματος άναμφιβόλως προωρισμένον είς απώ
λειαν, διότι έν έναντία περιπτώσει έν τών ού- 
σιωδών συστατικών στοιχείων τής κοινής άβα
ρία ήτοι ή εκούσια θυσία, δέν ύφίσταται: επο
μένως άν καί ή σύνταξις τοΰ άρ. 400 διαφέοει 
τής τοΰ κανόνος, ή Νομολογία έδωκεν είς άμ- 
φοτέρας τήν αυτήν έννοιαν.

Ό κανών πριν ή μεταρρυθμισθή ύπό τοΰ έν 
Λιβερπούλει συνεδρίου ώριζεν οτι έάν τό πλοΐον 
έκινδύνευε νά καταποντισθή, ή ώθεϊτο μοιραίως 
πρός τήν ξηράν, τό κάθισμα κατόπιν τοΰ έπι 
κειμένου τούτου κινδύνου συντελούμενον, δέν ά- 
πετέλει τήν περίστασιν κοινής άβαρίας. Έν τώ 
έν Λιβερπούλει Συνεδρίφ τοΰ 1890 προσετέθη 
ή β' . παράγραφος ή θεωρούσα ώς κοινήν άβα
ρίαν τό χάριν τής κοινής σωτηρίας άποφασισθέν 
κάθισμα. Κατά την έν τή γενική συνελεύσει τοΰ 
είρημένου Συνεδρίου συζήτησιν τής προτάσεως 
ταύτης οί αντιπρόσωποι τών ηπειρωτικών Κρα
τών άπ'κρουσαν τήν προσθήκην τής β' παρα
γράφου, ίσχυριζόμενοι ότι ήδύνατο αΰτη νά πα
ράσχω πράγματα, καί νά προκαλέση περιπλο- 
κάς, άλλ’ έπί τέλους κατόπιν τής επιμονής τών 
Άγγλων συναδέλφων των έπιμενόντων δπως διά 
σαφούς ρήματος παύση πάσα αμφιβολία ώς πρός 
τήν άποδοχήν άποζημιώσεως διά βλάβας προερ- 

| χομένας έκ καθίσματος άποφασισθέντος ένεκεν 
| απλής άλώσεως ή κατακρατήσεως ύπεχώρησαν
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οί άντιλέγοντες καί ούτω διετυπώθη ό ήμέτερος 
Ε'. Κανών ώς άνωτέρω φαίνεται. Έν τούτοις 
τό Β’. Τμήμα τοΰ Συνεδρίου τής Γενούης τοΰ 
1892 έπρότεινεν είς τό Συνέδριου τήν αντικα
τάστασή τοΰ Ε'. Κανόνος διά τοΰ εφεξής: «Λί 
βλάβαι αί προξενηθεϊσαι εϊς τι πλοΐον άπό εκού
σιον κάθισμα, καταλογίζονται είς τήν γενικήν 
άβαρίαν κατά μόνην τήν περίπτωσιν καθ’ ήν 
τοΰτο άποδειχθή ώς άμεσος συνέπεια άποφάσεως 
ληφθείσης ύπό τοΰ πλοιάρχου ύπέρ τής κοινής 
σωτηρίας». ’Ιδού πώς αιτιολογεί τήν τοιαύτην 
άντικατάστασιν ή εισηγητική έκθεσις τού Β'. 
Τμήματος.

Ή έννοια τοΰ Ε' κανόνος τής ’Αμβέρσης καί 
Ύόρκης είνε δτι δέν πρέπει νά καταλογίζηται 
είς τήν γενικήν άβαρίαν τό εκούσιον κάθισμα, 
έάν τοΰτο προεκλήθη άπό σοβαρόν καί, επικείμε
νον κίνδυνον βεβαίας καταστροφής τοΰ πλοίου 
ήτις θά έπήρχετο άναμφιβόλως κάν δέν άπεφα- 
σίζετο καί δέν έξετελεΐτο ή είρημένη θυσία. Κα
τά τήν θεωρίαν ταύτην,δπως τό κάθισμα κατα· 
λογισθή μεταξύ τών άποζημιωτέων διά τής 
συνεισφοράς δυστυχημάτων δέον νά μήν ήναι ή 
μόνη ελπίς τής διασώσεως άπό τοΰ επικειμένου 
κι-'δύνου, ή τοιαύτη δέ θεωρία πρό πάντων εύ- 
νοεΐται ύπό τής ’Αγγλικής Νομολογίας. Τό 
τμήμα δμως δέν νομίζει νομικώς ορθήν τήν θεω
ρίαν ταύτην, άπ’ εναντίας κρίνει ό’τι έάν πλοΐον 
τι εύρίσκεται κλυδωνιζόμενον έπί τών κυμάτων, 
καί έν έπικειμένφ κινδύνφ νά διαρραγή έπι τών 
σκοπέλων, ό δέ πλοίαρχος άποφασίση νά τό κα- 
θίση εί; θέσιν καθ’ήν καθίσταται δυνατή ή διά— 
σωσις τοΰ πλοίου καί φορτίου, ή τούλάχιστον 
τοΰ φορτίου, δύσκολον είναι ν’ άρνηθή τις δτι 
δσον μέγας ήτο ό κίνδυνος τής κατά τών σκο
πέλων διαρρήξεως τοΰ πλοίου δέν άπεκλείετο 
καί ήπιθανότης δτι δι’ αιφνίδιας μεταβολής τών 
άνέμων ή έτέρας τινός αίτιας ήδύνατο ν’άποφύγη 
τόν κίνδυνον, καί δτι επομένως τό εκούσιον κά
θισμα ήτο πραγματική θυσία έκουσίως γενομένη 
άποφάσει τοϋ πλοιάρχου. Ή έκθεσις προστίθη 
σιν ό'τι ή πρότασις τοΰ τμήματος συνάδει πρός 
τό άρ. 643 § 15 τοΰ IT' Νόμου. Τό Συνέ
δριου κατά μεγάληυ πλειονοψηφίαν παρεδέξατο 
τήυ άντικατάστασιν τοΰ 5ου καυόυος τής Ύόρ 
κης καί ’Αμβέρσης, διά τοΰ παρά τής Εισηγη
τικής έπιτροπής τοΰ Β'Τμήματος προταθέυτος, 
έκτοτε δέ έφαρμόζεται παρ’ άπασε τοΐς συμβαλ- 
λομέυοις,όσάκις έυ τοΐς ναυλοσυμφωυητικοΐς δέυ 
άυαφέιεται ό χρόνος τής έκδόσεως είδικώς, δπως 
παρ' ήμϊυ συυήθως ορίζεται ώς έφαρμοστέα ή 
έκδοσις τοΰ 1890.

Έπί τοΰ ΣΤ'. κανόυος.
Ό έκτος κανών έχει ύπ’ δψιν του τήν κατά 
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ρισμόν διασωσεως άπό ά.πειλουμένου κινδύνου.
Όσάκις κατά τάς περιπέτειας τής ναυσι

πλοΐας τό πλοΐον εύρεθέν άκτοπλοοΰν κινδυνεύει 
νάριφθή έπί τών σκοπέλων ή τής ξηράς ό πλοί
αρχος έπ’ έλπίδι άπαλλαγής άπό ιού επικειμέ
νου κινδύνου άναπετάννυσι πάντα αύτοΰ τά ι
στία, άτινα πρός τήν έλπίδα τής διασώσεως 
κινδυνεύουν νά καταστραφώσι καί ν’ άπορα- 
κωθώσιν ύπό τής σφοδράς φοράς τών άντιςόων 
άνέμων. Τόν τοιοΰτον χειρισμόν οί ναυτικοί κα- 
λοΰσιν έκβίασιν τών ιστίων (forcement des 
VOlles) σφορτσάρισμα το ν πανιών.

Ύπό τό κράτος τοϋ άρ. 100 τού Ε. Ν. ή 
Γαλλ. Νομολογία σχεδόν όμοθύμως, καί οί 
πλεΐστοι τών Διδασκάλων τήν έκ τής έκβιάσεως 
ταύτης βλάβην, όσάκις έγένετο έπί σκοπώ κοι
νής σωτηρίας κατέτασσον είς τήν γενικήν άβα
ρίαν. Κατά τούς αποκρούοντας τόν καταλογι
σμόν τοΰ τοιούτου χειρισμού είς τάς γενικάς ά
βαρίας, έκ τών όποιων ό έπιμονέστερος είνε ό 
σοφός Διευθυντής άσφαλειών έν Παρισίοις Κουρ- 
σή- ό πλοίαρχος διά τής έκβιάσεως τών ιστίων 
τοΰ πλοίου δέν σκοπεί νά θραύση τούς ίστους 
τοΰ πλοίου του, ούδέ νά καταρακώση τά ιστία 
του,σκοπεί νά παρακάμψη τούς σκοπέλους εκτι
θέμενος είς τούς συνήθεις κινδύνους τής ναυσι 
πλοΐας πρός άποτροπήν τοΰ τυχαίως έπερχομέ- 
νου δυστυχήματος Οί άντιδοξοΰντες άντιτάσ- 
σουσιν δτι ή θεωρία αύτη στερείται βάσεως καί 
δτι τό άρθ. 400 σαφώς κατατάσσει τόν χειρι
σμόν τούτον είς τάς κοινάς άβαρίας, καί ορθό
τατα κατ’ αύτούς. καί έν συμφωνία πρός την 
κατάταξιν, ήν κανονίζει καί πρός έτερα γεγονό
τα,άτινα αναγνωρίζει ώς κατατασσόμενα είς τήν 
γενικήν άβαρίαν. Στοιχείου λέγουσι τής κοινής 
άβαρίας είνε ή έκουσιότης τής θυσίας είς ήν ύ- 
ποβάλλ.εται, τηρούμενων τών νομίμων συνθη
κών, ό πλοίαρχος έπί σκοπώ ν’ άποφύγη μεί— 
ζονα βλάβην. Ό λόγος δτι τό μέτρον, δπερ έ
λαβεν ήν άπαραίτητον πρός σωτηρίαν τοΰ πλοί
ου, καί δτι έτέρα οδός δέν άπελείπετο, καί δτι 
τοΰτο έπεβάλλετο πάντως έκ τών κανόνων τής 
ναυσιπλοΐας, δέν έχει βαρύτητα τινά, καθότι 
πάσαι αί θυσίαι αί κναμφισβητήτως κατατασ ■ 
σόμεναι είς τάς γενικάς άβαρίας τόν αύτόν έχου- 
σι χαρακτήρα, ούσαι απαραίτητοι διά τήν κοι
νήν σωτηρίαν, τοιαύτη είνε ή εκβολή, τοιαύτη 
ή αποκοπή τών ιστίων, τοιοΰτον τό εκούσιον κά
θισμα κτλ. Είνε άληθές δτι ό πλοίαρχος δέν 
είχεν ύπ’ δψιν του τήν καταστροφήν τών ιστίων 
του, ή τής έξαρτήσεώς του, άλλ’ είνε έπίσης 
άκριβές δ'τι έν γνώσει καί έκουσίως ύπεβλήθη εϊς 
τόν κίνδυνον τής φθοράς. Γινώσκει δτι έκβιάζων 
τά ιστία διά τοΰ άνωθι χειρισμοΰ τίθησιν είσ 
κίνδυνον καταστροφής ή βλάβης τόν έξαρτι^

r
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σμόν, και τά ιστία τοΰ πλοίου του, έν τούτοις 
δέν άποδυσπετεί νά έκτελέση τήν θυσίαν καί ύ- 
ποβάλλέται έν γνώσει και έκουσίως είς τόν κίν
δυνον πιθανής απώλειας, καθότι ή άπόφασις της 
θυσίας δέν συντελεΐται κατά την στιγμήν της 
έπελθούσης βλάβης, άλλά κατά τήν στιγμήν καθ ’ 
ήν ό πλοίαρχος άποφασίση τήν θυσίαν ταύτην, 
δτε τά ιστία και ό έξα-ρτισμδς ήσαν εΐσε'τι έν υί- 
γειά καταστάσει.

Οί νομοδιδάσκαλοι, καί ή νομολογία όρθώς 
έσκε'πτοντο έρμηνεύοντες τό άρ. 400, καί άνα- 
πτύσσοντες τάς άρχάς έφ ’ ών θεμελιοΰται ό θε
σμός τής γενικής άβαρίας. Άλλά αί καταχρή
σεις, είς άς έδωκε χώραν ή ερμηνεία αυτή του 
άρ. 400 ήγαγον τούς άσφαλιστάς είς τό μέτρον 
νά έζαιρώσι τής άποζημιώσεως τάς βλάβας τάς 
έπερχομε'νας έκ τής τών ιστίων έκβιάσεως δι’ 
ειδικής έν τοϊς άσφαλ’.στηρίοις ρήτρας· ούτω δέ 
και έν τοϊς συνεδρίοις έν οίς συνεζητήθησαν καί 
έψηφίσθησαν οί κανόνες τής Ύόρκης και Άμ- 
βε'ρσης άπεφασίσθη δπως κατ’ούδεμίαν περίπτω- 
σιν έπιτραπή ή άποζημίωσις ή προερχόμενη έκ 
τών ύπό συζήτησιν βλαβών, καί ή κατάταξις 
αύτών είς τάς ύπό τής συνεισφοράς άποζημιου- 
μένας άξίας. Γό έν Λιβερπούλει συνε'δριον τοΰ 
1890 έμετρίασε τήν ύπάρχουσαν ύπερβολικήν 
αυστηρότητα έπιτρε'ψαν διά τοΰ €"' κανόνος αύ
τοΰ τήνδιά τάς ανωτέρω βλάβας άποζημίωσιν, 
είς δύο μόνον περιπτώσεις έκβιάσεων,ήτοι α) έάν 
έξεβιάσθησαν τά ιστία πρός έπίτευζιν άνακινή- 
σεως καθίσαντος πλοίου καί β') "Οταν έξεβιά- 
σθησαν ταΰτα πρός τόν σκοπόν τοΰ νά έξωκεί- 
λη τό πλοϊον είς θέσιν άσφαλεστέραν εκείνης έν 
ή θά έξώκειλεν έάν ή τοιαύτη’τών ιστίων έκ- 
βίασις δέν έλάμβανε χώραν. Ούτω συνετάχθη 
ό ς ■ κανών,δστις έτροποποίησε τό άρ. 400 τοΰ 
Ε. Ν. διά μέν τής ά. παραγράφου αύτοΰ έντε
λώς άποκλείσας πάσαν γενικήν άβαρίαν ενεκεν 
έκβιάσεως τών ιστίων, διά δέ τοΰ β' καθιερώ- 
σας δύο μόνον έζαερέσεις, καθ’ άς αί βλάβαι αί 
έκ τής τοιαύτης έκβιάσεως δύνανται ν’ άποζη- 
μιωθώσι έκ τής συνεισφοράς.

(έπεται συνέχεια)
Σύρος Σ. Α. Ματεςις.
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Αί έναντι σημειούμεναι ώραι 
πρέπει νά αύξηθώσι κατά πέντε 
περίπου λεπτά δια τήν διάρ ■ 
κειαν^τής στάσεως τοΰ ρεύματος.

Αί ώραι αύται έπηρεάζονται 
ύπό τών άνέμων'καί οί μέν Νότιοι 
καί Νοτιοδυτικοί ισχυροί άνεμοι 
γίνονται αισθητοί άπό τής πρώτης 
ήμέρας, αύξανομένης τής ταχύτη- 
τος τοΰ πρός Β. ρεύματος καί έπι- 
ταχυνομένης τής ώρας τής αλλα
γής, οί δέ Βόρρειοι, οί καί έπι- 
κρατοΰντες κατά τόν μήνα τούτον 
μετά δύο ή τρεις ήμέρας.

’Ισχυρόν ρεΰμα περίπου 7, 5 
μιλίων έσταιτή' 15ην, περί τήν 
5ω πρωίας καί εσπέρας’ 8 μιλίων 
τήν 16ην περί τήν 5ω 40λ πρωίας 
καί εσπέρας (δτε τό ίσχυρότερον 
τοΰ έτους) καί τήν 17ην περί τήν 
6ω 20λ πρωίας καί εσπέρας' καί 
τέλος 7. 5 μιλίων τήν 1 8ην περί 
τήν 7ω πρωίας καί εσπέρας.

’Αγκυροβολιά έν τώ Νοτίω 
λτιιέντ. Συνιστώμεν μεγάλην προ
σοχήν περί τήν αγκυροβολιάν, έν 
τώ Νοτίφ λιμένι κατά τάς ημέ
ρας καί ώρας τοΰ ίσ/υροΰ ρεύμα
τος' καλόν άγκυροβόλιον είνε περί 
τά δύο ναυτικά στάδια έκεΐθεν 
τοΰ άζονος τής γεφύρας.

Μ. Ματθαίο ιουλος
Υποπλοίαρχος τοϋ Β.Ναυτικού

Παρακαλοΰμ,εν τούς χαϋυστερούν- 
τας εεσέτο έκ τών κ. κ. Χυνδρομ,ητών 
ημ,ών τήν συνδρορ-ήν των, όπως 
τπεύσωσο χαε έρ-βάσωσε ταύτην χάρον 
σών αναγκών τού φύλλου πρός τήν 
δοεύθυνσον τής « Λίαυτοκής Ελλάδος » 
Α-θήνας,

Τιοϋρα (Κυκλάδων)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 18.85
ΠερΙχ.Ιους 'K'pfr.w.ii μίλια 12.—
Ύψος Γαλλικά μέτρα 153.—»

Πλάτος Β. 37» 36'
Μήκος Α. 24° 44’

"Ιδε προηγούμενον.
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΙΣ

Καθώς τά ύγρά ούτως και τά αέρια έπιφέ- 
ρουσι πίεσιν ή βάρος’ έάν θεωρήσωμεν μικρών 
ποσότητα άέρος, βεβαίως αύτη είναι ανεπαί
σθητος, καθότι ό άήρ είναι 773,5 φοράς ελα
φρότερος τοϋ ύδατος. Προκειμένου δμως περί 
της άτμοσφαίρας. ητις αποτελεί μέγιστον όγκον 
άνωθεν της Ιπιφανείαςτης γής,πρέπει’νά ηναι με
γίστη, καί πράγματι, όχι μόνον πειραματικώς 
δυνάμεθα νά άποδείξωμεν ταύτην, άλλα καί 
νά μενρήσωμεν (αύτήν.

Ή δύναμις τοΰ άτμοΰ έν τή μορφώσει της 
άτμομηχανικης τά μέγιστα άπησχόλησε πολ
λούς φυσικούς πρός έπινόησιν καταλλήλων τύ
πων σχετικώς πρός την ατμοσφαιρικήν πίεσιν.

Ό Tor:Celli τω 1643 έξετέλεσε πείραμα, 
διά τού οποίου κατέδειξεν δτι ή ατμοσφαιρική 
πίεσες, δέν είναι η αύτη είς πάντας τούς τό 
πους της γης, έχοντας διάφορον ύψος, ύπέρ η 
κάτωθεν, της έπιφανείας της θαλάσσης, καί έν 
αύτω τφ τόπφ παραλλάσσει έκάστοτε. Τοΰτο 
άποδεικνύει δτι ή άτμοσφαιρικη πίεσις, είναι 
διάφορος,κατά τούς διαφόρους ανισοϋψείς τόπους 
καί κατά διαφόρου; τάς μεταβολάς της θερμο
κρασίας τοΰ άέρος.

Έπί τη βάσει του πειράματος τούτου, κατε- 
σκευάσθησαν τά βαρόμετρα, ών τό μάλλον έν 
χρήσει τη ναυτιλφε μεταλλικόν τοιοΰτον,ούτινος 
τήν πολύτιμον ύπηρεσίαν ήν προσφέρει, δια μα
κρών άπό τών στηλών τούτων ό κ. Ν. Κοτσο- 
βίλλης ανέπτυξε. Διά τοΰ κοινοΰ ύδραργυρικοΰ 
βαρομέτρου έπίσης εύρίσκουσι τό ύψος τών όρέων 
έκ τοΰ οποίου ύπελόρισαν είς πόσον μέτρων ύψος 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης αντιστοιχεί, είς 
κατάπτωσιν τής βαρομετρικής στήλης κατά έν 
χιλιοστόν, καί παρατηροΰντες τοΰτο, εύρίσκουσι 
διαφόρων τοποθεσιών, τό ύψος αύτών.

Ό Denis Papin τφ 1649 έκ τής ατμοσφαι
ρικής πιέσεως οδηγούμενος, κατεσκεύασε μηχα
νήν ένεργοΰσαν δι’αύτής,Πρός τοΰτο έλαβε κύ
λινδρον, τοΰ οποίου τό έντός αύτοΰ έμβολον έκι- 
νεϊτο, κατ’άρχάς μέν δι’ αντλίας, είτα δέ δι’ 
άναφλέξεως πυρίτιδος σχηματίζον κενόν ότέ μέν 
πρός τό έν, ότέ δέ πρός τό έτερον μέρος τοΰ κυ
λίνδρου, συνεπώς ή ύπεροχή τής άτμοσφαιρι- 
πιέσεως,. ήνάγκαζε τό έμβολον νά κινήται’ άλλά 
τό πείραμα τοΰτο δέν έφάνη κατάλληλον πρός 
πρακτικήν τινα έφαρμογήν.

Τό βάρος τής ατμοσφαιρικής πιέσεως κατα- 
μετρούμενον έν έπιφανείοι ίση τής τή θαλάσση 
εύρίσκετας ώς έξής.

Λαμβάνομεν ύάλινον σωλήνα, κλειστόν κατά 
τό έν άκρον, μήκους 0,80 τοΰ μέτρου, καί 
έπιφάνειανξένός τετραγωνικοΰ εκατοστού, γεμί- 
ζομεν δέ τοΰτον^ύδραργύρου δι’εύκολίαν, δντος 
13,5 φοράς βαρύτερου τοΰ ύδατος (διότι έάν 
μεταχειρισθώμεν ύδωρ, θέλομεν σωλήνα άνω τών 
10 μέτρων μήκους) κλείομεν τό έτερον άνοικτόν 
αύτοΰ άκρον, διά τού δακτύλου, καί βυθιζο- 
μεν αύτό έντός λεκάνης, περιεχούσης καί ταύ
της ύδράργυρον. Παρατηροΰμεν τότε, δτι ό έν 
τφ σωλήνε υδράργυρος, θά κατέλθη μέχρι τινός, 
σταματών είς έν σημείον καί σχηματίζων στή
λην 0,76 τοΰ μέτρου ύπεράνω τής έπιφανείας 
τοΰ έν τή λεκάνη ύδραργύρου. Καί βεβαίως, 
ό ύδράργυρος, διά νά μείνη ανυψωμένος έντός 
τοΰ σωλήνος, σημαίνει ότι ύφίσταται πίεσιν 
έκ τών κάτω πρός τά άνω.

Έκ τούτου έπεται, δτι έν έπιφανείφ 
ενός τετραγωνικοΰ έκατοστοΰ, έχει βάρος 76 
κυβικά εκατοστά τοΰ ύδραργύρου, ήτοι σχεδόν 
ενός χιλιογράμμου.

Κατά συνέπειαν, τό άνθρώπινον σώμα, τοΰ 
οποίου ή έξωτερική έπςφάνεια κατά μέσον δρον 
λογίζεται ε’ς έν καί ήμισυ τετρ. μέιρον, ύπο- 
φέρει πίεσιν 15,000 χιλιογράμμων,ήτοι βάρος 
15 περίπου τόννων καί όμως ούδόλως αίσθα- 
νόμεθα τήν πίεσιν, διότι καί ό έντός τοΰ σώ
ματός μας εύρισκόμενος άηρ, έχει τήν αύτήν 
πίεσιν.

Δυνάμει τών άνωτέρω οΐ περί τήν άτμο- 
μηχανικήν άσχολούμενοι, καί έπί τών άρχών 
τής άτμ,οσφαιρικής πιέσεως στηριχθέντες, κατα- 
σκευάζουσι μηχανάς μετά ψυγείου, δέν είναι 
δέ καθολου δύσκολον νά έννοήσωμεν, ότι δταν 
λειτουργοΰσιν άνευ ψυγείου αί άτμομηχαναί 
οχι μόνον ή δύναμες αύτών’ σημαντικώς έλατ- 
τοΰται, έ'νεκεν τής άντιθλίψεως, ητις είναι 1,05 
έως 1,20 έπί έκάστου τετραγ. έκατοστοΰ,άλλά 
καί μεγάλην κατανάλωσιν τής καυσίμου ύλης 
άπαιτουσιν.

Ιο. Κ. Μπουκουβαλαχ
Μηχανικός.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Ή άνω είκών παριστή τό καταποντισθέν 'Ελληνικόν άτμόπλοιον «’Εμμανουήλ», συνεπείς. συγκρούσεως 
σύμβασης μετά τήν 8ην Αύγούστου εξωθεν τών 'Ισπανικών παραλίων καί παρά τόν λιμένα Vigo.

Τό άτμόπλοιον Έμμανουή.? έπλεε πρός Νότον μέ γαλήνην καί ομίχλην, δτε περί τήν 2 ώραν τοϋ μεσονυ
κτίου ήκούσθησαν φωναί άτμοσυρίκτας έρχόμεναι μακρόθεν. ’Αμέσως ήρχισε νά άπαντα διά παρατεταμένων 
φωνών τής άτμοσυρίκτρρας του δ Έμμαζουήά .... άλλά μετ’ ολίγον τό ταχυδρομικόν Γαλλικόν άτμόπλοιον 
έρρίφθη ολοταχώς έπί τής όπισθεν δεξιάς πλευράς καί άκριβώς εις τό ύπ’ άριθ. 4 κΰτος .... Μετ’ ολίγον τά 
ϋδατα είσώρμησαν έκ τοΰ ρήγματος καί ό ’Εμμανουήλ ηρχισε /ά βυθίζηται διά τής πρύμνης καί καθ’ βν τρό

πον φαίνεται είς τήν εικόνα.c.Eir. rac -Ιίμβοις»,... «εις τάς άεμ/θοος», έδόθη ή διαταγή καί πάντες τρέμοντες είσεπήδησαν έντός τών 
λέμβων καί άνήλθον έπί τοΰ Γαλλικοΰ άτμοπλοίου, δπερ τούς μετέφερεν είς τόν λιμένα Vigo.

’Εκτος τής άπωλείας τοΰ άτμοπλοίου, τών εργαλείων, τών ενδυμάτων καί παντός έπίπλου τοΰ πληρώματος 
ούδέν άλλο άνθρώπινον δυστύχημα έσημειώθη κατά τήν τρομερήν ταύτην σύγκρουσιν καί τόν άμεσον τοΰ ' Ειι- 
νονήά καταποντισμόν. Ν.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΩΝ

(τοϋ άνταποκριτοϋ μας)
Βραΐλα 22 Αύγούστου

Ένταΰθα ή είσοδεία τών γεννημάτων είναι 
καλή, άλλ’ ένεκα τών τελευταίων άφθονων 
βροχών τά γεννήματα εύρίσκονται έν ύγργ κα- 
ταστάσει καί ώς έκ τούτου καθίσταται αδύνατος 
ή έξαγωγή των είς τό εξωτερικόν. Τούτου ένε-

’Εν τή άνω είκόνι παρίστανται κατά πλοΓον οί εμπορικοί στόλοι έκάστης δυνάμεως, οΐτινες έχουσιν ώς 
έξής κατά τινα Γερμανικήν εφημερίδα: Μεγάλη Βρεττανία 13,665,161 τόννοι, Γερμανία 2,905,782, Ήνωμέ- 
vat Πολιτεΐαι 2,227,944 τόννοι, Νορβηγία, 1,627,220 τόν., Γαλλία 1,406,883 τόν., ’Ιταλία 1,117,530 τόν., 
Ρωσσία 789,253 τόν., 'Ισπανία 788,355 τόν., Σουηδία 676,219 τόν., ’Ιαπωνία 644,664 τόν., 'Ολλανδία 
578,109 τόν., Δανιμαρκία 508,494 τόν., Αύστροουγγαρία 486,802 τόν,

Κ.
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ζ.ζ ή κί'-ησις τοΰ λιμένος μζς είνζι μικρά σχε
τίζω; πρός την έποχήν, είς ήν εύρισζόμεθζ.

Είς τόν λιμένζ μζ.ς εύρισζοντζι ύπό φόρτωσιν 
14 άτμόπλοια υπό διαφόρους σημαίας ών τά έξής 
'Ελληνικά. «Ζίρδα Άμπατιέλου» διά Κον- 
τινέντε, «Κλημεντίνη» έπίσης διά Κοντινέντε. 
«Άννίκα», ήτις άνεχώρησεν είς Γαλάζιον πρός 
συμπλήρωσιν φορτίου δι’ Ιταλίαν.

Πρό 3 ή 4 ήμερων άνεχώρησαν τά έξής. 
«Πριγκίπισσα Σοφία» διά Κοντινέντε «ΓΙοσει· 
δών» διά Ρόττερδαμ. « Άνδρέας» (τοΰ Έμπει- 
ροκου), διά Στεττΐνον καί «Λεονάρδος» δι’ ’Ι
ταλίαν.

Οί ναύλοι τής ήμέρας είναι 11)3—11)6 σε
λίνια, δι’ ’Αμβέρσαν ή Ρόττερδαμ, καί 11)9 
δΡ Άμβοϋργον.

Οί ναΰλοι τής Μεσογείου είναε είς έκπεσμόν.
Οΐ ναύλοι τών σλεπιών είναι φρ. 1.60 τό 

Κοιλόν Βραΐλας.
Γεννήματα. Ή τιμή τών σιτηρών είναι, μέ

τριας ποιότητος φρ. 11,80—12, 30 τά 100 
χγρ. Κριθή 9, 61'—10 τά 100 χγρ.

Σίκαλις 8. 70—9 τά 100 χγρ. Άραβόσιτος 
10 —10.50 τά 100 χγρ.

Οί γαιάνθρακες τιμώνται 38 φρ. κοινής ποιό
τητος καί 47 πρώτης ποιότητος.

Τά υδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 20 Αγγλικοί 
πόδες.

X. Μ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
Οί ναΟλοι έξακολουθοΟσιν είς τδ χειρό

τερον σημεϊον, τδ όποϊόν έγνώσθη ποτέ, και 
έκτδς τών ναύλων της Μ. Θαλάσσης, οΐ- 
τινες είναι κάπως ένθαρρυντικώτεροι, παν
τού αλλού αί ναυλογοραί εύρίσκονται άπα- 
σαι είς θΑιβεράν κατάστασιν

Εύρισκόμεθα είς τήν καλλιτέραν έποχήν 
τού έτους καί έν τούτοις εις κανεν μέρος 
δέν φαίνεται έλπίς κέρδους, ένω τά πλεϊστα 
έκ τών έν ένεργεία άτμοπλοίων άφίνουσι 
σήμερον βεβαίαν ζημίαν. Κατά τήν γνώμην 
έγκριτου ’Αγγλικού φύλλου οί “Αγγλοι 
ίδιοκτήται έκαμαν άσυγχώρητον λάθος, πω- 
λήσαντες τά πλεϊστα έκ τών μετρίας χω
ρητικότητος άτμοπλοίων των είς ξένους, 
άντικαταστήσαντες δέ αύτά μέ μεγάλα 
κεφάλαια καί σήμερον μή δυνάμενα νά 
ευρωσι ναύλους είς καμμίαν τιμήν. Τούτο 
σημαίνει ότι οί “Αγγλοι ίδωκαν είς ξένους 
μαστίγιον, τδ όποϊον τώρα αρχίζουν νά αί- 
σθάνωνται έπαισθητώς, διότι οί ξένοι μή 

έχοντες τάς πολλαπλας καί δυσχερείς δια
τάξεις τού ’Αγγλικού νόμου περί ναυτιλίας 
καί βοηθούμενοι άπδ έπιχορηγήσεις τών Κυ 
βερνήσεών των, δύνανται νά καταβιβάσουν 
τδ έπίπεδον τών ναύλων είς τοιούτο σημεϊ
ον, είς τδ όποϊον οΰδέν άγγλικδν άτμόπλοιον 
νά δύναται >ά έργασθή.

«Καί δμως, λέγει τδ φύλλον τούτο, 
έξακολουθούμεν παραγγέλλοντες νέα άτμό- 
πλοια καί ναυπηγούντες, καί πωλούμεν 
άφ ’ έτέρου τά παλαιά»

(Έκ τκϋ γραφείου ’Αγελάστοι, Σφέτσου καί Σιας).

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

, Άότέρων ’βζέταόις.
Όσάκις υιέ καθαρόν ούρανόν βλέπωμεν τά 

άστρα σκοτεινά καί ομιχλώδη τώαι σημεϊον ό'τι 
θά έχωμεν καταιγίδα καί βροχάς.

Όταν τά άστρα λάμπουν είς τό άνέφελον 
στερέωμα σπινθηροβολοΰντα πολύ είναι σημεϊον 
μεταλλαγής καιροΰ.

Ή μεγάλη λάμψις τών άστέρων μέ καθα
ρόν ούρανόν είναι σημεϊον ότι ό ύπάρχων άνε
μος θά αύξηση, ή τήν γαλήνην θά διαδεχθή 
άνεμος καί ίσως βροχή.

"Οσάκις τό καλοκαίρι πνέει άνεμος τοΰ Λε- 
βάντε καί τά άστρα φαίνονται μεγαλείτερα τοΰ 
πρέποντος θά έχωμεν αίφνιδίαν βροχήν.

“Οταν τά άστρα λαμποκοπούν είς βαθμόν 
μέγαν τό θέρος θά έχωμεν ώραϊον καιρόν. Άλλ’ 
όταν τοΰτο συμβαίνει τόν χειμώνα είναι σημεϊον 
ψύχους και κακοκαιρίας

'θσάκις πέριξ τών άστέρων τοΰ πρώτου με
γέθους παρατηροΰμεν νεφέλωμα κυκλικόν, ένω ό 
ούρανός είναι καθαρός, είναι σημεϊον ό'τι θά έχω
μεν άνεμον καί βροχήν.

Όταν οί δίσκοι τών Πλανητών, Αφροδί
της Άρε ως καί Διός φαίνονται περιβεβλημένοι 
άπό νεφέλωμα κυκλικόν καί ούρανόν καθαρόν 
είναι σημεϊον ύγρασίας καί τρικυμίας.

Άότέρες διάττοντες.

Όσάκις οί διάττοντες άστέρες φαίνονται βα- 
δίζοντες άργά είς τό στερέωμά είναι σημεϊον 
δτι θά έχωμεν γαλήνην. Όταν οΐ διάττοντες 
φαίνονται καί χάνονται παρευθύς μετά ταχύ
τητος είναι σημεϊον μελλούσης βροχής κκί άνέ- 
μου δυνατοΰ.

Περί ομίχλης (πονόι).
Τόν χειμώνα μετά τόν άνεμον Λεβάντε, δστις

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άφίκοντο έν τώ λιμένι 
Πειραιών τά ατμόπλοια «Teba· έκ Κρήτης «"Εσπε
ρος» έκ Τεργέστης-Πατρών καί «Stiria» έκ Τεργέστης 
—Καλαμών, τό ιταλικόν «Polgevera» έκ Κατάνης 
Κρήτης, «Κάστωρ» ολλανδικόν έκ Μελίτης. «Logimo- 
re» αγγλικόν έκ Λιβερπούλ,έλληνικά «Λέων» έκ Κάρ- 
διφ καί «Όράτιος Κούπας» έκ Λαυρίου, «Βραΐλα» 
γαλλικόν έκ Μασσαλίας καί τό έλληνικόν «Φιότης» 
έκ Νίουπορτ πρός άνθράκευίιν. Ωσαύτως έκ Κανθά
ρου «’Αλβανία» τής Πανελληνίου καί τό Άγγλοαιγυ- 
πτιακόν Κάϊρον.

= Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν τά 
αυστριακά άνμόπλοια «’Αμφιτρίτη» καί «Ά/ιλλεύς» 
έκ Σμύρνης, τά έλληνικά «’Ελπίς» έκ Νικολάϊεφ 
πρές άνθράκευσιν, «Γεώργιος Κούτσσς» έκ Ταϊγανίου, 
«'Ήρα» τοϋ Τζών έκ Κων)πόλεως, «Ποσειδών» τοϋ 
Σταθάτου έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν, «Σάμος» τής 
Πανελληνίου έκ Σμύρνης, «Θεόδωρος Σιφναϊος» έκ 
Ταϊγανίου, ή «Νεάπολις» τοΰ Κουρζή έκ Σύρου, ή 
ή «Σοφία» τοΰ X” Δαούτ έκ Χίου καί τό γαλλικόν 
Μεσσαζερή «Equatnr» έκ Σμύρνης.

— Τήν Τρίτην τό άτμόπλοιον τοΰ Χατζή Δαούτ 
«’Αλέξανδρος» έξ Άλεξανδρείας-Δήλου, τό γαλλικόν 
τοΰ Μεσσαζερή «Σύδνεϋ» έκ Μασσαλίας-Νεαπόλεως 
καί ή «Κλείω» τσΰ Τζών έκ Θεσσαλονίκης Βόλου.

— Τήν Τετάρτην τά έλληνικά «Μπέμπη» έκ Νι- 
κολάϊεφ πρός άνθράκευσιν, καί «Άνδρος» τοΰ ’Εμ
πειρικού έκ Ταϊγανίου-Άνδρου πρός άνθράκευσιν καί 
«Κρήτη» τοΰ Κουρτζή έκ Κρήτης.

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην καί Παρασκευήν τά ιτα
λικά «Μοντενέγκρο» έκ Κων)πόλεως, «Βοσνία» έκ 
Βρενδησίοο Πατρών καί «Τζιάβα» έκ Θεσσαλονίκης! 
τό αυστριακόν τοϋ Λόυδ «Κάστωρ» έκ Κρήτης, τό 
ρωσσικόν «Τσιχατσώφ» έκ Σμύρνης, τό γαλλικόν τοΰ 
Μεσσαζερή «Όρτεγάλ» έκ Σμύρνης καί «Κλειώ» τοΰ 
Τζών έκ Κρήτης Μήλου.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Γαιανθρακοφορτία έκομίσθησαν διά τοΰ άτμοπλοίου 
«Λέων» 3, 369 τόν. είς λ)σμόν τών κ.κ. Νικολάκη 

καί Υιών.
Ή τιμή τών γαιανθράκων έν τή αγορά Πειραιώς 

άπό τινων έβδομάδων παραμένει ή αυτή. Γαιάνθραξ 
Κάρδιφ συνήθης παραδοτέος έντός τοΰ άτμοπλοίου 
τριγύρω τών 25 σελλινίων. Μολονότι αί έν Άγγλίμ 
παρακαταθήκαι έλατοΰνται ούχ’ ήττον ένεκα τοΰ έκ- 
πεσμοϋ τών ναύλων δέν έπήλθε μεγάλη ανατίμησις 
αύτών, ώς ήδύνατό τις νά ύποθέση.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Τά βραγώματα τών δύο νέων μόλων έν Κωνσταν-

έπαυσε τήν νύκτα, τήν πρωίαν θά έχη δυνατήν 
πάχνην ή οποία διαλύεται άμέσως καί σχημα
τίζει έλαφράν ομίχλην. Τό τοιοΰτον είναι ση
μεϊον ό'τι ό άνεμος θά άλλάξη εαί θά έχωμεν 
κακόν καιρόν.

Κατά τήν άνοιζιν, δταν βλέπωμεν πάχνην 
πρέπει νά άναμένωμεν βροχήν τήν ιδίαν ήμέραν 
ή τήν επαύριον.

Αί όμίχλαι, αί όποϊαι σχηματίζονται μέ τόν 
άνεμον τοΰ Λεβάντε σπανίως φέρουσι βροχήν.

Αί πυκναί όμίχλαι καί σκοτειναί, καθώς καί 
αί ύγραί είναι σημεϊον δτι θα πνεύσωσιν ενάν
τιοι άνεμοι.

Συνήθως αί όμίχλαι μεταβάλλονται είς 
βροχήν καί κακόν καιρόν.

Όσάκις βλέπομεν ομίχλην είς τάς πεδιάδας 
είναι σημεϊον καλοΰ καιροΰ.

Τουναντίον δταν βλέπομεν ομίχλην έπί τών 
βουνών καί όρε'ων, θά έχωμεν βροχήν.

“Οταν τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρον πί
πτει έλαφρά ομίχλη τήν πρωίαν καί διαλύεται 
μέτήν άνατολήν τοΰ ήλιου είναι σημεϊον ωραίου 
καιροΰ.

Έάν δμως σχηματίζεται τήν ήμέραν καί 
ύπό τόν ήλιον, είναι σημεϊον δτι θά έχωμεν 
βροχήν.

Ή ομίχλη μετά τήν τρικυμίαν καί έν γένει τόν 
κακόν καιρόν, δεικνύει τό τέλος τής τρικυμίας.

Τούναντίον έάν σχηματισθή άπό τόν ώραϊον 
καιρόν, πρός τόν Πουνέντε είναι σημεϊον δ'τι θά 
έχωμεν κακόν καί δυνατόν άνεμον Δυτικόν.

Ή δρόσος πίπτουσα κατά γενικόν κανόνα 
άγγέλλει καιρόν ώραϊον.

Μεγάλη βροχή μετά σοβαράν τρικυμίαν εί
ναι σημεϊον δτι θά καταπαύση ή θύελλα καί θά 
έχωμεν ώραϊον καιρόν.

Άντικατοπτοιάριός.

Ό άντικατοπτρισμός γίνεται πάντοτε μέ 
γαλήνην καί έλαφρόν άνεμον.

Όσάκις τά αντικείμενα φαίνονται μακρόθεν 
άντανακλώμενα είς τήν θάλασσαν, είναι ση- I 
μεϊον μελλούσης κακοκαιρίας.

Ό αντικατοπτρισμός άγγέλλει βροχήν καί 
άνεμον άπό τό μέρος τοΰ Λεβάντε.

"Οταν ό όρίζων είναι πολύ καθαρός καί τά 
άντικείμενα φαίνονται περισσότερον ύψωμένα 
λόγω τής διαθλάσεως είνε σημεϊον δτι θά έχω- 
βροχήν και άνεμον.

Όσάκις άπό μακράν φαίνονται άντικατο- 
πτριζόμεναι, είς τήν θάλασσαν νήσοι καί χωρι- 
ζόμεναι είς πολλά τμήματα λόγω τής διαθλά
σεως είναι σημεϊον δτι θά έχωμεν δυνατόν 
άνεμον.

Μ, Γ, ΚοτόοβΙλλης.
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τσα άπεφασίσθη δπως σημειωθώσιν έκαστον δια ση- 
μαντήρος, δστις θά βαφή διά χροίματος έρυθροΰ, 3 
μέτρα ύπεράνω τής θαλάσσης. Οί σημαντήρες ούτοι 
θά τοποθετηθώσιν 120 μ. περίπου δεξιά τής γραμμής 
τών δυο ερυθρών πυρών καί δέον τις εισερχόμενος 
νά άφίνη τούτους δεξιά.

ΝΑΥΛΟΙ

Ούδεμία σπουδαία μεταβολή έπήλθεν είς τάς τιμάς 
τών ναύλων. Άπό τόν Δούναβιν διά τήν Μεσόγειον 
μόλις οί ναΰλοι φθάνουσιν εις τά 10 50 χαΐ 10.75 φρ. 
Αί τιμαί τών ναύλων άπό τήν Άζοφιχήν δι’ 'Ισπα
νίαν άνέρχο»ται είς τά 11 χαί 11,50 φρ., ε’ις δέ τόν 
Πειραιά 8 φρ. καί 8,50.

Οί ύπερωχεάνειοι ναΰλοι έπίσης δέν παρέχουσιν εύ- 
χαριστοτέραν χατάστασιν, άγνωστον δέ μέχρι ποίου 
σημείου θά φθάσωσι τά πράγματα.

Κ.ΉΗΣΙΣ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(τοΰ έν Βάρνη συνεργάτου μας.)
15)28 Αΰγούστου

Κατά τάς τελευταίας ύγιεινομικάς διατάξεις 
του Ίατροσυνεδρίου Σοφίας επιτρέπεται μόνον τοϊς έχ 
Κων)πόλεως έπιβάταις ή έλευθέρα άποβίβασις, έν ώ 
τουναντίον συμβαίνει διά τά έυ-πορεύματα ύποβαλλό- 
μενα είς χάθαρσιν 75ήμερον καί δή είς αλλοδαπόν λι
μένα μετά τήν όποιαν έπιτρέπεται ή έξαγωγή αύτών 
έν Βουλγαρία.

Σημειωτέον δτι νόμος ύγειονομικός εγχώριος ύπάρ- 
χει καθορίζων ρητώς έν παρομοίαις περιστάσεσι λοι- 
μοβλήτου νόσου, ίνα ύποβάλλωνται τοϊς μέν έπιβά
ταις ΙΙήμερος κάθαοσις, τοϊς δέ έμποοεύμασι ώς ανω
τέρω γράφομεν, καί ώς έν φύλλω 17ω τής «Ν. Ελ
λάδος· ύπό ήμερ. 5 Αύγούστου έ. έ. κατεχωρίσαμεν 
σελ. 266.

Κατα τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα αφίκοντο έν τώ 
λιμένι μας τά έλληνικά ιστιοφόρα «Νικόλαος» τόν. 
βάο. 640 μέ φορτίον άλας έκ Porto Empedocle (Σι
κελίας) διοικούμενον δέ ύπό τοΰ πλοιάρχου Δ. Λαι
μού, καί "Αγιος Σπυρίδων» τόν. βάρ. 750 μέ φορ
τίον άλατος είς τεμάχια καί έντός σάκκων ψιλόν έκ 
τοΰ ίδιου, ώς ανωτέρω, λιμένος προερχόμενον καί δι- 
οικούμενον ύπό τοΰ έκ Γαλαξειδίου πλοιάρχου Ευθυ
μίου Βισβίκη. Μετά τήν άφιξιν χαί έλευθέραν κοινω
νίαν τών ιστιοφόρων τούτων καί τήν έπίδοσιν νομί- 
μως καί καταλλήλως δηλωτικών, παοέλευσιν δέ τεσ
σάρων ημερών, ό ένταΰθα ύγιειονομικός ιατρός κ· 
Loveniteh κατά διαταγήν έχ Σόφιας τοΰ Ίατροσυνε
δρίου προσκαλεΐ τούς είρημένους πλοιάρχους, δπως 
έξέλθωσι τοΰ λιμένος καί μεταβώσιν εις Ttva αλλο
δαπόν έπί 25 ήμέρας (άντί τών 75) καί μετά ταΰτα 
νά προσέλθωσι. Τό τοιοΰτον, ώς είχός, ήρνήθησαν οί 
πλοίαρχοι καί άμέσως διεμαρτυρήθησαν πρός τό Βασ. 
Έλλ. Προξενεϊον ένταΰθα, δπερ ένεργεΐ διά τοΰ έν 
Σοφία Διπλωμ. ΙΙράκτορος καί τοΰ ένταΰθα νομάρ
χου πρός έπαναφρράν τών π ραγμάτων είς τήν π ρω- 

την αύτών θέσιν. Μέχρε σήμερον τά πράγματα εύ- 
ρίσκονται έν τώ αύτώ κρισίμω σημείω καί ουύεις Ού- 
ναται νά προΐδη τήν έκβασιν. Τό φορτίον τοϋ μέν 
«Άγ. Σπυρίδωνος» άνήκει είς τόν έλληνα ύπηκοον 
έκ Γαλαξειδίου κ. Γ. Ε. Μοσχολιόν, τό δέ τοΰ «Νι
κολάου» ε’ις τόν κ. Malato έκ Porto Empedocle (Σι
κελίας) ίταλόν ύπήκοον.

'Ωσαύτως άφίκοντο άτμόπλοια τό έλληνικόν τής 
Εταιρίας Τζών, Μάκ, Δουάλ καί Βάρβουρ «’Αφρο
δίτη» παραλαβόν 1300 άρνιά έπί τοΰ καταστ.ώμα- 
τος διά Πειραιά’ έτερον ούδέν παρέλαβε, καθ’ δσον 
μέ πλήρες φορτίον προήλθεν έκ Πύργου ένταΰθα.— 
Τό γερμανικόν τής έταιρίας Deutche Levante Linie 
εκφορτώσαν διάφορα έμ-πορεύματα καί αναχωρήσαν 
διά Ρωμουνίαν. Τό Βελγικόν Liege έκφοοτώσαν 1000 
τόν. Σιδήρων (τραβέρσας)’ καί τό τής Lloyd προερ
χόμενον κατ’ εύθεϊαν έκ Τεργέστης, δπερ έκφορτώσαν 
διάφορα έμ-πορεύματα άνεχώρησε διά Ρουμανίαν. Τό 
Βουλγαρικόν «Βουλγαρία» δέν έξετέλεσε τόν τακτι
κόν του πλοΰν, ένεκεν βλάβης τοΰ λέβητος, δστις 
έπισκευάζεται. Τό «Βόρις» μόνον κατ’ εύθείαν τήν 
Κυριακήν διά Κων)πολιν.

Γεγνήηατα.·Ήρχισαν ήδη τακτικά καταιβάσματα 
300—400 άμαξιών καθ’ έκάστην είς άπαλόσιτον, 
κριθήν χαί βρώμην. Φασόλια ολίγα χαταβαίνουσι. 
Τιμαί εινε τής μέν κριθής 6,20 άργυρά φρ. έκτόλι- 
τρον, σίτου δέ 9—10 φρ. άργ. έκτ. βρώμης 5—5,60 
φρ. άρ. έκτ. ή άγορά τών άμαξιών γίνεται μέ 20 φρ. 
22.80 φρ. άρ.

Γ. Α. Αονλονδόσεονλος.
[Agent maritime et commissionnaire—maison fon 

dee 1889. Telegraphique Adresre : Louloudopoulos 
Varna.]

ΑΓΟΡΑΙ ΠΛΟΙΠΝ

Αί προσφερόμεναι πρός άγοράν πλοίων τιμαί έν’Αγ- 
γλία κατά τό τελευταϊον δεκαήμερον είσίν κατά πο
λύ κατώτεραι έχείνων, τάς όποιας ζητοΰσιν οί ίδιοκτή 
ται ατμοπλοίων ‘Άγγλοι. "Ενεκα τοϋ λόγου τούτου 
πολλοί "Ελληνες πλοίαρχοι μεταβάντες πρός αγοράν 
ατμοπλοίων άναγκάζονται νά άποσύρωσι τάς προτά
σεις των, τινές δέ καί άπήλθον έκεΐθεν σχοπεύοντες 
όπως επανέλθωσι τόν προσεχή Φεβρουάριον, δτε έλ- 
πίζεται σχετική ύπετίμησις τών σημερινών μεγάλων 
τιμών.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Τα σιτηρά τών 90 φουντίων κατά τήν παρελθοΰ
σαν έβδομάδα είχον κατέλθει μέχρι τών 8.80 άργυ- 
ρών, δτε αίφνης ήρχισαν πάλιν όλίγον κατ’ ολίγον νά 
ανατιμώνται και κατά τά τελευταία τηλεγραφήμα
τα ο σϊτος τών 90 φουντίων έφθασεν είς τά άργυρα 
ρούβλια 9·15,

Έν τή άγορφ Πειραιώς άλλαι πράξεις έγένοντο 
από 39 καί 38 1)2 λεπτά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 
χαί αλλαι τελευταϊον αΐτινες δέον να ύπολογισθοΰν 

τριγύρω τώ 49 καί 39 1)2 λεπτών μέ 3 0)θ. Εννοεί
ται δτι ποόκειται περί τοΰ σίτου τών 49 φουντίων, 
τών δέ 50 περί τά 40 1)2 έως 41.

ΕΝ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕ1Α

'Η έλάττωσις τής έξορύξεως χαί τής έξαγωγής τών 
γαιανθράκων ΓΙοντοηρακλείας έξακολουθεϊ. 'Η «Εται
ρία Ήρακλείας» ,ήτις άποτελεϊ τόν μεγαλείτερον έξα- 
γωγέα περιώρισε λίαν τάς φορτώσεις αύτής, δέν έχει 
δε καί παρακαταθήκην αξίαν λόγου. Πρό ημερών έν 
όρυχεϊον αύτής ύπέστη άνάφλεξιν, τοΰτο δέ έπέτεινε 
τήν έλάττωσιν τίς έξαγωγής της. Λέγεται δτι ή Ε
ταιρία αυτή συνήψε συμβόλαιον μετά τοΰ Τουρκικοΰ 
Ναυστάθμου πρός προμήθειαν τοΰ άναγκαιοΰντος αύ
τώ ποσοΰ γαιανθράκων, πλήν άγνοοΰνται είσέτι αί 
λεπτομέρειαι τών δοων τοΰ ποσοΰ χαί τών τιμών.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΝΑΥΤΟΥ

Κατά τήν συνάδελφον «Άτλαντίδα» ό πλοίαρχος 
τοΰ άφιχθέντος εις τόν λιμένα τής Νέας Ύόρκης έκ 
τών Ινδιών άτμοπλοίου «C. osmont» ανήγγειλεν είς 
τό ’Αγγλικόν προξενεϊον, δτι ό έκ τοΰ πληρώματος 
αύτοΰ Έλλην ναύτης ονομαζόμενος ’Ιωάννης Σόλων, 
ηλικίας 29 έτών, έν στιγμή διανοητικής διαταράξεως 
έπήδησεν έκτός τοΰ άτμοπλοίου είς τόν ’Ωκεανόν καί 

έπνίγη.
ΛΙΜΗΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

(τοΰ άνταποκριτοϋ μας)
1 Σβρίου 1901

Λόγω συναγωνισμού τών άτμοπλοίων πρός τά ιστιο
φόρα, ή ιστιοπλοΐα τής Εύβοιας ήρξατο νά μειοΰται, 
ούτω ή Σκιάθος ή άχμάσασα έπί ιστιοπλοΐα καί ή Λί
μνη Εύβοιας ή πρώτη έν Εύβοια κατά τά πλοϊα, ήδη 
έπώλησεν ή μέν Σκιάθος 15 καράβια διαφόρου μεγέ
θους, ή δέ Λίμνη 25 τοιαΰτα, έμειώθη δέ καί ό αρι
θμός τών διερχομένων έντεΰθεν πλοίων πρός ζημίαν 
τοΰ λιμενικοΰ χαί τοΰ ταμείου τοΰ πορθμού Χαλχί- 
δος’ ώς έκ τοΰ συναγωνισμού καί αύτό τό άτμόπλοιον 
«Αίγινα» δπερ άντεκατεστάθη διά τής πωλήσεως τών 
πλοίων τών άδελφών Μπλέτου έκ Λίμνης δπως περι- 
πλέη τον Εύβοϊκόν καί αύτή ή «Αίγινα» λέγω έπαυ- 

t σε τούς πλόας της έν τώ Εύβοϊκώ λογω τοΰ συνα
γωνισμού τώ» μεγάλων άτμοπλοίων καί μένει είς τόν 
Πειραιά ήδη άπρακτοΰσα.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

— Τό άτμόπλοιον «Μαρία» τοΰ κ. Μωραιτου καί 
Σίας έναυλώθη κατά τόν «Ναυτίλον» έκ Γαλαζίου διά 
2 ’Αγγλικούς λιμένας πρός 11 σελ. καί 3 πέν. τόν 
τόννον.

— Τό «’Αντώνιος» τοΰ ίδιου άνεχώρησε διά Βορ- 
δώ τής Γαλλίας μέ άοαβόσιτον καί ξυλείαν. Ναϋ · 
λος διά τόν πρώτον 18 φρ., διά τήν δευτέραν 21 κατά 
τόννον.

— Τό «Γεώργιος» άναχωρεϊ έκ Βρινδησίου έκφορ

τώσαν σιδγ[ρικά.
— Τό άτμόπλοιον «Μενέλαος» τοΰ κ. Βούλγαρη έ- 

προναυλώθη μέ 14 σελ. τόν τόννον άπό τόν Δούναβιν 
δια Κοντινέντε.

— Τό άτμόπλοιον «Άνδρέας» τών Τίών Άνδρ. 
’Εμπειρικού εύρίσκεται έν πλώ διά Στέτιν τής Βαλ
τικής έκ Βραΐλας μέ ναΰλον 15 σελ. καί 3 πέν.

— Τό άτμόπλοιον «Θεόδωρος Σιφναϊος» έκφοοτώ
σαν ε’ις Πειραιά διά λ)σμόν τοΰ κ. Δρίβα σϊτον άνε
χώρησε προχθές τό έσπέρας διά Πάτρας πρός έκφόρ- 
τωσιν τοΰ ύπολοίπου φορτίου. Έκεΐθεν θά μεταβή είς 
Καλάμας πρός φόρτωσιν 320 τόννων σύκων καί Μι- 
τυλήνην πρός φόρτωσιν έλαίων διά Ταΐγάνιον.

— «’Αδελφοί Σιφναίου» άνεχ.άπό Tyne διά ’Αλγε
ρίαν τήν 4 Σβρίου.— «’Αλέξιος Γαγκος» έφθασεν είς 
Βραΐλα άπό Γένοβα 27 Αύγ. — «Άμφιτοίτη» άπό 
Κάρδιφ εις ’Αλεξάνδρειαν Αύγούστου 17 έφθασεν.— 
«Άντ.Σταθάτος»άνεχώρησεν τήν 7 Σεπ.άπόΒοΒβπΙβιη 
είςΟβιΜίΓί -«Αι^ο»άποΝώο1οείί είς Μασσαλίαν έφθασεν 
τήν6-19.=«Αύ'ρα» άνεχώρησεν είς τάς 28 Αύγ. άπό 
Βραΐλαν δ. Hull. — «Beby» έφθαόεν είς Ταΐγάνιον 3 
Σεπίεμβρ. — «Κεφαλληνία» έφθασεν είς Βενετίαν Αύγ. 
28. — «Κλημεντίνη ε’ις Βραΐλαν άπό Μασσαλίαν Αΰ
γούστου 23.

= «Κ. Σταθάτος» έφθασεν είς Μασσαλίαν 30 Αύγ’ 
«Γεώργιος» (Μωραιτου) είς Brindisi άπό Anverse έφ. 
Αύγ. 23. «Γεώργιος» (Πλ. Βασιλάκης) είς Μασσαλίαν 
άπό Nicolaeff Αύγ. 8.

= «Γ. Μιχαλινός» Γιβραλτάρ διήλθεν τήν 2)9 διά 
Πειραιά. «Γ. Βούβουλης» έφθασεν είς ’Αλεξάνδρειαν 
τήν 24 Αύγούστου.«Κυκλάδες»άπό Νιουκάστελ έφθα
σεν είς Σιβιταβέκιαν τήν 4)9.

= «Δέσποινα Μιχαλινοϋ» έφθασεν είς Σιβιταβέκιαν 
άπό Κάρδιφ. «Ήπειρος» (Μαρλά καί Βαλτατζή είς 
Νικολάεφ. Τό άτμόπλοιον «Θεοφιλάτος» άπό ’Αμβέρ
σαν είς Κάρδιφ τήν 2)9.

= «Έπτάλοφος» είς Σουνδερλάνδην άπό Μίδλεσ- 
βρουγ είς τάς 29)8. «Έλπιδοφόρος» έφθασεν είςΝικο 
λάεφ Αύγ. 26. «'Ερμής» πλχ. Γιανναγάς έναυλώθη 
άπό Ταϊγανίου διά τήν Ισπανίαν φρ. 14.

= «Βόσπορος» άπό Νικολάεφ είς 'Οδησσόν έφθα
σεν είς τάς 31)8 διά τήν Ισπανίαν φρ. 11,80. «Ί-
ρώ» πλχ. Μαργαρώνης άπό Βραΐλαν είς Ροτερδά- 
μην έφθασε τήν 2 Σβρίου.

— «Κατίνα» έφθασεν εις Γιβραλτάρ τήν 29 Αύ
γούστου. «Λέων» έπέρασεν άπό Gavo Sagres τήν 29) 
8 διά Πειραιά. «Λεωνίδας» (Εμπειρικού) διήλθεν έκ 
Δαρδανελλίων τήν 5)9.

= «Λεωνίδαςκαί Ελένη» άπο Penarth διά Παλέρ- 
μον. «Μανούσσης» άπό Σουλινά δια Clyde έφθασε τήν 
1 Σεπτεμβρίου. «Μαρία» άπό Ταΐγάνιον μέ ναΰλον 
12 διά Bergen έφθασεν είς Brath τήν 31)8.

= «Μαριέτα Ράλη» έφθασεν είς Βριστόλην άπό 
Σουλινά τήν 12 Αύγούστου καί εύρίσκεται ύπό φόρ- 
τωσιν διά Βενετίαν.
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= «Μενέλαος» άπό Βραΐλαν διά ’Αμβέρσαν δνηλΟε 
τό Γιβραλτάρ την 2)9. «Παρίσης Ροϋσσος». έχ Δαρ- 
δανελλίων τήν 4 Σβρίου. «Φώτης» τοϋ χ. Λυχιαρδο- 
πούλου εις Νιχολάεφ άπό Βενετίαν τήν 24)8.

= «Πολύμητις» εφθασεν είς Νιοΰπορτ άπό Λονδί- 
νον τήν 25 Αύγουστου. «Πολυξένη» άνεχώρησεν άπό 
Λιβερπούλην διά Σουλινα. «Σοφία Κούππα» εφθασεν 
εις Κέρτς τήν 28 Αύγούστου. «Σπάρτη» εφθασεν είς 
Νιχολάεφ άπό Γένοβα τήν 24)8. «Σουλτάνα» (πλχ. 
Ζενζεφίλης) άνεχώρησεν άπό Βατούμ μέ πετρέλαια 
διά Κων)πολιν.

= Στέφανος (πλχ. Πίττας) άπό Βατούμ διά Μασ
σαλίαν. «Victoria» Σαλιάρη άνεχώρησεν άπό Γένοβα 
διά Ταϊγάνιον, ΐνα φορτώση επίσης διά τόν ίδιον λι
μένα μέ ναϋλον άγνωστον. «Βαλλιάνος» είς ’Αλεξάν
δρειαν τήν 26 άπό Clyde. «Ζάνος Σιφναίος» είς Μασ
σαλίαν άπό Νιχολάεφ. «Ζαρίφης» είς Ρότερδαμ άπό 
Βραΐλαν τήν 29 Αύγούστου.

ΛΙΜΗΝ ΓεΝΟΥΗΣ

(άνταποχριτοϋ μας)
Αύτήν τήν εβδομάδα εχομεν ύπό έχφόρτωσιν μόνον 

τό άτμόπλοιον «Ελένη» τοϋ πλοιάρχου Γ. Σαλιάρη, 
μέ μέρος φορτίου, τοΰ άλλου έχφορτωθέντος είς Torre 
Annunziata.

'Ιστιοφόρα δέ μόνον τό «Τρείς ’Αδελφοί» τοΰ πλοι
άρχου χαί ιδιοκτήτου Εμ. Γ. Μανιάδη μέ φορτίον 
σίδηρα παλαιά άπό ’Αλγερίαν. ’Αναμένονται δέ τό 
«Πριγ. Σοφία» άπό Βραΐλαν τό «Ελένη Σιφναίου» 
μέ μέρος φορτίου καί τό «Όράτιος Κούππας», δπερ 
είναι ένοικιασμένον είς τήν Εταιρίαν Fraissinet καί 
έκτελεϊ τήν τακτικήν γραμμήν του. ’Επίσης ποό 3 
ήμερων είχεν αναχώρηση τό άτμ. «Μιχαήλ» τοΰ 
Κυρ. Σ. Γ. ’Εμπειρικού δπερ ειχεν εκφορτώσει Γαι
άνθρακας άπό Cardif εινε δέ προναυλωμένον άπό 
Κέρτς καί Νοβορωσίσκην διά Δουγκέρκην πρός σελ. 
10 καί 6 πέννας.

Κατ’ αύτάς εϊχαμεν πολλούς κατάπλους ’Ιταλικών 
Άτμοπλοίων άπό λεβάντε, έπειδή ένεκα τών έκπε- 
σμών τών ναύλων γαιάνθρακος άπό ’Αγγλίαν οί έδώ 
’Ιταλοί ίδιοκτήται έπροτίμησαν νά στείλουν τά άτ- 
τμόπλοιά των είς γεννήματα, ήδη εύοίσχονται είς 
τόν λιμένα μας ύπό έχφόρτωσιν τά έξης «Juseppe» 
τής εταιρίας Dall’ erto μέ δλον τό φορτίον του, τό 
• Michelangelo» μέ μέρος τής αύτής έταιρίας, τό «Ro
salia» έπίσης μέ δλον τό φορτίον άπό Berdiasca 
ίδιοκτήται «’Αδελφοί Σαγχρυνέτι» καί τό «Angelica 
Accame». άπό Nicolaef, περιμένονται δέ καί πολλά 
άλλα.

ΟΙ ΡΟγΜΟΥΝΟΙ ΦΟ ΤΗΤ*Ι

Μαγευτικόν ήτο τό θέαμα τοΰ λιμένος Πειοαιώς 
τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην τό απόγευμα ένεκα τής 
άφίξεως τοΰ φέροντος τούς 300 Ρωμούνους φοιτητάς 
Ίταλικοΰ άτμοπλοίου «Μοντενέγκρο».

Τά έξελθόντα είς ΰπάντησιν τοΰ Ίταλικοΰ άτμο
πλοίου Ελληνικά άτμόπλοια ήσαν ή «Πύλαρος» τοΰ 

κ. Άθανασούλη, ή «"Υδρα» τοΰ κ. Λεούση, ό «Πει- 
ραιεύς» τοΰ κ. Διακάκη, ό «Λέων» τών κ. κ. Νικο- 
λάκη καί Υίών, ή«Κίσσα», έν άτμόπλοιον τοΰ κ. Βα- 
σιλειάδου, ή «’Αργώ» τοΰ κ. Μιχαλινοΰ, ό«Λάμπρος» 
καί δύο τρία άλλα ρυμουλκά σημαιοστόλιστα πάντα.

’Εξ δλων άρίστην έντύπωσιν έπροξένησεν ή «"Υ
δρα» τοΰ κ. Λεούση, διοικουμένη ύπό τοΰ πλοιάρχου 
καί συνιδιοκτήτου κ. Σταμ. Μονοχάρτζη, ύπερηφά- 
νως διασχίζουσα τά κύματα τοΰ Σαρωνικοΰ καί άμιλ- 
λωμένη είς τήν ταχύτητα πρός τόν «Μοντενέγκρο.»

Είς τόν λιμένα είσήλθον πάντα τό έν κατόπιν του 
άλλου τήν 6 μ. μ.

ΑΛΛΑ NEV

’Εκτός τής αφθονίας τών προσφερομένων σκαφών, 
ετερος λόγος συντρέχων είς τόν έξευτελισμόν τών ναύ
λων είναι καί αί χαμηλαί τιμαί τών σιταγορών Εύ- 
ρώπης.

— Τό άτμόπλοιον «Κωνσταντίνος» τής έν Σμύρνη 
Εταιρείας Χατζηδαούτ έπισκευάζεται κατ’ αύτάς έν 
τώ Νεωρίω καί τοΐς Μηχανουργίοις Σύρου.

—Τήν 1 Ίανουαοίου δέν 'Οδησσώ δικηγόρος κ.Ε. 
Άντύπας θά προβή είς τήν έκδοσιν Γαλλικής έφη- 
μερίδος άριστα συντασσο^ένης καί ύπό τόν τίτλον 
«Journal des Entreprises par actions Russes».

— Ή λιμενική έπιτροπή Πειραιώς ένέκρινε πίστω- 
σιν 25,000 φρ. χρ. διά τήν μετάκλησιν ξένου μηχα
νικού, δστις θά ύποδείξη τήν κατάλληλον διαρρύθμι
σήν τοΰ λιμένος.

— Ή ζήτησις γαιανθράκων Κάρδιφ έν τώ τόπω 
τής παραγωγής έξακολουθεί ζωηροτάτη καί πολλά τών 
μεταλλείων έπώλησαν δλην των τήν παραγωγήν διά 
Σβριον καί ίκανόν μέρος τοΰ Όκτωβοίου κατά τά 
’Αγγλικά φύλλα. Πολλοί άγορασταί γαιανθράκων πα
ρουσιάζονται διά παράδοσιν μέ/ρι τέλους τοΰ έτους, 
καί έκ τούτου δύναται τις να συμ,περάνη δτι ή τιμή 
τών γαιανθράκων Κάρδιφ θά διατηρηθή σταθερά και 
κατά τό ύπόλοιπον τοΰ έτους τούτου.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

Μεταξύ αύτών τά αγγλικά λινέλαια, βρασμένα τι
μιόνται κατ’ όκαν 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’ όκαν.
Τά έκ τοΰ σπάρτου σχοινιά (τζίβαι) πρός 2.40.
Τό μινιόν (έκ μολύβδου) άπό 1—1.40.

Χρώματ α
Τό λευκόν χρώμα μολύβδου τής α'. ποιότητος πω

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

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

κλπ. πρός 1.10.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Νέος Λιμ-ενοδείχτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

■ Ιερό ΙΙαρεχτροπής τών ΙΙυςόδων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έξαρτεσμ.θ'3 τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

<·>αλασσογραφοχός χάρτης Ελλάδος,

\HH1\AIKI1 ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(Έγκρίσεο της Κ,υβερνήσεως κσΐ αρωγή τοΰ δήμου Αθηναίων)
Περιλαμβάνει εμπορικόν Λύκειον, Λυκειον Θετικών επιστημών και ψιλολογ. Λνκείον 

Έπόπται τον έμπορικοϋ Λνκείον
Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Καθηγητής τοϋ έμπορ. δικαίου έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

Γ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ
Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητής Τραπέζης.

Εκπαίδευσες τελεία, πλήρης μόρφωσις, οίκοτροφεϊον μετά πατρικής έπιβλέψεως 

Η «Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΙ1ΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ 
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ EfflΒEQ ΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
ΑΧ· Λ ΚΟΡ Ε Σ Η Σ

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

■ * ί · ·
IX ASA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

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

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

Άνεμ,ολόγοον Πυξίδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμ.μ.ατα ΛΙαστοέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο* 

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δΰνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 
νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως εΐ ς 
τόν αίτοΰντα.

Έπόπται τον Λνκείον τών Θετικών ίπιότημών
ΤΙΜΟΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΓΑΟΣ 

Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 
Πανεπιστημίω.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ’
Καθηγητής τής χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω.

1



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Σ 
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—ΛΟΝΔΪΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡ ΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τηλεγραφικαι Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

Πειραιώς : Amichalinos, Piree.
Γραφεία Λονδίνου: 160—163 Gresham House, old Broad Street, London e.c.
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I Ν ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
"Εμποροι καί ναυλομεσϊται. Λέ- 

χονται έμπορεύματα έπί προμήθεια 
καί προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αί ατμόπλοια.

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

Al ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΉΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς 
τής «Ναυτικής Ελλάδος» δπως τάς συν- 
δρομοάς των έμβάζουσι κατ’ εύθεΐαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής ‘Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ϊνα λαμβάνη γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των αμέσως 
ή διαχείρισις καί άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ΦΥΛΛΑ 
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοϋνται άντ» 30 λεπτών εκαότον είς ά
παντα τά έν ΆΘΛναις βιβλιοπωλεία καί έ· 
τώ «Άβηναϊκφ βιβλιοπωλείφ» παρά τό Ύ- 
πονργεϊον τών Ναντικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
«Η «Ναντικά» Ελλάς» πωλείται είς το βιβλίο, 

χαρτοπωλεϊον δ «'Ε ρ μ. ή ς » τοϋ χ. Γ. Ν. Άλεξάχη.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδδς Πραξιτέλονς 8

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ χ«1 Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. Λιεύβυνσις τηλε
γραφική: ΛΛΛΓΕΖΗΛί, Κωνσταντι- 
νούπολιν.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΣ ΚΑΙ Gie
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίω Υποκαταστήματα εις Λονδϊνον και Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ET Co
Πράκτωρ σιτηρών και εμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαι έργασίαι έν Ταϊγανίφ, Ροστο- 
βίφ καί Νοβοροσίσκ·/).

I— ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών και ναυλομεσίτης. ’Αντι

πρόσωπος διαφόρων εταιριών. Κεντρικόν κατά
στημα έν Ροστοβίφ. ‘Υποκαταστήματα εις 
Ταϊγάνιον, Νοβοροσίσκην καί άλλους λιμε'νας.

NICOLAS D COTZIAS (SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
ΤηΛεγραγ. Auidvracc CoTZIAS,SYRA.


