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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τό ν^ντικόν Απομαχικόν Ταιιεϊον ύκε Κ. Αΰγέφη.—At έν Γαλλία Σχολαί τοΰ Πολεμικοί? Ναυ
τικοί, ύπό Κωνστ. Ν. Ρζόου.— Τό Ναυτικόν Συνέδριον, θέματά τινα όυζητητέα ύπό Έμα. Μα- 
χρυγιάννη —Αί έξ άμαθιίας έπιζήμιοι νανλώόεις άτμοπλοίων ύπό Ν. Γ. Κ.— Κανονισμός πρός 
άπι,φυγΐιν συγκρούσεων πλοίων έν θαλάσση. — ΙΙαρατηρήσεις έπί τοΰ κανονισμοί τών συγκρού
σεων ύπό Σ. Γ.—Ναυτικά νέα.— Ή νίιησίς τών Έλλ. άτμοπλοίων ύπό Ν. Λ. Μ. — Διάπλοι Δαρ· 
δανελλίων.—'Η κίνησις έν Ρουμαν'α ύτό X. Μ.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ

'θ λιμήν τής Σάμου είς τόν όποιον κατέπλευσεν ή Οωρηκτή Μοίρα. —Προσωπογρ ·φίαι ϊ 
βα<(. Βουδούρης ύπουργός τών Ναυτιχών.—Κοσμάς Ζώτος, ’Αρχηγός τής Μοίρας.— Θεόν, θεοχάρο’ c, 
Κυβερνήτης «Ψαρών».—Γ. Μπούμπουλης, Κυβερνήτης «Ύδρας».—Π. Γκίνης, κυβερνήτης «Σπετσώ»».

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

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόσωπος χρώματος 
Μοραβίας δδός Βουβουλίνας άριθ. 7 έν ΙΙειραιεϊ.

ΡΕΝΕ ΑΜΙΕΛ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δίδοντα τόσον λαμπρά άποτελέσματα 
είς τήν βαΛήν τών ύφάλων μερών τών 
πλοίων.—16 Ό Φίλωνος Πειραιά.

Η «ΝΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ·
Κ,υκλοφοροΰβα είς 8,000 αντίτυπα καί αριθμούσα «ερέ τού 

ΪΪΟ,ΟΟΟ άναγνώστας δύναται να χρηβιμβύση ώς έξαίρετον μέσον δια
φημίσεων διάτό έξαγωγικόν έμπόριον «αέ διά τάς εργασίας χαί τήν χρη 
σιμότητα τών χ. χ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνΟρακος και σιτηρών καί τών εν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών και τραπεζιτικών οίκων*

ΧΑΙΊΧ ΙΠ’ΚΟΛΙΙΧ
μεγαλειτέρας έγκαινιάζομεν απί* σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας τό όνομα, έπάγγελμα καί ΛιεύΟυνσιν τών έπι- 
Ουμούντων νά γνωρίσωσ; τό επάγγελμά των είς ευρύτερον κύκλον.

Και ταύτας μόνον άντί :
ΜΙΑΣ APAXMHX

ώστε μέ μίαν δραχμήν δι* έκάστην δημοσίευσιν ή δραχ. 1 .£»Ο, οσάκις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, Οά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηΟήσωσι τήν άνάπτυςιν τής έργασίας των καί τήν ένίσχυσιν 

ταύτης.
ΙΙΑΣΑ AITFAI *

καθώς καί αί συνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Λίαυ- 
τικής Ελλάδος » οδός Λϊομισματοκοπείου παρά τό υπουργεδον τών 
Λίαυτικών ή διά ταχυδρομικής έπιταγής: Ιϊρός τήν ΛιεύΟυνσιν τής
« Λίαυτικής Ελλάδος » .

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

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν ΠειραιεΓ.

Κατά τούς απολογισμούς τοΰ λήξαντος 
λογιστικού έτους τδ Ναυτικόν Άπομαχι · 
κδν Ταμειον, τδ όποιον πάντοτε μάς έσυ 
νείθιζε με έλλείμματα παρουσίασε τδ αλη
θώς παράδοξον φαινόαενον περισσεύματος 
39,244 δρχ.

Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν τούς λό- 
γους, ένεκα τών οποίων τδ Ναυτικόν ’Απο
μαχικόν Ταμείο/άπδ μιας δεκαετίας τώρα 
μάς παρουσίαζε διαρκώς έλλειμμα και άπδ 
ήμέρας είς ήμέραν μέγας κίνδυνος έπεκρέ- 
ματο είς τόσους ναυτικούς άπομάχους, είς 
τόσας χήρας καί δρφανά πλοιάρχων και ναυ
τών μας νά στερηθοΰν μίαν ήμέραν καί αύ 
τοΰ άκόμη του άρτου.

Έάν διά νά έπέλθη τδ εύχάριστον τοΰτο 
άποτέλεσμα συνετέλεσεν ή αυξησις τοΰ πο
σοστού τοΰ παρεχομένου ύπδ τών λιμενι
κών Ταμείων και τών ναυτικών δήμων,άλλ ’ 
ύπάρχουν καί άλλοι έξ ίσου σοβαροί λόγοι. 
Έν βλέμμα έπί τοΰ ισολογισμού τής χρήμα 
τικής διαχειρίσεως τής περιουσίας τοΰ Ναυ
τικού άπομαχικοΰ Ταμείου κατά τά παρελ 
θόντα έτη μάς φέρει είς τδ θλιβερόν συμπέ 
ρασμα δτι τά λιμεναρχεία τοΰ Κράτους οέν 
εύρίσκοντο είς τήν έμπρέπουσαν αύτών πε 
ριωπήν, παρημέλουν τήν τακτικήν έξόφλη - 
σιν τών ναυτολογίων, έλλείμματα δέ έπί 
έλλειμμάτων έκ τών ναυτολογίων συνεσω 
ρευοντο, μέχρι τοϋ σημείου μάλιστα νά εύ 
ρεθώσι κατά τδ παρελθόν έτος άνεξόφλητα 
5,000 ναυτολόγια!

Τδ εΰεργετικωτατον λοιπόν τούτο Τα 
μεϊον τδ παρέχον συντάξεις είς 7,000 άτο 
μα, διατρέφον δέ ούτωπερίτάς 25,000 ψυ· 
χάς έπρόκειτο μίαν ήμέραν νά άποθάνη άπδ 
χρηματικήν άσφυξίαν μέσα είς τήν γενικήν 
άδιαφορίαν τών λιμεναρχών, ύπδ άσθενή 
Κεντρικήν Διεύθυνσιν,ύπδ διαρκή σπατάλην 
Είς μισθούς και έπιμίσθια πολιτικών ύπαλ 
λήλων, τά όποια εύτυχώς άπεκόπησαν 
πλέον.

Ό άείμνηστος Συγγρδς ζητήσας μίαν 
ήμέραν νά μελετήσγ, τούς ’Ισολογισμούς 
τοΰ ’Απομαχικού Ταμείου προεΐδε τον θά
νατόν του άργά ή γρήγορα κ-ζί μέσα είς τήν 
Έθνικωτάτην διαθήκην του δέν έλησμόνη 
σε καί τδ Ναυτικόν ’Απομαχικόν Ταμειον.

’Αλλά τί θά έκαμνε τδ κληροδότημα 
έκεΐνο είς τδν <άτω δρόμον, δν είχον λά
βει τά οικονομικά του ; Μά νά σταθή και 
νά όρθοποδήση τδ Ναυτικόν ’Απομαχικόν 
Ταμειον έχρειάζοντο πολλά πράγματα. Καί 
έν πρώτοις μία συνετή, συνεχής, έπιμελη- 
μένη διαχείρισις καί έν βλέμμα άγρυπνον 
πρδς αυξησίν μέν τών πόρων τοΰ Ταμείου, 
πρδς έλάττωσιν δέ τών δαπανών.

Ευτυχώς ή διοικητική έπιτροπή χάρις 
είς τάς αύστηράς, άλλά καί εύεργετικω- 
τάτας συστάσεις τοϋ ‘Υπουργού κ. Βου- 
δούρη κατείδε τοΰτο καί έπελήφθη μετά 
δραστηριότητος τής γενικής έξυγιάνσεως 
τών οικονομικών τοΰ σπουδαίου τούτου 
Ταμείου.

Καί έν τινι μέτρω δύναταί τις νά είπη 
τδ κατώρθωσεν.

Άλλ’ ώς έχουσι σήμερον τά πράγματα 
προβάλλει μακρόθεν κίνδυνος άλλος άπει- 
λητικώτερος,κίνδυνος μέγας διά τδ Ταμειον: 
ό όσημέραι έπαισθητώς αύξάνων άριθμδς 
τών συνταξιούχων άνευ άναλόγου αΰξήσεως 
τών έσόδων.

Ποιον θά είναι τδ μέλλον τοΰ Ταμείου, 
έάν τά πράγματα βαίνωσιν, ώς σήμερον ;

Έάν, ώς ύπάρχουσι πιθανότητες, ληφθή 
μετά τήν έκβασιν τής δίκης το κληροδό
τημα τοΰ αειμνήστουΣυγγροΰέκ 2,000,000 
καί προστεθή είς τά κεφάλαια τοϋ Ταμείου, 
τδ Ταμειον έπί μίαν τούλάχιστον έξαετίαν 
θά είναι είς θέσιν νά έκπληροΐ πάσας αύτοΰ 
τάς ύποχρεώσεις τάς έν τώ παρόντι καί 
κατά τδ διάστημα τοΰτο άναφυησομένας. 
Τί θά γίνη όμως έπειτα ;

1 Τδ έρώτημα έρχεται είς τδ μέσον πλή-
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ρες ένδοιασμών. 1
Τό ΝαυτικόνΆπομιαχικόν Ταμείου δέον νά 

θεωρηθή ώς ’Εθνικόν και κατ ’ έξοχήν φιλάν - 
θρωπον ίδρυμα. Καί ώς τοιοΰτον δέον νά 
έπισύρη σοβαρώς την προσοχήν τής Κυβερ- 
νήσεως.

Τά 2,000,000 τοϋ Συγγροΰ ουδέ λόγος 
πρέπει νά γίνη ότι δύνανται νά έπιφέρωσι 
βελτίωσιν των συντάξεων. Δι αυτών πρό
κειται απλώς καί μόνον νά παρατείνη την 
ζωήν του τό Ταμεϊον έπί τινα χρόνον. Οί 
εύεργετικοί νόμοι τής 10 Απριλίου τοΰ 
1896 και τής 29 Ιουνίου του 1899 τδ συ- 
νεκράτησαν, άλλ’ ή Κυβέρνησις ας φροντί-

A I Ε Ν ΓΑΛΛΙΑ ΣΧΟΛΑ 1 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(συνέχεια έκ ■

Οί μαθηταί εξέρχονται εις τήν ξηράν άπαξ 
μόνον τοϋ μηνός. ’Από της δεκάτης τής πρωίας 
μέχρι τής δύσεως τοϋ ήλιου, ή πόλις τής Βρέ- 
στης ή κατ’ εξοχήν μελαγχολική πόλις, ή 
τετυλιγμένη εντός τοϋ αιώνιας ομίχλης μαν- 
δύου της, άποτινάσσει την νάρκην της, τα ζε- 
νοδοχεϊα πληροϋνται, τά καφενεία ζωογονούν
ται, καί τά πάντα προσλαμβάνουσι χροιάν τινα 
εορτής δλως αντίθετον τής συνήθους ό'ψεως.

Τής έσπέρας έν τούτοις έπερχομένης πάντες 
έπΓ’τρέφουσι τάχιον εις τό σκάφος, διότι άλλοι'· 
μονον εις τδν καθυστεροΰντα. Καί ολίγα μόνον 
λεπτά παρατάσεωζ τής διαμονής επί τής ςηράς 
τιμωροΰνται αυστηρότατα διά τής άπαγο- 
ρεύσεως εξόδου έπί ολόκληρον δίμηνον. Τά τής 
εξόδου λοιπόν καί των άδειων πράγματα είννι 
λίαν περιορισμένα.

Έν καιρώ των διακοπών έκ των προσκε- 
κολημμένων είς τό Borda σκαφών, ό πρόσκο
πος Μπουζανβίλ παραλαμβάνων τού; δο
κίμους έκτελεϊ δίμηνον πλοΰν παρά τά παρά
λια Γαλλίας, Βελγικής καί ’Αγγλίας.

Οί άπολυθέντες έν τώ μεταξύ τής Σχολής 
έπιβαίνουν τή; φρεγάτας, ήτις χρησιμεύει ώς 
σχολεϊον έφαρμογής καί έπεχειροϋσι τον μέγαν 
ώκεάνειον πλοϋν

• Έν Γαλλία λοιπόν, ώς βλέπομεν, ή πρός 
παρασκευήν αξιωματικού τοΰπολεμικοϋ ναυτικού 
χρησιμεύουσα σχολή έχει έγκατασταθη επι 
πλοίου. Άλλοι προκρίνουσι τςν ξηράν καί ό 
ναύαρχος Δεκραΐ ύπουργός των Ναυτικών έπί 
τής πρώτης αυτοκρατορίας έν Γαλλία ελεγε 
ποτέ πρός τον Μέγαν Ναπολέοντα :

1 ση άπδ τοΰδε περί γενναιοτέρας προικοδοτή 
σεως, διά τής οποίας νά άντιμετωπίζωνται 
καί at εις τδ μέλλον υποχρεώσεις του.

Δεν αρκεί δτι έξασφαλίζεται ή ζωή του 
έπί μίαν έξαετία·*. Την φοράν ταύτην τά 
μέτρα δέον νά ώσι γενναία καί λυσιτελή, 
δύναται δέ ό κ. Βουδούρης ό άποδείξας σθέ
νος και θέλησιν μεγάλην μέχρι τοΰδε, νά 
γίνη παρά τή Κυβερνήσει δ εισηγητής νέων 
μέτρων βέβαιος δτι τδ δνομά του θά εΰλο- 
γήται άπδ πολλάς χιλιάδας ναυτικών οικο
γενειών.

Κ. Λυγερής

ιϋ 28 Τεύχους)

— Μεγαλειότατε, οί ναυτικοί ημών δόκιμοι 
νοαίζω ότι θά εύρίσκοντο καλλίτερα έν σχολή 
ιδρυμένη έπί τής ξηράς.

*0 δέ Ναπολέων άπεκρίνατο : «Δακραι, 
γνωρίζεις μέσον νά έκπαιδεύομεν τού; δοκίμους 
μας ύπό τό ύδωρ ;»

— «Όχι μεγαλειότατε.»
— «Αϊ λοιπόν, μέχρι; οΰ τό εύρτ,ς, άνά 

τρεφε αύτούς έπ’ αύτοΰ »
Έπί τοϋ «Μπορντά» κρατεί μεγάλη αΰστη- 

οότης. Ονχί όλιγώτερα τών 375 παραπτωμά
των προβλέπονται καί τιμωρούνται. Είναι α
ληθές δτι πολλάκις τοϋ αύτοΰ άτακτήματος συ
νήθως αναγράφονται πλείονες παραλλαγαί.Ούτω 
τοϋ «άδειν» οιακρίνονται δέκα διάφοροι περι
πτώσεις, τού «φωνασκεϊν» δέκα έννέα, τού 
«συνδιαλέγεσθαι» είκοσιτέσσαρες. ’Ολόκληρος 
δέ κλίμαξ ποινών- έπίπληξις, πειθαρχικός ου
λαμός, περιορισμός, φυλάκισις, κΰτος, ειρκτή 
έν ναυστάθμω, άποβολή.

Άντιγράψωμεν άδιαφόρως εν τών πολλών 
καί ποικίλων φύλλων ποινών τών bordacllCS : 
«Έξολίσθησις «ατά τό διάστημα τών γυμνα
σίων ίστιοφορίας 1 ποιν. ουλαμός- άνοιγμα τής 
ιματιοθήκης διά λακτισμάτων, 1 φυλάκισις. 
Άποκρίκωσις τής αιώρας συμμαθητοΰ, δπως 
κρημνισθή κατά γής, 1 ούλαμός. ’Αποκοπή τών 
τάκων τών ύποδημάτων 5 πειθ. ούλαμοί. Α- 
πομίμησις τοϋ παραγγέλματος τών άξιωματι- 
κών τής φυλακής, 1 φυλάκισις ’Ανατροπή τοϋ 
ζωμοΰ έξ άπροσεξίας, 1 ούλαμός. "Ατοπος 
γλώσσα πρός τούς μαγείρους, 1 περιορισμός. 
Καταβρόχθισες μερίδος ξένης, 1 ούλαμός».

"Ολη έν τούτοι; ή αύστηροτης α"τη, δέν κα- 
τορθοί πολύ νά μετριάση τήν φυσικήν ζωηοό- 
τητα καί τό εύθυμον τοϋ γάλλο - δοκίμου, ου 
τεκμήριον ήν τά εις τό οίκειον αυτού ύφος πα
ρωνύμια προσώπων καί πραγμάτων. ’Ιδίως έκ- 
σπα κατά τών παραδόσεων. Astro άποκαλεί 
τό μάθημα τής άστρονομίας, Chaf fust τάς 
άτμομηχανάς, ΙΊέτ Πέτ, τήε φυσικήν καί τήν 
χημείαν, Dx. τήν άνάλυσιν καί τήν Μηχανι
κήν, Άσωτράπιοχ, τήν ναυπηγικήν, πζράτασιν 
τή; νυκτός, τούς ναυτικούς ύπολογισμούς, ώς 
διδασκομένους λίαν πρωί, Μούσμουλο, τήν οι 
λολογίαν, Γιούμ, τήν αγγλικήν, καί ούτω καθ’ 
έζή«·

Καθ’ έκάστην αί δύο κλίσεις άνέρχονται εις 
τάς παρούσας πρός χειρισμόν τών ιστίων έν 
περιπτώσει δέ βροχής άσκοΰνται εις τήν κωπη 
λασίαν. Κατά Πέμπτην καί Κυριακήν έκτε- 
λοϋσι διαδρομή εις τήν έγγύς θάλασσαν οί μέν 
παλαεότεροι έπί τής Σ ι λ φ ί δ ο ς, οί δέ νεώ 
τεροι έπί τοϋ Μπουζανβίλ. Τήν εσπέραν 
έπανέρχονται πάντες κατάκοποι, αλλά ποτήριον 
θερμού οίνου άποκαθιστά καί πάλιν τάς δυνά
μεις είς τό statu puo ante.

(έ'πεται συνέχεια)
Κ. Ν. ΡλΔΟς

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Φ>έμ.ατά τενα συζητητέα

(συνέχεια)

Πριν η προβώμεν είς έξέτασιν τών νυν παρ’ 
ήμίν ίσχυόντων, έν σχέσει πρός την αναλογίαν 
τής αμοιβής τής διασώσεως, δέον νά σημειωθή, 
δ'τι έκ τών προσώπων τών δυναμένων νά ζη- 
μιωθώσιν έκ τής διασώσεως, είναι καί ο φορ 
τωτής, είτε διότι τό πλοίον έβράδυνε νά άφι 
χθή είς τόν προορισμόν του είτε διότι ή άξία 
τών έμπορευμάτων έμειώθη ή τα τελωνειακά 
δικαιώματα ηύξησαν, κλπ. Τ> ζήτημα τοΰτο 
τά μάλιστα ένδιαφέρον, προεκάλεσε μακράν 
συζήτησιν ένώπιον τοϋ έν ΓΙαρισίοις ναυτικού 
Συνεδρίου, άλλ’ ένεκεν τής σπουδαιότητος αύ - 
τοϋ, καί διότι άπρομελετήτως άνεκενήθη ύπ 
τοϋ έν Χ^βρη δικηγόρου Grandmaison κατά 
τήν συζήτησιν ετέρου ζητήματος, κατά πρότα 
σιν τοΰ καθηγητοΰ Lyon Caen έγένετο δεκτόν 
να παραμείνη έκκρεμε'ς.

Ούδεμία τών ξένων νομοθεσιών, καθόσον γνω 
ρίζω, προέβλεψε περί τής περεπιώσεως ταύτης.

Δέν βλέπω δμως τόν λόγον, διατί ό φορτω
τής, δστις έθυσίασε τό συμφέρον αύτοΰ χάριν 
τής περιουσίας τού ετέρου, νά μή δικαιούται 

νά λάβη μ,ερος είς τήν δοτέαν άποζημίωσιν. 
Ειπον, δτι ό φορτωτής τού διασωθέντος πλοίου 
υποχρεουται να συνεισφερη εις τ/y άποζημίωσιν 
τών θυσιών, δσας κατέβαλε τό διασώσαν. Άλλ’ 
έπί τής ύποχρεώσεως ταύτης, τίκτεται άντί- 
στοιχον δικαίωμα τού φορτωτού τού διασώ- 
σαντος, νά λαβή μέρος είς τήν διανομήν τής 
άποζημιώσεως ταύτης, χάριν τνς ζημίας, τήν 
όποιαν ύπέστη ό κύριος τοΰ θυσιασθέντος πράγ
ματος.

Είνε αληθές, δτι ό εφοπλιστής χρεωστεί ν’ 
αποζημιώση τόν φορτωτήν, ούτινος τό φορτίον 
έβλάβη ή άπωλέσθη έκ τής διασώσεως, καί άν 
ή διάσωσις είνε έκ τού νόμου ύποχρεωτική διά 
τόν πλοίαρχον, διότι ούδαμώς ένδιαφέρουσι τόν 
φορτωτήν, αί πρός τόν νόμον ή τά καθήκοντα 
τής φιλανθρωπίας ύποχρεώσεις τού πλοιάρχου, 
καί δτι συνεπώς ό φορτωτής δέν θέλει ΰποστή 
τήν ζημίαν.

Ώς έπίσης, ό φορτωτής, δύναται νά στραφή 
άπ’ ευθείας κατά τοΰ κυρίου τοΰ διασώσαντος, 
άμα ό πλοίαρχος ώς άντιπρόσωπος παντός 
ένδιαφερομένου είς τήν ναυτικήν αποστολήν, 
ένήργησε δέουσαν διαμαρτυρίαν πρ:ς διατήρησιν 
τών δικαιωμάτων τοΰ φορτωτοΰ.

Άλλα δέν πρόκειται περί τούτου. Τό ζήτημα 
είνε, νά ύποχρεώσωμεν αύτόν τοΰτον τόν κύριον 
τοΰ διασωθέντος πλοίου, ν’ άποζημιώση καί 
τόν φορτωτήν τοΰ διασώσαντος κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τών έκ τής διασώσεως ύποχρεώσεών του, 
είς τρόπιν ώστε, τούτου γενομένου, ν’ άπαλ- 
λαχθή καί ό πλοίαρχος τής πρός άποζημίωσιν 
τοΰ φορτωτοΰ ύποχρεώσεως, δστις ύπείκων είς 
τό καθήκον είνε άδικον νά ύποβληθή είς ζημίας.

Διά τοΰτο, πρός άποφυγήν τών δυναμένων 
ν’ άναφυώσι δυσχερειών, καί τής ένδεχομένης 
περιπλοκής τών δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών 
μεταξύ τοΰ κυρίου τ ΰ διασωθέντος πλοίου, τού 
φορτωτοΰ τούτου, καί τού φορτωτοΰ τοΰ δια- 
σώσαντος, ό άπ’ ευθείας ύπολογισμός τής ζη
μίας τοΰ φορτωτοΰ είς τήν όριστέαν άποζημίω- 
σιν καί ή είς την διανομήν συμμέτοχη τούτου, 
είνε ό όμαλώτερος τρόπος τής λύσεως τών έκ 
τής διασώσεως προκυπτουσών διαφορών.

Τό έν αρχή τοΰ κεφαλαίου τούτου τεθέν έρώ- 
τημα, (φυλλάδ. 28) τουτέστιν κατά ποίαν ά- 
ναλογίαν ή αποζημίωσες τής διασώσεως δέον νά 
έπιμερίζηται, μεταξύ πλοιάρχου κλπ. έλύθη 
ούτω ύπό τοΰ Ναυτικού συνεδρίου έν Παρισίοις.

«Ή άμοιβή οφείλεται είς τούς ίδιοκτήτας, 
» είς τόν πλοίαρχον καί είς τό πλήρωμα τοΰ 
» διασώσαντος πλοίου κατ’ άναλογίαν όριζομέ- 
» νην ύπό τοΰ δικαστοΰ».

’Αλλά ποιον εινε τό μέτρον, διά τοΰ οποίου 
ό δικαστής θέλει καθορίσ-/) τό έφ’ έκάστου άνος- 
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λογοϋν;
Κατά τόν καθορισμν της άμοιβής, άπαντα 

τό Συνέδρων, ό δικαστής λαμβάνει κυρίως ώς 
βάσιν τάς καταβληθείσας προσπάθειας καί τούς 
άγώναί, την δεξιότητα, καί την επιτυχίαν τών 
παοασχόντων την βοήθειαν, κατά δεύτερον λό
γον τούς κινδύνους, οΰς διέτρεχε το διασωθέν 
πλοϊον καί τελευταϊον τήν άξίαν τών διασωθέν- 
των, άφαιρουμένων τών εξόδων.

Τί όμως έπεται παρ ’ ήμϊν ύπό τό κράτος 
τοϋ περί ναυαγίων καί ναυαγιαιρε'σεων νόμου : 

Ή διάταξις του άρθρου 10 τοΰ νόχου τού
του άφίνει πολλά τά κενά, μή όρίζουσα πώς 
γίνεται ή διανομή, κατά τίνα αναλογίαν, και 
έπί τίνος θετικής βάσεως. «“Αν δέ συνέτρεξαν 
» πολλοί είς τήν εΰρεσιν ή διάσωσιν, διανέ- 
» μονται μεταξύ αύτών, άναλόγως, έκτός έάν 
» ύπάρχη ιδιαιτέρα περί τούτου συμφωνία».

Άλλά καί ούτω εχοντος του νόμου, ή παρά 
του Ναυτικοΰ Συνεδρίου δοθεϊσα λύσις έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου, ύποστηρίζει τόν νόμον τού
τον καί έπέχει τόπον ερμηνείας τοΰ κειμένου, 
καί συμπληρώσεως τής έννοιας αύτοΰ.

Ώς βλέπομεν, ούτε ή άπάντησις τοΰ ναυ- 
τικοΰ Συνεδρίου, ούτε ό ήμέτερος νόμος, ορίζει 
τό έκάστφ κατά τήν διάσωσιν συμμετασγόντι 
όφειλόμενον κατά τήν διανομήν, μεταξύ τών 
δικαιούχων, έπί παραδείγματι τό 1)3 ή 1)4 
ώς πλεϊσται τών ζένων νομοθεσιών πράττουσιν, 
άλλ’ άφίησίν έλεύθερον τό στάδιον είς τόν δικα
στήν, νά κανονίση κατά τάς περιστάσεις τήν ά- 
ναλογίαν.

Έπί τή βάσει τών ρηθέντων, προστιθεμένης 
και τής περιπτώσίως, καθ’ ήν έγένετο ζημία 
καί είς τό φορτίον τοΰ διασώσαντος πλοίου, 
δτε δέον,ώς εϊπομεν,νά όπολογισθή είς τό ποσόν 
τής άποζημιώσεως καί ή ζημία αΰτη, ή λύσις 
τοΰ έν άρχή τεθέντος ζητήματος, διατυποΰται 
ώς άκολούθως.

Έν τή αποζημιώσει τής διασώσεως περιλαμ 
βάνεται και ή ζημία τοϋ διασώσαντος πλοίου, 
επιμερίζεται δε αν. η, μεταζύ τών ιδιοκτητών 
τον διασώσαντος, τοϋ πλοιάρχου, τών άξιω 
ματικών πληρώματος καί τοϋ κύριον τοΰ βλα- 
βέντος η άπωλεσθέντος φορτίου, ό δέ δικαστής 
λαμβάνει ώς βάσιν τοϋ κανονισμοΰ τνς άπο
ζημιώσεως, τούς αγώνας, τάς θνσίας καί τούς 
κινδύνους τών παρασχόντων τήν βοήθειαν, 
τούς κινδύνους,οϋς διίτρεζε το διασωθέν πλοϊον 
καί τελευταϊον τήν άζίαν τών διασωθέντων, 
μετά τήν προαφαίρεσιν τών δαπανών.

Ή λύσις αΰτη συνάδει πρ'ς τό άνωτέρω (φυλ 
26 σελίς 406) ύποδειχθέν παρ ’ έμοΰ μικτόν σύ
στημα άποζημιώσεως πάσης θετικής ζημίας 
κατά τε τήν διάσωσιν καί βοήθειαν, προστιθέ

μενης άναλόγου μικράς άμοιβής κατά τήν πρώ- 
την περίπτωσιν.

Γπό τ: σύστημα όμως τοΰ ήμετέρου νόμου 
άπονέμοντος έπί διασώσεως, ώς άμοιβήν τό ή- 
μισυ τής άξίας τοΰ δεασωθέντος, ό φορτωτής 
τοΰ διασώσαντος βεβαίως δέν δύναται ν’ άπο- 
ζημιωθή όλοσχερώς, άμα ή άξια τοΰ ήμίσεως, 
δέν έξαρκεϊ πρ;ς πληρωμήν ολοκλήρου τής ζη
μίας.

Διά τοΰτο, μόνον έάν παραδεχθώμεν, δτι ό 
διασώζων ή βοηθών, δικαιούται ν’ άποζημιωθή 
διά τάς θυσίας αύτοΰ, δύναται ν’ άποζημιοΰ- 
ται καί ό φορτωτής διότι ή άποζημίωσις είνε 
άνάλογος πρός τήν ζημίαν, ένώ ή ύπό τοΰ νό
μου όριζομένη άμοιβή κατά τήν διάσωσιν, 
περιορίζεται έντ ς τών ορίων τής άξίας τοΰ 
διασωθ εντός.

(Ακολουθεί) Σύρος
Εμμ. Σ. Μακρϊγιαννης

Δικηγόρος

ΑΙ ΕΞ ΑΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΤΟ ΣΕΝ—ΑΟΥΤ

Ταχείς οί ναυλομεσϊται τοϋ συμφέροντος σπεύδουν 
είς το κλείσιμον τών ναύλων χωρίς νά γνωρίζουν ποϋ 
μέλλουν νά στείλουν το ναυλωνόμενον άτμόπλοιον καί 
τί θά πλήρωσή ό πλοίαρχος ώς εκφορτωτικά καί άλλα 
έξοδα είς τόν πολυδάπανον αύτόν τόπον.

Προχθές έναυλώθη τό άτμόπλοιον X. διά τόν Γαλ
λικόν λιμένα Σέν—Λουί', μέ τούς ελεεινούς σημερινούς 
ναύλους. . . .

Μετέβη έκεϊ τό άτμόπλοιον, άλλ’ ώς κεραυνός έπέ- 
πεσεν έπί τής κεφαλής τοϋ πλοιάρχου ή παράλογος 
απαιτησις τών εκφορτωτών, οϊτινες λαμβάνουν εκφορ
τωτικά Ι.ξΟ—2 φράγκα κατά τόννον ! Διότι οί έρ- 
γάται έκεϊ έχουν μεταξύ των συμφωνίαν, ή όποια δέν 
έπιτρέπει είς κανένα νά έργασθή μέ ημερομίσθιον κα
τώτερον τών 15—20 φράγκων, έάν ό πλοίαρχος δέν 
δώση τά έκφορτωτικά κατ’ αποκοπήν.

Είς δέ τήν δικαίαν έκπληξιν τοΰ πλοιάρχου πληρώ · 
σαντος 2.500 φράγκα περισσότερον ! είπον άπαθέ- 
στατα.

— Μά έμεϊς περιμένομεν νά ζήσωμεν όλον τόν χρό
νον άπό 4—5 άτμόπλοια ποϋ θά έλθουν είς τόν λιμένα 
μας τό έτος.

"Ολα δέ τά άλλα έξοδα είναι κυριολεκτικώς φωτιά.
Προσοχή λοιπόν κύριοι ίδιοκτήται καί κύριοι πλοί

αρχοι καί άποφεύγετε μέ κάθε τρόπον τούς πολυλο
γάδες ναυλομεσίτας, οι όποιοι ούδέν πολλάκις γνωρί- 
κουν από τάς μελλούσας αφαιμάξεις,άς θά ύποστήτε.

Ν. Γ. Κ·

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝ ΘΛΛΑΣΣΗι

(συνέχεια)

4). Λέμβοι άνευ καταστρώματος, είτε άγό 
μεναι διά κωπών ή ιστίων, δέον νά έχωσιν έτοι
μον πρός έπίδειξιν δια τής χεερός φκνόν δεικνύ- 
οντα λευκ ν φώς, δστις δέον κατά χρονικά δια
λείμματα νά έπιδεικνύηται έν έπκρκεϊ χρόνω 
πρ'ς πρόληψιν συνκρούσεως.

Τά πλοία τά άναφερόμενα έν τώ άρθρω τούτφ 
δέν θά ύποχρεώνται νά φέρωσι τούς φανού τούς 
άναφερομένους έν τώ άρθρω 4 (α) καί άρθρω 
11, παράγραφος τελευταία.

“Αθρον 8.
Τά πλοηγικά πλοία, δταν εΰρίσκωνται έν τώ 

διά ταΰτχ ώοισμένφ σταθμώ έτοιμα είς ύπηρε 
σίαν, δέν ύποχρεοΰνται νά έπιδεικνύωσι τούς φα
νούς τούς ώρισμένους δι’ άλλα πλοία, οφείλου· 
σιν όμως νά φέρωσι λευκν φκνόν έπί τοΰ λαι
μού τής στήλης, ορατόν παντχχόθεν τοΰ όρί- 
ζοντος, καί προσέτι νά έπιδεικνύωσι κατά βραχέα 
γρο ικά διαλλείμματα, μηδέποτε ύπερβαίνοντα 
15 λεπτά τής ώρας, έν ή πλείονα άναλάμποντα 
φώτα.

Κατά τήν έκ τοΰ σύνεγγυς προσέγγισιν ετέ
ρων πλοίων ή πρός έ'τερα πλοία, ταΰτα δέον νά 
έ/ωσιν άνημμε'νους τούς πλευρικούς φανούς των 
ετοίμους πρός χρήσιν, δέον δέ νά έκπέμπωσιν 
άναλαμπάς ή να έπιδεικνύωσι ταΰτα κατά χρο
νικά βραχέα διαλείμματα, δπως ύποδεικνύωσι 
τήν διεύθυνσιν πρός ήν κατ3υθύνονται, ό πράσι
νος δμως φανός δέον νά μή φκίνηται προς τά 
άριστερά, μήτε ό έρυθρός φανός πρός τά δεξιά.

ΙΙλοηγικόν πλοϊον τοιαύτης τάξεως, ώστε νά 
ή ήναγκασμε'νον νά πλησιάση κατά μήκος πλοϊον 
ϊνα έπιβιβάση έπ’ αΰτοΰ πλοηγόν, δύναται νά 
έπιδεικνύη τόν λευκόν φανόν άντί νά φέρη αύ
τόν έπί τοΰ λαιμού τής στήλης, καί δύναται 
άντι τών μνημονευόμενων κεχρωματισμένων φα
νών νά έχη έτοιμον πρίς έπίδειξιν διά τής χει- 
ρός φανόν μετά πράσινης ύέλου πρός τό έν μέ
ρος καί έρυθρόν φανόν πρός τό έτερον, νά γίγνη- 
ται δέ χρήσις τούτων ώς άνω αναγράφεται.

ΙΙλοηγικά πλοία, δταν δέν εΰρίσκωνται έν τώ 
ώρισμένω αύτών σταθμώ έτοιμα πρός ύπηρεσίαν, 
δέον νά φέρωσι φανούς όμοιους πρός έκείνους 
τών άλλων πλοίων όμοιας πρός αύτά χωριτι- 
κότητος.

"Αρθρον 9. (*) 
“Αρθρον 10.

Πλοϊον, καταφθανόμενον ύπ’ άλλου, οφείλει 
νά έπιδεικνύη έκ τής πρύμνης του πρός τοιούτο 
ποό μικρού μνημονευθέν πλοϊον λευκόν φανόν ή 
φώς άναλάμπον.

Τό λευκόν φώς, οπερ τό άρθρον τοΰτο άπαιτεϊ 
νά έπιδεικνύηται δύναται νά ή τοποθετημένον 
καί νά φέρηται έντός φανοΰ, άλλ’ έν τοιαύτη 
περίπτώσει ό φανός δέον νά ή ούτω συνεσκευα- 
σμένος και προσηομοσμένος καί νά φέργ, τοιοΰτο 
παρασανίδωμα, ώστε νά ρΐπτη άδιάλειπτον 
φως έπί τόξου τοΰ όρίζοντος 12 άνεμορρόμβων 
τής πυξίδος. δηλ. έξ άνεμορρόμβων έκ τών 
όπισθεν εκατέρωθεν τοΰ πλοίου, ούτως ώστε νά 
ή ορατόν είς άπόστασιν τούλάχιστον 1 μιλίου. 
Τό τοιοΰτο φώς δέον νά φέρηται, ώς έφικτόν, 
έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου . έφ ’ ού καί οί πλευρικοί 
φανοί.

“Αρθρον 11.
Πλοϊον μήκους 150 ποδών, ον ήγκυροβολη- 

μένον, δέον νά φέρη έπί τοΰ πρωραίου μέρους, 
έθα άριστα δύναται νά καταστή καταφανές, 
άλλ’ είς ύψος μή ύπερβαϊνον 20 πόδας άνωθεν 
τοΰ καταστρώματος λευκ'ν φώςέντός φανοΰ ούτω 
συνεσκευασμένον, ώστε νά δεικνύγ) διαυγές, 
ομοιόμορφον καί άδιάλειπτον φώς ορατόν καθ’ 
άπαντατόν ορίζοντα είς άπόστασιν τούλάχιστον 
ενός μιλίου.

Πλοϊον μήκους 150 ποδών ή πλέον ήγκυρο- 
βολημένον όν, δέον νά φέρη κατά τό πρωραϊον 
μέρος τοΰ πλοίου, είς ύψος ούχί έλασσον 20, καί 
μή ίπερβαϊνον 40 πόδας άνωθεν τοΰ σκάφους 
ένα τοιούτον φανόν καί έπί ή πλησίον τής πρύ
μνης τοΰ πλοίου έτερον τοιοΰτον φανόν, καί είς 
τοιούτον ύψος ώστε νά εΰρίσκηται ούχί έλασσον 
15 ποδών χαμηλότερον τοΰ πρωραίου φανοΰ.

Ώς μήκος πλοίου θά λαμβάνηται ύπ’ όψει 
τό μήκος τό άναγραφόμενον έν τώ πιστοποιη- 
τικώ νηολογίας. (έ'πεται συνέχεια)

"<?ρα άρθρον ΙΟον καταργουμένου, μέχρι τοΰ νΰν 
έν ίσχύϊ, Διεθνούς Κανονισμοΰ. Τό Ιόον τοϋτον αρ
θρον, πραγματευόμενον περί αλιευτικών πλοιαρίων, 
παραμενεϊ έν ίσχύϊ, ώς έχει, άχρις ού διεθνής συ'εν- 
νόησις κανονίση τά περί τούτου ϊδε τέλος παρόντος 
κανονισμοΰ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Τώρα, δτε τό ζήτημα τής μεταφράσεως τοΰ 
Ίερ οΰ Εύζγγελίου φαίνεται κοπάσαν έν τφ ήμε- 
ρησίω τύπω, δυνάμεθα ν’ άνακινήσωμεν καί 
ήμεϊςάπό τών στηλών τής «Ναυτικής Ελλάδος» 
τό ζήτημα τής μεταφράσεως ενός άλλου Ευαγ
γελίου, έρειδομένου καί τούτου έπι τή; ά γ'ά- 
π η; πρός τόν πλησίον, εχοντος καί 
τούτου ώς σκοπόν τήν ειρηνικήν συμβίωσιν........
άλλ’ ό'χι τών ανθρώπων, άλλά τών πλοίων 
τών πλοίων τών ευρισκομένων έν τή θαλάσση, 
τών θαλασσοπορούντων νυκτός τε καίήμέρας.Τό 
Εύαγγέλιον τοΰτο, τό όποιον, κατ’ άντίθεσιν 
πρός τό άλλο, είναι διεθνώς παραδεδεγμένο·?, 
είναι ό «κανονισμός πρός άποφυγήν τών συγκρού
σεων τών πλοίων κατά τήν θαλασσοπλοΐαν», 
ύπόσχεται δέ είς τά πλοία, τά τηροΰντα τάς 
έντολάς του, ό'τι δέν θά σ π ά ζ ω σ ι τά 
μοΰτρά των, δταν συναντώνται, δ έ ν θ ά 
κόδωνται στη μέση, δέν θά καταπον ■ 
τίζωνται, καί, κατά συνέπειαν, θ έ λ ο υ σ ι 
κληρονομήσει ζωήν αιώνιον.

Μετά τήν προεισαγωγήν ταύτην, τήν ολίγον 
ευτράπελον, δυνάμεθα νά χωρήσωμεν έπί τό 
ζήτημα, τό άρκετά σοβαρόν.

X
Διά τόν ίσ,ύοντζ ήδη κανονισμόν περί απο

φυγής συγκρούσεων δύναται τις νά έπαναλάοη, 
δ,τι ό Λέσιγγ, άν ένθυμοΰμαι καλώς, είπε ποτέ 
δι’ έν βιβλίον, έφ’ ού τώ είχε ζητηθή ή γνώμη : 
«τό βιβλίον τοΰτο περιέχει πολλά τά καλά και 
πολλά τά νέα· άλλά τά μέν καλά δέν είναι νέα. 
τά δέ νέα δέν είναι καλά». ’Εγώ μάλιστα 
τολμώ καί νά πλειοδοτήσω έπι τοΰ προκειμένου, 
δσον άφορα είς τά νέ α, καί νά εί,'πω δτι ταΰτα 
όχι μόνον δέν είναι καλά, άλλά καί έπιζήμια. 
άλλά καί δυνάμενα νά μεταβζλωσι τόν σκοπόν, 
όν προτίθεται ό κανονισμός, άπό άποτρεπτικοΰ 
τών κινδύνων τών συγκρούσεων, είς προκλητικόν.

Τόση είναι ή έλαττωματικότης αύτοΰ. τόση 
ή στρυφνότης καί τόσον τό έν πλείστοις άκα- 
τάληπτον.

X
Ύπάρχουσι λοιπόν παλαιά καί νέα είς 

τόν ίσχύοντα σήμερον κανονισμόν. Καί βεβαίως· 
ό νέος κανονισμός πράγματι δέν είναι ή μικρά 
τροποποίησες τοΰ παλαιοΰ, τοΰ άπό 20 Αύγού- 
στου 1884, γενομένη έσχάτως πρωτοβουλία τής 
Κυβερνήσεως τής Α.Βρεττανικής Μεγαλειότητας 
καί διεθνεϊ συνεννοήσει. Τόσον μάλιστα μικρά 
και τρσον^άνεπαίσθητος, ώστε, άναγινώσκων τις 

τ'.ν νέον, δυσκόλως δύναται νά διακρίνη αύτόν 
ούσιαστικώς άπό τοΰ παλαιοΰ. Ούτω λό
γου χάριν τό άρθρον 1 τοΰ νέου κανονισμού εί
ναι αύτούσιον τό 2 τοΰ παλαιοΰ. Είς τό άρθρον 
3 τοΰ παλαιοΰ προσετέθησαν (έδ ας' .) μόνον αί 
φράσεις «ή έάν τό πλοϊον δέν φέρη άκάτίον 
ιστόν» καί κατωτέρω «ώστε νά μη παρίσταται 
άνάγκη νά τοποθετηθή · φανός είς μεϊζον ύψος 
40 ποδών άνωθεν τοΰ σκάφους»· τά έδάφια β', 
γ* καί δ' έ'ρειναν έντελώς άνέπαφα καί τέλος προ- 
σετέθη καί όλιγόστιχον ε'. έδάφιον. ’Ανάλογοι 
τροποποιήσεις, είς όλίγας λέξεις καί όλιγίστας 
φράσεις, έπηνέχθησαν καί είς τά κατόπιν άρθρα, 
όχι είς δλα. τάς όποί ς παραλείπω ν’ άναφέρω 
ένταύθα δπως μή έκταθώ πολύ.

X
Ένώ λοιπόν είνζι φανερόν, δτι ό παλαιός κα

νονισμός έμεινε σχεδόν άνέπαφοςέν τοϊςπλείστοις, 
τ’ άφεθέντα άτροποποίητα άρθρα αύτοΰ δέν 
συμπεριελήφθησαν είς τόν νέον, ώ ς 
είχον κατά λ έ ξι ν. Ό άναλαβών νά 
έπιφέρη τάς διεθνώς άποφασισθείσας τροποποιή
σεις φαίνεται, δτι δέν έθεώρησε γλαφυράν ούδ ’ 
Έλληνίζουσαν, τήν μετάφρασιν τοΰ π λαιοΰ 
κανονισμού, γενομένην ύπό τοΰ μακαρίτου άντι- 
πλοιάρχου Κανελλοπούλου, άλλ’ έπιχειρήσας έξ 
αρχής νέαν μετάφρασιν, έγκατασπείρας δέ έν 
αύτή πλτθύν δοτικών καί περίσσειαν μακαρο
νισμών, παρέδωκεν είς χρήσιν κανονισμόν, άπρο- 
σιτον καί είς αύτούς άκόμη τούς άξιωματικούς 
τοΰ πολεμικού ναυτικοΰ διά τό άκρως άρχαίζον 
λεκτικόν του. Τοιουτοτρόπως έχομεν άρθρα, 
μή τροποποιηθ.ντα, άλλάξαντα όμως έπαισθη- 
τώς τήν χροιάν καί παρουσιαζόμενα διά τούτο 
ώς νέα, ένώ είναι γνωστά,καθό παλαιά,άπό δε
καπέντε έτών καί πλέον άναλλοκότως έφαρμο- 
ζόμενα.

X
Ταΰτα είναι τ ά ν έ α, τά όποια δέν είναι 

καλά, άλλ’ ολέθρια- διότι οί ναυτικοί μας, οί 
όποιοι δένέλήφθησαν καθόλου ύπ’ όψιν είςτήν πε- 
ρίστασιν αύτήν έθισθέντες έπί δεκαπενταετίαν 
έν τή χρήσει τοΰ παλαιοΰ κανονισμού, τοΰ θαύ
ματος τούτου τής σαφήνειας καί τής έπαναλη- 
πτικότητος, εύρίσκονται σήμερον πρό κανονισμού 
έντελώς νέου δι’ αύτούς, κανονισμοΰ έπιβάλ- 
λοντος οίονεί νέας ύποχρεώσεις, χρήζοντος νέας 
μελέτης, εχοντος δέ τά μειονεκτήματα τής άσα- 
φείας, τής στρυφνότητος καί τοϋ έν πλείστοις 
άκατανοήτου, έν ώ ή φύσις αύτοΰ άπαιτεϊ δα- 
ψίλειαν σαφήνειας καί έπαναληπτικότητος, προ
τερήματα, άπερ μόνον είς τόν παλαιόν κανο
νισμόν δύναται τι: ν’ άνεύρη έν άφθονία:.

X
Συγκρίνω εύθύς αμέσως τούς δύο κανονισμούς 

διά νά κζταδειχθή ή άλήθεια τών ισχυρισμών 
μου.

Έν άοχή τοΰ νέου κανονισμοΰ καί ύπό τόν 
γενικόν τίτλον «κανονισμοί (γρ κανόνες), ά- 
φορώντες είς τούς φανούς κλπ.», έπεξηγεϊται, 
δτι ή λέςις «ορατός», άποδιδομένη είς φανούς, 
θέλει σημαίνει «ορατός έν σκοτεινή νυκτί ύπό 
άτμόσφαιραν διαυγή».

Εις τόν παλαι ν κανονισμόν, άνεζάντλητον 
είς επεξηγήσεις,ΟΠΟΥ άπαντά ή φράσις «ατμό
σφαιρα καθαρά» έπεται άμέσως έν παρενθέσει 
ή έξήγησις «τούτέσ'ι χωρίς ομίχλης, βρο/ής, 
άχλύος, ή νιφετοΰ».

Ό παλαιός κανονισμός, άναφέρων τού; άνειεο- 
ρόμβους, έξηγεϊ αύτούς έν παρενθέσει «κάρτα» 
Ό νέος κανονισμός δέν καταδέχεται νά περί 
λάβη τοιαύτην λέξιν, έν χρήσει παρ’ ολφ τώ 
'Ελληνικφ έμπορικώ ναυτικώ ίσως ώς β<ρ- 
βαρίζουσαν.

Ό παλαιός, άναγράφων τήν φράσιν «κατά 
τήν έσωτερικήν πλευράν αύτών» (άρθρ.3 έδ.δ’), 
έπεξηγεϊ άμέσως «τούτέστι τήν πρός τό έσω- 
τερικόν τοΰ πλοίου».

Είς τόν παλαιόν τό «κολομπίρι τοΰ τουρκέ 
του», ώς έςήγησις τοΰ «λαιμοΰ τής στήλης τοΰ 
άκατίου», είναι ή έπαναληπτικώτερον άπαντώσα 
φράσις,δπου δε άναφέρεται τό μέτρον ή ύποδιζί 
ρεσις αύτοΰ, ετεται εύθύς έν παρενθέσει ή μετά 
τροπή είς πόδας.

Ό νέος καί κατά ταΰτα ύστεροί.
X

Δέν ύποθέτω, δτι είναι άνάγκη νά έξακολου· 
θήσω συγκρίνων τούς δύο κανονισμούς.

Ή ύπεροχή τοΰ παλαιοΰ, κατόπιν τών άνω- 
τέρω πζρατεθέντων, είναι πλέον ή καταφανής. 
Ό μακαρίτης Κανελλόπουλος, μεταφράζων κα
νονισμόν περί άποφυγής τών συγκρούσεων, είχε 
προ παντός ύπ’ ό'ψιν, δτι ό κανονισμός ούτος 
έμελλε νά έφαρμοσθή έν εύρυτέρα κλίμακι ύπό 
τών πολυπληθών πλοίων τού έμπορικοΰ μας 
ναυτικοΰ. Καί διά τοΰτο προσεπάθησε—μή δυ- 
νάμενος νά έκτραπή τής έπισήμου λεγομένης 
γλώσσης.—νά μεταχειρισθή τούλάχιστον γλώσ
σαν ρέουσαν,ύφος γλαφυρόν, πλατυασμού άφθο
νους, καί ολοκλήρους φράσεις τοΰ κοινοΰ ναυτι 
κοΰ ονοματολογίου, παρά τάς τοΰ έπισήμου. Ό 
μεταφράσας δμως έκ νέου τόν κανονισμόν, ώς 
έχει τροποποιηθή, άπέτυχε τελείως, διότι δέν 
ύπελόγισεν, ώ; ό διακεκριμένος έκεΐνος άξιωμα- 
τικός, έπί τό εμπορικόν ήμών ναυτικόν, διότι 
μετε/ειρίσθη γλώσσαν άκρως άκαλαίσθητον, ά
κρως άρχαίζουσαν, άναρθρον, άπροσπέλαστον 
δέ καί είς αύτούς άκόμη τούς τυχόντας κλασικής 
έκπαιδεύσεως καί, τέλος, διότι μετέφρασε κατά 
λέξιν, ώσάν νά έπρόκειτο περί μεταγλωττίσεως

θέματος,έξ έκείνων,τά όποΐζ δίδουν είς τούς μα- 
θητάς τών γυμασίων πρός άσκησιν.

Αύτό είναι τό ζήτημα.
X. Γ.

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί δευτέραν κατέπλευ
σαν τά ελληνικά ατμόπλοια «’Αντιγόνη» τοϋ Τζών 
έκΒάρνης, «Πελοπόννησος» τοϋ Γουδή εκ Κρητης, 
«Ζάννος Σιφναΐος» έκ Ταϊγανίου πρός ανηράκευσιν, 
«’Αλέξανδρος» τοΰ Χατζή Δαοΰτ έξ ’Αλεξάνδρειάς - 
Αηλου καί τδ αυστριακόν τοΰ Λόϋδ «Ήλιος» έκ Σμυρ 
νης-Σύοου.

— Τήν Τρίτην κατέπλευσαν τά ελληνικά «Θράκη» 
έκ Κων)πόλεως Δήλου καί «Άλεξανορος Μιχαλινος» 
έκ Ταϊγανίου πρδς άνθράκεσσιν καί τδ αύστριακον 
«Μήδεια» έκ Τεργέστης Καλαμών.

__ Τήν Τρίτην απόγευμα ή «Σαπφώ» τής Πανελ
ληνίου έκ Κων)πόλεως Δήλου

__ Τήν Πέμπτην τά έλληνικά ατμόπλοια «’Ιωνία» 
τής Πανελληνίου έκ Τεργέστης Καλαμών, «Γεώργιος 
Κούτσης» έκ Γενούης, «Κώνστας» έκ Μασσαλίας - 
"Υδρας, «Παρίσης Ροΰσσος» έκ Μασσαλίας άπαντα 
πρδς άνθράκευσιν, «Κρήτη» έκ Γουδή έκ Θεσσαλο- 
νίκης-Βόλου καί «Χίος» τής Νέας έκ Βάρνης.

— Την Παρασκευήν «’Αμφιτρίτη» τοΰ Σπαθάτου 
έκ Σουλινά πρδς άνθράκευσιν, «Φώτης» έκ Νικολάϊφ 
πρδς άνθράκευσιν, «’Αρτεμίσια» έκ Ταϊγανίου μέ φορ
τίον σίτου, «Κλειώ» τοΰ Τζών έκ Κρήτης, τδ γερμα
νικόν «Σταμπουλ» έκ μελίτης, τδ ιταλικόν «Βουλγα
ρία» έκ Βρενδησίου-Πατρών χρί τδ αυστριακόν «Πολυ
δεύκης» έκ Κρήτης.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

(Άνταποκριτοϋ μας)
ΚΑΡΔΙΦ 27)9 Νοεμβρίου

Αί τιμαί τών Γαιανθράκων έχουσιν οϋτω : Χονδρος 
γαιάνθραξ α' ποιότη-ος σελ. 16 καί 9 πέν., β'. ποιό
τητος 16, γ' ποιότητος 15 καί 3. Ψιλός γαιάνθραξ 
Κάρδιφ α' ποιότητος 11 καί 9, β' ποιότητος 10 καί 
9, ’Ανάμικτος α' 14 καί 3, β' 13 καί 6, γ' 12 καί
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9. Νίουπορτ χονδρός α' ποιότητος 4 5 καί 6, β' ποιό
τητος 14 χαί 9.

f
Έν τή άγορα. Πειραιώς ή τιμή ίων γαιανθράκων 

Κάρδιφ συνήθως ποιότητος παραδοτέων έντός τών άτ
μοπλοίου ένεκα τής έκπτώσεως τών ναύλων κατήλθε·/ 
είς τά 22 σελ. καί 6 πέν.

Κατά χθεσινά τηλεγραφήματα έκ Λον
δίνου αί τιμαί τών Γαιανθράκων Κάρδιφ 
παραμένουν σταθεραί.

ΟΑΛΑΣΣΙΟΝ ΔΥΣΤΎΧΗΜΑ

Τό αποπλεΰσαν έκ Κων)πόλεως πρό τινων ημερών 
καί είς Τραπεζοϋντα κατευθυνόμενον άτμόπλοιον τής 
έταιρίας Αιγαίου «Μασσαλία» πέραν τοϋ Βέηκος παρά 
τό Σερβή-Μπουρνοΰ, επειδή ό έκεΐ σημαντήρ είχεν έκ- 
τοπισθή ένεκα τών ρευμάτων, έκάθησεν έλαφρώς είς 
τά ρηχά. "Αμα γνωσθέντος τούιου τό έν Κων)πόλει 
ποακτορεΐον τής έταιρίας άπέστειλεν άμέσως ρυμουλκά, 
άτινα κατόρθωσαν ν’ ανελκύσωσιν τό άτμόπλοιον, 
δπερ ούδεμίαν ύποστάν βλάβην έξηκολούθησε τόν 
πλοΰν αύτοΰ.

ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΒΡΑΤΣΕΡΑΣ

Ύπουργεΐον τών Ναυτικών άνήγγειλεν ότι ένεκα τών 
άνέμων καί τής σφοδράς τρικυμίας ό σημαντήρ τοΰ 
Μανδρακίου παρεσύρθη καί άπωλέσθη.

ΔΙΑ ΤΟΎΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΜΑΣ

Οί εις τούς λιμένας τοΰ έξωτερικοΰ καταπλέοντες 
Έλληνες πλοίαρχοι πρέπει νά μή λησμονώσιν δτι ο
φείλουν παραλαμβάνοντες τά φορτία των νά παρου
σιάζουν τά ναυτιλιακά τω» έγγραφα είς τας προξενι 
κάς άρχάς διά τήν πληρωμήν τών προξενικών τελών. 
Όσοι δέν συμμορφοΰνται μέ τήν διατύπο σιν ταύτην 
καταδικάζονται είς πρόστιμον δεκαπλάσιον τών προ
ξενικών τελών.

Τοΰτο συνέβη πρό ολίγων ημερών είς έλληνίκόν 
φορτηγόν ατμόπλοιον έν Όδησσώ, τοΰ όποιου ό πλοίαρ
χος λησμονήσας νά παρουσιάση τά ναυτιλιακά του έγ- 
γοαφα καί πληρώση 36 φρ. κατεδικάσθη είς πρόστι- 
μον 360 φράγκων.

ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ Ε’Σ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ

Τηλεγράφημα έκ Βουενοσάυρες άγγέλλει δ*ι ή έσχά- 
τως αυτόθι έπικρατήσασα ξηρασία κατέστρεψε καθ’ 
ολοκληρίαν τά γεννήματα είς πολλάς τών έπαρχιών, 
ιδίως έν Σώτε Φέ καί Έντρερίοις.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Εις τό ύπουργεΐον τώ» Ναυτικών τηλεγραφικώς ά 
νηγγέλθη έκΖαγοράς,δτιή ύπό ελληνικήν σημαίαν βρα
τσέρα τοΰ πλοιάρχου Τσιμόνου, άνευ φορτίου, έναυά

βράχων, τό δέ

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ

γησε παρα τον λιμένα του Χορευτού. 
Τό πλοΐον κατασυνετρίβη έπί τών 

πλήρωμα έσώθη.

(Άνταποκριτοΰ μας)
Κάοδιφ 27 )9 ’Οκτωβρίου

Ή ναυλοαγορά έντεΰθεν έχει οΰτω : Δι’ Άλγέριον 
6,50 φρ. ’Αλεξάνδρειαν σελ. 5 καί 6 έως 5 καί 9. 
Βρινδήσιον 5 καί 6, Βαρκελώνην 6 καί 9, Κατάνην 
5 καί 9, Κων)πολιν 5 καί 3, Σιβιταβέκιαν 5 και 9 
έως 6, Γένουαν δι’ άτμόπλοιον 2,000 τόν. 5 καί 6 
δΓ άτμ. 3—3500 τόν. 5 καί 3, Λεγκόρν 800 τόν. 5 
3, Μασσαλίαν φρ. 6,75 έως 7, Μεσσίναν 5 καί 9, 
Oran φρ. 7, Μάλταν σελ. 4 καί 1 1)2. Πόρτ-Σάϊδ 5 
6, Παλέρμον 5 καί 9, Πειραιά 5 καί 3,Ρετζιο 5 καί 
10 1)2, Σαβόνα» 5 καί 3, Σϋρον 5 καί 3, Σμύρνην 
5 καί 9, Σουλινά 5 καί 9, Σπέτσιαν 5 καί 3, Τόρρε 
Άννουτζιάτα 6, Τεργέσττ-ν 6 καί 3, Τάραντα 5 καί 
7 1)2, Βενετίαν 6 καί 3.

♦
Έκ Κάρδςφ τηλεγραφοΟσιν δτι οί ναΟ- 

λοι έσχον [χικράν τινα ύπερτίριησίν άνελ- 
θόντες καί πάλιν είς τά 5 σελ. καί 6 πέν. 
διά Πειραιά.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΟΣ

Τηλεγράφημα τοΰ έν 'ΎΓδρςε λιμενάρχου πρός τό

(συνεργάτου μας)
ΓΕΝΟΒΑ 22)4 Νοεμβρίου 

«’Αδελφοί Σιφναίου» διήλθε 26)10 Δαρδανέλλια 
διά Μασσαλίαν. «Αλέξανδρος Μιχαλινός» είς Κέρτζ 
29)10. «Αλέξιος Γάγκος» άνεχώρησεν 22)10 Ροττερ- 
δάμην διά Βραΐλα.

«Αμφιτρίτη» άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν 25)10. 
«Άνδρέας» έφθασεν είς Σαβάναν 2)11. «Άνδρίάνα 
Σταθάτου» εφθασαν είς Γένοβαν 3)11. «’Ανώνυμος» 
διήλθε τά Δαρδανέλλια 30)11.

«Αντώνιος» διήλθε 23)10 Sagres διά Παλέρμον. 
«Αντώνιος Σταθάτος» διήλθε Δαρδανελλ. 27)10 διά 
Μασσαλίαν «Άριστέα» διήλθε Δαρδανέλλια 29)10 
διά Μασσαλίαν.

«Αρτεμίσια» είς Κέρτς 28)10. «Άννίκα» άνεχώ
ρησεν άπό Γένοβαν. «Αϋρα» άνεχώρησεν άπό Γένοβαν 
διά Βραΐλαν.«Αργώ» διήλθε Δαρδανέλλια 31)10. «Α
σημίνα» διήλθεν 27)10 Sagres διά Βρέμην.

«Βαλλιάνος» διήλθε 22)10 Γιβραλτάρ διά Πειραιά. 
«Βικτωρία» 28)10 Kerci διά Πειραιά. «Βασίλειος» 
23)10 Κάρδιφ διά Βρινδήσιον.

«Γεώργιος» (Μωραΐτου) έφθισεν είς Penarth 31)10. 
«Γεώργιος» (Βασιλάκης) άνεχώρησεν άπό Νίκαιαν. 
«Γεώργιος Μιχαλινός» έφθασεν είς Clyde 18)10.«Γεώρ
γιος Μπούμπουλης» διήλθεν είς τάς 30)10 Dover διά 
Κων)πολιν.

«Γεώργιος Ροΰσσος» 28)10 Μεσσίνα άπό Ταϊγάνιον. 
• Γίρδα Άμπατιέλλο» έφθασεν είς Spegia άπό Methil. 
«Δέσποινα» (πλ. Μαργαρώνης)έφθασεν είς Κέρτς 24)10. 
«Δέσποινα Μιχαλινοΰ» διήλθε Δαρδανέλλια 22)10.

«Δημήτριος Σκυλίτσης» έφθασεν εις ’Αλεξάνδρειαν 

18,10.
«Ελένη» (Σαλιάρης) έφθασεν είς Κέρτς 31)10 

«’Ελένη Σιφναίου» είς Μεσσίνα 24110 άπό Ταϊ
γάνιον. «Έλπιδοφόρος» εφθασεν εις Ταϊγάνιον. «’Εμ
μανουήλ» διήλθεν είς τάς 30)10 Δαρδανέλλια.

«Έπτάλοφος» διήλθεν είς τάς 28)10 Δαρδανέλλια. 
«Ζαρίφης» άνεχώρησεν άπό Oneglia 28)10 διά Βραΐ
λαν. «Ζάννος Σιφναΐος» έφθασεν είς Κέρτζ 29)10. 
«Ήπειρος» (Μαρλά) διήλθε Δαρδανέλλια.

«Ήρώ» Μαργαρώνης Σουλινά διά Αμβέρσαν. «Ή
πειρος» (Θεοφιλάτος) διήλθεν 30)10 Δαρδανελ· διά 
Αμβέρσαν «Θεόδωρος Σιφναΐος» έφθασεν είς Κέρτζ 
30)10.

«’Ιωάννης Κούτση;» έφθασεν είς Κωνστάντσανί4 )10. 
«Κωνσταντίνος» (Σύρου) διήλθε Δαρδανέλλια 1)11. 

«Κωνσταντίνος Σταθάτος» έφθασεν είς τάς 3)10 Γένοβα 
διά Βραΐλαν. «Κλημεντ(νη» άνεχώρησεν άπό Μασ
σαλίαν.

«Κεφαλληνία» είς Κέρτζ 31)10. «Κορνήλιος» δι
ήλθεν 31)10 Δαρδανέλλια.

«Λέων» διήλθε Δαρδανέλλια 31)10 διά Ταϊγάνιον. 
«Λεονάρδος· είς Κέρτζ 30)10. «Λωνίδας» διήλθεν είς 
τάς 30)40 Sagres διά Μασσαλίαν. «Λεωνίδας» καί 
Ελένη» Tyne 19)10 διά Κων).τολιν.

«Μαρία» (Λεβαντής) είς Κέρτζ 22)10. «Μαρία» 
(Φωκάς) έφθασεν είς τάς 19)10 Νικολάεφ. «Μαρία» 
(Μωραΐτου) διν,λθεν είς τάς 27)10 Sagres διά Δερττζέ 
«Μανούσης» άνεχώρησεν άπό Σουλινά διά Κοντινέντε.

«Μενέλαος· διήλθεν είς τάς 27)10 Δαρδανέλλια. 
«Μιτυλήνη» άνεχώρησεν άπό Μασσαλίαν 27)10 διά 
Ταϊγάνιον. «Μπήλλκο» εφθασεν εις Κέρτς. «Νικό
λαος» Βερβενιώτης» είς τάς 21)10 Βραΐλα.

«Πολύμητις έφθασεν είς τάς 21)10 Βραΐλα. «Πο
λυξένη» διήλθε Vidovos 23 διά Σϋρον. «Ποσειδών» 
διήλθε Δαρδανέλλια 30)10. «Πριγκήπισσα Σοφία» 
έφθασεν είς Σαβόνα 28)10.

«Παρίσσης Ροΰσσος 20)10 διήλθε Δαρδανέλλια. 
«Σπάρτη» διήλθε Δαρδανέλλια. «Φώτης» διήλθεν είς 
τάς 29)10 Δαρδανελ. διά Νικολάεφ.

«Ευθύμιος» 30)10 άπό Μασσαλίαν Ταϊγάνιον. «Μι
χαήλ» ύπό φόρτωσιν είς Κάρδιφ διά Γένοβαν. «Άν
δρος» διήλθε Δαρδανέλλια 29)10. «Κυκλάδες» διήλθε 
Γιβλαλτάρ 08)10. «Μάρθα είς Κέρτζ 27)10.

«Αικατερίνη Κούππα» Κέοτς διά Μασσαλίαν. «Σο
φία Κούππα» διήλθε Δαρδανέλλια 26)10. «Ανώνυ
μος» άνεχώρησεν 24)10 Βενετία 30)10 Δαρδανέλλια. 
«Άννίκα» άνεχώρησεν άπό Γένοβα διά Βραΐλαν.

«Επτάνησος» άνεχώρησεν άπό Γένοβα 28)10. 
«Παρθενών» έφθασεν είς Κέρτς 31)10. «Λέρος είς 
Κέρτς 34)10. «Κώστας» έφθασεν είς Τύνιδα 27)1.0 
άπό Βερδιάνσκαν.

«Σπάρτη» έφθασεν είς Μασσαλίαν 1)11 άπό Νικο- 
λάεφ. «Άκρόπολις» Κέρτς 30)10. «Μάρθα» 31)10 

Κέρτζ.
Ν. Λ Μ.

Λ
Ο ΚΤΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ·

Είς τόν πλοίαρχον τοΰ Β. Ναυτικοΰ κ. Δημ. Βοϋ- 
δούρην, κυβερνήτην τής Βασ. θαλαμηγοΰ «’Αμφιτρί
της» ή Α. Μ. δ Βασιλεύς εδώρησε πολύτιμον ένθύ- 
μιον χρυσήν καρφίδα φέρουσαν τό Βασ. Στέμμα καί 
τό Βασιλικόν μονόγραμμα Γ. X. στολισμένα μέ άδά- 

μαντας.
Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕ7

Άπό τής 21 μέχρι 31 ’Οκτωβρίου (ν. ήμ.) διέ
πλευσαν τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ 111 πλοία, πληρώ- 
σάντα διόδια φράγκα 2,980,000.

Είς τήν κίνησιν ταύτην ούδόλως έμφαίνεται ή κί- 
νησις τών εμπορικών μας σκαφών έκτος άσημάντων
τινων ιστιοφόρων.

ΝΕΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Διά Βασ. Διατάγματος ένεκρίθη νά χορηγηθώσι 
διπλώματα πρώτης τάξεως μηχανικών άτμοπλοίων 
εμπορικών είς τους Σπ. Ήλ. Λαρύγγον Εύθ. Θ. Καμ- 
μένον, Νικήταν Δημ. Γεωργιάδην, Εύστ. Χρ. Φου- 
σκωμένον, Άνδρ. Δημ. Άνδρουλήν, καί Άνδρ. Νικ. 
Μπάθαν.

Διπλώματα δευτέρας τάξεως μηχανικών είς τούς 
Δημοσθ. Μιχ. Σέρμπον, Άντ. Άνδρ. Δρίτσαν, Νικ. 
Γ, Σπαθεοόν, Σπυρ. Γερασ. Σολωμόν, Νικ. I. Δοι- 
τσόναν, Ίω. Μπαλάσκαν, Ευάγγελον Γεωργίου, Θ. 
Πιπίνον, Γ. Τσαλαπάτην, Ίω. ’Ολυμπίου, Έμμ. Λέφα 
Μέξην καί Ntx. Μπάθαν, καί δίπλωμα Τρίτης τάξεως 
Μηχανικού είς τόν Άργύριον Δημητρίου Σερέτην.

♦
ΔΓ όμοιου Διατάγματος ένεκρίθη νά χορηγηθή δί

πλωμα α' τάξεως μηχανικού είς τόν Ήλίαν Ήλία 
Δαβίδην. Δι’ όμοιου Διατάγματος ένεκρίθη νά χορη- 
γηθώσι διπλώματα πλοιαρχίας είς τούς ναυτικούς 
Δτ,μ. Κοντογιάννην, Αλέξανδρον Γιαννούλη Παλαιο- 
κρασάν, Τριαντάφυλλον Θεμ. Θεοχάρην, Άθ. Βογια- 
τζήν, Άντ. Κουφοπαντελήν, Αντώνιον Χαραλάμπους 
Καραβίαν, Ζώρζον Γεωργίου Άγγελήν, καί Σπυρίδωνα 
Παναγιώτου Αρβανίτην.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

Κατάτόν «Ναυτίλον» τό άτμόπλοιον «Άνδρος» τής 
έταιρίας Στ.’Εμπειρικού έναυλώθη άπό Άζοφικήν διά 
Κοντινέντο,πρός 10 σελλήνια καί 6 πέννες τόν τόνΌν.

__Τό άτμόπλοιον «’Αντώνιος» τής έταιρίας Μωραΐ
του έναυλώθη άπό Σουλινά διά Κοντινέντε, πρός 9 
σελ. καί 9 πέν. τόν τόννον·

— Τό άτμόπλοιον «Γεώργιος» τής αύτής έταιρίας, 
έναυλώθη άπό Κάρδιφ διά Σύρον καί Βραΐλαν. Τό 
ήμισυ φορτίον θά άποβιβασθή είς Σύρον πρός 5 σελ. καί
3 πέννες, τό δέ άλλο ήμισυ εις Βραΐλαν μέ 6 σελ. καί

4 πέννες.
— Τό άτμόπλοιον «Μιχαήλ» τής έταιρίας Στ. Έμ-^ 

πειρίκου έναυλώθη άπό Κάρδιφ διά Γενούην τής Ίτα-

ί
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λίας πρός 5 σελ. χαί 7. πέν. διά Κοντινέντο πρό; 9 
σελ. χαί 6 πέννες.

— Τό άτμόπλοιον «Βασίλεως» τοϋ χ. Γ. Μάνδαχα 
εναυλώθη από Άζοφιχην διά Μασσαλίαν πρός 11 1)2 
φρ. τόν νόννον,

ΝΕΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ

Την 49 παρελθόντος μηνός ’Οκτωβρίου χαθειλχύσθη 
εν Βρέστη τό πρώτης τάξεως θωραχισμένον χαταδρο- 
μίχρόν «Λέων Γαμβέττας» έχ τών δριζομένων ύπό τοΰ 
τελευταίου ναυτιχοϋ προγράμματος. Τό χαταδρομιχόν 
Τοΰτο είναι >τό μεγαλείτερον τών Γαλλιχών πολεμιχών 
σκαφών έχο» μήκος 148 μ. 25. πλάτος 21 μ. 40. 
Τό εκτόπισμά του είναι 12,610 τόννων χαί αί μηχα- 
ναί του αναπτύσσουν δύναμιν 27,500 ίππων.

'U ταχύτης τοΰ νέον Γαλλιχοΰ χαταδρομιχοϋ είναι 
22 κόμβων, μέ προμήθειαν δέ 2100 τόννων γαιάνθρα- 
χος θά είναι δυνατόν νά διαπλεύση πρός ταχύτητα 10 
κόμβων, 12,000 μίλλια,

Ό οπλισμός του συνίσταται έκ 4 τηλεβόλων τών 
194 χιλιοστών, έκ 16 τηλεβόλων τών 164 χιλιοστών, 
7, έξ 22 ταχυβόλων τών 47 χιλιοστομέτρων, έχ δύο 
σωλήνων ύποβρυχίων έχσφενδονιστικών τορπιλλών, καί 
έχ 3 σωλήνων εναερίων έκσφενδονιστινών τοοπιλλών.

ΔΙΑΠΛΟΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΟν

(Άνταποκριτοϋ μας)
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ 31 ’Οκτωβρίου

Ελληνικά πλοία διήλθον έντεΰθεν τά έξής : Τήν 
26 τό άτμ. «’Αδελφοί Σιφναίου» πλχ. Καλλιαασιας 
τόν. 1576 μέ σιτηιά άπό 'Οδησσόν διά Μασσαλίαν.

— Τό άτμ, «Αντιγόνη» πλχ. Μερίντζος τόν, 439 
μέ διάφορα άπό Βάρναν δι* Άγιους Σαράντα.

— Τήν 27 τό άτμ. «Άντ. Σταθάτος» τόν. 1747 
πλχ. Γράτσιος μέ φορτίον σίτου καί βρώμης άπό Βραΐ
λαν εις Βενετίαν.

— Τό άτμ. «Έπτάλοφος» πλχ. τόν. 1600 μέ φορ
τίον αραβοσίτου καί κριθής άπό Ρεδαιστόν εις Λον
δίνο».

—- Τήν 28 τό άτμ. «Ζάτουνα» πλχ Καμίνης τόν. 
74 μέ διάφορα άπό Κων)πολιν εις Σμύρνην.

— Τό βρίκιον «Προφήτης Ήλίας» πλχ Γαβριελώφ 
τόν. 239 μέ διάφορα άπό 'Οδησσόν είς Άγιον “Ορος,

— Ή σκούνα «'Ελένη» πλχ. Καρούσης τόν. 294 
μέ βρώμην άπό Σηλυβρίαν είς Χανία.

— Τήν 25 τό άτμ. «Άριστέα» πλχ. Παππαλάς 
τόν. 983 μέ σίτον άπό Βραΐλαν είς Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «Άμπατιέλλος» πλχ. Κόκινος τό». 
997 μέ σίτον άπό Βάρναν είς Μασσαλίαν.

—Τήν 30 τό άτμ. «Μαρία» πλχ. Φωκάς τόν. 1552 
μέ κριθήν άπό Νικολάεφ είς Βρέμην.

— Τό άτμ. «"Ηπειρο;» πλχ. θεοφιλάτος τόν. 2141 
μέ σίτον άπό Βραΐλαν είς ’Αμβέρσαν.

— Τό άτμ. «Χίος» τόν. 621 πλχ. ΙΙαπαγγελής 
μέ διάφορα άπό Βάρναν είς Άγιους Σαράντα.

— Τό άτμ. «Τρίτων» τόν. 186 πλχ. Δελημαρίνης 
μέ διάφορα άπό Κων)πολιν είς Χανία.

— Τήν 31 ή «Αικατερίνη Κούππα» τόν. 1769 μέ 
σίτον άπό Βερδιάνσκαν εις Μασσαλίαν.

— Τό άτμ. «Βικτωρία» πλχ. Καρούσης τόν. 802 
μέ σίτον άπό Ταϊγάνιον είς Πειραιά.

— Τό άτμ. «Ούράνα» πλχ. Κουτσοΰκο; τόν. 336 
μέ ελαιον άπό Ζογκουλδάκ εί; Σμύρνην.

ΧΙΤΑΓΟΡΑ

Ένεκεν τής καχεξίας, ήτις επικρατεί είς τήν αγο
ράν Πειραιώς πράξεις δέν έσημειώθησαν τήν πορελθοΰ- 
σαν έβδομάδα έπί τών σιτηρών. Αί όνομαστικαί αύτών 
τιμαί εχουσιν ούτω τών 50 φουντίων 42 και 42 1)2 
λεπτά μέ 3 ο)ο σκόντο.

Έν Ταϊγανίω αί τιμαί τών 50 φουντίων εύρίσκον
ται είς τά ρούβλ. 9 καί 8 90 άνευ πολλών πράξεων.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ

Τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα κατέπλευσεν είς τόν λι
μένα Πειραιώς τό τουρκικόν δπλιταγωγόν «Ίσμίρ» 
1600 τόννων registl’o, προερχόμενου έκ Γενούης-Πύλου.

Άμα τώ χατάπλω του έχαιρέτισε καί άντεχαιρε- 
τίσθη διά τών νενομισμένων βολών, μεθ’ δ ό ιατρός 
τοΰ πλοίου, Έλλην τήν καταγωγήν, έξήλθεν είς τό 
ύγειονομεϊον καί έλαβε τήν άδειαν τής έλευθεροκοι- 
νωνίας.

Κατά τόν διάπλουν έξ ’Ιταλίας τό < Ίσμίρ» ύπέστη 
βλάβας τινάς είς τάς μηχανάς, τάς οποίας θά έπι- 
σκευάση έν Πειραιεΐ καί άνθρακεΰον θά έξακολουθήση 
τόν πλοΰν του είς Κων)ποΜν.

ΝΑΥΛΟΙ ΜΑΤΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Χθεσινά τηλεγραφήματα έχ Ρωσσίας άναγγέλλουσιν 
δτι ένέχα τοΰ επικειμένου μετ’ ολίγον κλεισίματος τής 
Άζοφικής οί έν γένει ναύλοι τής Μαύρης θαλάσσης, 
έχουσι γίνει σταθερώτεροι.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙ*

(άνταποκριτοϋ αας)
Βραΐλα 27 ’Οκτωβρίου

Οί ναύλοι τών άτ)πλοίων οί όποιοι μέχρι τής προ
χθές ήσαν έν παραλύσει, ηρχισαν νά άναλαμβάνουν.

Σήμερον οί σιτέμποροι, βλέποντες δτι ύπάρχει ζή- 
τησις έν ταϊς εύρωπαϊκαΐς αγοραΐς, προσφέρουν είς τους 
πράκτορας 11)6 δι’ Άμβέρσην χαί Ροτερδάμην.

Τά είς τούς λιμένας μα; άτμόπλοια είναι 22 έξ ών 
'Ελληνικά τά έξής. «Κατίνα» άγνωστον διά που, «Ι1ο· 
σειδών» διά Λονδΐνον χαί «Κλημεντίνη», διά Κον 
τινέντε.

Εις Γαλάζιον φορτώνουν 3 άτμ)πλοια, έχ τούτων 
τό «Αυοα» ύπό σημαίαν 'Ελληνικήν. Οί ναύλοι τών 
σλεπίων κατ’ αύτάς έβελτιώθησαν έπαισθητώς. Παρα- 
χωροΰνται σλέπια χωρητικότητας 2500 Κ. Β. άντί 
100—120 φρ : ένοίχιον καθ’ ημέραν.

Τά γεννήματα τιμώνται ούτω : σίτος 8 05 9. 10 
fr. τό Hect. αραβόσιτος fr. 8. 67 1)2 10, 80, ο)ο Κ 
χριθής 9.20 τά ο)ο κεχρί fr. 7,05 ο,ο Κλ. φασόλια 
13,75—15 10 0)0 Κλ. βρώμη 10. 30—10 50 ο)ο Κλ. 
σίχαλϊς 8,95 — 9.10 ό)ο Κλ·

Τών γάιανθράχων αί τιμαί είναι φρ. 45. κατά τόν
νον. (τεμάχια) έως 35 fr. άναμεμιγμένον.

Τοΰ Δουνάβεως τά υδατα είναι 20 άγγ. πόδες.
Υ. Γ. Τηλεγραφικώς μάς πληοοφοροΰσι τήν έκ Σου- 

λινά διάβασιν τοΰ ατμόπλοιου «Μαρής Βαλλιάνος» 
πλέοντος είς Γαλάζιον.

X. Μ.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ΙΜέος Λ.ομ.ενοδεόκτχ4ς μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοδίλλη, εκδότης Α. 
Κωνσταντινίδης Δρ. 20.—

ΙΙερΙ Ιίαρεκτροπής τών ΙΙυξέδων ύπό
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

ΙΙερΙ Έξαρτοσμ-οΰ τών ΙΙλοόων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοδίλλη Δρ. 3.—

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

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

Άνερολόγεον ΙΙνξέδων παντός μεγέθους. 
Λεαγράμ.μ.ατα Λίαπεέρ διά τήν ΙΙαρεκτρο- 

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιδλί- 

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ άντιτίμου καί τών ταχυδρομικών διά 

!νά άποστέλλωνται τά βιβλία συστημένα άμέσως είς 
τόν αίτοΰντα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΑ 175,000,000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΣ Ε1ΪΙΒΕΟ PHΤHI ΕΝ ΤΑΊΤΑΝIQ
ΑΧΛ ΚΟΡΕΣΗΣ

(‘Ασφαλίζει ίπί σωμάτων άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν
δύνων ζωής, ατυχημάτων κ,λ.π.

ΠΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ Al-I-AAEICN

IΝΑΤΤΚΟΝ

ΙίΤΙΙΧΙ.ν
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
Λρχ. 1» ΦΡ· ΧΡ’

ΕΕΛΜΙΙΜΟΪ
»> τ » » τ

θί κ.κ. συν?5ρομ.ηταε παρακαλοΰνταε νκ συνοδεύωσε τάς ίαετήσεες των 
προς εγγραφήν μ.ετκ τοΐ» άντιτόροο.
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ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ κα. ΣΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

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

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων κα! 

ναυλώσεων άτμοπλοίων. 
Τη.Ιεγραφ Δι,εύθυτσα: COTZIAS,SYRA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ0ΙΚ0Ν0Μ0Σ
(Μεόίτης τών’Ελλπν. άτμοπλοίων άπό τό 1879)

ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
’Ενεργεί όλων τών ειδών τάς ναυλώσεις χα! πάσαν 

ύπόΟεσιν ναυτικήν άφορώσαν τά ατμόπλοια καί τάς 
έκφορτώσεις αύτών. Οι έπιθυμσΰντες νά έργασθώσι μέ 
τόν κ. Παπαχκονόμου Ρά εΰρωσι πρωτοφανή έργατι 
χότητα συνδυαζομένην μέ τήν οικονομίαν.

ΔιεύΟυνσις. G. Pappaiconomos
Sensale Maritimo

barcellona

I-. KOHNKE
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης. ’Αντι

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

Φ- ΦΩΤΙΑΔΗΣ καί Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων 

καί ναυλομεσϊται. ΛιεύΟυνσις τηλε
γραφική: AAIVEZHIV, Κωνβταντι- 
νούπολιν.

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 'Οδός Πραξιτέλους 8

Σ' Ν. ΣΑΒΒΑΣ ««'■ ΑΔΕΛΦΟΙ
’Έμ.ποροι καί ναυλομεσϊται. Λέ- 

χονται έ μπορεύματα έπί προμηΟεί 
καί προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αί ατμόπλοια.

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

·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦·♦♦♦

Ζητούνται μγχανικο! a , β'. καί γ' 
τάξεως “Ελληνες κατέχοντες ’Αγγλικά δι
πλώματα δι’ άτμόπλοιον «“Ηπειρος» περί 
τά τέλη Νοεμβρίου έ. ν. έν ’Αγγλία. Προ
τάσεις άπευθυντέαι πρδς τδν Κον Ρ. Sp 
Topali. Gara Munteni, Roumanie.

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Μέγα 

Ναυλομεσιτικόν κατάστημα. "Εδρα έν Ροστο- 
βίφ. Υποκαταστήματα είς Λονδϊνον καί Ταϊ
γάνιον .

DUNCAN HOYLAND ΕΤ Co
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

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


