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ΕΤΑ1ΡΙΑ Γαιανθράκων Γλάιχοργαν. ’Αντιπρόσωπος 
έν Πειριιει Γ. ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ.

Κ. ΔΕδΟΥΣΗΣ, ναυλομεσίτης, Πειραιεύς.

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

Μ. ΒΟΛΙΚΑΣ, ναυλομεσίτης έν Πειραιεΐ. j 

Η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»
ίί.υκλοφορού<ια εος .3,000 αντίτυπα καί αριθμούσα περί ταυ 

30,000 άναγνώστας δύναται νά χρησομεύση ώς έξαίρετον μέσον δια- 
φημίσεως διάτα έξαγωγεκόν έμπόριον Καί διά τάς εργασίας καιτήν χρη 
σιμότητα τών κ. κ. ασφαλιστών, πρακτόρων, ναυλομεσιτών, αργυρα
μοιβών, τών τραπεζών, εμπόρων γαιάνθρακος και σιτηρών καί τών έν 
γένει αντιπροσώπων τών διαφόρων εμπορικών και τραπεζιτικών οϊκων*

Χ.Αΐ>ΙΛί EVkOAIAXμεγαλειτέρας έγΧαινιάζομεν άπο σήμερον αγγελίας μιας γραμμής μό 
νον περιλαμβανούσας το όνομα, επάγγελμα και Λιεύθυνσιν τών έπι· 
θυμούντων νά γνωρίσωσ; τό επάγγελμά “ιών είς εΰρύτερον κύκλον* 

Και ταύτας μόνον αντί :

ΜΪΛΧ ΛΡΑΧΜΗΧώστε μέ μίαν δραχμήν δι* έκάστην δημοσίευβιν ή δραχ. 1 .ΐ>Ο, όσάΚις 
ή αγγελία καταλαμβάνει δύο στίχους, θά δύνανται πάντες ανεξαιρέτως 
νά ύποβοηθήσωσι τήν άνάπτυξιν τής εργασίας των και τήν ένίσχυσιν 
ταύτης.

II11V ΛίΤΕΑΪ %καθώς και άί σύνδρομαί, προπληρώνονται είς τά Γραφεία τής « Λίαυ- 
τική$ 'Ελλάδος » οδός Λίομισματοκοπείου παρά τό ύπουργείον τών 
Λίαυτικών ή διά ταχυδρομικής επιταγής : Πρός τήν Λιεύθυνσιν τής 
« Ναυτικής 'Ελλάδος » .

Ρ Ε X Ε Α Μ IΕ Λ
Γενικός Αντιπρόσωπος χρωμάτων «Hunga- 

ria» τά δϊδοντα τόάον λαμπρά Αποτελέσματα 
είς trtv βαύΐιν τών νόάλων μερών τών 
πλοίων.—16 ’Οδός Φίλωνος Πειραιά.

Δ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ, ναυτοοιδάσχαλος, διευθυντής 
Ναυτικού Γραφείου, Πειραιεύς όδός Νοταρά 99.

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

Ε Anti pas, avocat. Διεξαγωγή δικαστικών ύπο* 
θέσεων. Πληροφοριαι δΓ όλην τήν Ρωσσίαν.—Odessa

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 1890

(συνέχεια).

’Επί τοΰ Ζ' κανόνος. ,
Οί λόγοι ούς έξεθήκαμεν αίτιολογόΰντες 

τήν ορθότητα τής εις τήν κοινήν άβαρίαν κα- 
τατάξεως τών βλαβών, δσαι προήλθον είς το 
πλοϊον έκ τής έκβιάσεως τών ιστίων άομόζουσι 
πληρε'στατα καί έπί τής έκβιάσεως τών μηχα
νών. "Οπως ό πλοίαρχος ιστιοφόρου εύρισκόμε- 
μενος πρό κινδύνου έπικειμένης διαρρήξεως 
κατά τών βράχων, ή τώ< σκοπε'λων, ή τοϋ 
καθίσματος είς άβαθή ύδατα καταφεύγει χάριν 
κοινής σωτηρίας, είς τόν χειρισμόν τής έκβιά
σεως τών ιστίων, ούτω καί ό πλοίαρχος τοΰ 
άτμοπλοίου έν τώ αύτώ κινδύνω ευρισκόμενος 
έκβιαζει τήν μηχανήν,δπως διά βιαίας καί τα - 
χείας φοράς δυνηθή νά έκφύγη τον άπειλοΰν- 
τα κίνδυνον.

Ή νομολογία τών γαλλικών δικαστηρίων 
έφαρμόζουσα έπί τοΰ γεγονότος τούτου τό 
άρθρ. 400 § η' σχεδόν κατ’ όμοθυμίαν τήν 
τοιαύτην έκβίασιν τών μη/ανών κατατάσσει 
είς τήν γενικήν άβαρίαν, άρκεϊ νά έγε'νετο κα 
τόπιν διασκε'ψεως τοΰ πληρώματος, καί χάριν 
κοινής σωτηρίας.

Οΐ προηγούμενοι τοΰ έτους 1800 κανόνες 
δέν προέβλεπον περί τής έκβιάσεως τών μηχα
νών, ένώ είχον προνοήσει περί τής τών ιστίων, 
ώστε δικαίως ό Κουρσή ήπόρει έν τή ερμηνεία 
αύτοΰ περί τών ύπό έξέτασιν κανόνων, πώς έν 
τώ συνεδρίω τής Άμβέρσης, κατά τό έτος 
1877 συγκληθε'ντος, δεν έπρονόησαν περί τοΰ 
χειρισμοΰ τούτου τοσοΰτον συνήθους είς τήν 
άτμοπλοΐαν.

Διά τοΰ Ζ' κανόνος ψηφισθέντος έν τώ συ
νεδρίω τής Λίβερπουλ κατά τό έτος 1890 έ
γε'νετο δεκτή ώς άποζημιώσιμος διά τής συνεισ ■ 
φοράς έν κοινή άβαρίγ. ή έκβίασις τών μηχα
νών, άλλ’ είς μίαν καί μόνην περίστασιν, ήτοι 
οσάκις αΰτη έγε'νετο πρός κοινήν σωτηρίαν 
καί χάριν άνακινήσεως τοΰ καθίσαντος άτμο
πλοίου. Ούτως ύπό τό κράτος μέν τοΰ ήμετέ- 
ρου νόμου ή έκβίασις τής μηχανής δύναται νά 
λογισθή ώς κοινή άβαρία, έάν άπεφασίσθη καί 
έξετελέσθη χάριν τής κοινής σωτηρίας, ύπό τό 
κράτος δέ τοΰ Ζ' κανόνος μόνον είς τήν άνω- 

τε'ρω μνησθεΐσαν περίστασιν έπιτρέπεται, ήτοι 
έάν έγε'νετο χάριν τής άνακινήσεως καθίσαντος 
άτμοπλοίου—καί είς μόνην τήν περίστασιν ταύ
την περ.ορίζουσι τήν ευρύτητα τοΰ νόμου, οί 
συνομολογοΰντες έν τοϊς ναυλωτηρίοις, καί ά- 
σφαλιστηρίοις δτι ύποβάλλονται είς τούς κανό
νας τής Ύόρκης καί Άβέρσης τοΰ έτους 1890. 
— Μεταξύ τών ζημιών τών προερχομένων έκ 
τής έκβιάσεως τών μηχανών, πολλαί άποφά- 
σεις τών γαλλικών δικαστηρίων κατέταξαν καί 
τήν πε'ραν τοΰ συνήθους κατανάλωσιν γαιαν
θράκων κατά τήν ένέργειαν τής έκβιάσεως. 
Πρέπει δμως αύτη νά προκύπτη έκ τοΰ βιβλια
ρίου τοΰ μηχανικοΰ.

Ό Ζ’ κανών έφηομόσθη παρά τοΰ Έμπορο· 
δικείου Μασσαλίας διά τής άπό 12 Φεβρουά
ριου 1900 πρωτοδίκου άποφάσεως, έπικυρω- 
θείσης ύπό τοΰ Έφετείου τής Αίξ διά τής άπό 
8 Μαρτίου 1900 έκκλήτου άποφάσεως, είς δί
κην πολύκροτονκαταστάσαν μεταξύ τοΰ πλοιάρ
χου I. Κουλούρα ένεργοΰντος δια λογαριασμόν 
τοΰ νηοκτήτου τοΰ έλλην. άτμοπλοίου «Φρό
σω» Λέων. Ζαρίφη, καί τών φορτωτών καί πα
ραληπτών άδελφών Βαλλέρ καί Σα καί Σχα- 
βριελ, Μορέλ καί Σα. Κατόπιν πεισματώδους 
συζητήσεως τό Πρωτοδικεϊον Μασσαλίας έδέ- 
χθη δτι τό άτμόπλοιον «Φρόσω» εύρέθη είς 
τάς περιστάσεις τάς προβλετομένας ύπό τοΰ 
Ζ' κανόνος, επομένως αί παρ’ αύτοΰύ ποστά- 
σαι βλάβαι έκ τής έκβιάσεως τών μηχανών τε
λεσθείσης διά κοινήν σωτηρίαν, άποζημιωτέαι 
είσίν έν κκνονισμώ κοινής άβκρίας, άτε άφορώ- 
σαι τήν σωτηρίαν πλοίου καί φορτίου διά τής 
άνακινήσεως τοΰ καθίσαντος άτμοπλοίου. Ό 
παρά τή άσφαλιστική εταιρία Τεργέστης αί 
«Γενικκί ’Ασφάλεια'.» νομικός σύμβουλος άντε- 
πεξήλθε κατά τών άποφάσεων τούτων έν τρισί 
τεύχεσι τοΰ παρ’ αύτοΰ έν Τεργέστη έκδιδομέ- 
νου περιοδικού αί «Άβαρίαι» διά πολλών έπι- 
χειρημάτων, άλλά καί αί αποφάσεις τοΰ Έμ- 
ποροδικείου καί Έφετείου είνε λίαν όρθώς ή 
τιολογημέναι. Τόν θέλοντα νά έγκύψη είς τά 
ζητήματα ταΰτα παρκπέμπομεν είς τό είρη- 
μένον περιοδικόν, τής νομικής συζητήσεως 1τών
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ζητημάτων έν τη νομολογία: άπαντώντων δια- 
φευγούσης τόν σκοπόν τοϋ άνά γιϊρα.ς περιοδι
κού. Μίαν παρατήρησιν είσέτι όφείλομεν νά κά- 
μωμεν τοΐς κ. κ. πλοιάρχοις συμβουλεύοντες 
αύτούς νά προσέχωσιν έπί τής άπαιτήσεως ά- 
ποζημιώσεως διά την έκβίασιν τών μηχανών, 
κατά τοϋ κανονισμού τής κοινής άβαρίας.

Συνηθέστατα κατά την άτμοπλοίαν αί έκ 
τοιαύτης έκβιάσεως ζημίαι τών μηχανών προ- 
ερχόμεναι είς ταύτας, ή τούς λέβητας βλάβαι ' 
γίνονται έμφανεϊς μόνον κατά την εις τής δε
ξαμενής είσοδον τού άτμοπλοίου πρός έπι· 
σκευήν. Έν τοιαύτη περιπτώσει ύπό την ίσχύν 
τοΰ ήμετέρου κανόνος καί τοΰ άοθρ. 435 τοΰ 
ήμετέρου Ε. Ν οί νηοκτήται κινδυνεύουν νά 
άπωλέσουν τήν έκ μέρους τών λοιπών ύποχρέων 
συνεισφοράν πρός άποζημίωσιν τής ώς άνω βλά
βης, καθότι οί παραλήπται ή οί φορτωταί θ’ 
άντιτάξωσιν ότι δέν έγένετο ή κατά τό άρθρ. 
433 διαμαρτυρία έντός 21 ωρών καί ή σχετική 
άγωγή έντός τοϋ μηνός.

Πρός έπιφύλαξιν τών δικαιωμάτων αύτών 
καί τών δικαιωμάτων τών τυχόν έπί τοΰ πλοί
ου ασφαλιστών, οφείλει ό πλοίαρχος πριν ή 
Λαραδώση τό φορτίον καί λάβη τό ναύλον του 
νά ένεργήση τάς νομίμους διατυπώσεις τής 
διαμαρτυρίας, καί έντός τής προθεσμίας 
τοΰ μηνός νά είσαγάγη την άγωγην περί γενι
κής άβαρίας κατά τών κυρίων τοΰ φορτίου.

Έπί τού Η' κανόνος.
Ό Η' κανών προ^ετέθη ύπό τού έν Λιβερ- 

πούλη συνεδρίου τοΰ 189^, μή περιεχόμενος 
είς τό κείμενον τοΰ έν Άμβέρση συνεδρίου τοΰ 
1877.—Όκανων ούτος προβλέπειτήν περίπτω- 
Οιν καθ’ήν τό πλοΐον πλέον μέ φορτίον διά τό / 
λιμένα τού προορισμού του άαθίση, ό δέ πλοί
αρχος έπί σκοπδό νά τό άνακινήση άναγκασθή 
πρός άνακούφισιν αύτοΰ νά έκφορτώση μέρος 
τοΰ φορτίου ή τό δλον αύτοΰ, ή τό καύσιμον 
ύλικόν, ή τάς προμήθειας, κανονίσει δέ καί τήν 
τύχην τών έξόδων τής έκφορτώσε -Τ, άπαθηκεύ 
σεως, καί άναφορτώσεως τών είρημένων άντι- 
κειμένων, καί τών βλαβών τών τυχόν προε- 
λευσομε'νων επ’ αύτών έ'νεκεν τής έκφορτώσεως 
καί άποθηκεύσεως.

Κατά τινας έρμηνευτάς τοΰ Γαλλικού Νόμου 
καί κατά τήν Γαλλικήν νομολογίαν,ή κατά τό 
πλεϊστον έπεται καί ή ήμετέρα νομολογία, δ- 
πως κατατάξωμεν τάς δαπάνας ταύτας, κκί 
τάς βλάβας είς τήν γενικήν άβκρίαν δ ον ν’ ά- 
νατρέξωμεν είς τήν άρχικήν ήτοι τήν παραγω
γόν αιτίαν τοΰ καθίσματος. Έάν ή παραγωγός 
αιτία είνάι τυχκϊον δυστύχημα προελθόν έκ τών 
περιπετειών τής ναυσιπλοΐας, ή είναι άποτέλε- 
σμα πταίσματος τής διοικήσεως τοΰ πλοίου τό

κάθισμα θεωρείται μερική άβαρία, κατά συνέ
πειαν δέ κκί τά πρός άνακίνησιν αύτοΰ γενόμε- 
νκ έξοδα, καί αί τών τυχόν βλαβών ζημίαι, 
κατατάσσονται είς τήν μερικήν άβκρίαν.

Έάν άπεναντίας τό κάθισμκ είνε άποτέλε- 
σμκ άποφάσεως τοΰ πλοιάρχου κατόπιν δικσκέ- 
ψεως μετά τών έπισζμοτέρων τοΰ πληρώματος 
τότε καί τά πρός άνακίνησιν έξοδα καί αί έκ 
ταύτης βλάβαι κατατάσσονται είς τήν κοινήν 
άβαρίαν.

Ή Θεωρία αΰτη παρά τοΐς Διδασκάλοις τοΰ 
Ναυτικού Δικαίου καλείται θεωρία τοΰ άπαρα 
δέκτου τής μεταβολής τής παραγωγικής αιτία" 
τής άβαρίας.—Τήν θεωρίαν ταύτην ήκολούθη-ί 
σε σχεδόν ομόφωνος ή νομολογία, διά τοΰτο 
κκί έμενεν έπικρατοΰσα μέχρι τοΰ 1890, μολο
νότι έπολεμήθη ύπό τών πλείστων νομοδιδασκά
λων τοΰ ναυτικοΰ Δικαίου.—Ή περαιτέρω ά- 
νάπτυξις τών άντιδοξούντων τή νομολογία λό 
γων τών νομοδιδασκάλων διαφεύγει τόν κύκλον 
τής πκρούσης ερμηνείας, σκοπούσης μόνον νά 
παράσχη απλώς τοΐς ένδιαφερομένοις τήν γνώ- 
σιν τών άποτελεσμάτων τής συνομολογήσεως 

I τής έφκρμογής τών κανόνων τούτων κατά τήν 
1 λύσιν τών τυχόν άναφυησομένων δυσχερειών, 

καί νά τούς προφυλάξη άπό ζημίας αΐτινες ή- 
δύναντο’νά προέλθωσιν αύτοϊς έκ τής άγνοιας.— 
’Ακροθιγώς άναφέρομεν μόνον τό κύριον έπιχεί- 
ρημα τών ύποστηριζόντων ώς έφαρμοστέαν τήν 
γενικήν άβαρίαν.

Έπελθόντος τού τυχαίου καθίσματος, λέγου- 
σιν ούτοι, τό άποτέλεσμα τής παραγαγούσης 
αύτό αιτίας είναι πλέον γεγονός’ ή έκ τούτου 
έπερχομένη μικρά άβαρία έπερατώθη, πέριλαμ- 
βάν ι δέ πάσας τώτε πλοίω κκί τώ φορτίω 
ζημίας. Έάν κατόπιν ό πλοίαρχος, δπως άπα- 
λάζη τό πλοΐον του τών άποτελεσμάτων τοΰ 
καθίσματος, κκί έπί τώ τέλει τοΰ ν’ άνακινήση 
τοΰτο, άποφκσίση ν’ άνακουφίση τοΰτο δι* έκ
φορτώσεως τού φορτίου, έπέρχετα νέον γεγονός 
δπερ δέν είναι συνέπεια τού καθίσματος.

Τό έπελθόν κάθισμα ήν συνέπεια τυχαίου θα
λασσίου δυστυχήματος, αί δέ πρός άνακίνησιν 
δκπάναΐ καί τυχόν βλάβαι προέρχονται έξ εκού
σιας πράξεωςτού πλοιάρχου έπί σκοπώ κοινής 
σωτηρίας γενομένης.

Οί έν τώ συνεδρίφ Λιβερπούλης κατά τό 
1890 συνελθόντες, άντελήφθησαν τήν διάκρισιν 
ταύτην τοΰ γεγονότος τοΰ καθίσματος, άπό τοΰ 
γεγονότος τής εκούσιας θυσίας τής γενομένης 
χάριν τής άνακινήσεως τθΰ καθίσματος πλοίου 
καί έψήφισαν τόν Η' κανόνα, καθ’ δν τά έξο
δα καί αί βλάβαι αί προξενηθεϊσαι άπό τάς 
πρός άνακί ησίν προσπάθειας θεωρούνται ώς γε- 
νικαί άβαρίαι άνεξαρτήτως τής αφορμής τής

Ναντικΰ ΈλΑάς

> ε πενεγκούσης τό κάθισμα,άρκεϊ νά ή άποδεδειγ- 
μένον δ'τι τό μέτρον τής έκφορτώσεως ήτο άναγ- 
καΐον διά τήν άνακίνησιν τοΰ πλοίου.

'Γπεστήριξαν τινές, ιδίως άσφκλισταί δτι ό 
Η' κανών έφαρμόζεται μόνον ένταϊς περιπτώ- 
σεσι περί ών προνοεΐ ό Ε' κανών. Ό βουλόμε- 
νος νά. μελετήση τά έπεχειρήματα τών ταΰτα 
δοξαζόντων δύναται νά συμβουλευθή τάς προ- 
μνησθείσας έν τή αναλύσει τοΰ Ζ' κανόνος απο
φάσεις τοΰ Έμποροδ. Μασσαλίας, κκί τοΰ Έ- 
φετείου Αϊξ έν τή δίκη περί κανονισμού άβα
ρίας τοΰ Ελληνικού άτμοπλοίου «Φρόσω» τοΰ 
πλοιάρχου Κουλούρα καί τάς κατ’ αύτών αν
τιρρήσεις τοΰ κ. Σαλβατώρ Ρούσου έν τοΐς μνη- 
σθεϊσι φύλλοις 6ω 7ω 8φ 1900 τοΰ έν Τεργέ
στη περιοδικοΰ «αί Άβαρίαι». Περιορίζομαι 
μόνον έν συντόμω ν’ άποκρούσω την ερμηνείαν 
τοΰ μνησθέντος πεπειραμένου διδασκάλου.

Ό Ε' κανών καινοτομεϊ περιορίζων τήν 
εύρύτητα τοΰ νόμου, είς μόνον μίαν περίστα
σή καθίσματος,καθ ’ ήν καί μόνην έπιτρέπει νά 
έφαρμοσθοΰν οί κανόνες τής συνεισφοράς’ είς 
τήν περίστασιν καθ’ ήν τό κάθισμα έγένετο 
έκουσίως καί πρός κοινήν σωτηρίαν. Άλλ’ ό 
όγδοος κανών κατ’ ούδένα λόγον σχετίζεται μέ 
τόν Ε'. Ό Η' έχει ύπ’ δψιν του πλοΐον ήδη 
καθισμέζον, καί άγωνιζόμενον ν’ άνακινηθή. 
Έάν έπ1 τοΰ γεγονότος τούτου έφκρμόσωμεν 
τήν ανωτέρω άναλυθεϊσαν άρχήν τοΰ άπαρκδέ- 
κτου τής μεταβολής τής παραγωγικής τοΰ κα
θίσματος αιτίας παρερμηνεύαμε-/ τόν Η' κανόνα 
δίδοντες αύτώ έννοιαν,ήν δέν έχει.

Τοιαύτη ερμηνεία θά ήτο βάσιμος, έάν ό Η’ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Βροντάΐ καί Άότραπαΐ
Άστραπαί συνεχείς άπό τήν Ανατολήν καί 

Δύσιν τοΰ Ήλιου πλησίον τοΰ όρίζοντος μέ κα
θαρόν ούρανόν καί άνέφελον, είναι σημεϊον ω
ραίου καιρού κκί ζέστης.

Άστραπαί συνεχείς πρόςΒορράν μέ καθαρόν 
καί άνέφελον ούρανόν είναι σημεϊον δτι θά έχω

μεν άνεμον.
"Οταν ή ατμόσφαιρα είναι βεβαρυμένη καί 

θυελλώδης ό καιρός, έάν α'ί βρονταί ακούονται 
δυνατά καί αί άστραπαί φαίνονται ολίγον, είναι 
σημεϊον δτι ό άνεμος πνέει έκ τοΰ μέρους ένθα 

ακούονται αί βρονταί.
Έάν τούναντίον βλέπωμεν μεγάλας άστρα- 

πάς καί αί βρονταί άκούονται όλιγώτερον, θά 
έχωμεν βροχήν.

κανών παρέπεμπε είς τόν Ε', ένώ άπ’ έναν- 
τίας ή ρήσις είνε γενική, ούδεμίαν έξαίρεσιν 
έπιτρέπουσα, καί ούδένα περιορισμόν ύποβά- 
λουσα, άλλά σαφώς όρίζουσα ρητώς καί απο
λύτως δτι αί δαπάναι καί τυχόν βλάβαι αί 
προξενηθεϊσαι έκ τών έργασιών τής άνακινή- 
σεως πλοίου καθίσκντος (ούχί καθίσαντος ύπό 
τάς συνθήκας τοΰ Ε’ κανόνος) άποζημιοΰνται 
διά τάς ύπό κοινήν άβκρίαν συνεισφοράς.

Ούτως άπεφήνατο ή κατά τήν άνάλυσιν 
τοΰ Ζ' κανόνος μνημονευθεϊσα άπόφκσις τοΰ 
έμποροδικείου Μασσαλίας, έπικυρωθεΐσα ύπό 
τού Έφετείου τής Αϊξ, έπί όμοιου ζητήματος 

, είς τήν δίκην περί κανονισμού άβαρίας τοΰ άτ
μοπλοίου «Φρόσω» τοΰ πλοιάρχου Κουλούρα — 
κκί τήν αύτήν γνώμην ήκολούθησε καί τό Έφ. 
Ρουέν κατά τό 1891. Οί πλοίαρχοι εύρισκό- 
μενοι έν τή τοιαύτη θέσει, ήτοι μετά τό τυ- 
χαϊον κάθισμα τοΰ πλοίου των, οφείλουσιν έάν 
έπιθυμοΰσι ν’ άνακινήσωσιν αύτό πρός κοινήν 
σωτηρίαν κκί νά κατατκχθώσιν αί τής άνακι- 
νήσεως δαπάναι, ήτοι αί τής έκφορτώσεως κκί 
άποθηκεύσεως είς τήν διά κοινής άβαρίας συν
εισφοράν, όφείλουσι νά συντάξωσι τήν έκθεσιν 
τής γνώμης τών έπισημοτέοω/ του πληρώμα
τος πριν τής ένάρξεως τών δαπανών, καί νά 
ένεργώσι πάσας τάς σχετικάς πράξεις τηρούν- 
τες τάς δεούσας διατυπώσεις, καί κατόπιν τακτι
κής πραγματογνωμοσύνης.

("Επεται συνέχεια).

Σύρος Σ Α. Ματεςις.

Αί βρονταί πρός τό εσπέρας άκουόμεναι εί
ναι σημεϊον καταιγίδος διά τήν νύκτα. Άλλ’αί 
βρονταί τής πρωίας δεικνύουσιν άνεμον καί βρο
χήν δΓ δλην τήν ημέραν.

Βρονταί ταραχώδεις καί κυλινδούμεναι μα
κράν κυματιζομένου τού ήχου, δεικνύουν τρι
κυμίαν περαστικήν μετά ορμητικού άνέμου.

Άστραπαί κατά τόν χειμώνα άγγέλλουν κα
κόν καιρόν μετά βροχής’ χάλαζαν καί άνεμον 
έάν αί άστραπαί φαίνωνται πρός τόν Πουνέντε.

Καταιγίδες μετά βροντών, διαλυόμεναι άπό 
τόν Ανατολικόν άνεμον, προλέγουν άνεμον 
βορράν.

Μία καί μόνη βροντή είς κακοκαιρίαν συνο
δεύεται άπό τρικυμίαν. Πολλαί βρονταί ^ού- 
ναντίον είς τήν ιδίαν περίστασιν συνοδεύονται
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άπό καταιγίδα και βροχήν όλιγόωρον.
’Επίσης οσάκις ή τρικυμία παρήλθε καί δέν 

ήκούσθησαν βρονταΐ και μετά την τρικυμίαν 
άχούονται πολλαί μακρόθεν, είναι σημεϊον δτι 
ή τρικυμία έτελείωσεν.

Φωτεινά Σώματα (Τελώνια)

Την νύκτα πολλάκι; προ τής τρικυμίας, καί 
πολλάκ’-ς προ τών καταιγίδων καί κεραυνών, 
πίπτουσι φλογερά μυθώδη ηλεκτρικά φαινόμενα 
είς τά άκρα τών πλοίων, τοΰ έξαρτισμοϋ, τών 
κεραιών καί τών ιστών έχοντα σχήμα στρογγυ
λόν μεγέθους 5—10 εκατοστών καί ίμοιάζοντα 
κατά τόν φωτισμόν μέ άστε'ρας.

Οι Άγγλοι όνομάζουσι τά φαινόμενα ταϋτα 
jack’s Lantern.

Οί ’Ιταλοί Fuoci di Sant—Elmo καί
Οί Γάλλοι Fen Saint—Elmo.

Είς τόν ναυτικόν μας κόσμ ν τά ηλεκτρικά 
ταϋτα φαινόμενα είναι γνωστά ύπό τό όνομα 
Τελώνια.

Ή έζετασις τών φαινομένων τούτων άπέδει- 
ξεν δτι οσάκις τά φώτα ταϋτα έπικάθηνται εις 
τά άκρα τών ίστών είναι σημεϊον δτι ή τρικυ
μία πλησιάζει νά τελειώση.

Όσάκις τά τελώνικ έπικάθηνται είς τά έξάρ- 
τια καί έν μέρει είς τάς κεραίας ή τρικυμία 
εύρίσκεται είς τήν μεγαλειτέραν αύτής δύναμιν.

Όσάκις τά τελώνικ άρχίζουν νά πίπτουν είς 
τόν έξαρτισμόν τοΰ πλοίου αραιά μέ τόν άνεμον 
τής Όστριας είναι σημεϊον δτι αρχίζει ή τρικυ
μία καί θά έπακολουθήσωσι βρονταίκαί κεραυνοί.

Όσάκις βλέπωμεν νά πίπτουν πολλά Τελώ- 
vta καί έπί τής Γεφύρας καί τής κουπαστής τοΰ 
πλοίου είναι σημεϊον δτι πρέπει νά προφυλαχ- 
θώμεν.

Τελώνικ προκαλοΰσι τόν κεραυνόν(*) καί διά 
τοΰτο δσάκις οί θαλασσινοί τών ’Ιστιοφόρων τά 
ϊδωσι καθήμενα έπί τών έζαρτημάτων τοΰ πλοίου 
των ρίπτουσιν έπ’ αύτών πυροβολισμούς διά τών 
όποιων άποσπώνται.

Τό πέλαγος τής Άδριατικής θαλάσσης καί 
τό Ίόνιον μέ τούς νοτίους καί δυτικούς ανέ
μους, όσάκις άναμένεται κακοκαιρία είναι κατά- 
μεστόν άπό τά φωτεινά ταϋτα Τελώνεια.

ΝίΚ. Γ. ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗΣ

(■) Ύπάρχουσι τοιαϋτα παραδείγματα καταρρίψεως 
ιστών χαΐ δυστυχημάτων από πτώσεις κεραυνών είς 
πλοία κατάφωτα άπό τά Τελώνια ώστε ή άπαρίθμη- 
σις αύτών (τών όσων τουλάχιστον ήμεις γνωριζομεν) 
Οά μάς άπησχόλει είς δλόκληρον κεφάλαιον.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
θέματά τονα συζητητέα.

(Συνέχεια)

‘Ως εϊδομεν έν προηγουμένω φύλλφ, έν ταϊς 
πλείσταις τών ξένων νομοθεσιών γίνεται διά- 
κρισις μεταξύ διασώσεως καί βοήθειας τοΰ 
πλοίου, ορίζονται δέ αϊ περιπτώσεις, καθ’ ας 
ύπάρχει τό πρώτον ή τό δεύτερον.

Πρός πληρεστέραν δμως δικφώτισιν,παραθέ- 
τομεν καί τινας άποφάσεις τών Εύρωπαϊκών 
κρατών, δπως συμβουλευθώμεν καί τήν γνώμην 
τών δικαστηρίων, άποφαινομένας έν σχέσει πρός 
ώρισμένας περιπτώσεις, πώς πρέπει νά κανο- 
νίζηται ή άποζημίωσις, καί ποια έσεται ή βά- 
σις αύτής καθ ’ έκατέραν τών περιπτώσεων, τής 
διασώσεως, ή βοήθειας.

Οΰτω κατά τήν άπό 28 Ιουλίου 1ο91 
άπόφασίν τοΰ Έφετείου Α1Χ δ.-αν άτμόπλοιον 
στεοηθέν τής ένεργείας τής μηχανής αύτοΰ έκ 
τίνος θαλασσίου συμβεβηκότος, καί μή όν έφο- 
διασμένον μέ τά άναγκαϊα ιστία, αναγκάζεται 
ένεκεν τοΰ τρικυμιώδους άνέμου νά ρίψη είς τήν 
θάλασσαν μέρος τοϋ φορτίου, δέν δύναται νά 
θεωρηθή νεναυαγηκός, δταν τό πλήρωμα δέν 
έχει ήδη έγκαταλείψη αύτό, καί ύπολείπονται 
αύτφ, ακόμη μέσα διά τών όποιων δύναται ν’ 
άγωνισθή κατά τε τών κυμάτων καί τοΰ ανέ
μου. Όθεν τό γεγονός 0Tt έτερον πλοίον έρυ— 
μούλκησεν αύτό καί ώδήγησεν εϊς λιμένα, δέον 
νά θεωρηθή βοήθεια καί ούχί διάσωσις.

“Οτι ό ρυμουλκήσας έχει τό δικαίωμα έν τοι
αύτη περιπτώσει, ούχί είς τό τρίτον τής άξίας 
τοΰ πλοίου καί τοΰ φορτίου, άλλ’ είς άποζη- 
μίωσιν άνάλογον πρός τάς γενομένας δαπάνας, 
τούς κινδύνους ούς διέτρεξεν, τόν άπωλεσθέντα 
χρόνον, καί, τό είδος τής προσφερθείσης ύπη- 
ρεσίας.

’Επίσης ή αύτή γίνεται διάκρισιςκαί κατά 
πλείστας άλλας άποφάσεις τών Έφετείων καί 
τοΰ ’Ανώτατου δικαστηρίου τής Γαλλίας.

Διά τής άπό 9 Μαρτίου 1889 άποφάσεως 
τοϋ Έμποροδικείου τής Άμβέρσης άναγνωρί- 
ζεται, δτι έν Βελγίφ δέν ύπάρχει ή διάκρισις 
μεταξύ βοήθειας παρεχομένης είς πλοίον κινδυ- 
νεύον καί τής διασώσεως πλοίου έγκαταλειφθέν- 
τος ύπό τοΰ πληρώματος. Κατά τήν άπόφασίν 
ταύτην ή έκφρασις «έν άνοικτή θαλάσση» δέον 
νά έξηγηθή δτι αντικαθιστά τάς λέξεις «μακράν 
τής άκτής, καί είς άπόστασιν διαφεύγουσαν τήν 
δρασιν», ή δέ έκφρασις αΰτη, ούτω εξηγούμενη 
δέν είνε αντίστοιχος πρός τήν έννοιαν τής ά
κτής.

Ή άπό 22 ’Ιουνίου 1887 άπόφασις τοΰ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ*
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΝ ΝΗΣΟΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 
ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

του κ. μικ· ΚΟΤΣΟΒΙΛΛΗ
Άρακλεεά

Πρωτοδικείου Κοπενάγης διακρίνει ώς εξής· 'Υ
πάρχει διάσωσις, δταν μολονότι τό πλοίον έκά- 
θισε καί δέν ύπέστη ποσώς άβαρίας, εύρίσκεται 
δέ έπί βυθοΰ άμμου, καί έν θαλάσση γαλήνια^ 
έν τούτοις διατελεί είς θέσιν ιδιαίτατα έπικίν- 
δυνον, όποθεν καθίσταται άμφίβολον έάν θά 
ήδύνατο νά σωθή διά τών ίδιων μέσων καί τών 
άνθρώπων τών εύρισκομένων είς τήν άκτήν.

Κατά δέ τήν άπό 8 Ιουνίου 1886 άπόφα- 
σιν τοΰ δικαστηρίου Χριστιανίας τής Νορβη
γίας δταν πλοίον τι, προσδραμόν εις βοήθειαν 
ετέρου πλοίου, έδυσχέρανε μεγάλως νά ’φθάση 
είς τό μέρος ένθα ήτο καθισμένον, ύπάρχει αλη
θής διάσωσις, καί ούχί άπλή βοήθεια.

"Ιδωμεν δμως καί τί κατά τόν ήμέτερον νόμον 
ισχύει, καί άν γίνεται διάκρισις μεταξύ διασώ- 

σεως και βοήθειας.Παρ ’ ήμϊν ισχύει ό ύπό στοιχεϊον ΤΨΒ' τής 
18 7βρίου 1856 νόμος περί ναυαγίων καί ναυα

γιαιρέσεων.Κατά τό άρθρον 7 τοΰ νόμου τούτου πάς 
ναυτικός, άμαξηλάτης, ηνίοχος, ή, άλλοι δυ- 
νάμενοι νά χορηγήσωσιν είς περίστασιν ναυα
γίου συνδρομήν πρός διάσωσιν ή ναυαγιαίρεσιν, 
ή διαφύλαξιν τών ναυαγίων, όφείλουσιν νά σπεύ- 
σωσιν είς τόν τόπον αύτοΰ, καί συνεργήσωσι 
τό «καθ’ εαυτούς» άμα καί δπως προσκληθώσιν 
είτε παρά τίνος μέλους τής έπιτροπής, εϊτε παρά 
τοΰ πλοιάρχου ή τών ιδιοκτητών ή τών άσφα- 
λιστών τοΰ πλοίου καί τοΰ φορτίου, ή τών άν· 
τιπροσώπων του, είτε καί άπρόσκλητοι έν έλ- 
λείψει αύτών δλων, έπί τή έν τώ άρθοφ 634 τοΰ 
ποινικοΰ νόμου, ώρισμίνη ποινή είς περίστασιν 

άμελείας ή άρνήσεως.Κατά δέ τό άρθρον 35 δστις άνακαλύψη είς 
τό πέλαγος ή έν τώ μυχώ τής θαλάσσης καί 
διασώση πλοίον ναυαγησμένον, ή έγκαταλελει- 
μένον ύπό τοΰ πληρώματος, εϊτε λείψανα αύτοΰ 
ή τοΰ φορτίου του, οφείλει νά τά διατηρήση, 
καί έντός 24 ωρών άπό τής εύοδώσεώς του, νά 
κάμη τήν περί τούτου δήλωσιν είς τό λιμεναρ- 
χεϊον τοΰ τόπου τής προσορμίσεώς του, καί νά 
τά παραδώση είς αύτό άσφαλώς έπί τακτική έκ- 
θέσει, άλλως θεωρείται ώς ένοχος ΰπεξαιρέσεως. 
Κατά δέ τό άρθρον 36.Ταυτά πράττονται καί 
δταν τις εύρη είς όχθην ναυάγια μεμονωμένα 
καί έρριμένα ύπό τών κυμάτων, ή ένδύματα ή 
άλλα πράγματα έπί άνθρωπίνων πτωμάτων.

Ή δήλωσις καί ή παράδοσις, γίνονται τότε 
είς τό πλησιέστερον λιμεναρχείον, καί ή προ
θεσμία τών24 ώρών άρχεται άπό τής εύρέσεως, 
λογιζομένης καί τής τοΰ άποστήματος προθε
σμίας. (ακολουθεί)

Εμμ. Σ. Μακρϊγιαννης 
(δικηγόρος)

18.85%
10.— 

194.—

'Εμβαδόν Τετραγων. χιλιόμετρα 
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 
’Ύψος Γαλ’ικά μέτρα.

Πλάτος Β. 36° 59'
Μήκος Α. 25° 28’

ϊαοία (Καρπάθου)

'Εμβαβόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΠερίπΛονς ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 35° 5Γ
Μήκος Α. 24° 15'

Πολύα»ϊος

’Αμόαίόχ Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
ΙΙερίπ.Ιους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 36° 46'
Μήκος Α. 24» 39’

18.85
12.—

563.—

17.15
9.—

336 —

ρήνεια (Δήλος)

'Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 1 7.15°/0 
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 13.%
Ύψος Γαλλικά μέτρα 149.—

Πλάτος Β. 37» 24' 
Μήκος Α. 25° 15’

ΗετυΧ»©’» (μεγάλο)

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ.ίους 'μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 38» 00' 
Μήκος Α. 24° 16'

Δία (Κρήτης) 

’Εμβαδόν Τετραγωνικά χιλιόμετρα 
Περίπ.ίους ’Αγγλικά μίλια 
Ύψος Γαλλικά μέτρα

Πλάτος Β. 35» 26' 
Μήκος Α. 25° 14'

Ίδε προηγούμενον.

15.45
8.—

392.—

15.43
9.—

265.—

ί



Ο Λ jmhn tot Π Ε ί ρ A I Ω Σ

Η Νήσος Ανδρος

Ή “Ανδοος έκ τών ναυτικωτέρων νήσων τοΰ Αιγαίου αριθμούσα στόλον ολόκληρον έκ τών έμπορικών αΰτη; άτμήρων σκαφών, οτινα κατά τ'ο παρελθόν ετβς 
«έδωκαν τόκον μέχρι 45 ο)ο. Ή είκών αΰτη έλήφΟη έκ φωτογραφίας, είς τ'ο προσεχές δέ φύλλον Οέλομεν δημββΕεύσεε τήν εικόνα τής “Ανδρο» ώς πόλεως.
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Μαντική Έλ.λάς

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΙ1ΟΙ
ΤΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ( πρύμνην, χωρίς

I ν ν-Α·-»..,.. .. «<

. Οί ύπ’ άριθ. 5 καί 6 τύποι ού; έδημοσίευσεν 
εις προηγούμενα φύλλα ή «Ναυτ.

είχον τά μειονεκτηματά των, οί δέ μεγάλοι ναυ
πηγοί ηκουον μετά προσοχής τά παράπονα τών 
πλοιάρχων διά τό μέγα κενόν μεταξύ γεφύρας 
καί τοΰ ναυτώνος μέρος, δπερ ύπήρχεν εις τό 
είδος αύτό τών άτμοπλοίων.

. Μετ' ολίγον έτέθη είς ένέργειαν ό τύπος ύπ’ 
άριθ " όστις συνίσταται είς την κάλυψιν ολοκλή
ρου τοΰ καταστρώματος άπό της πρώρας μέχρι 
της πρύμνης, μέ την διαφοράν ότι μέρος τών 
πλευρών τοΰ άτμοπλοίου ήτο ανοικτόν καί συ- 
νεκοινώνουν τά κύματα τής τρικυμίαςμέ τό δεύ
τερον κατάστρωμα τοΰ άτμοπλοίου,όταν ό άνε
μος ήτο ύπό τήν πλευράν.

Τό σφάλμα τοΰτο έδιορθώθη διά τής έφαρμο- 
γήςτοΰ νέου καί έντελεστέρου τύπου 8, όστις κα- 
τέφραξε καί τάς πλευράς και τό κατάστρωμα, 
άφήσας μικρόν μόνον μέρος παρά τόν ναυτώνα 
ανοικτόν ’νθα ή όπή τοΰ ύπ’ Άριθ 1 κύτους.

Τό σύστημα τοΰτο θεωρείται άκόμη καί σήμε
ρον τό έντελέστερον είς τήν έπιτυχίαν.

Συγχρόνως μέ τόν ύπ’ άριθ. 8 τύπον έτίθετο 
είς ένέργειαν καϊ ό ύπ’ άριθ. 9 όστις άντί τοΰ ά- 
φράκτου τήςΙπρώρας μέρους τοΰ τύπου 8, έχει I 

δλον κατάορακτον άπό της πρώρας είς την 
' ; νά φαίνεται τό δεύτερον αύτοΰ 

κατάστρωμα. Ό τύπος ούτος ονομάζεται καί 
παρ’ ήμϊν έκ τοϋ ’Αγγλικού Σπάρε - Ντίκ= 
πλήρες κατάστρωμα καί θεωρείται άπό τούς 
ναυτικούς ώς ό καλλίτερος τύπος διά τάς μεγά- 

λας τρικυμίας.
Ό ύπ’ άριθ. 10 ι ' \

στενόν κατάστρωμα και έξογκωμένην την πλευ
ράν πλοία, άτινα δέν έγενικεύθησαν θεωρηθέντα 
ώς άτελη.

Έπίσης ό νεώτατοί τύπος ύπ’ άριθ. 11 όστις 
έχει στενόν έπίσης τό κατάστρωμα άλλά γωνιώ
δες τό έξογκωμένον μέρος της πλευράς τοϋ 
πλοίου έκρίθη ώς έπικίνδυνος διά τάς μεγάλας 
θαλάσσας καί δέν άνεγνωρίσθη ώς άσφαλής εί- 
σέτι.

ΔΗΛΩΣΙΣ

νέος τύπος είνε τά έχοντα

1·αραχαλοΰμ.εν τούς κχθυστεροΰν
το. ς εεβέτο έκ τών κ. κ. Χυνδρομ,ητών 
ήμ-ών τήν βυνδρομ,ήν των, όπως 
τπεύσωβι καί έμ.βόσωαο ταύτην χάρεν 
σών άναγκών τού φύλλου προς τήν 
δεεύβυναιν τής « Ναυτικής Ελλάδος » 
Αθήνας.

Μαντική Ελλάς

ΑΚΑΤΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΝΗΓΑ 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑ ΝΑΦΘΗΣ

Τά πλοία δια νάφθης μετά πασών τών τρο
ποποιήσεων καί τελειποιήσεων, τάς οποίας ή 
πρόοδος τής τέχνης έφεραν είς φώς είναι τι έκ- 
κακτον είς κατασκευήν, οικονομίαν καί ταχύ
τητα.

Τά κυριώτερα συστατικό τών διά νάφθης 
πλοίων είναι ή άσφάόεια, ή ταχότης κα; ή 
εύχάριστος ναυσιπλοΐα. ’Ιδίως τά διά νάφθης 
άκάτια καί θαλαμηγά, χρησιμοποιούνται είς 
έκδρομκς, κατασκευάζονται δέ διά άλλουμινίου 
ή διά λεπτοτάτου άμερικανικοίξύλου.

Τά. μ.ηχανήμ.ατα τών πλοίων.
Μέχρι τοΰδε πολλα! άπόπε.ραι έγένοντο προς 

μεταβολήν τής καυσίμου ύλης. Άλλ’ άπεδείχ- 
θη ότι καιόμενα τά νέα στοιχεία ώς τό πετρέ- 
λαιον, βενζίνα, γκαζολίνη, άσετυλίνη, κλπ' ά- 
ναδίδουσι φοβέραν δυσοσμίαν καί καθίστανται 
ανυπόφορα.

Έξ έναντίας ή νάφθη είρέθη παρέχουσαεύ- 
χάριστον μάλλον ή δυσάρεστου οσμήν.

Κατόπιν πολλών συστάσεων άπεφασίσθη ή 
εισαγωγή τής νάφθης πρός παραγωγήν κινη
τήριου δυνάμεω, διά τά μηχανήματα τών 

άνωΐέρων πλοίων. Ή νάφθη καιομένη φέ
ρει μεγάλην οικονομίαν, καθ’ όσον έλαχί- 
στη ποσότης χρησιμοποιείται, φέρει δέ αρκετήν 
δύναμιν εις τό πλοϊον τό όποιον διανύει άπό 
ΙΟ έως 12 μίλια καθ’ ώραν.

Τό μηχάνημα τοΰτο 8tvat άπλούστατον, διά 
δέ τήν κίνησιν τοΰ πλοίου ζαί τόν χειρισμόν 
αύτοΰ δέν έχει τις άνάγκην μηχανικού ή θερμα
στού. Είς ναύτης όστις θά διευθύνη τό πλοϊον 
δύναται νά κινήση τόν μοχλόν τής μηχανής 
καί νά ύπάγη έμπρός r όπισθεν ή νά σταμα
τήσω, τό πλοϊον άκαριαίως.

'Η άσφάλεια τοΰ διά νάφθης πλοίου είναι ήγ- 
γυημένη καί ούδένα φόβονδιατρέχουσιν οίέπιβαί- 
νοντες τοΰ πλοίου, δπως γείνη έκρηξις τού λέ- 
βητος, διότι λέβης έν τή μηχανή ταύτή δέν 
υπάρχει.

Θ ιλαμηγοΐ διά νάφθης.
Τά διά νάφθης κινούμενα μηχανήματα έκτος 

σών άκαι ίων διά τούς λιμένας, ποταμούς, λί- 
μνας κτλ. θέτονται καί είς μεγάλα πλοία θα
λαμηγά χωρητικότητας ΙΟ έως ΙθΟ τόν- 
ων προστιθεμένων είς ταΰτα καί ιστίων βοηθη

τικών πρός τήν κινητήριου δύυαμιυ. Τά θαλα- 
μηγά ταΰτα είναι κατασκευασμένα μέ τοιαύτην 
τέχνην, ρυθμόν, καί κάλλος, όσην καί κομψό
τητα,
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Τό έν ’Ελβετία μέγα έργοστάσιον «WySS» 
κατεσκεύασε ΙοΟΟ τοιαΰτα άκάτια καί θα
λαμηγά, τελευταίως δέ καί το κομψότατου διί- 
στιον θαλαμηγόν yacht· ΟΓ01701ίΓ «Allimi- 
ma» διά λογαριασμόν τής αύτοΰ ύψηλότητος 
τοΰ πρίγκηπος τοΰ Wied άδελφοΰ τής βασι- 
λίσσης τής Ρουμανίας καί τό όποιον μετεφέρθη 
είς Κίελον έλκΰον την προσοχήν πάντων.

Τό άνω εργοστάσιο·' Wyss είνε τό μόνον 
καί παγκόσμιον είς τήν ναυπήγησιν τών πλοίων 
διά Νάφθης, έξ άλουμινίου κτλ. κατασκευάζει 
έπίσης καί γκαζομηχαι άς τελειοτάτου συστή
ματος διά πάσαν κινητήριου δύναμιν.

Ιίειραιεύς 19/6/1.
Λάμπρος Παρθενης

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Πρό ήμερων ήγοράσθη παρ’ Ελλήνων 

έκ Σύρου τό ύπό ’Ιταλικήν σημαίαν άτμο'· 
πλοϊον «Giano» τόνων regist.ro 996 καί 
βάρους 2300. Τό άτμόπλοιον τοΰτο είναι 
20 έτών, μετωνομάσθη «Εύθύμιος» καίτε 
λεϊ ύπό τόν πλοίαρχον κ. Λεβαντήν.

Έκ Πειραιώς άνεχώρησε διά Ταϊγάνιον 
τήν 9 Σεπτεμβρίου.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΪΙΣιΤΩΝίΓΛίΑΝΟΡΑΚΩΝ
Αί τιμαί έν Caidifl περιστρέφονται περί τάς 

αύτάς καί κατά την παρελθοϋσαν έβοομάδα τι
μάς, ήτοι 17/9 διά τάς είς τόν τόπον μας είσα- 
γομένας ποιότητας, οί δέ ναύλοι έκλιναν άκόμη 
περισσότερον καί δύο άτμόπλοια έναυλώθησαν 
διά τήν Κωνσταντινούπολή άπό Cardiff τό 
μέν έν είς τά 5/9 τό δ’ έτερον είς τά 5/6, καί 
δύο άπό Newcastle, έν είς τά 6/— καί έτε
ρον είς τά 5/9. Αί τιμαί δθεν Cardiff cit. 
CoilStatinople, άτελώυιστα έκ τοΰ άτμοπλοί
ου, δύνανται νά θεωρηθώσι μέ ναΰλον 5/9 ώς 
ούχί άνώτεραι τών ‘24/6—■

'Ως έγράψαμεν είς τό προηγούμενον δελτίου 
αί προβλέψεις μας περί μέλλοντος εκπεσμού 
ένεκα άφθονωτέρας παραγωγής άρχίζουσι νά 
άποδεικνύωνται ακριβείς έκ τών γεγονότων,διότι 

ή αγορά έν Cardiff διά μελλούσας παραδόσεις 
φαίνεται χαλαρά, καί ό άριθμός τών προαγορών 
όσημέραι έλαττούμενος, έκ τής ιδέας δτι περί 
τά τέλη τοΰ μηνός τούτου θά ίδωμεν τιμάς χα- 
μηλοτέρος.

Τά ψιλά Cardiff έπίσης έξακολουθοΰσιν έκ- 
ι πίπτοντα ιρί περιστρεφόμενα^περί τά 8/—8/6,

*

regist.ro
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τά πρώτιστης ποιότητος μέχρι 6/—διά τά χχ 
τωτέρας.

Έν ΝθΛΛ,ρΟΓ χι ζαλλίτεραι ποιότητες τι- 
μώνται 15/3—I 5/6 , αί δεύτεραι 15/3 — 14/6 
ήτοι cif. Constantinople 22/3—21,3.

Έν Newcastle αί τιμαί έζαζολουθουσιν εις 
τά 13/6 ήτοι 20/3 cif. Constantinople, 
αλλά μέ τάσιν πρός χαλάρωσιν ενεζεν αύξησεως 
της παραγωγής.

Τά Liverpool είναι επίσης χαλαρά περί τά 
1 1/—διά τά; ζαλάς ποιότητας, έν δέ Σκωτία 
10/6 διά τάς ζαλλιτέρας ήτοι, μέ ναύλον 6/6, 
8/—cif.Cons/ple.

Αί άγοραί τών άγγλιζών κάρβουνων έπηρεά- 
σθησαν ζάπως δυσαρέστω: έζ της είδησεως οτι 
έγένοντο πωλήσεΐί άμεριζανιζοΰ κάρβουνου, της 
ζαλλιτέρας ποιότητος της έπαρχίας «Βιργινίας» 
είς τά 17/6 cif. Cenoa, ήτοι είς την αυτήν 
τιμήν είς την όποιαν πωλείται τό άγγλιζόν κάρ
βουνου franco bordn Cardiff.

(Έκ τοΰ Γραφείου
τών κ. κ. Άγελάάτον^ϊφέτάον και Σας.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
I

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

Την παρελθοΰσαν έβδομάδα κατέπλευσαν εις τόν λι
μένα Πειραιώς τά αυστριακά «Ceres» έκ Τεργέστης- 
Καλαμών, και «Ευτέρπη» έκ Τεργέστης Πατρών, το 
ιταλικόν «Stura» έκ Κατάνης-Κρήτης καί το έλληνι- 
κδν «Πηνειός» τής Νέας έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου.

—Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν καί Δευτέραν «Ντερ- 
βένη» αγγλικόν έξ ’Αμερικής, «’Αλβανία» τής Πα 
νελληνίου έκ Σμύρνης-Χίου, «Ευθύμιος» έλλ. έκ Μασ
σαλίας πρός νηϊολόγησιν και άνθράκευσιν τό έλλ. «Τσίλ- 
δα-Άμπατιέλου» έκ Βραΐλας πρός άνθράκευσιν καί τά 
αυστριακά «Ουρανός» έκ Κων)πόλεως καί «Ουγγαρία» 
έκ Σμύρνης.

— Τήν Τρίτην κατέπλευσαν τά έλληνικά άτμόπλοια 
«’Αγλαΐα Κουρεντή» έκ Θεοδοσίας πρός άνθράκευσιν, 
«Κλειώ» τοϋ Τζών έκ Θεσσαλονίχης-Βόλου καί «’Α
φροδίτη» έκ Κων)πόλεως.

— Τήν Τετάρτην τά έλληνικά «Λεωνίδας καί Έ 
λένένη» έκ Νοβορωσσίσκης πρός άνθράκευσιν καί «Αν
τιγόνη» τοϋ Τζών έκ Δαρδανελλίων.

—Τήν Τετάρτην έσπέρας καί Πέμπτην πρωί τά 
άτμόπλοια «Siset» τοΰ Φραισινέ έκ Βραΐλας, «’Αση
μίνα» έλληνικόν έκ Barri «Μάρκος Μιγγέτης», ιτα
λικόν έκ Σμύρνης, «Sidon», γαλλικόν έκ Μασσαλίας 
«Δέσποινα Μιχαλινοΰ» έκ Νικολάϊεφπρός άνθράκευσιν, 
«Ν. Κατριώτηςο έκ Νικολάεφ καί «Χίος» τής Ν. 
Έλλ. Άτμοπλοΐας έκ Βάρνης.

γ— Τήν Πέμπτην έσπέραν καί Παρασκευήν πρωίαν 

τα ιταλικα άτμόπλοια «Βουλγαρία» έκ Κων)πόλεως 
καί «Ρουμανία» έκ Βρενδησίου-Πατρών, τά αύστριαχά 
«Μήδεια» έκ Κρήτης καί «Aurora» έκ Θεσσαλονίκης 
Βόλου, «Χρυσομάλη Σιφναίού» έκ Νικολάϊε, «Βικτω
ρία» έλληνικόν έκ Σουλινά πρός άνθράκευσιν. γερμα
νικόν έκ Μελίτης, «Άνδριάνα Σταθάτου» έκ Σουλινά 
πρός άνθράκευσιν, «Χίος» τοΰ Κουρτζή έκ Κρήτης, 
«Κλειώ» τοΰ Τζών έκ Κρήτης—Μήλου, «Τσάρος» ρωσ- 
σικόν έκ Σμύρνης καί «Λεωνίδας» έλληνικόν έκ Σου- 
λινά πρός άνθράκευσιν.

ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ή έν Πειραιεϊ τιμή τών γαιανθράκων είναι 23 σελ. 
καί 6 έως 24.

(άνταποκριτοϋ μας)
Κάρδιφ 31 Στπτεμβρίου

Αί τιμαί τών γαιανθράκων δέν έχουσι ύποστή άξιο- 
λογον μεταβολήν, Α . ποιότητος χονδρός γαιάνθραξ 
Κάρδιφ πωλείται πρός 18 σελ. καί 6 —18 καί 3. Β'. 
ποιότητος 17 καί 6, Γ'. ποιότητος 16 καί 9. Ψιλός 
α'. ποιότητος 9—9 καί 3, . ποιότητος 7 και 9.’Ανά
μικτος (μισά ψιλά καί μισά χονδρά, α’. ποιότητος 14 
σελ., β'. ποιότητος 12 καί 9. Νιοΰπορτ χονδρός α'. 
ποιότητος 15 κα 9 έως 16 καί 3, β'. ποιότητος 15 
σελίνια.

ϊ. Γ. Τα τϊ/ευταΐα έκ Κάρδιφ τηλε
γραφήματα σημειοϋσΐ τήν τιμήν τών α’. 
ποιότητος γαιανθράκων προς σελ. 17 καί 9 
τόν τόννον.Είς ταϋτα άν προστεθή ό δασμός 
τοϋ ένός σελλινίου καί ή ιχέχρι Πειραιώς 
τιμή τοϋ ναύλου 6 σελ. έχομεν τούς γαιάν
θρακας Κάρδιφ α'. ποιότητος πρός σελ. 
24 καί 9.

ΝΑΥΛΟΙ

(τοΰ άνταποκριτοϋ μας)
Κάρδιφ 31 Σεπτεμβρίου

Ή άγορά τών ναύλων έντεΰθεν έχει : δι’ Άλγέ- 
ριον 6,75 φρ., ’Αλεξάνδρειαν 6 σελ. καί 6 πέν., 
Βρινδήσιον 6 σελ., Βαρκελώνην 7 καί 6, Κατάνην 6 
καί 3—6 καί 4 1)2, Κωνσταντινούπολή 5 καί 9, Σι- 
βιταβέκιαν 6, Γένοβαν 6 δΓ άτμόπλοιον 3 έως 3,400 
τόννων, Λεγκόρν 5 καί 9 δΓ 800 τόννων κα! 6 διά 
400, Μασσαλίαν 6 καί 75 φρ., Μάλταν 4 καί 9, 
Μεσσήνην 6 καί 3 έως 6 καί 4 1)2, Νεάπολιν 5 καί 
9, Πορτ-Σάϊδ 6, Παλέρμον 6 καί 3—6 καί 4 1)2, 
Πειραιά 5 καί 9, Ρέτζιο 6 καί 6, Σαβάναν 6, Σΰρον 
καί 9, Σμύρνην 6, Σουλινά 6, Σπέτσιαν 6, Τόρρε 

Άνουτσιάτα 6, Τεργέστην 1 καί 6, Βενετίαν 6 καί 
6, Τάραντα 6.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

Τά άκόλουθα ατμόπλοια ποοσφέρονται διά πώλησιν' 
έν Αγγλία.

Άτμόπλοιον 2,550 τόννων χωρητικότητος σιδηροΰν 
ναυπηγηθέν τώ 1881, μήκους 290 ποδών, ταχύτητος

9 1)2 μέ έμβύθισιν 21 π. 6 ίντζών καί καταναλώσεως 
16 1)2 τόννων Cirdiff, ζητούνται λιρ. 6,000.

Άτμόπλοιον 2,800 τ.χωρητ. ναυπηγηθέν τώ 1883 
μήκους 302 ποδών ζητούνται λίρ. 10,000.

Άτμόπλοιον 2327 τόν. χωρητ. σιδηρού», ναυπη
γηθέν τώ 1879, 311 ποδών μήκους ταχύτητος 9 1)2 
μιλίων μέ έμβύθισιν 21 π. π. 3', καταναλώσεως 15 1)2 
τόν. Cardiff, ζητούνται λιρ. 6,000.

Άτμόπλοιον 2 500 τόν. χωρητ. σιδηροΰν ναυπηγη
θέν τώ 1882 μήκους 295 π. ζητούνται λιρ. 7,0C0.

Τά άτμόπλοια αυτά πέρυσι ήδύναντο να πωληθώσί 
μεταξύ λιρ. 13—15,080. ,

ΠΡΟΙΑΡ Α = ΙΪ ΕΛΛ- ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ

Κατά τήν «Νέαν Εφημερίδα» Κωνσταντινουπόλεως 
παρά τά Έγγλεζονήσια Λροσήραξε το ύπο Ελλ. ση- 
ααίαν άτμόπλοιον «Γαλαξείδιον» μέ φορτίον γαιανθρά
κων έκ Ζουγκουλδάκ, προωρισμένον διά Σμύρνην. .Πάσα 
καταβάλλεται προσπάθεια πρός άνέλκυσιν αύτοΰ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ

Ό «Ταχυδρόμος τοΰ Άνοβέρου», άναγγέλλει δτι 
τά δύο θωρηκτά πρώτης τάξεως, ών ή κατασκευή ήρ- 
ξατο πρό μικρού έν τοΐς ναυπηγείοις Κρούππ έν Κιέλω 
διά λογαριασμόν τής Γερμανικής κυβερνήσεως· θα 
εχωσι χωρητικότητα 13 χιλιάδων τόννων έκάτερον και 
ταχύτητα είκοσι κόμβων καθ’ έκάστην ώραν, θα είνε 
δέ ώπλισμένα διά ταχυβόλων τών 28 ύφεκατομστρων.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ

«Άδελ. Σιφναίου» διήλθεν είς Cap Sparte. 12)9 
διά Άλγέριον «’Αλέξιος Γιάγκος» Βραΐλα 27)8. «’Αμ
φιτρίτη» άπό Κάρδιφ ’Αλεξάνδρειαν 1 Σεπτεμβρ. 
«Άντων. Σταθάτος» άπό Barry διά Πειραιά7)9.

«Άνδ. Σταθάτος» διήλθε Κων)πολιν 7)9. «Άνδρέας» 
άπό Βραΐλα διά Στέτιν έφθασεν ε’ι5 Μάλταν 9)9. «"Αν
δρος» άπό Βραΐλαν 5)9 δΓ ’Αμβέρσαν.

«’Ανώνυμος» άπό ΙΙότι δΓ ’Αμβέρσα? Sag, 6)9. 
«Άσιμίνα» άπό Barry διά Πειραιά Penice 7)9. «’Αν
τώνιος» άπό Γαλάζιον διά Ρότερδαμ.

«’Αλέξανδρος Μιχαλινός» άπό Νικολάεφ Αμβούρ
γου, άπό Dover 13)9. «’Ακμή» άπό Σμύρνην διά 
Leith διήλθε Dungenees τήν 13)9.

«Μπέμπη» Ταϊγάνιον διά Μασσαλίαν Δαρδανέλλία 
9)9. «Κλημεντίνη» άπό Δαρδανέλλία τήν 11 )9 «Κων- 
σταντ. Σταθάτος» άπό Δαρδανέλλία 1)9.

«Γεώργιος Μιχαλινός» Γιβραλτάρ 2)9. «’Ελπίς» 
άπό Νικολάεφ τήν 3)9 διά Μασσαλίαν. «"Ηπειρος» 
28 Αύγ. άπό Δαρδανέλλία διά Βερδίάσκα.

«"Ηπειρος» (Θεοφιλάτος) άπό Κάρδιφ τήν 12 διά 
Μασσαλίαν. «Έπτάλοφος» τήν 6 άπό Σούνδερλανδ εις 
διαταγήν ένΜάλτμ τήν 12)9.

«Έλπιδοφόρος» άπό Δαρδανέλλία 19)9. «Γεώρ
γιος» άπό Κάρδιφ τήν 9)8 διά Βρινδήσιον. «Γ. Μπού- 
μπουλης» 24)8 δΓ Αλεξάνδρειαν.

«Ήρώ» άπό Βραΐλαν είς Ρότερδαμ τήν 5)9. «Κα

τίνα» Barry Doch. 11)9. «Κλέων» διήλθεν άπο Δαρ- 
δάνέλλια τήν 14)9.

«Λεονάρδος» άπό Βραΐλαν είς Σαλέρνον 10)9. «Λε
ωνίδας» (πλοίαρχ. Κοτίλης) άπό Κων)πόλιν τήν 5)9. 
«Λεωνίδας καί Ελένη» άπό Δαρδανέλλία 6)9.

«Μανούσης» έφθασεν είς Clyde 1)9. «Μαρία» άπό 
Σπέτσιαν διά Βραΐλαν. «Μαρία» (πλχ. Φωκάς) εις ΓΙε 
ναοτ τήν 10)9 διά Γένοβα.

«Παρίσης» Ροΰσσος έκ Νικολάεφ άπό Δαρδ. την 4 
διά Μασσαλίαν «Μαριέτα Ράλλη» άπό Βριστόλην τήν 
10)9 διά Βενενίαν.

«Μενέλαος» άπό Βραΐλαν είς ’Αμβέρσαν 10)9. «Φώ
της» άπό Νικολάεφ ε’ς Ρότερδαμ άπό Κωνσταντινού
πολή 5)9.

«Πολύμητις» Νιοΰπορτ τήν 11 διά ’Αλεξάνδρειαν. 
«Πολυξένη» τήν 3 Σεπτεμ. άπό Κων)πολίν διά Σου- 
λινά. «Ποσειδών» άπό Βροΐλα διά Ρότερδαμ.

«Σπάρτη» Νικολάεφ Μασσαλίαν άπό Δαρδανέλλία 
8. «Βαλλιάνος» 24 Αΰγούστου είς ’Αλεξάνδρειαν. «Ζά- 
νος Σιφναΐος» Κέρτζ τήν 12 διά Κατάνην-Γέ ,οβα.

«Ζαρίφης» άπό Ρότερδαμ δ ά Ταϊγάνιον Δαρδανέλ. 
12. «Μιχαήλ» 12 άπό Δαρδανέλλία διά Νοβορωσίσκην. 
«Ν. Βερβενιώτης» έφθασεν εις Γαλάτς τήν 4)9.

«Ν. Καστριώτης» 1)9 Νικολάεφ. «Πριγκήπισσα 
Σοφία» Βραΐλα Καλιάρι 11. «Τρικούπης» άπό Barry 
διά Bari διήλθεν Sagres τήν 8.

«Βόσπορος» είς Νικολάεφ 1)9. «Αύρα» άπό Βραΐ
λαν διά Hull είς Άλγέριον 8)9.

«Χαρίλ. Τρικούπης» άπό Σύρον Δαρδανέλ 10)9. 
«Κυκλάδες» είς Civitavechia άπό Cardiff 4)9. «Δημ. 
Σκυλίτσης» άπό Sagres 10)9 «Αικατερίνη Κούππα» 
Κέρτς τήν 8.

«I. Κούτσης» άπό Κωνστάντζα δια Λονδίνον. «Ε
λένη» πλ. Σαλιάρης άπό Γένοβαν τήν 12 Σβρίου διά 
Ταϊγάνιον.

«'Ελένη» (Διακάκης) διήλθεν άπό Δαρδανέλ. 14 
διά Κέρτς. «Βικτωρία· άνεχώρησεν άπό Ταϊγάνιον 13 
Ιβρίου διά Γένοβαν.

«Δέσποινα» έφθασεν είς 12)9 είς Κέρτσιον. «Δέσπω» 
Γ. Μι/αλινοΰ άπό Δαρδανέλια τήν 8 Σβρίου. «Άκρό- 
πολις» τήν 12 Σβρίου είς Κέρτσιον.

«Μάρθα» τήν 9 Σβρίου είς Κέρτσιον. «Σοφία Κού 
πα» τήν 9 είς Μασσαλίαν άπό Μαριανούπολιν. «Χρυ. 
σομάλλη Σιφναίου· τήν 7 Σβρίου είς Κέρτς.

«Κεφαλληνία» τήν 8)9 είς Μασσαλίαν άπό Πειραιά. 
«Κωνσταντίνος» (Παππάς) 8)9 Κέρτς. «Άριστέα» 
άπό Δαρδανέλλία 8)9 Βραΐλαν.

«Κώστας» άπό Δαρδανέλια τήν 8)9. «Φρόσσω» είς 
Μασσαλίαν 8)9 άπό Ταϊγάνιον. «Μπήλιω» τήν 7)9 
άπό Τόρρε Άνουτζιάτα διά Σπέτζιαν.

«Λέρος» είς τάς 5)9 άπό Δαρδανέλλία. «Γεώργιος 
Βοΰσσος» 7)9 άπό Δαρδανέλλία. «Θεόδωρος Σιφναΐος» 
τήν 6)9 Δαρδανέλλία.

«Αρτεμίσια» 7)9 Δαρδανέλλία. «Κωνσταντίνος Συ- 
νοδινός» τήν 12)9.
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ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Πολλαί εκφορτώσεις γίνονται τον λιμένα Άμβέρ. 
σης κατά τον τελευταΐον δεκαήμερον. Ζωηρότερα ζή- 
τησις πλοίων διά Σουλινά και ’Οδησσόν είναι ένΛον- 
δίνω, αμετάβλητος δέ έν τή άγορα Κάρδιφ, δπου τε
λευταΐον έπήλθε σχετική τις άνύψωσις δια τούς πλη- 
σιεστέρους λιμένας τής Μεσογείου. Ζητήσεις άτμο
πλοίων έλάχισται ύπάρχουσιν, εξ έναντίας δέ μεγα. 
λειτέρα ευκολία ύπάρχει είς τήν ναύλωσιν ιστιοφόρων. 
Τόσον έξέπεσαν οί ναύλοι τών καρβούνων άπό Άμε- 
ρϊκήν διά τήν Μεσόγειον, ώστε αρκεί νά εΐπωμεν δτι 
έναυλώθησαν άτμόπλοια άπο τ'ο Νιοΰ Πδρ Νιούς διά 
Γένουαν πρός 10 σελ., διά Μασσαλίαν πρός 9 καί άπό 
Φιλαδέλφειαν είς Βορδώ πρός 8 καί 6.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΙΟΝ

Τηλεγράφημα πρός τό ύπουργεΐον τών ναυτικών έξ 
Αίγίνης αγγέλλει δτι τήν 10 μ. μ. τής Τετάρτης με
ταξύ Φλεβών καί Βάρης κεραυνός καταπεσών έπί τοϋ 
σπογγαλιευτικού πλοιαρίου τοϋ έξ Αίγίνης Κυριάκου 
Μαρίνη έφόνευσετρεις έκ τοΰ πληρώματος τούς I. Κα- 
τζή, Άγ. Τριαντάφυλλου καί Ν. Πανταζή καί έτραυ. 
μάτισε τόν I. Χεληδόνην καί Β. Γιανιτσάρην σοβαρώς

Τό πλοιάριον έν αποσυνθέσει σχεδόν εύρισκόμενον 
έορυμουλκήθη ύπό έτέρου πλοιαρίου είς Αίγιναν.

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν πρωί· τό άτμόπλοιον τοΰ 
Γουδή «Πελοπόννησος» συνεκρούσθη μετά τοΰ άτμο
πλοίου τής Πανελληνίου «Θεσσαλία» παρά τό νότιον 
στόμιον τοΰ στενοΰ τοΰ Εύρίπου.

Ή «Θεσσαλία» ύπέστη είς τήν δεξιάν πλευράν ρήγ
μα 2 μέτρων καί ήναγκάσθη νά προσαράξη ένεκεν τών 
είσρευσάντων ύδάτων, ή δέ «Πελοπόννησος» μη ύ- 
ποστασα ούδεμίαν ζημίαν έξηκολούθησε τόν είς Βόλον 
πλοΰν της.

Ούδείς έκ τών έπιβατών επαΟέ τι, τά δ’ έμπορ εύ. 
ματα διεσώθησαν.

ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Ή τιμή τών σιτηρών παραμένει άμετάβλητος. Α 
έν Ρωσσί^ι άγοραί παραμένουσιν είς τό αύτό σημεϊον,’ 
είς τό όποιον ήσαν καί κατά τήν τήν παρελθοΰσαν έβδο
μάδα. Έν τή άγορα Πειραιώς πράξεις μηδαμεναί.

Η ΚΙΝΗίΙΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(άνταποκριτοΰ μας)

Βραΐλα 1 Σεπτεμβρίου
Τά έν τώ λιμένι μας άτμόπλοια είναι 15 ών τά 6 

‘Ελληνικά :
«Άριστέα» δι’ ’Ιταλίαν.
«Κωνσταντίνος Σταθάτος» διά Λίβερπουλ.
«Άνδρίάνα Σταθάτου» διά Ρόττερδαμ.
«Λεωνίδας» (’Εμπειρικού) διά Κοντινέντε.
«Χαρίλαος Τρικούπης» διά Λονδΐνον.
«Νικόλαος Βεοβενιώτης» δΓ ’Ιταλίαν.

Τό άτμόπλοιον «Άνδρίάνα Σταθάτου» έκτος τοΰ 
φορτίου παρέλαβε 100 βοΰς τοΰ κ. Κ. Καρανδινοΰ διά 
Πειρα'ά μέ ναΰλον 25 φρ. έκαστον.

Οί ναΰλοι τής ήαέρας είναι σελ. 11 καί 6—11 
καί 9 διά Κοντινέντε καί 12 σελ. δι’ Άμβοΰργον,

Οί ναΰλοι τών σλεπιών είναι φρ. 1,50 —1,70 τό 
κοιλόν Βραΐλας. Οί άνθρακες τιμώνται φρ. 38 κατά 
τόννον κοινή; ποιότητος καί 47 φρ. οί έκλεκτοί .

Αί τιμαί τών γεννημάτων τείνουν μάλλον πρός έκ- 
πεσμόν ένεκα τής καχεξίας τών Ευρωπαϊκών άγορών.

Α; τιμαί τών 
τής ποιότητος.

γεννημάτων είνχι αί έξής άναλόγως

σίτος φρ. 10,60—12,35 τά 100 ΖΪΡ·
άραβόσιτος » 8, — 9,30 » » 9

σίκαλις » 8,65— 9, » »
βρώμη » 9,40—10,10 » » 9
χριθή » 9, * — 9,50 » )) 9

φασόλια » 12, — 14 » » »

Γενήματα διαθέσιμα έν τε τ 0 ίηρά καί τώ ΰδατι
ύπάρχουσιν αί έξής ποσότητες.

Σίτος 575,600 έκτόλιτοα
άραβόσιτος 78,600 »
σίκαλις 26,500 »
κριθή 6,770 »
Βρώμη 2,990 »
Ραφανιδόσπορο» 16,200 »

’Ήτοι έν δλω έκτόλιτρα 706,920 είς τόν. 52,996.
Τά υδατα τοΰ Δουνάβεως είναι 19,6 Άγγλ. πόδες .

X. Μ.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΎΒΟΙΑ

(τοΰ άνταποκριτοΰ μας έκ Χαλκίδος)

Πλοία πολλά μέ οίνοβάρελα κατέπλευ σαν είς τόν 
λιμένα Αύλίδος και Άγιου Στεφάνου πρός προμήθεια1* 
γλεύκους, οίνέμποροι δέ κατακλύζουσι τήν άγοράν μας 
έρχόμενοι είς συμφωνίας μέ αμπελοκτημονας.Τιμή γλεύ · 
κος 22-25. Οίκος πνευματοποιΐα Μεταξά Πειραιώς 
εφερε βαρέλας μεγάλης χορητικότητης περί τάς 100. 
ξέναι άγοραί διαπραγματεύονται (Γαλλίας ’Ιταλίας), οί
κος Αίμβουργερ Πατρών έπίσης.—λέγεται ότι έντός τής 
έβδομάδος ή τιμή τοΰ γλεύκους θάανέλθη30—35. κατά 
μπότσαν—2 οκάδες.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις ώρισε τό ποσόν 11,000 
γροσίων πρός έγκατάστασιν οδοντωτού σιδηροδρόμου 
έπί τών προκυμαιών Θεσσαλονίκης.

—Τήν παρελθοΰσαν Π αρασκευήν άπήλθον έξ Αθη
νών πάντες οί Ρουμάνοι έκδρομεϊς δια τοΰ ’Ιταλικού 
άτμοπλοίου «Ρουμανία».

ΝΑΤΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

ίνέος Λεμ-ενοδείκτης μετά 250 ολοσέλιδων 
χαρτών ύπό Ν. Γ. Κοτσοβίλλη, εκδότης Α. 
Κωνστανΐινίδης Δρ. 20.—

Περί Παρεκτροπής τών Π’υςίδων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη μετά 35 εικόνων Δρ. 10 —

Περί Έ<ςαρτοσμ.οΰ τών Πλοίων ύπό 
Ν. Γ. Κοτσοβίλλη Δρ. 3.—

Οαλασβογραφοκάς χάρτης Ελλάδος, 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(Έγκρίσεε τής Κυδερνήσεως κνε αρωγή τοΰ δήρ.ου Αθηναίων) 

Περιλαμβάνει εμπορικόν Λύκειον.
Έπόπται τού έιιπορικοΐ? Λνκείον

Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Καθηγητής τοΰ έμπορ. δικαίου έν τώ Έθνικώ 

Πανεπιστημίω.
Γ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ

Οικονομολόγος, πρώην έπιθεωρητής Τραπέζης.

Εκπαίδευσες τελεία, πλήρης μόρφωσις,
Η «Αθηναϊκή Σχολή» εύρίσκεται ; ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ καί ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Λύκειον θετικών επιστημών και Φιλολογ. Λύκειον
Έπόπται τού Λυκείον τών Θετικών ίπιΟτηιιών 

ΤΙΜΟΛ. ΑΡΓΥΡΟΙΙΟΓΛΟΣ 
Καθηγητής τής φυσικής έν τώ Έθνικώ 

Πανεπιστημίω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 

Καθηγητής τής χημείας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίω. 

οικοτροφείου μετά πατρικής έπιδλέψεως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΓΠΟΛΕΙ 
ΚΕΦΑΛΑΑ 175.000.000 ΔΡΧ·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙ0EQ ΡΗΤHI ΕΝ ΤΑΤΓΑΝΙΟ
A Χ· Λ ΚΟΡΕΣΗΣ

(’Ασφαλίζει ίπί ΐωμάτων άτμοπλοίων, ιστιοφόρων, σιτοφορτίων, πυρκαϊών, κιν* 
δυνων ζωής, Ατυχημάτων κ.λ.π.

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

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

’.-V νερ,ολόγοον Πυξίδων παντός μεγέθους 
Λεαγράρ.ρ.ατα ΛΓαποέρ διά τήν Παρεκτρο

πήν.
Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοιούτων βιβλί

ων δύνανται νά γράφουν πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
Ναυτικής Ελλάδος συστημένην επιστο
λήν μετά τοΰ άντιτίμου και τών ταχυδρομικών δια 
νά άποστέλλωνταί τά βιβλία συστημένα άμέσως εις 
τόν αίτοΰντα.

1



ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Σ
II El PA IΕΥΣ- ΛΟΝ ΔΙΝ ON

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΠΡΑΚΤ ΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ
ΤηλεγραφικαΙ Διευθύνσεις: Λονδίνου: Michalinos, London : 

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

NICOLAS D COTZIAS(SYRA)
Μεσίτης αγορών πωλήσεων καί 

ναυλώσεων άτμοπλοίων.
ΤηΛεγραφ ΛιεΜικσις. CoTZtAS,SYRA.

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΤΗΣ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητές 
τής «Ναυτικής ‘Ελλάδος» δπως τάς συν
δρομές των έμβάζουσι κατ ’ ευθείαν πρδς 
τήν : Διεύθυνσιν τής «Ναυτικής ‘Ελλά
δος»... ’Αθήνας, ινα λαμβάνή γνώσιν τής 
έξοφλήσεω; τοΰ λογαριασμού των άμέσως 
ή διαχείρισις και άποστέλλεται ή σχετική 
άπόδειξις

Ι_. ΚΟΗΝΚΕ
Πράκτωρ σιτηρών καί ναυλομεσίτης Αντι

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

Φ· ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ· ΔΑΝΕΖΗΣ
Πράκτορες έμ.πορικών άτμ.οπλοίων 

και ναυλομ-εσΐται. Λιεύθυνσις τηλε
γραφική ί ΛΛΛίΕΖΗIV, Κωνσταντι
νούπολή»

ΤΥΠΟΙΣ Δ. Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8 Όδ'ος Πραξίτέλους 8

Σ Ν ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
”Εμ.ποροι καί ναυλομ.εσιται. Αέ- 

χονται έρ.πορεύρ.ατα έπί προμ-ηθεια 
ζαι προναυλώνουσι πλοία ιστιοφόρα 
*αι άτμ.όπλοια·

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

•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Φ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΤΜΟΡΦΟΠΟΤΑΟΣ KAI
Πράκτορες εμπορικών άτμοπλοίων. Με'γα 

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

DUNCAN HOYLAND ΕΤ C°
Πράκτωρ σιτηρών καί έμπορικών εταιριών. 

Ναυλομεσιτικαί έργασίαι έν Ταϊγανίω, Ροστο
βίφ καί Νοβοροσίσκ?).

ΦΥΛΛΑ
ΤΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πωλοΰνται άντε 30 λεπτών εκπότον είς α· 
Λαντα τά έν ΆΟήναις βιβλιοπωλεία καί έ- 
τώ «ΆΟιιναΐκώ (Ιιβλιοπωλείω» παρά τό "Τ· 
πονργεΐον τών Ναυτικών.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ
‘Η «Ναυτικήν Ελλάς» πωλείται εις τό βιβλιο

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


