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NAUTISKA BLAD Augusti 1885.

Spridda nyheter.
Penningelån mot pant af handelsfartyg. På 

enskild förfrågan har meddelats, att några af bank
inrättningarna i Hamburg lemna lån mot säkerhet 
af förenämnda beskaffenhet. I Altona och Kiel ha 
jemväl liknande lån lemnats.

I allmänhet göres det. i fråga om dylik pant till 
vilkor, att fartyget skall vara byggdt af järn; un
dantagsvis lemnas dock äfven lån mot pant af segel
fartyg, byggda af trä, nämligen om redarens kredit 
anses god.

Det högsta belopp, till hvilket i hvarje särskildt 
fall lån lemnas, öfverstiger icke fartygets halfva 
taxeringsvärde, och måste då försäkringspolicer å en 
gång till så stort belopp som lånesumman lemnas 
till säkerhet för lånet; så t. ex. skall om lånebelop
pet är 20,000 Reichsmark försäkringspolicerna upp- 
taga minst 40,000 Reichsmark.

Dessa policer endosseras till lånegifvaren eller 
också utställas desamma till inuehafvaren. Endast 
mot säkerhet af fartyg, de där äga god klass, och 
hvilkas ägare anses solventa, lemnas förr bemälda 
penningelån, hvilka sällan utgå i smärre belopp än 
20,000 Reichsmark. Räntefoten är 6 à 6’/, %.

R. B.
Bostyrkande af fakturor för varor till För

enta staterna. Amerikanska finansministeriet har 
ändrat tullförordningen af 1884 så till vida, att alla 
varor, som komma till Förenta staterna och äro be- 
stämda att genast försändas till Mexiko, kunna in
föras, utan att fakturan är bestyrkt af någon ameri
kansk konsul.

Domslut i fråga om varuinförsel till Ame
rika. Dcady, domare i Circuit Court i Oregon, har 
nyligen fällt ett för importen vigtigt domslut. Se
dan Here år tillbaka var det praxis att inberäkna 
kostnaderna för emballeringen vid bestämmande af 
den importerade varans tullpligtiga värde (ad Dalo- 
rem), då delta var föreskrifvet i de reviderade sta- 
tuterna. Genom lagen af den 3 Mars 1883 hade kon
gressen upphäft denna bestämmelse och uttryckligen 
förklarat, att värdet af det verkliga, nödvändiga em
ballaget icke skulle tagas med i beräkningen såsom 
en del af värdet på den införda varan vid faststäl
lande af tullsatsen.

I januari 1884 åter tolkades i ett på finansmini
sterns anmodan fäldt utlåtande lagen af 1883 på ett 
sätt, hvarigenom denna lag förklarades ogiltig, och 
den bestämmelse, som förefanns i de reviderade sta
tuterna allena riktig. Tulltjenstemännen fingo in
struktioner i enlighet härmed, och då en last ce
ment kommit till Oregon, lades priset på faten till 
innehållets tullpligtiga värde. Importören proteste
rade häremot och vände sig till finansministern, som 
dock godkände förfarandet. Deady har nu fällt det 
utslag, att finansministerns uppfattning var oriktig, 
att värdet af emballaget iche behöfdc medräknas i 
varans tullpligtiga värde och att lagen af 1883 var 
oriktigt tolkad.

Internationell kongress för sjö- och handels
rätt. Belgiska regeringen har utfärdat officiel in
bjudan till en internationell kongress för sjö- och 
vexelrätt i Antwerpen i September månad. Berätti
gade till deltagande häri äro endast de af utländska 
regeringar utsedda ombuden, de af belgiska regerin
gen sjelf inbjudna handelskamrarna, universitetens 
juridiska fakulteter, de stora bankerna och finansi
ella instituten. Ombud äro redan anmälda från Ita
lien, från franska banken, tyska banken i Berlin, 
från handelskamrarna i Paris, Bremen, Hamburg och 
Halle samt från universiteten i Paris, Jena, Bonn, 
Caen och Toulouse. De flesta utländska makter haf- 
va antagit inbjudningen. Äfven de stora sjöförsäk- 
ringsinstituten i utlandet inbjudas att ditsända om
bud. I spetsen för organisationskomitén står stats
ministern hr Lambermont.

--44—— 

Frågor och svar.
(Under denna afdelning mottager Red. 

från allmänheten frågor i sjöfartsangelä- 
genheter, som af styrelsen besvaras.)

Fråga : Då det ofia inträffar, att sjömän utan 
tillstånd lemna fartyget och dels med tillstånd men 
uteblifva utöfver den medgifna tiden, så frågas: när 

kan man anse, att en sjöman rymt? Sjölagen synes 
icke lemna någon närmare förklaring däröfver.

Svar (af Styrelsen): Att afgöra huruvida en sjö
man gjort sig skyldig till rymning är en domstols- 
fråga, hvars bedömande i hvarje särskildt fall är be
roende på de omständigheter, under hvilka olofligt 
aflägsnande eller uteblifvande från fartyget egt rum 
och den bevisning som härom kan åstadkommas, 
hvarför något allmängiltigt svar å frågan ej lämp
ligen kan gifvas annorledes än genom att hänvisa 
till §§ 52, 293 och 294 i gällande sjölag.

—49——

Annonser.

Borlind Bersén & Co.
Skeppsmäklare-Befraktningsagenter och 

Angbåtscommissionärer.
Regulier ångbåtslinier emellan 

Göteborg—Bergen—Stettin 
d:o —Bremen
d:o —Medelhafvet
d:o —St. Petersburg, Reval, Riga, 

Liban, Memel, Königsberg 
och Danzig.
TILL NORGE.

Köpenham---Göteborg---  
Christiania.

Frän och med den 12 Juni tills vidare afgår den 
mest komfortabla, endast för passagerare inredda, 
stora och snabbgående ångaren

CHRISTIANIA,
Kapten O. Tidemand, 

från Köpenhamn till Göteborg Måndagar och Fre
dagar kl. 9 f. m.;

, Göteborg till Christiania Måndagar och Fre
dagar kl. 8 c. m.;

» Christiania till Göteborg Tisdagar och Lördagar 
kl. 4 e. m. ;

, Göteborg till Köpenhamn Onsdagar och Sön
dagar kl. 6 f. m.

ges Horten anlöpes.
Tur- och returbiljetter for lista och 2.dra hlass 

erhållas med, 25 procents rabatt.
Vidare meddelar E P. LIEDQUIST,

Skeppsbron n:r 1.
Eps Alla slags speditioner utföras.

Göteborg--

Köpenhamn Stettin.
Från och med den 16 Mars tillsvidare kommer 

regulier förbindelse att underhållas mellan ofvan- 
nämnda hamnar af:

Angf. »Aarhus», Angf. »Ufo»,
kapt. V. C. Larsen. kapt. A. P. Thomsen. 

Från Göteborg till Köpenhamn Måndagar och 
Torsdagar kl. 6 e. m.

n Köpenhamn till Stettin Tisdagar och Fre
dagar kl. 2,5 e m.

» Stettin till Köpenhamn Fredagar och 
Måndagar kl. 12 midd.

» Köpenhamn till Göteborg Lördagar och 
Tisdagar kl. 6 e. m., 

medtagande passagerare och gods.
Tur- och Returbiljetter, gällande för (6) sex 

månader, erhållas mot 25 % rabatt för Lsta och 
2:dra klass. Tur- och Returbiljetter emellan Göte
borg—Berlin, gällande för 30 dagar, kunna erhållas.

Gods till Amerikanska, Medelhafs- och Öster- 
sjöhamnar emottages och vidare befordras på bil
liga genomgångsfrakter.

Vidare meddelar E. P. Liedquist, 
Göteborg,

Skeppsbron N.o 1.
Obs ! Alla slags Speditioner utföras.

Förnyade Angfartygs-Aktiebolaget
Svenska Lloyd 

underhåller med sina förstklassiga stål- och jern- 
ångare:
Mälaren om 425 tons d. w.
Sverige 
Skandinavien

» 450
600

» »
Adolph Meyer 850
Bordeaux 900
Julius Caesar 1100
Norge y) 1100
Hispania 1100
Malaga 1150
Victoria 2000
regulier förbindelse mellan:

Göteborg och Hamburg
med afgang hvarje Fredags morgon från hvardera
platsen.

Göteborg och Bordeaux
med afgång en gång i månaden från hvardera platsen.

Från Livorno, Messina, Marseille, Cetto, Bar
celona, Tarragona, Valencia, Malaga, Cadix 
och Oporto till Göteborg expedieras en ångare hvar 
fjerde vecka eller oftare om behöfligt.

Till Oporto och Spanska hamnar afgår en ån
gare hvarje månad från Stockholm anlöpande Gö- 
teborg för lastning, så snart minst 100 tons pr resa 
anmäl es.

För öfrigt hävisas till specialannonserna om olika 
afgangsdagar. «... —

5 5 °Adolph Meyer.

Angfartygs-Aktiebolaget

HERCULES
åtager sig Dykeri- och Bergnings-arbeten 
samt Boxeringar.

Ordres emottages af undertecknad, Bolagets verk
ställande direktör

J. E. Wænerlund, 
Göteborg, 

_______________ Skeppsbron N:o 1.

Sveriges Allmänna 
Sjöförsäkrings-Aktiebolag 

afslutar 
försäkringar mot 

Sjöskada 
å Casco, Varor, Frakt penningar, Bodmerier m. m.

Hufvudkontor:
Göteborg, Vestra Hamngatan N:o 5.

Grundfond............................................... Kr. 1,000,000
Reservfond.............................................. , 250,000

Bolagets Styrelse:
S. E. Rinman, sjökapten (verkställande direktör).
J. E. Gadelius, kaptenlöjtnant. 
Aug. Fröding, grosshandlare och konsul.

Frans Almén & Carl Minton.
Advokater.

____________________ Göteborg.

C. M. Hammar,
Göteborg,
rekommenderar :

Skeppslanternor, salongslampor samt i öfrigt alla 
sorters messings- och förnicklingsarbeten som behöf- 
vas ombord å ång- och segelfartyg, allt af egen till
verkning.

Carlsbergs Bomullsspinneri- 
fabriks

i Mölndal, som äges af C. F. Schmidt 
och S. J. Forsell, tillverkning försäljes af 

Th. Heyman & C:o
Göteborg.



I Bokhandeln sälj es:

Bibliotek för Sjöfarande, Skeppsredare m. fl.
utgifvet af

W. T. Lundgren.
I. Om Haveri. Pris 1 kr. 50 öre häftad.

II. Hamnlexikon. » 10 „ häft. 12 kr. inb.
III. Om befraktning. „2 , 50 öre häftad

Sme Hvarje del säljes särskildt. -acil
Dessa böcker äro oumbärliga för dem, som sysselsätta sig med handel, sjöfart, sjöförsäkringar 

och sjörättsmål.
Hamnlexikon är derjemte behöfligt för postkontor, tullkammare, skeppsmäklare, konsuler 

m. fl. såsom geografiskt lexikon upptagande namn, hvilka ej förekomma i annat, dylikt verk och har pris- 
belönts vid Geografiska kongressen i Venedig 1881 och verldsutställningen i Amsterdam 1883.

Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolag,
grundlagdt år 1822,

postadress: Verkstadskontoret, Motala, 
telegrafadress: Verkstaden, Motala, 

eger jern och stålverk vid Bångbro uti Nya Kopparberg samt Siemens Martinsugnar med valsverk, ång
hammare, stora maskin- ocb lokomotivverkstäder uti Motala samt tidsenliga skeppsbyggnads- och ångpanne- 
verkstäder å Lindholmen vid Göteborg, uti Oscarshamn och i Norrköping, tillverkar all slags fartygs- och 
ångpannemateriel, nagel, bultar, muttrar samt alla slag ångslupar, ångfartyg, segelfartyg af jern eller stål, 
petroleumtank-ångare, såväl sjö- som landångmaskiner, lokomotiver, mudderverk, ångpumpar, ångwinchar, 
kanonmekanismer, kanonband, lavetter etc. Verkställer hastigt och till moderata priser reparationer af 
ång- och segelfartyg med allt hvad dertill hörer.

A Lindholmen vid Göteborg eges en 105 meter lång torrdocka och 2 slipar. Postadress: Lind- 
holmens Verkstad, Göteborg. Telegrafadress: Lindholmen: Göteborg.

Uti Oscarshamn eges torrdocka, 100 meter lång. Postadress: Oscarshamns Verkstad, Oscars- 
hamn. Telegrafadress: Verkstaden, Oscarshamn.

Uti Norrköping eges torrdocka, 75 meter lång. Postadress: Motala Varf, Norrköping. Tele
grafadress: Motalavarf, Norrköping.

Vid alla fartygsverkstäderna finnas stora saxkranar för lyftning af ångpannor och större maskin
delar etc.

Göteborgs Mekaniska Verkstads 
Aktie-Bolag

tillverkar 
Ångfartyg, Ångmaskiner, Ångpannor, Ångwinchar, Ångpumpar, Ankarspel m. m. ;

eger
Slip med 2:ne banor, för upphalning medelst hydraulisk kraft af Ang- och Segel-fartyg : 

samt
en mindre slip för ångslupar och segelbåtar. Verkställer reparationer af Ång- och Segelbåtar med 

allt hvad dertill hörer.
Adress: Göteborg, 

Sverige.
Telegrafadress : It E I L L E K,

Göteborg.

C. Barchmann & Co., 
Skeppsbron n:r I, 

försälja :
Prima Tågvirke af Hampa, Manilla, Sisal och 

Coir. Obs.! Allt tågvirke garanteras fritt från 
jute.

Wire Rope (Jerntrådslinor).
Patent Flexible Steel-Wire (böjliga ståltråds- 

linor).
Segelduk från Edinburg Roperie & Sailcloth 

Company’s välkända tillverkningar.

Sjökort
öfver Svenska och Utländska farvatten. 

Nautical-Almanacker, 
Beskrifningar öfver fyrar och segling.

Räkenskapsböcker, 
Paralell-Linialer, passare, skrifmateriel m. m 

Stort lager hos

Wettergren & Kerber, 
Sjökort-Depot för Vestra Sverige, 

Göteborg, 
21. Södra Hamngatan.

1 Bell 182. 
e e 0,1 ) Allmänna 367.

C. UGGLA & Co.,
Göteborg 

Stenkolsaffär. 
Henning Edgren, 

Skeppsbron N:o 1, 
Göteborg, 

försäljer från fartyg och upplag : 
l:a fördelaktiga Waleskol 
1 a , Ostkustkol 
l:a garanterad ron Olive-Olja samt 
l:a fördelaktiga andra Maskin- och Cylinder- 

Oljor.
General-Agent i Sverige och Danmark för F. Mou- 

reys i Marseille “Peinture Sous-Marine“ för fartygs- 
bottnar.

Gamla Varfvet,
Göteborg,

rekommenderar ett sorteradt lager af:
Spiror, Bjelkar, Plankor, hyflade och ohyflade Bräder.
Fartygs, Pråmars och Båtars reparationer utföras till de billigaste priser.
Sågning af timmer och plankor samt hyfling af plankor och bräder utföras till moderata priser.
Allt slags Skepps-, Vagns- och Husbyggnads-Smide utföres skyndsamt och billigt.
Bell-Telefon N:o Kil.

Göteborgs Repslageri-Aktie-Bolag
försäljer i parti och minut, ef egen tillverkning i dess lokal, Göteborg, Skeppsbron N:o 1 till billiga men 
bestämda priser alla sorters finare och gröfre tågvirke af Hampa, Manilla, Sisal och Coir samt nytt 
Bref af prima sort. Hamptågvirket garanteras att vara fritt från Jute. —Dessutom finnas ständigt i lager 
och försäljas till fabrikspris, Jerntrådslinor af Bofors utmärkta tillverkning

Agentur-, Kommissions- oeh Speditions-Af- 
färer.

Uti C. A. Lundgrens 
Lånbibliotek

Göteborg Lilla Torget N:r 2
utlånas böcker till Herrar Sjökaptener på längre 
och kortare resor (50 à 100 vol.).

Transatlantische Feuerversiche- 
rungs Actien Gesellschaft

in Hamburg
afslutar försäkringar mot brandskada genom under- 
tecknad.

Robert Bersén
General-agent för Sverige 

Göteborg, Magasinsgatan n:r 6.

Göteborgs och Bohus Läns

Sjö-Assurans-
Förening

meddelar Casko-försäkring å i Sverige hemmahö
rande segelfartyg om minst 50 tons register i öfver- 
ensstämmelse med dess reglemente, som tillhanda- 
hålles å Föreningens kontor: Göteborg,

Lilla Torget N o 3.
GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI

1885.




