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Списанието^„Морски Сговоръ" е одобрено и препоржчано отъ Министерството
; на Народното Просвещение съ окржжно № 447 отъ 9 януарий 1924 година..

•

Делегагитв на конференцията на^Б. Н. М. Сговоръ, състояла се въ Варна презъ
лътото 1922 год., която подготви учредителния съборъ на Б. Н. М.
Сговоръ презъ 1923 год.
Капитанъ-Лейтенантъ Ивановъ С.

ДЪЛБОЧИНАТА НА ЧЕРНО МОРЕ.
Още въ древнигЬ времена, "старит-Ь народи,
които съ своигЪ гребни и ветроходни кораби еж браз
дили непрестанно ВОДИТЕ на нашето Черно море,
еж имали една доста вЪрна представа за неговата
голъма дълбочина. Така напримеръ, древниятъ естественикъ Плиний (+ 79 г. сл. Р. Хр.), въ своята зна
менита книга — Естестествена история — пише:
„Най-голъмата дълбочина на Черно море, споредъ
думигв на Фабиана, достига до 3000 метра",
Днесъ, благодарение на даннитв на руската
дълбоководна експедиция отъ 1890 и 891 година,
която между другитв изследвания направи и промери за дълбочината на водитъ ВЪ различните
места на морето, имаме една много точна пред
става за голямата му дълбочина. Нанесени тия промЪри върху картата за дълбочините на Черно море
— съставена отъ ржководителя на експедицията
И. Б. Шпиндлеръ— ни даватъ и една отлична пред
става за релиефа на Черноморското дъно.
ВодитЬ на нашето Черно море се помещаватъ
въ една дълбока котловина, склоновегв на която
еж доста гладки и много стръмни — въ сравнение съ
тия на другитЬ морета- Котловината има средна дъл
бочина около 1500 метра. Тя е най-дълбока въ
среднята си часть — почти на средата между
Кримския полуостровъ и Янадолския бръгъ, -— кждето тя се спуща на по-вече отъ 2000 метра подъ
нивото на морето, като се разстила въ едно про.
странство по-голъмо отъ 20,000 кв.километра. Найголъмата дълбочина въ Черно море е 2244 метрах)
') Погръшно е съобщението на списание „Природа"
(година ХХ11, София, юний, 1922 г., книга 10, стр. 160), че
най-голЪмата дълбочина на Черно море е 2618 метра. Тая
дълбочина още на времето си е била погр-Ьшно предадена
отъ чуждитъ списания и своевременно поправена отъ тъхъ
на истинската дълбочина 2244 метра (1227 руски морски сажена), както е измърена оть експедицията.

и се намира въ юго-западната часть на дълбоката
надъ 2000 метра котловина, около точката на пре
сичането на паралела 42'55' северна широчина съ
меридиана 33' 20' иетбчна дължина оть Гринвичъ.
Тия данни показватъ, че Черното море е едно
отъ най-дълбокитв европейски морета. Само Сре
диземното море го превъзхожда съ най-голъмата
си дълбочина 4390 метра, която лежи на югъ отъ
носъ Матапанъ. Яко изключимъ прибр-Бжнитв чер
номорски води, тогава средната дълбочина на Черно
море се покачва на около 1650 метра и съ това над
минава средната дълбочина на Средиземното море.
Въ сравнение съ Балтийското море, повърхностьта
на което е н-вколко пжти по-гол-вма отъ повърх
ностьта на Черно море, ср-Ьднята му дълбочина е 20
пжти по-гоггвма, отколкото тая на Балтийското.
Благодарение на дълбоката и съсъ стръмни
склонове котловина, която прибира ВОДИГБ на на
шето Черно море, то е напълно свободно и безопас
но за корабоплаванието. Като изключимъ близкитв'
прибръжни води, въ него нъма нито единъ островъ
и нито една подводна опастность, които въ другитв
морета затрудняватъ корабоплаването и осложняватъ задачата на корабоводението и съ това подлагатъ капитаните на корабигв на големи испитания,
а пасажерите и СТОКИТЕ на по-голЪмъ рискъ, ако въ
обще приемемъ, че морския превозъ е подложенъ на
рискъ,както й всичките останали сухоземни превози.
Гол-вмата дълбочина на Черно море и него
вата чистота оть острови и плитковини, еж едно
ГОЛ-БМО преимущество за неговитв плавателни води
по отношение на останалите европейски морета.
Съ това преимущество до нЪкжде се компенсира
неговата затвореность и не особено щастливото му
графическо положение въ настоящето столътие на
презокеанската търговия.
гр. Варна, януарий 1924 година.
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Стр. 3.

Единъ кжть оть Варненското пристанище. (Въ двсно се вижда паспортното
отделение, пристана за ЛОДКИТЕ И българския параходъ „Царь
Фердинандъ") Варна, 1923 год.
Тодоръ Ангеловъ

КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА НАШЕТО МОРЕПЛАВАНЕ.
Морето и мореплаването не еж нъщо ново 'за
нашата страна. Оть историята знаемъ, че първиятъ
основатель на българското ханствО — Аспарухъ, още
при завладяването на трижгълника и слизането му
до морето при Варна и Калиакра, много добре е
схваналъ значението на морето. Тогава той не е
разполагалъ съ флотъ съ какъвто еж били снабдени
неговигв съседи и за да се предпази отъ тъхъ на
първо време се е задоволилъ да построи голъмъ
пъсъченъ нлсипъ край Варна, остатъците на който
още личатъ.
По-кжсно неговите наследници, които се стре
мили къмъ увеличаване на територията и обедине
ние на разнигв племена въ Балканския полуостровъ
подъ единъ скиптръ, не веднъжъ еж се замислювали да улеснять акцията си съ флотъ, тъй необходимъ, както за военнитЬ нужди, така и. за иконо
мическото повдигане на страната. Липсата на този
флотъ е заставялъ мнозина отъ нашигв царе да се
съюзяватъ съ съседи — морски господарства, като
генуезци, рагузи, веницианци и др., за използуване
на тъй необходимо нуждното сръдагво — флота. За
цельта съ едни еж воювали рамо до рамо, а на
други давали голъми облаги и сключвали договори
при най-благоприятни за ТБХЪ условия, като еж ги
снабдявали съ хрисовули и широки права. Нъкои
отъ нашигв царе еж построили корабостроителници
до устието на р. Камчия, използвайки изобилния и
здравъ дървенъ материалъ на Лонгоза, за строене
на своигЬ кораби. Обаче, нито еднитъ, нито другиГБ, по причина на разни условия, а най вече честити
войни, които, периодически изтощаваха държавата,
не еж могли да турятъ основата на единъ флотъ —

воененъ или търговски, въ пълния смисъль на ду
мата.
Последва общия упадъкъ на Българското Цар
ство и петвековното ни робство, презъ което и дума
не е могло да става за мореплаване. Въпреки това,
населението отъ българскитБ провинции, на Ото
манската Империя, покрай велики везири, сановници
и други, е дало на сжщата и нъколко мореплаватели.
По крайбрежието на Черно и Бъло морета,
значителната часть оть населението, като че ли по
традиция на първитБ колонизатори и вследствие на
не голъмата любовь на българина и въобще на сла
вянина къмъ морето, е било инородно — предимно
гръцко, което е имало по-голъмо влечение къмъ мо
рето и се е занимавало било съ риболовство, мор
ски превозъ и др. .
Следъ освобождението, когато новото българ
ското княжество остана само съ Черноморския бръгъ
и отъ плавателните реки — Дунава, нашитЬ осво
бодители туриха началото на малкиятъ ни дунавски
воененъ флотъ, състоящъ се оть нъколко малки еди
ници. Той беше основата на нашия воененъ флотъ,
който беше се развилъ сравнително добре.и на Чер
но море, но вследствие на последните войни, съглас
но договорите, ние требваше да го унищожимъ.
Нашиятъ воененъ флотъ, макаръ още и въ зачатака, отлично изигра своята ролъ, като държеше
безпорно много за нашето ново едва развиваще
се мореплаване, като подготви кадъръ и специа
листи, които еж полезни не само за мореплаването,
но и на българската млада индустрия.
Въпреки близо петдестгодишното ни самосто
ятелно сжществуване, мореплаването у нась, при
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тия две модерни пристанища, които имаме щастието
да притежаваме и нъколко по малки котвени места
— износни пунтове на соль, риба, вжглища, дърва
и др., при великолепната плавателна ръка — Дунавъ,
трафика на която е значителенъ, при наличностьта
на свободни капитали, при значителниятъ износь на
сурогати, сь които богато ни е дарила природата и
при неуморимия трудь и пестеливость на нашия народъ, — то не е задоволително.
Както споменахме по-горе, часть отъ крайбреж
ното население е собственикъ на малки платноходи,
а напоследъкъ и на моторни корабчета, а други
отъ гвхъ ги обслужватъ. Тъй като значителната
часть отъ СЖЩИТБ кораби еж съ сьвсемъ малакъ
тонажъ, ГБ не могатъ да се впускатъ въ по-да
лечно плаване, освенъ н-вкои отъ гвхъ, които отиватъ до Босфора.
Въ последно време по-млади и предприемчиви
моряци-българи направиха опити съ малки моторни
кораби до Русия, но малкиятъ имъ тонажъ не мо' можеше да задоволи материалните имъ нужди.
По Дунава и до сега, въпреки най-благопри
ятните условия и голяма агитация въ последньо
време за плаване подъ българско знаме, съ из
ключение на нъколко корабчета и шлепове, нищо
друго не е сторено.
Изказаха се мнозина познавачи и радетели
на делото, държаха се конферанси, взеха се ре
шения и др., но изглежда, че всички чакатъ нача
лото . да легне: пакъ върху държавата — обсто
ятелството днесъ трудно. У насъ частната иници
атива за подобенъ' родъ предприятия до день
днешенъ почти е липсвала.
Първиятъ параходъ подъ българско знаме е
билъ парахода „Съединение", който обслужвалъ
линията Варна — Бургазъ, а понвкога и Балчикъ.
Той е брлъ малъкъ параходъ съ дървенъ корпусъ,
който следъ малко време е билъ ненапълно удобенъ
за тази служба въ Черно-мрре.
Близо преди 28 години нъколко търговци отъ
Варна и Цариградъ, българи, еж имали похвалната
инициатива да турятъ основата на българското мо
реплаване на по-модерни начала, което за съжа
ление, е останало едничко. Инициаторите съвместно
съ тогавашното правителство, което е взело присърдце делото, еж имали за цель подържането на
Цариградската линия и търговията съ дветв наши
тогава открити пристанища — Варна и Бургазъ.
При известната въ Англия фирма — Ричардеонъ и синъ —еж биле поржчани двата първи
български парахода „Борисъ" и .България", на-"
пълно удобни и пригодени за времето си, за слу
жбата между нашитв пристанища и Цариградъ.
Първиятъ отъ тъхъ. е ималъ 869 тона водоизмъстимость, а- вториятъ — 1108 тона, съ удобни по
мещения за първо и второкласни пжтници. Все поширокото развитие на нашата търговия и ГОЛ-Бмата конкуренция на чуждитв параходи, еж прину
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дили управата на Българското параходно дру
жество да усили своятъ плаващъ паркъ. Станало
е закупването на малкиятъ параходъ, подъ турско
знаме, „Рапогтоз" — за обслужване на българ
ското крайбрежие, който , билъ нареченъ "София".
Той има вмъттимость 255 тона и до день днешенъ
продължава да извършва каботажното плаване
край нашитЬ брегове. Следъ това биватъ закупени
параходитЬ „Кирилъ" (бившъ „Оеуогна") — съ обща
ВМ-БСТИМОСТЬ 509 тона и чисто товарениятъ параходъ
„Варна" (бившъ „ГлиггпсНе")— съ вмъхтимость 2860
тона, който е разв-ввалъ българското знаме не само
въ Средиземно море, но и въ Атлантическиятъ
океанъ.
Презъ 1913 год. сжщото дружество построи
въ Ливорно (Италия) новъ модеренъ пасажеро-товаренъ параходъ съ вмъхтимость 2273 тона, който
получи името „Царь Фердинандъ" и му се предо
стави да подържа Александрийско - Сирийската
линия.. Той е днесъ гордостьта на едничкото ни
плавателно дружество по море.
Презъ 1920 год., при единъ нещастенъ случай,
поменатото дружество загуби първиятъ отъ пара
ходите си — „Борисъ", близо до Севастополъ, безъ
да даде човешки жертви. Тъй че, днесъ броятъ
на параходите му е петь, който е и общъ за
•всички параходи подъ българско знаме въ на
стоящо време. Параходите еж зарегистровани при
Варненското пристанище. До края на всесвътската
война българския корабопритежатель отъ гр. Русе
— г. М. Гюмюшджиянъ, сега живущъ въ Цариградъ,
притежаваше парахода „Константинъ" съ вмъхтимость 3935 т., зарегистриранъ сжщо при Варненско
то пристанище. Той, презъ траенето на войната, пре
кара въ Смирненското пристанище, а следъ прими
рието — см^ни знамето, си.
Съ петвхъ си парахода Българското Търговско
Параходно Дружество „Постоянство" подържа: 1)
Каботажна служба; 2) Линията Варна — Бургазъ —
Цариградъ и обратно; 3) Архипелагската линия —
Варна — Бургазъ — Цариградъ — Дарданели —
Кавала (евентуално) -т- Солунъ — Пирея — Хиосъ
— • Смирна -— Мителинъ и обратно; 4) Александрий
ско — Сирийската линия— презъ Цариградъ —
Пирея — Александрия — Портъ-Саидъ — Яфа —
Кайфа (факултативно) — Бейрутъ — Смирна и об
ратно.
I .'
При усиленъ износь, обаче, инвентара на дру
жеството не може да задоволи нуждитъ- на българ
ските експортьори и по неволя се създава работа
и.повишение на навлата на чуждите параходи.
Тъй или инъкъ,. параходите на българското
параходно дружество се явявать добъръ регуляторъ
изобщо на навлата и спъватъ експлоатацията, а сжщевременно хж и средство за по-гол-вма обичь
къмъ морето и развой на българското мореплаване.
Цариградъ! 27 августъ 1923 год.

А. Маноловъ.

ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ПАРАХОДНО Д-ВО.
Небезинтересна и крайно поучителна е исто
рията на първото българско параходно дружество
осн
го ин8
°вано въ Цариградъ въ 1863

Навремето професоръ А. Иширковъ въ кни
жката си „България и Бъло-Море" даде н-вколко
бегли бележки за това дружество, обаче ний за
писахме и възпоминанията на нашия родственикъ
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г-нъ Янко К. Славчовъ, единъ отъ първите бъл
гари, общественици и търговци въ гр. Варна, които
споделяме съ читателите на „Морски Сговоръ".
Презъ 1863 год., българите комисионери вЪ
Цариградъ: Г. Арнаудовъ и Петръ Я. Поповъ, пос
ледния въ последствие, следъ Санъ-Стефанския договоръ, околийски началникъ въ Тулча, притежа
вайки малко пари и голъма предприемчивость, решаватъ и основаватъ първото българско параходно
дружество, наричатъ го „Провидение", като копуватъ единъ добъръ и доста голъмъ параходъ,
отъ нъкой си богатъ Цариградски гръкъ Цингрось,
срещу който внасятъ една часть отъ стойностьта
му, а срещу останалата — залагатъ парахода.
Тоя параходъ ТБ дипломатично наричатъ
„Абдулъ-Азисъ" и, го пускатъ въ движение. Го
ляма е била радостьта на българитъ населяващи
Черноморското ни крайбрежие, когато еж виж
дали тоя български параходъ, па макаръ и подъ
турско знаме, а МЪСТНИТБ гърци отъ зависть само
подигравали българитъ, че не били годни за морячество.
Понеже дружеството е било акционерно, то.
тук-таме е имало пръснати акции и изъ България,
друга часть е била покрита отъ основателите, но
по-голЪмата е останала не покрита. Всека акция е
струвала 10 турски лири..
Когато наближилъ падежа за втората вноска
на стойностьта, Ярнаудовъ и Поповъ се отнесли
за помощъ до Цариградските търговци Христо

Сговоръ
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Тапчилещовъ и Евлогий Георгиевъ, като ги по
молили да взематъ участие въ дружеството.
Гешевъ и Тапчилещовъ благосклонно погле
днали на предложението, но пожелали да взематъ
участие въ управлението му, обаче ЛрнаудовЪ и
Поповъ не се съгласили.
Желанието на Гешева и Тапчилещова било
да подкрепятъ това народно дъло и за да напълнятъ главитъ на Арнаудова и Попова, взели найпосле една торба съ златни лири, отишли при
тъхъ и дълго ги уговарвали да ги приематъ въ
управлението съ решающъ гласъ, но ТБ не се съг
ласили, поради което Гешевъ и Тапчилещовъ ги
оставили, следствие на което парахода билъ секвестиранъ отъ Цингроса, а заедно сь него и
първата вноска.
Така било погребано отъ българския инатъ
това хубаво дело, за радость на М-БСТНИТБ гърци,
които тържествувайки, подигравателно запитвали
българите: „Дойде ли парахода, донесе ли коп
риви—гаванкели.
Рухнало първото българско морско начинание,
но възпоминанията за него оставили между Варненскитъ търговци Велико Христовъ, Янко Славчовъ
и др. неугаснала искра, която най-после, презъ
1892 год. запалила идеята за образуване въ Варна
на Българското. Търговско Параходно Дружество,
което презъ 1893 год. се снабдило съ първитв два
парахода „Борисъ" и „България".
Варна, 3 Ноември 1923 год.

Островъ Хелголандъ.
Г. Славяновъ.

ХЕЛГОЛАНДЪ.
Хелголандъ е малко германско островче въ Се
верното море, лежащо на 30 мили отъ устието на
Елба. То е червена ронлива скала, висока 66 ме
тра, чиито брегове се спускатъ отвъсно въ морето.
Некога неговата площь е била значително по-га-

лъма, обаче разрушителното действие на вълнитв
му е оставило само 290,000 кв. метра (О"29 кв. клм.).
Въ ^запрйното подножие на тъзи висока и плоска
отгбреускала, наричана ОЬег!ап<1 (горна земя), се
. ._про(^|^*р?алкд^цизка равнина — С1п1ег1апс1 (долна
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земя) — състояща главно отъ червена глина, —
сжщо тъй лесно размивана отъ водата.
До 1714 год. Хелголандъ е принадлежалъ на
херцогството Шлезвигь, а. следъ това на Дания.
Въ 1807 "год. е завлад-внъ отъ англичаните, а въ
1890 г. е продаденъ отъ твхъ на германското пра
вителство срещу часть отъ една германска колония
въ Южна-Лфрика.
Благодарение . на неговото отлично стратеги
ческо положение въ центъра на Нъмскиятъ заливъ
на Северното море, командуващо устията на ре
ките Везеръ, Елба и Айдеръ (въ Шлезвигь), той
биде превърнатъ отъ германците въ силна морска
крепость, снабдена съ най-модерно въоржжение и
съставляваща съ бреговите укрепени пунктове пре
възходна операционна база за гол^миятъ герман
ски флотъ. Наредъ съ крепостьта германците по-

Яквариума на островъ Хелголандъ.

строиха и широко, удобно военно пристанище,
което презъ време на голямата война услужи
твърде много на минните, подводни и въздушни
германски флотилии. Следъ войната обаче, съг
ласно мирния договоръ, англичаните разоржжиха
острова, като сринаха всички военни постройки,
включая и ц-влото пристанище. Днесъ пжтническитв
параходи и рибарските ветроходи, които най-често
посещаватъ острова.сж принудени да заставатъ на
котва въ Откритото "море.
Но съ това значението на острова не намали,
той си остана отличенъ ориентировъченъ пунктъ
за оживенното корабоплавание къмъ ГОЛ-БМИТБ
германски търговски пристанища Хамбургь и Бре-
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менъ. ВСЕКИ моментъ ц-влиятъ хоризонтъ около
него е усеянъ съ многобройни търговски кораби;
и въ услуга на това силно развито моиеплавание,
острова притежава добре, уредени метеорологи
ческа, радиотелеграфна и семафорна (сигнална)
станции и единъ фаръ съ голъма видимость.
Хелголандъ се счита и за единъ отъ най-хуба
вите германски морски курорти. Почти ц-влиятъ С1п1ет\ап6 е изпъстренъ съ хотели* ресторанти и вили
за многобройните немци и чужденци, които ВСБКО
лЪто посещаватъ острова. Пакъ за удобство на
лътувачитв, тукъ има голъмо казино, две банки, телеграфо-пощенска станция (острова е свързанъ
съ бр^га чрезъ подводенъ телеграфенъ и телефоненъ кабелъ), театъръ, кинематографи и най-сетне
твърде много магазинчета, продаващи всевъзможни
дребни, но красиви предмети за споменъ или пъкъ
ефтини и хубави вина, ликьори и цигари, понеже
Хелголандъ е вънъ отъ германските митнически
граници.
Островчето е окржжено отъ каменни и ггвсъчни плитковини, една отъ които се издига надъ
водата въ видъ на пъ-съчна дюна — всичката съ
ществена ценность на морскиятъ курорть. Дюната
е дълга около 300 метра и широка около 6 метра,
тблкова е и висока. Тя е разположена на около
единъ километръ на изтокъ отъ С1п1ег1апа"а; на за
падния й бр-Бгъ еж морските бани, до които лЪтувачитЕ по н-вколко пжти на день отиватъ съ
лодки да правятъ СВОИТЕ морски, пъсъчни и слън
чеви бани.
Хелголандъ играе видна роль и въ развитието
на германската наука, тукъ въ 1892 година е основанъ биологически институтъ за изледвание живота
на Северното; море, а отъ 1902 г. тоя институтъ
притежава и единъ отъ най-добре уредените аква
риуми, освенъ богатия морски музей. Наредъ съ
широката научна дейность на института, неговитв
аквариуми и музей откриватъ предЪ очите на посе
тителите на острова всичката прелесть и разно
образие въ живота на северната морска природа.
Растителностьта на острова е крайно бЪдна:
трева, низки храсти и нъкопко вида най-обикновенни
културни растения. Сжщото е и съ" животинското
царство, което има само няколко представители
отъ домашнитЬ животни. Сладка вода, освенъ дъж
довната, на острова н-вма.
Ц-влото население на острова възлиза на 3500
души, една часть отъ което — а именно засели
лите се тукъ въ последно време, живее изключи
телно отъ морскиятъ курорть. М-БстнигБ жители —
потомци на старото германско племе фризи, се занимаватъ съ риболовство, ловидва -на раци, мореходство и главно съ водачество (пилотажъ) на ми
наващите край'Хелголандъ търговски кораби. Тия
изпитани и калени моряци въ свирепите бури на
Северното море, говорещи и до днесъ своето фризийско неречие, еж запазили старите си прости, но
строги нрави; — на Хелголандъ никога не е имало
затвори.
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Мичманъ Панчевъ.

НА „СТРОГИ".
Тиха нощь. Луната мълчаливо премина по чер
ното платно, ОСЕЯНО съ безброй бледи свещици, ме
тна погледъ къмъ спящия свътъ и бързо отмина
ваше — свкашъ бягаше. Слабъ западенъ вътрецъ
гьделичка снагата на Нептуна и тя трепти.
Морето притаило дъхъ — спи. Спятъ и корабитв привързани 6 кея; спи и ;Строги"пригьрналъ
СВОИТБ 25 чада, готови винаги заедно да литнатъ по

рейки синята морска мантия, да плъзнатъ и се надна рева на морскитв вълни. Той свкашъ
диша, леко поклащанъ отъ мъртвата вълна. Недалечъ фаръ се сили да надвие луната и блещи око
въ ядъ, че е тъй слабъ, тъй малъкъ предъ нея.
Града, обтътналъ се на завътъ подъ Франга спи.
Всичко спи . . . но едно „дж-р-р-р . . . тъи . . .
„ставай" съживи чадата на „Строги", които' бързо
напускатъ люлки и готвятъ своя нрсачъ; той е готовъ, но той еще спи . . .
„Дж-р-р-р . . . тъ" — „по м^ста за проба на
машината" — моряците еж готови: изсумтя сърдито
машината, дръпна го назадъ, тласна напредъ и той
замърда — пробуди се, и съненъ свкашъ искаше
да продължи, но . . . „по мътта за снемане отъ
вързала" не го остави. Моряците го отвързаха, два
ясни звъна се разнесоха и машината дръпна „Стро
ги" назадъ. Той се разбуди, стжписа се назадъ,
отри очи, огледа се напредъ и съ свитъ вратъ намръщенъ той се втурна между двата фара, отмина
ги безъ погледъ. зави надменно крайУ: външния и
бързаше да огледа равната синкава ливада, леко
вгъвана отъ далеченъ вътьръ и 1 гъделичкана отъ
западняка.
Луната свкашъ спре. Блъсъка й се намали и
едно следъ друго облачета се редяха да закриватъ '
напудреното й лице. Тя побледнв. И облаци дой
доха да я закриятъ мятайки оловенъ' воалъ на цклия небосводъ . . . Ревнивци, тв се бояха да не я
съблазни левента морякъ и скриха я, но Господъ
бЪ съ моряка . . . Облацитв почнаха да тъмн-вятъ,
побеляха, взеха огненочервенъ оттенъкъ — свкашъ
гор-вха. И подчиниха се гв на неговото величие и
въ стройни редове, като есенни жерави, литнаха на
югь . . . но не достигнаха, стопиха се отъ НО
СМ-БЯГЬ

лжчи: вече Бога на деня бе запалилъ кълбо
то отъ ИЗТОКЪ и червени езици прорязваха събра
лия се димъ, плъзваха по небосвода и топъха ос
таналите женихи на луната , . . Ето я гола, про
зрачна като стъкло и.слаба като медуза.
. . . Запали Орфей стеклото се при хоризонта
олово, па скокнанадъ него, носящъ кървавъ факелъ да озари пакъ свъта.
А „Строги" бързаше, свкашъ бъта отъ пърВИТБ лжчи. Мълчаливо отмина той Галата, метна
погледъ къмъ Камчия и спомни си за бълитв ли
лии нежни като роез, спомни си величието на сво
ИГБ предшественици и силата на стария българинъ
морякъ*), видя дъвственнитБ гори що кичатъ бъл
гарската Лмазонка свели се надъ нея, като. плачущи;надъ гробъ жени и отмина да даде свойто „5а1ш\" на Кара-Бурунъ и гордъ сь вдигната. глава и
надменно да отмине Козякъ и Емона (Гьозикенъ и
Емине)? де Добричъ таеше свойта скрита сила, готова
да подкрепи плъзналить по Евксиносъ (Черно море)
галери да давать законъ и сьбиратъ дань отъ вене
цианци, гърци и генуезци. Отмина ги. . . и жаденъ
за ревъ, за въпни и трьськъ той втурна се въ ши
рокото поле, въ чийто край далечъ н-вкжде се на
дигаше току-що пробудила се Папия, чийто черна
глава стърчи, като могила, показваща пжтя на воина
римлянинъ
Прегази той Бургазския заливъ и въренъ на
своята душа, той искаше да види вевко кжтче, а
вевко то е тъй красиво и тъй мило за него. Та
нали той ведно сь другари запази ги отъ вражи
кракъ, нали той тъй е обичанъ отъ твхъ, нали ТЕ
ВИТЕ

Созополския носъ и островъ „св. Иванъ"

толкова велики дни му създадоха и вевко кжтче,
вевко заливче, вевка ръкичка и камъче еж еднакво
мили за него и той се спира да имъ се нарадва,
иска да ги погали и прегърне.
Днесь той избра Затулената р-вка (Ропотамо),
край чийто корито еж изсипани стотици цвътя сь
*) Въ времето на Ив. ЯсЬнъ II и по-кжено при Добробича въ устието на Камчия е имало корабостроителница,
която остава и въ турско време. Отъ тамъ на устието на
Камчия турцигЬ казвагъ „терсана ейри", което значи кора-бостроителница.

Морски Сговбръ
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ръдка красота, чийто устие е дълбоко, тихо и води
нагоръ между чудно красиви.^високи, гористи бре
гове, край величественъ хълмъ, въ недрата на
Странжа, где намираха^приемъ стотици българи пла-

Рибари оть Масления носъ (Зехтинъ Бурунъ).

шени отъ турски яремъ. Л недалечъ отъ устието
мълчаливо се издига островъ „Св. Тодоръ", бдящъ
надъ стотицитъ рибарски разтлани мрежи предъ

устието, които цедятъ водата та вадятъ злато — лъ
скавите гърбове на хиляди скумбрии еж по-скжпи
отъ злато, а тъ тукъ съ хиляди сами идватъ.
Забързалъ „Строги" искаше да скокне въ ръката, да плувне и обиди цъла Странджа, но евкашъ
машината бъ противъ. Тя го дръпна, възпръ го.
Недоволенъ той застана, протегна лапа и хвана се
о дъното, спре се да се порадва на своитъ пле] мяници, които току отиваха къмъ мрежигБ и прецедили водата се връщаха доволни отъ лова, а
вжтръ се лжщъха купъ отъ пъстри лъскави живи
врътена, скачайки въ агония — скомбрии е.
Той имъ завиждаше, но б-в безсиленъ да из
пълни гЬхната игра и той не можа спокойно да догледа всичко. Намръщенъ той прибра лапа, сви
опашка на лъво и потегли за кжтъ по-тихъ, по•.. уютенъ.
По старъ навикъ той се усмихна на островъ „Св.
Иванъ", клюмна глава на Созополъ и мълчеливо
се втурна къмъ залива, но и тукъ мрежи, и тукъ
злато . ь . Отбътна той неволно първата, мина далечъ
отъ втора и бързо съ отправени само напредъ очи
се спръ, блъсна котвата; тя изръмжа и лепна се
на дъното, а той още мърдаше, недоволенъ-зави- стливъ.
И когато Орофей прати последенъ топълъ
лжчъ, „Строги", прегърналъ своитъ двадесеть и петь
чада, заспа въ люлка надъ любимата си вълна.

Евксиновъ.

ДЪЛБА НА МОРЕТО.
Тамо край морето синьо, подъ стройна топола
Седеше старецъ умисленъ — самъ свъти Никола.
Чакаше да дойдатъ тука отъ страни далечни,
Пратенници, хора — морски, отъ всички народи,
Море братски да раздълятъ на времена в-Ьчни.
*

брой 2.

*

Гладко бръснатъ-причесанъ и въ фракъ, Джонъ-Булъ,
Сяхта бърза той пристигна направо отъ Хулъ.
Съ монокълъ се представи кюсе, сжщо клинъ,
На багажа му личеше: Вашингтонъ — Бруклинъ.
Сшапка крива и извита, съ пера зелени,
На конь гордо се вестява синьоре Ла-Бене.
Сетне плавно, величаво, по парижка мода.
Поклони се, на столъ седна, Франсуа де Коба.
Скрачки бързи крадишката, с'вирнати мустаци,
Зае место мълчишката тореадоръ Кадаци.
Умислени се явиха, съвсемъ безъ покана,
Майсторъ Дойчо съ момчето на дъда Ивана
Зеръ1 момчето се надъва, че зетъ ще му стане,
Но дойчова щерка мрази червени сукмани.
Замъгли се хоризонта, прахъ — облакъ* се дига;
Гледай1 тази върволица, що сега пристига:
Съ знамена пристигнаха, с'празни чемадани,
Сърбинъ, турчинъ, влахъ, унгарецъ и капитанъ Яни.
Ето звънеца удари! Тишина настана!

ЮСК!
ТЪРГОВИЯ
с

Съ розни КОЛОННЙЯНИ стоки, преснв и
солени гибл, ШЙТЙРСГЕО, Еннгрстао н т
ЙЕСЕИВРЙЯ
.

За телеграми: МОСКОЯНИ
/
Телефонъ № 3.

Производителна Механическа
Корабна Кооперация

„СЪГЛАСИЕ"
ГР. ВЯРНА •
Край езерото до старата гара.
~***абсз&#?***--

Строи и поправя: кораби, моторни лодки,
\ ветроходи и гребни лодки.
Прави поправки на корабни корпуси, мачти,
машини й котли*
Разполага съ оксиженовъ апаратъ за всЪкакъвъ* видъ заварки и резания.
Прави отливки отъ чугунъ, бронзъ и др. метали,
Притежава всички уреди за направата и по
правката на парни корабни и индустриални
котли и резервуари.
Монтира всъкакъвъвидъ парни машини, мо
тори, а така сжщои всички видове индус
триални и земледълчески машини.
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Брой 2.

Морски Сговбръ
По вжже човъкъ се спустна отъ аероплана.
Кой е този? — питатъ всички — каква изненада!..
„Дзъ пристигамъ ей сигичка отъ София града".
„Късно получихъ депеша, моля извенете, "
„Местото ми, где да седна, само покажете".
Вторично звънецъ удари, Джонъ-Булъ гордо стана,
Морска карта той извади, цв-Ьтно начертана:
Съ портове и заливи, сь речни устия
(Даже б-вше означена и р-Ька Камчия!)
Той захвана р^чь си ясна, че време е вече,
, Вс^ки народъ отъ морето полза да извлече;
Но едно условие иска да се съблюдава:
Проливите, каналигЬ, той да управлява.
Кога речь си Джонъ-Булъ свърши, Франсуа захвана:
В'речь си „скромна" той предложи нова си програма,
Че морето се раздава на всички народи,
Но, че никой нъма право да строй параходи.
И правото за строежа нему да се дава;
ПортовотетЪ в'Ориента той да построява!? . . .
Следъ Франсуа отъ трибуна пакъ се речь зачува,
Че безъ програма на Уилсонъ, миръ не ще царува;
Кат'морето си разделятъ всички тукъ по равно,
Чакъ тогазъ миръ ще стане и ще бжде славно,
Всички братски ще живЪятъ.безъ дългъ и гаранции,
Че подържатъ тазъ програма вси Американци!...
• Много още говориха: за море — проливи,
За немирните балкани, за тихи заливи.
За хвърчила, безмоторни, за флоти въздушни,
За подводници модерни с'дизели послушни,
За острови и за бази — портове свободни,
За пжтища нови морски — ръки пълноводни!...
Отъ разпригв многобройни, спорове големи,
Възмути се светии старецъ; с'очи нажалени,
Заседанието прекжсна — викна гръмовито:
„Ей Вий народи Велики! — алчни упорито",
„Морето е божа дарба за всички народи",
„Всички могатъ, кога искатъ, да сгроятъ кораби".
„Каналите, проливитЬ, ще бждатъ свободни",
„Такива еж законигЬ — наредби господни!"
*

*

Разтури се събранието — тишина настана,
Пратеника отъ София седна в'аероплана.
И рече му св-Ътия старецъ, съ усмивка блага:
„Вземи, синко, тази книга — таз'ценна награда",
„На народа твой да кажешъ, че е вече време",
„Къмъ морето да погледне, стига той да др-Ъме!..."
Кога нощьта тъмна мина, кога изтокъ блесна,
Лжчи златни озариха книгата небесна.
На пергамента вълшебенъ, слова заблъсгБха:
„Морето е склшоценно, св-вщенна е нива",
„Зарадъ него простено е кръвь да се пролива!"
„Идеалигв народни достигатъ се лесно",
„Съ кораби, съ помощьта, на море чудесно! . .."
Кавала, 14 Ноеврий 1923 год,

Стр. 9.

Стр. 10.

Морски Сговоръ

МОРСКИ
Индустрията на сардините въ Югославия. Рибо
ловния сезонъ въ Югославия презъ 1922 год. не
даде много благоприятни резултати. Цълия уловъ
се пресмъта на около 10,000 бурета, т. е. около
550,000 кгр. Това количество представлява само
много малка часть отъ онова, което се добиваше
въ Далмация при нормални условия.
Измежду морските риби,' сардинигв еж найчувствителни къмъ студа и силнитв течения. Зиме
те се отдалечаватъ отъ крайбрежията и отиватъ
въ дълбокигв води, гдето по-добре еж запазени
отъ измененията на температурата. Сардинигв бъгагь най-вече отъ вътроветв, които духатъ по далма
тинските острови. Успеха на пътната риболовна
кампания зависи най-вече отъ появяването * въ на
чалото на пролетьта на планктона, който плува
въ голъмо количество по повърхностьта на водит%
и служи за храна на сардините.
Освенъ това, следъ войната, по технически
причини ЮгославянскитБ риболовни м-вста не б-вха
добре използувани.. Главно имаше недостигъ въ
материали и застой въ заводитв.
До 1922 год. 75% отъ заводитв беха още въ
ржцетБ на чужденци. По настоящемъ положението
е видоизменено, понеже по-вече отъ 50% отъ за
водите станаха собственость на туземцитБ.
Презъ 1922 г. Н-БКОИ банки, особено Югославянската Индустриална Банка въ Сплитъ, Банката
на Кооперациите въ Сплитъ и Индустриалната Фе
дерация Омишъ, откупиха заводитъ на анонимното
дружество „Сардина". Подписката на акциитв не
даде очакваните резултати, може би защото въ
страната не могать още добре да схванатъ важностьта на сардинената индустрия за народното сто
панство.
Въпреки всички тия мжчнотии. безименото дру
жество „Сардина" съуме да прокара СВОИГБ про
дукти по всичкитъ пазари и приготвените отъ тоя
заводъ сардини се изнасятъ въ Южна-Америка и
Австралия, гдето се много ценятъ.
(Превелъ отъ ,Ьа рбсЬе тагШте*,№ 260, 1923 г. Н. П. И).

Подобрение методитв за запазване рибата чрезъ
употребяване на стерилизиранъ ледъ.
Въ списанието ,^се ап4 СоМ Згогаде" отъ из
теклия септемврий, Д-ръ У/. Е. ШЬЬз много по
хвално се изказва за вкарването въ леда на пред
пазителни средства, за да се забави разлагането на
рибата. Ежемесечния бюлетинъ за сведения по охладяването ето какъ анализира това важно съобщ
ение.
Обикновено употребявания ледъ съдържа въ
обще голъмо количество вредни организми (бакте
рии), каквито съдържа и самата риба; като се
стопи леда освобождава тия организми, които се
разпространяватъ върху рибата и причиняватъ раз
лагането й. Нещо повече, гол-вма часть отъ по
върхностьта на рибата е изложена на въздуха или
се намира въ съприкосновение съ друга риба и
щомъ почне разлагането, произвежда се и топлина.
За да се избегне това неудобство, може да се
употреби ледъ, образуванъ отъ вода, съдържаща
особенъ разтворъ, който не причинява никаква
вреда на рибата.

Брой 2.

НОВИНИ.
Въ тая посока опити били направени въ Т-1ее1чюоой. Употребения предпазителенъ разтворъ билъ
отъ твърде чиегь.натриевъ хипохлоридъ, въ размъръ
единъ галлонъ (4—5 кгр.) на една бъчва вода отъ
1000 кгр.
Опитътъ билъ направенъ върху 100 стони
(635 кгр.) риба, разделени на две части, опаковани
въ отделни сандъци, първата — съ обикновенъ
ледъ, втората-—съ специално приготзенъ за цельта
ледъ.
Следъ една седмица, дветЕ части били въ добро
състояние, първата часть едва намирисвала.
Следъ втората седмица, първата — била въ
лошо състояние и много меришела, докато втората
часть била все тъй пръхна, както въ началото.
Въ края на тетята седмица.-първата часть била
тъй развалена, че требвало да се изхвърли, а вто
рата била — въ добро състояние. Най-сетне следъ
4 седмици тя била още годна за ядене.
Вследствие на тия опити, тоя ледъ се употр-вбявалъ съ полза върху много трални кораби отъ
Р1ееШоой
Опити отъ сжщия родъ се правятъ по насто
ящемъ отъ научния и технически отдълъ по риболовството въ Булонъ и ще бждатъ последвани отъ
подобни опити въ Ла-Рошель и Лориентъ.
(Изъ .Ьа респе тагШгае*, № 260, 1923 год., превелъ Н. П. И.)

Търговския флотъ на Гърция. Следъ загубитв,
които гръцкия търговски флотъ претърпя въ време
на войната, той наново почва да се възвръща въ
първоначалното си състояние, което е ималъ преди
европейската война. Това личи ясно отъ следната
статистика за състоянието на гръцкия търговски
флотъ, напечатана въ германското морско списание
„Напза".
Януарий 1913 г. 474 кораба съ 830,000 Вг. К. Т
1920 284 .
430,237
1921 335 п
494,269
1922 410 „
685,000
1923 419 .
736,719
Мартъ 1923 425 „
762,711
Бързото възстановяване на гръцкия търговски
флотъ се длъжи главно на това, че корабопритежателитв еж получили навреме голъми застрахова
телни премии за потъналигв имъ параходи отъ ан
глийските осигурителни дружества, кждето кора
бите имъ еж бипи застраховани отъ злощастия.
Отъ друга страна и гръцкото правителство е отиш
ло на помощъ на корабопритежателитв, като имъ е
направило много улеснения и отстжпки по въпроса
за облаганията на капиталите и печалбитв — една
помощь, която отчасти е поправило тежкото иконо
мическо положение създадено благодарение на посдната война.
Въ първитЬ ДВ-Б години следъ войната, поради
липса на тонажъ, корабните навла бъха много се
повишили и корабитъ струваха много скжпо. Кора*
бопритежатели използваха и този моментъ да увеличатъ печалбите си, да подобрять положението на
В Т е Л Н И г Ь ИМЪ С р е д с т а и д а ж е
тя1
1 при високи цени.
Да закупятъ нови
такива
обаче когато в ъ в
п™ * С л е Д Ъ ТОВа
'
сички страни се
СТР еЖЪ
Т^ИИТ
°
Т ^ в с к и кораби, ко
рабните навла спаднаха бързо и гръцкитеГ корабо-

Брой 2.

Морски Сговоръ

притежатели се указаха въ много тежко положе
ние — при закупени кораби на високи цени и при
малки навла те требваше да търпятъ загуби. При
все това, обаче, очаква се едно подобрение на по
ложението имъ съ скорошното възобновяване-дви
жението между пристанищата на съветска Русия,
въ което ТБ вървать. А знае се, че единъ отъ глав
ните обекти на гръцкото корабоплаване е Черно
то море.
СЧ.
Руското съветско правителство е предприело по
купката на два търговски парахода отъ Англия,
споредъ както съобщава „ШаПзггее* ^игпа1". Пра
вителството сжщо ще предприеме покупката на
още -8 товарни кораби отъ Германия и ще из
прати тамъ за поправка други 10. Тоя търговски
флотъ е предназначенъ да обслужва нуждигв на
русите по пренасянето на зърнените храни въ
Балтийското и съседните нему морета.
(Изъ .Оеи4зсЬе ЗсШаЬг!", № 21, 1923).

Риболовството въ Русия е почнало наново пакъ
да се повдига. Берлинската фирмаГСиЬеп& В1е1ге!с1
А. 0. е получила даже концесия за износъ на риба
отъ Русия въ течение на петь години. Въ силата
на тази концесия фирмата е получила право да
закупува въ неограничено количество риба отъ
областите на рускитъ ръки, които се вливатъ въ
Балтийското, Черното й Каспийското морета и да
я изнася въ чужбина ьъ пръсно състояние или въ
видъ на консерви. Срещу тази концесия руското
правителство получава сумата 25,000 .швейцарски
франка и 50% отъ чистата печалба,..Представителя
на фирмата и необходимия персоналъ за цельта
еж заминали за Русия.
(Изъ .Напза- № 5!, 1923, С. Ч)
Каналното движение въ Русия. Германскиятъ ко-.
рабъ „Рюгнег" е направилъ едно пжтуване отъ
Хамбургь, презъ руските ръки и канали чакъ до
ЕпгеН на Каспийското море. Корабътъ „Рюгнег" е
пропжтувалъ Финскиятъ заливъ, следъ това е навлъзълъ въ ръка Нева, а отъ тамъ чрезъ Мариинската канална система е достигналъ Волга и Кас
пийското море. Маринската канална система, която
преди войната беше запусната, сега наново е
възстановена. Втори единъ корабъ— „ЕшеН", който
е построенъ специално за да обслужва водниятъ
пжть презъ Русия, между Хамбургь и Каспийското
море, е вече на пжть, а други два моторни кораби
(едина 1000 тона, а другия 500 тона) се строятъ
въ Ретрингенъ. Заржчани еж сжщо още петь ко
раба въ Швеция. Тоя воденъ пжть се обслужва
отъ дружеството :— „Германо — Руски параходенъ
транспортъ" — членове на което еж съветското
правителство и единъ германски концорсиумъ. Съ
помощьта на тия кораби ще могатъ да йзнасятъ гер
манските издълия въ вжтрешностьта на Русия, къмъ
Каспийското море и въ Персия, а отъ друга страна
— да се внасятъ сурови материали отъ Русия въ
Германия. Единъ аменикански концорсиумъ ще по
лучи концесия да свърже посредствомъ каналъ
р-Бкигв Донъ и Волга, така че горепоменатия во
денъ пжть — Хамбургь-Каспийско море — ще бжде
въ връзка въ Черното и Средиземно морета. Про
ектира се понататъкъ да се свърже, пакъ посред
ствомъ искуственъ'каналъ, Каспийското море и Аралското езеро. (Изъ .АУегП-КеейегеШа^п", № 23, 1923 г., С Ч.)
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Английското адмиралтейство е получило нео т
давна едно съобщение, споредъ което три английски
риболовни кораба, които ловели риба въ Руското
Бътго море, били преследвани въ продължение на
три часа отъ една болшевишка канонерска лодка.
Единъ отъ тия кораби — „Лордъ Асторъ" — билъ
застигнать отъ канонерската лодка и задържанъ.
По този случай единъ английски воененъ корабъ
е получилъ заповедь да се отправи за Мурманското
крайбръжие. кждето да остане да покровителствува
английските риболовни кораби, които ловягь риба
вънъ отъ териториалните води на Русия.
Не се знае точно причината за задържането
на рибарския корабъ „Лордъ-Асторъ", но много е
вероятно, че съветските власти еж го пленили, за
щото ловЪлъ въ произволно опредълената отъ
тЬхъ граница на териториалнигв води —12 морски
мили. Споредъ международното морско право, те
риториални води се считатъ тия, които се простиратъ на 3 морски мили отъ бръга на коя да е
държава.
(Изъ „Ьа рес11е тагШте", № 259, Н. П. И.)

Осемчасовия работенъ день на море. Решението
на Генуезката конференция презъ 1920 год., за 8
часовия работенъ день на море, предизвика презъ
1922 г. стачки въ французкигБ кораби. Презъ
септемврий 1923 год. италианските работници на
море предявили искания предъ корабопритежатеЛИТБ си за 8 часовъ работенъ день и 36 часова
седмична почивка.
Това, както и въ Франция, ще увеличи обслуГИТБ на корабитЬ, ще еж необходими по-вече за
плати, за покриването на които еж нуждни високи
навла, което е въ ущърбъ на 'конкуренцията, тъй
силна днесъ.
Параходното движение въ Съединените Щати.
Американското списание — „Ием Уогкег Маийса1
ОахеНе" — дава въ септемврийския си брой отъ
1923 г. следнитБ статистически данни за развитието
на параходното движение въ Съединените Щати
за времето отъ 1914 до 1923 год. включително. По
казаните цифри означавать общото движение на
корабигБ. т. е. влезлите и излезлите кораби отъ
пристанищата взети заедно.
Фин. година
Общъ тонажъ
Въ */. на
На чуж(привършва се
ам грикан- ДИТБ фла
на 30 юний) американски
чуждъ ския флагъ
гове.

74%
27,470,703 79.101,283 26Уо
1914
1915
26,693,736 66,901,818 29
71
1916
35,829,742 68,143,163 34
66
1917
37,870,464 64,678,782 37
63
1918
38,489,763 52,980,156 42
58
1919
41,020,746 51,855,601 44
56
1920
55,239,879 53,253,160 51
49
1921
67,946,336 70,124,833 49
51
1922
59,756,486 63,159,285 48
52
1923
61,293,398 72,196,133 45
55
Тази таблица показва, че най-гол-вмото пара
ходно движение е било презъ 1921 година.
(Изъ „МегК * Кее4еге1 * Нагеп", № 20,1923 г.)
Движението въ Панаиския каналъ презъ изтек
лата 1923 година е било съ бОУо по-големо отъ
това презъ 1922 год. Презъ 1923 година по Панамския каналъ еж минали 3967 търговски кораба, които
еж заплатили общо сумата 17,508,199 долара. Спо
редъ тия данни Панамскиятъ каналъ е ималъ ср"БI . день дневенъ приходъ 49,976 долара. До тази го-
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48,600
58,500
48,800
52,000
54,300
52,000
61,000
48,500
43,000
48,000
50,900
39,400
38,900
44,500
41,400
38,500
36,000
38,900
38,900
46,600
58 000
48,000
42,500
60,000
82,500
125,000
180,000
187,700
165,000
180,500
169,000

— 195,000
— 232,000
= 258,500
= 180,000
'=' 105,000
първото 3 мес. на 1921 год. = 82,000
второто 3 мес. на 1921 год. = 63,700
трето 3 мес. и края на 1921 г. = 60,000
първата V* на 1922 год.
— 66,000
втората V* на 1922 год.
= 62,000
третата V* на 1922 год.
= 63,700
края на 1922 год.
== 65,700
първата ХV* на 1923 год.
= 65,700
втората А на 1923 год.
— 62,500

Ротердам-ь

Месеци
(1921 г.)

Януарий .
Февруарйй
Мартъ
Априлъ .
Май
Юний
Юлий

Анве !РСТ»

в н
к
о ю
о ех.

Нето рег
тона

края на 1898 год.
началото на 1899 год.
средата на 1899 год
началото на 1900 гоц.
средата на 1900 год.
края на 1900 год.
началото на 1901год.
края на 1901 год.
средата на 1902 год.
края на 1902 год.
средата на 1903 год.
края на 1903 год.
края на 1904 год.
края на 1905 год.
края на 1906 год.
края на 1907 год.
края на 1908 год.
края на 1909 год.
края на 1910 год.
края на 1911 год.
края на 1912 год.
края на 1913 год.
средата на 1914 год.
края на 1914 год.
средата на 1915 год.
края на 1915 год.
средата на 1916 год.
края на 1916 год.
края на 1917 год.
средата на 1918 год.
края на 1918 год.
средата на 1919 год.
края на 1919 год.
началото на 1920 год,
средата на 1920 год.
края на 1920 год.

Число на
корабите

Движението на корабните цени презъ последните
25 години- Това се вижда ясно отъ следнята таб
лична, гдето за .всъка година е дадена среднята
цена въ английски лири за единъ 7,500 тоненъ параходъ.

Споредъ нея корабигБ най-ниско еж коствували
презъ 1908 г. — 36,000 англ. лири за единъ 7,500
тоненъ корабъ, а най-скжпо—презъ 1920 г. — 258,500
лири за сжщия корабъ.
Цената на сжщия корабъ сега се приближава
къмъ тая въ началото на европейската война —
около 60,000 английски лири.
Споредъ органа на Английското адмиралтейство, т^зи цени на корабигв въ Англия може да се
взематъ като норма и за другите държави.
Анверсъ и Ротердамъ. Между Анверсъ и Ротердамъ (Белгия и Холандия) се създава все поголъма борба за надмощие; ВСБКО отъ тия при
станища се старае да заеме първенствующе мъхто
на северъ. Въ Анверсъ растежа на движението на
корабите е много по-голъмъ, отколкото въ Ротер
дамъ. Това се вижда отъ следните данни:
Нето рег.
тона

дина, канала не е давалъ такъвъ голъмъ приходъ.
Най-добрата, въ това отношение до сега година е
била .1921, когато канала е билъ използванъ отъ
2,892 [кораба и е получилъ приходъ 11,276,889 до
лара. Годината 1922 е показала едно намаление,
както въ количеството на миналитъ кораби, така и
въ съответната приходна сума.
(Изъ „ЗсгпггЬаи").
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423
296
155
181
482
565
566

538246
432972
237934
325560
582057
755508
660036

570
613
691
648
705
701
665

721291
698236
838257
899744
936653
1039054
1003741

Намалението на параходното движение въ
Ротердамъ презъ м. февруарйй — май се обяснява
съ стачката на пристанищнигБ работници. Презъ
м. септември и въ двегв пристанища е настжпило го
лямо оживление на параходното движение, по при
чина на търговията съ храни.
Сравнявайки параходното движение въ Ан
версъ презъ 1921 и 1914 год. се вижда, че числото
на параходигв се е увеличило (585 и 618), когато
тонажа се е намалилъ (1,245,000 и 987,990 тона).
Причината за това е обстоятелството, че сега и
презъ войната еж строени преимуществено кораби
съ малка вмъттимость.
Сегашното параходно движение въ Анверсъ.
особено въ сравнение съ 1919 год., постоянно се
засилва. Сжщото може да се каже и за Ротердамъ.
Ще тр-вбва за въ бждаще да се очаква гоЛ-БМЪ растежъ на параходното движение въ Ро
тердамъ, благодарение на сключения между Гер
мания и Холандия договоръ. споредъ който всички
купувани отъ Германия въ странство стоки ще бждатъ пренасяни съ Холандски параходи. Въ свръзка
съ този договоръ положението на Холандските при
станища значително се подобрява.
(Изъ сп. „Полско знаме").

ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ.
(Известия на Главното Управително Тело на Б. Н. М. Сговоръ, разпоредби, изъ живота на клоновете и пр.).

Списанието „Морски Сговоръ" е из
пратено на всички издължили се абонати
и на изплатилит-Ь членскигЬ си вноски чле

нове на Б. Н. М. Сговоръ. Тия отъ тЬхъ,
които не еж получили първия брой да съобщятъ веднага въ редакцията
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„Убирай" (Моряци, теглящи корабно вжже),

Главното Управително Тело на Б. Н. М. Сговоръ моли
всички клонове да изпращатъ" по два екземпляра
отъ всички свои печатни издания, като: брошури,
позиви, афиши, покани и пр. на Морския музей при
Б. Н. М. Сговоръ въ Варна.
Киижовно-просвьтниятъ отделъ при Б. Н. М. Сго
воръ, който урежда списанието „Морски Сговоръ",
моли крайбр-вжните клонове да изпратятъ снимки
отъ нашите брегове и прилежащите води, за да
бждатъ отпечатани въ. списанието. На отвъдната
страна снимкитЬ требва да бждатъ надписани
съ моливъ, като се укаже, както датата на фото
графирането, така и точниятъ адресъ на фотографа.
Книжовно-просввтниятъ отделъ при Б. Н М. Сговоръ
за отпечатани статии, стихове, картини и снимки,
поместени въ сп. „Морски- Сговоръ", плаща следниятъ хонораръ:
За оригинална статия на една страница 60 лв.
За преводна статия на една страница 40 лв.
За стихове за единъ редъ 3 лв.
За оригинални картини, скици, венетки и пр.
на квадратенъ сантиметъръ 0*50 лв.
За фотографически снимки на квадратенъ сан
тиметъръ О'1О лв.
Цената на обявленията за еднократна публи
кация е следнята:
На ц-вла страница 600 лева.
На V»
„
300 „
На .V*
„
200 „
На Чв
„
100 >,
Секретаря на Главното Управително Тьло на Б. Н.
М. Сговоръ е посетилъ на 1 Декемврий и. г. гр. Шуменъ, дето е държалъ две беседи, едната на тема
„Подводното плавание" предъ учителитъ и учителкитв на учителския институтъ и втората — „За из
ползуването на морето другаде и у насъ," предъ
гражданитЬ. Освенъ това управителното тьло на
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Скулптура отъ К. Шиваровъ.

клона е имало три заседания, съ участието на г.
Славянова, въ които еж били разменени мисли вър
ху цълъ редъ текущи въпроси и главно върху дей
ната програма на Сговора.
На секретаря е направило впечатление живия
ингересъ, съ който членовете на мастното управи
телно тьло се отнасятъ къмъ делото на Сговора.
Шуменскиятъ клонъ развива похвална дейность
по привличане на членове не само отъ града, но
даже и отъ околията.
Секретаря на Главното Управително Тьло на Б. Н.
М. Сговоръ г. Г. Славяновъ, изпълнявайки начертания
отъ Гл. Уп. Тело планъ за обиколки на клоновете
е посетилъ на 15 и 16 Декемврий м г. града ГорнаОръховица, дето на 15.Х11. е било уредено отъ Уп
равителното ТБЛО на клона съвмъстно заседание
съ секретаря за обмена на мисли върху всевъз
можни текущи въпроси и върху изпълнението дей
ната програма на Сговора. На 16 с. м^ клона е уредилъ беседа отъ г. Славяновъ предъ гражданите
на тема — „За използването на морето другаде и
у насъ".
На секретаря е направило впечатление образ
цовото водене на писмоводството и сметководството
на клона, усиленнта дейность на председателя г. Секуловъ — касиеръ-дъловодителя г. Момчиловъ, а
сжщо така и живиятъ интересъ на членоветв отъ
Сговора къмъ предполагаемите екскурзии по мо
рето до Египетъ и по Дунава до Виена.
На 17 и 18 Декемврий секретаря е билъ въ
гр. Търново, дето е държалъ предъ отлично посе
тени събрания и дветБ си беседи. Слушателит-Б еж*
били преимущественно ученици и ученички. Беседитв еж били придружени съ концерти отъ воен
ната музика.
На секретаря е направило впечатление сил
ното влечение на младежьта къмъ ръчния спорть.
Въ това направление, благодарение на енергичната

Стр. 14.

•

Морски Сговоръ

дейность на клона въ сътрудничество съ читали
щето „Никола Михаиловски", Търново обещава да
заеме едно отъ първите м-всга въ странатаНа 23 с. м. секретаря е взелъ участие въ об
щото годишно редовно събрание на Търновския
клонъ, кждето е далъ обяснения върху създаването
и развитието на Сговора, върху дейностьта на учре
дителния съборъ и неговитв решения, върху новиятъ уставъ, дейната програма и т. н. Събранието
се е отнасяло съ живъ интересъ къмъ всички
въпроси сложени, на разглеждане.
Търновскиятъ клонъ обещава да бжде единъ отъ
най-деятелните — за презъ предстоящата година.
На 24 и 25 Декемврий секретаря е билъ въ
гр. Плевенъ, дето е държалъ първата си беседа
предъ учащата се младежь, а втората предъ граж
данството. Тамъ му е направило впечатлен! е живиятъ интересъ, съ който представителите на пле
венската интелигенция еж се отнесли къмъ идеитв на
Сговора и къмъ засегнатите въ беседите въпроси.
Освенъ това Управителното тъло на клона е
имало заседание, на което е приежетвалъ секре
таря на Гл. Упр. Т. и на което еж били уяснени
всички вжпроси отъ текущата дейность на клона.
На 26, 27 и 28 Декемврий г. Славяновъ е билъ
въ гр. Ловечъ, дето е държалъ и дветъ си беседи
предъ гражданството, а едната е повторилъ и предъ
учащата се младежь. По неговъ починъ е било сви
кано на 28. XII. и събрание на по-първитв граж
дани, на което той е изложилъ целите, задачитв,
дейностьта и основите, на които почива организа
цията на Сговора. Събраните граждани единодушно
еж решили основаването на клонъ отъ Б. Н. М. Сго
воръ въ гр. Ловечъ, като заедно съ това всички еж
се записали'за члейове "и заплатили'- членскитв си
вноски, веднага следъ което еж избрани измежду
присжствующитЬ 7 души за членове на Управител
ното ТБЛО и 5 души за ПровЪрителенъ съветь.
Непосредствено следъ събранието избраните
за състава на Управителното Твло еж се консти
туирали както следва:
1) Прецседатель — Д-ръ С. Сжевъ, лекарьхирургъ.
2) Подпдедсецатель — Д- р ъ Никифоръ Хр.
Никифоровъ, търговецъ.
3) Секретарь — Стефанъ Шоповъ, директоръ
на II прогимназия.
4) Съветникъ — капитанъ Лнгеловъ.
5) Касиеръ — Петръ Стипцовъ, и
6) Запасни членове: Никола Цвътковъ —
търговецъ и Лалю Петковъ, учитель.
Въ Ловечъ секретаря е констатиралъ сжщото
отнасяне на интелигенцията къмъ целите на Сго
вора, както и въ гр. Плевенъ.
Ц-влата обиколка на секретаря на Гл. Уп. Т.
е траяла 16 дена (посетени 5 клона) и е струвала
на Гл. Упр. Т. всичко 620 лв. благодарение на без
платното пжтуване по железниците, прихода отъ
оеседигв въ гр. Ловечъ и най-главно отличния приемъ, указанъ на секретаря и грижите и вниманието,
съ които той е билъ окржженъ отъ членовете на
местнигЬ управителни тела и изобщо членовете на
у-овора.
г иа и 5 " ое " в Р ИЙ 1 9 2 3 год. Василиковскиятъ клонъ
наь. н М. Сговоръ еималъ редовно общо годишно
събрани- въ което е избрано ново управително
и,
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Председатель — Капитанъ Тачо Димитровъ.
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Секретарь-касиеръ — Манолъ Калояновъ.
Членове — Стати Ивановъ, Михаилъ Панаиотовъ и Димо Карагеоргиевъ.
Запасни членове — Иванъ Атанасовъ и Стоянъ
Василевъ.
Новото управително твло на клона, между
другите, е взело и следното решение:
„Да се помоли Главното Управително Тъло на
Б. Н- М. Сговоръ въ гр. Варна, щото пристанище
то Василико да бжде по-често посещавано отъ
нашия търговски флотъ било съ научни и други
цели. Да се предприематъ всички възможни мерки,
та чрезъ сказки, беседи и др. се възбуди истинска
любовь къмъ морето въ обитателите отъ района
на дружеството ни, които въпреки наличносгьта на
мноюто му богатства, поради простата причина, че
те еж чужди на морското дело, еж орисани на без
действие, а това зле се отразява — първо на част
ното стопанство и второ — на държавата,
Русенскиятъ клонъ на Б. Н. М Сговоръ на 2. XII.
1923 год. е ималъ радовно общо годишно събрание
въ което е избрано ново Управително твло на
клона, както следва:
Председатель — Иванъ Русевъ (Директоръ на
Б. Н. Банка).
Секретарь — Иванъ Поповъ.
Действителни членове — Ллександръ Стояновъ
— адвокатъ, Боянъ Цанковъ — Управитель на Ру
сенската митница, Константинъ Доневъ— адвокатъ.
Запасни членове —Стефанъ Хранковъ, мичманъ
I р., Даскаловъ —. чиновникъ въ Б. Н. Банка.
Провргъцтеленъ Съветъ:
.. Действителни членове — Сокеровъ, председа
тель на Русен. Дпелатив. Сждъ, Цаперковъ — инженеръ, Б. Кировъ — мичманъ I р.
Запасни членове'— Вариклечковъ* капитанълейтенантъ и х. Ивановъ — адвокатъ.
На 9 XII. 923 г. Анхиалскиятъ клонъ на Б. Н. М.
Сговоръ е ималъ общо годишно събрание, въ което
Управителното твло на клона се преустроило както
следва:
Председатель — Ят. Г. Поповъ.'
Касиеръ-деловодитель — Хр. Ст. Лбаджиевъ.
Членове: — Н. Касабовъ, Хр. Белобрадовъ и
Т. Томовъ.
Запасни членове — Г. Тодоровъ и Ят. Тенекеджиевъ.
Провгърителенъ Съветъ:
Сава Хрусановъ.Т. Филиповъ, и Хр: Никововъ.
Запасни: Д. Такевъ и П. Стамовъ.
Шуменскиятъ клонъ на Б. Н. М Сговоръ е ималъ
редовно общо годишно събрание на 13.ХН.923 год.
Избора на новото настоятелство е следниятъ:
^Управително тгъло:
1. Георги1 Поповъ — прогимн. учитель
2. Велико Рачевъ — основенъ учитель
3. Никола Шехировъ — директоръ на банка
„Плиска",
4. Радушъ Велчевъ — прогимн. учитель
5. Поручикъ Па,шмаковъ — отъ 7-ма пехотна
дружина.
Запасни членове: '
V. Капитанъ Горановъ — отъ 5 арт. отдвление.
2. Тони Илиевъ — гимназиаленъ учитель.
Провгьрателенъ съветъ:
1. Капитанъ Каровъ — отъ щаба на 4 пехотенъ полкъ
- .
•
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2. Марко Н. Малчевъ — гимиаз. учитель
3. Иванъ Барбовъ — чиновникъ.
Запасни

кленове:

1. Поручикъ Бакърджиевъ — отъ Шуменския
укр. пунктъ.
2. Никола Иовчевъ — учитель.
Увеселителна

комисия:

1. Коста Дюкмеджиевъ— чиновникъвъ Б. Н. Б.
2. Поручикъ Щеревъ — отъ 5 арт. отделение.
3. Димитъръ Търговски — книжарь.
Софийскиятъ клонъ на Б Н. М Сговоръ е ималъ
общо годишно събрание на 16.ХН.923 г. въ което
професоръ Ст. Консуловъ е челъ беседа на тема

— „Живота въ Черно море". Беседата е била при
дружена съ проекиионни картини.
Главното управително тьло на Б Н. М. Сговоръ
препоржчва на членовете на Сговора и библиоте
ките на клоновете издадения въ Варна отъ Ат.
Христовъ (ул. „Каблешковъ" № 9) — .Алианахъ на
гр. Варна", който въ сбита форма дава всестранни
сведения за пристанището на северна България.
Алманаха е придруженъ съ единъ отлично изработенъ планъ на града и пристанището — Варна,
отпечатанъ въ странство. На членовете на Б. Н.
М. Сговоръ и библиотеките на клоновете алманаха
се дава съ остжпка. Алманаха и плана на града
се продаватъ и отделно единъ отъ другъ. ЖелаюЩИГБ да го получатъ да се отнесатъ до книжовнопросвътния отд-влъ при Б. Н. М. Сговоръ.

МОРСКИ КНИГОПИСЪ.
(Приключенъ на 15 януарий 1924 год.)
СЪКРАЩЕНИЯ:
И. Я. Д. — Списание на Инжинерното - Лрхитектно
дружество.
Б. Ф. Т. К. — Бюлетинъ на Французката Търговска
Камара.
М. С. — Списание „Морски Сговоръ".

А.
Нбаджиевъ П, инженеръ. — „Мероприятията по водигЬ и реализирането имъ" (И. А. Д., год.
XXIII, бр. 22 и 23, София, 25.Х1.923 год. или
в. „Слово", год. II, брой 459, София, 28.Х1.
1923 год.).
Б.
Батакпиевъ Ив. — „Островъ Свобода" — (сп. Бъл
гарски туристъ, год. XVI, кн. 3, София, Х1.923
год., стр. 46 и 47.
Братановъ, Хр. _— „Излетъ въ Морето" (сп. Бъл
гарски воинъ", год. I, кн. 38, София, 29.Х1.923
год. стр. 2),
Б. М., канд. инженеръ — „Кржглия и тунеленъ профилъ за подземенъ воденъ каналъ" (И. А Д.
год. XXIII, брой 18, София, септемврий 1923 г.
Б С, инженеръ — „Най-големия използванъ подъ
" за хидроцентрали" (сжщото списание, год. XXIII
брой 6, Сафия. априлъ 1923 год.).
Воигдаз с о т т е рог! сГехрогШюп — (Б. Ф. Т. К., год.
,
II, брой 19, София, май 1923 год.).
В.
В. 0 — „Съ хидропланъ до Кюстенджа" — Бе
лежки на единъ любитель — (сп. Български
воинъ", год. I, кн. 38, София, 29.Х1.1923 год.
стр. 3 - б).
Венетовъ, Н. — „Край морето", стихове (в. „Фаръ",
год. V, брой 204, Бургазъ 7.1 924 год.).
Д.
ДрЪнски, Пенчо — „Къмъ характеристиката на фа
уната въ Черно море" (сп. „Естествознание и .
География", год. VIII, кн. 3, София, ноемврий
1923 год., стр. 87 93).
ДрЪнски, Пенчо — „Балканската пастьрва у насъ"
(сп, Ловецъ. год. XXIV, брой 3, София, но
емврий 1923 год.).
Дяковъ Евг., инженеръ — „Апулийския аквариумъ
въ южна Италия" (И. А. Д., год. XXIII, брой
13, София, юлий 1923 год.).
Движението въ френските пристанища — (Б. Ф. Т. К.
София год. II, брой 18, априлъ 1923 год.).

Добрияновъ — „Азъ като предатель" — Бележки
на деня — (в. Правда, год. 1, брой 26, София.
31.УШ.1923 год.).
йеЬзсппг, Н. УОП, — „Тоа" <зеп Пзспгетскп" (Уег|ад: и. Иеитапп т 1Чеис1атт, 1920).
Е.
ЕхрогхаНоп раг 1е рог): бе Воигда$, то15 бе Ре^пег е!
гАагз — (Б. Ф. Т. К., год. II, брой 16, София,
априлъ, 1923 год.).
Ехрог1аНоп е! 1трог{аКоп раг 1а с)оиапе <1е Уагпа. (Б.
Ф. Т. К, год. II, брой 14 и 17, София, декемврий 1922 год. и мартъ 1923 год.).
Ж.
(ЗепНпгоп, Т. — „1_ег 51ауе е* 1а т е г " (Б. Ф. Т. К.
год. I, брой 1, София, юлиий 1921 год.).
И.
Ивановъ С, зап. лейтензнтъ — „РЪка Камчия, ней
ното минало и бждаще" (Български туристъ,
год. XVI, кн 2, София, октомврий 1923 год.,
стр. 2 7 - 2 9 ) .
Ивановъ С, зап летенантъ — „Името на Черноморе" (сжщото списание, кн. 3, София, но
емврий 1923 год., стр. 44—46).
Ивановъ С., зап. пейтенантъ— „Нашите черноморски
островчета" (сп. Български воинъ, год. I, кн.
38, София. 29.Х1.923 год. стр. 6 - 7 ) .
Ивановъ С, Капитанъ-пейтенантъ — „Обичайте мо
рето" (М. С , год. I, брой 1, Варна, януарий
1924 год., стр. 2 и 3).
Иосифовъ, И. Ст — „Морякъ" — стихотворение (ли
тературното приложение на в- „Фаръ", год. V,
брой 204, Бургазъ 7.1.924 год.).

л.
Ьез 1гапзрог1 раг тег <1е 1а Ви1дапе еп 1921 (Б. Ф. Т.
К.. год. I, брой 8, София, Априлъ, 1922 год).
1.'ехрог1а4шп е! ИтрогШюп раг 1е рог! бе Воигдаз —
(Сжщо, год. II, София, юний 1923 г., брой 20).
1/ехрог1аМоп раг 1е Ьоиапе бе Уагпа — (сжщо, брой
19, кай 1923 год,)
1/ехрог1ан"оп е! Птрог1аКоп раг 1е Ьоиапе бг Уагпа —
(сжщо, г. II, брой 16, София, февруарий 1 9 3 г.
(.'ехрогхайоп раг Воигдаз — (сжщата книжка).
М.
Мишевъ, Н. — „БългаритЬ и морето" (М. С, год.
I., брой 1, Варна януарий, 1924 г., стр. 5—7)
Мигшдег, йг. 1пд. Рпес1гкп — „Атепкашзспе ипй йешзШе §055<1атр{ке55е1" (Уег1ад: 1иНиз Зрппдег, ВегНп, 1923)
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л
Николов!, П. — „Единъ ,гигантъ на днешните мо
рета".' (Сп. „Природа", год. XXIV, кн. 3, София,
Ноемврий, 1923 г.).
*
О.
Обрешковъ, Д-ръ Т. -• „Населението на администра
тивните ни градове отъ освобождението до
1920 год." (И. Л. Д., год. XXII, кн. 4 и 5, Со-'
фия, 1923. год.).
!
XIII Общо редовно годишно събрание на Б. Т. Инд. Ка
мара отъ 15 — 18 Нприпъ 1923 год. — Съкратени
протоколи — (Издание на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, 1923 год.). ;
П.
. |
'
Поповъ, В. К. — „Посейдонъ", (М. С, год. I,- брой
1, Варна, януарий 1923 год., стр. 4).
|
Панчевъ, мичманъ — „Единъ смЪлъ спортисгь''( сжщото списание, стр. 9 и 10).
!
С.
?
Сакжзовъ, Д-ръ Ив. — „СредневЪковното монастирско стопанство въ България". (Списание на
Българското Икономическо Д-во, год. XXII, кн.
• 4 и 5, София 1923 год.).
Сар.-— „Минаването на Дунава при Свищовъ"). (На
родна отбрана, год. V, брой 1017, София,! 1. XII
1923 год.
-•..;•
? •,
Славяновъ, Г. — „Нуждите на нашето мореплаване"
-« : 1 (ИКОНО^ШЧЙР^;Идвдетия;' -год.- 8^<бро*й:Ч'№' 2,"4
Варна, ЗОноемврий 1923 год.).
Славяновъ, Г. — „Морскиятъ ни превозъ презъ 1922
година" (в. Слово, год. II, брой '485, София,
28, XII, 1923 год.). .
Славяновъ, Г. — „Черноморското ни крайбрежие"
(в. Отечество, год. II, брой 151, София, 15. XII.
1923 год. - •
!,.
Софрониевъ, инженеръ — „Използване.воднигв. сили
въ Европа" (И. А. Д., год. XXIII, брой 11, Со
фия, юний 1923 год.
|'
Ст. М.— „Водни, синдикати" (сжщото списание, год.
XXIII, брой б, София, априлъ 1923 год. \
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Ш.
ЗсппеМег й , ко^еНепкарНап — „01е (Зеиг-зспе Маппе
т скп ОагйапеНеп" (Негг 158 с!ег 5атт1ипд
МеегезкигкЗе, Уег1ад:Е. 5. МШ1ег & 5оНп, ВегИп).
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Рибарство и отраслите му, год. I, брой 5 и 6, Варна
Май — Августъ 1923 год. Абонаментъ 100 лв.
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Известия на Бургазската Търговско - Индустриална Ка
мара — год. VII, брой 38. — Бургазъ. 4. 1.1924 г.
Земпед-Ъпие — списание на Българското Земледвлско Дружество — год. XXVII, кн, 12, София,
'
декемврий 1923 год. Редакторъ Ив. Сараковъ.
Списание на Българското Инженерно Нрцитектно Дру
жество, год. XXIV, брой 1. София, 5. I. 1924 г.
Редакция и администрация улица" „Раковски"
№ 90 -^София.'
Нашата коница — год. VI, кн. 2—3, София, октомврий
и ноемврий 1923 год. Редакция при кавале
рийската инспекция — София.
т.
••
в. „Зорница" — год. 44, брой 2. София 4; I. 1924 год.
Трафика презъ априлъ въ французскитЬ морски рристаРедакторъ - уредникъ Ив, М. Цаковъ, ул. „Гладнища — (Б. Ф. Т. К., год. II, брой 20, София,
стонъ"' № 52..
юний, 1923 год).
. .
*
„Моге" — органъ на чехословашката морска лига, го
Ф.
'.: " ,
\:
дина II, брой .9 и 10, Прага, 1923 г„ главенъ
Французското изложение въ Нмстердамъ—(Б. Ф.ЬТ. К.,
редакторъ О-г Б. Рапугек, (Ргапа, 5око1зка 68).
, год, II, брой 12, София, октомврий 1922 год.).
„Вестникъ на жената"- брой 132, София 31. XII. 1923
X.
год. Редакторъ Хр. Голчевъ, ул. Търговска № 2
Негпег, Ргот. 0|р|.-Дпд. — „ЕгтЬлшгг ипс! Ешпспшпд
„Списание на Българското Икономическо Дружество"—
год. XXII. кн. 4 - 5 , София 1923 год. Редакторъ
уоп НапсЗеЬзсгпггеп". Ье1рг1д 1923. (Мах Лапеске,
УегюдзЬисНЬапЛипд).
,
;'
Н.Константиновъ, ул. „Царь Освободитель",
Нискпе<1е — 5сЬи12,1. — „ЗсШаЬг* — ЛаЬгЬисК 1924"
№ 4, София. Годишенъ абонаментъ 85 лева.
(Уегюд: ЗеесНепз* ЯкНпдезеНзспаЙ, НатЬигд 1).
„Фаръ" — седмиченъ независимъ информационенъ
вестникъ, год. V, брой 204, Бургазъ 7. 1. 1924 г.
Ц- .
• • • - . '
1:
Цоневъ, Т.* Ив. — „Озонътъ и.водоснабдяването на
. Редакторъ И. Ст.> Иосифовъ. •.
крайбрежните ни градове" (И. А. Д., п XXIII,
„ВиИеНп с!е 1а СпатЬге с!е Соттегсе ггапса1зе еп
брой 8, София, априлъ 1923 г.).
Ви1дапе (Зойа), год. III. брой 28 ноември 1923
• Ч.
год. (ул.. Московска № 2 — София).
Черноморски, С. — „Риболовството въ Черно море"
„Отчети, протоколи и реферати на XXVII редовна сесия
"(М. С, год. I, брой 1; Варна, януарий 1924 г.);
на Русенската Търговско-Индустриална Камара,
стр. 7 - 9 ) .
Русе, 1922 год.
., . •
<
Всека неполучена книжка отъ списанието требва да се поиска най-кжсно спедъ получава
нето на спеднята. Въ противенъ спучай рекламациите се оставатъ безъ последствие. Списанието
излиза всеки месецъ, освенъ месеците юпий и августъ.

