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Брой 3.

Посрещането на Н. В. Царя на морското увеселение въ Месемврия на 12. VIII. 1923 г.
Сава Н. Ивановъ.

ЧЕРНОМОРСКИ ДЕЛФИНИ.
Делфинътъ спада къмъ мл-БкопитающитБ морски!
животни (МатаНа), които раждатъ малките си живи,
кърмятъ ги съ млЪко, иматъ дихателни органи и ди-,
шатъ както всички млъкопитающи. Изъ моретата и
океанитЬ на св-вта живъять около 30 различни ви
да делфини — различни въ СВОИТБ особености и го
лемина. Отъ тия 30 вида, въ нашето Черно море
живеять само три вида,*) а именно: б-влокоремниятъ (обикновенниять) делфинъ (Ое1рЬтиз сю1ргпз
и.), черниятъ делфинъ (0е1ргппи5 {игзю ТаЬг.) и
пъхтуна (Ве1ргппиз рпосаепа 1_.), които общо еж
кръстени отъ крайбрежното население съ непоетичното име — „морски свини" (домусъ балж).
Най-многобройниятъ и най-известниятъ отъ ТБХЪ
на Черноморските рибари е първиятъ — бЪлокоремниять делфинъ, нареченъ още обикновенъ.
Обикновениятъ делфинъ е познать още отъ
древнитЬ времена, отъ когато съ неговото име еж
свързани много басни. Споредъ думитв на Плиния,
делфинътъ е най-бързото животно, не само отъ
морскитЬ обитатели, но и отъ всички животни на
света и той, споредъ сжщия, — разсича морскитъ
вълни по-бързо, отколкото птицата или стрелата
лети въ въздуха. гтвма за друго морско животно
толкова много басни, колкото има за делфина. Навърно ВСБКИ ще може да си спомни отъ историята
на древностьта приключението на Ярионъ, който се
хвърлилъ въ морето за да не бжде убитъ отъ мор
ски разбойници и благополучно се спасилъ на гърба
*) Още единъ, четвърти видъ — „Тигзюрз Ъгеутапиз
(ЬМкеп)*, споредъ професоръ Остроумовъ, остава съмнителенъ. За него австрийскиятъ професоръ Лбелъ се е произнесъиъ, ча това е новъ^ черноморски видъ — „Рпосаепа геПса1а" Въ всЬки случай, този въпросъ не е още разрешенъ
и чака своето проучване и установяване.

-на-единъ делфинъ, който очарованъ отъ неговото
п%ене и свирене на цитра, го понесълъ по морето
— къмъ спасителния бръгъ. Плиний разказва една
още по-удивителна история за едно дете, което
често хранейки единъ делфинъ, до такава степень
го привързало къмъ себе си, че той много години
наредъ носилъ момчето на гърба си презъ морето'
на училище и пакъ го връщалъ въ кжщи; — ко
гато детето умряло, делфинътъ дълго се показвалъ
въ обикновенното мъсто да го чака за да го занесе
на училище, но следъ като разбралъ за неговата
загуба, отъ скръбь по любимото дете и той умрЪлъ.
Когато Царь Кирии, заповъдалъ да вържатъ
въ едно отъ пристанищата уловения делфинъ —
изведнажъ се показали много отъ тия морски жи
вотни, които съ явни знакове на печалъ, молили
царя да избави другаря имъ, което царя изпълнилъ
— пусналъ вързания делфинъ на свобода.
Сжщиятъ писатель отъ древностьта — естестве.ника Плиний, ни разказва още много за делфинитв:
че ТБ помагали на рибаритв, като гонели рибата
предъ себе си право въ мрежитЕ и като награда
за това получавали не само часть отъ уловената
риба, но и хлЪбъ, намокренъ съ вино; че младигБ
делфини винаги се придружавали отъ нъколко стари,
въ качеството си на пазители, учители и водачи; че
виждали даже, какъ делфините изнасяли отъ мо
рето на бр^га умр-БЛитв си другари, за да не бждатъ разкжсани и изядени отъ хищните риби и пр.
„Хората отъ нашия недов-врчивъ въкъ, пише
още въ миналото столетие Г. Хартвигъ, не в-врватъ
на всички тия басни за умственнитв способности на
делфина, въ които не еж се съмнявали даже вели
ките естественици на древностьта. Тия басни еж
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толкова справедливи, колкото прилича единъ нарисуванъ делфинъ на живия. Той съ нищо не е поуменъ отъ своитЬ родственици — другигв млъкопитающи морски животни; неговите музикални чув
ства еж тъй малко развити, че една Бетховенова
симфония би му произвела толкова впечатление, кол
кото и единъ пролътенъ котешки концертъ. Яко дел
финътъ често придружава плаващите, кораби, то не
е за това, че обича обществото на хората, а по
простата причина, че очаква остатъците отъ кух
нята или очаква да ограби мрежигв на рибаригв".
Естествениците отъ края на XIX и началото на
XX столетие, еж далечъ отъ това — да ни разказватъ басни за делфините; ГБ ни давагь научни
положителни данни, които издържатъ и най-стро
гата критика.
Споредъ Остроумовъ, Зерновъ и други руски
ихтиолози, Черноморскиятъ бълокррменъ (обикновенъ) делфинъ, достига на дължина до 3 метра,
има остри, почти съ еднаква форма зжби, храни се
съ остатъцигв отъ кухните на корабитъ, а най-вече
съ риба, която гони на Ц-БЛИ стада и унищожава
въ грамадно количество. Той плава много бързо —
по-вече отъ 20 километра въ часъ, а споредъ други,
още по-бързо. Делфиннитв стада понъкога по цъли
дни плаватъ заедно съ корабитъ и съ своята не
обичайна живость и красива игра, нарушаватъ едно-,
образието на дългото плаване. Като на подигравка
на бързитБ кораби въ Черно море, ГБ ГИ замина
вате толкова напредъ, че съвсемъ се изгубвать отъ
очитв на пжтницитъ и следъ това, като светкавици
се връщатъ, за да започнать наново сжщата игра.
Гонейки се около корабитъ — а й изобщо когато
плаватъ въ морето — отъ време на време делфи
ните изкачатъ изъ водата за да вдъхнатъ чистъ
въздухъ въ бълигв си дробове. Въ първия моментъ
делфинътъ изпуща въздуха презъ единствената си
ноздра, а въ последующия — чрезъ сжщата ноздра,
вдъхва новъ, чистъ въздухъ.
Нъкои предполагатъ, че делфинътъ придру
жава корабитъ, за да улавя по-лесно уплашената
отъ шума на кораба риба. Рибаритъ разказватъ, че
въ тихо време презъ нощьта делфините спятъ лежайки неподвижно на морската повърхнина и че то
гава човъкъ лесно може да се доближи до гвхъ
съ лодка — на нъколко метра.
Месото на делфините- не само, че не е вкусно,
но даже е отвратително по миризмата си и не може
да се яде, като изключимъ само бълия му дробъ,
който по вкусъ наподобява тоя на обикновенната
свиня. Подъ кожата си делфините иматъ дебелъ
слой тлъстина, подобна на тая у свините, която
следъ като се стопи се употръбява като продукгь
въ сапунарството и кожарствотоили като горивенъ
и смазоченъ материалъ. Ето защо, делфинътъ е
предметъ на риболова, особенно около Кавказскитъ
черноморски брегове. Ловътъ на делфинитв се из
вършва съ огнестрелно оржжие — убива се съ куршумъ. По руския черноморски бръгъ има нъколко
завода за топене на делфинова мась, като напримеръ тия въ Севастополь, Балаклава, Керчъ, Сухумъ и др., но — съ увеличаване производството на
минералните масла, тази промишленость почва да
запада въ споменатигв мъста. У насъ тя едва сега
почва да се заражда.
Въпреки, че делфините унищожавате големи
количества риба — вредни еж за риболовството —
тъ се ползуватъ отъ покровителството на много —
практични, но малко културни рибари, тъй като ГБ
имъ правять услуга, като гонятъ рибата къмъ бръта.
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Споменатитъ рибари, нехаятъ отъ това, че когато
делфинитъ гонятъ рибата, една голъма часть по
пада въ ТБХНИТБ уста; даже въ Русия те бъха из
действували законъ за „забраняване лова на дел
фините". само отъ тази гледна точка — че докарватъ рибата въ ржцетъ имъ, безъ да я търсятъ,
не държанки смътка за грамадните проценти отъ
рибния ловъ, които делфините най-безразборно си
удържатъ.
ДелфинитЬ гонятъ и унищожавать много искустно рибата. Много често, ге се нареждатъ въ
концентрични кржгове задъ рибното стадо, намаляватъ постепенно кржговегв, събирайки рибата въ
купъ, следъ което почватъ немилостивото й унищо
жение. ^Рибарите се стараятъ своевременно да откриятъ насъбралата се въ купъ риба, за да я отнематъ отъ устата на делфините. Обаче това много
ръдко имъ се удава. Най-щастливиятъ случай за ТБХЪ
е, когато рибното стадо случайно бжде загонено
въ мрежите (талянитв) на рибаригв.
Следъ силнитв бури, често се срещатъ мъртви
делфини изхвърлени на брега отъ морските вълни.
Тъ трЪбва да се заравятъ веднага, защото при раз
лагането на труповете, наоколо се разнася нетър
пимо — неприятна миризма.
Делфинитъ най-много гонятъ рибните стада на
хамсията, кефала и скумбрията; срещатъ се найчесто изъ морето презъ есеньта, пролътьта и зи
мата, а по-малко презъ лътото.
Черния делфинъ или черната морска свиня*)
(Ое1рпши$ шгзю) е много приличенъ на първиятъ
— току що описания обикновенъ делфинъ. Еднакъвъ е и по размери. Отличава се главно по тъм
ния цвъть на корема си.
Пъхтуна (Ое1ргппиз рНосаепа) **) е по-малъкъ
по разм-ври, отколкото
първите два; той достига
не по-вече отъ 2-5 метра дължина, но обикновен
нитъ екземпляри се измърватъ .отъ 1*5 до 2 метра.
Когато той изкача на повърхностьта на водата, за
да се освободи отъ нечистия въздухъ и вдъхне
чистъ, това явление се придружава съ характеренъ
звукъ — силно пъшкане, отъ кждето е получилъ и
името си — „Пъхтунъ". Той сжщо, както и първигв
си два събрата, е прекрасенъ плувецъ и гони ри
бата (по дребната), която ръдко се изплъзва отъ
острите му зжби. Различава се отъ първигв два
вида делфини освенъ по размъригБ и шума при
дишането си, още и по това, че той се движи близко
около брега, обича спокойните заливи и защите
ните отъ скалитЬ бр%гове и даже понъкога про
никва въ пристанищата и устията на по-голъмитъ
реки. Противно на това — белокоремниятъ (обикновенниятъ) и черниятъ делфини, предпочитатъ
дълбокитЬ места на Черното море и по-рътщо се
показватъ у бреговегв.
Делфините, когато придружаватъ корабитъ и
си играятъ около гвхъ на морската повърхнина
подъ лжчитъ на съживъващото^слънце, представляватъ много интересно зрелище. Тъ давагь на мо
ряците и ПЖТНИЦИГБ по море една приятна и пое
тична забава, а на рибаригв — предизвестие за
близкия богатъ ловъ. Покрай нашигв Черноморски
брътове делфините еж малко познати, още по-малко
изучени и почти никакъ не използвани, като рибно
богатство. А тв биха могли да създадътъ единъ добъръ промисълъ на прибръжното население,
гр. Варна, 16 Май.!$1922 год.
*) РусигЬ го наричать още „офалинъ".
**) Споредъ ,"проф. Остроумовъ — „РЬосаепа соттип15", в споредъ Зерновъ — „Рпосмпв геНса1а НЬеГ.
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Брой

Скалигв при носъ ,,Св.' Константинъ" на североизтокъ отъ Варна.

Северовъ.

• • *

-

ОСТАНКИ КОРАБНИ СЕ НОСЯТЪ . . .
Въвъ буря жестока, всредъ ВЪЛНИТЕ бесни,
Озарени мълкомъ отъ вечеренъ здрачъ,
Останки корабни се носятъ. Безъ пътни
Надгробни, безъ сълзи, безъ плачъ! .". .
Младъ морякъ пригърналъ сь ледена усмивка
Строшената мачта, средъ хищни вълни;
Не чака вечъ той свещенна целувка,
Любовь не вълнува мощни му гърди!
- Тамъ въвъ село родно, черноока девица,.
Дълго ще го чака сь разбити мечти
И в'безсънни нощи тихо предъ светица,
Сълзи ще проливатъ тъжни й очи! . . .
Въвъ буря жестока, средъ ВЪЛНИГБ бесни,
Озарени мълкомъ отъ вечеренъ здрачъ,
Останки корабни се носятъ. Безъ пъхни
Надгробни, безъ сълзи, безъ плачъ! . . .
Бургазъ, 14. XI. 1923 г.
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_

Сгр. В.

НоНууед.

РЪЧНИЯТЪ П Ъ Т Ь К Ъ М Ъ БЛИЗКИЯ ИЗТОКЪ
(Мореплаването по Каспийско море).
Географътъ Лггиг Б]х въ своята забележител
на книга „Политическа География" (издание на
ОИепЬигд МйпсЬеп, ВегНп 1922 г.) пръвъ е обърналъ
вниманието върху голъмото значение на Черно и Кас
пийско морета и нуждата отъ по-голъмо стопанско
сближение сь страните, които обгръщатъ тия морета.
Еднаквостьта на валютата въ Германия и тия
страни ще принуди постепенно да се премести цен
търа на тяжестьта на германската вносна и износна
търговия отъ презокеанските страни къмъ странитъ
въ ближния изтокъ.
Вносътъ въ Герания отъ областьта на Черно
море още преди войната беше за 3 5 милиарда
марки, значи равенъ на тоя отъ цъла Южна Нмерика. Странитк около Черно-море могатъ да снабдяватъ Германия съ памукъ (Туркестанъ) и др по
добни материали. Сжщото важи за Кримъ и целия
Кавказъ. Тия страни еж тъй сжщо стари произво
дители въ областьта на копринената индустрия. Гер
мански произведения могатъ тъй сжщо да бждатъ
разменени съ ленъ, конопъ, козина, кожи, килими,
а отъ Украйна — съ жито.
Търговията на Германия преди войната съ
държавигЬ около Черно море не бе гол-вма. Гер
манското внимание бъ насочено по-вече презъ
океана. Войната, обаче, изтъкна стопанските богатева на тия страни.
Търговията съ Черно-морскитв държави става
ше по-рано, като се изключи Дунава, изключително
по море. Дарданелитв бъха общото устие на всички
ГОЛ-БМИ руски и азиатски ръки, които се втичаха въ
Черно море. Цариградъ бъ най-важния размъненъ
центръ. Войната ни показа и голъмото значение на
Дунава като ръченъ пжть. Още презъ време на
войната, по германска инициатива, по него &Ьха на
правени известни съобщителни подобрения. Часть
отъ тюсъ сжществуватъ и днесъ при „Железнитв
врата" на Дунава.
Сега трескаво се работи за подобрението на
този ръченъ пжть и за свързването му съ Рейнъ
и Везеръ. Французки и английски заинтересовани
групи се борятъ за икономическото и политическо
господство надъ Рейнъ и Дунава. И германската
часть Дунава—Майнъ - Рейнъ ще бжде за неопре
делено връме подъ чужда контрола. Положително
е, обаче, че пжтя Ротердамъ—Батумъ—Баку ще
се оежществи. Кьолнъ, Виена и Буда-Пеща ще
станать морски пристанища. За близкия изтокъ,
обаче, има и други пжтища, отъ които едни сжществуватъ и еж изпитани, а други еж въ проекгь.
Представяната тукъ карта-скица, която се на
мира въ горепоменатата книга, ни дава единъ. прегледъ на тия пжтища. Нъкои нъща отъ тия планове
еж фантастични. Безспорно е, че има и сериозни
проекти. Чрезъ едно съединение на Висла съ
Днестъръ, Данцигъ ще бяде свързанъ направо съ
Черно море. Доказаната неспособность на поляиигв,
които не можаха да запазять плавателностьта на
германската Висла, ще попречи на изпълнението на
проекта. Преди една година въ Варшава се обра
зува дружество подъ името Полско-Балтийско и Чер
номорско общество, което си поставя за задача урежданието на р-Бчнитв пжтища въ Полша. Главната

цель е създаването на едно оживено ръчно съобще
ние между Източно-немско море и Черно-море. Едно
. съобщение между Рига и Черно-море съ малки пла
вателни еждове сжществуваше още преди войната.
Волга е свързана съ Петроградъ чрезъ „Мариинската канална система". Тоя р-вченъ пжть е пропжтуванъ още миналата година съ германския параходъ „Рюгпег". Сега се намира на пжть за Кас
пийско море парахода „ЕпзеН", който принадлежи
на сжщата компания. Два други парахода за тоя
пжть — едина отъ 1000, а другия отъ 600 тона, които
ще бждатъ използувани като моторни параходи, се
строятъ въ корабостроилнята Рюстрингенъ; други
два, споредъ „[ЧаиНса! ОагеНе", ще бждатъ пост
роени въ Швеция. Тия параходи ще бждатъ изпол-
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КЯМЯЛИ

а ) ВОЛГА - ДоиЪ (в» проект»). $) БАЛТИИско
/*\оре - Волга (НА лице) - 6) Вислв -ДнепЬръ
(ВъпроеШЪ). г)КлспнДско морсДрялсксго
езеро (въ проептъ).
зувани отъ Германо-руското транзитно търговско
общество. Въ основаването на това общество взе
участие съветското правителство и единъ германски
консорциумъ, който се състои отъ фирмите Ке1СП5
— ТгеиНапс! — С5е5е15сЬагг, КоЬег1 \Мдпкпаиз — НатЬигд, Беиг сЬе Опеп1Ьапк ипс! ^Низ Вегдег. Капиталътъ на това общество споредъ „НапсЗеЬ — ип<1
^сюзхпе — 2еНипд" възлиза на-250,000 зл. рубли,
отъ които консорциумътъ е внесълъ въ наличность
половината. Обществото ще превозва не само гер
мански произведения, но и руски износни стоки по
ръчните пжтища и Каспийско море въ Персия. Па
раходите ще пжтувзтъ направо отъ Хамбургъ до
Персийското пристанище ЕпгеН. Тв требва да бж
датъ нагодени следователно за плаване по ИзточноНемско море и по ръкитъ; при това требва да се
има предвидъ обстоятелството, че презъ лътото
Волга, въ повечето случаи, е маловодна и отъ дру
га старна, че вълненията на Каспийско море около
делтата на Волга еж често пжти много силни,
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параходи следователно тр-вбва да представлявать особенъ типъ. Досега персийската тър-говия е била въ ржцетъ на англичаните; ТЕ еж вна
сяли стокитЬ по море презъ Персийския заливъ.
Новиягь р-вченъ пжть тр-вбва да открие на руската
и германската търговия нови пжтища въ северна
Персия.
Съветското правителство е много наклонно да
подобри съобщенията чрезъ естествените речни
пжтища. То проектира да съедини Волга сь Донъ
на онова место, дето ТЕ ОК най-близко (60 клм.
въздушна линия) чрезъ единъ каналъ, който да е
плавателенъ и за морски параходи. Единъ амери
кански консорциумъ е добилъ концесия за постойка
на канала. Яко тоя проектъ се оежществи, то Кас
пийско море и града Ястраханъ ще бждатъ вклю
чени въ международния морски пжть. Сжществува
тъй сжщо и преоктъ за съединението на Яралското
езеро съ Каспийско море. Чрезъ това Сръдня Азия
ще се доближи по-вече къмъ международния съобщителенъ пжть и то независимо отъ английската
линия, която минава презъ Персийския заливъ.
Съветското правителство се стреми сжщо да
образува свой достатъчно силенъ търговски флотъ
НОВИГБ

въ Каспийско море. Отъ натоварения съ тоя въпросъ
енергиченъ комисаръ, еж постигнати вече значи
телни успъхи. Държавниятъ съветски флотъ въ Кас
пийско море, споредъ достоверни сведения, брои 30
големи парахода, 35 шлепа и 100 наливни кораба.
Освенъ това, той има още 400 ветрохода, # часть
отъ които служатъ за пренасяне на петролъ. До 4
септемврий м. г. той е разполагалъ съ 42 парахода,
годни за пренасяне на петролъ, които иматъ общо
7538 тона водоизмъщение. Тоя тонажъ ще се увеличи
двойно чрезъ поправка на други параходи. Освенъ
нафтовите параходи, другаря Ри1у]аЬп, който ржководи държавния съветски флотъ на Каспийско море,
разполага съ повече отъ 50 поправени парахода за
други товаръ съ единъ тонажъ отъ 37,850 тона.
Една безжицна станция въ Ястраханъ допринася
, твърде много за регулиране параходното съобще
ние въ Каспийско море.
Да добавимъ още, че руситв проектиратъ да
развиятъ въ Каспийско море и значителенъ воененъ
флотъ, който да бжде пазитель на ТЕХНИТЕ морски
интереси въ сжщото море.
Превелъ отъ „Беи^Не Зсгпггапг!" № 27, 1923 г.
х.р. Витановъ.

Евксиноградъ при лунно осветление
Превелъ И. М-въ.

АНГЛИЙСКИЯ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ ПРЪЗЪ
ПОСЛЕДНАТА ВОЙНА.
Преди световната война, както въ Янглия така
и въ другигЬ страни, не беше оценено значението
на търговския флотъ за водене войната. На него
се гледаше като на органъ предназначенъ само за
чисто търговски задачи. Къмъ бойната мощь се
причисляваше военниятъ флотъ и войската. Частно
морската сила се измърваше съ числото на бронеНОСЦИГЕ, КрЪСТОСВВЧИГБ И МИНОНОСЦИГБ,

Презъ Ц-БЛОТО 19-о столетие, следъ НаполеоНОВИТБ войни, взаимната връзка между тъоговскиятъ:
и военниятъ флотъ се изгуби.. Напраздно Мехенъ*)
предупреждаваше: „Могъществото на море, преди
*) С-Ямерикански морски офицеръ, историкъ и военно
морски мислителъ, извъстенъ съ капиталните си съчинения
„Влияние на морската сила върху историята" и „Влияние на
Морската сила върху французеката революция".
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всичко, зависи отъ търговията, която върви по пжтища, които осигуряватъ най-големи успехи. Воен
ната поддръжка съпътствува търговията за да я
подбужда и покровителствува. До като морето се раз
глежда като една система отъ пжтища, които само
свързватъ земитЬ по между имъ, до тогава значе
нието му оствва като едно владение, което н^ма
собствено преимущество.
Морето или водата е гол^вмиятъ Медиумъ на
природата, както еж паригЬ за търговията. Промени
ли се притока или направлението имъ, това се от
разява на политическите и индустриални отноше
ния на човечеството".
Но самъ прозорливиять Мехенъ, не обхвана
напълно размера на задачите на търговския флотъ
въ време на война и въ мирно време.
Влиянието на общата военна тегоба върху на
родното стопанство презъ време на война не бе
оценено и връзката на това явление съ търговския
флотъ не бъ предвидена. Военната тегоба лиши
главнитк индустрии отъ" най-способните работници.
Тя тежеше на земледЬлието и пречеше на търго
вията. Производителите се превръщаха въ потре
бители. Въ момента, когато народните сили се съсредоточваха къмъ решително сражение, въ стра
ната настжпи изтощаване на всички производителни
източници, което би водило къмъ катастрофа на
народните сили, ако търговскиятъ флотъ не беше
въ положение сигурно да достави на своята страна
излишъците въ сурови' материали и сурови про
дукти на другите страни. Тъкмо тази задача не бе
предвидена преди войната съответно на целия
нейнъ размеръ.
Съ други думи,' презъ 19-о столетие заедно
съ съществуващите големи народни армии беха
построени и големи военни флоти, продоволствува
нето на които чрезъ търговските флоти се потребва
въ много погголемъ размеръ, отколкото това бе
предположено. Стратегическите упорни пунктове на
морските сили по неточните брегове на Англия не
беха обзаведени съ достатъчно големи депозити
за да не се издадать чрезъ това оперативните на
мерения. Вследствие на това требваше всичкиятъ
допълнителенъ подвозъ да се извърши по водни
пжтища.

Възложените задачи на търговския флотъ при
избухване на войната беха:
1. Продоволствуване на действующитБ флоти
съ въглища, масло, муниции, хранителни продукги
и снаряжение.
2. Усилване действующиять флотъ чрезъ по
мощни бойни сили, особено за наблюдателната и
стражева служби, чрезъ което да се направи дей
ствителна блокадата на неприятеля.
3. Пренасяне и продоволствуване на експеди
ционните войски въ Франция, Египетъ, Месопо
тамия, Палестина и Източна Африка. Пренасяне на
различните войскови части отъ Индия, Нова Зе
ландия, Австралия, Южна Лфрика, Канада и НюФаундлендъ до разни бойни театри.
4. Допълнителенъ подвозъ на муниции за
сражаващите се войски отъ Лнглия и Лмерика.
5. Продоволствуване на почти 40 милионния
английски народъ съ хранителни продукти.
За изпълнението на горните задачи беше на
разположение почти половината отъ световниятъ
тонажъ.
По главните задачи ,на търговския флотъ се
явиха, когато стана ясно, че военнияъ флотъ не бе
пригоденъ за действие срещу германската крайсерска, подводна и минна война, за която задача потребваха помощни кръстосвани, търговски кораби,
брегови, стражеви и риболовни кораби. На тЬхъ
се възложи защитата на Английските брегове, тър
говия, презморско съобщение и риболовство, а
флота требваше да остане скритъ задъ линията
отъ риболовните кораби, гдето да изчаква изгодни
моменти. По такъвъ начинъ най-тежката часть отъ
морската война премина отъ военния върху тър
говския флотъ, отъ които много набързо се обра
зува единъ непредвиденъ по-рано помощенъ, стра
жеви флотъ, който требваше да пази Лнглия, вместо
военния флотъ. Обаче неговите източници не беха
добре съобразени, вследствие на което съ течение
на времето често тоя флотъ се намираше предъ пъл
но изтощаване, въпреки което, обаче, той изпълни
своята мисия: да пази Лнглия и да доволствува
нейното население и войски по всички бойни театри,
както съ храна, така и съ муниции.

С. Черноморски.
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ЗАВЕТА НА ЕДИНЪ МОРЯКЪ.
Парахода, който обслужваше Пирейската ли
ния приближаваше Кавала съ разветъ български
трицветъ. Юлското слънце, залезвайки задъ запад
ните височини, осветяваше съ последните си пурпурени лжчи високия масивъ на островъ Тасосъ,
който сега ни прикриваше отъ северо-източния ветъръ. Вълнението почна да спада и съвсемъ се
изгуби, благодарение на естественото прикритие.
Всички пжтници се размжрдаха: радостни, че нема вече да ги люшкатъ морските вълни, ТБ напу
щаха столовете и кабините си, и се събираха на
горния подъ на кораба за да видятъ Кавалското
пристанище, което вече се забелезваше. Следъ
прекарания буренъ день на пжть отъ ДарданеЛИТБ за Кавала, при силенъ североизточенъ ветъръ
и вълнение, гЬ съ особенна радость впиваха очи
въ близкия брегъ и тихото пристанище.

Лзъ бехъ на капитанския мостъ и съ далекогледъ разглеждахъ полузакритото Кавзлско заливче, което въ сжщото време служи и за при
станище на корабите. Слънцето току що бе из
пратило последния си лжчъ до върховете на Тасосъ
и потъваше задъ западните височини на залива,
които се очертаваха резко върху оранжевия небосклонъ. Почна да се здрачва. Кораба съ пъленъ
ходъ пореше почти гладките води на Кавалския
заливъ за да може да отдаде котва преди още да
се е стъмнило съвсемъ. На капитанския мостъ,
освенъ капитана и длъжностните лица, бе и дванадесетгодишниять му синъ, който за пръвъ пжть
пжтуваше по тия места изъ водите на Белото море.
Малъкъ ходъ I Стопъ 1 Тъй дръжъ! Приго
твете левата котва за отдаване! — чу се хриплиятъ
гласъ на капитана. Прислугата на парахода се раз-
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движи за да заеме определените си м-вста при от
даването на котвата. Кораба постепенно намали
хода си, почна да се установява и да заема кот
веното си место.
Отдай л-ввата котва ! Малъкъ ходъ' назадъ !—
изкомандва пакъ капитана. Котвената верига за
дрънча, капитана запов-вда да се спре машината и
следъ нвколко минути всичко утихна. . . Кораба
стоеше неподвиженъ на едно мЪсто въ Кавалското
пристанище, обърналъ носа си къмъ града. Всички
беха слезли отъ капитанския мостъ и се прибраха
да почиватъ, освенъ капитана, азъ и неговия синъ.
И тримата — облегнати на перила съ очи втрен
чени въ красиво разположения и фантастично осветенъ градъ — се любувахме на величествената
гледка. Така изминаха нъколко минути на мечти и
съзерцание.
Пръвъ наруши мълчанието сина на капитана.
— Тате, има ли старини въ Кавала ?
— Да, има. Утре ще излеземъ на бръта да
ги разгледаме, отговори капитана и следъ като се
позамисли малко продължи:
— Хубаво естествено и богато пристанище е
Кавала! Развива добра търговия. Колко много за

губихме отъ това, че не можахме да го задържимъ
за насъ. Какъвъ хубавъ български прозорецъ,
обърнатъ на югъ. Каква богата врата за нашето
отечество къмъ ВОДИТЕ на Егея!
Обръщайки се на Л-БВО къмъ мене, усили
гласа си, и развълнувано добави:
„Винаги когато идвамъ тукъ струва ми се като
че ли пристигамъ въ българско пристанище. Считамъ го наше."
А следъ това, като се обърна на дъсно къмъ
сина си, съ твърдъ наставнически гласъ, каза:
„Запомни добре, сине мой. Кавала е бъл
гарско пристанище. Презъ балканската война въ
1912—13 година си го възвърнахме отъ турцитъ,
но съ Букурещския миръ ни го отнеха. Презъ по
следната общоевропейска война ний се бихме за
него, пакъ си го възвърнахме, владъхме го, но'не
можахме да го задържимъ. Сега на васъ младигЬ
остава да го вземете и да бждите умни да го за
държите. Кавала е билъ български, на България
е най много нуженъ и български требва да бжде!
Помни винаги ТЕЗИ ми думи, скъпи сине мой!"
Кавала, юлий 1923 год.

«т1-игчи.ичтчч<ии«цу1'»11НЯ]

Приложение на моторните кораби въ германския риболовъ. Мотора съ вжтрешно горене е призванъ да
играе въ Германия важна ролъ въ областьта на ри
болова въ открито море, а така сжщо и въ крайбреж
ния риболовъ. Употръбата на парната машина въ
малките рибарски кораби се оказа неикономична.
Първо тя струваше твърде скжпо, сетне тя заемаше
отъ самото начало твърде много место на ецинъ корабъ, чийто размери биватъ строго пресметнати.
Въ средите на морския риболовъ се видеха при
нудени да прибътнатъ къмъ другъ типъ двигатель.
Освенъ това и високите цени на каменнигв вжглища еж подействували за въвеждането на мотора *
за двигатель.
Нещо по-вече, модерния риболовъ изисква не
само приспособени за-цельта кораби съ мотори на
които може да се разчита, но и единъ тралъ нагоденъ къмъ обстоятелствата. Тоя тралъ требва да
работи механично, ако искаме да извлечемъ нъкаква полза отъ него. СтаритЬ ржчни тралове бЪха
заменени съ модерни, движени механично.
Колкото се отнася за течното гориво, то днесъ
употребяватъ нечистъ петролъ и газолъ, които струватъ много по-ефтино отъ чистия петролъ, който
нъкога се употребяваше. Едно твърде чувствително
неудобство за риболова въ открито море съ мо
торни кораби до сега бе липсата на уредени стан
ции съ течно гориво близо до германските край
брежия.
ВегНпег ТкЬтагкх известява, че въ това от
ношение се е въвело едно подобрение, понеже дру
жеството Оеи&сп-Атепкатзспе Регго1еит СезеНзсЬаК е инсталирало въ твърде важни мъста близо

до каналитк, крайбрежията и ръчнитв пристанища
станции за пръко предаване на течно гориво.
Понастоящемъ е открита една отъ най-модерно
организираните инсталации върху земигБ на адми
нистрацията на канала Кайзеръ Вилхелмъ при Холтенау.
Имайки предвидъ голъмиятъ интересъ, който *
се проявява отъ заинтересованите- кржгове по от
ношение организирането на подобни станци, ние
даваме тукъ едно кратко описание на тая инста-"
лация.
Инсталацията — типъ Хоптенау.

Резервуара инсталиранъ по направление на
шлюзовете (савацитв) отъ десния брътъ на канала
има видъ на цилиндъръ. Той е б метра високъ, а
диаметърътъ му е 9 метра. Вм-Бстимостьта му е 400
куб. метра: Около резервуара е построенъ- зидъ,
който въ случай
на изтичане отъ резервуара, може
да задържи 3Д отъ съдържанието на казания резервуаръ. Течностьта се влива въ резервуара посредствомъ една помпа, поставена край него; и об
ратно, посредствомъ една друга помпа, тя се из
карва отъ тамъ и чрезъ подземни тржби, съ 100 милиметра диаметъръ, достига до местото, гдето еж ин
сталирани станциите. Краищата на тия тржби водятъ въ трапове съ малки' разм-ври, като вевки
трапъ е затворенъ съ желъзна клапа и покритъ сь
навитленъ капакъ. Това еж така да се рече вто
рични резервуари. За да се получи връзка между
вторичните резервуари и кораба, служать спе
циални каучукови тржби. Всички части на инстала
цията еж много добре организирани и благодарение
на своята твърде проста и много солидна постройка,
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тя не представлява никаква опастность за окол
ностьта.
Складираната, течносгь се отнася къмъ .мине
ралните масла отъ 3-й класъ, които не. даватъ. за
палителни изпарения, освенъ ако се нагрлзятъ до
температура 65° С и повече.
Подобна на тая на „Оеи*сп—ЯтепкашзсНе Ре1го1еит ОезеИзспагГ, станция, е уредена и друга подъ
администрацията на Беи^спе Випкезб! ОезеНзспаН т .
Ь. Н. въ ВгипзЬйие1коод.
(Превелъ отъ: .Ьа респе тагШте* — Н. П. Ивановъ).

Значението на думата „тонъ*. Комисията за оп
ределяне мЪркит-Б предлага следнето въ герман
ското електро-техническо списание, книга 22 отъ
1923 год.:
1) Въ физическата мърна система за единица
маса да служи 1 тонъ, т. е. 1000 пжти по-голъма
маса отъ тая, която има международния образецъ
на килограма въ Парижъ.
2) Въ техническата м-врна система за единица
сила (или тяжесть) да служи тона* г. е. 1ООО пжти
по-голвма сила отъ тая, съ която се притегля го
реказания образецъ въ коя да е точка на земната
повърхнина.
За обяснение на тия единици нека си спомнимъ, че маса и сила не е едно и сжщо нещо; подъ
маса разбираме количеството вещество, което тя
лото съдържа, безъ да обръщаме внимание на си
лата, съ която тая маса се притегля отъ земята.
Теглото на едно ГБЛО, обаче, е една сила, която е
равна на произведението на масата му по ускоре
нието, което му съобщава земното притегляне. По
тоя начинъ всъки единъ параходъ въ всЬко мъсто
на земната повърхнина представлява еднаква маса,
когато теглото му за различните мъста е различно,
понеже земното привличане се мени. Напримеръ
въ Петербургъ то е съ 4°/оо по-голъмо отъ това въ
Манила. Единицата маса 1 тонъ = 1000 кгр. е по
зната. Единицата сила 1 тонъ, обаче, е нова. Въ
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Картина отъ Ял. Мутафовъ.

мореплаването къмъ тритЬ значения, които думата
„тонъ" е имала, прибавятъ и четвърто — първитв
три еж:
а) Регистръ — тонъ, пространство, което е =
на 100 английски куб. фуса = 2.833 куб. метра.
б) Янглийския тонъ, пространство — 40 ан
глийски фуса = 1,132 куб. метра.
в) Единъ тонъ — тегло = 20 центнера = 2240
английски фунта = 1016 килограма.
• Въ сжщность това не е единица сила, но еди
ница.— маса, понеже за едно и сжщо ГБЛО тя се
см^та като независима отъ положението му върху
земята. Ако и новата единица сила 1 тонъ се въ
веде, трябва да се нарича сила — тонъ, за да се
изб-Бгнагь недоразуменията. Тогава въ мореплава
нето ще има 2 различни единици тонъ за простран
ството: 1 сила-тонъ и 1 маса-тонъ (физиката).
Сжщата комисия моли всички писма относно
нейното предложение да се отправятъ до канцела
рията на дружеството ВегНп \У 57, Ро^аглег 5н\
66. Може би, настоящата бележка ще бжде отъ
интересъ за моряците.
(Превелъ отъ Оеи15сЬе ЗеЬШапй, № 17, 1923 г. Хр. Витановъ).

Френското знаме на Дунава. Преди войната френ
ското знаме на Дунава се застжпваше отъ единъ
малъкъ шлепъ съ 200 конски сили и отъ 10 лодки,
които принадлежаха на фирмата Дрейфусъ и служаха главно за пренасяне зърнени храни въ Браила.
Вследствие решението на американския еждия —
арбитръ по въпроса за секвестираните германски
и австрийски параходи, днесъ френското знаме на
Дунава се разв-вва върху 12 шлепа съ 6400 конски
сили и 70 лодки съ 63000 тона обща вм-встимость.
За да ржководи • тоя флотъ и да разшири френ
ската търговия въ централна Европа френското пра
вителство основа компанията „Зойеге а"е г1аУ1даНоп
ОопиЬйеппе" (5. N.0.), която ще работи съ съдей
ствието на „Сотрадшез Рга1зте*" и „Меззадепез
МагШтез". Правителството субсидира 5. N. О. и
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Изъ риболовството въ Месемврия.

Почистване и сортиране уловената риба.

го контролира чрезъ СВОИГБ чиновници. ПО тоя начинъ натоварените френски стоки въ Марсилия могатъ подъ френско знаме по Дунава да достигнатъ
до Регенсбургъ..

които ще послужи за въоржжение на старигБ па
раходи, а другата за новопостроените. Въ следующата година тия арсенали ще приготвятъ още потежка артилерия.

(Изъ ,Оеи«5сЬе ЗсЬШапН, № 17, 1923 г. Хр. Витановъ.)

; Правителствениягь вестникъ на съветското пра
вителство пише следното за бждащето на Русия
като морска сила: „Не требва да ни очупва обстоя
телството, че новиятъ ни флотъ, ще бжде построенъ и въоржженъ въ Русия. Още въ старо време
Русия е била независима отъ външния свътъ по
отношение на своето морско въоржжение ; рускигв
корабостроилни строъха голъми военни параходи,
които бъха сжщо тъй добри, както и тия на чуж
дите държави; сжщото б-вше и съ оржжието и машинитъ. Безспорно е сжщо, че знанието, таланта
и опитностьта на рускигв инженери еж допринесли
много за развитието на оржжието за морскигБ
войни. Усилията, които се правятъ, за да се доведатъ рускигв корабостроителници до по-раншната
си продуктивность, требва да продължаватъ. Въ
настоящия моментъ ний се нуждаемъ най много отъ
кръстосвани и подводници, понеже това еж найефикаснитъ оржжия срещу ВЪЗМОЖНИТЕ наши не
приятели, които би заплашили нашитъ бръгове и
пристанища.

Възстановяване на рускиять флотъ. Русия прави
големи усилия да създаде отново силенъ и внушителенъ флотъ. За цельта е събрала чрезъ публична
подписка значителна' сума; независимо отъ това,.
Московскиятъ отбранителенъ сьветъ е отпусналъ
50,000,000 златни* рубли. Направениятъ прогресь е
толкова значителенъ, че още презъ това лъто ще
бждатъ готови за служба следните морски сили:
въ Балтийско море—два дреднаута („Марагь" и „Па
рижка комуна"), кръстосвачътъ „Аврора", 8 разру
шители, 12 миноносеца, 10 подводника, както и
значително число малки моторни и минни плава
телни сждове; въ Черно море: 3 канонерски лодки,
3 разрушители и 3 подводника. Разбира се, това
силно нарастване на руския флотъ безпокои сьседНИГБ Балтийско-морски държави, особно Финландия
и Летландия. До колкото се знае, обаче, новиятъ
проектъ на Троцки е много умеренъ. Той пред
вижда постройката на единъ малъкъ кръстосвачъ
(въ дадения случай единъ параходъ отъ типа на
Светлана), 5 разрушители и 7 подводника за Бал
тийско море, така сжщо 4 разрушители и 10 под
водника за Черно море. ..
До скоро време рускигв арсенали не можаха
да приготовляватъ орждия отъ голЪмъ и срЪденъ
калибъръ; гвхната работа се ограничаваше въ про
изводството на малокалибрени скорострелни орждия и минохвъргачки. Артилерийските арсенали б-вха
съвсемъ разсипани. Следъ като бъха възстановени
отново и снабдени съ достатъчно число опитни ин
женери и работници, почнаха да приготовляватъ и
тежка артилерия и вече еж предалиГОЛ-БМОЧИСЛО
5" (127 см.) и 6" (15'2 см.) орждия, една часть отъ

Обаче, въ скоро време ний ще имаме й го
леми военни параходи, които ще възстановяватъ
престижа на Русия по море и които поради това
тръбва да не отстжпватъ на най-добригв чужди во
енни параходи, нито по артилерия, нито по бър
зина. Който смъта, че Русия е безсилна вънъ отъ
своитъ териториални води, той се лжже много. Ний
требва да създадемъ единъ флотъ, който да отго
варя на достойнството на народа ни и да е доста
тъчно силенъ, за да се противопостави на ония,
които безъ всЬкаквб право искатъ да се месягь въ
нашата свобода".
(Превелъ изъ ЗсШЪаи — Витановъ).
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ЗЖ^Чйсло на
,. ь.преминалигв
••... кораби

Бруто 'тонажъ
въ милиона
; ,,тона

Пренесени
стоки въ
хиляди тонове

18324
1910 • •: 4553 .'
• 23-0
25776 .
277 .
1913
5085
6775
11-4
1917
2353
28-6
21360
1922
4345
31-0
22368
1923?)
4672
Разпределението на националностьта на корабигв е било така:
: "

•

3 Н Н МЕ

•

-

.

Число на преми. налигЪ кораби
1913 г.

1922 г.

Нето-тонажъ въ
милиона тона
1913 г.

1922 г.

2736 12,1
13,4
• 2951
Английско
Германско
778
149
3,41,03
Французко
256 . 215 .0,93. 1,00
Нидерландско '••
342 : 455
1,3
2,16
Италианско '
110
225
0,29
0,86
Японско
68
170
0,34
0,93
•Американско
8
137
0,007 0,67
Руско
110'
12
0,34
0,04
\ Горнигв цифри показвать какво Англия все
пакъ запазва първенството на морската-търговия
въ Канала. Преминалия французки корабенъ тонажъ
се е увеличилъ малко. Най-гол-Бмо процентно уве
личение е показалъ американскиятъ тонажъ. ,Покачилъ се е сжщо значително и преминалия йгалиянски тонажъ. Числото на преминалигв японски
кораби и товари презъ Суецския каналъ се е увели
чило по-вече отъ два пжти. Холандското движение
по канала сжщо е показало увеличение. Руския
търговски флотъ въ канала почти се е загубилъ, а
германскиятъ е. намалилъ движението на Л/з отъ
това, което е било, преди войната. Австрийския
търговски флотъ отсжтствува напълно, тъй като неГОВИТБ кораби еж предадени на италианското пра*
вителство.
>
(Изъ „Оеигзспе Зсгпггапг!" № 24, 1924 г.).
Масло, брашно и торъ отъ риба въ Съединените
Щати. Въ Съединените Щати използването на
второстепенните рибни продукти добива пжвма
важность. Ние вече знаемъ за новия способъ,
по който въ Америка се приготвять маслата отъ
черния дробъ на херинга, чрезъ който способъ се
добива масло, което може да се сравни съ моруновото масло и се цени, както това последното..
Тукъ ще се ограничимъ да цитираме само
КБКОИ цифри, които посочватъ каква важность е
добило по крайбр-Бжнигв м-Ьста на Атлантическия
океанъ производството на рибнигв масла презъ
1922 година:
38,000 варела отъ по 50 галлона
Нюйоркъ ; .
Нюжерсей . .
Коннекуикюръ . 1,555
. 9,000
Делавваръ
Шезапеакъ : . 46,941
Сев. Каролина . 11,123
Георгия
. . . 2,709
Флорида . . . 6,000
Всичко 122,748
*) Числата показани за 1923 год. еж само за първото
полугодие.

'

Въпреки тая внушителна цифра отъ 122,748
варела, по производството си 1922 год. се оказа
по-долня отъ предшедствующата 1921 год., когато
:
то достигна до 128,876 варела. Тая разлика се дължи
единственно на по-трудни и по-малко ползотворни
ловидби, отколкото на по-малкитЬ усилия на ин' дустриалцигв. Напротивъ тия последните увели
чиха рибарския си флотъ съ 20 еденици и презъ
;
''месецъ августъ 1922 год. образуваха подъ предсе
дателството на Ш. /?. Могзе отъ Нюйоркъ сдру
жението: „V'Атегкап /ЛУЙ оИзаззоссаНоп"', това
сдружение подпомага материално СВОИТЕ членове
и защищава интереситв имъ.
Цената на рибата, която презъ време на вой
ната (1918 год.) бе достигнала до 1 доларъ и 2 цента
, като че ли се затвърдява по настоящечъ на 0'40
долара. Презъ 1922 год. ср-вднята цена на рибното
масло бе 39Чз цента.
Превелъ отъ: яЬв РбсЬе МагШте"
№ 273, стр. 577. Н. П. Ивановъ

Откриването на най големия сухъ докъ въ света.
На 29 октомврий 1923 год. въ пристанището «1оНп
(Канада) е билъ откритъ и предоставанъ за из
ползуване единъ новъ сухъ докъ *) съ следните
размери: дължина 305-5 метра, широчина -38 метра
и дълбочина подъ морското равнище 12 8 метра.
Къмъ дока еж приспособени два понтона за зат!
варянето му и то така, че когато дока е. затворенъ
съ външния понтонъ, той има горепосочените раз
мери, а когато се затвори и съ вжтрешния пон!
тонъ, то дока се раздкпя на два по-малки дока —
• вътрешенъ съ дължина 152*4 метра, и външенъ
(по-близкия до морето) — 198'1 метра. За пома!
гане при вкарването на корабитЬ въ дока еж
приспособени 10 електрически шпиля (барабани),
а за снемане и поставяне на тежки предмети —
единъ подвиженъ кранъ отъ 20 тона повдигателна
. сила, който може да работи на 24-4 метра въ коя
да е посока около себе "си, когато е на едно мЪстб.
ДОКОВИТБ помпи се привеждатъ въ движение сжщо
съ електричество, и развиватъ една мощность отъ
' 2000 конски сили. При дока се намира ецинъ специаленъ корабъ отъ 1800 тона водоизмъчцение за
извличане отъ дока•' поправените кораби и рабо
тилници за поправки на корабитв, въ които могать да "работятъ едновременно 5000 души.
(Из „\У. Р. Н.и, превелъ С. Ч.)
Едно забележително морабовлачене. Холандските
корабовлекачи „НитЬег" и „Роо!гее" заедно съ
единъ плаващъ докъ, влаченъ отъ ТБХЪ, еж при
стигнали въ Тапфопд Рпок (Холандска Источна Ин
дия). Плаващиятъ докъ, който може да повдигне за
поправка единъ корабъ отъ 8000 тона водризмещение, е дълъгь 137 метра и широкъ 29 метра.
Той е построенъ
отъ „ВоигдегЬои! Зсгпггзи/егК ипг!
Ма5СгппепгаЪпкИ въ Ротердамъ за ТапсЦопд-РпокБоскдезеИсНаЙ. Пжтуването на влекало е продъл
жавало 4 месеца и 3 дена, изминати еж 8700 морски
! мили пжть и не се е случило нищо особенно. Презъ
време на целото пжтуване дока не се е спиралъ въ
никое пристанище, освенъ въ Портъ-Саидъ, и е
билъ всичкото време въ движение. Това е било
постигнато чрезъ постоянното сменяване на двата
влекача. Когато едина влекачъ е влачелъ плаващия
докъ, другиятъ се е запасявалъ съ вжглища въ
*) М-БСТО за поправка на корабитЬ.
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н-вкое пристанище, а следъ това го е настигалъ
и смЪнявалъ, за да се запаси и той сь вжглища
въ най-близкото пристанище.
(Превелъ изъ Ж\У. К. Н". № 24, 1923 г., С. Ч.)

Съотношението на водата и сушата на нашата
планета По тоя въпросъ професора въ океанографическия институтъ на Франция •— А. Вегде1, въ
единъ свой трудъ отъ 1920 год. — „1_е5 РгогЛептез
с!е ГОсеап — дава следните данни:
Подъ думата океанъ изобщо се разбира вод
ната маса, която покрива почти 3'4 отъ земния
глобусъ. Цълата повърхность на нашата планета
е равна на 510,100,800 квадратни километра. Отъ
нея водите заематъ едно пространство отъ 365,982,450
квадратни километра повърхнина, а за сушата оставатъ само 144,118,350 квадратни километра про
странство. Повърхнината на водата представлява
0717 часть отъ повърхнината на целото земно
кълбо, а отъ това следва, че отношението на вод
ната повърхнина къмъ това на сушата е 2"54.
За да имаме една пълна идея за количеството
на, водата върху нашата планета, не е достатъчно
да познаваме само нейната повърхнина. Необходимо
е да имаме и представа за нейния обемъ. Днесъ
се знаять дълбочините на океанигв и учените раз
полагал» сь достатъчно много данни за измерени
дълбочини, за да могатъ да съставять топографическа карта на океанското дъно. Знае се, че найголемата дълбочина измерена до сега е 9,788 м.
(сь около 200 метра по-малко отъ 10,000 метра)
и че тая дълбочина се намира въ западната часть
на Тихия океанъ при Филипинските острови (91 56'
северна широчина и 126* 40' источна дължина).
Знае се още, че среднята дълбочина на океаните
и моретата е 3,680 метра, която като се умножи
на общата водна повърхность на земното кълбо
ще даде единъ воденъ обемъ отъ 1,330 милиона
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кубически киломретра. Тъй като обема на земната
повърхнина, намираща се надъ средното равнище
(ниво) на океанитъ е 100 милиона кубичести кило
метра, то излиза, че общото кубическо съдържа
ние на водитъ е 13 пжти и Уз ПО-ГОЛ-БМО отъ това
на сушата. Съ други думи казано въ КОТЛОВИНИТЕ.
кждето се помещавате водигв
на нашата планета,
може да се помести 131/з пжти всичката суша.
която е надъ равнището на водигв.
(Превелъ отъ френски: С. Ч.)

Трудова морска комисия. Втората международна
конференция на труда въ Генуа, 1920 г., чиито за
сягащи изключително морския трудъ международни
спогодби еж ратифицирани, както е известно и
отъ България, б-в учредила една трудова морска
комисия сь цель да сътрудничи съ международното
бюро на труда въ Женева по всички морски трудови
въпроси.
Въ последната си трета сесия, комисията, съ
стояща се отъ шесть представители на корабопритежателигв, шесть представители на моряците, двама
представители отъ административния съветъ на Бю
рото, единъ отъ работодателската и единъ отъ ра
ботническата група, е взелъ редица резолюции от
носно условията на работата въ риболовството,
протекцията на моряците 'противъ венерически бо
лести, международната кодификация на закони за
сягащи матросите, статистиката на морски злопо
луки и пр,
По предложение на самитЬ корабопритежатели, комисията единодушно е гласувала довърие
къмъ Бюрото, което не само съ документацията
си, но и съ личнитЬ си връзки съ разни морски ор
ганизации е допринесло много, за създаване на хар
мония и благотворно. сътрудничество между тия
организации.
''

(Известия на Главното Управително Тело на Б. Н. М. Сговоръ, разпоредби, изъ живота на клоновете и пр).
БЪЛГАРСКИ НДРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
При 0тд*лъ (Домакинство).

СЪОБЩЕНИЕ № 1 .
на Гл. Управително Тело — 26 януарий 1924 год.
1) Поради напущането на града Варна отъ
н-вкои членове на Главното Управително Твло, въ
СВОИТЕ общи събрания на 17 и 25 т. м- Гл. Упра
вително ТЕЛО се преустрои както следва:
1-ви 0тд*лъ (Председателство).
1. Председатель Петъръ Стояновъ — кметь
на гр. Варна.
2. Първи Подпредседатель Д-ръ Недълковъ.
3. Втори Подпредседатель Василъ Игнатовъ—
гьрговецъ.
4. Секретарь, Иванъ Михаиловъ, Директоръ
на Морското Маш. Училище;
5. Двловздитель Г. Слазян овъ.

6. Домакинъ Петъръ Кашлакевъ — Директоръ
на МорскитЬ Специални Школи;
7. Касиеръ Мичманъ I рангь Цаневъ Стефанъ.
III 0тд*лъ (Книжовно просвЬтенъ)
8. Редакторъ Сава Н. Ивановъ.
9. Помощникъ редакторъ Иванъ Стояновъ —
преподавателъ въ Търговската Дкадемия.
10. Библиотекарь Сава Стефановъ —• Началникъ на Морската Полиция.
>
11. Лдминистраторъ Поручикъ П. Павловъ.
IV. 0тд*лъ (Морски музей),
12. Първи уредникъ К. Шкорпилъ- археологъ.
13. Втори уредникъ Ялександър-ь Маноловъ
— Директоръ „Български Лойдъ".
14. Трети уредникъ Генчо Панчевъ.
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Съветници:

15. Капитанъ II р. Стателовъ.
16. Инженеръ Теодоси Атанасовъ.
17. Инженеръ Т. Каракашевъ — Директоръ
на Б. Т. Параходно д-во.
18. Златанъ Бръчковъ.
19. Борисъ Сакжзовъ — Преподаватель въ
Търговската Академия.
Запасни членове:
20. Никола Бабевъ — Командиръ на търговски
параходъ.
2 . Г. Лнгеловъ — търговецъ.
22. Д-ръ Койчевъ — на специализация въ
- Америка.
23. Майоръ Влаевъ — премъстенъ въ Видинъ.
24. Минчо Станевъ — премъттенъ въ Плевенъ.
2) Гл. Управително Твло е изработило изло
жение за просветната политика, която требва да
се следва по българското Черноморско крайбрежие.
Изложението ще се поднесе на г. Министра на
Народното Просвъщение, а сжщо и на ц-Ълъ редъ
педагози и общественици. .
3) Гл. Управително Твло е решило свикването
въ гр. Варна въ най-близко време на малъкъ съборъ
отъ представителите на клоновегв по Черномор
ското крайбрежие за изработване и установяване
дейната програма на Сговора относно стопанското
и културно повдигане на .крайбрежието.
' 4) Възъ основа чл. 67 отъ устава, гл. Упра
вително Тъло е назначило две комисии, които да
разучатъ въпроситв за .Развитието на Българ
ското мореплаване въ свръзка съ държавното
законодателство" и за „Създаване на българска
корабостроителна индустрия' и да йзработятъ
проекто-становища на Сговора по тЬхъ.
5) Основанъ е клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ
въ село Емине на Черноморския, брътъ. Съ него
клоновегЬ по Черноморското крайбрежие ставатъ
10, а всички клонове въ страната ставатъ 34.
6) Търновскиять клонъ е организиралъ „Мла
дежки Морски Сговоръ" т. е. Морски Легионъ въ
морска униформа по р-вка Янтра. За тая цель той
има три лодки и е поржчалъ въ Варна още че
тири лодки.
Двловодитель: Г. Славяновъ.
На 29 номеврий 1923 г. се е образувалъ клонъ на
Б. Н. М Сговоръ въ гр. Ахтополъ. Състава на упра
вителното тъло на клона е следниятъ:
Председатель — Атанасъ Панайотовъ, н-къ
митницата.
Подпредседатель — Димитръ Коларовъ, тър
говецъ.
Секретарь — Асенъ Даскаловъ, основенъ у-ль.
Касиеръ — Димитръ Марковъ началникъ на
пощата.
Домакинъ — ЖелЪзъ Даскаловъ, зап. капитанъ^
Запасни членове:
Янко Костовъ, търговецъ.
Тодоръ Михайловъ, търговецъ.
Провгьрителенъ съветъ:
Цвътана Буюклиева, директорка на прогимн.
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Никола Чифчиевъ, секретарь-бирникъ.
Райна Георгиева, прогимн. учителка.
Запасни членове:
Димитръ Войниковъ, прогимн. учитель.
Мара Казасова, основна учителка.
На 4. XII. 1923 год. се е основалъ клонъ на Б. Н.
М Сговоръ въ с. Емине (Анхиалска околия). Състава
на управителното твло на клона е следниятъ:
Председатель — Добри В. Казаковъ.
Секретарь-касиеръ — Кирилъ Даракчиевъ.
Членове: Димитръ Алексиевъ, Димитръ Вълчевъ и Марко Вълкановъ.
Горно-Орьховския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ е ималъ
общо редовно годишно събрание на 23. XII. 923 г.,
въ което е избрано ново управително тъло на клона
въ съставъ:
Председатель - Филипъ Махмудиевъ, адвокатъ.
Секретарь — Стоянъ Момчиловъ, адвокатъ.
Касиеръ — Асенъ В. Людскановъ, търговецъ.
Членове съветници: Владимиръ Секуловъ, тър
говецъ; Стоянъ Габровски, търговецъ.
Запасни членове:
Христо Аврамовъ, банковъ чиновникъ.
Атанасъ Дончевъ, търговецъ.
Контролна комисия:
Илия Николовъ, банковъ чиновникъ.
Анастасъ Бошняковъ, чиновникъ.
Георги В. Людскановъ, търговецъ.
Запасни членове:
Иванъ Стойновъ, банковъ чиновникъ.
Стефанъ Юрдановъ, шивачъ.
Книжовно просветния отделъ при Б. Н. М. Сговоръ
препоржчва на библиотеките на клоноветв и чле
новете на Сговора издаваното въ Варна отъ дирек
тора на практическото рибарско училище списание
— „Рибарство и отраслитгь му", което е препо
ръчано и отъ Министерството на народното просв-вщение. Това списание представлява единъ голъмъ
даръ за нашата бедна морска литература. Списа
нието завършва вече първата си годишнина и отъ
1 априлъ започва втората. Годишниятъ абонаменть
на списанието е 100 лева, изплатени на веднажъ
или на два пжти.
Главната цель на списанието е да ратува за
преуспяването на рибарското дело у насъ, като
просвещава нашите рибари и запознава общество
то съ рибното стопанство. Списанието застжпва и
следнитЬ специални отдели: 1) Кореспонденции отъ
разни рибарски центрове въ страната, 2) Запитва
ния и отговори и 3) Рибарски книгописъ.
Главното управително тъло на Б. Н. М Сговоръ
въ едно отъ последните си заседания е взело ре
шение за многократни публикации на обявления
въ сп. «Морски Сговоръ" да се правятъ следнитЬ
отстжпки:
За две и по-вече публикации, до 5 включи
телно, 10% отъ обявената цена за обявленията.
За многократни публикации, по-вече отъ 5
пжти, 15°/о отъ обявената цена за обявленията.
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ДрЪнски, .Пенчо. — „Въ здщита, на рибарските коо
перации" (Р., год. I, брой 7 и 8, Варна, IX и X,
1923.год., стр. 3 и 4). ....
Др-кнски, Пенчо. — „Къмъ характеристиката на Чер
номорския риболовъ". (Сжщото .списание.

(Приключенъ на 1 февруарий[11924 г.).
СЪКРАЩЕНИЯ:
И. Б. Т. К. — Известия на Бургазската ТърговскоИндустриапна Камара.
. _.А
М. С. — Списание «Морски Сговоръ".' •
.
Р. — Списание „Рибарство и отраслите .му."?;
я .
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Пнгеловъ, Т. — „Кратки бележки за нашето мореплавание". (М. С, год. I, брой 2, Варна, фев*
руарий 1924 год., стр- 3 и 4).
Н. Н. — „VIII националенъ рибарскиЦ конгресъ въ
гр. Булонъ (Франция)". (Р., год. I, брой 7 и 8,
Варна, IX и X, 1923 год., стр. 9 и 10).
Ва1<Ш, П1Ьег1. — „Ешсюз е1егпеп*а1гез с!е тегеогоюд1е ргайцие". (иЬгате СаиЙиег МИагз е1 Ое,
55 яиа1 с!е Огаисю — Аидизйпз, Рапз — VI).
ВеШх, (Зеогд — ИВоог5еае1п" — \Мез1егтаппз ЗрогЬЬйсНеге! — (УаИег Вапдегт., НатЬигд, Ооуепгюг).
Б. Н. М. Сговоръ въ София. — (в. Слово, год. II, брой
475, София, 17. XII. 1924 г.).
Б. — „Практическото значение на научнигв изслед
вания по отношение на морския риболовъ и
приложените къмъ него индустрии" (Р., год. I,
брой 7 и 8, Варна, IX и X, 1923 год., стр. 6—9).
Бждащето на Солунъ. — (Изъ статията — „Ключътъ
на БалканигЬ" — в. Слово, брой 494, София,
11.1.924 г., стр. 1).
Блоуинъ, В. — „Въоржжение на малкитъ* рибарски
кораби" (Р., год. I, брой 7 и 8, Варна IX и X,
1923 год., стр. 19).
В.
Вносъ презъ Бургазската митница за м. юний 1923 год.
(И. Б. Т. К., год. VII, брой 39, Бургазъ, 19. I.
1924 год., стр. 4).

Евксиновъ— „Д-влба на. морето" (М. С, год. I,
брой 2, Варна, февруарий 1924 год., стр. 8 и 9).
3

Зпатаровъ, Д-ръ Не. — „Изъ тайнигБ на морето" —
Биологическа беседа — София 1923 г. (Кни
гоиздателство „Акация", ул. Раковска" № 33 А.)
Задъ границите на човешкото разбиране, (в. „Зора",
брой 1369, София, 1 януарий 1924 год.
•.'

(Сжщото списание, брой 40, стр! 4).
Вносъ презъ Бургазската митница за м. авгусгь 1923 г.
(Сжщото списание, брой 41, стр. 4).
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Саг1е оКюеНе йез 51аИопз гасПоШбдгарг^иез. (ипюп
ШедгарИяие 1п1:егпаНопа1е, Вегпе).
Ковачевъ, В. Т. —- „Сладководната ихтиологична
фауна въ България" (Архивъ на министер
ството на земледълието и държавните имоти,
томъ III—193 год.).

Грабовски, Д-ръ Т. Ст. — „Варна, Полша и Владиславъ Ягелонски". (Полска библиотека № 8 —
Издание на Полско-Българското Дружество въ
София).
СоМдгаЬег ипс! РНагиег. — Дмзспеп Зйфо! ипа1
Аяиаюг" — ЕНеЬтззе а!з Зеетапп — ^ег!ад
Рпе^псп ЛтЗгеаз Рег1пез А.-0. ЗгиЙдагг. —
Сойга).
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Люба — „На морския брътъ" (Анемони — стихове
1921 год., стр:' 66).
Люба — „Отъ морския брътъ" (сжщата книга,
стр. 67).
Люба — „Застрашения корабъ" (сжщата книга,

': " .

Даскаловъ, П. Н. — „Българския Народенъ Морски •
Сговоръ" (Илюстрация „Светлина" год: XXXII,
кн. 1, София 1924 год. стр. 7).

.:.-"

Ивановъ С, Кап.-лейтенангь — „Дълбочината на
Черно-море". (М. С, год. I, брой 2, Варна,
февруарий 1924 г. стр. 2).
Изъ нашия риболовъ — (Р., год. I, брой 7 и 8, Варна
IX и X, 1923 год., стр. 10—15). Изъ западно.европейския риболовъ — (Р„ год. I, брой
7 и 8., Варна IX и X, 1923 год., стр. 15—18).
Изъ живота на Б. Н. М. Сговоръ — (сжщото списание,
стр. 20).

Вносъ презъ Бургазската митница за м. юлий 1923 год.

д-

;,-„•••

ДрЪнски, „Пенчо. ,—. „Ловътъ на делфини и добива•I • • нето на делфиновото масло у насъ". (Р., год. I,
: -броиТи 8, Варна, IX и!Х, 1923 г„ стр. 11 и 12).
Дренски,";Пенчо, .-1 „Материали, по биологията на
ркомбр^йята (ЗсотЬег ЗсотЬег Ь) въ Черноморе", (Списание на земледъ\пческигБ испита" телни институти въ България, год. II, брой 5
—6, стр. 373—406). . ' \ .
ОигНег,' РеЧег. —' „Оаз ОеЬенптз <1ез р15сЬез" —
Е т е ггйпсНпзШспе ЕггаНюпд. (Уегюд Нег^ег
& С6, РгеШигд лгп Вгаздаи).
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Люба — „Фаръ" (сжщата книга, стр. 69 и 70).
Люба — „Бежанци" (сжщата книга, стр. 72—82).

Брой 3.

Стр. 15.

Морски Сговоръ

Леаръ, Генералъ Ннт. — „Защо не бе бомбардирана
Венеция въ време на войната" (в. Народна
отбрана", год. VI, брой 1037, София, 22.1.1924
год, стр. 1).
М.

Маноповъ, Н. — .Първото българско параходно дру
жество" (М. С, год. I, брой 2, Варна, февруарий 1924 год., стр. 4 и 5).
М. лорякъ.— „Недъзитв въ крайбр-Ьжната ни морска
служба", (И, Б. Т. К., год. VII, брой 39, Бургазъ
12.1.924 год., стр. 2 - 5 ) .
М„ морякъ, — „Недъзите въ пристанищната ни мор
ска служба" II. Грешки въ миналото. Какво
требва да се предвиди въ новия бюджетъ. Ко
рекция въ водолазния правилникъ. (И. Б. Т. К.,
год. VII, брой 41, Бургазъ, 25. I. 1924 год.,
стр. 2 и 3).
МепЬ, Ргог V? — „Оеикспе НаМе155Сгпг?5-ре1то:
югеп" ВегНп 1923 (Уег)ад УОП .1иНи5 5^пдег,
ВегНп Сг. 1, 2)
I
Минковъ, Цв. — „Въ провинцията" (в. „Епоха , год.
II, брой 446, София, 23.1.1924 год).
Минковъ, В — „Стари пжтувания презъ България".
(Български турисгь, год. XVI, кн. 4, София, XII,
1923 год., стр. 59—61).

Свободната сръбска зона въ Сопунъ. — (Икономически
известия, год II, брой 16, Варна, 24. I. 1924 г.,
стр. 5).
Славяновъ, Г. — „Хелголандъ" (М. С, год. I, брой 2,
Варна, февруарий 1924 год., стр. 5 и б).
ТЬигп, Н. - „Оег гипк1е1едгаргн5СГ1е УУеИег ипо! 2еНгекпепаМепзг." (М. Кгауп, ВегНп),
Теокритъ. — „РибаригЬ". (Българска общедостжпна
библиотека, № Ю, София, 1923 г., стр. 56—60.
Трайчевъ, Георги — „Дойранъ и неговото езеро".
(Македонска библиотека, № 2, София 1923 г.,
цена 8 лв. Ядресъ: Г. Трайчевъ, булевардъ
Дондуковъ № 51, София).
X.

Христовъ, инженеръ Хр. — „Пазете очигв на Бур
газъ" (в. „Фаръ", год. V, брой 206, Бургазъ,
10. I. 1924 г., стр. 2).
Ч.
Чилингировъ, Нн. Д. — „Предисторични находища
край Дунава, отъ Тимокъ до Витъ". (Известия
на Българското Яргхеологическо Д-во, томъ II,
свезка I, София 1911 год., стр. 147—174).

Н.

В|Ь11о!«|ие бе РННозоргие 5С|епНн^ие.

Нечаевъ, Н. — „По въпроса за риболовната ни по
литика". (Р. год. I, брой 7 и 8, Варна, септемврий — октрмврий 1923 год., стр. 1).
Нечаевъ, Н. — „Скумрийния ловъ въ северозапад
ната часть на Черно море". (Сжщото списа
ние, стр. 5 и 6).
Н. П. И. — 1. „Риболовъ съ „Лампари". 2. „Въттроса за изтребление и оползотворение на дел
фините въ Франция". 3. „Оползотворение на
черупестигБ животни за индустриални цели".
4. Производство и употреба на маслата отъ
морски животни". — Преводи отъ френски —
(Р., год. I, брой 7 и 8, Чарна, IX и X, 1923 г.,
стр. 15 18).

(Ошдее раг 1е О-г Сшз1ауе 1_е Воп)

П.
Рготгеп, ОНо. — Уогп 5сЬ\уаг2\уа!<1 гит Зсгшаггеп
Меег". — Ете Ка]акгапг1 сюпаиаЬ\уаг*з —
\Уез1егтаппз 5рог1ЬйсЬегеь (\Ма11ег Вапдег1,
НатЬигд 8, ОоуепНог).
Поповъ, Р. — „ДЮНИ". (Български турисгь, год. XVI,
кн. 4. София, декемврий 1923 г„ стр. 56 58).
Порядките въ Варненската митница — (Икономически
известия, г. II, брой 10, Варна, 24. I. 1924 год.,
- стр. 3).
Панчевъ, яичяанъ. — „На строги". (М. С, год. I, брой
2, Варна, февруарий 1924 год., стр. 7 и 8).
Каиспег ил<1 Рго1геп. — „Кшзегп ипа" Ра<3с1е1п". (\Уа1*ег Вапдегг., НатЬигд 8, ОоуепЬог)
Рибното тържище — (Р., год. I, брой 7 и 8, Варна,
IX и X, 1923 год. стр. 18-20).
Станюковичъ, К. М. — „Коледна нощь" (в. „Отече
ство", год. II, брой 157, София, 16 II. 1924 г.).
Спавейковъ, ДЪдо. — „Рибаръ и рибка" — по Пушкина — (Българска общедостжпна библиотека,
№ 10, София 1923 год., стр. 73—81).

ЕсНЧеиг: Егпез* Паттапоп, 26 гие Каете — Рапз.
1) „\л У|е о"ап5 |«5 Ос6ап5", раг О-г I.. ЛоиЬНп (из
дание; 1922 год., цена 8 фр- франка).
2) „Н15101гр д6о1од1яие о"е 1а Мег", раг 5*атз1аз Меитег (издание 1920 год., цена 575 фр. франка).
3)^ Дез ро|5опз тбсоппиз", раг МагсНасНег ес. Ооирп.
4) ,Да Мзппе томете", раг 1_. Е ВегНп.
5) „Ш&Шге а"е |а Тегге", раг 1_. с!е 1_аипау (издание
1920 год., цена 675 франка).
6) „\л \?Ге с* 1а Мог! би <31оЬе", раг Я. Вегде*.
7) Дез РгоЬ1етез бе ГОсбап", раг А. Вегде*.
8) „{.'ЕУОМЮП <1е$ Моуеп$ бе Тгап5рог1", раг О.
сГЯуепе!.
9) „Вугапее — Сгапскиг е1 (1есаа"епсе", раг СНаг!ез
01еЬ1 (издание 1920 год., цена 575 франка).
10) „РгоЬ1еЪез с1е ГгИтозрпеге", раг Я. Вегдег.
Иохез ех т6то|'ге5 (1е ГОГСке ЗаепхШцие
е! Теспшцие с!е РесНез.
(иЬга1пе В1оп^е1 Ьа Коидегу, 7 гие 5атх — Ьагаге,
Рапз).
№ 27. 1_ез соигап1з
с!е Магее ай Ьа1еаи геи <1е „5апс!еШеИ. раг Н. Не1сК (3 гг.).
№ 28. Е1ис!е зиг 1а уа!еиг аНте1а1ге а"и Ро13зоп с!е
Мег, раг О. Нтагс!.
ЗопЛегаМгиске
Уоп ПитзаЧгеп бег 2е115сННг1 „ЗсЬШЬаи".
^ег!ад с!ег 2еНзсЬпг1 „ЗсНШЬаи", ВегНп С2
ВгеЯе Зггаззе 8—9).
1. Ргог. О. Р1атгп — „01епзгаЬг2еид гйг сНе К6п1дНсЬе Вююд15сЬе 51айоп аиг Не1до1ап<3" (Цена
1*25 златни марки)
2 V?. (Зи1аскег — „НеЬипд <1ез атепкап15сНеп Кпдззсгпггез „Ма^пе" 1т Нагеп УОП Науаппа" (Цена
Г25 златни марки.

-Рч-..ьАшклЯ--.$ъ
и$
3. Ргот. Ь-г 1пд <ЗитЬе1— „ЦЬег ете тгегпайопаю
5ргасНе т ЗсгпгЬаи" (Цена 1-25 златни марки)..
4. Рго!. Ьг:1пд. <ЗитЬе1 — „Р^е тасЬтеИеп АгЛадеп
ап Вог<3 топ Нап<зе1ззсгнггеп" (сжщата цена).
5. 0г-1пд. Сопга«1 Нагшзеп — иОЬег сИе дшпсИадеп
а"ег иаиНк скз Ьигппеегез" (Цена 2 зл. марки).
6. гтапг ]и<1азсЬке — „Оег ЛигЬаи дег НапсккгюНе
ипс1 сПе Уегтеззипдзггаде" (Цена 1*25 зл. марки).
7. ОЬеппд Киппе — „Веггаспшпдеп йЬег ЗсгнггзпНгзтазсгппеп", (Цена .1*25 златни марки).
8. 1о5ет Ме1шк — „Нуд1'епе ип<1 ВеяиетНспке!!: ап
Вогс! с!ег дгоззеп Раззад1егс1атртег" (Цена 1*25
златни марки).
9. 0г.-1пд. Ргае1огшз — „ВеНгад гиг дезсгпсп*е с!ег
Епглпскюпд с!ег Реиешпд тН г1йзз1деп Вгеппзюггеп аиг Зсгпггеп*. (Цена 1*25 златни марки).
10. Озкаг ТеиЬег! — вО!е Оеи&спе ВтпепзсгпггаЬН:
УОП 1888—1913". (Сжщата цена).
11. йг -1пд. V?. ТНе1е — „01е НатЬигд15сЬеп Е1зепЬапптаНгзсгпгге". (Сжщата цена).
12.5сНи1$сЬ|тт Мо1огзед1ег „<Зго$$Непод РпесМсЬЛидиз*".
(Сжщата цена).
Морско радиотелеграфно д%по.

Всички долупосочени книги се намиратъ за
проданьвъ „Зоаеге а*е РиЬНсаНоп КасИо-ТесЬшяиез",
79 Ьои!еуагс1 Наиззтапп, Рапз-8.
1. "). Вгип — Счнйе <1ез сапсНс1а15 а Ретркн 6'оШйег га<аЪ1е1едгаргп51е с!е !а таппе тагспапйе",
5 гг.
2. Н. СНагеИе — „Мапие! ргаНяие а*е 1'ата<:еиг," 6 гг.
3. 0шч^1пег — „\_а Т. 5. Р. а*ез ата*еигз\ 10 гг.
4. Наиззег — Метоне тз*ап1апее йез з^дпаих
Могзе," 4 гг.
5. ОШсе Иа{|опа1 М61€ого1од|дие „1_а гесерНоп раг
Ш^рпоте запз Н1 <1ез рге\пз*юп тегеогоюд1циез", 2 гг.
6. 1 Роизье! — „1_е ргегтег. Нуге с!е 1'ата1еиг с!е
Т. 5. Р.И, 15 гг.
7. 2егшеск— вКас1юдгаттезгпе1;еогоюд1яие5я, 15 гг.
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