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§ Кннжовно-просвЪтння отдЪлъ

Списанието „Морени Сговоръ" се изпраща безплатно на всички • Годишенъ абонаментъ
редовни членове на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Р за България 100 лв.
за чужбина 120 лв.
Какъ да се запиша за членъ на Б. Н, М. Сговоръ? — Обърнете се къмъ секретаритъ
на клоноветв на Б. Н. М. Сговоръ въ градоветъ и селата на Царството. Тамъ
Отдкпенъ брой 15 лв.
кждето нъма клонове — отнесете се до Главното Управително Тъло на
Б. Н. М. Сговоръ въ Варна. Месечна членска вноска 5 лева.
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Първата българска спортна лодка, изработена въ гр. Варна, принадлежаща на Търновския клонъ
на Б. Н. М. Сговоръ, въ водитв на р. Янтра. Търново, 1924 г.
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Списанието „Морски Сговоръ" е удобрено и препоржчано отъ Министерството на Народното про
свещение съ окржжно № 447 отъ 9.1.1924 год. и_-отъ М-вото на Войната съ наредба Нг 22 отъ_1923 г.

Стр. 2.

Морски Сговоръ

Брой 7,

Г. Славяновъ.

ЧЕРНОМОРСКИЯТЪ НИ БР-ЬГЪ ВЪ ЛЪЧЕБНО
ОТНОШЕНИЕ.
Общо взето морскиятъ бр-вгь представлява
превъзходо м^сто за лъкувание и окрепвание ор
ганизма. Тукъ еж комбинирани най-мощнигБ есте
ствени лечебни фактори: въздухъ, вода и светлина.
Морскиятъ въздухъ има твърде много преи
мущества предъ континенталния —; той съдържа
по-вече кислородъ, по-малко въглена киселина, въ
него се съдържа озонъ, готварска соль, идови и
бромови съединения, той е по-влаженъ и най-сетне
много по-чистъ, отколкото въздуха въ вътрешностьта.
Морскиятъ климатъ е винаги по-лекъ и поприятенъ отъ континенталниятъ. Край морето лътнигв горещини и ЗИМНИГБ студове на сушата еж
невъзможни.
Слънчевата св-Ьтлина край морето е много посилна, отколкото въ вътрешностьта на страната,
ГОЛЪМИТБ преимущества на морската вода
предъ тая отъ р-Бкитв и езерата е богатото й съ
държание на соли, а най-вече
готварска соль, и
нейното постаянно движение.1)
Морскиятъ бръгъ съ СВОИТЕ възможности за
морски, слънчеви, въздушни, пясъчни, а често пжти
и кални бани представлява най-подходящата при
родна лъчебница за най-разнообразни болести, стра
дания и недъзи. Той е и най-удобното и приятно
место за лътувание, почивки и окрепване на тъ
пото и духа. Че това е така, доказватъ грамадните
човъшки маеси, които ежегодно се струпватъ по
бреговете на всички европейски морета отъ въ
трешностьта на континента. Културните западни
народи ценятъ своитъ морски брегове като едно
голъмо лечебно богатство. Тамъ презъ лътото вевко
едно кжтче отъ бреговата ивица, вевко едно ост*) Д-рь Ив. Теодоровъ — МорепЪчение.

ровче въ морето се оживява отъ стотици и хиляди
посетители отъ вътрешностьта. Тамъ не оставатъ
неизползвани даже скалистите брегове и ТИНЯСТИГБ
устия на р-Бкигв . . .
Нашиятъ черноморски брътъ е несравненно
по-хубавъ и много по-удобенъ за лечебни цели,
отколкото по-вечето отъ другитв Европейски бре
гове, но той е и много по-пустъ, непосетенъ и неизползванъ отъ тЬхъ.
Като се почне отъ ромънската и се свърши
до турската граница, Черноморскиягь ни бръгъ
изобилства съ красиви и природно удобни за ле
чебни цели м-вста.
На северъ отъ Варна близо до ромънската
граница се намира забележителната по своитъ ста
рини и още по-забележителна по своя величественъ
изгледъ къмъ морето и далечните негови брегове
къмъ Калиакра и Емине, мъстность Бладжа-монастиръ. Подъ високата и стръмна скала, въ пеще
рите на която се намира монастира, се спуща хубавъ зеленъ лътно време склонъ, а край морето
се простира дълга, широка ивица отъ чиегь, дребенъ пъсъкъ. Това е едно отъ най-красивитЬ и
най-удобни за морски курортъ м-вста отъ крайбре
жието на северна България. Тукъ Варненското ар
хеологическо дружество проектира да уреди ку
рортна станция, като превърне склона задъ пъсъчниятъ брътъ въ хубавъ просторенъ паркъ и
свърже мъстностьта съ близкиятъ градъ Варна
чрезъ удобни бръгови или морски съобщителни
средства. Но за оежществяването на тоя проектъ
на дружеството липсватъ необходимите средства.
За сега Бладжа-монастиръ е м-всто за поклонение
предъ хубостите на природата и предъ археоло-
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На плажа въ Месемврия.

гическитЬ ценности на скалнитв пещери само за
р-Ьдки излетници и гости отъ Варна.
По-на югь по крайбрежието се намира друго
едно хубаво кжтче, дето по желанието на покой
ната Царица Елеонора бе издигнатъ държавнияъ
детски санаториумъ. Тамъ ежегодно отиватъ сто
тици слаби, рахитични и изобщо болнави деца,
за да се върнатъ следъ едно или две лъга сьвършенно здрави и жизнерадостни при своите роди
тели. Сега помещенията на санаториума не само
лъте, но и зиме еж препълнени съ деца. Днесъ
тоя санаториумъ, макаръ и доста ГОЛ-БМЪ, далечъ
не може да задоволи всички нуждающи се отъ
морелЪчение малки българчета и стотици, а може
би и хиляди отъ гвхъ оставатъ да загинатъ въ
вътрешностьта на страната.
Непосредственно следъ Десткия Санаториумъ
следва гол-вмото И доста добре уредено землед-влеко
стопанство на Варнен. Окр. Постоянна Комисия —
Св. Константинъ, въ чиито неприветливи и неудобни
стари монастирски и по нови постройки зимно

Стр. 3.

ф 0 т. П. Калжчевъ.

време се помещаватъ възпитницитв на низшето
земледвлеко училище, а л-Ьте се л1зкуватъ и изтезаватъ многобройнитв гости на тоя отличенъ по
своитв природни достойнства, но примитивенъ по
жилищните си неудобства, морски курорть.
* На следующиятъ живописенъ нось и красива
гънка отъ крайбрежието се простира една отъ
най-хубавитБ царски резиденции — парка и дво
реца Евксиноградъ, любимото место на младиятъ
български Царь, дето Той прекарва ЛБТНИТБ, а
даже и есенни месеци и отдето Той предприема
честите си и продължителни пжтувания по бъл
гарското море — страстно обичано отъ Него.

Евксиноградския носъ и Варненскиять заливъ. 1923 г.

Нось Св. Константенъ при Варна.

Фот. В. Нганчианъ,

На югозападъ отъ Евксиноградъ бреговата
ивица се извива за да образува Варненскиять за
ливъ, въ чието дъно лежи „луксозниять" български
курорть! Варна. И тукъ крайбрежието е много
удобно ,за лечебни цели и тъкмо за това вевко
лъто се стичатъ хиляди болни и здрави, богати и
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бедни българи отъ вътрешностьта, едни отъ нужда,
а други отъ охолность, но еднигв и другигв често
се връщатъ недоволни и' разачаровани. Защото
тукъ ще бждатъ изложени на изкуствена скжпотия
— ценигЬ на всички стоки се покачватъ за „гоститБ-сезонисти"—подлагатъ се на безбожна експлоа
тация отъ страна на наемодателите и най-сетне,
което е и най-важното, на многобройни неудобства.
Тукъ н-вма достатъчно хотели и жилища, при
годени за почивка на охолни лътувачи или още
по-вече за нуждающи се отъ лтжуване. болни;
тукъ за сега липсватъ лечебници и модерни удоб
ства за правене на морски, пъсъчни, слънчеви и
въздушни бани. ГТБСЪЧНИЯТЪ брътъ не се държи
достатъчно чисто отъ общината, която използва
приходитв отъ банигв-

Единъ тропически кжть отъ мор. градина въ Варна. 1923.

Единъ кжтъ отъ Морската градина. 1923 г.

Най-забележителната хубость на курорта, това
е великолепната морска градина, надвиснала на
високия брътъ надъ морето, но и тая красота на
града е загрозена отъ една дъсчена барака, слу
жаща за буфетъ. Характерното, обаче, за бълга
рина пренебрежение къмъ морето най-силно тукъ
се е проявило въ ЖИЛИЩНИТЕ постройки: въ Варна
има много нови хотели, но нъма нито единъ построенъ иа бръта или близо до бръта на морето,
всички еж далечъ навътре въ града. И посетителя
на курорта следъ като си направи банята ще

требва да върви презъ горещината по-вече отъ
километръ по прашния пжть за да стигне до хотела
си и направи необходимата си почивка. Когато въ
крайбр*вжнигБ градове на почти всички Европейски
страни, включая Русия и Румъния, по-вечето отъ
хотелигв еж на самия брътъ на морето. Най-хувата часть отъ м-встоположението на Варна —
бръта отъ пристанището до морската градина е
застроено сь полусрутенитБ стари кжщици на гръц
кия кварталъ.
гтвкога въ Варна една чужда компания ис
каше концесия отъ общината за издигане на мо
дерни курортни постройки, — обаче биде й отка
зано и тя ги построи въ Кюстенджа, кждето природнигв условия на курорта еж много по-неблагопрнятни и кждето, въпреки това, днесъ тамъ се
стичагь не само румъни а и богати чужденци отъ
ср-Ьдна Европа. Сега една друга чужда компания
' иска сжщата концесия за Варна и нъма да бжде
чудно, ако и тоя пжть „хитрия" българинъ откаже
. на чужденеца — „спекулантъ" . . .
На югъ отъ Варна, отъ носа Галата до носа
на Стара-Планина — Емине, почти ЦБЛИЯТЬ бртьгъ
. представлява най-благоприятни условия за създаванието на морски курорти: дивно красивото ус
тие на р. Камчия, разкошнитв гънки на спуща
щите се къмъ морето склонове на Стара - Пла
нина и нейнигв предпланини съ чудно хубави пя
съчни брътови ивици заключени между ТБХЪ; но
цълиятъ този дълъгь брътъ е пусть. А каква благодатъ би билъ той за народното здраве, ако
имаше кой да помисли и да се заинтересува за него.
На западъ и югъ отъ Емине се разтила прос
торния Бургазски заливъ, кждето почти всъко кжтче на бръта сжщо така е отличенъ природенъ курортъ, но разбира се неизползванъ или пъкъ съвършенно неум-вло използуванъ.
Едно отъ най-хубавигЪ кжтчета на тоя заливъ
,— Месемврия — никога не е видело постройката
на каквото и да било удобство за посетителите на
морето и неговитв бани. Л това е природно найхубавиятъ морски курортъ не само въ България и
по бреговегЬ на Черно море, а може би и въ' цъла Европа. Великолепните Месемврийски горещи
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пътъчни дюни съперничатъ съ знаменитите дюни
на Остенде, но въпреки това и въпреки многоброй
ните ежегодни посетители отъ ц"вла България,
тукъ н-вма нито единъ хотелъ. нито една удобна
кжща за живение, нито единъ горе-долу приличенъ
ресторантъ, н^вма даже тръстиковите постройки
на морскигв бани въ Варна, а за лечебници или
даже лекари и дума не може да става.
Тукъ по-миналото лЪто стана. тържественното,
полагание основния камъкъ на втори морски дътски санаториумъ, но неговата постройка сигурно
още за дълги години ще остане мечта.

Стр. 5;

Фот. П. Калжчевъ.

условията не само за морелЪчение. а и за калол-вчение, каквото русигв иматъ въ своите Одески лимани или ромжнигв въ Текиръ-гйолъ край Кюстенджа и сега въ Балчишката тузла, която ТБ вече
уреждатъ като курортъ и ьоято до като беше въ
наши ржце стоеше, тъй като и до днесъ стои Анхиалската — съвършенно пренебрегната и непоз
ната даже и на местното ни население.

Лнхиало 1924 г.

Плажа въ Месемврия.

Фот. П. Калжчевъ. 1923 г.

По-на югъ е Анхиало, кждето условията на
бр^га не еж по-лоши, отколкото въ Варна, но и
тукъ разбира се дажг и следа отъ желание за уред
бата на н-вкакъвъ курортъ нЬма. А града Анхиало
притежава и нещо повече, което никжде другаде
по нашия бр-Ъгъ не сжществува — лечебната каль
на своето солено езеро, следователно Янхиало има

Фог. П-Калжчевъ.

Тукъ професора отъ медицинския .факултетъ
Д-ръ' П. Стояновъ, идейниятъ творецъ на Детския
морски санаториумъ и Аквариума въ Варна, пред
лага издигането на санаториумъ за морелечение
и калол-вчение, но въпросъ е дали ще има кой
да го чуе . . .
Следва вториятъ български „луксозенъ" морски
курть — Бургазъ, съ много по-малко удобства, от
колкото първиятъ. Въ природно отношение Бургарзекиятъ брътъ има преимущества, че неговиятъ
П-БСЪКЪ вследствие съдържанието на примеси отъ
железни съединения е много по горещъ, отколкото*

Морски Сговбръ

Стр.6

Брой 7.

Видъ на морето отъ морската градина въ Варна. 1924 г.

вСБКжде другаде, сь изключение на Месемврия.
Бургазъ нъма морската градина на Варна, но за
това пъкъ има постройка за студени и топли морски
бани, въ които удобствата и чистотата, обаче, не
стоягь на подобающа висота.

-•5,^^

Плажа въ Варна.

Зл

Въ Созополъ СЖЩИГБ условия, природни и
искуствени, както въ Месемврия, сь тая разлика,
че тамъ липсватъ ДЮНИТЕ — П"БСЪЧНИЯТЪ бръгь е
плосъкъ.
За съседииятъ островъ Св. Иванъ единъ бъл
гарски лъкарь е искалъ концесия за постройна на
санаториумъ за гърдоболни, една отлична идея,
която обаче едва ли ще се реализира по-рано,
отколкото СЖЩИГБ за въ Месемврия и Анхиало...
На югъ отъ Созополъ по цялото протежение
на бр^га до турската граница, а и по нататъкъ
почти до Цариградъ, къмъ морето се спущатъ гористигв и скалисти склонове на Странджа-Планина,
въ чиито безбройни гънки еж заключени разкошни
заливчета и дълги хубави пясъчни ивици, задъ
които се издигатъ хълмове обрасли сь красиви девственни гори.
Тукъ биха могли да се разцъвтятъ стотици
прелестни морски, а едновременно и планински
курорти, които биха привлъкли посетители чакъ
отъ западна Европа, тъй както преди войната при
вличаха такива посетители отсрещните руски морски
курорти въ склоновегЬ на Кавказъ, но затова е
необходимо желание и творческа културна ржка,
а до като гв се намерятъ, тия хубави краища ще
стоягь неизползвани.
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Спортните лодки „Ва Ра \Ме".
Отъ преди двадесеть години на западъ се за
роди единъ особенъ гребенъ спортъ съ малки,
леки, едноседалищни или двуседалищни лодки, ко
ито се отличаватъ съ своята необикновенно опрос
тена и евтена конструкция. Тия лодки тогава бъчса
известни подъ общото име „Баядерка". Герман
ците отдадоха гол-Ъмо внимание и на тоя видъ
спортъ — наричанъ у тЬхъ „РаИЬооЬрогг" — вслед
ствие на което, той се разви много въ предБлигБ
на държавата имъ, а особенно следъ европейската
война, Днесъ^ германските крайбрежни
води, водигЬ на рекитв и вжтрешнитъ1 имъ езера даватъ
просторъ за действие на множество спортни клу
бове, снабдени съ горепоменатитЪ лодки.
Най-добрите лодки, приспособени за тоя видъ
спортъ въ настояще време безспорно еж тия ная
Мюнхенската фабрика — „ВауепзсЬе РаИЬоог. \^егг*
(ТЬеге51еп5тта55е 78).*) Настоящата ми статия има
за цель да запознае читателитЬ на „Морски Сговоръ" съ направата, качествата и приблизителната
стойность на тия лодки.
Въпросните лодки носятъ названието „Ва Ра
\А/е", което произлиза отъ началните букви на фаб
риката (Вауепзспе РаКЬоо* У/еггс). ГБ еж направени
отъ осеновъ дървенъ скелетъ (фиг. 1), който е

Сглобяването на лодката трае сжщо само кЪколкб
минути. Понеже всичките разглобяеми части еж
номерирани и надписани, то сглобяванието й е тол-

Фиг. 3.

кова лесно, че може да бжде извършено даже и
отъ деца, (фиг. 4). Едноседалищната лодка се кара
съ едно двойно гребло, а многоседалищнитЪ — съ
толкова (двойни) гребла, колкото седалища има

Фиг. 1.

ФИГ.

4.

лодката. За сега фабриката изкарва главно четири
типа лодки: съ едно 1седалище, две, три или четире седалища. Данитъ за спортните лодки „Ва Ра
\Ме" се виждатъ отъ следнята таблица:

За да се разглоби най-напредъ се съблича обвив
ката. а следъ това се разглобява и самия скелетъ.
Всичко това трае само НБКОЛКО минути. Разглобе
ната лодка се нагъва и поставя въ специална торба,
която може да се носи само единъ чов-Ъкъ (фиг. 3).
*) За покупки на лодки адресирайте писмото си до:
ВаГашезрог* — ПкИепдезеНзспап, Мйпспеп (Ре«епкоГегз1г. 7.)

Лодка
210
„ВаРа^е"
за 1 или 2 4-50 074 X
гребеца
045
300
Лодка
,,ВаРа\Уе" 520 074 X
' за 3 или 4
045
гребеца

Приблизи
телна цена

Фиг. 2.

Височина на 1
стената надъ |
равнището на
водата аъ с. м 1

Дължина 1
въ метри II
Широчина .1
въ метри |
Седалищенъ
отворъ въ 1
метри
I
Газене въ 1
сантиметри!
Тежина на
лодката въ;
килограми 1
Може да |
носи товаръ
въ кгр.
|

обвитъ съ дебелъ около 2 мм. гумиранъ водонепроницаемъ платъ. Обвивката е много добре стъкмена и изопната върху скелета, така че общия вънкашенъ видъ на лодката има напълно завършени
правилни форми. (Фиг. 2). Лодката е разглобяема.

15

200

30

4-5000Л.

18

300

30

5—7000 л.

8
11

10
12
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Лодките „Вага\уе" еж напълно устойчиви, сисигурни и мореходни При опитенъ гребецъ те да
же може да устояватъ на големи вълнения^и^да
пжтуватъ при развълнувано море- (Фиг. 5).

год. на международнитЯ състезания въ На11е а. а".
•5аа1е —1000 метра изминати за 4'0б минути (двусе. далищна лодка); На 4. V. 1922 год. презъ време на
/ първитЯ германски свободни надбягвания (Везеръ' Емсъ) —1000 метра разстояние изминато на 3-41
••' минути.
ЛодкитЯ „Вага\уе" еж особенно подходящи за
рЯчния воденъ споргь. ТЯ еж устойчиви и управ-

КГ- * *#

1-и * ч *<

< »Г'

4

^

_<!*.* „ • ^ - Л г * * " '

^^'1#к:^
3

•§-•_:,*>

&,?>.:'. >:•

Фиг. 5.

Освенъ това тЯ еж приспособими и за вЯтроходенъ
споргь, като имъ се поставятъ въ приготвените
отъ по-рано мЯста, стожеръ и платна. (Фиг, 6 и 7).

Фиг. 6.

;_ Презъ врЯме на надбягванията въ Германия,
па даже и на международнитЯ. такива въ послед
ните години» лодкигЬ яВага\уе" еж получавали почти
винаги (сь много малки изключения) първите награ
ди. Те могатъ, да развиятъ една срЯдня скорость отъ
около;.б клм. въ часъ (1000 метра разстояние за 10
минути). При последните надбЯгвания тЯ еж пока
зали следнитЯ най-голЯми скорости: На 7. V. 1922

ФИГ.

7.

' ляеми при силни течения. Съ тЯхъ човЯкъ може
да се сАустне по течението на всЯка рЯка и да до
стигне морето. Въ Германия любителитЯ на вод; ниятъ споргь отиватъ на далечни разстояния съ
тренъ срЯщу течението на рЯката и следъ това
седнали въ малкитЯ лодки се спущатъ по течението
на рЯката, докато достигнатъ мЯстото, кждето жи. вЯятъ. Това е едно красиво, приятно и смЯло пж• туване по водата, което ободрява човЯка и го прави
силенъ, ловъкъ и съобразителенъ. При лошо време
лодката може да бжде изкарана на брЯга, разгло
бена и прибрана въ торбата.
Преимуществото на тия лодки предъ другитЯ
еж следнитЯ:
Не еж много скжпи. ТЯ еж леки и разгло
бяеми, вследствие на което могатъ да се пренасятъ по сухо отъ едно мЯсто до друго само отъ
единъ човЯкъ. Това дава възможность лодкитЯ да
»се пазятъ въ кжщи, а естественно е, че тамъ тЯ
най-добрЯ се пазятъ. Това последньто пъкъ отъ
своя страна продължава дълготрайностьта на лод
ката. ЛодкитЯ, които се пазятъ въ водата или из
теглени на брЯга подъ навеси еж подложени на
: атмосфернитЯ влияния, а особенно презъ зимата,
които скоро ги повреждатъ. Понеже еж леки, тЯ
съ по-малка физическа сила могатъ да развиятъ
по-голЯма скорость.
Корабъ „Строги"
Бургазъ, 29.111.1924 г.
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ПРИКАЗНА ЗА ВАРНА.
(фантазия)

— Добро вино пие тази риба, прекжсна мъл
чанието Герасимъ и ме погледна изхиленъ.
— Пие, затова ли си веселъ?...
Кога се случеше добъръ ловъ, той биваше
тъй веселъ, че би му завидълъ човъкъ. Премъненъ,
праздниченъ цълъ, той НОЩИГБ превръщаше на
день. Снаженъ и издържливъ не чувствуваше умо- {
ра, гордо се удряше по гърдитЕ повтарящецъ ;
често: „Нке, приятелите на морето, сме като него |
— весело бл-вщимъ и буйно гърмимъ. Нашиятъ
животъ е приказка за васъ".
Тази вечерь го сварихъ седналъ въ лодката
си, изтеглена на бръта. Нижеше на лико леферъ,
вкусна риба, съ блъхкави люспи и гръбъ синь,
катъ морската ширина. Чайки прелитаха, и една
съ свистене виеше се надъ него. Ей спусна се като
стрела надъ морето, гмурна се, пакъ отлитна и
разперила криле плавно заплува, та се изгуби въ
долнината. Морни отплясватъ се слънчеви л Р.ЧИ и
презъ вечерното имъ сияние се открояватъ отсрещ
ни брегове, обвити въ синева.
— Много ли я има тази риба?
— Има я.
— Гледамъ чайки се сбиратъ тамъ.
Дигна глава, метна погледъ и рече:
— Т Б ще еж насамъ нътой и другь день.
Сега е пасажа имъ. Ако се случатъ на талянъ, ще
напълнятъ кесия.
И пакъ забърза да ниже. По едно време рипна отъ лодката, отнесе рибата въ колибата си, а
Н-БКОЛКО низа закачи на стрехата Позастяга се,
наметна палто . . .
— Въ града ли ще ходишъ?
— Почакай ме, азъ скоро ще се върна. Наклади огънь! Тази нощь е наша.
Това значеше: Герасимъ ще пие. Страненъ е
той, незнайно е миналото му. Казватъ, че го подгорили очитЪ на хубавица млада, и махналъ сега
ржка на животъ. Самъ той никога не говори за
това. А името му не знаеха. Сега не се казвалъ съ
сжщото си име. Отдавна е на този брътъ. Живее
си самотно: кога веселъ. кога мълчаливъ и никому
невредимъ, докато не го настжпятъ.
Днесь не мислъхъ рано да се прибирамъ, че
ведрата вечерь прогонваше ми мжката отъ едно
образието на работата въ душна стая.
Осениха се брътове, заогледаха се звездички
въ модрото море, примигвайки като вслушани въ
приказка за едва запомнени времена.
Азъ разпалихъ сухи клонаци и седнахъ край
огъня на разстрошенъ кошъ. Скоро клада 6-Б обхванатъ отъ буйни пламъци, които се сбиваха и
и сливаха, за да се проточатъ катъ разклонения
езикъ на митично сжщество, каквито съмъ виждалъ по платната на живописци.
По едно време жалобно „ква-ква" се изви и
изтъни на писъкъ откъмъ скалигв, що бъха на
Л-БВО, придебно навл-взли въ морето. Той проникна
съ студени тръпки въ сърце ми. Азъ познавамъ
този писъкъ на чайки, накацали за нощуване тамъ,
но защо сега тъй странно се отекна въ душа ми? . . .
СкалигЬ що свистятъ, кога завее Бореасъ. и плескатъ, и бучатъ. За ГБХЪ съмъ чувалъ Герасимъ да
разказва приказки, а измежду ГБХЪ онази за див
ната рибарка. И днесь брътовегв отп-Бватъ п-Ьсень-

та й за приказъ и възхита. Унесенъ въ нея често
азъ недочувахъ славейковия кръшенъ гласъ, що
изъ прибр-вжни гжетаци изпъваше страстно увлече
нието си въ Н-БЖНИ трели. Тя е приказката за гра
да, кога замлъкне гьрмела житейски
Въ незапомнено време е живълъ старъ рибарь съ малката си внучка тамъ на брега,, въ
спретната хижа. Ходълъ на ЛОВЪ той изпращанъ
отъ хубавата рибарка, озарена отъ първитъ лжчи
на слънчевия день.
Кога пъкъ съ.пълни кошове риба се връщалъ
или отъ неслука, пъсеньта на рибарката изпълва
ла душа му съ радость, а тя припнела да поеме
отъ лодката прибори,, ловъ и ги въ хижата от
несе Възпрънъ на бръта рибарьтъ съ бъли кждри,
развязани отъ вечерния вътрецъ, гледалъ, какъ
цъвти новъ животъ подъ грижигв му— сладка от
мина. на немощни старини.
На пролъть разлистила се гората, цвътята
разхубавили бръта, вълнигв по-ласкаво заплискали скалитЬ и бръта ронливъ. Сладостенъ трепетъ
обхваналъ младата рибарка и блънъ почналъ да я
унася въ щетни мечти: Ще дойде ли той леко стжпящъ.сь гласъ сладостно ромонливъ, катъ ВЪЛНИТЕ
озарени отъ слънчеви зари. Самъ рибарьтъ забелязалъ, че на ПЪСНИТБ наивни все по-страстенъ ста
ва възклика момински.
Кога морето бурно, съ гн^Ьвенъ ревъ, запремътвало гривести вълни на бръта, рибарьтъ, свободенъ отъ ловъ, ред-влъ си градината на високия брътъ. Вечерь пъкъ, когато на огъня въ хижата
заклокочело котле съ вкусна неЧеря, рибарката
тръпнела вслушана въ сроенитъ спомени на ста- '
рия рибарь изъ младини, ил'приказки за морската
царица.' Разказвалъ й той за принца изъ далечни
страни, дошелъ тукъ за дивната царица, която се
вечъ отъ тогазъ на бръта не весгявала. „Сега чуе
се, думалъ той, пъсеньта й скалите да отпъватъ,
когато ТОПОЛИТЕ на бръта замълвягь невнятнитъ
слова на принца, запаметенъ съ насаждането имъ
тукъ за приказь".
Несещаше ли рибарьтъ, какъ услаждаха ду
шата млада ГБЗЪ разкази за недоизживъна въ ра
дость младини? Чест- на скалитъ, ПГБ невга цари
цата сед-вла, тя съ погледъ въ далинитв унасяла
се въ мечти
МЪН-БЛИ се дни — отъ день на день все по се
разцъвтявала рибарката свидна хубавица.
На бр^га ронливъ задявала се съ ВЪЛНИТЕ.
Те разтилалисе къмъ нея, тя отскачала съ дребни
стжпки назадъ и пакъ се спускала да ги пресреща.
Тъй играли си ТБ въ този край чудесенъ
Единъ день нев-Ърний Бореасъ ОТВ-БЛЪ насамъ
кораби чудни, невиждани до днесь по този край.
Салъ рибрьтъ стари по тъхъ се пренесълъ въ ОН-БЗЪ
страни далечни, що отдавна бе напустналъ, где въ
брань погребалъ б е скжпи радости и свиденъ бл-внъ.
И, взираше се той во ТБХЪ въ почуда сладка.
Тржбенъ звукъ огласилъ залесения бр-БГь,
свилъ, извилъ и лигналъ изъ морски ширини. Треп
нала самотата прехласната въ мечти за другь жи
вотъ на родъ и песни съ властенъ господинъ. И
този звукъ отекналъ се въ сърцето моминско. Треп
нало то катъ ранена чайка и руменецъ лице й покрилъ . . . Не е ли той далечниятъ принцъ ? , , .

Стр. 10
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На бр^га слезли стройни и силни браници, вси
покорни на волята на младъ и мощень вождъ.
Царски той пристжпялъ и редълъ. . .
— Не, той е принца отъ далечнигв страни...
Свило се момино сърце и не дума . . . и защо се
въ него взира тя?
— Татко, той иде при нази . . . Подплашена
припна тя въ Хижата да се скрие, но рибарьтъ я
задържа да посрещнатъ госта новъ, катъ царь
на своя земя. Леко той пристжпялъ и любезноприветливъ заразпитвалъ за ТЕЗИ нови за него тукъ
земи. Рибарката кърши се, не смъе погледъ къмъ
него да възвий. Въ мигъ той вкопалъ се тамъ, че
богиня дивна по хубость и за наслада въ отпочивка тиха стояла предъ него.
Забравилъ той блъсъка въ шумния роденъ
край, че пламъ разгорълъ младигв гърди. Вредъ
виждалъ да се синъятъ рибаркинитв очи въ отблъсъка на златистия косичникъ, спуснатъ по девстве
ни гърди сь вълшебство осияни.
Разтурени на станъ бодритв моряци не чува
ли вече зовъ за обратенъ пжть. Въ слънчевия день
разстилала се морска гръдь сь елмази окрасена, но
друго мамълъ и увличалъ младиятъ вождъ — по
рибарката той доловилъ копнежа на прибръжието
за родъ и новъ животъ.
Привечерь, веднажка, тя седвла на скалитъ
сь буйно спуснати коси по плешки, рамене, а ВО
ДИТЕ галйовно плискали устремени да замилватъ
6Ъ\ПИГБ нозе. Ней душата унисала въ сладостна
мечта за животъ сь него на красивий този бр^вгь.
Доближилъ несетно, той долавя й копнежа, та сь
възхита и любовь я призовава. Изтръпва рибарка
та, изгубва опора и за мигъ изчезва — вълните
ревностно я скрили.
Сърцето калено въ толкози беди, твърдо въ
браннитв полета, тукъ не издържало. Хвърлилъ се
на потърсъ, но морето не давало своята рибарка.
Тежка мжка легнала въ душата на вожда, че
радость недоизживена сломила твърда воля.
Пакъ си ромолъли ВЪЛНИТЕ, НО нищо не от
вличало сърцето младо . . . Не виждалъ той моряцитв свои, че го сь недоумение поглеждатъ.
Стихналъ бръта, никой гласъ да извие не смъелъ.
Сал'тополигБ отъ бръта вглеждали се въ ВОДИТЕ И
мълвяли невнятни слова. Отеквали имъ се ВЪЛНИТЕ.
Те пакъ идвали въ изпревара, да легнатъ предъ
хижата.

Вождатъ махналъ ржка на всичко, разпусналъ
на свобода мжжетъ, що бе повелъ на рать и заповъдалъ имъ да заживъятъ тукъ, а самъ изчезналъ незнайно на кжде. Отъ тогазъ тазъ мъстность се по негово име зовъла.
А стариятъ рибарь — кой сподълилъ би му
скржбьта ? Грохнала немощно силна рибарска ржка ;
ни ловъ, ни градината давали утвха на скосени
старини. Седнелъ предъ хижата, вторачвалъ пог
ледъ тамъ, где плискали вълните прибръжни скали.
Кога пъкъ нощьта пребуляла сь звъзденъ плащъ
св^та и на лунния свътликъ се откроявали тъмни
силуети, рибарката запъвала свойта пъсень, блънъ
за радость и животъ. Въ забрава унасяла тя риба
ря и често тъй сварвала го румяна зора, изплаваща
изъ морски глжбини.
— Хей, мечтателю, ти забрави —• огъньтъ
гаагве... Герасимъ вече се завърна сь голъмо
шише вино.
— Та ти казвашъ, останали тукъ ратоборцитъ на . . . .
— Кои? Ха, туй ли мислишъ?. . . На, пий и не
мисли!
Той бъ сварилъ „да пие и мисли да развър
же," както самъ казваше. Но при ТЕЗИ ми думи
все пакъ се нъщо поразмисли и каза:
— Да, заселили се на бръта, както азъ сега..,
този бръгъ. Ти знаешъ ли, какъ отъ очи гори ? . . .
Ехъ, да пиемъ, сь вино да загасимъ. Вижъ морето
и люби го, то е лЪкъ великъ. Всвка болка изце
рява . . . За мене либе морето е сега.
Тази нощь до късно тука останахъ, пръсни
риби печени сь вино да поя и подслушвахъ при
казката, що града, стихналъ отъ дълничния шумъ,
сь морето си нашепва.
Взр-влъ се е той въ далнинитБ морски, таче
ли тамъ вижда блъсъка на бжднина честита. Вечерь плискатъ ВЪЛНИТЕ бръга, накиченъ отъ трес
кавия устремъ на живота край море, и срояватъ
спомени свидни за минали дни и нови блънове за
радость. Звездочела нощь отмъта тъмно-модра на
мета лка и по дига бавно изъ глжбини луната, сви
детелка на толкова рухнали мечти и ново щастие.
Стжписана тя се вглежда отъ възбогъ на града
унесенъ въ мечти, за да го предаде на сяйния пень,
настигна лъ я на средъ пжть.

Начало на националната ни Дунавсна параходна
служба. Отбелезваме радостния фактъ, че Главната
Дирекция на железницитЬ и пристанищата е на
пжть да тури началото на нашата Дунавска пре
возна служба, като въ м. септемврий т. г. ще до
стави три еднообразни влекачи дунавски типъ (плоскоджнни).
ВлекачитЬ ще иматъ следните главни размъри:
дължина между перпендикулярите
36 м., широчина
7 м., височина 3 м., газене 1-бО м. ВСБКИ влекачъ
ще има по две идентични парни машини отъ по
160 I Нр или дветв заедно 320 I Нр, които ще развиватъ средна скорость при свободенъ ходъ отъ

16 клмЛвъ часъ въ мъртва вода, или способность за
влачане отъ 7500 тонъ—километра въ часъ противъ
течението на Дунава.
КОТЛИТЕ ще бждатъ морски типъ, сь двойни
вътрешни огнища ВСБКИ и сь скари приспособени
за горене на пернишки вжглища,
Влекачитъ за сега еж въ постройка на италиянската корабостроителница Кантиере Навале Триестино въ Монфалконе при Триесть и като бждатъ
готови ще минатъ презъ Черно море на пжть за Русе.
Стойностьта на тритв възлиза на около 17 ми
лиона лева.

Варна, 11 априлъ 1924 г.
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Изследвания въ областьта на риболовството отъ
французския наученъ и технически отдЪлъ презъ 1922
год. Отъ 26 юний до 26 септемврий 1922 г„ кръстосвачътъ „Пуркоа-Па", подъ командата на кап.
I рангь Шарко, направилъ специално пжтуване съ
цель да се изпълни предначертаната програма отъ
международната Атлантическа комисия, относно из
ползване на научните изследвания за практичес
кия риболовъ.
Презъ време на плаването е извършена след
ната работа:
Били събрани сведения относно треската въ
островите Ферое. Проучени еж плитковинитъ на
Ламаншъ, въ връзка съ разпространението на черупеститтз животни (стриди, миди) и риболова съ
тралове. Изследванъ е планктона. Най-накрай е
била приготвена програма относно изследванието
на тона въ Средиземно море за презъ 1923 год.
Презъ цълата 1922 год. канонерскигв лодки
„Конкерантъ" и „Ангажантъ" ежемесечно еж пра
вили хидрологически наблюдения въ открито море
при Уесалъ.
Директора на биологическата станция въ Тулонъ, г-нъ Хелдтъ е напрйвилъ две пжтувания съ
станционера „Сантинелъ". Въ първото си пжтуване
отъ 15.111. до 9.1\/. 922 год. е направилъ океанографически изследвания покрай Ирландските край
брежия и е събралъ многобройни сведения по ловитбата на скомбрията и морския ракъ по тия места.
Презъ време на второто си пжтуване отъ ЗО.Х. до
5.Х1. 922 год.. г. Хелдтъ е направилъ изследвания
въ Ламаншъ относно ловидбата на херинга и храната
на тая риба.
Биологътъ г. Ле-Дануа, амбаркуванъ на лекия
кръстосвачъ „Касиопе" отъ 15.1У, до 4.VI 922 г. е
направилъ редица хидрологични и биологични из
следвания върху ПЛИТКОВИНИГБ около Нова-Земя.
Между другото той е констатиралъ, че презъ ме
сеците май и юний хидрологическигБ условия на
тия местности еж още зимни. Продължителностьта
на зимата тукъ яветвува не само отъ ниската тем
пература на ВОДИТЕ, но и отъ разположението на

водните пластове Г-нъ Ле-Даноа е можалъ да даде
и характеристика на ЖИВОТНИТЕ, КОИТО ЖИВ-БЯТЬ по
най-малките дълбочини на плитковината. Споредъ
него морската фауна на плитковината е напълно
северна. Въ планктона се наблюдавали големи ко
личества хайверъ отъ треска и флетанъ. Той твърди,
че това плаване на хайверъ е цененъ белегь за
риболова, защото когато хайвера плува надъ вод
ната повърхность това е признакъ, че рибите, които
еж го хвърлили се' намйратъ на дъното. Тоя способъ за разкриване местото на рибните стада е
единъ отъ най-добрите за риболова.
Директора на Лабораторията въ БаниюлъСюръ-Меръ, г. професоръ Прюво, съ кораба „Орв«"
— принадлежащъ на Лаборатория е направилъ
научни пжтувания въ Средиземно море, съ цель да
се допълни предприетото въ 1921 год. изследвание
въ западната часть на сжщото море. Отъ 13.VI до
28ЛЛН. 1922 год. г. професоръ Прюво направилъ
многобройни сондажи на дълбочините, взелъ проби
отъ води отъ разните дълбочини, изм-врвалъ тем
пературата и правилъ наблюдения върху планктона.
Освенъ това, между Сицилия и Тунисъ, е напра
вилъ 52 серии сондажи относно ловидбата съ драга
и съ тралъ и взелъ образци отъ състава на поч
вата на морското дъно. По тоя начинъ той е мо
жалъ да състави една карта за най-изгоднитъ за
риболова морски дъна по тия места, което допълва
снетата по на югъ карта презъ 1921 год.
(Изъ „1-а РесНе тагШте" Съобщава Н. П. И).

Стр. 11.

Възобновяването на германския рибарски флотъ.
Дирекцията на отдала за риболовство въ Хамбургь
обнародва недавна едиг.ъ рапортъ досежно поло
жението ня германския риболовъ преди, презъ и
следъ войната.
Ето нъкои интересни извадки отъ тоя рапортъ:
Въ 1914 год. Германия имала 263 парахода съ тра
лове въ Северно-море и 254 кораби* снабдени сь
всички принадлежности за ловене на херинги. Улолената риба отъ германските рибари възлизала на
169 милиона килограма.
Презъ войната по-вечето отъ корабите съ тралъ
б-вха реквизирани за да послужатъ за патрули на
флота, а едновременно съ това Лдмиралтейството
поржча да се построятъ други, предназначени за
военни нужди, Отъ реквизираните кораби съ тралъ
124 пропаднаха (отъ августъ 1914 год. до ноемврий
1918 год.), други 40 бъха унищожени съ мини (отъ
ноемврий 1918 г. до октомврий 1920 год.), оставаха
следователно отъ параходите съ тралъ отъ преди
войната само 99 единици.
Въ 1923 год. параходите съ тралъ въ Герма
ния се изчисляватъ на 380 единици, което число
съставлява петдесеть на стоте въ по-вече, отколкото
преди войната. За да достигне до тоя резултатъ,
германското правителство издействува да се намали
съ 40 единици числото на параходите съ тралъ,
които то требваше да предаде на СЪЮЗНИЦИТЕ ОТЪ
сжществующите такива при подписването на мира,
като въ замена на това допълни броя на рибар
ските кораби, що му предстоеше да имъ предаде,
съ специално построените за министерството на
войната 44 трални кораби; независимо отъ това
държавата обезпечаваше на притежателите на ко
рабите пълната си финансова подкрепа. Това съ
действие даде възможность на германското рибарско
сдружение да увеличи флота си съ 100 нови пара
хода съ тралъ. Ала при все това флота на рибар
ските кораби за херинги много малко се възползува
отъ тая държавна помощь, понеже броейки 254
кораби презъ 1913 год., той едва ли има по настоящемъ 180 такива, по-големата часть отъ които еж
снабдени съ мотори,
(Превелъ отъ „РбсЬе МапИте". И. П. И.)

Единъ Немско Руски нонфлинтъ, Къмъ края на
м. януари т. г. известниятъ тръстъ на ОНо \УоИт
се е видялъ принуденъ да се откаже отъ конце
сиите си въ Русия, които беше спечелилъ презъ
октомврий 1922 г. Съветското правителство е доста
изненадано отъ това чувствително и неочаквано
решение на германската фирма и е отговорило, че
то се отказва отъ законния срокъ на ликвидация
и отъ своя страна прекъсва сношенията си съ
Ото Волфъ. Смесената .частно-държавна компания
„Русгерторгъ" ще ликвидира въ най-скоро време.
Конфликта хвърля ясна светлина върху вътрешното
положение на Русия. До като намиращите се въ
странство официялни търговски бюра се стремятъ
да постигнатъ едно коректно съдействие между
руските и интересуващите се чуждестранни фирми,
напротивъ въ Русия се правять все по-вече пре
пятствия и неприятности на чужденците — пред
приемачи. Така наприм. на представителите и чи
новниците отъ Ото Волфъ болшевиките не еж
позволили да пжтуватъ за Русия и вместо техъ еж
настанили въ канторите и клоновете на „Русгер
торгъ" свои чиновници съвсемъ неподготвени и не
подходящи. И така отъ руска страна не се и по. свениха даже да уязвятъ договора съ немския консорциумъ въ тази именно точка, която е отъ особно
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важно значение за немско-рускитЪ стопански отноиления. Стремлението на съветската бюрокрация е
ясно — гледатъ по възможность да привлечатъ
много чужденци въ своитъ организации безъ обаче
да имъ се даде възможность на контрола и прак
тическо сътрудничество. Освенъ това самия руски
вестникъ „Рулъ" съобщава, че фирмата „Русгерторгъ" е била изложена на безмислена конкуренция
и разправии съ всевъзможните държавни инстанции,
чести и продължителни стачки и хитри маневри
отъ страна на бюрократичните власти, които се
оказаха като извънредно лоши стопани на дър
жавния капиталъ При такива обстоятелства Ото
Волфъ се отказалъ отъ праздното вървене на тази
особенна търговия негледайки на това, че това
дружество е реализизало презъ първата година на
своята дейность 1922 1923 год. една чиста печалба
отъ 1,200,000 златни рубли или 40% отъ тъхния
основенъ капиталъ. Рускигв власти изглежда че не
желаятъ да разберать това схващане на немската
фирма защото тв отъ своя страна се извиняватъ
като наблъгатъ на това, че тръста на Ото Волфъ
се е колебалъ да отпусне по-големи кредити въ
преки че въ договора било предвидено. При все,
че този конфликтъ е доста печаленъ, отъ друга
страна требва да се поздрави тази немска компания
защото тя даде на съветските власти да разберать
че не немците еж виновни за това, че се пречи на
интимното желание на двата народа да завържатъ
въ най-скоро време бързи и трайни търговски
връзки.
Превелъ: К. 3.
Югославянскиятъ търговски флотъ и корабното дви
жение въ Адриатика. Въ Югославия се занимавать
по настоящемъ възбудено съ въпроса за едно уве
личение на търговския флотъ. Въ този моментъ
Югославия притежава единъ флотъ отъ 160,000
тона, отъ които 75% се падать на малкитъ и сръдни
плаващи еждове. Правителството е създало една
клауза въ закона за субсидията на крайбрежната
служба, споредъ която се предвиждатъ по 1—2
английски лири на тонъ въ зависимость отъ това,
дали корабите еж построени (или купени) въ стра
ната или пъкъ въ странство. Тази клауза има за
цель да се почне постройката на по голъми корита.
Югославянскитъ- мореплавателни кржгове еж
на мнение да се поржчать корабите въ Германия
за сметка на репарационнитБ изплащания, а следъ
това да се придадътъ на частни компании по начинъ, както постжпиха Съединените Щати съ бившитъ гармански кораби. Пресмътатъ въ Югославия,
че броя на емигрантитв въ година ще е 15,000
души заминаващи и толкова завръщащи се. Т-взи
числа еж достатъчни за да се образува една нова
параходна компания и установять линии между
адриатическите пристанища и северна и южна
Америка. Но както наскоро писа „Загребския ежедневникъ" една такава параходна компания не може
да се основе по-рано преди да се предаде на Юго
славия намиращото се за сега въ италиянски ржце
пристанището Рог*о Вагозг, защото югославянскигв
пристанища не еж снабдени съ модерни съоражения
нуждни за една такава служба.
По настоящемъ по-голъмата часть отъ югославянскитБ . морски съобщения се намиратъ въ
италиянски ржце като напр. Ас1па 5*еагт)5гпр Со
въ Фиуме и ТпросоУ1сЬ 51еатзгпр Со въ Триестъ,
които компании подържать почти цълия превозъ
на стокитЬ. Вноса и износа на Югославия е доста
малъкъ за корабоплаването и затова е много съм
нително дали може да сжществува една такава
добре уредена и голъма параходна компания. Триестъ

и Фиуме еж толкова голъми въ Адрия. че едва ли
друго нъкое пристанище въ адриатическото край
брежие може да встжпи въ конкуренция съ тъхъ.
Въ последните месеци корабното сношение между
североевропейскитъ пристанища и Адрия се е зна
чително увеличило, а особенно живо еж се заин
тересували норвежцитв, които днесъ се държатъ
здраво и не може лесно да имъ се направи кон
куренция, понеже въ отиването и връщането си
къмъ Средиземното море тъ посещаватъ доста много
пристанища и винаги може да разчитатъ на товари
отъ Скандинавия, Германия и Англия, които зна
чително превишаватъ стоките товарящи се отъ
Средиземно море за северна Европа. Въ всъки
случай по отношение на търговията съ Адрия може
още да се направи особенно ако се пресметне.
че само дървения износъ на Югославия презъ 1923
год. първнтв 9 месеци е достигналъ до 904,631,568
килограма.
Превелъ: К. 3.
Строежа на търговски кораби въ всички страни
презъ 1923 г Най-новата статистика на гол-вмата
английска компания за класифициране на корабитъ
— 1_1оус1 Кед151ег — ни дава сведения отъ цълъ
св-Бтъ относно спуснатитъ на вода кораби отъ 100
бр. рег. тона нагоре. Споредъ нея еж били спус
нати на вода презъ 1923 год. 701 кораби съ едно
кубическо съдържание отъ 1,643,181 тона или 823,903
тона по-малко отколкото презъ 1922 г. и 1,689,701
тона по-малко отколкото презъ 1921 год. Споредъ
количеството на спуснатитъ на вода кораби дър
жавите еж наредени така:
Великобритания и Ирландия
съ 222 кораби единици отъ 645651 бр. рег. т.
Германия ,109
„
.
„ 345062 „ „ „
С. Щати . 83 „ • ,
„ 172817 „
Франция » 27 „
,
„ 96644 , „ „
Япония „ 44 „
.
„ 72475 „ „ „
Италия „ 21 „
„
„ 66523 „ „ „
Холандия „ 35 „
„
„ 65632 „ „ „
Дания
„ 24 „
.
„ 49479
Норвегия , 48 ,
„
„ 42619 „ „ „
А. колони „ 44 „
„
„ 41263 „ „ „
Швеция „ 10 „
„
„ 20118 „ „ „
Данцигъ „ 8 „
.
„ 13211 . „ „
Останалитъ страни подъ 10000 бр. рег. тона.
Споредъ тази таблица на английскитъ 645615
тона съответствуватъ 997530 тона отъ цълъ свътъ!
Освенъ това въ зависимость отъ мъстото на ко
рабния строежъ имали:
строягь се въ
чужди корабостр.

строятъ се въ
англ. корабостр.

за параходи . .553223 т
832527 т.
за мотор, кораби 87244 т
138796 т.
за ветроходи .
5184 т
23207 т.
Отъ 138796-твхъ тона моторни кораби се па
дать 46869 тона на немски корабостроителници,
22631 тона на датски такива и 16244 тона на аме
рикански. Корабитъ-систерни иматъ общъ тонажъ
отъ 126181. Отъ тъхъ се разпредълятъ:. 58188 тона
на английскитъ корабостроителни заводи, 22400 на
немските такива, 12538 — италиянскитъ и 12384
на французскитБ.
Групирани по големина ткзи 701 спуснати на
вода кораби ни даватъ следната картина:
290 кораби съ една вмъстимость отъ 100 до 499 т.
9?
» »
« .
„
500 „ 909 „
15
7
„ „
„
„ 1000 „ 1999 „
81
»
„
„ 2000 „ 3999 „
62
„ „
„
„ 4000 „ 5999 „
48
п п
„
„ 6000 „ 7999 „
]9
„ „
„
„
„ 8000 „ 9999 ,,
18
» »
»
„
„ 10000 и по-вече
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Едно много интересно изложение прави Моуй
Кед1з1ег съ публикацията на една обширна и из
черпателна статистика за всички спуснати на вода
кораби отъ 1892 г. насамъ; Отъ нея се вижда, че
годината 1919 съ своите 7,144,549 бр. рег. т. пред
ставлява кулмунационна точка на корабния строежъ
а пъкъ 1893 г. сь 1026741 — най-ниското стжпало
на сжщия строежъ. Рекордната година на немскитъ
корабостроителниеи е била 1922, когато еж били
спуснати на вода 195 кораба съ 575264 тона.
Отъ спуснатитъ на вода кораби презъ 1923
г. 245 съ 670174 тона еж били построени подъ
надзора на 1_1оус] Кед1з1:ег.
(Изъ „Напза" год. 61, № 5, превелъ К. 3.)

Коя е жената, която първа е направила крмгосвЪтско плаване? Нав-Ърно е оная за която говори
мореплавательтъ ВоигдашуШе, който направи пър
вото французко кржгосвътско плаване въ 1766—68
год. Презъ пжтуването единъ слуга е възбудилъ
съмнение относно пола си чрезъ гласа си, начинъ
на държание и изгледа си; твърде усърдно е изпълнявалъ работата си въ качеството на прислужникъ на естественика Комерсонъ, пжтуващъ
съ Ь'Е1:оНе, единъ отъ двата ветрохода на експе
дицията. Поставенъ на тъсно тоя загадаченъ прислужникъ е призналъ женския си полъ. На запит
ванията отговорилъ, че е безъ семейство и нъмайки
щастие на друго мътто решилъ да постжпи на
кораба за да направи кржгосвътското плаване —
работа доста привлекателна за него. ВоигдашуШе
добавя, че презъ цътюто пжтуване тая жена се
се държала много добре и я посочва като първата
плавателка около свъта.
Друга една жена — мореплавателка е виенчанката Ида Пфайфоръ: пресметнато е че тя въ
СВОИГБ пжтувания е изминала не по-малко отъ
265,000 клм.! Започнала въ 1842 г. като посетила
Скандинавия, Исландия, Египетъ, Бразилия, Чили,
Тахими, Индия, Персия, Армения и т. н. (споменаватъ се само по-главнитъ имена безъ да се изреждатъ многото градове, острови и райони по
сетени отъ нея) после презъ 1855 —55 г. предприела
цъло кръгосвътско пжтуване. При завржщането си
изпратила големи колекции по естественна история
за Виенския музей, получила златенъ медалъ отъ
Пруския краль и била приета за почетенъ членъ
на важни географски институти. Въ 1856 г. плавала

Въ гр. Будапеща се е основалъ клонъ отъ Б.
Н. М. СГОВОРЪ по инициатината на г-нъ Ив. Т. Икономовъ. На учредителното събрание, което се е
състояло на 6 VI 1924 год. е избрано следното уп
равително ГБЛО:
Председатель: Ив. Г. Икономовъ.
Секретарь-касиерь: Лазаръ Цвътковъ.
Т. Мъгловъ,
К. Спировъ.
| Вл. Хр. Пъевъ
Въ гр. Радомиръ е основанъ клонъ на Б. Н. М,

Стр. 13.

по Индийския океанъ и се отбила въ Мадагаскаръ,
кждето по политически интриги била арестувана
и безъ малко щ-Ьла да бжде оеждена огь Царица
Ранавало, която обаче се задоволила само съ из
гонването й отъ острова. Пжтуванията си по сухо
и по море Пфайферъ е описала въ множество книги.
Като мореплавателка въ наше време ще посочиме Жозефина Дибилъ, жената на знаменития
северо-американски изследователь Реагу, който
пръвъ достигна северния полюсъ въ 1909 г. Съ
ръшителность тя придружи своя мжжъ при из
следванията му на северъ и въ 1893 г. се случи
н^що необикновенно: въ напълно поляренъ районъ
точно въ залива «1ид1ет!е1с1 роди едно хубаво и
здраво момиченце — ръдъкъ случай при поляр
ните изследвания, който надали ;'ще има подобенъ
на себе си.
Превелъ изъ „Ь/КаНа Маппага Д. Д.

Най-старите писменни паметници относно кораби,
мореплаване и мореплаватели еж ония въ Библи
ята. Въ битието се говори за фамозния Ноевъ ковчегь — известното най-старо голъмо корито; въ
книгата на Царетъ и въ хрониките се даватъ доста
сведения за флота на Саломона (наверно съ фини
кийски екипажъ) използуванъ за търговия съ още
не точно установената страна Офиръ, и най-сетне
въ актоветъ на апостолите еж разказани морските
пжтувания на-Св. Павелъ при пропов-БДит-Б му по
Малоазиятския бръгъ, Палестина, Критъ и т. н.
(Превелъ изъ ,1'11а11а гпаппага", Д. Д.)

Преди неколко години въ северните полярни
страни бъ направено откритие, което съ право
може да се нарече археологична находка. Единъ
отъ първите изследватели по тия страни бе мореплаяательтъ холандецъ Баренгисъ въ 1596-97 г.
Почти 300 год. следъ това (1871 год.) норвежкия
капитанъ Карлсенъ откри въ самотните кжтове на Нова - Земя една колиба почти непо
кътната останала отъ експедицията на холандеца
Баренгисъ, пълна съ разни вещи (легла, оржжия,
чинии, разни готварски прибори, ботуши, часов
ници, муниции, брави, свъщници, една флейта, кииги
и др.) Въ Яйя бе направена по-сетне една инте
ресна репродукция отъ тая колиба съ намерените
предмети разположени точно както бъха открити.
(Изъ ,!.'НаМа Маппага* превелъ Д. Д.)

Сговоръ на 1 VII 1924 год. За управително ГБЛО
на клона еж избрани:
Председатель: Ст. К. Бумбишевъ, журналисть.
Секретаръ: Лл, Николовъ, чиновникъ.
| Б. Кръстевъ,
Членове-сьвет.: | М' Кацаровъ,
I Б. Ллексиевъ.
Поправка. На ст. 13 въ бр. 6 отъ списанието
е съобщено погрешно, че хонорара на презоднитв
статии е 50 лв. на страница. Да се чете: 60 лв. на
страница.

Морски Сговоръ

Стр. 14.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 8
25 май 1924 гоя,
1) На 10 май члена отъ Гл. Управително ГБло г. Славяновъ замина да изпълни последната часть
отъ обиколката си изъ България На 11 с. м. той
е държалъ беседата си „Използването на морето
другаде и у насъ" въ гр. Русе: на 12 с м. въ гр.
Свищовъ, на 13 — въ гр. Никополъ и на 14— въ
гр. Орехово. НавсЬкжде беседите еж били добре
посетени и придизвикали живъ интересъ.
По покана на Директора на гимназията въ
гр. Орехово г. Славяновъ е повторилъ своята бе
седа на 15 с м. предъ учениците и ученичките
отъ гимназията.
На 11 с. м. нашиятъ представитель е присъствувалъ на упражненията на Русенския Спортенъ Ле
гионъ; нему е направило впечатление отличната
тренировка на младежите спортисти и ГБХНОТО сил
но желание непременно да се сдобиятъ съ собстве
ни спортни лодки за което те подпомагани отъ
Управителното гЬло на Русенския клонъ работятъ
най-енергично.
Въ близко бждаще, като резултатъ отъ оби
колките на представителите на Русенския клонь и
Гл. Управително ТБЛО, по Дунавското крайбрежие,
се очаква образуването на нови клонове въ гр.
Видинъ, гр. Орехово, Никополъ и Свищовъ, кждето съ тая задача еж се нагърбили по-видните мест
ни деятели и представители на интелигенцията.
Цълата пролетна обиколка на члена отъ Гл.
Управително ТБЛО г. Славяновъ въ Южна Бългагария и по крайбрежието на Дунава трая 37 дена,
за което време той е посетилъ 11 клона и 4 града
въ които още не еж организирани клонове; дър
жалъ е 20 беседи; уредени еж били въ клоновете
съ негово участие — едно общо събрание на чле
новете и 12 заседания на МЪСТНИГБ Управителни
Тела. Цялата обикплка струва на Тл. Управително
Тъло 633 лв, тъй като г. Славяновъ е пжтувалъ
безплатно и н-вкои отъ клоноветв еж поели съот
ветните части отъ разходите на обиколката за своя
смътка.
2) По покана на клона въ гр. Ловечъ професоръ Иширковъ е държалъ беседа на 28 априлъ
въ гр. Ловечъ на тема: „Черно море и градове
край нашия брътъ."
3) Кюприйския клнонъ на 28 априлъ е устроилъ представление на което е било изнесена
пиесата „Въмпирътъ" отъ Ян. Страшимировъ. По
ловина отъ прихода е изпратена на Гл. Управител
но Тъло.
4) На 9 май се е помнналъ Цвътанъ Цвътковъ Константиновъ членъ отъ младежката група
при Б. Н. М. Сговоръ клонъ Вратца, за което е
отпечатано никрологъ отъ групата.
5) Главното Управително ТБЛО е отправило
писмо до г. Министра на Финансиитъ съ което го
поздравява и изказва искренни благодарности за
изработения отъ него законопроектъ за премахва
не на всички видове данъци тежащи върху рибата
и риболовеца, освенъ тия предвидени въ закона
на рибарството.
„
.
За д-Бловодитель: Цаневъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОГОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 9
отъ 29 май 1924 г.
1. На 13 май клона въ гр. Видинъ е оконча
телно образуванъ. На учредителното събрание на
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членовете е било избрано и конституирано Упра
вителното Тъло на клона, както следва: Председателъ — Г. Пауновъ, Директоръ на Мжжката Гимна
зия, Подпредседатель Полковникъ Лопушновъ; Секретарь-Касиерь Поручикъ Ивановъ Стойко; Съ
ветници: Д. Пенчевъ, еждия и запасни членове:
Полковникъ Заховъ и Д. Стояновъ. Пров-врителенъ
съветъ: Председатель: Инж. Табаковъ; членове:
Майоръ Недевски X. и Игнатовъ Алекси и запасенъ членъ Н. Ивановъ — търговецъ.
2. Презъ изтеклия месецъ подпредседателя на
Гл. Управително ТБЛО Д-ръ Недълковъ, заедно съ
. члена отъ софийския клонъ на Сговора г. Никола
Балабановъ, началникъ на културното отделение
въ Министерството на Просветата, обиколиха цъ1лото Черноморско крайбрежие за изучаване усло
вията за откриване на лътни учителски и учениче
ски колонии. Резултата отъ тая обиколка е следния:
Въ йхтополъ може да се открие колония за
40—50 деца. Въ Созополъ за 100 деца, въ Янхиало
за 100 деца, въ Месемврия за 40 деца, въ Гьозекенъ за 40 деца.
Въ Бургазъ и Варна могатъ да се откриятъ
колонии въ миого по-широкъ размъръ. Навсъкжде
училищните настоятелства и общините съ готовность отстжпватъ необходимите за помещаване ко
лониите училищни сгради.
Колониите могатъ да се разширятъ и вънъ
отъ означените размери, ако се разполага съ пре
носни жилищни удобства, напр. палатки.
Комисията намира като най-препоржчителни
въ здравословно отношение местата Гьозекенъ.
Ахтополъ и Созополъ.
3. Презъ време [на сжщата обиколка фото
графа на Министерството на Просветата г. Цапевъ,
подпомогнатъ отъ редактора на Гл. Управително
Тело г. С. Ив*.новъ е направилъ пълна серия отъ
фотографически снимки на крайбрежието за нуж
дите на Министерството и Сговора.
4. Глав. Управително ТБЛО съвместно съ Вар
ненското Археологическо Д-во и Варненската об
щина проучватъ условията за създаването морски
курортъ въ най-хубавата въ курортно отношение
местность отъ целото наше Черноморско крайбре
жие— Узунъ-Кумъ, разположена 15 клм на северъ
отъ гр. Варна.
Проучванията направени въ самото место отъ
Председателя на Гл. Управително ТЬло г. П. Стоя
новъ — кметъ на гр. Варна, Подпредседателя Д-ръ
Неделковъ, старши общински лекарь, Председа
теля на Археологическото Д-во и Уредникъ на Мор
ския Мззей К. Шкорпилъ, Секретаря Ив. Михаиловъ, Деловодителя Г. Славяновъ и члена отъ Вар
ненския клонъ Пенчевъ — Н-къ на Т. П. Станция
даватъ много насърдчителни резултати:
Великолепенъ 3 клм. дълъгь песъченъ плажъ,
изложенъ на юго-изтокъ и запазенъ отъ северъ и
североизтокъ; блато съ лечебна каль съ непосредственно задъ плажа — огромна по размера и ве
личина на хубость гора; изобилна хубава вода за
пиене; предостатъчно вода и за получаване въ по
следствие електрическа енергия за нуждите на бждащия курортъ, грамадна зеленчукова градина, до
ставяща на гр. Варна най-хубавия зеленчукъ, раз
положена до самия плажъ въ последствие може да
се обърне въ цело стопанство, което напълно да
обслужва продоволството на курорта; най-разно
образни разходки и излети въ околностьта; удоб
ства за постройки на частни вили и общественни
санаториуми съ предимствата на морски и подбал
кански климатъ едновременно.
. , Като най-рационално средство за създаване
на курорта се счита отдаването му на концесия.

Брой 7.

Морски Сговоръ

Временно още за презъ това лъто се предполага
организирането тукъ на лътна колония за телеграфопощенскитъ чиновници и' друга на младежкото
християнско д-во отъ София, на което Гл. Управи
телно ТБЛО препоржча като най-хубаво место за
колония именно — мъстностьта Узунъ Кумъ.
5. На 7 май се е поминалъ секретаря на Созополския клонъ на Сговора — Вълчановъ. Гл. Упра
вително Тъло изказва своигЬ съболезнования.
За Деловодитель: Цаневъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

Изъ СЪОБЩЕНИЕ № 10
отъ 15 юлий 1924 г.
1. Образуванъ е клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ
въ гр. Чирпанъ. До сега еж били записани 80 члена.
Въ първото общо събрание на клона е било из
брано Управително Тътю както следва: Председатель Петко Гжлабовъ, подпредседатель : Димигьръ
Чапкъновъ, Секретарь: Борисъ Чалъковъ — Началникъ на гора Чирпанъ, касиеръ: Тодоръ С. Коцевъ.
2. По поржчката на търновския клонъ на Б. Н. М.
Сговоръ въ гр. Варна е изработена една отлична греб
на лодка шесторка (за 6 гребци), която ще послужи
за начало на развиващиятъ се вече воденъ спортъ
по р. Янтра. Лодката е изпратена въ гр. Търново
Това е първата спортна лодка, построена въ
България.
3. На 18 май Плевенския клонъ отъ Б. Н. М.
Сговоръ е ималъ общо годишно събрание, което
е избрало ново настоятелство въ съставъ: Председатель Маринъ Милчевъ — Директоръ Учителския
Институтъ, Подпредседатель Никола Д. Георгиевъ
— секретарь въ Катедрата, Секретаръ Илия Н. Димитровъ :— Директоръ Катедрата, Касиеръ Алекси
Петровъ — търговецъ и съветници: Христо Цаневъ
— търговецъ, Д-ръ Урмановъ — Ординаторъ Държ.
Болница, Рашко Райчиновъ—агрономъ въ Захарната
Фабрика.
Дъловодитель: Славяновъ.

Стр. 15.

Протоколъ за състезанията
-. на морскитъ спортни легиони въ Бургазъ.
• Днесъ 19 Явгусгь 1924 год. се състояха състе
зания на Морскитъ Спортни Легиони — Варна, Бур
газъ и Русе въ кжсо гребане, красиво скачане, кжсо
плаване, подводно плаване, дълго гребане, дълго
плаване и ловене патици.
Резултата отъ състезанията е следния:
I) Кжсо гребане (400 метра).
Първа награда — Русе за 2 м
Втора награда — Варна за 2 м. и I с.
Трета награда — Бургазъ за 2 м. и 15 с.
11) Красиво скачане отъ височина.
а) Първа височина (8 метра).
1) Гройцъ — Русе.
2) Н. Петковъ — Бургазъ.
3) В. Катеровъ — Варна.
б) Втора височина (10 метра).
1) Д. Димовъ — Бургазъ.
2) Г. Костовъ.— Варна.
3) Д. Парашкевовъ — Русе.
в) Трета височина (15 метра).
1) Д. Димовъ — Бургазъ.
2) Д. Парашкевовъ — Русе.
3) Г. Михаиловъ — Варна.
III) Кжсо ппаване (200 метра).
1) Г. Гройцъ — Русе.
2) Д. Парашкевовъ — Русе.
3) Чирнаитски — Бургазъ.
IV) Подводно ппаване.
1) Караджовъ — Бургазъ.
V) Дъпго гребане (2 километра).
Първа награда — Русе — 7 м. и 10 с.
Втора награда — Варна — 7 м. и 19 с.
Трета награда — Бургазъ — 8 м. и 20 с.
Състезанията въ дълго плаване и ловене па
тици не се състояха поради нещастието съ излита
щия хидропланъ.
Предсецатель:
Секретарь:
Кап. пейтенанть, С. Ивановъ.
Коста Карагьозовъ,

Получиха се въ редакцията ни:
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кн. 1. Варна 1924 год. Редакторъ издатель Б. Стан е в ъ — директоръ на практическото рибарско учи
лище. Годишенъ абонаментъ 100 лева.
Естествознание и География, год. VIII, кн. 5, 6, 7,8, 9 и 10.
София, 1924 год.
Юридически прегледъ, год. XXV кн. 2, 3, 4 и 5. Со
фия, 1924 год.
Народно стопанство, год. XX, кн. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 София
1924 год.
Български туристъ, год. XVI, кн. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
София 1924 год.
Земледелие, год. XXVIII, кн. 2, 3, 4, 5 и 6. София, 1924
Икономически прегледъ, год. I, брой 1 до 9 включит,
Русе 1924 год.
Икономически известия, год. II, брой 21 до 39 включи
телно, Варна, 1924 год.
Известия на Бург. Търг. Инд. Камара, год. VIII, брой
1—14 вкл. Бургазъ 1924 год.
Нашата конница, год. VI, кн. 6, 7, 8 и 9, София 1924 г.
Витлееиъ, год. II, кн. 3—5. Варна 1924 год.
Училищенъ прегледъ, год. XXIII, кн. 1, 2, 3, 4, 5 и 6,
София, 1924 год.
Летецъ, год. I, брой 1 и 2. София 1924 год.
Полегь, год. I, брой 20—38 вкл. София 1924 год.
Ловецъ, год. XIV, брой 6—10 включ. София 1924 год.

Списание на Бълг. Инж. Архит. Д-во, год. XIV, брой 4.
до 13 включит. София 1924 год.
Българско овощарство, г. V, кн. 2 и 6. София И. 1924 г.
Природа, год. XXIV, .<н. 5—10 вкл. София I и И, 1924.
Западно ехо, год., IV, кн. 4—11 вкл.ЛайпцигъН 1924 г.
в. Фаръ, год. V, брой 211—229 вкл. Бургазъ 1924 г.
в. Бургазски фаръ, год., I, брой 26—76. Бургазъ 1924 г.
в. Подофицерака защита, год. IX, брой 289—319. Со
фия 1924 год.
в. Родолюбецъ, год. II, брой 35—51. Габрово 1924 г.
в. Тракиецъ, год. I, брой 45—52. Ямболъ 1924 год.
в. Борба, год. IV, брой 912, Пловдивъ 1924 год.
в. Зорница, год. 44, брой 14—50. София 1924 год.
в. Боецъ, год. 1, брой 9. София 1924 год.
Вестникъ на жената, год. II, брой 134—157. София
1924 год.
Читалищни вести, год. 1, бр. 16—20 и год. II., бр. 1 и 2
София, 1924 год.
в. Ново Общество, год. II, брой 31. София 1924 год.
в. Християнинъ, год. V, брой 6—10 вкл Русе 1924 год
Весели страници, год. I, брой 4 и 5. София 1924 год.
сп. Факелъ, год. II, кн. 3 и 4.
Велико Търновски Туристъ, год I, брой 1. Търново I.
1924 год.
Бюлетинъ на Българско-чехословашката камара въ Со
фия, год. I, Яг 12, София 1923 год.
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Сведения по земеделието, год . Н, брой 5 и 6. София
1924 год.
;
Балкански търговски ввстникъ, год."VI, брой 47. София
24 май 1924 година.
Славянски календаръ 1924 год. София,

XIV Общо редовно годишно събрание на Бури Търг.Инд. Камара отъ 15—18 май 1924 г. (Съкратени
протоколи, Бургазъ 1924 год.).
Море — Илюстровано седмично списание. Год. I, брой
.1—6 Варна 1924 год.
;
Илюстрация СвЬтлина, год XXXII, кн, 6 и 7. София 1924 г.
Списание на съюза на Българските студентски д-ва въ
Германия, Берлинъ, маргъ 1924 год.
Месечни статистически известия,-год. XIII, № 2, 3, 4 и 5
София, 1924 год,Статистически сведения за Б. Държ. Железници и мор
ски пристанища презъ финансовата 1921/1924 год.
София .
Движението на населението въ царство България презъ
1912 год,, часть II София 1924 год.
Резултата отъ преброяването на населението въ царство
България презъ 1910 год,; X, XI и XII окржгъ.
София 1923 год.
.
'
Трудове на Бълг. природоизпитателно д-во, кн. X, Со
фия 1923 год.
Сладководната ихтиояогична фауна на България оть Т.
Ковачевъ. София ;1922-год.•'. • •• • '••'
•
* .
Статистика на кооперетивните сдружения въ царство
България презъ 1920 год. София 1923 год.
Известия на народния етнографически музей въ София,
год. III, кн. 3 и 4. София 1923 год.
'
Списание на Българското икономическо д во, год. XXII,
кн. 8 до 10 вкл. София 1924 .год..
;:
Световната война 1914—1918 год. и международното
право, отъ Иванъ Г. Кинкелъ. София 1920 год.
Способи хранежя и заготовки рибн й ея продуктовъ,
отъ Проф. Н. А. Бородинъ Ню-Иоркъ, 1920 г.
Ьа Ви1дапе, ргепнеге аппее, № 200—310 ЗоЯа 1924.
ВиИеКп <1е 1а сЬагпЬге бе соттегсе тгапса1зе еп Ви1дапе (ЗоКа), 3-е аппее, № 25—30. 5ойа 1924

1п!огта110п5 5оаа1ез, Уо1 X, № 1 - 13." Оепеуе 1924.
Ргапсе Еигоре ОНепг, год.. II, № 2, 1924 год.

Ргапсе-Ви1дапе — Ог§;апе оШае1 йи сотИе „Ргапсе-Ви1^апе" роиг 1а созШигюп с!'ипе СЬатЬге а"е сот
тегсе Ргапсо-Ви1§аге а'Рапз — № 2, 1924. Рапз,
67 гие 5ат1-Ьа2аге. (Абониране чрезъ Ат. Христовъ,
Варна, ул. Храбъръ № 6.)
'
1.а ресНе тагШгпе, 5 е аппее, № 228. Рапз

Мег1 & Со1оп1е5, 26 аппее. № зреаа! 203 В., II. 1924
Рапз.
1'Е!ср1а1|Оп — 1/Езсааге бе Рог1-Пг1пиг. — Сагпег йе
по1ез йи сарпат а"е 1ге§а1е Зетепоп". Рапз 1919.
(восШе сГЕолНйпз Оео§:гар1^ие5, МагЩтез е! Со1оша1ез — Апаеппе Ма1зоп СпаНате!, 17 гие ^асоЬ, Рапз У1-е).1'Езсайге Ко]езг\?епзку — 5иг 1е сЬетт Ьи 5асптке. - Рапз 1917. (ежщия авторъ и книгоиздателство.)
1.'Адоше 6'ип Сшгаззе Рапз 1919. (Сжщия авторъ и
кяигоизеателство).
•
Нргез Тзоизгмта — Ье Рп* <1и 5апд. Рапз 1921 (Сж
щия авторъ и книгоиздателство).'

гкас1ет1е с!е таппе. — Соттитсагюпз е1 тетойез.
Тоте 1—1922; Ь т е III—1924. Рапз (Сжщото
книгоиздателство).
.
СаЬ1одие «1е от?гаде5 5иг 1а тег.. Рапз, 1923 (Сжщо
то книгоиздателство )
Кеуие Ну<1годгарг^ие, Тоте 1, № 2 , Ма1 1924. (РиЬНее
раг 1е Вигеаи НЛс1го§гар1и^ие 1п1ета1юпа1, 3 Ауепие
йи рой, Мопасо).
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ването на спеднята. Въ противенъ спучай рекламациите се оставатъ безъ последствие. Спи
санието излиза всЪкй месецъ, освенъ месецитъ юпий и августъ.

