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МОРСКИ СГОВОРЪ.
Официалниягь органъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ — нашето илюстровано списа
ние „Морски Сговоръ" — започва втората си годишнина. Благодарение на отличния приемъ, който се указа
на списанието отъ страна на българското общество, стана нужда още отъ първата годишнина да се уве
личи тиража му и можа да се приключи неговия бюджетъ безъ дефицить, въпреки че се внесоха презъ
течение на годината много подобрения и се дадоха няколко безплатно приложени листа на абонатигв,
както и отпечатаната беседа на Г. Славяновъ— „Морето другаде и у насъ" — (№ 10 отъ „Морска библиотека").
Подкрепени морално и материално отъ миналогодишнигв си сътрудници и абонати, ние сме въ
състояние да внесемъ още редъ нови подобрения въ втората годишнина на списанието, а именно: увели
чаваме обема му съ цветни корици, ще се дадатъ художествено изработени отпечатъци и цветни клишета,
ще се подбиратъ статиигв още по-внимателно, които ще застжпватъ още по-разнообразни морски въпроси
и ще се дадатъ още редъ нови безплатни приложения, които ще придружаватъ квкои отъ броевегв из
лезли презъ 1925 год. Колкото числото на абонатигв се увеличава по-вече, толкова и ще бжде по-въз
можно да се правятъ по-вече подобрения. Редакцията на списанието „Морски Сговоръ" и респективно Глав
ното Управително Твло на Б. Н. М. Сговоръ, не чакатъ печалби отъ списанието. Редакцията на списанието
полага всички възможни усилия да намали до мнимумъ разходигв по отпечатването на изданието, а заедно
съ това, като увеличи броя на абонатитв си и числото на получаваните въ списанието реклами, смъта да
може въ скоро бждаще да направи списанието „Морски Сговор ь" по-обемисто, напълно художествено из
дание и съвършенно ефтино, което да може да намери приемъ и въ най-бедната българска кжща.
Редакцията на списанието „Морски Сговоръ" благодари на миналогодишните си сътрудници и
абонати съ общитБ усилия на които „Морски Сговоръ" можа да тури началото на съществуванието си и да
закрепне презъ годината добре.
<
Надеваме се, че и презъ предстоящата 1925 година списанието ще бжде посрещнато съ сжщигЬ
симпатии и подръжка и че ще продължава да расте тиража му тъй бързо, както и до сега. А растежа
на тиража му влече следъ себе си и подобренията въ изданието
Членове на Б Н. М. Сговоръ, абонати на списанието, съратници на морската идея въ България и
сътрудници на редакцията разпространявайте списанието „Морски Сговоръ" колкото можете по-вече, за да
може презъ третята годишнина да струва два пжти по-ефтино, при два пжти по-гол-вмъ обемъ! Цената на
списснието, художественостьта му, съдържанието му и обема му е въ Вашите ржце — колкото ттз еж
по-вече чифта, толкова и то ще бжде по-добро въ вевко отношение.
Нека новата 1925 година, — по случай която редакцията Ви пожелава всичко най-добро — да
ни доближи съ още по-бързи крачки до най-близкия ни идеалъ — обемисто, художествено-морско списа
ние, съ огроменъ тиражъ, безплатно за всички въ България, издържано само отъ ВНОСКИТЕ за рекламигЬ
поместени въ него.
Отъ редакцията.
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Статистически годишникъ на Българското царство, год.
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в Подофицерска защита, год, IX, брой 311—324, Со
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в Тракиецъ, год. II, брой 5 —15, Ямболъ 1924 г.
в. Читалищни вести, год. II, брой 3—7, София 1924 г.
Вестникъ на жената, год IV, бр. 159—168, София 1924 г.
в. Ново общество, год И, брой 34 и 35, София 1924 г.
в. Трибуна,, год VII, брбй 352, Нова-Загора 1924 г.
Народенъ' гласъ, Български народенъ илюстрованъ ежедневникъ, год. XVII, брой 203, Бостонъ, 20. VIII.
1924 г. (Магойеп 81аз, ОгапИе СИу, ЛНпо1з).
/Аоге, Ог§ап „Маглонп зрокспозй сезкозюуепзке", К«сшк Н1, ЗезП 2—4. РгаЬа, 1924.
иптогтаИопз 5оаа1ез, Уо1. XI, № 1—17, Оепеуе 1924
ВиИеКп <1е 1а СНатЬге о"е соттегее тгапса"|5е еп Ви1дапе — 5оКа, 3-е аппее, № 31—39, 1924.
1а Ви1дапе, ргепнеге аппее № 307—402 ЗоНа 1924.
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ГОДИНА II
БРОЙ 1
Януарий 1925 год.
гр. Варна.

Годишенъ абонаментъ
за България 100 лева
за чужбина 120 лева
Отдьленъ брой 15 лева.
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НЪКОЛКО БЕЛЪЖКИ ЗА ГРАДЪ БУРГАЗЪТ
Градъ Бургазъ, който въ днешно време расте
подиръ София най-бързо, и е станалъ вече единъ
отъ големигЪ градове на България, има около
25,000 жители, е новъ градъ. Покойниятъ проф.
К. Иречекъ писа, че Бургазъ е дете на 19 В-БКЪ|)
Най-рано, въ древностьта, важно значение за презморската търговия ималъ въ Бургазския заливъ
градъ Месемврия, въ ср-Бднигв векове Лнхиало, а
отъ два века насамъ първо м^сто" заема Бургазъ.
ВОЙНИТЕ на Русия съ турцитЪ въ 18 вЪкъ, а попосле гол-вмото корабоплаване помогнали много на
Бургазъ да изпревари останалите градове на Бур
газския заливъ. 3. В. 1_есНауа1Нег, който използувалъ
наблюденията на инж. Лафитъ, описва въ края на
18 В-БКЪ града Бургазъ по този начинъ: „Бургазъ
е главното пристанище на Бургазския заливъ и
стоварище на голяма транзитна търговия за Цариградъ и различни черноморски пристанища, оттамъ товарятъ аба или вълнени платове, самоковско
желязо, зърнени храни, вина, масло, сирене и вино2).
Бургазъ не билъ укрепенъ градъ. Имало една
батарея, която пазила скелята, но споредъ описа
нието на Лешевалие тя била разрушена. Инженеръ
Лафитъ представилъ въ 1788 год. рапортъ до тур
ското правителство, съ което искалъ да бжде пре
обърнато Бургазското пристанище въ добра отбра
нителна крепость, за да спре дебаркирането на не
приятеля, който оттука
би можалъ да действува
добре по вода и суша3).
*) К. Иречекъ, Княжество България. II, Пловдивъ,
1899, стр. 775.
') и. В. ЬесЬеуаШег, Уоуаде бе 1а РгоропМе е4 с1и Роп1Еихт. Рапз 1802, стр. 372-373.
') Военно-топографическое описане1е береговой дороги
Чернаго моря. отъ крепости Тульча чрезъ Бабадагь, Мангалш, Варну, Бургазъ и Мид1ю въ Константинополь. Составленое въ канцеларии Генераль — Квартирмейстера Главнаго Щаба е1с. Изъ свъдешя собранихъ квартирмейстерской части полковникомъ Берхомъ 1819 год. изъ записокъ
французкихъ инженеровь Лафита ръ 1788 и Кауфера 1796
годахь. С. П. Б. 1827, стр. 5.

Гол-вма несгода за укрепяването на Бургазъ
съставяла липсата на вода за пиене. Тя се доста
вяла отъ кладенци въ п-всъчната ивица южно отъ
Бургазъ, около У-\г верСти.
Въ Руско-турската война 1828—1829 година
русите завзели Бургазъ и го обърнали за база на
своитЬ военни действия срещу Одринъ; тамъ биле
наредени и много болници. Отъ това време имаме
доста сведения за Бургазъ.
Споредъ генералщабния полковникъ ЕпеНо1т
въ 1828 година въ Бургазъ имало две джамии, отъ
които едната до самото пристанище доста хубава;
една гръцка черква, 116 гръцки кжщи, 212 турски,
29 арменски и 7 цигански; двайсетина отъ тия
кжщи били доста пространни и н-вколко дори доста
хубави; 112 дюкена, една баня и три4 мелници. Бур
газъ зависвлъ отъ Айтоския аянинъ ).
Анонимния авторъ (5аддег?), на книгата Ке1аНоп сРип уоуаде еп КотеНе потвърдява, че Бургазъ
ималъ въ 1824 година 350 кжщи, по-вече бараки.
Населението се състояло отъ гърци и българи, турЦИГБ били избътали. И той споменува две твърде
скромни джамии и една малка срината гръцка
черква6).
Полковникъ ЕпеНо1т сигурно е смвталъ българигв за гърци, затова не ги споменува. Тъкмо преди
руско-турската война въ 1828—1829 година, преди
да се изселятъ българи отъ южна България въ
Русия, въ бургазско имало много българи. Полков
никъ Ленъ като описва въ 1793 година Русокастренско казва: Около Русокастро има около 30 до 50
хиляди българи „преданнмхъ Россш". Достатъчно
е да излезе на Бургазъ десетохиляденъ отрядъ за
да повдигне възмутените българи противъ турцигЬ
4
) 0 . ЕпеЬо1ш, ИоПсе зиг 1ез уШез еп с!е11а Ли Ва1кап,
оссиреез раг 1ез 1гоирез гиззе репйапт, 1а §1опеи5зе С а т р а § п е
с!е 1829. За1п1-Ре4егзЬоиг§ 1830.
5
) Не1аНоп й'ип уоуа§е еп К.ощеИе Р а п з 1834, стр, 13—14,
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угнетителих). Н-вма съмнение, че въ отворения нововъзникналъ градъ Бургазъ еж се преселили до
ста българи отъ околните български села.
Отъ сжщото време (1828 г.) притежаваме единъ
речникъ за Европейска Турция, въ който е казано
за Бургазъ, че жителите му се прехранватъ отъ
риболовство и търговия съ дърва и 2плодове; при
станището обаче се малко посещава ).
Наново захващатъ да се появяватъ сведения
за Бургазъ въ време на Кримската война, когато
въ България дойдоха много чужденци като вой
ници и офицери, като кореспонденти и търговци,
Въ 1854 година единъ французинъ пише след
ното за Бургазъ: Бургазъ, малко пристанище на
Черно море, въ дъното на единъ залйвъ, е малъкъ
градъ, твърде приятенъ за живене. Има около 5 - 6
хиляди жители. Като всички градове на Турция е
нечистъ и неосвътяванъ нощемъ. Градътъ е пъленъ
съ кучета, уживенъ е,3 гьрцитБ СФ по-вече отъ тур
ците. Всичко ефтино ). Къмъ сжщото време французинътъ Оискег.1 нарича Бургазъ важно пристанище
на Черно
море, макаръ да има малко жители, 4—5
хиляди4).
Отъ много други автори узнаваме, че Бургазъ
въ турско време е ималъ до 5 хиляди жители, по-

Брой 1.

Въ по-късно време презъ 1874 година се бавилъ доста въ Бургазско.англичанинътъ Бекеръ и
ни описалъ доста добре живота на българи, гърци,
черкези и турци въ тоя край, но за Бургазъ писалъ много малко. Той казва преди всичко, че въ
града н-вмало нищо забележително „съ изключение
на неговата нечистотия, неговитъ бълхи и неговигв
дървеници, отъ които последните действуватъ по
такъвъ зълъ начинъ, както на никое друго мъхто
не съмъ забелЪзалъ". Той пише още, че населе
нието на Бургазъ е много смесено, но се състои главно
отъ гърци и българи. Главния поминъкъ състои въ
износъ на зърнени храни и вълна, които предмети
се донасятъ тамъ въ голямо количество отъ вжтрешностьта на земята По-подробно описва Бекеръ
хана, гостилницата и кафенето въ него; той ялъ
хубаво и пилъ добро вино и платилъ всичко единъ
грошъ. Бекеръ гостувалъ въ имението на англий
ския консулъ Вгорпу при с. Джеферли').
Добре ще бжде, ако нъкой бургазчанинъ
събере отъ стари хора сведения за Бургазъ отъ
времето преди войната, защото много малко и не
пълни еж описанията, които срещаме въ литерату
рата. А измратъ ли малцината свидетели отъ пред•М

Бургазскиягь нось.

Фотог. Г. Цапевъ, 1924 г. 1

Днешното Бургазско пристанище.

Фот. Г.Щапевъ 1924 г.

вече, отколкото при освобождението на България5).
Въ добрия географски речникъ на отоманската им
перия отъ Мозгтаз е дадено за Бургазъ сжщо 5,000
жители6).

освободителното време, ще останемъ безъ ясна
представа за Бургазъ въ предвечерието на освобо
дителната война.

*) Военно-топографическое описание дороги изъ города Галаца черезъ Правади въ Люле-Бургазъ, лежащш по
дорогЪ изъ Ядр1анополя въ Константинополь. Составленое въ
канцелярш Генералквартирмейстера Главнаго Щаба Его Им
ператорската Величества — изъ свЪдежя собрань1'хъ бмвшаго Генералната Щаба полковникъ Леномъ въ 1793 году.
С. П. Б. 1822, стр. 33.
2
) МахгтШап РпейпсЪ ТМе1еп, Ше ЕигорШзсЬе Тигкеу. Е т
НапйшоНегЬисп Шг 2е«ип881е5ег. Меп 1828, стр. 44.

*) А сЬеуа1 а 1гауег8 1а Тигягие еп 1854. Ш к е йе уоуаее
Й'ип Ш1о1з (ВаШоешП сЬаззеиг сГ АЩие. Въ ВииеКп йе 1а
5ос1е1е де Оео^гарМе йе ЬШе. Тоте ХИ. Ш е 1889, стр. 389.
4
) V. А- ОискеЙ, Ьа Ти^^и^е рШатезцие. Раш '1855 стр 239.
») Споредъ румелийската статистика Бургазъ е ималъ
въ 1879 година само 2,950 жители.
•) С. Моз1газ. БкНопаЬ-е ^ео^тарЪщие йе Г етшге Ойотап — 51.-Ре1ег8Ьоиг8 1873, стр 49.
') Лалев Вакег, Тйгкеп т Еигора. Лиюйзиге йеи{8сЬе
Аиз^аЬе. 2\га1е Аи11а§е. 5М(§агМ879, а р . 80-81.
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Морски работници.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Д-ръ Ал. Нед-Ьлковъ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТЪ 1-ия РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НА
Б. Н. М. СГОВОРЪ ВЪ БУРГАЗЪ.
Първия редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. дойде
още веднажъ да подчертае грамадното общест
вено значение на тая организация, която изникна
по почина на група бивши морски офицери едвамъ
преди 4 години. Въ тоя кжсъ срокъ Б. Н. М. С. се
наложи на нашето общество и се яви въ нашия
политико-общественъ животъ като факторъ отъ пърстепенна важность за културното, търговското и
стопанско-економично развитие и издигане на на
шата пострадала отъ световната война страна.
Събора дойде да ни покаже, какъ идеи отъ жиз
нено и сждбоносно национално естество, подловени
на време, осв-втлени правилно и предадени за осжществяване на лица, въодушевени отъ искренни и
безкористни пориви, скоро завоюватъ симпатиите
и подкрепата на обществото. Б. Н. М. Сговоръ н-вма
противници въ нашето общество, напротивъ има
съчувствието и подръжката на всички фактори въ
страната и на всички слоеве отъ населението. Мор
ската идея доскоро непозната у насъ, днесъ намира
защитници дори въ широките народни маси; за
всички днесъ е ясно въ съзнанието голямото зна
чение на морето и морската култура за национал
ния и стопанско-економиченъ развой на българ
ския народъ.
Събора се откри на 15 августъ т. г. въ залата на
Постоянната комисия отъ подпредседателя на Глав
ното Управително Гело Д-ръ А. Нед-елковъ съ една
кратка речь за голъмото обществено значение на
организацията, следъ което се избра временно бюро
за ржководене на заседанията въ съставъ: за председатель проф. С. Консуловъ (София), подпредсе

датели — инженеръ Б. Ганчевъ (Бургазъ), и Милчевъ (Плевенъ) и за секретари — пор. Пашмаковъ
(Шуменъ) и Обрейковъ (Пловдивъ).
Председателя поблагодари за указаната му
честь и подчерта важностьта на морската идея, из
несена тъкмо на време и намерила добра почва въ
нашето общество. Историята показва, че народите
еж преуспъвали, когато еж били водени и въодушевлявани отъ една известна идея. Б. Н. М. Сго
воръ цели да привърже българския народъ къмъ
морето за да използува неговите ценни блага.
„Идеята на Морския Сговоръ ще я носимъ и ще
я култивираме всредъ народа, за да добиемъ ре
ални резултати".
Следъ това на конгреса б-вха поднесени при
ветствия отъ г. помощ кмета на града и отъ МАСТ
НИТЕ културни организации. Въ течение на събора
се получиха сжщо редица поздравителни телеграми,
отъ които направиха силно впечатление и предизви
каха възторгь тая на Н. В. Царя, първия морякъ въ
България и на Г-на Министра на Вжтрешните Работи.
Деловодителя на Г. У. Твло Г. Славяновъ из
ложи моралния отчетъ, въ който най-напредъ очерта
бързия ръстъ на организацията, която преди една
година е имала само 800 членове, а сега вече на
броява надъ 3600 души. Числото на клоновете е
нарастнало до 31, като еж основани такива въ
всички крайбръжни пунктове на Черно море, а по
Дунава само въ Русе и Видинъ. Н-вкои отъ клоно
вете въ вжтрешностьта, като Плевенъ, Шуменъ,
Търново, произвеждатъ впечатление съ многобройностьта на членовете си. При Варненския, Бургаз-
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ския, Русенския и Търновския клонове има образу
вани младежки спортни легиони, а при Вратчанския — младежка организация. Г. У. Тъло е поло
жило много•грижи за популяризиране идеите на
Сговора и.за;основаване на нови клонове За таяцель
е билъ командироваш» беседчикъ, който е обиколилъ по-главнигв граднве въ Северна и Южна Бъл
гария и Дунавското крайбрежие, гдето е държалъ
редъ сказки и е основалъ нови клонове! а нъкои
отъ старитЬ е съживипъ и подтикналъ къмъ поинтензивна дейность. Докладчика разгледа подробно
всвки единъ пунктъ отъ дейната програма, израбо
тена отъ учредителния сьборъ, и изложи направе
ното презъ годината по нейното прилагане. За
уясняване предстоящите задачи на клоновегв отъ
черноморското крайбрежие Г. У. Тъло бе свикало
презъ м. мартъ 1924 г. конференция отъ представи
тели на тия клонове, въ която се обсждиха, приеха
и публикуваха редъ резолюции, засвгащи най-жизненитЬ въпроси отъ нашия националенъ и обществено-стопански живогъ. Въпроситв по модернизи
ране и разработване морскитв поминъци
риболовство, солопроизводство, мореходство и морелъчение еж били проучени и правилно осветлени въ
резолюциите на конференцията. Б. Н. М. Сговоръ
е допринесълъ много за подигането на риболовството въ Черно-море, като въ резултатъ на него
вите постжпки е постигнато пренасяне на Рибо
ловното училище отъ Варна въ Созополъ, гдедо
вече се проектира специална постройка на здание
и рибарско пристанище. Не по-малко усилия се по
ложиха, особно отъ страна на г. проф. Консуловъ,
за отменяване на множеството данъци, които тежатъ и спъвагъ риболовството у нась. Чрезъ специаленъ делегатъ Б. Н. М. Сговоръ можа да ос
ветли сжщо меродавните фактори въ София върху
необходимостьта да се въведе предмета Морезнание, предимно въ крайбрежните училища и да се
прокара една системна просветна политика, целяща
културното повдигане на забравената черноморска
покрайнина. Най-сетне Г. У. Тело изработи и раз
прати единъ въпросникъ, засгЬгащъ значението на
морето и морската идея съ огледъ на нашата исто
рия и национални интереси, до видни държавници,
бщественици, представители на разни специално;и, наука и пр. За опознаване съ нашето и чужди
крайбрежия, Г. У. Тело положи маса грижи да из, действува олеснения при пжтуване на екскурзиантите-членове на Сговора. Такива олеснения се по
лучиха за пжтуване до Цариградъ, Пирея, а напоследъкъ и до Виена по Дунавския брегъ. Некои
отъ клоноветЬ вече реализирваха излети до Ца
риградъ и по Черноморския ни брегъ.
Прочетения отчетъ за дейностьта на Г. У. Тъло
бе посрещнатъ съ одобрение и само месемврийския и анхиалския делегати изказаха протестъ за
дезинтересуването на Г. У. ТЬло отъ еждбата на
бежанците, съ които напоследъкъ бъ наводнена
страната ни. ТБ заявиха, че бежанците биха могли
да се разселятъ по крайбрежието, ала не по такъвъ начинъ, както е ставало до сега, безъ огледъ
на здравностьта и пригодностьта на заселищата.
Чрезъ правилното настаняване на бъжанцитБ ще
се постигне и една отъ целигЬ на Сговора. На
това се възрази, че въ конференцията на край
морските клонове презъ м. мартъ 1924 г. по въп
роса за настаняване на бежанците е дадено обстойно
и правилно разрешение съ огледъ на национал
ните ни интереси и международното положение на
страната ни.
Въ следобедното заседание бе прочетенъ до
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клада на Домакинския отдълъ, Книжовно-просвътния
и на уредника на Морския Музей.
Комисията по проверка на пълномощията до
кладва, какво на събора,еж представени 15 клона
съ 37 делегати. По-кжсно пристигнаха нови деле
гати, които застжпиха по-голъмата половина отъ
клоноветЬ.
Въ 7 часа следъ обедъ секретаря на Бургазката Търговско-Индустриална Камара Д-ръ К. Николовъ прочете рефератъ „Морската ни политика въ
връзка съ културно-икономичното повдигане на Бургазкото крайбрежие", въ който съ статистични
данни се доказа слабата заинтересованость на дър
жавата къмъ търговските и културни' нужди на
Бургазския край.
Реферата, както и прочетените други два та
кива, бе предназначенъ за широката публика, ала
за жалость, бургазското гражданство и интелиген
ция проявиха слабъ интересъ и къмъ събора и
къмъ изнесените въ него интересни популярно-научни реферати. Отсжтствието на граждани и дори
на членоветЬ на Бургазския клонъ, ясно личеше и
направи тягостно впечатление на конгресиститБ.
Втория день започна съ общи дебати по пред
ставения бюджето-проектъ на Б. Н. М. Сговоръ.
Прочете се сжщо правилника за „Черноморския
наученъ институти", приеманието на който обаче
се отложи за по-късно, за да се помисли по какъвъ начинъ би могълъ да бжде съгласуванъ съ ре
шението на Славянския конгресъ на историци и
географи въ Прага, споредъ който на нашата
държава се възлага уредбата на подобенъ инсти
тути до 1927 год.
Председателя на събора направи едно кратко
изложение по фазите и пречкить, презъ които е
преминало по законодателенъ редъ премахването
на всички данъци, които обременяватъ нашето риболовство, и еж причина щото най-евтената въ другигв страни храна — рибата да бжде най-луксозенъ
и скжпъ артикулъ у нась. По тоя поводъ се раз
виха обширни дебати, при които се изтъкна, какво
по недоглеждане е останалъ още 5% рибенъ налогъ, отъ който е образуванъ единъ фондъ надъ
2 мил. лева, предназначенъ за проучване нуждитЬ
на риболова. Изказа се и се възприе мнението да
се отпустне една часть отъ тоя фондъ за културнопросвътната дейность на Б. Н. М. Сговоръ.
Въ следобедното заседание се започна раз
глеждане проекта за бждащата дейна програма,
която обема 36 пункта, засътащи всички жизнени
въпроси, свързани съ морската идея и използу
ване на морето.
Тукъ се подчерта нуждата покрай откриване
на риболовно училище да се уредятъ временни ри
боловни курсове и да се организирать отъ рибо
ловните сдружавания кооперативни магазини за
продажба на рибата направо на консуматоритв.
Относно солопроизводството изтъкна се нуж/ дата отъ неговото модернизиране, за което е не
обходимо кооперирането на солопроизводителитъ
и уреждане, освенъ командированите вече въ стран
ство на специализация две лица, на техииченъ инспекторатъ по солопроизводството. За седалище на
инспектората се посочи крайбр-Ъжието на Бургазкия районъ. Изтъкна се сжщо, че е необходимо да
се построятъ специални складове за сольта и да
се олесни износа й отъ Анхиало чрезъ постройка
на пристанище въ тоя градъ.
Посочи се сжщо нуждата отъ постройка на
пристанища и по други пунктове на черноморския
ни брегъ — при устието на р. Камчия, Месемврия,
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Василико, Яхтополъ, както и свързване на послед
ните съ вжтрешностьта съ добри сухопжтни съоб
щителни средства, които съставляватъ лостьта на
търговията. Въ, сжщия духъ се изказа пожелание
да се построятъ пристанищни приспособления и въ
малките крайдунавски пунктове.
На края на следобедното заседание бе прочетенъ публиченъ рефератъ отъ Д-ръ Ял. НедЪлковъ „Лечебното значение на морския климатъ и
нашия Черноморски брегъ", който бе изслушанъ
съ интересъ и внимание,
Въ връзка съ реферата се гласуваха няколко
резолюции досЬжно оздравяването на Черномор
ското и Дунавското ни крайбрежие, постройка на
специаленъ Противомалариченъ Институтъ въ Бургазъ, а по-късно и въ Видинъ, двата най-силно за
сегнати отъ маларията окржзи. Въ дейната про
грама се подчерта нуждата отъ проучване въ
здравно и климатично отношение на Черноморското
ни крайбрежие и използуванието му за морелъ1чебни цели. Препоржча се на клоновете по край
брежието постройки на „морски хижи" и уреждане
на л^тни ученишки и др. колонии, като се създаде
една връзка и разм-Ъна на колонисти отъ вжтрешностьта къмъ морето и обратно. Наблегна се тоже
да се ускори постройката на втория държавенъ
морски детски санаториумъ при гр. Месемврия и
калолечебница въ гр. Янхиало.
За засилване търговското значение на Вар
ненското и Бургазско пристанища се подчерта необходимостьта да се разширятъ и снабдятъ съ всички
потребни приспособления за по-бързо товарене,
разтоварене и претоварване на параходите, както
и да се уреди при Бургазското пристанище пълна
карантинна служба. Говори се твърде много за от
чаяното положение, въ което се намиратъ съобщи
телните средства по сухо, а сжщо така за нередовностьта и недостатъчна параходна служба на
Бургазския районъ, особено въ южната му половина.
Всичко това се отразява крайно неблагоприятно
върху културното, търговско и стопанско положе
ние на тоя богатъ, но забравенъ край. Изказа се
ршт' с!е51с1егшт въ съответната смисъль.
Единъ особено важенъ и парливъ въпросъ
предизвика бурни дебати. Това бе въпроса за на
станяване на бежанцитЬ. Досегашния опитъ съ на
станяване на тия изгнаници, жертва на единъ на
силнически миренъ договоръ, е дало най-печални
резултати. Изгнаннитъ- семейства еж били поселени
въ най-маларийните мътта по крайбрежието, гдето
преждевременно еж си оставили костите, благода
рение негостоприемството на една братска^ темъ
страна. Колонизацията на Черноморския край не е
дало до сега очакваните резултати поради грешки
на администрацията и поради липса на планъ и по
знаване на местата, гдето е ставало разселването.
Събора следъ оживена размена на мисли взема
решение да се настои, гдето требва да се избегнатъ досегашните грешки, като наЪ-аняването на
бежанците въ приморската покрайнина да става
съ участието и съдействието на местните клонове
отъ Сговора. Тая резолюция, както и повече отъ
решенията, бе гласувана единодушно съ бурни
аплодисменти. Съ това се подчерта не толкова не
говата национална и патриотична тенденция, кол
кото хуманните и идеалистични тежнения, които
ржководятъ Б. Н. М. Сговоръ.
Не по-малко оживени спорове предизвикаха
предложението за образуване самостойна Месемврийска околия и мерките, които се диктуватъ за
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духовно-културното и економично подигане на Чер
номорския край.
Окончателното приемане на дейната програма
и резолюциите се завърши едвамъ въ следобед
ното заседание на четвъртия съборенъ день.
Третия день бе посветенъ на единъ излетъ
по Черноморското крайбрежие — Янхиало, Месем
врия и Созополъ. Времето се улучи великолепно и
това даде възможность на конгресистите да се полюбуватъ на хубавото Черно море и на неговия
живописенъ брегъ. Въ първия градъ конгресистит'
и гостите разгледаха солниците и солното езерс
въ втория — се любуваха на красивите Месемвриьски дюни и плажъ, които осеяни съ многобройни
курортни посетители, предимно столичани, пред
ставляваха пъстра и живописна гледка. Въ Созо
полъ, най-големия риболовенъ пунктъ по нашето
крайбрежие, бе разгледанъ града съ неговата ори
гинална ахритектура и сгроежъ. Голема и приятна
изненада бе започнатия вече строежъ на вълно
ломна стена, която ще свързва острова, на който
ще бжде построено Рибарското училище, съ града.
Въ Янхиало конгресистите беха посрещнати отъ
кмета съ една възторжена речь, а въ Месемврия
— отъ председателя на местния клонъ отъ Мор
ския Сговоръ.
На четвъртия день се прие докладвания отъ
комисията бюджетъ на Б. Н. М. Сговоръ за идната
година, който възлиза на сума надъ 500 хил. лева.
Възприе се да се увеличи абонамента на списа
нието съ още 10 лв. и да се издадагъ още две
книжки отъ „Морска библиотека". Предвидеха се
суми за командировки на делегации отъ Г. У. ТБЛО,
за беседчици и въобще за устна и писмена пропа
ганда. Предвидя се сжщо платенъ персоналъ за
деловодната служба и за администриране на спи
санието.
Временния правилникъ за „Черноморския Наученъ Институтъ" се одобри безъ особени поправки.
Въ края на предобедното заседание пор. Пашмаковъ прочете интересенъ рефератъ „Народите
и тЬхнага мирова политика презъ различните епохи
за владеението на моретата и ползуванието отъ
големитв плавателни реки".
Взема се обшо решение трите прочетени ре
ферати, както и ония, които по немане на време
не бидоха прочетени, да се отпечататъ по начинъ,
какъвто Г. У. Тело намери за възможно.
Въ следобедното заседание се прочете про
токола на Проверителния Съветь и се прие въ
окончателна форма бюджета. Пристжпи се къмъ
изборъ на излезлите по жребие 12 души отъ Г, У.
Тело и на ноаъ Проверителенъ Съветь.
Местото за идния съборъ се определи гр. Русе,
като се реши презъ време на събора да се на
прави ецинъ излетъ по Дунавския брегъ до Ви
динъ и се уредятъ подходящи беседи тамъ, гдето
би се указало възможно.
Поради изчерпване на дневния редъ, закриванието на събора стана на 18 августъ. Сжщия день
се състоя въ Бургазъ и конференцията на младеж
ките спортни легиони, а на 19 с. м. се състояха
състезанията.
Закриването на събора се изрази въ една
бурна* -задушевна и сипатична манифестация по
адреса на бившето Г. У. Тело, чиято дейность бе
одобрена и живо акламирана. Тукъ се прояви еди
нодушието и. силата на организацията, призована
да изиграе - исторична роля въ живота на нацията
ни за нейното културно и стопанско преуспеванвг
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Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Българскиятъ параходъ „Царь Фердинандъ".
Сава Н. Ивановъ

ЧЕРНО
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М О Р Е.

(Резюме на първата часть отъ неиздаденото още съчинение — .Черно море въ всъко отношение").

- Черното море, каквото е въ днешния си видъ,
се е образувало още преди да е билъ човъкъ на зе
мята; то е остатъкъ на една часть отъ още по-ста
рото Сарматско море, което е заливало големи протранства отъ днешна источна Европа и западна Азия.
Въ древнигЬ времена, когато първитъ му край
брежни жители й първигв мореплаватели по него
не еж го познавали добре, то носило името Него
стоприемно. По-сетне, когато-старите гръцки мо
ряци го изучили и се уверили въ неговата сигурность и богатство, тв го нарекли Гостоприемно, Но
за останалигЬ крайбрежни жители, особено за сла
вяните и българитЬ, които се страхували отъ ВО
ДИТЕ му, то си останало за винаги страшно и черно.
Отъ ТБХЪ то носи днешното си име, макаръче то
не го заслужава, защото нтвма нищо страшно и
черно въ него. То е едно гол-вмо богатство за на
шата страна, ето защо тръбва да го ценимъ. Името
му нъма защо да ни плаши, защото както видехте,
то е дадено отъ люди, които не еж плавали по
него, не еж го използвали и не еж го познавали.
За т^зи, които еж го познавали и които еж кръс
тосвали постоянно водите му съ СВОИТБ кораби, то
е било добро и гостоприемно, защото ги е хранило
и имъ донасяло богати печалби«"~
Черното море прилича на трапецъ съ повърх
нина около 650,000 квадратни километра; най-големата му дължина е 1150 километра, а най-голъмата
широчина — 620 километра. Дължината на брего
вете му достига ^о 4160 километра, отъ които Бъл
гария притежава 270 километра. При българския
бръгъ морето се вдава въ сушата и образува два
големи залива — Варненскиятъ и Бургазскиятъ. Въ
дъното на тия заливи при Варна и Бургазъ още
отъ 1905 година еж построени модерни пристанища,
които давить пълно спокойствие и почивка на мо
ряцитв и улесняватъ много товаренето и разтовар
ването на СТОКИТЕ. Нашиятъ брегъ на много места
се вдава въ водите на морето и образува красиви
и живописни носове. Най-забележителни отъ ТБХЪ
еж два — носъ Галата при Варна и носъ Емине,
въ началото на Бургазския заливъ, тамъ кждето
се завършва въ морето края на Стара-Планина,
На върховет-в на тия два носа, още въ XIV столе
тие, тъкмо преди да паднемъ подъ турското роб
ство, еж били построени морски крепости на про
чутия български войвода Добротичъ, който влад-вялъ въ това време северо-источна България съ мор
ските й покрайнини. Столицата на Добротича била
разположена на единъ още по-красивъ и недостжпенъ носъ, нареченъ Калиакра. Той се намира на
северъ отъ Варна и сега е въ ромжнеки ржце. Съ
загубването на южна Добруджа, загубихме и него;

требва да съжеляваме много за това, защото нъма
никжде другаде по брътоветъ на Черно море такъвъ известенъ, красивъ и величественъ носъ.
Черното море е дълбоко и безопасно за ко
рабоплаването. То е едно отъ най-дълбокитъ мо
рета въ Европа. Най-голъмата му дълбочина е 2245
метра и се намира къмъ средата му. Средната му
дълбочина е около 1100 метра. Отначало брътоветв му се спущатъ полегато подъ водата, но посетне стръмно падатъ надолу и образуватъ дъл
бока котловина. Близко до нашия бръгъ дълбочи
ната на морето не надминава 50—100 метра. Острови
въ Черно море " нема; само покрай брътоветъ му
тукъ-тамъ излизатъ надъ повърхностьта на водата
големи надводни скали, съ повърхнина не повече
отъ единъ и половина квадратни километра,
които едвамъ могатъ да се нарекатъ островчета.
Покрай нашия брътъ ний имаме петь такива малки
красиви островчета — скали; островчето „Св. Ана
стасия" при Бургазъ; островчетата „Св. Иванъ",
„Св. Петъръ" и „Св. Кирикъ" при Созополъ и
островчето „Св. Тодоръ", което се намира въ Кавакския заливъ — южно отъ Созополъ. По Черно
морските ни брегове имаме много езера и езерца;
по-главни отъ тъхъ еж: Голтвмото и Малкото Дев, ненски езера, разположени едно следъ друго на
западъ отъ морето при Варна; Анхиалското езеро,
водата на което е 3—4 пжти посолена отъ мор
ската, затова отъ него се добива най-лесно и найефтина морска соль — сръдно годишно отъ 10 до
15 милиона килограма; и най-после Бургазскитв
езера — Атанаскьойското, Ваякьойското и Мандренското, които еж разположени като три лжча около
градъ Бургазъ. Отъ първото езеро се произвежда
сжщо морска соль, а вторите две — еж богати
съ риба.
Водата на Черно море презъ лътото е постудена отъ сушата, затова тя разхладява прибр-Ьжнитъ места презъ ЛЪТНИТБ жеги. Презъ течение на
лътото черноморската вода малко по малко се стоплюва отъ ЛЖЧИГБ на слънцето и задържа топли
ната си за по-дълго време, така че презъ зимата,
водата на морето е по-топла отъ сушата. Тогава
пъкъ тя отдава по-малко отъ топлината си на су
шата, ето защо при бреговегв на Черно море
презъ зимата е по-топло, отколкото по-навжтре въ
България.
Черното море не е отъ много соленитъ мо
рета; средно неговата соленость се измърва 18
части соль на 1000 части вода, когато соленостьта
на океанитъ и другитв морета е почти двойно поголъма (Мраморното море 24%о, Средиземното
море ЗО°/оо, Атлантическия океанъ Зб°/оо). Обаче съ
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увеличение на дълбочината и соленостьта на Черно
2—3 дена, освенъ въ извънредни случаи, при су
море се увеличава така, че къмъ дъното му тя до
рови зими, когато се задържа по-вече на земята и
стига 22 5°/оо. Малката соленость въ повърхностните
навалява въ по-дебелъ пластъ.
пластове на Черно море се дължи на големите и
Черноморското растително и животинско цар
пълноводни реки, като Дунавъ, Днестъръ, Днепъръ,
ство не е тъй-богато както въ другите морета, за
Донъ, Кубанъ и др., които вливатъ ВОДИТЕ си въ
щото по-голъмата часть отъ дълбоките му води;
него До 200 метра подъ повърхностьта на морето,
както споменахъ по-горе, е заразена съ съроводоводата му, както и въ другите морета, е богата съ
родъ, но все пакъ това което расте й живБе въ
морски животни, но подъ тази дълбочина то прави
водата на морето е голъмо богатство, което из
единствено изключение въ целия свътъ, защото
хранва една значителна (часть отъ крайбрежното
отъ тамъ надолу, чакъ до самото дъно. водата му
население. Само рибите,'които живъятъ въ Черно
е заразена съ отровния свроводороденъ газъ, който
море се наброяватъ до 130 различни вида, отъ
издава миризма на развалени яйца. Той не позво
които почти половината еж предметъ на риболовлява никакъвъ животъ, ето защо въ нашето море,
ството. Тамъ главно се ловятъ: скумбрията, хам
подъ дълбочината 200 метра чакъ до дъното, всичко
сията, калканътъ, паламудътъ, кефалътъ, иларията,
е мъртво. "•
карагьозътъ, попчетата и др. Отъ тия риби съ една
мрежа се ловятъ по десятки и даже стотици хи
По Черно море най-често духатъ северните и
ляди килограми, а за презъ целия сезонъ общото
северо-источнигБ вътрове и то повече презъ зи
количество отъ единъ видъ наловена риба достига
мата. Тогава се явяватъ и по-чести бури, но ТБ не
до милиони килограми. Годишно ний ловимъ въ
еж тъй опасни, както мнозина си ги представляЧерно море отъ 1—36 милиона килограма морска
ватъ. Съ днешнигв кораби, при наличието на мориба, но това е само V часть отъ това, което бихме
реходната наука, нашитв моряци лесно се справятъ
могли да ловимъ вевка година, безъ да се боимъ,
съ гвхъ. Презъ лътото и есеньта морето е най-спо
че рибата въ морето ще намалее. Ако усилимъ
койно и приятно. Тогава много отъ живущите въ
нашето морско риболовство, ний ще можемъ не
другите мъста на България идватъ при неговите
само 'да наситимъ българския народъ съ риба, но
брегове за да си отдъхнатъ и да се насладятъ отъ
приятноститв му, а сжщо така и да се лекуватъ • и ще остане голъма часть, която ще можемъ да
изнасяме за проданъ въ другитъ държави. Съ това
отъ разни болести, защото морския въздухъ, морний ще увеличимъ много народното си богатство и
скитв пъсъци и морскитъ води еж много лековити.
ще имаме вкуснз, пръсна и ефтина храна, която
Презъ лътото при нашитъ черноморски брътове
всички
въ България обичатъ.
се събиратъ много гости отъ всички, краища на
нашето отечество, които имъ придаватъ особено
Въ Черно море има и интересни животни, как
оживенъ видъ. Тогава всички завиждатъ на инте
вито еж напримеръ морската мечка (отъ рода на
ресния и пъленъ съ хубости моряшки животъ.
тюлените) и морската свиня (отъ рода на делфи
ните), които ВСЕКИ би могълъ да види и да се по
Мъглитъ въ Черно море, въ сравнение съ друлюбува на ТБХната игра надъ морскитв вълни. И
гитв морета, еж ръдко явление. ТБ се явяватъ само
дветБ тия големи морски животни достигатъ на
презъ пролътьта и есеньта, стоятъ малко време
дължина
до три метра, ТБ еж млъкопитающи и
надъ морето и скоро се разпръскватъ. Черното
раждать малкитъ си живи. Първата отъ тъхъ обича
море замръзва само въ най-севернитв си части по
скалистите места около носъ Калиакра, Месемврия,
край руския брътъ (при Одеса и Николаевъ); при
Созополъ и носъ Зейтинъ, а втората се среща поизвънредни студени зими, които еж голъма реднавжтре въ морето и на цъли стада пжтува заедно
кость и се случаватъ едвамъ; веднажъ на сто го
съ корабите и се надпреварва по бързина съ тъхъ.
дини, морето замръзва на по голъмо пространство
Ний използваме нашето море като ефтинъ и
покрай брътоветв
удобенъ пжть за да се съобщаваме и разменяме
Въ Черно море има две главни течения. Едното
произведенията си съ другитъ държави. М известно
отъ гвхъ е надводно и носи сладките води на Ду
е,
че водниятъ пжть и водниятъ превозъ с* найнава, Днестъръ, Бугъ и Днепъръ покрай нашия
ефтенитъ. За тази цель имаме наши чисто българ
брътъ въ Босфора и Мраморното море. Другото е
ски ветроходи и параходи, които развъватъ бъл
подводно и носи многосоленитв води на Мрямор
гарското трицвътно знаме не само по Черното, но
ното море, чрезъ долнята часть на Босфора, въ
и
по другитъ морета; те разнасятъ пжтници, по
котловината на Черно море. Първото течение по
щата и стоки и съ своята конкуренция заставятъ
стоянно опреснява водата на Черно море, а вто
и другитъ чужди параходи да пренасятъ нашитърото — постоянно я осолява, но тъй като и двете те
товари
по-ефтино
чения еж почти съ еднаква сила, то повърхностьта
Освенъ това ний използваме нашето Черно
на морето се запазва на еднаква височина и соле
море и въ морелъчебно отношение. По красивите
ностьта му не се изменя.
му бр-Ьгове пр^зъ лйтото и есеньта, както споме
Климата по брътоветБ на Черно море зависи
нахъ вече, при единъ извънредно приятенъ кли
много отъ географическитв условия на различните
матъ се подбодряватъ или поправятъ разклатеното
места и затова е доста разнообразенъ. Така наси здраве много хора отъ вжтрешностьта на Бъл
примеръ: По северните му брегове той е остъръ
гария. Тогава българскигв черноморски брътове
— голъма суша и жега пръзъ лътото и силни сту
се оживяватъ още по-вече и прецетавляватъ една
дове и ветрове презъ зимата. По ИЗТОЧНИТЕ И ЮЖ
пъстра весела картина. Като най-известни мъста въ
НИТЕ брегове той е мекъ и умеренъ, даже по нЪморелъчебно отношение у насъ се считатъ: Месем
кои места на юго-източния му кжтъ той се при
врия, Варна и ц^лия Варненски заливъ, кждето е
ближава къмъ тропическия климатъ. По нашитъ
и единственния за сега морски санаториумъ въ Бъл
брътове климата е малко по-суровъ, но все пакъ
гария, Гьозекенъ, Созополъ и Бургазъ.
той е по-мекъ отколкото въ вжтрешностьта на Бъл
За да изтъкна отъ какво голъмо значение е
гария. Снега по нашитъ черноморски брътове е
едно ръдко. явление презъ зимата и когато падне
Черното море и неговитв брътове за българитъ)
такъвъ. той не може да се задържи повече отъ
• ще кажа, че ТБ — морето и брътоветЬ — бж бЪ*
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лит-в дробове, чрезъ които диша България. Морскиятъ бръгъ е прозореца, презъ който влиза свет
лина въ нашата страна отъ вънкашния св-втъ. А
морскитЬ пристанища — това еж вратитв, презъ
които влиза по-гол-вмата часть отъ богатството на
нашето отечество.

брой 1;

Колкото б-влигБ дробове, прозорците и вра
тите на нашето отечество еж по-гол-вми И по-про
сторни, толкова и ний ще бжцемъ по-съживени, покултурни и по-богати. Загубимъ ли ги — като^ по
следствие отъ това ще загубимъ и себе си като
нарОДЪ.

Варна, 2. VII.. 1924 г._ ^

!

Спортна лодка типъ „русалка", пжтуваща при бурно море.

„СЪЩИНСКО" ПОЖАРИ

УЧЕНИЕ ВЪ ПАРАХОДА

Кръстосвачътъ „Германия" принадлежащъ къмъ
средиземноморската ескадра, стоеше до бръта на
Корфу, за не малка радость на намиращигв се въ
него възторжени поклонници на класицизма и гръц
ките древности. Къмъ най-ярките отъ гвхъ принад
лежаха доктора, пастора и други „нестроеви" отъ
каютъ-компанията. ТБ не бъха обременени съ служба,
можеха да слизатъ на бръта когато и кждето поискатъ, да се впускатъ въ близки и далечни ексурзии
за да търсятъ древности и да се отдаватъ на
своята мания.
Капитанътъ и старшия офицеръ б-вха твърде
заняти и нъмаха време за развлечения; на твхъ
лежеше много по-важната обязаность да бдятъ за
порядъка на кръстосвана си, като го държатъ въ
такъвъ вицъ, че въ вевко време да прави честь на
своето знаме.
„Лейтенантъ Шайдемантелъ", обърна се една
вечерь капитанъть къмъ старшия офицеръ, когато
той следъ доклада а, очакваше нареждания за
следующия день, — „утре следъ обЪдъ ни пред
стои да произведемъ обикновенното пожарно уче
ние. Много ми се иска да го произведемъ не по
стария, изгьрканъ начинъ. Необходимо е да се
възбуди у хората по-голема енергия и живость,
да имъч:е внуши по-голема инициатива, нови мисли,
бодрость на духа^ съ една дума, да се оживи това
шаблонно учение, да се направи по-правдоподобно,
близко до действителностьта. Затова азъ не желая

щото подофицерите, както обикновенно, да отправятъ пръскалата направо задъ борта. Требва, макаръ
веднъжъ, да се предположи пожаръ подъ палу
бата, за да се види ще съумеятъ ли хората да се
справятъ, достатъчно ли еж подготвени въ случай
на действителенъ пожаръ, нъма ли да се разпръснатъ. И тъй, бждете любезни, потрудете се да
устроите учение въ този духъ. Разбира се не за
бравяйте при това да дадете нареждание, щото
пожарните кранове да бждатъ затворени. Само
не казвайте до утре за времето и местото на из
мисленото отъ насъ учение, за да стане по възможность по-естествена пожарната тревога. Лека
нощь, лейтенантъ Шайцемантелъ "
Старшиятъ офицеръ се поклони. Следъ това,
като даде нъколко нареждания на дежурния, който
го очакваше при вратата на каютата му, си влезе
вжтре. Казаното отъ капитана не му даваше мира.
Макаръ и „старика" да б-вше крайно любезенъ, все
пакъ, не тръбва ли той да види въ думите му неудо
волствие отъ него? Не скриваха ли думите му лекъ
намекъ, даже укоръ? Не трЪбва ли той да сметне,
че действията му при определяне на учението еж
„изтъркани"? Не е ли въ него вината, че то се
произвежда тъй изтъркано — математически, флег
матично — механически?
Въ сжщность, разбира се. старика бъше правъ
въ всъко отношение, не само отъ служебна страна,
но и отъ общочовешка. Необходимо бъше да се
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устрои на другия денъ, колкото е възможно до
действителностьта пожарна тревога.
Не следва, разбира се, да се плиска само по
палубата, както това се правеше до сега. По есте
ствено отъ всичко би било да се предположи пожаръ въ НБКОЯ каюга. Да, това е гениална мисъль!
И тя му се показа до толкова велика, щото лей
тенанта даже се усъмни, дали тя възникна въ соб
ствената му глава:
*
Да, това е решено: огъня. тр-вбва да се пред
положи непременно въ една отъ каютитв, това му
бъше до очевидность ясно, Но заедно съ това
веднага възникна и1голъмо затруднение: коя именно
каюта да се избере за мъхто на предполагаемия
пожарь?
Загрижено размишляваше върху това г. Шайдемантелъ и мисленно, лежейки въ леглото, пре
ходи отъ каюта въ каюта. по най-добросъвестенъ
начинъ избиращъ най-подходящата отъ ГБХЪ. Наблъташе мисъльта да спре избора си върху каютата на самия капитанъ; това блестящо би доказало
несъмнено, тънкото разбиране на полуисказанигв
желания на началството и достатъчно ярко би пов
дигнало служебния му стремежъ. Оть друга страна
обаче, обвзе го съмнение, да ли н-вма да се покаже
на капитана такова пожарно учение вече извънъ
м-врка „естествено".
Ако се предположи наприм-връ, че капитана
седящъ на писмената си маса, е занятъ съ важни
работи или пъкъ тъкмо седи въ ванната! Какво
би станало, ако би въ такъвъ именно моментъ се
разтвори неочаквано вратата на каютата му и къмъ
него биха били угрожающе насочени пръскалата
на шесгвхъ пожарни помпи ? Не, такъвъ сюрпризъ
той не се осмелява да устрои на всемог.жщия ко
мандир*. на кръстосвана „Германия".
Да пожертва собствената си каюта ? Но . . .
не, благодаря. По-добре не требва. Такова изцап
ване да устрои у себе си — покорно благодаримъ.
А безъ изцапване н-вма да мине, даже и при зат
ворени кранове.
Каютигв на господа офицеригв? Не, и това
е невъзможно; нъма да е добре и тамъ да се ус
трои такава неприятность. Дежурната служба вече
измори тъй много всички, че не му се поиска да
ги лиши отъ краткия, толкова необходимъ сънь.
Помещението на матрозигБ? Не, не бива, за
щото това пакъ ще се покаже на „старика" не
достатъчно „естествено". Не, н-вма какво да се
прави, требва да се установи на нъкоя каюта!
Дяволъ го взель! Та нима на такъвъ корабъ, като
„Германия" не може да се намъри парче неутрална
почва, на която би било възможно да се произ
веде това нещастно учение? И нужно пъкъ било
наистина, щото такава безумна мисъль да дойде
на ума на „старика". Но, не прекрасно ли се из
вършваше пожарното учение до сега? Хората по
простому се извикваха на палубата и струите отъ
пожарнигв тржби се направляваха преспокойно
задъ борта; при това не ставаха никакви изцапвания,
парахода оставаше напълно чистъ. Наистина дохаждатъ понъвга на командира такива неудобни
мисли, дяволъ го взелъ!
Г-нъ Шайдемантелъ все мислеше и мислеше
и безпокойно се въртеше на леглото си, макаръ
въ такова време, следъ дневния жаръ и трудъ,
обикновенно отдавна би спалъ съня на праведникъ.
Умственото напрежение го лишаваше отъ сънь и
Морфей не го приемаше въ обятията си.
„Стой! Еврика, дяволъ го взелъ!" пакъ гени
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ална мисъль блъсна въ главата на старшия офицеръ
. . . „а какво би било, ако спра избора си на ка
ютата на пастора?" На г-нъ Шайдемантелъ беше
известно, че последния беше страшенъ събирачъ
и изследвачъ на древноститБ, който най-охотно би
пренесълъ и целия островъ Корфу въ каютата си*
за да има по възможность повече исторически па
метници. Сега той си спомни, че този ученъ мжжъ
се готвеше именно утре да направи екскурзия на
островъ Лазаретто. „Ура, дяволъ го взелъ! по добро
и не може да се измисли. Решавамъ това!"
Пастора н-вма да го има, а ако даже и да
бжде, то съ него, като съ празенъ гостъ на каютъ —
компанията, не е нуждно тъй да се спразятъ, като
съ задълженйтъ- къмъ службата офицери. „И тьй,
м^сто на възникването на пожара ще назнача ка
ютата на пастора! Нека капитана се наслаждава,
дяволъ да го вземе!" и после съ блаженното съз
нание за щастливото разрешение на трудната за
дача, г-нъ Шайденмантелъ се хвърли въ разтво
рените обятия на Морфея.
На другия денъ, следъ объдъ, на палубата
имаше фронтово учение; всеки отлично знаеше, че
ежеминутно би могло да се очаква сигнала за по
жарната тревога, тъй като б-вше петъкъ, но всеки се
стараеше да си даде видъ като че ли съвсемъ нищо
не му е неизвестно за предстоящето учение. Най-тай
нствено отъ всички се държеше старшия офицеръ.
, По неговото мнение, той твърде тънко е повелъ
цъ-лата работа: никому не каза ни дума за зами
сления подвигъ. Само корабника добре познаващъ
своя началникъ, се досещаше по лукавото изра
жение на ОЧИГБ му, че той таи нъщо излизащо
извънъ реда и дълбоко беше убеденъ, че това
„нещо" се отнася именно къмъ предстоящето по
жарно учение.
„Обаче, требва да се държатъ ушит-в на
острени" и той отиде къмъ заведующия пожарнигв
помпи, за да му обърне внимание за подозираната
отъ него неочакваность. „Охо", му възрази другия,
„насъ не можешъ да ни уловишъ на ГБСНО; за
нась не сжщесгвува неочакваность. У насъ всичко
е олрайтъ". И той отъ своя страна, като повика
помощницигв си, тайнствено имъ намекна, че не
би било излишно да държатъ готови пожарните
тржби.
Такива приготовления, разбира се, не се допускатъ отъ правилата и г-нъ Шайдемантелъ нъмаше и най-малкото подозрение за, това, което
вършеха подчиненигв му.
Той реши да даде запов-Ьдь за затваряне на
крановете на тржбигв чакъ въ последнята минута
за да произлезе учението по възмнжность по правдоподъбно. Каквото и да стане, тр-Ьбва да се за
пази тайната до това време, дяволъ го взелъ!
Съ нетърпение очакваше г-нъ Шайдемантелъ
времето, когато тръбва да започне пожарното уче
ние. Той имаше нам-Ьрение да го произведе много
по-рано отъ обикновенному, за да изненада всички.
И най-после настана толкова нетърпеливо очаква
ната минута.
Бавно, на гледъ случайно, се приближи той
до стоящая на дежурното м-всто кадетъ и мимоходомъ му прошепна нъколко думи.
Кадета, отъ своя страна, съ невиненъ изгледъ
се постара незабелязано да се добере до пара
ходния звънецъ.
Бимъ-бимъ-бимъ-бимъ . . . прозвуча звънеца
и, като чели чрезъ замахването на вълшебенъ жезълъ, всичко на парахода се преобрази: тамъ,
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гдето матрозитв току що спокойно се занимаваха
съ изучването на оржжейнитЪ приеми, всички изведнажъ скокнаха оть местата си като ужилени и
се залутаха; обаче всички спешни работи се из
вършваха удивително безшумно и бързо Като при
видения беззвучно се плъзгаха по палубата 6-влитв
фигури на матрозитв и бЪше поразително, че ця
лата тази трескава деятелность ставаше съвършенно
спокойно и безъ всЬкакво вълнение. Нали това
беше пожарно учение и въ време на него найстрсго се предписваше пълно самообладание и
спокойствие.
Външното спокдйствие, обаче, е лъжливо и
не изключва вътрешното вълнение. Такова беше
и душевното състояние на старшия офицеръ, когото
ни за минутка не оставяше съзнанието за това
изисквание, което вечерьта му постави капитана,
относително „естественостьта" на предстоящето по
жарно учение.
Нагледъ, той предвидя всички случайности и
за това, предъ видъ на необикновеностьта на произшедствието, може да бжце обвиненъ, че за
брави само едно — да даде запов-вдь за затваряне
на крановете на пожарните помпи.
Въ тази минута отъ всички страни се посипаха
като градъ всевъзможни доклади:
„Помпите еж готови", докладватъ отъ разни
страни разнигв подчинени, съ по-вече или по-малко
дълбокъ басъ, споредъ това, съ какъвъ гласъ ги
е надарила природата.
„Клати!" по навикъ изговори съвършенно ма
шинално старшия офицеръ, съ обикновенната при
пожарнигЬ учения команда: „Огъня е въ каютата
на пастора*.
„Клати! клати! клати! — повтарятъ разпръсна
тите по разните м^ста подофицери и благодарние
на строгата параходна дисциплина, запов-вдьта не
забавно се привежда въ изпълнение.
Но нека погледнемъ въ каютата, която по
више усмотрение б-вше избрана днесъ за мътто на
главното действие.
Каютата не беше праздна, както предполагаше
старшия офицеръ и като не смътаме изпълващите я
богато колекции отъ камъни, разни художествени
и исторически забележителности, масата книги и
ржкописи, въ нея беше и самия домакинъ и притежатель на всички твзи съкровища. Той днесъ се от
каза отъ проектираната по-рано екскурзия на островъ
Лазаретто, за да приведе въ порядъкъ колекциитв
отъ древности, събрани отъ него съ такъвъ трудъ
и любовь. Но, преди да пристжпи къмъ тази ра
бота, той реши малко да си поотдъхне и за това
твърде удобно се разположи въ леглото си.
^ Когато той чу сигнала за пожарната тревога
той съ още по-големо удоволствие се протегна:
какво го интересува него пожарната тревога1 Нека
те си се разправятъ тамъ; въ такива случаи нему,
ако е на парахода, му се вменяваше въ длъжность
да не напуща каютата си; и ето той въ настоящата
минута най-добросъвестно не испълнява ли това
предписание? Самодоволна усмивка се разлъ по
лицето на пастора и той даже съ удоволствие се
вслуша въ шума, произходящъ надъ главата му
по палубата.
Но на смирения служители на олтаря пред
стоеше неочаквано и твърде горчиво разочарование
Вратата му внезапно, съ дича стремителность, беше
отворена и едва не изтръгната съ кукитв й; шесть '
брадати подофицера, вевки въоржженъ съ пожа- !
ренъ мЪхъ, тъй сжщо стремително се появиха на '
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прага на каютата му и съ отчаяна решителность и
свирепо изражение на лицата отправиха къмъ него
всичкитЬ шесть пръскала. Обаче, ужасътъ, който
го обхвана въ първата минута, отстжпи место на
малко успокоение, когато той съобрази, че соб
ствено, това за него не представлява никаква опасность, тъй като ц-влата работа се свежда, въ сжщность, до просто пожарно учение; той даже, приповдигналъ се отначало, се готвеше отново да се
изтегне въ леглото. Но тукъ се изрази нещастието
надъ него! Шествхъ пожарни помпи внезапно и ед
новременно започнаха да изливатъ върху него силни
голЪми струи студена вода, които и самия него и
каютата му въ нЪколко само секунди залеха до
толкова, че никакъвъ, даже и най страшния огънь,
не би устоялъ срещу такова енергично гасене.
Въ безуменъ страхъ се притисна той до жгъла,
обливанъ отъ глава до пети въ вода. Не по-малко
отъ него, обаче, бЪха изплашени и държащите
пръскалата подофицери и кондуктора, който ги
предвождаше. „За Бога! оставете! оставете!", се
чуваше въ хоръ отъ всички страни „Престанете да
клатите", отчаяно викаше и офицера. Въ общата
суматоха не беше възможно изведнажъ да се пре
даде на палубата за положението на работата, за
щото всички се стараеха дасе надварватъ единъ другъ.
„Приберете тржбитв!" изкомандва кондуктора,
желаейки да предотврати по-нататъшния потопъ
и самъ подскочи за да изтръгне пръскалото отъ
ржцетв на единия отъ матрозитв. Но съ това той
само увеличи бъркотията, защото хората, като искаха
по възможность по-скоро да изпълнявать заповедьта на своя офицеръ, сега отъ бързане, се уливаха съ вода, затова и офицера, намерилъ се между
твхъ, не усп-в и да се обърне, когато беше измокренъ до кости.
Всичко случило се стана, несъмнено, много
по-скоро, отколкото може да се опише. Но и нъколкото мига отъ това страшно наводнение бъха
достатъчни за да направятъ пълно опустошение
въ каютата.
Веднага щомъ до старшия офицеръ дойде
сведението за случилото се, той моментално издаде
запов-вдь: „Престани да кпатишъ" и избърза на
м-встопроизшедствието. И що за картина се пред
стави предъ погледа му! Каютата на пастора имаше
видъ, като че надъ нея се бЪше пронесълъ
ураганъ, а самия нещастенъ служитель на олтаря
стоеше, забитъ въ жгъла, бледенъ, треперящъ,
олицетворяващъ и ужасъ и нещастие. Отчаяние
завладя г-нъ Шайдемантелъ. Ако не беше старши
офицеръ на „Германия", той съ готовность би си
изскубалъ КОСИТЕ.
Най-после всеобщата суматоха, б-вгането и
шума, привлекоха вниманието и на самия капитанъ.
Дошелъ на м-встопроизшедствието, той веднага
разбра, че крановете не еж били затворени и по
лицето на своя старши офицеръ вид-в, че той се
намираше въ такова състояние на духа, което само
по себе си вече показваше достатъчно наказание
за
неговото забравяне й разсеяность. Затова, той
не
, - с е Р е ш и Д а уСИЛИ отчая нието му съ нЪкаква
забележка въ приежтетвието на командата. И, за
сеое си, реши да му направи другарска белъжка
при по-благоприятна минута, а сега предпочете да
погледне на извършеното събитие отъ хумористична
гледна точка и за това само каза съ саркастична
усмивка:
„Обаче, г-нъ лейтенантъ, вамъ се удаде
^ н » " Р ° И Т е д е й с т в и т е л н о -сжщинско" пожарно
учение.
Преведе Петъръ Петковъ.
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РОМАНСКОТО правителство е сключило договоръ
съ италианската корабостроителница въ Неапполъ
„РаШзоп" за постройката на 4 изтребителя найновъ типъ. ТБЗИ кораби еж за бждащия черномор
ски ромжнеки флотъ, който споредъ морската имъ
програма тр-Ьбва да бжде увеличенъ.
Воннно-морскиятъ бюджетъ на Ромжния за
1924 год. е 180 милиона лей. Отъ този бюджетъ
40 милиона се предвиждатъ за привеждането въ
пълна изправность на купените отъ Италия преди
две години разузнавателни кораби „Магазгл" (порано „№ЬЬю") и „МагазезН" (по-рано „Зрагпего").

Турското правателство е увеличило морско-военния си бюджетъ отъ 6,750,000 турски лири на 8,550,000
турски лири съ огледъ да може да поправи и тури
въ действие линейниятъ кръстосвачъ „Гьобенъ" и
да може да купи няколко подводни лодки.
Последните съобщения гласятъ, че въ връзка
съ НОВИТЕ постройки на военни кораби за Гърция,
Турция е заржчала да й построятъ 6 подводни
лодки.
(^ ц
Презъ 1923/24 г. английското правителство е
раздало на различнигв англ. параходни д-ва общо
648,461 лири (402,045,820 лв.) субсидии за пренасяне
на пощата и поддържане бързоходнитв презморски
съобщения.
Сжщото правителство е отпуснало презъ из
теклата година на разните английски параходни
д-ва и корабостроителници кръгло 18,000,000 лири
(11 милиарда лева) кредитъ за постройката на ноаи
търговски кораби и разширение презморскитв съ
общения.
Г. С.
Плаващъ универтитетъ. Американските универ
ситети мислятъ да закупятъ старъ корабъ отъ 21
хил. тона, който ще се нарече „Университетъ". Той
ще бжде въоржженъ за едно околосветско плаване.
Това плаване би послужило да постави 450
студента въ пръмъ контактъ съ икономическия свътъ.
Пжтницитъ- биха били избрани предпочително
между младежи физически добре развити и проя
вяващи командни способности въ предпочитание
предъ тЬзи, които иматъ училищни успъхи. Имайки
предъ видъ авантюристическитв наклоности и сжщевременно практическия духъ на американеца,
ако първото плаване се окаже сполучливо, безъ
съмнение, този обичай ще се установи.
Училищни плавания По подобие на американ
ската инициатива 1_е ^юигпаЬ подъ покровителството
на Французската Морска Лига (тъй се нарича въ
Франция Морския Сговоръ), взима инициативата за
уреждане презъ идущия септември на редица гол-вми училищни плавания. Ще се отпускатъ сти
пендии на студенти и студентки, които ще пжтуватъ въ отделни групи; участвуващите въ плава
нията, ще бждатъ освенъ това осигурени отъ оргаризацията, която е взела инициативата за уреж
дане т^зи плавания.
ВСБКИ студентъ ще се задължи да предаде въ
тритъ м-Ьсеца следъ своето завръщане едно по

дробно изложение, придружено до колкото е въз
можно съ фотографически снимки и рисунки.
Кеуие Мапйте може само да ржкоплеска на
подобна инициатива и пожелава на щастливите мла
дежи, на които би се паднало да участвуватъ въ
тези плавания да придобиятъ любовь къмъ морето
и къмъ морските работи.
н. М.
Безжицния фаръ на „Маркони". Той почива на
принципа, че електрическите вълни се подчинявать
на сжщиятъ законъ на отражение, както и свътлоВИТБ лжчи. Херцъ е работилъ съ вдълбнати огле
дала отъ металъ — Маркони употребява скелетъ
отъ телъ, който въ определено време се върти
около остьта си и произвежда електрически лжчъ по
подобие на мигающитв фарове. Следъ като една
инсталация на подобенъ апаратъ въ Манчестеръ е
дала добри резултати, построили еж една станция
за корабно пелингуване на острова (пспкеЛп съ
далечина на предаването 10 морски мили. Сега се
строи нова инсталация за 20 м. мили до фара на
„5оигп Рои1апс1". Точностьта на пелингуването е 2°.
Такива станции може да се използуватъ отъ как
вато и да е корабна станция.
(Изъ „Напга" № 2, 1924 г., превелъ К. 3.)

Воденъ транспортъ въ вътрешностьта на Русия
Немско-Руската компания за транспортъ, която е
основана отъ съветското правителство съ съгласие
съ единъ немски консорциумъ, е пуснала напоследъкъ парахода „Рюгнег", който ще свързва Хамбургъ съ Енцели на Каспийското море. Пжтя води
презъ финския заливъ и Нева, достига каналната
мрежа на Маниа, отъ тукъ той върви по-нататъкъ
за да достигне Волга и по нея свършва въ Астраханъ. Вториятъ корабъ пуснатъ въ движение е
„ЕпгеН". Той се намира на пжть за Каспийското
море. Освенъ него намиратъ се въ постройка въ
корабостроителницата на Рюстрингенъ два 600—1000
тонни моторни кораби, а така сжщо два други та
кива въ Швеция. За сега една американска ком
пания е получила концесия за учредяването на
единъ воденъ пжть-каналъ, между Волга и Донъ,
така щото горните водни пжтища ще се свържатъ
съ Черното и Средиземно морета. Една друга група
се занимава съ постройката на единъ воденъ пжть
между Каспийското море и Аралското езеро.
Комисия по водите на Дунава, ииещи Унгария.
Тази комисия биде основана споредъ договора въ
Трианонъ. Тя се състои отъ единъ председатель
избранъ отъ съвета на обществото на народите
и отъ по единъ членъ на заинтересуванитБ тери
ториално прилежащи страни. Въпреки, че Австрия
съвсемъ не е доминираща сила споредъ мира отъ
Трианонъ (чл. 293 отъ мирния договоръ въ Триа
нонъ и чл. 90 отъ мирния договоръ въ 5! Сегтат),
тя като притежателна на бивша унгарска територия
има мъсто въ комисията. На народния съветъ е
предаденъ единъ проекто-законъ по този случай.
Австрийските интереси въ комисията се подържатъ
благодарение на влиянието на МЪХТНОСТИТБ ,Меи51ес11ег5ее" „ЬегНа" и „КааЬ" на границата между
Градско и Унгария.
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БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 6
27 онтонврий 1924 год. — Варна.

1. Запасния полковникъ отъ генералния щабъ
г. П. Дървинговъ, още преди балканската война е
обикалялъ и изучвалъ Черноморското ни крайбре
жие отъ „Атлиманъ до Шабла" сь целъ да издаде
съчинение по отбраната му по сухо.
Поради ЕОЙНИТБ не е успълъ да стори това
на време. За сега отново е почналъ СВОИТЕ изучвания. На 5 септември т. г. е билъ на обиколка по
крайбрежието отъ гр. Лнхиало до с. Резово. Пре
бивавайки въ с. Резово е узналъ за сжществуванието на клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ и съ охота
е пожелалъ да бжде записанъ за членъ. Въ скоро
време се очаква да издаде съчинението си „Отбра
ната на Черноморския бръгъ на България"
2) На 15 юлит. г. Резовския клонъ на Б. Н. М.
С. е преизбралъ управителното си ТБЛО както следва:
председатель Кап. Димитровъ н-къ 3/15 пограниченъ учасгькъ, секретарь-касиерь Яни Д. Стаматовъ
(търговецъ) и членове: П. Янковъ — учитель, В. Н.
Палавуровъ, Р. П. Стаматовъ.
3) На 7 октомври т. г. председателя на Лнхиалския клонъ отъ Б, Н. М. Сговоръ г. Ат. Р.
Поповъ по болезнени причини си е подалъ оставката,
която е била приета и на негово мъсто е избранъ
г. Хр. Белобрадовъ.
4) Ямболския клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ
усилено се приготовлява да даде вечеринка съ про
пагандна цель.
5) На 19 октомври Софийския клонъ отъ Б.
Н. М. С е свикалъ членовете си на общо годишно
събрание при следния дневенъ редъ:
а) Дейностьта на 1-я редовенъ конгресъ на
Б. Н. М. С. въ гр. Бургазъ, отъ професоръ Ст.
Консуловъ.
6) Отчетъ за дейностьта на клона презъ
1923/24 год.
в) Докладъ на контролната комисия.
г) Приемание бюджето-проекта за 1924/25 г.
д) Изборъ на ново настоятелство.
е) Разни.

б) На 19 августъ т. год. контролната комисия
отъ Пловдивския клонъ на Б. Н. М. С. е свикала
общо годишно събрание, въ което упр. тъло е
дало отчетъ за дейностьта си отъ възобновяването
отъ 25 мартъ до 4 септември т. г. Същевременно
клона е издалъ апелъ къмъ гражданството съ про
пагандна целъ и привличание членове. Избрано е
ново управ. ТБЛО, което ще бжде съобщено до
пълнително
7) На 19 октомврий Варненския клонъ отъ
Б. Н. М. С. е свикалъ общо годишно събрание въ
което се разисква по следните въпроси:
а) Отчетъ за дейностьта на клона презъ из
теклата година.
б) Докладъ на делегата отъ 1-я редовенъ съборъ на Б. Н. М. С въ Бургазъ.

в) Разгледа и прие бюджета за 1924/25 г
Приходо-разходъ 75,000 лева.
По важни разходни пера:
За датско ученическа колония
1ОООО лв.
За довършване постройката на
пристанъ
1ОООО лв
За набавяне спортни лодки за
спортния легионъ
24000 лв.
За уреждане беседи въ Вар. легионъ 15000 „
За спортна литература
5000 „
и други.
г) Разисква се по въпроса за сливането Варн
морски спортенъ легионъ къмъ Варненския клонъ
на Б. Н. М. С. Присжтствуваха множество легио
нери съ съвещателенъ гласъ. Взе се решение за
сливането на легиона съ клона.
д) Съ абсолютно болшинство се провъзгласи Н- В.
Царь Борисъ III за почетенъ председатель на клона.
в) Избраха се допълнителни членове на ме
стото на излезлите г-нъ кап. 11-ри рангъ Стефановъ
и мичманъ 1-ви рангъ Мишляковъ. Новоизбранитъ
еж кап. лейтенантъ Никола Мишевъ и мич. 1-ви
рангъ Мишляковъ.
Секретарь: Г, Славяновъ.

СЪОБЩЕНИЕ № 7
къмъ 15 ноемврий 1924 година

1. Въ Гл. Управително ТБЛО на Б. Н. М. Сго
воръ е получена серията отъ диапозитивни снимки
представляващи нашето черноморско крайбрежие,
изработени отъ М-вото на Народното Просвъщение за нуждитв на Б. Н. М. Сговоръ. СНИМКИТЕ еж
цвътни и еж на брой 136, — съ ТБХЪ ще могатъ
да се илюстриратъ много и различни беседи върху
черноморското ни крайбръжие.
2. Въ Гл. Управително Тъпо е полученъ спи
съка отъ диапозитивни серии и отпечатани беседи,
съ които разполага германския морски сговоръ за
своята устна пропаганда. Голъма часть отъ тия
германски диапозитивни серии отлично биха услу
жили и за народнитв ни четения, които Б. Н. М.
Сговоръ урежда, обаче Гл. Управително ТБЛО ще до
стави само нъколко серии, тъй като средствата съ
които разполага за тая цель еж твърде ограничени.
Нови диапозитивни серии ще бждатъ доста
вени още и съ съдействието на нашето М-ство на
Просветата.
3. Въ Варна е основано младежко спортно ту
ристическо д-во „Корабъ", което има за цель уп
ражняването на морския спортъ. Устава на д-вото
е изпратенъ отъ М-вото на Вжтрешнитъ Работи въ
Гл. Управително ТБЛО за мнение, — отъ тукъ е повърнатъ съ мнение, че устава тръбва да се утвърди
4. Гл. Управително Тъло е изработило орга
низационния правилникъ, по който за въ бждаще
ще сжществуватъ морскитъ и ръчни спортни ле
гиони къмъ клоноветЬ. Правилника наскоро ще
бжде разпратенъ на всички клонове, които иматъ
или проектиратъ да образувать такива легиони
къмъ себе си.
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5. Министерството на Народното Просвещение
отпустна 10,000 лв. помощь за втората годишнина
на сп. „Морски Сговоръ".
6. Управата на Морския музей е откупила три
картини отъ художника — маринисть Хр. Каварналиевъ за музея. Проектира се откупуването на кар
тини и отъ други маринисти7. Гл. Управително ТБЛО е решило да вземе
инициативата за свикване една конференция за
разглеждание въпросите въ свръзка съ откриването
на Черноморскиятъ Наученъ Йнститутъ. За цельта
еж отправени покани до: М-вото на Земледълието,
М-вото на Народното Просвещение, Университета,
Академията на науките, Историческото дружество,
Свободния университеть, Търговската акадеиия въ
Варна, Варненското Археологическо Д-во и г. г,
А. П. Стоиловъ и Баласчевъ отъ Етнографическия
Музей. Б. Н. М. Сговоръ ще се представлява на
тая конференция отъ членове на Гл. Управително
ТБЛО ВЪ Варна и неколцина членове отъ клоноветъ въ София и Русе. Конференцията ще се свика
въ София, нав-врно презъ м. януарий.
8. Гл. Управително ТБЛО е отпечатало 4,000
големи СГБННИ календари за 1925 год. Календарите
еж художественно изработени съ нови сюжети отъ
художника — маринистъ Ал. Мутафовъ. ТБ еж отпе
чатани на луксозна гланцова хартия и представляватъ ценно художественно украшение за ВСБКИ кабинетъ, частна кжща, или общественно учреждение.
Календарите струватъ по 10 лв. броя.
Освенъ СТБННИГБ календари отпечатани еж и
5,000 малки, джебни календарчета, сжщо така ху
дожествено изработени отъ Ал. Мутафовъ. ТБ еж
твърде практични и удобни, както за търговеца и
чиновника, тъй сжщо и за ВСБКИ гражданинъ Найпригодни еж обаче за учащата се младежъ.
Календарчетата струватъ по 3 лв броя.
9. Отъ Русенския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ
е изпратена голяма пратка отъ различни, ценни
предмети за Морския Музей.
10. Софийския клонъ на Сговора е ималъ
своето редовно годишно събрание на 19 Октомврий. Избраното ново Управително ТБЛО се е кон
ституирало както следва: Председатель — .Димитръ
Добревъ адвокагь, Под председатель — Подполковникъ отъ генер. щабъ Никола Недевъ, Секретарь '
— Мичманъ Ганевъ (Мичманъ Недвлчевъ), Касиеръ
— Каназиревъ, съветници: Професоръ Шишковъ,
М. Димитровъ еждия и художника Ал Мутафовъ.
11. Шумненския клонъ е ималъ своето редовно
годишно събрание на 9 Ноемврий. Събранието съ
акламации е провъзгласило Н. Величество за почетенъ председатель на клона. Новоизбраното Упра
вително ТБЛО се е конституирало както следва:
Председатель Георги Поповъ — учитель, Подпредседатель Михаилъ Деневъ —зап. полковникъ, Каси
еръ Р. Вълчевъ — учитель, Секретарь Н. Шехировъ
— директоръ на Банка „Плиска", Съветникъ Коста
Игнатовъ.
12. Гл Управително ТБЛО е направило нови
постжпки предъ М-вото на Народното Просвещение
за въвеждаие въ ср-БДнигБ училища на предмета
„Морезнание".
Секретарь: Г. Славяновъ

СЪОБЩЕНИЕ № 8.
Варна, 10 Декемврий 1924 год.
1. Русенския клонъ е ималъ своето годишно
събрание на 23 Ноемврий т. п; избрано е ново Упра
вително ТБЛО въ съставъ:
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1) Г-нъ Просеничковь, Директоръ на Девиче
ската Гимназия; 2) Капитанъ II р. Михайловъ, Началникъ на флота; 3) Инженеръ Неновъ, Дирек
торъ на Механическото училище; 4) Константинъ
Доневъ, адвокатъ; 5) Иванъ П. Поповъ, Подсекретарь на Търговската камара; 6) Асень Лингоровъ,
комисионеръ и 7) Капитанъ Жековъ отъ 5-та Пе
хотна Дружина.
Новоизбраното Управително ТБЛО на 23 Ноем
врий т. г. се е конституирало, като за председатель
е избранъ Капитанъ II р. Михайловъ, Секретарь
Инженеръ Неновъ и Касиерь Константинъ Доневъ.
2. Видинския клонъ е ималъ на 30 Ноемврий
т. г. тържественно годишно събрание, при следнята
програма:
1) „Самодивското изворче", изпълнено отъ
струненъ оркестръ; 2) „Българинътъ и водната
стихия", рефератъ отъ председателя на клона, г-нъ
Пауновъ: 3) Отчетъ за дейностьта на клона; 4)
„Що ме мамишъ Яно", изпълнено отъ Капитанъ
Илиевъ, съ акомпаниментъ на пиано; 5) „Д-влба
на морето", четено отъ г. Ал. Лазаровъ; б) Номеръ
на цигулка, пиано и флейта, изпълнени отъ уче
ници; 7) „На морския бръгь" — декламира ученикъ
и 8) Маршъ отъ струнния оркестръ. Входа е билъ
свободенъ.
3. Члена на Сговора К. К. Радуловъ, студентъкорабостроитель е билъ приетъ за членъ на 5сгиггЬаш:еспт5спе дазеЬспагг. (корабостроителното дру
жество) въ Берлинъ.
На тържеството по случай 25-годишнината на
дружеството, той е билъ поздравенъ отъ председа
теля, като първи следъ войната чужденецъ —членъ
на Дружеството. На тържесгвенната веч зря е била
пита наздравица за Н. В. Царь Борисъ III, за Бълга
рия и българския народъ, за българския флотънт. н.
На тържественното събрание на Д-вото е билъ
четенъ рефератъ отъ Инженеръ Флетнеръ за изнамерения отъ него в-втроходенъ корабъ безъ платна
(роторенъ корабъ); г. Радуловъ изпраща единъ отпечатъкъ отъ тоя интересенъ рефератъ въ Глав
ното Управително ТБЛО.
4. На 19 Октомврий т. г. Пловдивския клонъ
е ималъ своето редовно годишно събрание, ново
избраното Управително ТБЛО на 26 Ноемврий т. г.
се е конституирало както следва: 1) Председатель
Петръ Дрънски, кметъ на града; 2) Подпрелседатель Петръ Малчевъ, учитель; 3) Секретарь Йовко
Л. Обрейковъ, Прокуристъ на тютюневата фабрика
„Левски" ; 4) Касиеръ Ал. Харалампиевъ, учитель;
5) Членъ-съветникъ Лазаръ Т. Лазаровъ, собствееикъ на Техническо бюро.
5. На 7 Декемврий т. г. Варненския клонъ е
ималъ извънредно общо събрание на СВОИГБ чле
нове, и на тия отъ Морския Спортенъ Легионъ. На
събранието е било провъзгласено сливането на
ДВЪГБ организации, — Клона съ Легиона — възъ
основа на изработения отъ Главното Управит. ТБЛО
организационенъ правилникъ за морските и р-вчни
спортни легиони. На събранието еж били избрани
трима легионери за попълването състава на клоновото Управително ТБЛО. Така попълненото Упра
вително ТБЛО на 8 т. м. се е конституирало както
следва:
а) Председатель П. Белберовъ, Председатель
на Варненското Училищно настоятелство.
б) Подпредседатель Ст. Абаджиевъ, запасенъ
капитанъ I рангъ.
в) Главенъ ржководитель на Легиона Н. Мишевъ — Капитанъ-лейтенантъ.
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г) Секретарь — Мичманъ 1 р. Г. Панчевъ.
д) Касиеръ — Мичманъ 1. р. В. Мишляковъ.
е) Домакинъ — инженеръ В. Минковъ.
ж) Сьветникъ — Бойчо Бойчевъ, студентъ.
6) Плевенския клонъ е издалъ стихотворната
сбирка на поета Ник. В. Ракитинъ— „Морско лгьто".
7. Възъ основа подробните изложения на кло
новете огь Черноморското крайбрежие, Главното
Управително Тело е изработило две обстойни и
и добре аргументирани изложения: едното по заселванието на крайбрежието и настаняването на
бежанците, а второто по административното деле
ние въ свръзка съ крайбрежието, И двете изложе
ния еж били поднесени отъ специална делегация
въ съставъ: Председателя на Г. У. Тело Г. Петръ
Стояновъ, Подпредседателя на Софийския клонъ
— Подполковоикъ Н. Нецевъ и члена отъ Управи
телното Тело на Софийския клонъ — г. М. Дими-,
тровъ, VII Мирови еждия, на Г. Г. Министрите, съот
ветните висши чиновници, на членовете отъ коми
сията по административното деление, на некои на
родни представители и по-видни общественици
Становището на Б. Н. М. Сговоръ и неговите
искания еж били почти напълно приети отъ съот
ветните държавни фактори и тръбва да се очаква,
че тв и въ действителность ще бждатъ прокарани.
Сътрудничеството на Б. Н. М. Сговоръ по
горните въпроси е напълно възприето, за която
цель Главното Управително Тело е избрало и на
значило като специални свои представители къмъ
съответните държавни учреждения по настанява
нето на бежанците г. г. Подполковникъ Недевъ и
М. Димитровъ.
Секретарь: Г. Славяновъ
Пловдивскиятъ клонъ на Б. Н. М. Сговоръ е ималъ
на 12 септемврий 1924 г. общо годишно етбрание,
на което е станалъ изборъ на ново управително
тело на клона
Предъ членоветъ на клона, временното упра
вително тело е дало обширенъ отчетъ за деятелностьта на клона отъ който се вижда, че
1) Пловдивскиятъ клонъ на Б. Н. М. Сговоръ
отъ 23 мартъ 1924 год. до 12 септемврий с. г. е
развилъ доста голема деятелность като е записалъ
353 члена отъ които 310 еж абонати на списанието
„Морски Сговоръ".
2) За популяризиране идеята на Б. Н. М.
Сговоръ Управителното тело е уредило две сказки
на които секретаря на Гл. Упр Тело капитане лейтенаатъ Г. Славяновъ е държалъ беседи на теми:
«Подводното плаване" и „Използване на морето
другаде и у насъ".
3) За да даде възможность на членовете си
да се запознаятъ отблизо съ морето клона е организиралъ две екскурзии; едната до Бургазъ отъ
14—19 августъ въ която еж взели участие 11 членки
и членове и друга до Цариградъ въ която еж уча
ствували 79 членки и членове.
Устройвани еж били още две екскурзии до
Виена по Дунава и до Солунъ — Пирея но не еж
могли да се състоятъ поради тревожните дни, ко
ито преживяваше страната ни тогава.
4) Книжна агитация, клона е проявявалъ
чрезъ множество позиви разпръснати между граж
данството
Тукъ по-долу цитираме единъ отъ тия позиви,
който заслужава да бжде прочетенъ отъ всеки
единъ членъ на Сговора,
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П. Г
Известно Ви е може би, че презъ 1920 год.
се основа въ гр. Варна по почина на група смели
български моряци, видни граждани и общественици
културното просветно и народно дружество яБъл
гарски Народенъ Морски Сговоръ"
Ето вече 4 години тази организация, поставена
на чисто научни, културни и високо патриотични
начала, стоейки надъ партийния животъ, развива
успешна дейность въ насоките, които си е начертала:
1) Да развива, подържа и пропагандира между
народа познание и любовь къмъ морето въ вси
чките имъ прояви и форми.
2) Да съдействува за развитие и усилване
родното ни мореплаване, морските промисли и за
заселване на бреговете ни.
3) Да подпомага всека целесъобразна и ра
зумна обществена и държавна морска политика и
просвета.
Съ малко думи намъ се посочва огромната
область въ която се е нагьрбилъ на действува
Морския Сговоръ. Тежки еж наистина начертаните
отъ Б Н. М. Сговоръ задачи, но те не еж такива
отъ частенъ характеръ, не еж държавни, нито по
литически, а еж задачи на целия народъ, на целото българско племе и за техното разрешение е
нуждно участието на всички родолюбиви граждани.
„Но не е важно дали те еж край морето, край
Дунава или въ недрата и сърдцето на балкана",
казва единъ отъ основателите на Сговора и е правъ.
Тукъ тр%бва да се притекатъ на помощь, и дър
жава, и общество, и училище, и печатъ и всеки съзнателенъ българинъ. Въ това отношение заслугата
и работата на всички моряци е да хвърлятъ семето,
което съ помощьта на целия народъ ще отглеждатъ до като то поникне и да даде своя богатъ
плодъ отъ който ще се ползуватъ всички. Нека
вземемъ примеръ отъ по-напредналите въ морското
дело народи, кждето движението за опознаване
морето и неговите богатства сжществува отдавна
и е оформено въ организации, чиято работа е дала
и дава ценни резултати за напредъка и благосъ
стоянието на тези народи. Такива организации сжществуватъ не само въ чисто морските държави,
каквито еж Днглия, Италия и Гърция, но и въ тия
които еж повече континентални.
Тези морски организации навсекжде подпо
магани отъ държавата, водятъ усилена и широка
дейность за популярзиране и опознаване на мо
рето отъ целия йародъ, като му показватъ пжтищата по които требва да се върви, за да се по
стигне желананта цель. Те използуаатъ въ тази си
работа всички средства съ които разполагаме днесъ
— морски екскурзии, кинематографии представле
ния морски праздници и тържества, наредъ съ
посевместно четени беседи и най-пълно използу
ване печата Тази пропаганда се води въ парла
мента, въ училището, въ фабриката, въ казармата,
въ семейството, като не избира съсловията и кла
совете, а се шири както въ най-висшето обще
ство, така и въ най-затънтената колиба,
Но това не е всичко. Не е достатъчно само
да се запознае народа съ морето. Той требва да
се сближи съ него, да го обикне и се сроди съ него,
защото само по този начинъ ще може той да из
ползува неговите големи и неизчерпаеми богат
ства. И тукъ требва да дойде на помощь държа
вата, търговския капиталъ и работната ржка, които
ще реализирате идеята, защото най-доброто и си-
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гурно средство за осжществяването всека идея е
реалното благо, което морето обещава да ни вър
не стократно.
Какво сме направили ние българите въ това
отношение? Яко се обърнемъ назадъ и проследимъ 45 годишния ни свободенъ политически животъ не ще намеримъ нищо утешително; блещука
само една искра — параходното ни дружество. Не
е останало време нито на държавника, нито на об
щественика да се занимаватъ съ морски и речни
промисли. Трагично е наистина: море имаме — па
раходи почти нямаме, море имаме — риболовство
почти нъмаме, морски брегове имаме — чужда речь
ги огласява; съ една дума море имаме — морска
идея н-вмаме
Имайки предъ себе си направеното отъ напред
налите въ морско отношение народи, на насъ не
ни остава нищо друго, освенъ да сърадваме на
временното създаване на Б. Н. М. Сговоръ и да
го подкрепимъ всецъло, за да може да реализира
напълно начертанит-Б си цели, които ще изведатъ
народа ни на желания край.
Необходимо е да се действува така, че въ
скоро време да имаме едно смело и предприем
чиво българско морячество, чрезъ което ще можемъ да подържаме връзки съ всички близки и
далечни културни страни; морячество, което ще
отвикне българина да гледа на морето като на
плашило, ще го сближи съ него, ще го опознае и
безъ страхъ ще се впусне въ неговия ширъ, за да
разнесе далеко българското име, да се приобщи
къмъ международния животъ и да носи на отечест
вото си ценни богатства отъ всички краища на
* свъта. Нека вземемъ за примеръ Гърция, чийто
моряци еж ни изместили даже изъ родното ни море.
Но не е само морячеството, въ което тръбва
да се ограничимъ. Тукъ се намира широко поле за
•работа и за българските учени, търговци, лекари,
географи и т. н. Много работа требва за да можемъ да дадемъ точно описание на нашите бре
гове, които ние познаваме много по-слабо, откол
кото който и да е другъ вънъ отъ нашата черупка.
Любовьта къмъ морето и неговитв брътове не
требва да бжде чужда за нашите писатели, поети,
художници и музиканти — вдъхновителни на народа.
Златната ни младежь, която ежегодно отива
на поклонение предъ хубостите на природата, по
недостжпнигБ върхове на Рила, РОДОПИТЕ И Бал
кана, требва да отдали време да надникне и за
познае морските скрити дълбини, които ще откриятъ у тъхь нови наслади, нови желания и стремле
ния за новъ животъ. И спорта, който напоследъкъ
у насъ се засилва по ВСИЧКИТЕ му клонове, тръбва
да доведемъ и до морето. Нека се научимъ да оби
чаме и морския спортъ, който има много преиму
щества предъ останалите.
Българския Народенъ Морски Сговоръ ще се
стреми да развие народното ни мореплаване, което
е отъ най-голъмо стопанско значение и кждето найдобре ще се видятъ на практика приложени идеите,
които той пропагандира. Подкрепенъ отъ Параход
ното дружество, българското търговско съсловие,
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търг.-индустриалните камари, производителите и
отъ самия народъ, той ще работи усилено въ това
направление, ще се мжчи да проучи и премахне
причините, които еж спъвали неговото развитие и
ще указва най-ценно съдействие на всички, които
желаятъ да издигнатъ българския търговски флотъ
на нуждната висота. Тукъ му е местото да се спо
мене и за Дунава
този ПЖБМЪ естественъ пжть
къмъ средна Европа, който е съвършено забравенъ отъ насъ, като всички огромни облаги сме
оставили да използуватъ изключително чужди за
насъ хора.
Наредъ съ тъзи въпроси, ще дойдать и въпро
сите за рибната търговия, солната индустрия и
морската просветна политика, които чакатъ своето
разрешение. Въ това отношение е вече турена ос
нова съ откриването на първата риболовна школа
въ Созополъ.
Накрай ще прибавимъ и патриотичното чув
ство, което вълнува ратниците на Б. Н. М. Сговоръ
— национализиране българскитв морски и ръчни
брегове и всаждане мисъльта у българина, че и
той е способенъ да разбере, обикне и използува
морето
Следъ като прибере въ редовете си всички
истински радетели на морската идея и групира честнитъ български синове за съвместна работа съ
огледъ на общото народно благо и следъ като се
организира въ една съвършена форма, отговаряща
на нашитЬ условия и нужди, Българския Наро
денъ Морски Сговоръ ще може да дава съвети и
упражнява своето влияние по осезателенъ начинъ,
като се има предъ видъ авторитетното и матери
ално незаинтересовано обществено мнение, което
той ще кристализира и формулира.
Като Ви описваме въ обши черти ЦЗЛИТБ И
задачите, които си е съзцалъ Б. Н М. Сговоръ и
които далечъ не се изчерпватъ съ казаното до
тукъ, ние апелираме къмъ Васъ да свикнете съ
морската идея, да й служите колкото можете и под
крепите широко тоаа народно, културно и високо
патриотично начинание, като се запишете членъ въ
Морския Сговоръ при специалната комисия, която
ще Ви посети
Членъ може да бжде ВСЕКИ пълнолетенъ бъл
гарски поданикъ, и отъ двата пола, ползуващъ се
съ пълни граждннеки и политически права. ЧленСКИТБ вноски еж 70 лева годишно, срещу които се
получава месечното списание на Морския Сговоръ.
гр. Пловдивъ, май 1921 год.

Председатель: Ив. Бангеевъ.
Секретарь: И. Л. Обрейковъ.
Редакцията на списанието „Морски Сговоръ"
съобщава на обонатитЬ си, че почти всички морски
снимки отъ Варненския районъ, поместени безъ
подписъ въ първата годишнина на списанието еж
снети отъ известния на варненци фотографъ К. А.
Терзистоевъ. Отпечатъци отъ ТБХЪ могатъ да се
получатъ на умерени цени направо отъ фотографа.
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(Приключенъ на 15. XI. 1924 гол.)
А.
Ангеловъ, Т. - - „Турскиятъ търговски флотъ" (Морски
Сговоръ, год. I, брой 9, Варна, XI. 1924 г. стр. 11).
В.
Водевъ, Р. Д. — .Непокорна р*ка" (в Тракиецъ, год.
II, брой 14, Ямболъ, 4. X. 1924 г., стр. 1).
\#ге<1е, йт. В. — .Бег МоюгЬоо^рой" — Шп 1п*егЬаИ-.
затег Ка1§еЬег. (\Уа11ег Вап^егг, НатЬигд, 8 БоуепЬо1; цена 4 зл. марки).
Г.
Зас1о\л — ,01е йеЩзспе Маппе ш Уещап^еппеМ ипй Ое%епч/аЛ". ВегНп 1924. (Аи§из1 5спег1, 84 стр. цена
2 зл марки).
Е.
Една риба, която се катери по дърветата (в. Зорница
год. 44, брой 76, София, 1. XI. 1924 г., стр. 3)
3.
Зографовъ, Б.— .Море" (в. „Зора", год. VI, брой 1592,
София, 6.Х. 1924 г., стр. 2).
И.
Иваковъ, Сава Н. — .Финикийците и връзките имъ съ
Черно море" (Морски Сговоръ, год. I, брой 9,
Варна, Ноемврий 1924 год.. стр. 4—6).
К.
Койчевъ, Д ръ Н — „Български Народенъ Морски Сго
воръ" (в. Народенъ гласъ, год. XVII, брой 203, Бостонъ, 20. VIII. 1924 г стр. 1).
Л
Лоти, Пиеръ. — „Морякъ" — превелъ отъ френски Ни
колай Райновъ (Мозайка отъ знаменити съвременни
романи, год. XV, кн. 10, София, септемврий 1924 г.).
Ьзгаготт, <3. — „Ье ОапиЬе е! 1ез Ое*гоНз" (Ьа Ви^апе,
ргепнеге аппбе, № 246—247. ЗоНа 1924)
1агзточ), <5. — .01е Оопаи ипа" <Ие Меегеп^еп" (01е 1ге1е
Оопаи, 9 ЗаЪт%ап%, № 10, Ке^епзЬиг^, йеп 14 пш
1924, з. 121—123).
Н.
Н?Й-ГОЛЪМИЯ цепелинъ лжтува презъ океана (в. Зорница,
год. 44, брой 72, София, 18. X. 1924 г., стр. 3).
Н. М. — „За и противъ" (Морски Сговоръ, год. I, брой
9, Варна, XI. 1924 г., стр. 15 и 16).

Яхтата „Смели" влизаща въ
Варненското пристанище

П.
Пампуловъ, Инж-корабостроитель — „Корабостроителна
индустрия" (Икономически Известия, год. III, брой
1, Варна, 3. X. 1924 г., стр. 1).
Пампуловъ, Инж -корабостроитель — „Морскиятъ музей
въ Берлинъ" (Морски Сговоръ, год. I, брой 9,
Варна, ноемврий 1924 г.).
Пашмаковъ — „Първиятъ редовенъ съборъ на Б. Н. М.
Сговоръ" (сжщото списание, стр. 1—3).
Пашмаковъ. — .Съ хидропланъ Ляпчевъ надъ Варна и
Евксиноградъ" (сжщото списание, стр. 9—11).
Р.
К. — „Ьез „ггегез 1а Сб1е„ йе 1а тег (Г АпгШез (Ьа Ви1§апе, йеихште аппее, № 391, Зойа, 15. X. 1924).
Кеппег — . Оег ^апйегзе^ег аи{ зее". ВегНп 1924 (К.
Е Зспппол, 133 стр. и 35 фигури, цена 4 зл. марки).
блавяновъ, Г« — „Заселваме на Черноморското ни край
брежие" (в. Свободна речь, год. I, брой 181, Со
фия, 28. IX, 1924 г„ стр. 3).
Славяновъ, Г. — „Световниятъ тонажъ и българското
мореплавание" (Икономически Известия, год. III,
брой 6, Варна, 7. XI. 1924 г., стр. 1 и 2).
Славчевъ, Г. — „Морскиятъ спортъ у насъ" (Варненска
поща, год. VI, бр. 1700, Варна, 16. X 1924 г.,
стр. 3).
5сгнЬег1-}асоЬ — „Оег 5е^е1зрог1ц. Ье1ргг§ 1924 (ОгеШ1ет & С-о, 324 стр., 140 фигури, цена 5 зл. марки).
Тр-овъ, Ив — „Индустриално използване богатствата на
Мъртвото море" (Сп. Естествознание и География,
год IX, кн. 1, София, септемврий 1924 г., стр. 44-46).
Ф.
Р. 0. — „Ье йеЬоисЬе Ьи1§аге а 1а тег Е§ее ез1 ип ргоЬ1ете ^п^е^ЬаIкап^^ие" (Ьа Ви1§апе, ргетшге аппее,
№ 381, Зона 1924).
X.
X. — „Скапа-флоу гробница на германския флотъ". (На
родна Отбрана, год. VI, брой 1134, София, 2. X.
1924 г., стр. 2—4).
Ш.
Шишковъ, П. А, фия 1924 г.

.Пазачите на фара" (романъ). Со-

Фот. В. Яганчиянъ.

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА
зя
ВТОРАТА Г О Д И Ш Н И Н А (1925 Т О Д . ) НА С П И С А Н И Е

„МОРСКИ

СГОВОРЪ"

ИЛЮСТРОВАНЪ ОФИЦИАЛЕНЪ ОРГАНЪ НгА Б. Н. М. СГОВОРЪ.

Презъ годината списанието ще даде на абонатите си 10 книжки съ отбрани морски сним
ки, картини и най-разнообразенъ материалъ по морските въпроси отъ наши и чужди писатели въ
областьта на морето. Н-БКОИ отъ книжките ще се придружаватъ съ безплатни приложения. Списа
нието ще излиза въ 4,000 екземпляра месечно, освенъ М-ЦИГБ Юлий и гАвгустъ. За абонаментъ се плаща :
Въ България — 100 лева.
Въ странство — 120 лева.
ОтдЪленъ брой - 15 лева.
На членоветЬ на Б. Н. М. Сговоръ, които еж издължили напълно членските си вноски за
цътшта 1925 година списанието се изпраща безплатно. На всички останали абонати списанието се
изпраща само следъ предварително платенъ годишенъ абонаментъ.

На сътрудниците си, списанието „Морски Сговоръ" плаща следниятъ хонораръ:
За напечатана оргинална статия по 130 лева на страница.
За
„
компелативна „
„ 100 лева „
„
За
„
преводна
„
„ 80 лева „
„
За напечатани стихове
„ 3'5О лева , редъ.
За оргинални картини и рисунки „
1 левъ на кв, см.
За отпечатани снимки
„ 0*20 лева на кв. см.
ИзпратенигЬ ржкописи требва да бжцатъ грижливо и чисто написани на едната страна на
листа на чистъ български езикъ и стилъ и по официалния правописъ. Статиите тртзбва да еж написани
на общедостжпенъ езикъ и не тр-вбва да еж много дълги. Небрежно написанигЬ, зачерквани и поп
равяни или зацапани ржкописи не се преглеждатъ отъ Книжовно-просветния ОТЯГБЛЪ на Сговора.
УдобренигЬ и неудобрени ржкописи се повръщатъ само ако еж заплатени пощенскитЬ разноски и
ако еж поискани въ срокъ б месеца отъ датата на изпращането имъ. Следъ тоя срокъ всички рж
кописи се унищожаватъ. За причинигв на неудобренигв ржкописи редакцията е наклонна да даде
кратки обяснения, като си запазва правото да не се впуща въ подробности. Удобренигв отъ Кни
жовно просвътния ОТД-БЛЪ при Б. Н. М. Сговоръ статии подлежатъ на корегиране отъ страна на редакцията, ако това се укаже необходимо. Тв се помъстватъ въ списанието по изборъ отъ редактора
съобразно времето, нуждигв и мъхтото въ списанието

Цената на рекламитъ въ списанието е следнята:
За еднократно публикуване на ц-Ьла страница — 600 лв.
.
.
. 1/а
.
- ЗОО лв.
.
V*
- 200 лв.
.
'/е
.
— 100 лв.
Списанието излиза въ тиражъ 4,000 броя и се разпраща по всички краища на България и
въ странство кждето има българи. Списанието се пласира въ всички езропейски държави, въ Нмека и Австралия.

Отъ по-раншнитъ издания на Българския Народенъ Морски Сговоръ, СА оста
нали въ склада само:
Морска библиотека книжка № 3 — цена 5 лева.
„
• •„
№ 4 — цена 6 лева.
„
№
7. — цена 15 лева.
п
,
№ 8 — цена 15 лева.
„
№ 9 — цена 15 лева.
„
„
№ Ю — цена 10 лева
'
ЦЪЛИГБ течения отъ списание „Морски Сговоръ" год. I. (1924) еж напълно изчерпани, ос
танали еж въ редакцията само отделни книжки № № 3, 4, 8, 9 и 10.
Всичко, което се отнася до сп. „Морски Сговоръ" и „Морска Библиотека" да се изпраща
на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ, Книжовно проевгьтенъ отдгълъ, гр. Варна

?)о

СЪДЪРЖПНИЕ: 1) НЬкопко бележки за градъ Бургазъ оть проф. Я. Иширковъ; 2) Впечатления отъ I редовснъ
съборъ на Б. Н. М. Сговоръ въ гр. Бурггзъ оть Д : ръ йл. НедЪлковъ; 3) Черно море отъ Сава Н. Ивановъ; 4)
„Сжщинско пожарно учение на парахода преводъ отъ Петръ Петковъ; 5) Морски новини;
6) Официалень отдЪпъ; 7) Морски книгописъ.
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Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.
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Строй всЬкакъвъ видъ морски, рЪчни и езерни'кораби за
товарни, пасажерски, риболовни и спортни цели, снабдени
съ всички необходими принадлежности. .,
,
Строежа се извършва по собствени или ,
.чуждестранни чертежи..
Ценитъ и качеството на работата еж вънъ отъ
всъкаква конкуренция.
' "'"'
Телеграфически адресъ: Варна ПЛЮЩЕВЪ.
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