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Вести изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Главно Управително Т1зло. 1) По случай
провъзгласяването на Н. В. Царя за върховенъ покровитель на Б. Н. М. С. изработенъ е отъ Г. У. Т.
специаленъ адресъ, който наскоро ще бжде поднесенъ на Н. В. Царя отъ особна делегация.
2) Гл. Упр. Тело на Б. Н. М. С. реши да се
свика за 7 и 8 ноемврий т. г. областна сбирка въ
гр. Горна-Оръховица на представителите, секрета
рите и касиерит^ на всички клонове отъ северна
България. Отъ страна на Г. У. Т. ще присжтствуватъ по единъ подпредседатель, секретарь, касиерь
и ръководителя на спортния отдълъ. Въ дневния
редъ на сбирката влизатъ следните въпроси: а)
доклади за състоянието и дейностьта на клоновете,
б) записване на членове и образуване на нови кло
нове, в) културна-просв-втна дейность, г) уредба
на летни морски колонии; д) спортни легиони и
състезания между тЪхъ; е) начини за добиване на
материални средства, разиграване на голЯма па
рична лотария за покупка на параходъ, м) въпро
си поставени отъ клоновете и др.
3) Гл. Упр. Тътю изуЧва въпроса за разигра
ване на голъма парична лотария за 7,000,000 лв.
отъ средствата на която се предполага че ще се дос
тави единъ параходъ, предназдначенъ за екскур
зии на учащата се младежъ отъ вжтрешностьта
на страната по крайбрежието на Черно море.
Министерството на Народната Просвета е
откупило 50 течения отъ списанието .Морски Сго
воръ" и 50 екз. отъ книгите „Океанография" и
„Метеориология ".
Нови клонове: Създадения още презъ 1923
год. клонъ отъ Б. Н. М. С. въ гр. Ловечъ отъ две
години насамъ бъ съвършенно замрътгь. Напоследъкъ клона е възстановенъ при единъ значително
подновенъ съставъ на членове.
Избрано е ново управително гкпо:
Председ. — Никола Сжебъ; секр. Ив. Рачевъ;
членове — Из. Николовъ и Петъръ Станчевъ;
Запасни членове —Ив. Николовъ и Д-ръ Никифоръ Никифоровъ.
София. На 11 септемврий т. г. следъ про
дължително боледувание, жертва на професионал
ния си дългъ е починалъ видния лекарь, общественникъ и дългогодишенъ членъ на Б. Н. М. С.
Д-ръ Стефанъ Титевъ, хирургъ, управителъ на
Климентинската болница въ София. Покойниятъ
притежаваше инзвънредно благъ и приветливъ характеръ, отлични лекарски способности и пжвма
творческа енергия -той бЪ и за винаги ще оста
не високо цененъ като чов-Ькъ и като лекарь.
Миръ на праха му.
Клонътъ миналия месецъ е устроилъ екскур
зия за членовете си до Виена подъ ръководство
то на г. Вълчановъ. Въ екскурзията учавствували
53 човека.
За дописникъ на клона е избранъ М. Димитровъ.
Варна. Прихода отъ голямото градинско уве
селение, което даде Варненския клонъ възлиза на
57 хиляди лева.
На 29 м. м. клонътъ устрои втори пжть презъ
сезона морски състезания; Макаръ, че морето бе
ше малко развълнувано, състезанията се изпълни
ха до край, точно споредъ плана. Резултата:
1) Кжсо мжжко плаване на 300 м. взема наг
рада Михалъ Лишевъ.
2) Дълго мжжко плаване на 1000 метра —
Владимиръ Юрдакиевъ.
3) Правилни и красиви скокове въ морето —
Христо Станевъ.
4) Надбягване съ лодки шесторки на 1ООО и

2000 м. — победи .Черния тимъ" на Морския спортенъ легионъ.
5) Надбътване съ лодка шесторка на 4000 м.—
победи тима на Любозаръ Атанасовъ отъ Машин
ното училище.
Търново. По почина на Търновския клонъ.
неговиятъ подпредседатель г. Ст. Тенекеджиевъ и
члена отъ Г. У. Т. г. Славяновъ еж посетили съ
цель за пропагандиране целите на Б. Н. М. С,
околните на Търново градове — Елена, Др-вново,
Тревна и Севлиево. При посещението на Елена,
го е придружавалъ члена отъ Упр. тЪло на Тър
новския клонъ г. Геновъ, а при посещението на
Севлиево г. Михаиловъ. Въ гр. Елена е била уре
дена беседа на 15 августъ, на която г. Славяновъ
е говорилъ за .Използуване на морето". Беседата
е била уредена съ ценното съдействие на кмета
на града г. Чемшировъ. Посещението е било много
добро. Следъ беседата нъкои видни граждани, на
чело съ г. Чемшировъ еж обещали да взематъ
инициативата за образуването на клонъ отъ Б. Н.
М. С. въ гр. Елена. На 18 и 19 августъ еж били
посетени градовете Др-Ьново и Тревна, обаче, резул
тата е билъ незадоволителенъ: поради цЪла ре
дица недоразумения, въ гр. Дряново не е могло
да се уреди беседа нито на 18, нито на 19 августъ;
въ г. Тревна поради слаба разгласа и недостатъчна
организация, посещението на уредената беседа е
било много слабо и г. Славяновъ се е задоволилъ
само съ прожектиране на светливи картини отъ
нашия черноморски бръгъ, като е далъ бегли бе
лежки за показаните места. На 22. VIII. въ гр. Сев
лиево е била уредена беседа на тема «Нашия Чер
номорски брЯгъ", придружена съ светливи картини
и държана отъ г. Г. Славяновъ; посещението е
било добро. За уредбата на беседата е съдействувалъ севлиевския адвокатъ г. Керелъ Григоровъ,
който е обещалъ да запише членове за Б. Н. М. С,
ако не ще може да се основе клонъ.
Посещението на Елена е било направено съ
автомобила на Търновската постоянна комисия, а
това на Севлиево съ автомобила г. Търновския
Окржженъ Управитель; за даденото ценно съдей
ствие и направената услуга, Б. Н. М. С. изказа
своята голъма благодарность на г. председателя
на Постоянната комисия и г. Окржжния управитель.
Водния спортъ въ Търново се практикува и
вънъ отъ легиона: при водната електрическа цен
трала за града, реката Янтра е канализирана на
едно протежение около 2000 метра и по тоя каналъ често може да се види една бързо движаща
се русалка съ двама гребци, отиващи на разходка
или по работа; лодката е собственотть на тримата
чиновници при централата, възпитаници на мор
ските технически училища въ Варна, НБЩО повече,
— тя е строена отъ самите тЪхъ. Строежа и е
споредъ образеца на черноморските сгъваеми ру
салки, типъ ВА-РА-\УЕ. Тия техници — любители
на водния спортъ еж готови да строятъ за легио
ните и други желающи отъ ц-влата страна лодки
отъ типътъ „русалка". Интересуващите се да се
отнесатъ на адресъ: Лндрей Михаиловъ, ул. „Тър
говска" 89 — Търново, за уговаряне на всички
условия по посгройсата на лодките.
Габрово. На 9 августь г. Станевъ директоръ
на Рибарското училище съ съдействието на г. Тепавичаровъ, Юнашкото, Туристическото и Ловното
дружества и Скаутската организация, държалъ бе
седа, която била добре посетена. Тема „Нашето
Черноморско крайбрежие". Такава беседа е. дър-
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Годишенъ абонаментъ:
за България . . 100 лева
за чужбина. . . 120лева

ОтдЪленъ брой 15 лева.
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ЗАДАЧИ И ДЛЪЖНОСТИ.
Б. Н. Морски Сговоръ въ последнигв години
бърже се разрастна до степень на внушителна по
своята численность и морална мощь организация,
брояща близо 5000 души членове, разпределени
между 50 клона въ царството. ГОЛ-БМИТЪ свои усГГБХИ Б. Н. М. С. дължи преди всичко на скритата
сила, значението и обаянието на морската идея,
а следъ това и на своигв, вече доста многобройни,
деятели и труженици, разпределени между клоноветъ въ страната. Забележително е, че идеята не
е. насадена и организацията не се поддържа „съ
инжекции отгоре", както това е въ сроднитъ дру
жества на нъкои чужди страни, тя е създадена и
се развива благодарение на труда и усилията само
на СВОИТЕ редници и тъкмо тамъ е залога за преуспвванието й не само днесъ, а и въ бждеще.
Обаче, голъмиятъ ръстъ и бързите досегашни
успъхи на Б. Н. М. С. не бива да ни приспиватъ,
тъкмо сега се налага да заработимъ съ удвоена
и утроена енергия за достигание благороднитъ
цели, които сме си поставили; досегашната ни ра
бота е била по-скоро подготвителна, а предстоя
щата тръбва да бжде творческа.
Пръвъ дългъ ни се налага да увеличимъ и
сгъстимъ редиците на деятелните членове, — не
за да намалимъ товара на досегашнит-в дейци, а
напротивъ — да увеличимъ общиятъ товаръ, да
разширимъ и издигнемъ още по-вече сградата. За
да бждемъ истински, действителни членове на Б.
Н. М. С. не бива да се задоволяваме само съ ре
довното заплащание на ВНОСКИТЕ си и четението
на- списанието,—всЪки членъ требва да стане »
апостолъ и носитель на морската идея въ средата,
кждето се движи, — колкото малка и ограничена
да е тъзи ср-Ьда. Вс^ки сьзнателенъ членъ може
и е длъженъ да запише най-малко още двама нови
членове, може и требва да внесе списанието на
сговора най-малко още въ две семейства, може и
необходимо е да засили касата на организацията

най-малко съ още НБКОЛКО СТОТИЦИ лева, било
като ги отдели отъ своя бюджетъ, било като се
постарае да ги събере отвънъ.
Клонове на Б. Н. М. С. има не само въ ГОЛТЗМИТБ.
центрове, има и въ селата, има даже и въ чужбина,
но гБхната мрежа далечъ още не е пълна, на
мъста има големи чувствителни празднини: така
напр. въ всички селища по брега на Дунава от
давна би требвало да имаме клонове, но такива
за съжаление все още ньма даже въ Свищовъ,
Орехово и Ломъ; клонове нямаме и въ почти
всички подбалкански градчета отъ северъ и югь
на Балкана, макаръ ГБ да еж доста будни и на
преднали въ културно отношение; има цели окржзи, въ които не само клонове нвмаме, но кЬмаме даже и единъ членъ, като напр. въ Вратчанския окржгъ; въ много, инъкъ големи, центрове
на царството, действително, имаме клонове, но Т Б
или сжществуватъ само на книга или просто едва
вегитиратъ, както напр. въ Габрово, Ст.-Загора,
Сливенъ, Карнобатъ, Янхиало, Вратца, Кюстендилъ,
Радомиръ, Дупница и пр. Следователно, ето една
широка область, въ която всъки съзнателенъ членъ
на Б. Н. М. С. би могълъ да се прояви, стига да по
желае. Яко въ многото големи и малки градчета и
села, кждето още не е проникнала българската мор
ска идея, не би могло веднага да се основатъ нови
клонове, то много лесно биха могли да се запишатъ
по нъколко десетки членове, които въ последствие
сами още образуватъ НОВИТЕ огнища и разсадници
за идеите на Б. Н. М. С. Я кой отъ насъ нъма
връзки или близки и познати въ нъкое съседно
селище и не би ногълъ да запише тамъ поне Н Б колко души нови членове ?
Една отъ главните, задачи на Б. Н. М. С. е
да пръска между народа познание върху морето,
неговитъ брегове, хубостите и богатствата му, —
за тая цель требва да се уреждатъ реферати, бе
седи, народни четения и то не само тукъ-таме по
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веднажъ-дважъ въ годината, а по възможность въ
ВСБКО населено мъсто на, страната и то колко
то се може по-често, — само тогава сказкигв ще
иматъ смисълъ и ще дадатъ резултати. Но за съ
жаление, дейностьта ни въ това направление е мно
го слаба: общо, годишно у насъ се уреждатъ около
30—40 беседи за всички клонове въ страната, а
това е много малко, почти нищо; при това тия
сказки еж държани само тамъ, дето имаме или се
е целило да се основатъ клонове, а въ всички ос
танали населени мъста до сега не е влизало жи
вото слово на Б. Н. М. С. Обикновено, грижата
за тия беседи се предоставя на Гл. Упр. Т-БЛО въ
Варна, то обаче далечъ нвма възможность да за
доволи всички нужди въ това отношение, нему
тръбва да дойдатъ на помощь клоноветв, като
станатъ действително огнища и разсадници на
морската идея, а не само бюра за записвание чле
нове — абонати. Между членоветъ на Б. Н. М. С.
въ всички клонове има мнозина, които съ успъхъ
биха могли да( държатъ сказки или да сътрудничатъ въ печатнигЬ издания на сговора, но тъ обикновенно очакватъ да бждатъ поканени (и то на
стойчиво) отъ нъкое управително Т-БЛО. за да
държатъ една или нъколко беседи или нъкъ да
* дадатъ една статия или дописка въ списанието.
Подобна скромность е съвършенно излишна; —всички наши културни д-ва страдатъ все отъ сжщата болесть: членоветв имъ или гражданите чакатъ да бждатъ поканени, за да работятъ или съдействуватъ, а нъкои стигатъ до тамъ, че чакатъ
да бждатъ поканени да се запишатъ за членове и
ако не ги поканятъ — обиждатъ се... Лоша черта
въ характера на българския интелигентъ, отъ която
требва да се отърсимъ и освободимъ; ВСЕКИ съзнателенъ гражданинъ, вместо да чака покана, самъ
тръбва да си предложи услугигв, самъ тръбва да
подкрепи усилията на съответното упр. ТБЛО и,
ако то е недеятелно, да го замвсти и самъ да за
стане на чело на работата.
Друга сжществена задача на Б. Н. М. С. е
урежданието на екскурзии по крайбрежията, мо
ретата и ГОЛБМИГБ реки, за да можемъ нагледно
да се опознаемъ съ ТЕХНИТЕ хубости и богатства.
За съжаление, и тукъ дейностьта ни не е много
широка, — само нъколко клонове и Гл. Упр. Тъло
уреждатъ екскурзии, останалите обикновенно бездействуватъ и очакватъ на инициативата на Гл.
Упр. Тъло или на нъкой съседенъ клонъ, за да се
присъединятъ къмъ тъхъ. Я вевки клонъ би могълъ да уреди по нъколко екскурзии презъ го
дината, поне къмъ нашите брегове, по Черноморе и Дунава. Но и тукъ се чака почина само на упра
вителното ТБЛО, а ако то е недеятелно, членоветв
му го критикуватъ и упрекватъ, безъ обаче нъкои
отъ тъхъ сами да поематъ инициативата и сами да
свършатъ работата, макаръ тя да е много лека,
защото всички условия отдавна еж проучени и под
готвени отъ Гл. Упр. ТБЛО и ПО-ГОЛЪМИГБ кнонове:
достатъчно е да се събератъ 8 души членове на
Б. Н. М. С, за да пжтуватъ по желъзницитБ и държавчигв-кораби съ 5О'/о намаление; по австрий
ските параходи на Дунава —10 души, а по българскигв — на Черно море —15 души, сжщо пж
туватъ съ 50% намаление. Издействувани еж й други
облаги и улеснения, а биха могли да се издействатъ и нови, стига да има кой да се възползва
отъ тъхъ.
Пакъ съ цель за нагледно опознаване съ мо
рето, р-вкит-Б и ТБХНИГБ крайбръжия, Гл. Упр. ТБЛО
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поддържа въ Варна Морски музей, а клоноветв
тръбва да уреждатъ периодически морски изложби.
Поради липса на средства и заинтересованость отъ
страна на членовете, Варненскиятъ музей почти
никакъ не се развива и обогатява съ нови сбирки
или предмети; само единъ членъ на русенския
клонъ, главенъ виновникъ за основаването на му
зея, ревностно събира и постоянно изпраща въ Варна
<
. предмети за музея. А въ това направление много
отъ клоновете и ТБХНИГБ членове биха могли да
бждатъ полезни, било съ събиране и изпращане
на предмети и материали (особенно отъ крайбре
жията), било съ парични помощи за набавяне нови
колекции. По отношение на морскитъ изложби, кло
новетв тръба да последватъ недавнашниятъ блестящъ примъръ на софийския клонъ.
Най-сетне требва да споменемъ още две —
най важнитъ и най-сжщественитъ, поне за насто
ящето и близкото бждеще, задачи на Б. Н. М. С:
уреждание на лътни морски колонии и създавание
и развитие на водния спортъ въ страната; това еж
две голвми области, за работата въ които еж не
обходими съгласуваните усилия на управително
ТБЛО и всички членове отъ клона. Лътни колонии
на бръга на морето требва да иматъ всички вжтрешни клонове, подпомогнати отъ крайбръжнитв—,
защото всички останали средства за пропаганда
носятъ само косвенна полза, когато ползата отъ
колониитъ е непосредственна, реална, осезателна.
ОТЛИЧНИТЕ резултати, достигнати въ това направ
ление отъ Пл-ввенскиятъ, Пловдивския пь, Перниш-'
киятъ и Созополскиятъ клонове, ясно показватъ,
че при желание, може да се направи твърде много.
ПримЪра на тия клонове требва да се Последва
отъ всички останали, а на първо место отъ Шуменъ, Русе, София, Ямболъ, Борисовградъ, които
презъ изтеклото лъто направиха значителна крачка
напредъ по организирането на летни колонии, но
не самостоятелно.
Значението на водния спортъ е сжщо тъй голъмо, както и на КОЛОНИИТЕ: чрезъ КОЛОНИИТЕ И чрезъ
спорта ний ще сближимъ децата и младежьта съ
морето и водната стихия, като по тоя начинъ, въ
близкото бждеще, когато младите поколения, обик
нали водата и морето, подрастатъ, най-лесно и найдобре ще бждатъ оежществени ГОЛ-БМИТБ, държав
ническите задачи на Б. Н. М. С. Тъкмо за това,
наредъ съ колониите, всички клонове тръбва да
организиратъ свои морски или ръчни спортни ле
гиони, да привлекатъ младежьта и да започнатъ
систематически упражнения на водния спортъ. При
мера на Пловдивъ и Варна тръбва да се последва
отъ всички клонове, разположени по брътовегв на
морето, Дунава и вжтрешнигв реки, а останалитв
които еж съвсемъ на сухо, требва да използаатъ
близкитъ реки, или да си създадатъ, макаръ и
по-късно, изкуствени водни басейни.
За достигането на всички изброени по-горе
задачи,, покрай доброто желание, необходими еж
и материални средствг, б^зъ каквито е абсолютно
невъзможна каквато и да било, горе-долу по-зна
чителна дейность. Но тъкмо въ това отношение,
както Гл. Уп. Т-БЛО, тъй и клоноветЬ еж много'
слаби. Последните често пжти нъматъ средства,
даже за да изпратятъ единъ делегатъ на събора^
а камо ли.-за да развиятъ една по-широка просвътна дейность или още по-малко да организи
ратъ л-втна морска колония или да си купятъ
спортни лодки. Тия клонове обикновенно чакатъ
финансова подкрепа отъ Гл. Упр. ТБЛО, като при
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Стариненъ в-Ьтроходъ.

това винаги забравятъ, че то черпи своите сред
ства изключително чрезъ клоновете и че за до
стигането и изпълнението на своите много по-го
леми задачи и задължения, тъкмо то се нуждае
отъ финансовата подкрепа на клоновет-Ь, а не об
ратното. Благодарение на лошата практика отъ ми
налото, клоновет-Ь днесъ дължатъ на Гл. Упр. Т-Ьло
около 70,000 лв., а това последното отъ своя
страна дължи на фонда .Черноморски Наученъ
Институтъ" близо 60,000 лева. Яко се върви по
тоя опасенъ пжть, всички фондове щз бждатъ изедени и цЬлата организация ще стигне до задънена
улица. Вече днесъ, Гл. Уп. Т-Ьло е силно спънато
въ своята дейность, поради липса на материялни
средства, като е поставено въ невъзможность да
посреща даже редовнигЬ си парични задължения.
До като презъ миналите години Гл. Упр. Т-Ьло
почти винаги е приключвало своигЬ бюджети съ
излишъци, тази година то в-Ьроятно ще приключи
съ париченъ дефицитъ отъ около 30,000 лева, макаръ имуществениятъ му балансъ да остане активенъ. Единъ отъ най-необходимите' разходи на
Гл. Упр. Т-Ьло е издръжкатг на списанието „Морски
Сговоръ", което членовегЬ получаватъ безплатно;
за издръжката на списанието еж необходими —
при б.ООО членове — годишно 380 ООО лв. (гласуваниятъ за идната година бюджетъ), като при това
редакционниятъ трудъ и коректорската работа не
се заплащатъ; главно за администрацията и експе
дицията на списанието се издържатъ двама чи
новници, за чиито заплати еж необходими, наймалко други 54,000 лв. годишно или всичко за спи
санието неизбеженъ разходъ—434,000 лв., а срещу
това Гл. Упр. Т-Ьло ще може да получи отъ член
ски вноски и то условно, т. е. ако за идната го
дина се запишатъ и презапишатъ предвиденото
число отъ б.ООО души членове (по настоящемъ,
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Рисунка отъ Лл. Мутафовъ^

броятъ на членовете, както споменахме, е близо
5000 души) — 420,000 лв. (6,000 X 70 лв.). Едничкиятъ сигуренъ приходъ на Гл. Упр. Т-Ьло, това
еж членскитЬ вноски, но ясно е, че той е недостатъченъ да покрие даже само разноскигЬ около
списанието, като се явява единъ недостигъ отъ
14,000 лв., а ако не се запишатъ предвиденигЬ нови
1000 души членове, недостига ще възлезе къмъ
края на идната година на 84,000 лв.. Отъ кжде ще
се покриятъ тези 84,000 или най-малко 14,000 лв.?
— отъ другигЬ приходи, които еж твърде неси
гурни: 50% отъ чистигЪ приходи на увеселенията,
вечеринкитЬ и забавите, които систематически
требва да уреждатъ всички клонове, а въ действи
телности уреждатъ само една малка часть отъ
техъ и отъ евентуалните субсидии, които Гл. Упр.
Тело би получило отъ държавата или другаде,—
приходи, на които почти не требва да се разчита.
Какво остава тогава или отъ кжде ще се покриятъ
другигЬ необходими разходи на Гл. Упр. Тело:
канцеларски разноски, наемъ на помещение, орга
низационна дейность, културно-просветна дейность,
издръжка на Морския музей подпомагане парично
клоновете за организиране летни морски колонии,
за купуване на лодки, за уреждане на морски из
ложби и пр. и пр.?
Положението, обаче, не е безизходно, то може
да се превърне даже въ блестяще, стига, като
първа и главна задача, да си поставимъ събира
нето на материални средства съ общи усилия, г. е.
като се впрегнатъ въ работа не само Гл. Уп. Тело,
а всички управителни тела на клоновете и всички
членове на организацията. Начини за събиране на
средства могатъ да се посочатъ съ десетки, — кло
новете ги знаятъ, а и техната изобретателность
може да имъ подскаже още много нови такива. Я
какво биха могли да направятъ отъ своя страна
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членоветъ, ако си дадатъ поне малко трудъ да
услужатъ на своята организация! Яко всЬки членъ
би спомогналъ да се внесатъ въ касите на сго
вора годишно само по 100 лв,^ Б. Н. М. С. ще има
единъ общъ приходъ отъ нови 500,000 лева, съ
които могатъ да се реализиратъ цъла редица ху
бави и полезни дъла. /V това не е трудно, — необ
ходимо е само желание за работа!
Но Б. Н. М. С. не бива да се спре до тукъ;
както споменахме и по-горе, ний тепърва требва
да се заловимъ за творческа и съзидателна рабо
та, — работа, за която ще бждатъ необходими нови
и още по-големи средства:
•
За водния спортъ ний не може да се задоволимъ само съ лодкитъ, съ които ни услужватъ
флотските, пристанищни или понтонни държавни
учреждения или пъкъ съ случайните рибарски или
други лодки, които биха ни се попаднали подъ
ржка. Почти винаги, всички тия лодки еж съвършенно неподходящи за истински воденъ спортъ.
Отъ друга страна една обикновенна спортна лодка
струва 15—2О.СОО лв., а съ една лодка спортъ не
става! Следователно, всЪки клонъ требва да на
мери за своятъ спортенъ легионъ поне по 50,000
лв. годишно, за да може въ няколко години да си
достави 6—8 лодки, съ които да може да задоволи
поне една часть отъ спортната младежь.
За лътнигв морски колонии ний не може да
се задоволимъ съ тия условия и обстановка, при
които т% се организиратъ днесъ: училищнитъ по
мещения, които се използватъ. еж често нехигиеннчни и винаги неудобни, непригодни за цельта;
вънъ отъ това, една истинска лвтна колония е не
допустима всръдъ населенигв мъста, особенно пъкъ
въ ГОЛБМИТБ градове или шумни курорти (Варна,
Бургасъ, Месемврия и пр.), тя тръбва да се урежда
далечъ отъ шума и праха на градовете, кждето
децата, всрЪдъ самата природа, ще намърятъ достатьчно?просторъ за да закалятъ здравето и духа
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си. Следователно, вейки клонъ или нъколко заедно
ще^тръ-бва да си издигнатъ на бртзга на морето
по една специална постройка за лътна морска ко
лония, т. е. всЪки клонъ ще требва да събере за
тази високоблагородна цель поне по 200 до
500,000 лв.
'
. Най сетне, за екскурзиите по морето и Ду1
нава не може да се задоволимъ съ тия средства,
които нашата жалка действителности- ни предлага
тамъ; а какви еж тия средства? — по-добре е да не
говоримъ, достатъчно е да напомнимъ само за недавнашното нещастие при с. Бела... Намъ е необ
ходимо да си построимъ специаленъ параходъ, съ
който да може да задоволяваме не само нуждата
отъ екскурзии за своитъ членове, а главно за да
имаме едно средство, съ което да можемъ да по
казваме на петстотинхилядната (или даже милион
ната) българска учаща се младежь хубоститъ и
богатствата на нашите брътове и нашето море. За
такъвъ единъ параходъ, който ще може да взема
200—300 души пжтници наведнъжъ, ще ни еж необ
ходими около 5,000,000 лева, а за да съберемъ
тия средства, може-би ще тръбва да разиграемъ
една голяма парична лотария отъ 6—7,000,000
лева. Това н^ма да бжде трудна задача, ако всич
ки членове се заемемъ за нейното разрешение:
за 6,000,000 лв. ще бждатъ необходими ЗОО.ООО би
лети по 20 лв.; ако пласмента на половината се
възложи на специални агенти, а съ другата поло
вина се нагърбятъ сами членоветъ, то на ВСБКИ
членъ ще се падне да ппасира по 25—30 билета,
— задължение, което за мнозинството отъ члено
вете едва ли ще представлява голъма тяжесть.
Впрочемъ, нека всички се заемемъ за сериозна
творческа работа, •— да попълнимъ каситъ на Б. Н.
М. С. и да развиемъ неговата деятелность по
всички направления, като не забравяме, че спу-'
жейки на българската морска идея, ний служимт»
на народа и на страната си.

Приспособление за изваждане на корабигв отъ водата за поправка, почист
ване и боядисване на подводната имъ часть. То принадлежи иа Морската по
лицейска служба въ Варна.
Фот. Г. Цапевт», 1924.
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ЕВРОПЕЙСКАТА ДУНАВСКА КОМИСИЯ И ГРИЖИТЪ Й ЗА
ПЛАВАТЕЛНОСТЬТА НА МОРСКИЯ ДУНАВЪ.
Дунавската европейска комисия е приключила
-обикновената си сесия. Събрана тоя пжть по из
ключение въ Сулина, макаръ официалното й пре
бивание да е въ Галацъ, комисията е могла да
констатира на самото мЪсто твърде мжчното по
ложение, що създава за плаването прогресивното
насипване на плавателния ржкавъ и последствията,
които произтичагь отъ това положение за економическия животъ на страната. Още отъ първия
день на заседанията си тя е схванала несносностьта
на положението. Членовете на комисията: г-нъ
Спаг1ез Копх за Франция, г-нъ О. РозеШ за Ита
лия, г-нъ О. V. Ва1сгиг1п за Велико-Британия и г-нъ
Сопхгезсо за Ромжния изслушали съ големо внима
ние молбите, които имъ били изказани отъ предста
вителите. на заинтересованите економически среди.
Известно е, по-вече отъ трите четвърти на
ромжнския износъ се извършва по рЪченъ и мор
ски пжть, най-голямата часть отъ който — чрезъ
Браила—Галацъ и Сулина. Извършените отъ Ду
навската европейска комисия работи по ржкава,
който се простира отъ Галацъ до морето, еж по
зволили до преди няколко години да се подържа
една плавателна дълбочина отъ 20 до 24 стжпки
(б"6О—7'92 м.), така че реката да бжде достжпна
за кораби съ вмъхтимость до 5000 тона, или единъ
достатъченъ тонажъ за задоволяване на настоя
щите нужди. Дла презъ последните години, а осо
бено презъ течение на настоящата година, дълбо
чината на ржкава не надмина 20 стжпки, често
спада на 18 стжпки, а покЬкога дори и на 16
стжпки. Лесно си представя чов"вкъ трудностите,
що това положение създава за плаването, а не е
мжчно да се разбере оправданото безпокойство на
експортьоритъ и на економическия свътъ. Щомъ
като дълбочината на барътъ (насипването) се по
нижава на 16 стжпки напримеръ, достжпа въ рж
кава или излизането въ морето е възможно вече
само за кораби съ малъкъ тонажъ, а кораби, които
газятъ по-вече отъ 15 стжпки еж принудени да
спратъ по-долу или по-горе отъ барътъ въ Браила,
Галацъ, Сулина или въ морето предъ устието. Имало
е случаи, когато по-вече отъ 35 кораби еж чакали
въ заливите и край вълноломите въ Сулина и оста
вали неподвижни, нЯмайки възможность да преминатъ барътъ и се цитира случая, когато единъ
корабъ е билъ принуденъ да чака въ продълже
ние на няколко седмици въ ржкава. Тия закженения причиняватъ не само разноски за станциониране, които дневно възлизатъ отъ 20 до 30 англий
ски лири, но още и загуби произходящи отъ неиз
пълнението условията на наемането (сГайгеитепт),
безъ да се говори за загубите и щетите, които
може да понесе притежательтъ на кораба за
.неизпълнение на тия условия.
За да не се застояватъ дълго корабите, найчесто еж принудени да намаляватъ товара си въ
р-Бката предъ баррътъ и сетне да го допълнятъ
въ морето, Н-БЩО което причинява големи разноски.
Последствията отъ тия затруднения не закженяватъ
да се почувствуватъ, отъ една страна притежате
лите на кораби еж заставени да наематъ кораби
съ малъкъ тонажъ и малко водоизм-вщение, които
струватъ много по-скжпо отъ големите — отъ друга
-страна тия отъ твхъ, които се съгласяватъ да въз
лизатъ нагоре по Дунава, взимагь по-високи цени,

за да могатъ да покриятъ различните рискове 'и
загуби, които би могли да претърпятъ. Обременени
съ много тежки разноски за транспортъ, стоките
не могатъ вече да издържатъ конкуренцията на
чуждите пазари. Яко това положение продължава,
корабите съ голЪмъ тонажъ ще бждатъ прину
дени да напустнатъ дунавските пристанища.
Въ дървените складове въ Галацъ само понастоящемъ се намиратъ 25,000 вагона отъ по десеть тона или 440,000 кубически метра готовъ за
износъ дървенъ материалъ, който при сегашния
курсъ отъ 2,500 лей куб. метъръ представлява по
вече отъ единъ милиардъ леи или 800,000—900,000
английски лири.

Пловдивски екскурзианти по водигЪ по Дунава на пжть
за Виена. 30. VIII. 1925 г.

Това положение, което се подновява отъ време
на време отъ неколко години насамъ, изисква
днесъ едно бързо и ефикасно разрешение. Яла
требва да се съгласимъ, че това разрешение е
твърде деликатна работа. То повдига едновре
менно задачи отъ техническо, финансово и поли
тическо естество.
Техническата задача за подържане плаването
при устието на Дунава датира отъ началото на
XIX столетие. Отъ 1829 до 1856 год., отъ Одрин
ския договоръ до Парижкиятъ договоръ, т. е.
презъ всичкото време, когато устието на Дунава
се намираше въ ржцет-в на Русия, тая последнята
не направи нищо за да обезпечи достжпа до това
устие, преследвайки цельта да облагоприятствува
Одеса. Парижкиятъ договоръ създаде въ 1856 год.
Европейската дунавска комисия, гдето заседаваха
Явстрия, Турция, Великобритания, Франция, Пру
сия, Русия и Сардиния. Великобритания, която се
нуждаеше отъ житата на дунавските равнини из
прати тамъ единъ отъ най-добритЬ си йнжинери,
г-нъ Спагкз НагНеу, за да извърши нужните ра
боти. Ржкава, който имаше само 7 стжпки въ 1857 г.,
достигна 16 стжпки въ 1861 год. и се задържа
на 24 стжпки въ 1879 год. до 1914 год.,ГСБЩОкоето
позволяваше достжпа на кораби съ вм-встимость
отъ 5,000 до 6,000 тона.
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Яла природните условия на делтата чувстви
телно се видоизмениха презъ последните 20 го
дини. Отъ самото начало на нашето столетие ку
пищата П-БСЪКЪ, що се образуваха около устието
на Сулина, станаха все повече и повече значителни.
Отъ една страна водното течение и неговата бър
зина като се увеличиха, количеството на наноса
се уголеми. Отъ друга страна— Килийскиятъ ржкавъ,
разположенъ на северъ отъ Сулина. прегресивно
навлизаше въ морето, нещо което отстрани по
стоянното морско течение отъ северъ къмъ югъ,
което по-рано отвличаше навжтре въ морето на
трупаните П-БСЪЦИ предъ Сулина. Най-сетне ржкава
Старое-Стамбулъ — едно отъ разклоненията на
Килийскиятъ ржкавъ, чието водно течение пред
ставлява около 30% отъ общото течение на Ду
нава, натрупва всЬка година на северъ отъ Сулина
значителенъ наносъ, който изкарва напредъ бръга
около километъръ на. годината. Поради това Су
лина се намира въ едно тихо заливче, запазено
отъ действието на прочистването, що постоянното
морско течение отъ северъ къмъ югъ би могло
да извърши.
При тия условия задачата на Европ. Дунав
ска комисия ставаше все повече и повече трудна.
Върна на методите, които беха сполучили въ про
дължение на целата втора половина отъ последнето столетие, тя се придържа въ чистенето (драгажа). Първата тревога бе дадена въ 1921 год. То
гава забелязаха, че само драгажите не можаха
вече да наделятъ на постоянното напредване на
насипването. Една комисия отъ вещи лица-техници,
повикана на самите места отъ Европ. Дунавска
комисия, въ 1921 год. реши да се продължи под
държането на сжществуващите насипи, за да се
насочи речното течение къмъ откритото море извънъ запазената зона до точката, гдето отново би
се срещнало действието на постоянното морско
течение и гдето морето би било достатъчно дъл
боко. Комисията отъ експертите сжщо препоржча
да се извършатъ работи, предназначени да възпрепятствуватъ на напредването на ржкава СтароеСтамбулъ и да се увеличатъ средствата на драгажа.
Отъ 1922 до 1925 год. насипите беха продъл
жени съ около 4,800 метра отвъдъ построените отъ
г-нъ Спаг1ез НагИеу прегради, преголемо усилие,
което погрешно би било да се подценява, ала поч
нато много кжсно, техното напредване не можа да
наделее постоянното нарастване на песъчните ку
пища. Въ надпреварването между драгажите и ре
ката, тая последнята надви. Сулинскиятъ ржкавъ
е задръстенъ всеки пжть, когато прииждането на
влачените отъ Дунава наноси е по-значително. Яко
само техническата служба на Дунавската комисия
употреби нужните усилия за деятелното изпълне

ние на програмата ей и подобри работата въ
работилниците съ по-добро организиране на драгажната служба, по действителенъ надзоръ на ржчната работа и на употребените механични сред
ства и най-сетне по-точно опознаване съ некои
условия въ работилниците, като се избегватъ всекакви закженявания въ канцелариите, то би могло
да се достигне да се обходятъ трудностите и да
се подържи още некое време Сулинскиятъ ржкавъ.
При все това работата ще бжде все повече и по
вече трудна, колкото повече се навлиза навжтре
въ морето и ще изисква все по-вече и по-вече зна
чителни суми, за резултати всеки день все по слу
чайни и несигурни. Яла това не е всичко. За да
може Дунава да изпълни ролята, която му се пада
предъ видъ на възможното развитие на Ромжния
и на другите европейски страни, потребно е ре
ката да бжде достжпна за корабите съ големъ
тонажъ — 8,000 до 10,000 тона, газящи 28 до
30 стжпки. Сулинскиятъ каналъ и входътъ въ барътъ не биха могли да достигнатъ подобна дъл
бочина. — Отъ друга страна разположенъ всредъ
делтата въ една наводнена мъстность безъ преко
съобщение съ вжтрешната (задната) часть на стра
ната, Сулинскиятъ ржкавъ много трудно би се
приспособилъ къмъ изискванията на едно модерно
пристанище, предназначено да обезпечи увелича
ващите се нужди на страната и да следва развоя
на транзита, който не ще закженее да се появи.
Сегашните изисквания и бждещите нужди изискватъ, както едните, така и другите, да се из
остави' Сулинския каналъ. Ето защо въ съгласие
съ техниците въ страната, комитетътъ, вземайки
мнението на Дунавската европейска комисия заяви,
че използуването на Сулинския каналъ требва да
се счита като едно временно решение до подгот
вянето на другъ плавателенъ каналъ. Той препоржчва следователно на техническия отделъ на Евро
пейската комисия да пристжпм незабавно къмъ
нуждните проучвания върху каналите Св. Георги и
Килия, за да събере необходимите сведения за
изработването на единъ окончателенъ проектъ.
Три решения могатъ да се иматъ предъ]видъ:*)
1) Използуването на Килийския ржкавъ.
2) Използуването на канала Свети Георги.
3) Направата на единъ каналъ, който би свързвалъ Дунавското пристанище Черна Вода съ чер
номорското пристанище Кюстенджа.
Преведе изъ Д-а Ви1дапе" 19. VI. 1926. —
Н. П. Ивановъ.
*) Обръщаме вниманието на читателите къмъ статията
на г-нъ Г. Славяновъ — „Варна - Бургазъ — Русе" —, по
местена въ брой 1 (год. III, 1926) отъ нашето списание, коя
то е въ т-вена връзка съ изнесния въпросъ и въ която се
лансира идеята за канала Русе —- Варна.
(Ред.)

Месемврийския полуостровъ, гледанъ отъ къмъ носъ Емине.Фот. Г, Цапевъ 1924 г.
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-стигнала кораба, още по-вече, че морето бв хубаво
и можеше да се спустне лодка: требваше да имъ
-се притечемъ на помощь съ всичките възможни
-средства.
Капитана ми мръдна ржка да взема по-близо
до кораба, който бе вече на около три мили...
Я като съкратихме разстоянието си до него на
миля и половина командиря заповъда „да легнемъ
,въ дрейфъ". Заскърцаха шкифовегв при брасоповката и „Блондина" почна да забавя хода си.
Дигнахме позивния си сигналъ, капитана стисна
рупора въ ржката си, поднесе го до устата си, пое
гвъздухъ и се разнесе гърлестия му гласъ:
— Ей, „Оджия" покажете се I — ревеше той,
защото бъхме вече на четвърть миля до него и
ясно четехме името му подъ носовата фигура. —
„Оджия" „Оджия"!
Следъ дълго викане, убедихме се, че кораба
бе безлюденъ. Щромъ-стълбата му висвше задъ
борта: значи слизали еж навънъ.
Клатушкахме се върху слабо вълнение на
около два кабелтова единъ до другъ, а капитана
не смееше още да вземе решение. Той се опася
ваше отъ заразна болесть.
Следъ малко той направи разтворъ отъ карболова киселина и заповъда да спустнемъ лодка
„на вода". Спустнахме лодката и се преметнаха
•четирма въ нея.
Капитана подаде бутилката съ карболовия раз
творъ на помощника, комуто даде нвколко съвети
и го отправи къмъ тайнственния корабъ
Заплескаха греблата къмъ „Оджия".. .
Следъ петь минути лодката се прилепи за
<екунда до стълбата на изоставения корабъ, по
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мощника ни заедно съ единъ морякъ се хванаха
за вжжетата и въ втората секунда лодката се от
тегли отъ кораба: ако ще се мре поне нека само
двапа да умратъ! Бързо двамата наши хора пре
крачиха презъ парапета и се изгубиха изъ предъ
очите ни. Следъ други петь минути помощника се
показа спокойно на парапета до щормъ-стълбата,
повика лодката и, като заповеда да я завържатъ,
повика и останалите трима, които се качиха безъ
всека предпазливость вече . . . Помощника, въоржженъ съ рупора отъ капитанската кабина на
„Оджия", започна да докладва на командиря си:
— Кораба е напълно изоставенъ: жива душа
нъма въ него. Натоваренъ е съ царевица въ насипано състояние. Отъ трюмовете излиза силна
меризма на ферментираща царевица. Изглежда, че
е ималъ силна течь и екипажа му, не доверявайки
му се вече, го е напустналъ . . .
— Прекрасно! — отвърна командиря успокоенъ. — Всичко ценно приберете и го донесете/
Следъ часъ лодката се върна и почнахме да
пренасяме спасенитъ вещи отъ „Оджия". а помощ
ника докладваше допълнително на командиря ни
своите заключения:
— Твърде е възможно въ първия моментъ на
констатираната течь екипажа да се изплашилъ по
вече отколкото е заслужавало, а . . . възможно
е — течьта да е била силна въ момента, когато
еж го напуснали, а въ последствие, когато царе
вицата е набъбнала нъкакъ-си автоматически тя да
е запушила отверстията и сега, при доброто време,
течьта е спрена и локализирана.
— Възможно е! На море всичко е възможно.. .
— отекваше командиря.
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Понеже времето бъ добро и можеше почти
всичко да се спаси, командиря ни даде заповъдь
всичко да пренесемъ. ; т Свалихме платната, отдадохме блоковете, из
несохме всичко изъ подшкиперската и едно по едно
предавахме въ лодката, съ която живо засновахме
между двата кораба. „Блондина" ставаше наслед
ница на „Оджия" — си мислехме, но командиря
инакъ мисл-вше: той записваше подробно всичко
каквото се внасяше и надвечерь, когато бъхме
оголили кораба — въ присжтствието на всички се
състави актъ, който се подписа отъ петима: капи
тана, помощника му, боцмана, дърводелеца и единъ
матрозъ. . . Слънцето бЪ на три-четири диска надъ
хоризонта. . . Командиря, въ съветъ на подписва
щите акта, реши да вземе „Оджия" на влекало и,
ако Богъ даде добро време и непроменливъ вътъръ и, ако не се усили спрената вече течь, —
да го доведе до най-близкото пристанище, което
въ случая беше: всичките пристанища около найисточния носъ на Южна ймерика. . .
И четвърть часъ следъ захождането на слън
цето „Оджия", завързана съ две телени влекала, запори на двеста метра задъ кърмата ни. Въ
„Оджия" оставихме трима матрози за смъна на
кърмилото, като имъ се даде една наша лодка за
въ всеки случай и директивата: щомъ времето
лочне да се разваля или кораба имъ вземе да по
тъва — да „отдадатъ" буксирите и веднага да се
прибератъ на „Блондина".
Сжщата вечерь ние знаехме почти цълата
история на „Оджия": билъ е строенъ презъ 1829
година въ Джерсей; тонажъ — 486 К. Т.; капитанъ
— Грей; товарилъ е царевицата отъ Аржентина
за Янглия . . .
Следъ петь дена добро време, при лъвъ галфиндъ — отдадохме котва предъ Наталъ, въ Бра
зилия, гдето капитана ни даде въ портовото управ
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ление обширенъ докладъ за спасения баркъ,_като*
запази правото ни за една трета отъ стойностьта му..
: ,,* Не можахме да дочакаме решението за въз
награждението ни, понеже требваше да заминемъ
за местоназначението си.
Месецъ следъ това въ Рио-де-Жанейро се
получи общото решение: „Отъ спасения „Оджия"
— на „Блондина" се дава една трета, която се
оценява на 1500 английски лири".
Отъ тази сума 500 лири се отдълиха за вреди и;
загуби на корабостопанина ни. Останалите бЪха
за насъ. Бъхме четиренадесеть души. Сумата се
раздали на 38 дела, отъ които капитана взе 5; по
мощника 4; боцмана, дърводелеца и тримата ма
трози, които беха за кърмчии презъ време на
опасния преходъ върху „Оджия" — по 3 дъла; а
ний — останалите, по 2.
Неколко години следъ това, случайно бехъ
попадналъ съ единъ морякъ отъ бйлитъ въ „Од
жия" въ време на изоставянето му средъ океана.
Той разказваше:
— Следъ като констатирахме, че кораба ни.
потъва и, и че значително се увеличава диферента ни и, следъ като корабния съветъ реши, че
набъбналата царевица може всеки моментъ, като
съ бомба, да пръсне кораба — седнахме въ ЛОД
КИТЕ и се пустнахме на западъ, носени ртъ еква
ториалното течение, което следъ десеть дена ни
изнесе около островъ Тринидатъ. Л платната на>
„Оджия" бъхме обрали, за да бждъше „Оджия*
само подъ влиянието на екваториалното течение,а не и подъ периодическите вътрове, които гонъханавжтре въ океана. Цъльта ни бе, при благоприятенъ лучай „Оджия" да бжде отнесенъ къмъ МалоАнтилскитъ острови, гдето можеше да се спаси,.
ако до тогава не го пръснеше царевицата".
Варна, 22/ХП 1925 год.
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Риболова въ Гърция.
Инспекторъть на риболова въ Гърция отбе
лязва намалението, което се констатирано тая го
дина въ производството на ловитбата въ Гърция.
Главната причина на това намаление, казва
той, се крие въ голъмиге вреди причинени на ри
боловните места оть наводненията, особенно оно
ва на 24 юний 1925 год., вследствие на което ри
бите избъгали отъ преградите. Цълото зимно про
изводство пресмътано на повече отъ 800,000 оки
е било по тоя начинъ загубено. Ятинскиятъ пазарь,
който зиме изобилствуваше съ ефтена риба произходяща отъ гръцките риболовни места, въ на
чалото на тая година изпита голъми лишения отъ
такава.
Другите причини за намалението, което се
забелъзва въ производството, се отдаватъ на обстоя
телството, че много стари рибари, било защото еж
спечелили пари, та еж пригърнали други кариери
и,занаяти, било че еж намерили други по-малко
трудни и по-доходни занаятия еж се отказали отъ
риболовството.

Така напримъръ много рибари еж станали
днесъ търговци, гостилничари, занаятчии, съ една*
дума еж усвоили занаяти на сушата. Изтъква сесжщо единъ явенъ стремежъ къмъ механическия
риболовъ, риболова при освътление и пр.,—изобщо*
стремежи къмъ отбътване способи на рибуване,.
които изискватъ една действителна и тежка рабо
та. Всички тия методи малко по-малко еж изоставятъ. Днесъ преследваната цель е тая: да се лови
по възможность най-много риба, при най-малки:
възможни усилия.
Разноските минаватъ на заденъ планъ, за
щото сигурно те ще бждатъ покрити отъ консу
мацията, която постоянно търси риба, като сейма
особено предъ видъ, че постоянните клиенти.
на риба (гостилници и пр.) не еж намалълиЕдно отъ последствията на тоя стремежъ е про
дължението на пагубното рибуване съ динамитъ,
което, ако да не бъ унищожило голъми количества
риба въ сравнение на досега наловената, би било
действително най-добрия способъ на рабуване. Съминимални разноски и съ още по-малки усилия се до
бива сравнително много по-изобилно производство-
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Третя причина за намалението се намира въ
„липсата на организация. Защото има изобилие на
продукти (риба), а пазаря не може да ги погълни
всички, та излишъкътъ се изхвърля или се пропиля
ва въ н-вколко дена. Нъма промишлени инсталации
>и други такива за консервиране на рибата. Вслед
ствие на всичко това и поради постоянно увели
чаващите се разноски, рибарите почнаха да отбвгватъ интензивния риболовъ въ време на гол%мото
производство, нещо което става причина да се пропущатъ СЖЩИНСКИГБ удобни случаи за рибуване.
За намаление на производството способствува още
факта, че гръцките рибари стоятъ постоянно при
ковани на едни и сжщи мЪста за рибуване,
съседни на ГОЛЕМИТЕ консомативни центрове (Евбейския заливъ, Солунския и пр.), а не дирятъ
много по-отдалечени мъста за рибуване.
Като непосредствено последствие отъ нама
лението на мъстното производство бЪ вноса на
пръсна риба отъ чужбина. Голъмо количество ке
фали еж внесени отъ Мала-Азия, а неотдавна еж
пристигнали отъ Русия големи партиди съ слад
ководни риби.
Преведе изъ „Ьа Ви1дапе" — Н. П. Ивановъ.

Конкурсъ за увеличение консумацията
на рибата.
Океанографическиятъ институтъ въ Парижъ,
• е взелъ инициативата да открие тая година единъ
конкурсъ, предназначенъ да спомогне за увелича
ване консумацията на рибата.
Чрезъ този актъ институтътъ е искалъ да по
сочи, че по неговото разбиране, чистата наука
требва да достигне до практически резултати. За
тоя конкурсъ е предвидена една парична награда
-отъ 15,000 франка и много дипломи.
За цельта предполагаемите конкуренти ще
требва да изпратятъ до секретариата на океано>графическия институтъ записка, която да привежда
доказателства било за увеличение на производ
ството чрезъ нови способи на рибуване, било за
подобряване качеството на уловената риба чрезъ
по-добро консервиране на борта на рибарските
кораби или презъ време на пренасянето й въ са
кото стоварище.
Главната цель следователно е, да се намЪ-

РезултатитЪ отъ морскигЬ състезания
въ Варна.
Въ недвля на 29. VIII. т. г. Варненския клонъ
отъ Българския Нар. Мор. Сговоръ устрои, за втори
тшть презъ този лвтенъ сезонъ, морски състеза
ния. Макаръ, че морето беше малко развълнувано,
състезанията се изкараха до край точно споредъ
-опредЬления отъ по-рано планъ. Ето окончателния
'резултатъ отъ тия състезания:
1. За кжсо мжжко плаване на разстояние 300
метра, взема награда Михаил* Лишевъ.
2. За дълго мжжко плаване на разстояние
1000 метра, взема първа награда Владимира Юрдакиевъ.
3. За правилни и красиви скокове въ морето,
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рятъ средства за намаление на костуемата цена и
да се подтикне чрезъ цени и по-добро качество,
консервирането на, тоя тъй богатъ съ азотисти ма
терии и витамини елементъ.
•
. .
На конкурса се допущатъ всички французи
и чужденци. Записките могатъ да бждатъ на френ
ски или на другъ езикъ, ала при последниятъ слу
чай пратките требва да бждатъ придружени съ
преводи на френски езикъ.
За получаването на подробности достатъчно е
да се обърнете къмъ секретарията на океанографическия институтъ въ Парижъ, 195, Кие 8шп1/асаиев, Раггз, У-е.
н. П. и.
Риболовството въ Югославия. За риболовството въ Югославия се работи новъ законъ, който
напоследъкъ е билъ подложенъ на всестранно раз
глеждане отъ редъ конференции. Централното уп
равление на риболовството се предвижда да се
съсредоточи въ една главна дирекция на риболов
ството ; споредъ другъ единъ проектъ се предвиждатъ две дирекции — една за сладководното и една
за морското риболовство; третиятъ и най-въроятенъ
за приемание проектъ, на който еж се спръли компетинтнитЬ фактори, е създаванието само на една
дирекция за сладководното риболовство, като морскиятъ риболовъ мине изцъло подъ ведомството
на дирекцията на морските съобщения.
Разширения на рибарското пристанище
Везермюнде. Следъ голъмитъ разширения на пър
вото рибарско пристанище въ Германия — Везер
мюнде презъ 1923 год., сега пруското правителство
отпуща 13,000,000 марки за нови разширения. Въ
района на пристанището се включватъ още 433
хектара, предназначени за нуждите на риболов
ството и рибната индустрия. За свързванието на
новия районъ съ старото пристанище се строи
пристанищенъ каналъ около 3400 метра дълъгъ и
120 метра широкъ (при основата). Ще се строи
освенъ това ново рибно тържище съ 390 м. дъл
жина край кейовата стена, херинговъ хамбаръ съ
140 м. дължина и пр.
НорвежскигБ китоловни предприятия за
миналата година еж добили 598,000 бурета китово
масло, на стойность 90,000,000 крони (норвежеки).

взема първа награда Христо Станева.
4. За надбътввне съ лодки шесторки на раз
стояние 1000 метра (състезаваха се Морско-спортното Д-во „Кораби" и Черния тимъ отъ Морския
Спортенъ Легионъ) взема награда Морския Спор
тенъ Легионъ.
5. За надбътваие съ лодки шесторки на раз
стояние 2000 метра (състезаваха се черния и бъ>
лия тимь отъ Морския Спортенъ Легионъ) взема
наградата Черния Тимъ отъ Морския Спортен»
Легионъ.
:
.
6. За надбягване съ лодки шесторки на раз
стояние 4000 метра (състезаваха се два тима отъ
Морското Машинно Училище) взема наградата тима.
на инструктора Любозаръ Ннколовъ.
С. Ч.
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Главна Дирения на желЪзиицитЪ и Пристанищата
Експлоатация на Пристанищата.

ЗАПОВЪДЬ
№ 493 отъ 28 Юлий 1926 година.
За да се гарантира безопасния превозъ на
пжтници и багажите имъ сь лодки (гребни, мо
торни и платноходни) въ пристанищата и крайбре
жието на Черно море и Дунава
ЗЯПОВЪДВДМЪ:
1. Всички гребени, моторни и платноходни
лодки, които се употр-Ъбяватъ за превозъ на пжтници и багажи въ пристанищата и крайбрежието
на Черно море и Дунава требва да бждатъ на
пълно изправни, здрави, устойчиви и добре съоржжени.
2. Въ районите на пристанищата и крайбре
жието да се допущатъ за използуване само лодки,
които еж записани въ регистра на нъкое отъ бъл
гарските пристанища и притежаватъ изискуемото
разрешение за това.
3. Всвка лодка предназначена за превозъ на
пжтници преди да бжде допустната за използване
на кое и да е пристанище, или крайбрежието,
требва предварително да се провери отъ комисия
нейната годность и да се определи товароспособностьта й.
4. Всвка лодка да има отъ двете страни на
носовота си часть написанъ номера, подъ който
сжщата е записана въ регистра на пристанището
къмъ който се числи, а така сжщо и максималния
брой на пжтниците, които лодката може да носи.
ако е пжтническа и максималната товароспособность,
ако е товарна. Пжтническитв лодки не могатъ да
служатъ за превозъ на товаръ.
5. Всека лодка въ зависимость отъ нейната
големина да притежава всички необходими при
надлежности за безопасното плаване, а именно:
а) Всека гребна лодка да има достатъчно ко
личество здрави гребла, котва съ достатъчно дълга
верига, фенеръ съ обикновена бела светлина за
пжтуване нощемъ и рогъ за даване сигналъ въ
мъгла; на бортовегЪ си да има здраво прикрепени
ненатегнати вжжета за хващане въ случай на не
щастие, кука за притегляне при преставане и за
отблъсване при тръгване.
б) Всека моторна лодка да има сигуренъ моторъ, здрави гребла, куки за претегляне и отблъс
ване, котва съ верига, (резервуаръ) еждъ за бензинъ или петролъ, фенеръ съ обикновенна била
светлина за пжтуване нощемъ, рогъ за мъгла, по
ц-влата обиколка на бортоветъ- си да има здраво
закрепени ненатегнати вжжета за хващане при не
щастие.
в) Венка платноходна и моторъ-платноходна
лодка да има здрави платна и вжжета, сигуренъ
• моторъ, здрави гребла, котва съ верига, фенеръ
съ бела обикновенна • св^тнина за пжтуване но
щемъ, рогъ за мъгла, куки за притегляне и от
блъсване и еждъ за вода.
6. Никой н-Ьма право да управлява лодка въ
пристанищата и крайбрежията предназначена за
пжтници, безразлично дали като собственикъ или
като служащъ, ако не е български подданикъ, не
е записанъ въ специалната за цельта книга въ ни
кое българко пристанище, не притежава книжка за
плаване отъ последното и не е добилъ непосред
ствено разрешение да встжпи като екипажъ. 7. Записването става лично и то следъ като
лицето, което желае да бжде записано като лод-
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каръ, докаже предъ една специално назначена за<
цельта комисия, по удобрена отъ Главната Дирек
ция на железниците и пристанищата програма, чето е способно да управлява лодка.
8. Списъците, въ които ще се записватъ лод
карите, ще се дътштъ на три отдала — единъ ще:
съдържа имената на лодкарите, които еж годни да
управляватъ гребни лодки, втория отдЪлъ — гребни*
и платноходни лодки, а третия — тия на лицата,.
които еж годни да упрааляватъ гребни, платноходни
и моторни лодки.
9. На всички лица, записани въ списъците да>
се издаватъ книжки за плаване съ портретъ. Книж
ките за плаване да се приготовляватъ отъ служ
бата и да се продаватъ на заинтересуваните на ко
стуемата цена, а последните еж длъжни да се^
снабдятъ съ фотография, снета безъ шапка, не на
моментна фотография, като образа е 3 см. дълъгъ(типътъ на легитимациигв-портрети за полицейски
легитимации), която да се залепя и подпечати върху
книжката.
10. Въ списъка да се вписватъ следните данниг
Име, бащино име и презиме; година и деньна раждането; месторождение; народность и ве
роизповедание; местожителство; кратко сведение
за неговата досегашна дейность като морякъ и др».
П. За превозъ на пжтници строго се забра
нява допущането на рибарски лодки освенъ въ
изключителни случаи за спасяване на давящи се.
12. Спортните лодки се изключватъ отъ гор
ните разпоредби, обаче, безусловно имъ се забранява
ла превозватъ пжтници не членове на организа
цията имъ.
13. Контролата върху годностьта на лодките
компетентностьта на лодкарите, както и изпълне
нието всички правилници и наредби за предпаз
ване отъ нещастие при пжтуване съ лодки при
надлежи на пристанищните власти.
14. Пристанищните управления опред-Ълятъ и
таксите за превозване пжтници или стоки съ лодки
въ своите райони.
15. Въ Дунавските пристанища зимно време
за пренасяне пжтници и багажи отъ българския
брЪгъ до ромжнекия или обратно да се допущатъсамо лодки и лодкари, които пристанищното упра
вление намери, че ще извършатъ превоза без
опасно.
16. Венка лодка предназначена за превозъ на>
пжтници и стоки, най-малко единъ пжть въ годи
ната да бжде прегледана отъ специално назначена!
за цельта комисия, за района на бургазското припристанище, отъ началника на бургазското приста
нище, за района на варненското пристанище отъначалника на варненското пристанище, а за Ду
нава — отъ инспектора на дунавския секторъ.
Сжщит-Ь комисии провъряватъ и компетент
ностьта на лодкарите и мотористите.
17. На лица. които нъмать разрешение отт».
пристанищното управление да работятъ съ лодки,
да имъ се съставятъ актове и наказватъ съгласночл. 61 отъ закона за полицията на крайбрежията
и пристанищата.
18. Съ ония собственици, които използувате •
за преводъ на пжтници лодки непрегледани отъ
комисиятапо чл. 16 отъ настоящата заповЪдь, да сепостжпва съгласно чл. 45 отъ закона за полицията.
на пристанищата и крайбрежията. По сжщия начинъ ще се постжпва съ лодкитЬ, употребявани
не по назначението си — спортни и рибарски лодки..
19. На пристанищните управления, както и на^
пристанищните митници, които по закона за поли—

Год. III. Брой 8.

Морски Сговоръ

Стр. 13.

ядията на пристанищата и крайбрежията завеждатъ
пристанищните служби, се вменява въ обязаность
най-строго да наблюдаватъ настоящата ми запо>В-БДЬ и за ВСБКО отклонение отъ нея на ВИНОВНИТЕ
лица да съставятъ актове за глобяване.
20. На инспектора на дунавския секторъ и на
началницигЬ на пристанищащата въ Варна и Бургазъ възлагамъ изпълнението на настоящата ми
заповъдь спръмо ДЛЪЖНОСТНИТЕ пристанищи слу:жители, които не изпълняватъ постановленията й.
Министъръ: (п.) К. Георгиевъ.
Бел. на ред. Горната запов-вдь е много уме
стна, тя идва да запълни една гол-вма празднина и
да направи нещастията по море, като това при
с. Б^ла, ако не невъзможни, то поне по-малки и
съвсемъ ръдки. Този резултатъ ще се достигне.
обаче, не самъ по себе си, — той ще зависи главно
отъ прилагането на заповъдьта, а затова се иска
• отъ една страна строгость и настойчивость, а отъ
.друга — подготвени и компетентни учреждения и
лица. Тъкмо тукъ е слабото место на заповъ\цьта;
1в"врно е, че въ по-голъмата си часть, нейното из
пълнение ще зависи отъ пристанищните управле
ния, кждето може да се намърятъ подготвени
лица, но вънъ отъ Варна, Бургазъ и Русе, изпъл
нението ще зависи и отъ „пристащщнитЬ мнт• ницн" (чл. 19), т. е. отъ учреждения и лица, които
нЪматъ абсолютно никаква компетентность въ мор
ското
дЪло, следователно, сигурностьта за прево
зите- по вода въ по-малкитв пристанищни пунк
тове, далечъ кЪма да бжде достатъчна.
Въ заповъдьта еж допуснати нвкои наруше
ния на международните правила за предпазване
лорабитв отъ сблъскване: всички лодки, безраз
лично гребни, вътроходни и моторни се задължа>ватъ да носятъ само фенеръ съ обикновена бъла
- светлина, когато международните правила задъл-жаватъ ЛОДКИТЕ въ цълъ св-втъ да носятъ червена
•и зелена светлини, ако еж гребни или ветроходни,
.или бела червена и зелена светлини, ако еж мо-

торни или парни; за по-малкитъ лодки се допуща
да носятъ вмъсто два фенера съ разноцветни свет
лини — единъ такъвъ, обаче съ две или три (споредъ двигателя) разноцветни стъкла:. отъ Л/БВО
червено, отъ предъ бъло, отъ дъсно зелено, а отъ
задъ тъмно. Само най-малкитъ гребни или вътроходни, но не и моторни или парни лодки, се до
пуща носенето само на единъ фенеръ • съ бъла
евтлина. Въ международните правила има' още
ц.ъла редица подробности при носенето на свътЛИНИТБ, въ зависимость отъ размъритъ на лод
ките, назначението имъ и пр., които тръбва да се
спазватъ еднакво на всъкжде, а естествено и у
насъ, защото въ противенъ случай нещастията по
море, нощно време, особено въ по-оживенитв при
станища, еж много възможни. Желателно би било
този недостатъкъ на заповъдьта да се поправи.

По случай патронния праздникъ на Б. Н. М. С.
— 19 августъ — Н. В. Царя е благоволилъ да отго!вори на поднесенитъ му поздравления съ следната
телеграма:

М. С. поднася на своя върховенъ покровитель
най-сърдечни приветствия и благопожелання.
За Председатель Найденовъ.

Председателя Българския Народенъ
Морски Сговоръ - Варна.
Благодаря сърдечно за изказаните; ми отъ
Морския Сговоръ приветствия. Като Ви честитя
^патронния праздникъ изпращамъ Ви и най.добри пожелания за преуспяване — Царятъ.
Н. В. Царьтъ бъ поздравенъ съ следната те.леграма:
София — Двореца
Негово Величество Царя
По случай патронния си праздникъ Б. Н.

— Засилете записването на нови членове.
Г. У. Т. разполага съ още около хиляда сво
бодни течения отъ списанието.
— НовитЬ членски значки пристигнаха въ
Г. У. Т.; изработени еж. много художествено.
Цена, за клоновете, 50 лв. едната. Доставять
се чрезъ управителните гЬла на клоновете,
които заедно съ поржчката, трЪбва да изпращатъ въ Г. У. Т. и съответната сума.
— Канцеларията на Г. У. Т. се премЪсти
въ центъра на града, на ул. „Царь Борисъ"
№ 6 (третия етажъ).
Отъ Гл. Упр. ТЪло.

Управлението на съветския руски търгов
ски флотъ е решило откриването на нова пара
ходна линия; Мариуполъ (на Лзовското море) —
Хамбургъ — Лондонъ — Ленинградъ, по която ще
се изнасятъ главно донецки камени вжглища и
желъзна руда.
Жена — капитанъ. Напоследъкъ въ рускиятт.
търговски флотъ е назначена за капитанъ на тър
говски параходъ една жена, свършила одеското
морско училище. Друга една жена, свършила ко
рабостроителния отдълъ на морското училище е
назначена на ржководна длъжность въ една дър
жавна корабостроителница.
Данскиятъ търговски флотъ брои по настоящемъ 685 моторни и параходни кораби съ обща
вмъстимость 1,050,000 бр. р, тона. Надъ 35°/о отъ
тоя тонажъ еж кораби, чиято възрасть не надми
нава 5 години. НовитЪ кораби еж преимуществено
моторни.
Корабостроителниците въ Дания, напоследъкъ
работятъ усилено, — въ ТБХЪ еж заети общо кржгло 10,000 дущи работници.

До кпоноветЪ и членоветЪ.
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(Приключенъ на 1О.1Х.1926 г.).
Д н г е л о в ъ , Ив. — „Историята на Дунавскиятъ остро ъ Матей." (Сп. Морвки Сговоръ. год. III, брой 6. Варна,
юний 1926 год., стр, 16).
'
Н. Н. — „Морска змия," (сжщата книжка на списанието,
стр. 20).
Аягеловъ, Н. — „Островъ на мъртвитъ." (в. „Отечество",
год. IV, брой 289, Софич 17.УН.1926 год., стр. 1).
Ашофаръ. — „Писмо отъ Палестина." (в. Бургазска Поща,
год. I, брой 15, Бургазъ, 19 май 1924 год., стр. 2).
Б . С. — „Пакъ за нещастието при с. Бъла." (Морски Рат
никъ, год. I, брой 8, Варна, 15ЛЛ.1926 г., стр. 1 и 2).
Б. С. — „Съюзъ на рибарските кооперации въ България".
(сжщиятъ вестникъ, стр. 2).
Б. М. — „Морското дъло у насъ." (в. „Слово", год. V, брой
1245, София 4ЛШ1.1926 год.).
Бързицовъ, Хр. Д. — „Варна" — фейлетонни бележки (в.
„Миръ", год. XXXII, брой 7830, София 6Л/П1.1926 год.,
етр. 3).
Бони, Оресте. — „Мъгла". (Морски Ратникъ, год. V, брой
11, Варна, 1.УШ.1926 год., стр. 2—4).
Бургазъ като куроргъ. — (в. „Търговско-Промишлена За
щита", год. XIV, брой 736 и 737, Варна 10 и 29 VIII.
1926 год., стр. 2).
В е и е д и к о в ъ , Йор. — „Морския бой между турци и бъл
гари на 8-й ноемврий 1912 година." (в. Отечество, год.
VI, брой 285. София 22.У1.192б год., стр. 2).
«/. * . — „Къмъ югъ." (в. Миръ, год. XXXII, брой 7768, 7770,
7772, 7775, 7777, 7780 и 7782, София 1926 год.).
В. Ч. — „Италиянскиятъ параходъ „Салворе" въ пламъци."
(в. „Морски Ратникъ", год. I, брой 9, Варна 1Л/И.1926
год., стр. 2).
Вълканоаъ, Ял. — „Приносъ къмъ сладководната фауна на
България." (Трудове на Българското Природоизпитателно Д-во, книга XII, София 1926 год., стр. 183—187).
ВърО. — „По поводъ наредбата за тарифата на параходнигЬ
агенти, съставена отъ Б. Д. Жел. и пристани.ца." (в-къ
„Търговско-Промишлена Защита", год. XIV, брой 736.
Варна, 10.УШ.1926 год., стр. 2 и 3).
Георгиевъ, Нт. — „Созополъ (Нполония)" (в. Борба, год.
VI, брой 1563, Пловдивъ 10,УИ.1926 г., стр. 2).
Д о б р и н о в ъ Инж., Т. — „Водни двигатели (мотори)" —
Регулиране на воднитъ двигатели и изборъ на моторъ
— (Сп. „Техникъ", год. IV, № 1, Варна, априлъ 1926 г„
стр. 12—15).
Драконъ. — „За администрацията на търговската флота"
(Морски ратникъ, год. I, бр. 7, Варна 1. VI. 1926 г„ стр. 1).
Далиловъ, С. — „Свинската афера въ камарата" (в. Зора,
год. VII, брой 2085 и 2036, София, юлий 1926 г.).
Дрошчсвичъ, В. М — „Легенда за произхода на Босфора"
(в. Миръ, год. XXXII, бр. 7791, София, 19.»1.1926 г.. стр. 3).
ДрЪнски, П. — „Нови и ръдкй риби отъ България". (Тру
дове на Българското Природоизпитателно Д-во, книга '
XII, София, 1926 год., стр., 121 — 150).
Дрънски, П. — Змиорката — ЯпдшПа \щ1дап5" (Сп. Ловецъ,
год. XXVI, брой 10, София, юний 1926 г., стр. 15—17).
Дрънски, П. — „Нови и ръдки риби отъ България". (ОТДБленъ отпечатъкъ отъ трудове на Българското Природоизпитателно"Д-во, кн. \г, София 1926 г.).
Оазсоукь Ргог И. — „01е Нап<1е1зро1Шк <1ег Ропаи (РоНКса сотегсга!а а Оипагп)" Викагез! 1926.
Ое(ег. — „Мет 5еде1Ьисп". 51иНдаг4, 1926 (Шеск & Со, 126
страници, цена 3'5 ! зл. марки).
Добреь-ъ, Кирилъ.— „Нашето риболовство" (в. Миръ, год.
XXXII, брой 7839, София, 17. VIII. 1923-?., стр. 3).
Данаиловъ, Проф. Г. Т. — „Въпросътъ за Варна" (в. Слово,
год. V, брой 1256, София 17. VIII. 1926 год., стр. 2).
Д. — „Сулинскиять каналъ" (Списание на Държавнитъ'же- '•
лъзници и пристанища въ България, год. I, брой 4,София, юлий 1926 год., стр. 119—120).,
. , ..-•
З л а т а р е в ъ , Я~. М. —' „Екск/рзията на Софийския.клонъ п
отъ Б. Н. М, С. до Цариградъ презъ 1925 г." (Сп. ,Мрр- :
ски Сговоръ", год. III, брой б, Варна,'юний 1926 год;,
стр. 3—7).
З а н е м а н ъ , Проф. Д - р ъ К. — „БолеститЬ на моряка". (Сж
щата книжка на сп. „Морски Сговоръ", стр. 7—8).

За родното корабоплаване — (в. Търговско-промишленъгласъ, год. IV, брой 386, София 12. VIII. 1926 г., стр. 3).
И в а н о в ь , Сава Н. — „Ледени планини". (Сп. „Морски Сго
воръ", год. III, брой 6, Варна, юний 1926 год., стр. 12—15).
К к н е в ъ , Инж. Б. — „По въпросътъ за морското законо
дателство". (в. „Морски Ратникъ", год. I, № 7, Варна,.
1ЛПЛ926 г., стр. 3).
Кжневъ, Инж. Б. — „Нашитъ пристанища". (Списание на
Държавнить желъзници и пристанища въ България,
год. I, брой 4, София, юлий 1926 г., стр. 104—107).
К. Ск. — „Морски Завеси." (в. „Народна Отбрана", год.УШ,.
брой 1282, София, П.У1.1926 год., стр. 6 и 7).
Концесията за износъ на свинско месо. — (в. „Зора", г.
VII, брой 2085, София 11.У1.1926 год., стр. 1 и в. „Препорецъ", год. XXXIII, брой 127, София 11. VI. 1926 год.,.
стр. 2).
Концесията за износъ на свинско месо гласувана. —
(в. „Демократически Сговоръ", год. III, брой 791, София
11.У1.1926год.,стр.2).
Консуловъ, Д-ръ Ст. — „Третиятъ редовенъ съборъ на
Българския Народенъ Морски Сговоръ." (в. „Слово",.
год. V. брой 1203, София 14ЛЛ.1926 г. стр. 3).
Консуловъ, Д-ръ Ст. — „Изучваие на морето" (в. Слово,.
год. V, брой 1212, София 25. VI. 1926 г., стр. 2).
Каменова, Я. — „На нашия бръгъ," (в. „Слово", п,од. V, бр.
1189. София 26.У.1926 год., стр. 1)..
Кашеиъ, Д-ръ Ст. — „Морскиятъ Сговоръ и нашиятъ излазъ
на Бъло море." (в. „Слово", год. V, бр. 1222, София 7..
УН.1926 г., стр. 3).
К о е т д — „Шег З е е ! Ег1еЬшззе е т е з йеи1зспеп Маппе—
Ягг1ез" Вегет 1926 (Ке1таг НоЬЬтд, 250 стр., 32 ху
дожествени отпечатъка, цена 9 зл. м.; подвързана с ъ
платно — 12 зл. марки).
Кузевъ, К. Т. — „Изложбата на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ". (Сп. „Ловецъ", год. XXVI, брой 8 и 9^
Ссфия 1926 г., стр. 28—29).
К. И. Б. — „Функцията на марината" (в. Народна Отбрана,.год. VIII, брой 1289, София 30. VII. 1926 г., стр. 4).
Къмъ оългарскит-Б моряци — (в. Морски Ратникъ, год. 1,
брой 12, Варна 16. VIII. 1926 г., стр. 1 и 2).
Кжневъ, Инж. Б. — „Кой е компетентния по морскитъ въп
роси?" (в. Слово, год. V, брой 1266, София, 30. VIII.
1926 г., стр. 2).
Ламартинъ, Ялф. — „Следъ дълго пхуване по море"
(в. Мор. Ратникъ, год. 1, бр. 7, Варна 1. V. 1926 г., стр. 4).
Лазаровъ, Г. — „Международната Дунавска комисия и н е й 
ната предстояща сесия", (в. Слово, год. V, брой 1200,
София 9. VI. 1926 г., стр. 2).
М а н р ъ , К. — „Морската и сухопжтна стратегия" (в. На
родна Отбрана, год. VIII, бр. 1281. София *4. VI. 1926 г.,.
стр. 3 и 4).
Масовъ Е. — „Солунъ". (Сжшиятъ брой на вестника, стр.
2 и 3).
Миховъ, М. — „Лътни колонии" (в. Миръ, год. XXXII, брой:
7780, София 5. VI. 1926 г., стр. 1).
Мждровъ, Н. С. — „Търговската Якадемия въ Варна" (в.
Слово, год. V, брой 1209, София 22. VI. 1926 г., стр. 2).
Монтегоцца, Паоло. — „Морето" (в. Морски Ратникъ, год. I,
брой 9, Варна 1. VIII. 1926 год., стр. 3).
Мап1еу. — „01е ЗкадеггакзсМаспг". 51ийдаг1: 1926 (Уа1егШпШзспе исп1ЬП<1егуег1ад).
Михайловъ, П. — „Кораби" (в. Варненска поща, год, IX,
брой 2369, Варна 2. VIII. 1926 г., стр. 2).
Михалзенъ, проф. в. — „Ре1ойпгиз ЬигезсЬ!, единъ сладкочоденъ пещеренъ олигохетъ, намъренъ въ Бълга
рия;" (Трудове на; Българкото Природо-изпйтатело Д-в'о-'•"'
книга XII, София 1926 г., стр. 57—66).
Мегг, РгоГ. й-г. — „01е Оеш^зспе ЕхресНИоп аиГ йеп Уегтеззипдз иис! РогзсЬипдззсгпГГ „Ме1еог." 1 Вепсп!:. (5и—
зипдз Вег1сЬ4е <1ег Ргеиз515сЬеп Якас1епие йег \У15зеп• зспаПеп XXXI, 1925, 5. 562 Шз 586).
Нещасгиетй при село Бъла. — (Сп. „Морски Сговоръ",.
' год. III, брой 6,,Варна юний 1926 г., стр. 1 и 2).
Нещастието'При сели Бъла. —' (в." Морски Ратникъ, год»
I, брой 7, Варна 1.У1.1925 год., сгр. 2).
Николовъ, Д-ръ К. — „Желъзопжтнитъ тарифи." (в. Б у р 
газска Поща, год. I, брой 34, Бургазъ юний 1926 г.)-

Год. III. Брой 8.
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.Несторовъ, Н. — „Нуждае ли се нашето солопроизводство
отъ нови облаги." (в. Слово, год. V, брой 1204, София
15ЛМ.1926 г., СТР. 2).
.Несторовъ, Н. — „Морската соль и единството на стопан
ската политика." (в. Слово, год. V, брой 1213, София
26.У1,1926., стр. 2).
Недълковъ, Д-ръ Нл. — „МорелЪчение." (в-къ „Варненска
Поща",.год. IX. брой 2303 и 2304. Варна, май 1926 г.).
НедЪлковъ, Д-ръ Нл. — „Варна като климатична станция".
(в. Варненски Новини, год. XIII, брой 7—8, Варна 12.
УН.1626 год. стр. 2),
.Нашит* курорти — Гьозюкенъ. (в. Бургазска Поща, год.
I, брой 76, Бургазъ 4.УШ.1926 г., стр. 3).
Николовъ, Вл. — „Първата морска изложба." (сп. Морски
Сговоръ", год. III, брой 7, Варна, 1Х.1926 г., стр. 7—16).
П и н т е в ъ , Л. — „Отъ Римъ до Неаполъ" (Вестникъ на же
ната, год. V, брой 240, София 22. V. 1926 год., стр. 1).
Шолзитъ отъ концесията за износь на свинско месо —
(в. Свободна речъ, год. Ш, брой 681, София 11. VI.
год. стр. 2).
Патевъ, П. — „Нъкои размножителни процеси у КМгоройа".
(Трудове на Българското Природоизпитателно Д-во,
книга XII, София 1926 год., стр. 91—129).
Продановъ, Д-ръ В. — „Месемврия приморски курортъ".
(Популярно списание, год. V, кн. 3, София 1926 год.,
стр. 3 и 4).
'П. Я. — „Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ въ Виена"
(в. Мир-ь, год. XXXII, брой 7835, София 12.VIII. 1926 г.
стр. 1).
Плаването — (в. Миръ, год. XXXII, бр. 7840, София 18. VIII.
1925 г., стр. 4).
"П. М. — „Излазъ на Егея" — Стихове — (в. Кубратъ, год. I,
брой 5, София 21. VIII. 1926 г., стр. 4).
Р . де. — „Първата морска изложба". (Списание на Българ
ското Инженерно-Лрхитектно Д-во, XXVI, брой 111, Со
фия 20. V. 1926 г., стр. 160—161).
Ко88оНто, Ь. — „0\е ТтИппойеа с1ез Зспмаггеп теегез".
(Ягсп^е д. X 5оае1:е Киззе с!е РгоИ51а1од'1е. Т. I Мозкаи 1922, р. 22—34 гш1 1 ТаЕ.).
О>зополеи,ъ. — „Посетете Созополъ". (Сп. Морски Сго
воръ, год. 111, бр. 6, Варна, юний 1925 г., стр. 15—16).
Спасовски, Хр. — „Морската изложба въ София". (Сп. Пе
дагогическа практика, год. V, кн. 8, Варна, май 1926 г.,
стр. 374-378).
Събора на Българския Народ. Морски Сговоръ (в. Мор
ски Ратникъ, год. I, брой 7, Варна 1. VI. 1926 г., стр. 2).
•Скорпионъ. — „За търговския ни флотъ" (в. Морски Рат
никъ. год. 1, брой 8, Варна 15. VI. 1926 год.. стр. 1). •
Спасовъ. С«-. Ят. — „На изтокъ" (в. Отечество, год. VI,
брой 285, София 22. VI. 1926 год. стр. 2).
Сакжзовъ, Б. — „Еднно предстоящо дъло за Варна и за
цЪлата страна" (в. Миръ, год. XXXII, брой 7793, Со
фия 23. VI. 1926 г., стр. :»).
•Сгоявовъ, проф. Д-ръ П. Ив. — „Морелъчение" — Ле
чебни свойства на морето и методи на лечението —
(Четиво „Наука и животъ" № 25. Книгоиздателство
„Якация", София 1926 г., цена 15 лева).
•Свинската концесия и Народното Събрание. — (в. Тър
говско-Промишленъ гласъ, год. IV, брой, 363, София
15. VI. 1926 г., стр. 2).
С. С. — „Венеция". (Популярно списание, год. V, кн. 3, Со
фия 1936 г., стр. 14).
Скорпионъ. — „Съюза- на българскить моряии" (Морски
Ратникъ, год. 1, брой 11, Варна 1. VIII. 1926 г., стр. 1).
•Сълплиева, Б.— „Янхиало като курортенъ гр щъ" (в. Миръ,
год. XXII, брой 7841,. София 19. VIII 1926 год. стр. 3).
•Оьстояниею на кораоостроптеловото до м. юний 1926 г.
(в. Търговско-Промишлена Защита, год. XIV, брой 736,
Варна 10. VIII. 1926 год. стр. 3).
•Скорпионъ. — „Нъкога и сега" — (в. Морски Ратникъ,
год. 1, брой 12, Варна 16 VIII. 1926 г., стр. 1).
Славяновъ, Г. „Ш редовенъ съборъ на Б. Н. М. С." — Сп.
Морски Сговоръ, год. Ш, брой 7, Варна, септемврий
1926 год., стр. 3—7).
„ - -•-,«
Симъ, Жоржъ. — „Ядмирала" (в. Слово, год. V, брои 1268,
София 1. IX. 1926 г., стр. 1).
Третиятъ редовенъ съборъ на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, — (в. Борба, год., VI, брой 1540 и
1542, Пловдивъ, юний 1926 год., стр. 1).
Теневъ, Г. — „Единъ морски будитель."- (в-къ Технически
Гласъ, год. I, брой 21 22, София 1.У11.1926 г., стр 1),
Теодоровъ, Д-ръ Ив. — „За кои болни е Варна." (в. Вар
ненски Новини, г. XIII, брой 708, Варна 12.УНЛ926 г.,
стр. 1 и 2).
Теодоровъ, Д-ръ Ив. — „Новит* морски'топли бани. (в-къ
Варненска Поща, год. IX, брой 2347, Варна 11.У11.1916,
СТ
Р- 1 )„
Траяиовъ. Т.— „Простете родни кржгозори"... — Стихове —
(в. Кубратъ, год. I, брой 5, София 21.УШ.192б г.стр. 1),
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Торосъ. — „Легитимационни карти," (сп. Морски Сговоръ.
год. 111, брой 7, Варна. 1Х.1926 г.. стр. 26—18).
Тодоровъ, Д-ръ Димо — „Концесията за свинско месо отъ
стопанско-техническо гледище" (в. „Търговско«промишленъ гласъ, год. IV, брой 351, София, 18. V. 1926 г.,
стр. 1 и 2).
Ученическата колония въ приморското сесо Гьозюкенъ
презъ л-Ьтото на 1926 год. (Издание на III Софийска
Държ. Мжжка Гимназия „Уилиямъ Гладстонъ).
Улесненинта н пилогажната служба в ъ пристанищата.
(в Морски Ратникъ, год. 1, брой 9, Варна 1.У11. г. стр. 2).
рШр]е\у, I. N. — „Епсоге зиг 1ез Г1ета*ог1е5 ИЬгез де 1а т е г
Мо1'ге" (Луес 4 р!апспез). Яс1а 1пзШии Ядгопогтпс1 51аигороП1ап1. Уо1. 1. 2оо1од1са № 16. 54аигоро1 1922 (р. р.
83—184).
Хаджи-фонъ. — „Кайро—Иерусалимъ" — Кратки бележки
за екскурзията на Б. Н. М. С. отъ 29 маргь до29априлъ
1926 г. (сп „Морски Сговоръ", год. Ш, брой 6, Варна,
юний 1926 г., стр. 8—12).
Назс. — „Иег йеи1зсЬе 51де УОП с!ет Зкадеггак." 1_е1р21д
1926 (К Р. КоеМег, съ 90 стр., 4'таблици, 1 карта и
12 скици, цена 3 зл. марки).
НегЬег!. — „йаз Меег шк1 Ше Мепзспеп" Вег1>п 1926 (Уег1ад „0еи1зспе ЗсМг^апг!", 260 стр., цена 3 зл. марки
подвързана 4 зл. марки).
,
,
Хартеровъ актъ — (в. „Морски Ратникъ", год. I, брой 6,
Варна, 15 май 1926 год. стр. 3).
Неипсп, ЯИгег! — „МИадаззегГапНеп 1т Ка]ак—РаКЬоот".
(Оге1Н1е1П & Со., Ье1р2|д ипо! 2ипсН).
Неипсп, ЯЦтео! — „гЗаз'Ка]ак—РаИЬоо!". (Сжщото книго
издателство).
Ц о н е в ъ , Б. — „Бургазъ или Бургась" (в. Миръ, год. XXXII,
брой 7786, София, 14. VI. 1926 год., стр. 3).
Ч-ий, В. — „За борбата съ огъня" (в. Морски ратникъ,
год. I, брой 11, Варна 1.УШ. 1926 год. стр. 1 и 2).
Щ и ш к о в ъ , П. Я. — „Предъ - ескадрата" (Сп. Морски Сго
воръ, год. III, брой 6, юний 1926 год., стр. 17—19).
ЗспоН — „(Зеодгаргле йез ЯНапИзсЬеп Осеапз" НатЬигд
1926 (С. Воузеп, 386 стр., цена 40 зл. марки подвързана).
ЗспггмсИ — „йаз Капи" ВегГт 1926. (К. С. ЗспгтаЧ & Со,
232 стр. и 100 рисунки, подвързана цена 5 зл. марки).
Шк. К. — „Надгробни камъни на предцитъ на Стефанъ Караджа". (Сп. „Морски Сговоръ", год. III, брой 5, Варна
V. 1926 год., стр. 8—9).
З с п т Ш , Нидо — „йаз Капи" (УеМад Саг1 ЗспгтаЧ & Со.,
ВегИп V/ 62, цена (подвързана) 5 зл. марки).
Ю ж н и я полгосъ — „Морски Сговоръ и Морски Ратникъ"
(в. „Морски Ратникъ", год. I, брой 5, Варна, 1 май
1925 год., стр. 1).
Южния полюсъ — „За морското законодателство". (Брой 6
отъ „Морски Ратникъ", стр, 1, Варна, 15. V. 1926 г.).
,1ап53еп, Н. — „НапаЪисп «1ег 5сгит7апг1зкипа:е Гйг 51еиег1еп1е ипс! ЗсШгет ай? К1етег РаНг1". НатЬигд 1926,
(ЕскагсИ & Мезз{огГГ, цена 10 зл. марки).

МорелЪчение, лЪчебни свойства на морето,
методи на лечението отъ проф. Д-ръ П. Ив. Стояновъ. Съ портретъ и биографски бележки за ав
тора отъ Ст. Кутинчевъ. Книгоиздателство „Яка
ция" — София 1926 г. № 25 отъ четиво „Наука и
животъ", уреждана отъ Ст. Кутинчевъ. Цена 15 лв.
Бедната ни морска литература е обогатена съ
новъ и твърде цененъ приносъ. При засиления стремежъ къмъ морелЪчеиие, при стечението на тол
кова лътувачи къмъ морския брътъ — въ Месем
врия, Анхиало, Бургазъ, Созополъ, Гьозекенъ и
най-вече въ Варна, заради току шо завършената
постройка на новитъ модерни морски бани, при
бързото увеличение на детскитЪ морски летни ко
лонии навсъкжде по крайбрежието, изобщо при
ГОЛЕМИЯ интересъ, който напоследъкъ българското
общество проявява къмъ лъчебкитЬ сили на мо
рето, горната хубава книжка идва тъкмо на време.
Върху научната стойность на книгата нЪма
да се спираме, защото компетентностьта на автора
стои толкова .високо, че всъка критика става съвършенно излишна и неуместна. Проф. Стояновъ е
единъ отъ н^й-първигБ ратници за сближението
на българина съ морето и за всестранното'Изпол-.
зване на неговигЪ богатства. Достатъчно е да споменемъ, че той е единъ отъ главнитЬ виновница
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Морски Сговоръ

за постройката на едничкиятъ ни Детски морски
санаториумъ и че пакъ по негова инициатива въ
Варна 6Ь издигнатъ аквариумъ — сградата на бждещиятъ нашъ Черноморски наученъ институтъ;
като управитель на детския санаториумъ, на дър
жавната болница, и изобщо като лъкарь въ Варна.
Д-ръ Стояновъ е направилъ твърде много за съз
даването на нашите морски лътовища и лечебни
мъста, той е придобилъ и богата опитность въ областьта на морелъчението, почиваща на здрава и
широка научна подготовка, Всичко това ни дава
основанието напълно да се довъримъ на автори
тета на уважаваниятъ професоръ и да препоржчаме
неговата книжка като необходимо ржководство за
ВСЕКИ лътувачъ или боленъ, който отива на брега
на морето. Още по-ценно и необходимо е това рж
ководство за ВСЕКИ деятель въ областьта на ПЪТ
НИТЕ морски колонии.
Въ своятъ предговоръ, спирайки се върху
морето, като едно наше съкровище и върху из
ползването на морскиятъ климатъ и нашитв чу
десни морски курорти, д-ръ Стояновъ казва:
„Така само ще се въздигне нашия черномор:
ски бръгъ, съ своите отлични морски курорти:
Варна, Бургазъ, Лнхиало, Месемврия, Созополъ!
Тамъ е източника на бждащи блага и богатства
за здрави и болни, за процъвтяващи и вехнещи
градове и местности. Заедно съ мощната органи
зация на „Морски Сговоръ" ще викнемъ и ние:
„Българино познай и цени морето си, тамъ е твоето
спасение, тамъ е твоето здраве, тамъ е твоето бо
гатство и напредъкъ!"
Съ единъ лекъ, общодостжпенъ и увлекателенъ езикъ автора всестранно ни запознава съ мо
релъчението, като ни дава и всички сведения и
съвети, които ни еж крайно необходими, когато
ще отиваме да пътуваме и да се лъкуваме на бръга
на морето.
Първата глава ни запознава изобщо съ мор
ския климатъ, неговото действие, съ особеноститБ
на морския бръгъ и съ нашия морски климатъ.
Въ следующата глава — лъчебностьта на морето
— се описватъ лъчебнитъ фактори и средства на
морето и болестите, които то лъкува. По-нататъкъ
следватъ подробни данни за морскиятъ въздухъ,
неговата топлина, влагата и съставътъ му, мор
ските вътрове и атмосферното налътане, а следъ
това въ главата за морскитъ въздушни бани се
даватъ указания какъ да се използватъ и какъ
да се правятъ тия бани.
Последователно, автора ни запознава съ мор
ското слънце, физиологичното действие на него
вата светлина, слънчевите бани и гвхната техника;
съ морската вода, нейните температури, съставъ,
движение и физиологическо действие; въ главата
за морскитъ бани еж дадени изчерпателни опжтвания за студените и топли морски бани, колко
кжпания еж потръбни за едно лъчение, колко да
се сгои въ водата, колко да се престои на морето
и при кои болести еж полезни или вредни мор
скитъ бани.
Дадени еж полезни сведения върху вжтреш-;
ното употребление на морската вода; върху мор
ската каль, калнитъ бани, какъ се правятъ тия
бани и кои болести се лекувать съ тъхъ. По сжщиятъ начинъ еж описани морскиятъ пъсъкъ, пъсъчнитв бани. тБхната техника и кои болести лъкуватъ.

Год. III. Брой 8.

Най-сетне еж дадени по-общи сведения и ука
зания за използуването и лъчебностьта на мор
скитъ треви и водорасли и за пжтуванията по море.
Ний горещо препоржчваме тази ценна и ху
бава книжка на ВСЕКИ българинъ и особенно на
вевкн членъ отъ Б. Н. Морски Сговоръ.

г. с.
РЪката Дунавъ въ средноевропейския воденъ пжтъ Рейнъ—Майнъ—Дунавъ. (Политикоикономически очеркъ) отъ Д-ръ С. Г. Кашевъ.
Издание на автора.
Твърде добре познатъ въ икономическите.
кржгове и между нашата интелегенция, отъ вто
рата страница на в. Слово, кждето съ голема
вещина разглежда стопанските проблеми на наша
та земя, Д-ръ Кашевъ е добре познатъ и между
членовете на Б. Н, М, С, кждето особенно ревно
стно изучва и разработва културнитъ и стопански,
въпроси, свързани съ нашето корабоплаване и бж
дащи водни пжтища. Той е единъ отъ ръдкитвнаши икономисти, който основно й на самото мъсто се е запозналъ съ техниката и стопанисване
то на вжтрешнитъ водни пжтища въ чужбина, а
следователно съ право требва да се очаква, новиятъ му трудъ, който е почти единственъ въ та
зи область и който подробно разглежда ВЪЗМОЖ
НОСТИТЕ за използуване на нашите реки и преди.
всичко р. Дунавъ, като вжтрешни и межународни
водни артерии, годни да обслужватъ и въ значи
телна степень да засилятъ нашиятъ стокообмънъ,.
ще бжде добре приетъ отъ нашитв икономисти»
отъ членоветъ на Б. Н. М. С. и отъ всички, кои
то радеятъ за стопанското издигане на нашата
страна.
Книгата на Д-ръ Кашевъ тия дни излиза отъпечатъ и ще може да се доставя направо отъ аввтора — ул. „Лксаковъ" №38 — София.
Парни машини отъ Манолъ Ивановъ преподаватель въ Морскитъ специални школи при
Морската учебна часть — Варна. Ржководство за
среднитЬ механо-технически и практически училища*
и за самообразование, съ 440 чер. и 15 таблици.
Одобрено отъ Мин, на търговията, промишленостьта и труда съ заповъдь № 1175 отъ 9. VII.1926 год. цена 150 лева.
Настоящата книга е първото печатно ржко
водство по парни машини въ нашата бедна техни
ческа литература. Автора не е пожалилъ нито трудъ,.
нито средства за да ни поднесе едно пълно рж
ководство по парни машини. Отъ него може да>
извлече полза както ученикътъ така и практикътъ
— техникъ, защото то е нагодено така, че еднаквоможе да ползува всички техници, интересующи сеотъ парната машина, парната турбина и помпите,..
които обслужватъ тези двигатели. Сравнително ефтината цена на ржководството го прави достжпне*
за всички и поквзва, че авторътъ не е целилъ съ».
това печалби, а да даде единъ сериозенъ и завършенъ трудъ по парните машини и запълни ед
на празнота въ нашата техническа литература. Ние препоржчааме това ржководство като единъ цененъ трудъ,
Книгата е складирана у автора: улица „Струм~
ска" № 4, Варна.

жалъ и въ Трввна, която била доста добре по
сетена.
Видинъ. На 11. VIII. клона уредилъ „Вене
цианска вечерь" при електрическо осветление, ин
сталирано отъ клона. Въпреки лошото време уве
селението е било добре посетено. Приходъ 4600 лв.
Клона урежда екскурзия за членовете на Б.
Н. М. С. по Дунава до Виена.
Видинския клонъ на Б. Н. Спортенъ Съюзъ е
билъ закригь презъ м. май т. г. При ликвидация
общото събрание е дало своя активъ отъ 3513 лв.
на клона отъ Б. Н. М. С.

Клона си е издействалъ отъ Окр. Постоянна
Комисия една помощь отъ 5000 лв. <
гр. Варна, 20 септемврий 1926 г.
Секретарь: Власевъ.
,ч
Поправка, Въ брой б на „М. Сг." неволно
при коректурата е допусната една грешка въ
статията: „Нещастието при с. Бъла": въ втората
колона на втората страница — да се изхвърли ду
мата „даже", която съвършенно е променила смисълътъ.

Получиха се въ редакцията ни:
Списание на физико-математическото д-во въ
София, год. XI. кн. 4—8, София 1926 год
Юридически прегледъ, год. XXVII, кн. 4—6, Со
фия «926 год.
Български туристъ, год. XVIII, кн. 1—6, София
1926 год.
Списание на Българското Инженерно - Архитектно Д-во, год. XXVI, бр. 10—17, София 1926 г.
Техникъ — Научно популярно списание — год. IV,
№ 1, Варна 1926 год.
Земеделско стопански прегледъ, год. II, бр. 6 —
Образцовия чифликъ край Русе '926 год.
Училищенъ прегледъ, год. XXV, кн. 3—б, София
1926 год,
Природа, год, XXVI, кн. В—Ю, София 1926 год.
Месечни статистически известия, на главната
дирекция на статистиката въ царство Бълга
рия, год. XV. № 1—7, София 1926 год.
Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. X, бр 8—23, Бургазъ 1926 г.
Витлеемъ, год. IV. брой 6 и 7, Варна 1926 год.
Българско овощарство, год. XII, кн. 6 и 7, Со
фия 1926 год.
Ловецъ, год. XXVI, брой 8 - '0, София 1926 год.
Нашата конница, год. VIII, кн. 10, София 1926 г.
Трудове на Българското Природоизпитателно
Д-во, книга XII, София 1926 год.
Кубратъ — Органъ на Бълг. Народенъ Съюзъ
„Кубратъ" — Двуседмично списание, год. II,
брой 1—5, София 1926 год.
Здраве и Сила, год. XXII, брой 20, София 1926 г.
Духовна култура, тримесечно списание за рели
гия, изкуство и наука, София, юлий 1926 г.,
книги 28 и 25. (Безплатна притурка на „Църковенъ вестникъ", год. XXVII).
Славянски гласъ, год. XX, кн. 1—2, София 1926 г.
ЗемледЬлие, год. XXX, кн. 7, София 1926 год. Морски Ратникъ — Свободна трибуна на морски
въпроси, факти изъ морето и морска беле
тристика — год. 1, брой 5—13, Варна 1926 г.
(Годишенъ абонаментъ 60 лева. Редакторъ
Боянъ Станчевъ, кварталъ № 581/16, Варна).
в. Бургазски фаръ, год. IX, брой 1186—1282, Бур
газъ 1926 г.
Вестникъ на жената, год. V, брой 238—245, Со
фия 1926 год.
в. Подофицерска защита, год XI, брои 413-422,
София 1926 год.
в. Тракиецъ, год. Ш.бр. 121-127, Ямболъ 1926 г.
в. Спортъ, год. Ш. брой 111—126, София 1926 г.
в. Бургазска поща, год. I, брои 15-103, Бургазъ
1926 год.
в Търговско-промишлена защита, год. XIV, бр.
734-738, Варна 1926 г.
в Търговско-промишленъ гласъ, год. IV, брои
352-395, София 1926 год.
Варненски окржженъ вестникъ, год. VII. брои
4-18, Варна 1926 год.
Църковенъ вестникъ, год. XXVII, брои] 22-32,
СоФия 1926 год.

в. Читалищна искра, год. II, брой 3—5, София
1926 год.
в. Трибуна, год. IX, брой 450—457, Нова-Загора,
1926 год.
в. Слово, год. V, брой 1207—1273, София 1926 г.
в. Тунджа, год. VIII, бр. 385—392, Ямболъ 1926 г.
в. Родна пъсень, год. I, брой 4, София 1926 год.
в. Библиотечна мисъль, год. I, бр. 7, София 1926 г.
в. Наше слово, год. II, бр. 70, Фердинандъ 1926 г.
в. Технически гласъ, год. I, брой 20—2&, София
1926 год.
в. Русенска поща, год. V, бр, 1416, Русе 1928 г.
в. Ново общество, год. III, брой 50, София 1926 г.
в. Кубратъ, год. I, брой 3—(\ София 1926 год.
Статистика на образованието въ царство Бъл
гария учебни 1911/1912 — 1918/1919 години.
София 1927 год. (Издание на Главната Дирек
ция на Статистиката).
Движение на населението въ царство Бълга
рия презъ 1913—1917 год. Раждания, умирания и женитби по населени мЪста. София
1926 год. (Сжщото издание).
Криминална статистика. Престжпни деяния и
лица осждени презъ 1920 год. София 1926 г.
(Сжщото издание).
Общи резултати отъ преброяването на насе
лението въ България на 31. XII. 1920 год.
Книга III. Статистика на професиите. София
1926 г. (Сжщото издание).
МорелЪчение. — Лечебни свойства на морето и
методи на лечението отъ Проф. Д-ръ П. Ив.
Стояновъ. София 1926 год. (Четиво „Наука и
животъ" № 25. Книгоиздателство „Якация"
София, цена 15 лева).
Юбилеенъ сборникъ на Габелсвергеръ — клонъ
отъ ученическия стенографенъ съюзъ — Ям
болъ 1926 год. Цена 8 лева.
Кезите <1е$ е1етеп($ ге1агл'г$ ай $1дпаих соглеп
зссотра^пе" де ргорозШопз сопсегпап* 1еигз
- ипШсаНоп, раг С.-А.№Ь1аск. Мопасо 1926. (Вигеаи Нуагодгаргпяйе 1п1егпап"опа1; РиЬНсахюп
8реаа1е № 15).

Кезите с!е$ е1етеп1$ ге1агЛг$ аих $!дпаих йе
рог1, ассотра&пе йе ргорозШопв сопсетап!
1еиг ипШсаИоп раг С.-Апт. А. Р. гШаск. Мо
пасо 1926. (РиЬНсаИоп 8рес1а1е № 16).
01е Тге1е йопаи, 11 } Ът%ап%, № 10—17, Ке&еп8Ьит§ 1926.
рогзНипдеп ипй РогтЛ$сппие, 2 ]аЪг%ащ, № 9-16,
В гИп 19*6,
1пгогта«оп 5оаа1е8, УО1. XVIII, №9—13, уо1. XIX,
№ 1-8.0епеуе 1926.
1/КаНа Маппага, аппо VIII, № 4—6, Кота 1926.
Лайгап$ка 51гада, ^оа". IV, № 79, ЗрН* 1926.
Могге. — Ог^ап У§1 Могзк^е] 1 Кгесгпе^ — Кок. Щ,
№. 5—7, \Уаг5га\уа 1926.
ВиНеНп а!е 1а сп.атЬге о"е с о т т е г с е Ггапса!$е
еп Ви1дапе, б-е аппее, № 55, Зойа 1926.
5и1 Маге, аппо Н, № 3, Тпезге 1926.
1.а Ви1даг!е, 1У-е аппее, № 940-945, 8ойа 1926.

СЪДЪРЖЯНИЕ: 1) Задачи и длъжности, отъ| Г. Славяновъ; 2) Европейската дунавска комисия и
грижигв й за плавателностьта на морския Дунавъ, преведе Н. П. Ивановъ; 3) Замръзвания и ле
дове въ Черно море, отъ Сава Н. Ивановъ; 4) Загадачния корабъ, отъ П. Н. Шишковъ; 5) Рибарство
и отраслигв му; 6) Морски новини; 7) официаленъ о т д ъ л ъ ; 8) Морски книгописъ.
ВсЬка неполучена книжка отъ списанието трЪбва да се поиска най-кжсно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза ВСБКИ месецъ, освенъ месеците Юлий и йвгустъ.

I

Отпечатаха се и се пустнаха въ продажба:

ИЗР8|60Тв^МЪ-;'ДН Р}П03ИТйв

Метеорология Океонография
"*Яг?

отъ Сава Н. Ивановъ
съ 136 страници
и 30 фигури
Цена 25 лева

съ 162 страници
и 30 фигури
Цена 30 лева.

Книгите сж издание на
Б. Н. Морски Сговоръ.
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ЙРЯ

на Главното Управително Тъло на Българсния с!<
#Г склада
Народенъ Морски Сговоръ се намиратъ следнитъ*
печатни издания:

Морска библиотека №
Морска$библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Морска библиотека №
Сп. „Морски Сговоръ"

1 цена 3 лева
2 цена Л лева
3 цена 5 лева
4 цена б лева
5 изчерпана
6 изчерпана
7 цена 11 лева
8 цена 11 лева
9. цена 11 лева
10 цена 11 лева
11 цена 10 лева
12 цена 5 лева
год. I изчерпано

Сп. „Морски Сговоръ" год. II цена 100
Гребане и в-втроходство . . цена
4
Правилникъ за морскитъ и
р-вчни спортни легиони цена 2
•Черно море (общодостжпни
студии) отъ С. Н. Ивановъ цена 30
Практически указания за
предсказване на време
то отъ Сава Н. Ивановъ цена 8
Метеорология отъ Сава Н.
Ивановъ
•
цена 25
Океанография отъ Сава Н. •
Ивановъ
цена 30

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително
внесена сума и се отправятъ на адресъ:
.. ^
Б ъ л г а р с к и Н а р о д е н ъ Морски С г о в о р ъ
^Й
Книжовно-Просвътенъ Отдълъ— Варна.

г
I

л

РшводнтелнтЪ на Морския Музей при Главното Управително Ш о но Б. Н. М- Сговоръ

проентиратъ да издадатъ а лбумъ съ фотографии (рисунки) на всички досегашни български ветроходни
параходи, било то морски или р-вчни. Молятъ се всички, които притежаватъ подобни фотографии (рисунки)
да ги подарятъ на Морския Музей или поне да ги изпратятъ временно за да се префотографиратъ.
А д р е с ъ : Български Народенъ Морски Сговоръ — Варна. ОТД-БЛЪ Морски Музей

