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вести изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Въ края на месецъ декемврий 1925 год. въ
София е заседавала специална комисия, назначена
отъ министра на железниците, за разглеждание и
приемание законопроекта за търговското корабоплавание. Комисията се е състояла отъ 20 души
членове, отъ които само 4 моряци — двама пред
ставители на морската и речна полицейска служ
ба, единъ — на Б. Н. М. С. и единъ търговски капитанъ; съюза на моряците, поради пречки отъ
министерството, не е билъ представенъ.
Законопроекта е билъ приетъ почти въ сжщия видъ, както е представенъ отъ съставители
те му, като въ известни негови положения е да
же влошенъ; справедливите принципални възра
жения и предупреждения на представителя на
Б. Н. Н. С, както и на останалите моряци, поради
това, че те еж били незначително малцинство по
броя на гласовете си, еж били отхвърлени.
Следъ приключване работата на комисията
представителите на морската полиция и този на
Б. Н..М. С, еж били приети отъ г. министра на же
лезниците, комуто те еж изложили всички свои
принципални възражения и опасения отъ току що
приетия отъ комисията законопроектъ; г. минист
ра е обещалъ да не внася въ Народното събрание
изработения законопроектъ за търговското корабоплавание, докато не бждатъ изработени и дру
гите два важни законопроекта, за които Б. Н. М. С.
отдавна настоява и счита, че требва да предшествуватъ всички други актове на морско законо
дателство, а именно закона за създаванието на
държавенъ органъ, който да ржководи цялата

държавна морска политика (.дирекция на морепла
ването) и закона за насърдчение корабоплаванието подъ българско знаме. Г-нъ министра много
правилно е оценилъ въпроситЬ, като е изтъкналъ
че тригЬ главни морски заноноположения требва
да бждатъ основно проучени и строго съобразени
единъ отъ другъ и чакъ тогава едновременно да
се внесатъ въ камарата.
. .
При първоначалното разработвание материята
на законопроектите за дирекцията на мореплава
нето и за насърдчение корабоплаването подъ бълг.
знаме, г. министра е обещалъ да бждатъ привлечени
наредъ съ представителите на техническиятъ, още
и тия на стопанаскиятъ и на моряшкиятъ елементъ.
Въ свръзка съ поставянието на дневенъ редъ
въпросигЪ на морското законодателство, въ София
и Варна е билъ, пуснатъ слухъ за нъкакъвъ законопроектъ на Б. Н. М. С. за дирекцията на мореплаванието, който предвиждалъ множество нови
служби и то запазени само за моряци. Гл. Упр.
Тъло дължи да заяви, че никой органъ на сгово
ра не е работилъ и още по-малко представлявалъ нЪкакъвъ подобенъ законопроектъ. До сега Б Н.М.С.
е разработилъ и представилъ само законопроектъ за
насърдчение корабоплаването подъ българско зна
ме, а колкото се отнася до дирекцията на морепла
ването, Б. Н. М. С. е излизалъ само съ принципални изложения, резолюции и статии, безъ да е
предлагалъ конкретна форма на исканата дирек
ция и безъ да засега ценза на нейнитъ чиновни
ци, считайки, че това еж въпроси отъ второстепен
но значение.

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ:
Здраве и Сила, год. XXIII, брой 3—5, София 1926.
Мекедонски Прегледъ, г. II, кн. 3, София 192*,
Известия на Бургазската Търг. Инд. камара,
год. X, брой 33—38, Бургазъ 1926.
Списание на физико-математическото д в о въ
София, год. XII, кн. 1, София 1926.
Ловецъ, год. XXVII, бр. 1—2, София 1926.
Юридически Прегледъ, год. XXVII, кн. 9—10,
София 1926.
Младъ туристъ, год. XI, кн. 9—10, София 1926.
Българско Овощарство, г. VII, кн. 8, София 1926.
Училищенъ прегледъ, г. XXV, кн. 7 и 8, София 1926.
Огнище, г. VI, кн. 5—6, София 1926.
Полезни съвети, г. II, КНЙ2, София 1926.
Списание на Българското Инженерно • Архитектно Д-ЕО, год. XXVI, брой 23, София 1926.
Месечни статистически известия на Главната
Дирекция на статистиката въ Царство Бъл
гария, год. XV, № 10, София 1926.
Св-втулка, г. XXII, кн. 3—4. София 1929-1927.
Нашата конница, г, IX, кн. 3, София 1926—1927.
Международна илюстрация, N2 7—8, София 1926.
Природа, г. XXVII, кн. 3, София 1926.
Български туристъ, п XVIII, кн, 9, София 1925.
ЗемледЪлие, год. XXX, кн. 10, София 1926.
Морски Ратникъ. — Свободна трибуна на морски
въпроси, факти изъ морето и морска белетристика,
год. I. брой 18—20, Варна 1926 г. (Годишенъ
абонаментъ 60 лв,. Редакторъ Боянъ Станчевъ,
кварталъ № 581/16 Варна).
в. Македония, год. I, брой 27—56, София 1926.
в. Бургазска поща, г.1,бр. 163—192, Бургазъ 1926.
в. Бургазски Фаръ, год. IX брой 1339—1365 Бур
газъ 1926.
в. Тунджа, год, IX, брой 402—408, Ямболъ 1926.
в. Слово, год. V, брой 1328—1358, София 1926.
в. Отечество, г. VI, брой 305—310, София 1926.
в. Спортъ, год. IV, брой 136-141, София 1926.

в. Търговско-промишлена защита, год, XIV, §р.
740—745, Варна 1926.
в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XIV, брой
416-428, София 1926.
'
в. Варненски Новини, год. XIV, брой 832—865,
Варна 1926.
в. Подофицерска Защита, год. XII, брой 435 до
439, София 1926.
Вестникъ на жената, г. VI, брой 255, София" 1926.
в. Кубратъ, г. I, брой 15—20, София 1926.
Църковенъ вестникъ, год. XXVII, брой 38—43,
София 1926. ' _ • • - •
в. Русенска поща, год. V, брой 1513, Русе 1926.
в. Читалищна искра, год. II, брей 8, София 1926.
в. Трибуна, год. IX, брой 467—470, Нова-Загора 1926.
в. Тракиецъ, год.,III, брой 145—152, Ямболъ 1926.
в. Наше слово, год. II, бр. 90—96, Фердинандъ 1926.
Бюлетинъ на Софийския окржженъ съветъ,
год. V, брой 13, София 1926.
Варненски. окржженъ вестникъ, год. VII, брой
29—33, Варна 1926 г.
.
Технически гласъ, год. I, брой 6—8, София 1926.
Търновски окржженъ вестникъ, год, II, брой
83—84 Търново 1926,.
в. Ново общество,.год. III, брой 52, София 1926.
Химически изследвания върху продукти отъ СОЛ
НИЦИТЕ въ Анхиало. Атанаскьой и Провадия
отъ 3. Караоглановъ и. М. Д. Хаджиевъ. Отпечатъкъ отъ „Годишника на Софийския университетъ" — II. физикоматематически факултетъ, томъ XXII, кн. II (химия), стр. 234—352,
Софля 1926 год.
Движение на външната търговия на България
презъ вгорото тримесечие отъ 1926 година.
Вносъ и износъ. Издание на Главната Дирек-,
ция на статистиката. София 1926 г.
Уставъ на Българското Корабоплавателно Коопе*
ративно Дружество „България*, Варна 1926 п
(Продължение на стр. 3 отъ кориците).
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Годишенъ абонаментъ:
за България . . 120 лева
за чужбина. . . 150 лева
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МОРСНИ СГОВОРЪк>?
Съ настоящата книжка, органа на Главното
Управително ТЪло на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ, нашето списание „Морски Сговоръ"
започва четвъртата си годишнина. Започнало да
излиза въ началото на 1924 година въ 1500 екзем
пляра, то бе посрещнато съ големи симпатии отъ
нашето общество, пласира се веднага и стана
нужда да се отпечата повторно въ още 1500 ек
земпляра, така че първата годишнина привърши
съ 3000 абоната. Насърдчено отъ добрия приемъ, ласкавите отзиви и големия интересъ на бъл
гарина къмъ зараждащата се морска идея, Глав
ното Управително Тело на Българския Народенъ
Морски Сговоръ реши да издаде втората годиш
нина въ 4000 екземпляра, разчитайки да ги пла
сира напълно презъ годината. И то действително
не се излъга въ разчетите си. Списанието „Морски
Сговоръ" се пласира напълно презъ течение на
годината между порастналия брой на членовете
на Българския Народенъ Морски Сговоръ и външ
ните си абонати. Списанието презъ втората
годишнина бе значително подобрено и заслужено
получи нови похвали и още по-голъми симпатии
отъ страна на гсвоитЪ четци. Последните се уве
личаваха все по-вече и по-вече, ето защо стана нуж
да третата, току що изминалата се годишнина на
списанието „Морски Сговоръ" да се издаде въ 50ОО
екземпяра, което пъкъ отъ своя страна даде възможность на редакцията не само да запази и усили
подобренията, но и да го увеличи по обемъ. Тре
тата годишнина (1926 година) завърши сжщо много
добре. Тя ни предвещава единъ годишенъ приръстъ отъ 1000 нови абонати, главно поради увечаващигЬ се съ тоя бързъ темпъ членове на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ, и ний съ ув-вреность на сигуренъ плагиментъ започваме на
стоящата .. IV годишнина на списанието «Морски
Сговоръ" съ единъ тиражъ отъ 6000 броя.
..
, Изминалите, три години отъ зараждането на
нашето списание, пълни съ небивалъ успЪхъ и

голзмъ прогресъ, не зарегистриранъ до сега почти
отъ никое младо списание у насъ въ България,
ни каратъ да вярваме, че предначертания отъ
насъ пжть е правъ, сигуренъ и желанъ отъ на
шето общество. Насъ ни радва този фактъ и ни
дава новъ импулсъ за още по-гол"Бмо старание,
внимание, разнобразие и акуратность въ бждащата ни работа.
Задачата на списанието е да проагитира ши
роко и изчерпателно всредъ българския елементъ
въ нашата страна и вънъ отъ нея целите на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ, а именно:
а) Да работи за пробуждане любовь къмъ
морето и за подържане разумно национално мор
ско чувство.
б) Да въздействува за развитие и усилване
ни родното ни мореплаване.
в) Да ратува за подемане морските и речни
поминъци, като за това насърдчава и подпомага
правилното заселване на морските ни и речни
крайбрежия.
г) Да подпомага зз присвояване й засилване
целесъобразна и разумна обществена и държавна
морска и речна полиитка и просвета.
Освенъ това, списанието „Морски Сговоръ"
има и друга една задача — да даде условия и
просторъ за развитие на българските млади сили
въ полето на всестранната морска мисъль и всевъз
можното творчество свързано съ морето и мор
ските поминъци. То, следъ редъ години на уси
лена работа, ще требва да създаде и лансира въ
обществото нашити морски мислители, морски прак
тици, морски писатели, морски художници и морски
поети. Въ неговите широко.отворени (за всички
работници на мисъльта, перото и художественото
творчество) страници, требва да. се групира и из
ложи на показъ предъ българското общество, от
браната сериозна и добре преценена морска ми
съль и творчество, та чрезъ това да се достигне
до единъ всеобщъ „български морски сговоръ",

който въ последствие да тури на здрава и сигурна
основа едно общо българско едномислие и планомерность въ всичики начинания н дела —на единъ
общъ и ВЪВСБКО отношение „български сговоръ".
Ето защо, редакцията на „Морски Сговоръ"
кани всички общестеници, просветители, писатели,
журналисти и художници, които познаватъ и работятъ въ областъта на морето и свързаните съ него
поминъци да й станатъ нейни деятелни сътрудници
за да дадемъ на създаденото и ползуващо се вече
отъ големъ успЪхъ родолюбиво дЪло — Българ
ския Народенъ Мор. Сговоръ — още по-голЪмъ тласъкъ напредъ и енергия за още по бързо развитие.
За да подкрепи и насърдчи сътрудниците си
редакцията ще заплаща хонораръ за всека удобрена и отпечатана статия, снимка или картина въ
следния размЪръ:
Оригинална статия (за една станица) . . .150 лв.
Компелативна статия (за една страница) . 130 „
Преводна статия (за една страница) . . . 110 „
За стихове (на редъ)
4„
Рисунка или картина (на кв. см.) . . . .
1"20
Фотографически снимки (на кв. см) . . .
0'30

Надъвайки се, че и презъ предстоящата го
дина ще получимъ, доказаната вече съ големия
успехъ на списанието „Морски Сговоръ", подкрепа
отъ страна на сътрудниците си, членовете. на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ и останалигЬ
наши абонати, ний предварително изказваме на
шити благодарности. Съвместната и неуморна ра
бота на Главното Управ. Тело на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ, на редакцията, на сътрудни
ците, на членовете на Българския Народенъ Морски
Сговоръ и на четците създаде, крепи и закриля раз
витието на нашето хубаво списание „Морски Сго
воръ" — огледалото на българската морска мисъль и творчество презъ третото българско цар
ство, Успаха на тази обща работа трЪбва да ни
радва и да ни дава устремъ къмъ още по-голЪма
морална и материална подръжка.
Нека новата 1927 година, по случай която под
насяме на съмишлениците си нашигв най-добри
благопожелания, зарегистрира единъ още по-голвмъ усп-Ьхъ на общата рожба на „българската
сговорчивость" списанието „Морски Сговоръ."

КорчбитЬ „Капитанъ-лейтенантъ Минковъ", „Миньоръ" и катера „Тила" на котва въ Дунава
при островъ „Матей".
Русе, VIII.1926 г.
Г. Славяновъ.

ЗАНОНОПРОЕНТЪ ЗА ТЪРГОВСНОТО КОРАБОПЛАВАНИЕ
Нещастието при с. Бела тази пролЪть, когато
въ морето загинаха 19 души мирни български граж
дани, силно възбуди общественото мнение въ стра
ната, изразъ на което стана Б. Н. М. С. чрезъ своигв
енергични постжпки, проявени въ специални изло
жения, резолюция на пловдивскиятъ съборъ и т. н.
Въ отговоръ на тия протести за царящите около
нашето море неуредици, правителството забрани
по-нататъшното плавание и използване на стариятъ
и негоденъ пжтнишки параходъ „София", министра
на желъзницитв издаде особна заповедь, съ която
се цели гарантиранието безопасния превозъ на
пжтници и багажи съ лодки въ пристанищата и по
морското и дунавско крайбрежия, а напоследъкъ
дирекцията на жел-взницигЬ и пристанищата пред
ложи на проучвание работениятъ отъ 18 години
зчконопроектъ за търговското корабоплавание, чия
то главна цель е да регулира и нормира нашето,
а до известна степень и чуждото мореплавание въ
наши води.
Много често, когато ни сполети н-БКое зло,
ние се сещаме за съответния недъгъ, който раз
яжда организма ни и бързаме да вземеме необхо
димите мЪрки за лекуването му, но както винаги,

така и сега, ний се спираме на най-лекото сред
ство, на палиатива, страхувайки се да засегнемъ
злото въ неговитв корени. Нашата морска деятел
ности, въ каквато и форма да е изразена тя, вся
кога е страдала отъ единъ основенъ недостатъкъ
— липсата на установена, правилна национална
морска стопанска политика и още по-вече отъ лип
сата на органа, който да създаде и направлява
тази политика. И сега, за излишенъ пжть, тоя ни
недостатъкъ пакъ излиза на лице, но и днесъ ний
не се заемаме съ неговото премахвание, а търсимъ
да успокоимъ и приспимъ съвестьта си съ единъ
законъ, чиято заслуга ще бжде само тази, да се
обогати законодателната ни литература съ единъ
преводъ отъ италиякски на морски сюжетъ. . . . .
Съвсемъ не искамъ да кажа, че този законъ
не е необходимъ, напротивъ, нуждата отъ него е
много голЪма и тя отдавна се чувствува, но- самъ
по себе си никакъвъ законъ не е въ състояние да
осигури какъвто и да било редъ или благо, ако
н%ма да има кой да го одухотвори, т. е. да го при
ложи и то ум^ло да го приложи. Изтъркана исти
на е, че въ България имаме много и отлични за
кони, но липсватъ ни ТБХНИТЬ изпълнители, нтзма-

Год. IV. Брой 1.

Морски Сговоръ

Стр. 3.

Делегатит-Ь отъ северна България отъ клоновегЪ на Б. Н. М. С, присжтствували
на конференцията въ гр. Горня-Оръховица, състояла се на 7 и 8. XI. 1926 г.

ме подготвени хора, които да ги прилагатъ. Така е
и въ случая, — не искамъ да пророкувамъ, но
струва ми се, че този проектъ, ако мине като законъ, ще остане мъртва буква или още по-лошо,
ако бжде приложенъ, ще донесе само пакости,
което още по-вече ще отчае българина, въ неговитъ
способности да се справи съ морето и морската
дейность.
:
Законопроекта се занимава съ администра
цията на търговското мореплавание; урежда въп
роса за морскитъ лица и корабите и на бръга, т.
е. установява положението, правата, задълженията
и цензовитъ на капитанитъ, механицитъ моряците,
лодкарите, корабостроителите и пр.; нормира по
данството на корабитв, тъхната собственость и из
ползване; регулира службата по отплаванието и
пристиганието на корабите, превоза на пжтници и
стоки, разглежда корабокрушенията и спасяванията, сигурностьта на корабоплаванието и найсетне изрежда всевъзможните престъпления на мо
ре и опредъля тъхнитв. наказания.
. Проектътъ следва отблизо италиянскиятъ мор
ски законъ, като на мъста съставлява букваленъ
неговъ преводъ, а другаде прави резки и неоправ
дани отклонения. Първото нещо, което при това
се хвърля въ очи, то е, че съставителите му не
еж познавали условията, при които се е развивало
италианското мореплавание, не познаватъ нуждитъ
и неджзитъ на нашето съвсемъ изостанало кора
боплаване, а непознаватъ въобще и материята,.съ
която тъй смъло опериратъ; тъмъ липсва най-глав
ното — морския усетъ, т. е. познаване душата на
морето и психологията на моряка.
Законопроекта има много достойнства, но има
и много недостатъци: тукъ ще посоча само на нъкои отъ последните, които ще унищожатъ и обезличатъ всички негови хубави постановления.
Основниятъ недостатъкъ на проекта е администриранието на търговското корабоплавание; то, съ
единъ само членъ отъ два реда, е дадено въ-ржцетъ на едно учреждение, което има съвсемъ друго
предназначение и чиято компетентность по мосСКИГБ въпроси, ако не липсва съвсемъ, най-малко

силно се оспорва. На времето, по една случайность»
нашето мореплавание отъ ведомството на минис
терството на финансиитъ, попаднало подъ това на
дирекцията на желъзницитъ и по силата на рути
ната, сжщата тази дирекция ще остане, споредъ
проекта, и въ бждаше да ржководи корабопла
ванието, най-вероятно така, както го е ржководила
и до днесъ, т. е. къмъ неговиятъ постояненъ
упадъкъ. . .
Като най-важни и единствени органи на ди
рекцията на железниците при администрирането
на корабоплаванието, проекта въ всичкитъ свои
постановления посочва пристанищната власть. За
кона ще се прилага изключително отъ начални
ците на пристанищата, за каквито оставатъ сжЩИГБ лица, които еж били и до днесъ, т. е. тех
ници или митнически чиновници, които и въ два
та случая еж не моряци. А ясно е какво може да
бжде приложението на единъ морски законъ отъ
лица, които познаватъ морето само отъ каменна
та кейова стена на пристанището . . . Не отричамъ
че има техници, които, чрезъ своитв лични каче
ства и способности, еж успели да се издигнатъ
високо надъ своята специалность и до голъма сте,пень да овладЬятъ чуждата тъмъ материя на мор
ската деятелность, но това съвсемъ не значи, че
всеки инженеръ-строитель, който добре познава
своята специалность да строи железни линии, шо
сета, мостове, пъкъ даже и водни (пристанищни)
постройки, ще може съ сжщата авторитетность да
се занимава съ работата на мореплавателя и да
ржководи неговата дейность. Всеки му на своето
место, казва една английска мждрость, но пррекг
та не признава тази максима.
Италиянскиятъ законъ е нагоденъ само за
морското корабоплавание, той съвсемъ не засега
плаванието по вжтрешните водни пжтища, което
по своите особености резко се отличава отъ пла
ванието по морето. Българскиятъ проектъ, безъ
да прави некаква разлика между плавание на мо
ре и по река (напр. на Дунава), безъ да различа
ва морски отъ ръчни кораби, безъ да отличава
моряци I е (въ тесенъ смисълъ на думата) отъ тия,
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които служатъ въ рЬчното корабоплавание, нала
га единъ и сжщй редъ, еднакви норми на едното
и другото, на първите и на вторитЬ. Какви могатъ
да бждатъ последиците отъ поставянето подъ еднакъвъ знаменатель морското и речното корабо
плавание, това, за сега, ще могатъ да разбератъ само тия, колто отблизо познаватъ морето и
реката и които сами еж работили на едното или
на другата.
За да бждешъ капитанъ или водачъ на единъ
или другъ видъ кораби, законопроекта предвижда
средно морско образование, плавателенъ цензъ и
преминавание отъ една степенъ въ друга чрезъ
държавенъ изпитъ, всичко това отлично, обаче
предвидениятъ съставъ на комисията, която ще про
извежда изпитите и ще решава, бждещето на хо
рата отъ цЬло едчо съсловие, не дава никаква га
ранция за справедлива оценка, нейниятъ председатель е началника на варненското пристанище,
кой го днесъ е инженеръ-строитель и за когото за
конопроекта даже и намекъ не прави, че утре мо
же да бжде морякъ; като членъ влиза и дирек
тора на морското машинно училище, който днесъ
е морякъ и който утре може да бжде инженеръмеханикъ; другъ членъ е пристанищниятъ офицеръ
какъвто до вчера беше, а и утре може да бжце
единъ случаенъ човЬкъ, взетъ отъ „партията" и
т. н. Най важна роль въ комисията ще играе, ес
тествено, председателя, т. е. началника на приста
нището, а какви еж неговиГБ познания по морскитЬ науки и въ морската практика, за които той
ще изпитва кандидатитЬ за капитани и водачи на
кораби ?1 Яко председателя не бжде поставенъ
въ неловко положение отъ своето непознавание на
материята и не предостави ржководството на из
пита на членовете, т. е. ако не се обезличи пос
тановлението на закона, то лесно пъкъ ще се от
вори пжть на произвола . . .
За чужденцитЬ корабоначалници, макаръ и
да еж получили българско поданство, закона
прави изключение и те могатъ да минатъ и безъ
всЬкакъвъ изпитъ, това ще зависи отъ решението
на министра на желЬзницитЬ; — какъ може да се
обясни подобна фаворизация за чужденцитЬ, при
наличието на толкова много българи — капитани.
«оито стоятъ безъ работа и гладуватъ? — Ввроятно проекта иска да узакони едно беззаконие,
«оето се практикува по корабитЬ на българското
параходно д-во . . . ?
Изключение прави проекта и за капитанитЬпрактици на които сжщо така министра може да
разреши, безъ всЬкакъвъ изпитъ да командуватъ
кораби до 50 регистрови тона брутна вмЬстимость.
СжщитЪ тия практици, отъ които се иска „да иматъ
4 годишно плаване на море, да еж добре грамот
ни, да иматъ познания за компаса" и нищо по
вече, ще могатъ даже и безъ разрешението на
министра да бждатъ помощници капитани на всЬкакви кораби, т. е. такъвъ единъ „грамотенъ"
практикъ, който може да нЬма даже и първона
чално образовиние и който ще „познава компаса",
безъ да е необходимо да знае що е карта, ще може
да замЬства командира и на най-голЬмиятъ тър
говски параходъ . . . По тоя начинъ ще се узако
ни друго едно ненормално положение по нашитЪ
параходи, кждето магазинеритЪ служатъ като по
мощници — капитани, а отъ друга страна съвсемъ
не се отстранява възможностьта и за други не
щастия, отъ рода на това при с. БЬла . . .
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Законопроекта «никжде не споменава за мо
ряци съ висше специално образование, макаръ та
кива да има у насъ доста много; ако такъвъ единъ
морякъ пожелае да постжпи въ търговския флоть
(днесъ гЬ не постжпватъ. защото заплатигЬ на търговскитЬ капитани еж мизерни и защото положе
нието имъ е съвсемъ нестабилно), то той ще трЬбва да мине по сжщата стълба, както моряка съ
срЬдно образование, да държи изпитъ предъ на
чалника на варненското пристанище и да служи
като помощникъ капитанъ, наредъ съ моряцитЬ
практици. . . .
Въ проекта има единъ членъ, който прави
недействителни, въ продължение на три години,
най-сжщественитЪ негови постановления, именно
тия, относно цензовегЬ за моряцитЬ! Вмъкванието
на тоя членъ предизвиква само недоумение; три
години закона не ще бжде въ сила, а защо се
бърза тогава съ неговото прокарвание ? Или се ис
ка, въпреки наличието на толкова много добре
подготвени капитани — моряци, да се продължи
още за дълго време днешното неестествено и не
сигурно положение на много отъ българскитЬ ко
раби и лодки?
Законопроекта иска да гарантира превоза на
пжтницитЬ, а никжде не се говори, че поне голЪмитЬ кораби трЬбва да бждатъ снабдени съ ра
диотелеграфи; нима и въ бждеще трЬбва да остане
смЬшното положение на нашитЬ параходи, които
за да могатъ да влЬзатъ напр. въ Марсилското
пристанище, прибЬгватъ до хитрости, за да обходятъ французекия законъ; инсталиратъ временно
една радиостанция, заета отъ морската полиция,
назначаватъ фиктивно на служба единъ радиотелеграфистъ, пакъ временно отстжпенъ отъ мор
ската полиция и така дикизирани си усигуряватъ
достжпа въ чуждото пристанище. . .
Проекта предвижда създаванието на единъ
„фондъ сигурность на търговското мореплавание",
кой го ще се управлява отъ комитетъ съставенъ
отъ началници на пристанища (Русе, Варна и Бургазъ); на тоя фондъ и на неговия комитетъ се въз
лага уредбата на всички служби, които придружаватъ съвременното корабоплавание: фарова, ме
теорологическа, радиотелеграфна, хидрографическа.
спасителна и пр. и пр., т. е. съ единъ замахъ и
по единъ много ловъкъ начинъ се разрешава или
по-прнво се отстранява въпроса за прославутата
дирекция на мореплаванието, който въпросъ тъй
много смущава днешнитЬ ржководители на жал
кото българско мореплавание. Предвидени еж и
приходи за тоя фондъ, като по единъ контрабанденъ начинъ еж вмъкнати цЬла редица нови да
нъци, които ще легнатъ върху корабоплаванието,
стокитЬ и пжтницитЬ и съ които най-много ще
бждатъ натоварени българскитЬ кораби, моряци,
пжтници и стоки. Та следъ това пъкъ може да
дойде редъ и на закона за насърдчение корабо
плаванието подъ българско знаме.
ГолЬма часть отъ законопроекта се занимава
съ престжпленията на море, като предвижда та
кива драконовски наказания за българскитЬ моряци
(безъ нЬкжде на предвижда нЬкакви тЪхни права),
които ако бждатъ узаконени, окончателно ще пропждятъ отъ нашитЬ кораби тъкмо най честнитЬ и
добросъвестните отъ тЪхъ; тия наказания еж помногобройни и по-строги даже отъ ония на военнонаказателния законъ за военно време.
Малкото мЬсто не ми позволява да изброя-
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вамъ всички по-сжщественни недостатъци, отъ
които страда законопроекта и за много отъ които
в-врвамъ, че щ е бждатъ отстранени при окончател
ното му редактиране и при приемането му отъ На
родното Събрание; все пакъ, обаче, колкото и съ-

.
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вършенъ да стане тоя законъ, ако не му се даде
душа, т. е. ако не се усигори неговото умъло и
компетентно приложение, то той ще даде само от
рицателни и пакостни резултати за българското
мореплаване.

Катерите отъ Дунавската полицейска служба въ устието на р. Ломъ.

Русе, IV. 1926 г.

РУСЕНСКАТА УЧЕНИЧЕСКА ЛЪТНА НОЛОНИЯ, УСТРО
ЕНА ВЪ ВАРНА ПРЕЗЪ ЛЪТОТО 1926 ГОДИНА.
Отъ доклада на управителя и домакина на ру
сенската ученическа лътна колония, устроена мина
лото лъто въ гр. Варна, правимъ следнигв извадки:
Преди да бждатъ заведени децата въ Варна,
еж били изпратени предварително въ Варна дома
кина, ржководителя и единъ служитель за да приготвятъ всичко необходимо за лътуваното на колоНИСТИГБ. Приготвено е било североизточното кри
ло на Държавната девическа гимназия „Мария Луи
за". Четире класни стаи еж служили за спални на
КОЛОНИСТИТБ (две за

момчетата и две за момиче

тата). Въ общит1з спални еж спъли ржководителиТ-Б. ржководителкигБ и заведующата кухнята. Една
класна стая е била отредена за училищния лекарь,
едно антре — определено за управителя на коло
нията и домакина и друго едно — з а готвачката и
прислугата. Кухнята и столовата еж се помещавали
въ най долния етажъ на северо-западното крило.
Русенската ученическа колония се е състояла
отъ две см^ни: първата смЪна е летувала отъ 12
юлий до 9 августъ (всичко 80 деца отъ които 34
момчета и 46 момичета), а втората — отъ 9 августъ
до б септември (всичко 68 деца отъ които 40 мом
чета и 28 момичета). Всека смъна отъ КОЛОНИ
СТИТБ е имала за ржководители по 2 учителки и
3 учители. Санитарниятъ надзоръ на колонията е
билъ възложенъ: за първата: смена на училищния
л-вкарь Д-ръ М. Симеоновъ, а за втората—на упра
вителя на държавната болница въ гр. Варна Д-ръ
Божковъ. Специално да завежда кухнята е била
назначена една учителка. Прислугата се е състояла
отъ една готвачка и 4 училищни служители.
Редътъ въ колонията е билъ следниятъ: Въ
7 часа ставане; отъ 7—3 часа измиване, опра
вяне креватите и приготвяне за отиване на морето.
Въ 8 часа закуска. Въ 9 часа отиване на морето.
До Ю1/» часа на морския брътъ излежаване на
слънце! гимнастически упражнения и свободни игри.
Въ 107, часа закуска на морския плажъ. Въ 11*/а
часа къпане въ морето. Въ 12 часа завръщане въ

колонията. Въ 12г/г часа объдъ. Следъ объда до
16 часа почивка, съблечени в ь креватитъ. Отъ 16
до 16Уг часа ставане, измиване и оправяне креватигв. Въ 1672 часа следобедна закуска. Следъ
закуската разходка изъ морската градина, приста
нището или край езерото, отиване на игрището
или въ ученическия кинематографъ. Въ 19 часа
завръщане въ колонията. Въ 191/г часа вечеря. Отъ
20 до 21 часа вечерна забава на открито и въ 21
часа лътане.
За подържане реда е било определено
дежурство отъ ржководителигв. Винаги еж дежурували двама души (единъ ржководитель и една
ржководителка) въ продължение на 24 часа. ВСЕ
КИ ржководитель е дежурувалъ веднажъ въ три
дена. Дежурните еж били длъжни да бждатъ неотлжчно при децата и да се грижатъ напълно за
всичко, относящо се до всекидневния животъ въ
колонията. Освенъ това всички ржководители еж
били длъжни да приежтетвуватъ винаги на утреш
ната закуска, обЪда, вечерята и на морето. Отсжтствия еж ставали само съ разрешение отъ Упра
вителя на колонията, което впрочемъ твърде рвдко се е случвало.
Всичко за храна на двегв смъни е похарче
но 130,62060 лв. (заедно съ персонала), което се
равнява по 7?5'67 лв. на лице за цълия сезонъ
или по 25 лв. дневно. Храната е била добра и дос
татъчна. Сутрешната закуска се е давала въ по
мещенията и се състояла отъ мл%ко и хл^бъ и
единъ пжть лрезъ седмицата чай съ сирене и
хлътЗъ. Закуската въ 10*/2 часа на бръга на море
то и се е състояла отъ хлЪбъ и сирене. Следо
бедната закуска се е давала въ помещенията и
се е състояла отъ хлъбъ съ медъ, мармаладъ или
кашкавалъ. ОбЪда се е с ъ с п я л ъ винаги отъ три
блюда: супа, готвено или печено и сладко (компотъ, сладкиши и плодове). На вечеря еж давали
всъкога две блюда: едно готвено и второто вина
ги кисело млеко.
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Не се е разрешавало на никое дете да обед
на или вечеря вънъ отъ помещението. Само въ
р^дки случаи се е разрешавало на близки да из
веждатъ дете въ града презъ време на следобед
ната почивка и то съ условие, че детето ще бжде
непременно доведено за вечеря. Излизането на
децата безъ ржководителя си вънъ отъ оградата
на гимназията е било строго забранено. Писмата
на колониститъ еж се предавали по принадл жность чрезъ ржководителитъ. Не се позволявало
на децата да държатъ въ себе си пари. Тъ еж
били длъжни да ги предаватъ на ржководителитъ
си, които имъ давали пари само за най-необходимитъ потръби отъ домакинско естество. Купуване
то на каквото и да е за ядене е било строго
забранено.
Благодарение на строгия режимъ и здрава
та храна всички деца еж се чувствували много доб
ре въ здравословното отношение. Почти всички
еж наддали въ ръстъ, тегло и грждна ширина.
Средното увеличение на ръстьта на децата е око
ло 1 см., сръдно въ тегло всъко дете е наддало
по 1.4 кгр., а въ грждна широчина — около 2.5
до 3 см.
Презъ време на летуването сериозни заболя
вания е нъмало. Само едно момиче отъ 1-вата смъна е простудило стомаха си, защото въпреки за
браната е яло скритомъ сладоледъ, обаче следъ
взетитъ бързи мърки, следъ като е боледувало
само 5 дена, е оздравъло. Обикновенни малки простудявания еж се случвали, но веднага еж били
вземани нужднитъ мърки и въ два-три дена еж оздравъвали. На такива деца имъ се е налагало диета
и не еж били водени на морето въ продължение
на посоченото време отъ 2—3 дена. Случаи отъ
стомашно разстройство, каквото обикновенно се
случва въ голъми общежития, е нъмало. Това се
отдава на обстоятелството, Че се е давала доброка
чествена храна и че никому не се е разрешавало
да се храни вънъ отъ колонията или да си купува
каквото и да било за ядене.
Въ сжщата гимназия и въ сжщия етажъ се е
помещавала и софийската лътна колония. Въ док

лада се изтъква, че пътуването на две колонии
едновременно въ едно и сжщо здание, особенно
когато редътъ е различенъ, е много неудобно. Това,
което за децата отъ русенската лътна колония е
било стрего забранено, за децата отъ софийската
колония.се е позволявало и е тръввало да се употръбяватъ големи усилия за запазване опредъления редъ въ русенската колония.
Колонията е била посетена отъ г-нъ министра
на народното просвещение, отъ Д-ръ Ватевъ, отъ
училищния настоятель Хр. П. Ярмяновъ и отъ нъкои родители и близки на колониститъ. Всички еж
констатирали, че колонията е била добре уредена.
Д-ръ Ватевъ е изказалъ, обаче, мнението, че е доре
следъ обеда и вечерята да се изваряватъ всички
прибори, съ които децата еж се хранили.'
Общиятъ разходъ на колочията (за дветъ смъни, общо 148 деца) е билъ следниятъ: за пжть
35,351 лева; за подновяване инвентаря 2,818 лева;
за обзавеждане 16,6*9-15 лева: за храна 13О,62О'60
лева; а всичко 185,42775 лева. Сръдно единъ ко
лонистъ съ храната е костувалъ 35*52 лева дневно.
Я понеже споменахме по-горе, че храната дневно
е струвала 25 лева, то излиза, че за други нужди
на всеки колонистъ еж били необходими дневно
по около 10-50 лева.
Колонията е издържала 76 деца безплатно;
37 деца еж платили по 1500 лева; едно дете е
платило 1000 лева; 32 деца са. платили по 750 лева
и две деца еж платили по 500 лева.
Въ въпросниятъ докладъ на управителя и
домакина на русенската лътна колония, която сжществува вече трета година, се сочатъ следнитъ
по-главни мйрки за преуспъването на бждащитъ
лътни ученически колонии:
1) Назначението на.персонала въ колонията
да става по представление на управителното тъло.
Желателно е и въ дветъ смъни персонала да бжде
единъ и сжщъ.
2) Никой отъ персонала да нъма свое дете
въ колонията.
3) Трудътъ на персонала въ колонията да се
възнаграждава.

Год. IV. Брой 1.
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6. IX. 1926 г. съ ржководителит-в си.

4) Въ колонията да се приематъ само деца съ
добро поведение, а за бедните—и съ добъръ усгтЬхъ.
5) Платени колонисти да се приематъ само
при условие, че ще се подчиняватъ напълно на
реда въ колонията.
6) При медицинския прегледъ да се обърне
особенно внимание на чистоплътностьта. Въ ни
кой случай да не се приематъ въ колонията деца
заболели отъ каквато и да е болесть, съ явни
скрофулозни оттоци или пъкъ такива, които се
напикаватъ ноще.
7) Да се наема винаги добъръ готвачъ или
готвачка.
8) Колонията да притежава постояненъ свой
инвентаръ.

9) Да се иска отъ желЪзо тжтнигЬ власти да
не позволяватъ на ПЖТНИЦИТБ да влизатъ въ ку
петата на КОЛОНИСТИГБ.
10) Да се иска отъ началника на гара Вар
на да опредъли таксата за преноса на багажа отъ
преносвачитъ, за да се отстранятъ изнудванията.
11) Да се иска отъ административните власти
въ гр. Варна да не прилагатъ закона за полиция
та спръмо ученическите колонии по отношение на
квартирнитъ листове.
12) Да се иска отъ Варненската обшина да
освободи персонала на ученическите колонии отъ
курортните билети, карти и други такси.

с. ч.

КорабигЬ отъ Дунавската полицейска служба въ устието на р. Ломъ.

Русе, IV. 1926 г.

Сава Н. Ивановъ.

ВАЛЕЖИТЪ ПО БЪЛГАРСНИЯ ЧЕРНОМОРСНИ БРЪГЪ.
За да дамъ една по картинна представа за ко
личеството и разпределението на валежитъ по
българския черноморски бръгъ азъ систематизирахъ даннигБ на Централната метереологическа
станция въ София, и ги разпредЪлихъ въ нъколко
таблици, които излагамъ по-Долу заедно съ нужд-

нитъ обяснения къмъ тъхъ. Въ таблицитъ влизатъ
даннгв отъ 21 годишни наблюдения, 1900 до 1920
години включително); само отъ Каварна и Балчикъ
ДРННИГН се прекжсватъ въ началото на 1914 год.,
тия за Янхиало почватъ отъ 1914 година и за
Василико отъ 1914 год.

Морски Сговоръ

Количеството на срЪднитЪ месечни валежи въ
милиметри за българския черноморски брЪгъ.
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520 587 717

Горнята таблица ни показва, че ГОДИШНИТЕ
валежи по нашия черноморски брЪгъ постепенно
се увелпчазатъ кЪмъ югъ, тъй както изобщо и
облачностьта се увеличава по това направление.*)
Отъ получените числа за годишните валежи, а
именно: Каварна 464 мм., Балчикъ 478 мм., Варна
514 мм., Месемврия 500 мм.. Анхиало 520 мм., Бур
газъ 687 мм. и Василико 717 мм., само Месемврия
прави едно изключение въ това отношение. Тамъ
падатъ малко по-малко валежи, отколкото би треб
вало да очакваме, нотова се дължи "на" особенното географическо положение на мъстностьта —
осамотенъ въ морето островъ, съединенъ съ су
шата съ тъсенъ дълъгъ провлакъ. Отъ сжщата
таблица се вижда още, че валежитъ отъ година
на година могатъ значително да се колебаятъ и че
за отдълнитъ години не е така очибиещо посте
пенното увеличение на количеството на валежите
къмъ югъ.
Споредъ горнигЪ данни излиза, че ср-Ьдниятъ
годишенъ валежъ по ц-клия нашъ черноморски
брътъ е около 540 мм., което число не се отли
чава много отъ ср-вдния годишенъ валежъ на ц-вла
България.**)
Количеството на валежите по нашия бръгъ,
както това е констатирано и по останалигЬ бре
гове на Черно море, не се разпредъля равномърно
презъ течение на годината. За да изтъкна въ кои
месеци валежите еж най-обилни, азъ съставихъ
следнята таблица:
*) Вижъ статията ми: „Разпределение на МЪГЛИТЕ И
ббЩГигЬ надъ Черно море", поместена въ брой 9, год. Ш
(ДЯЮ1г.) отъ списанието „Морски Сговоръ".
БЕ Г1»*) Споредъ г-нъ професоръ Ж. Радевъ (НЪколко бе
лежки върху климата на гр. Бургазъ, Годишникъ на Софий
ския Университетъ, год. 111, стр. 165 — 177) средния годи
шенъ валежъ за ц-вла България, изчисленъ за периода
1894—1903 год. е 630 мм.
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Ср-вдно за ц-влия брътъ |40

36|38 31 42 60 45 36 44 54 62|45
Тази таблица ни показва, че най-голъмото ко
личество валежи по.нашия черноНорски брътъ пада
въ края на есеньта (м. ноемврий), а следъ това въ
началото на лотото (м. юний), а най малко —
презъ пролътьта (м. априлъ). Изобщо казано,
по нашия черноморски брътъ, падатъ най»много
валежи презъ есеньта (сръдно годишно 160 мм.),
а най-малко — презъ пролътьта (105 мм.); презъ
лътото падатъ средно годишно 139 мм. валежи, а
презъ зимата —121 мм.. Разбира се, че за ОТД-БЛнитъ години максимума или минимума на вале
жите могатъ да се паднатъ въ други месеци, тъй
като, както споменахъ вече, сумата на месечнитъ
валежи отъ година на година могатъ да се различаватъ значително. Така напримЪръ, ако проследимъ за вевка година отделно (за Варна)
сумата на валежитъ презъ най-дъждовния месецъ
по нашия черноморски бръгъ — месецъ ноемврий,':
то ще видимъ, че тази сума се е менила въ преД-БЛИТЪ отъ 5 мм. до 118 мм., а за м. юний — отъ
6 мм. до 1*8 мм."
. . •
Колкото се отнася за числото на днигЬ съ
валежи презъ годината, когато денонощниятъ ва
лежъ е билъ 02 мм. и повече, то за тЪхъ ще си'
съставимъ понятие отъ следната таблица:
Числото на днцтЬ съ валежи презъ годи
ната за българския черноморски брЪгъ
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Количеството на годншнитЪ валежипо< българския
черноморски брЪгъ, изразени въ милиметри.
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Сръдното число на дните съ валежи презъ
годината по нашия черноморски брегъ е около
84 дена.
Ср-вдното число на днигЬ съ валежи по ме
сеци, за периода 1900—1920 години се разпре
деля така:
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Това показва, че по нашия черноморски брътъ
имаме ср-Ьдно 7 дъждовни дни презъ месеца. Наймалко дни съ валежи се падатъ на м. августъ
(3—5 дена), а най много — на м. юний (5—11 дена).
Яко проследимъ, пакъ по даннигЬ на Цен
тралната метеорологическа станция въ София за
периода отъ 19ОО год. до 1920 година включител
но, какво е количеството на максималните валежи
за едно денонощие по българския черноморски
брегъ, то ще извадимъ следното заключение:
Най-голямото количество валежъ, който е
падналъ въ течение на едно денонощие по нашия
черноморски брегъ за периода 1900—1920 год. е
било 187 мм.***) Тоя валежъ е падналъ въ Васи
лико на 2 августъ 1914 год.. Изобщо максимума на
количеството на валежтъ- за едно денонощие се
пада презъ лътнитъ и есенните месеци (отъ м.
май до м. ноемврий). Почти никога презъ зимата
и началото на пролътьта не е имало максимумъ
на падналите валежи за едно денонощие. Това ще
рече, че по българския черноморски брегъ се случватъ поройни дъждове само презъ лътото и есеньта.
За посочения периодъ максимума на валежите за
едно денонощие се е менилъ отъ 40 мм. до 187
мм. на денонощие. Сръдниятъ максималенъ валежъ
за денонощие по нашия черноморски бръгъ е
около 80 мм.
По българския черноморски брегъ падатъ
р-Ъдко и малко валежи въ видъ на снъгъ, а освенъ
това и снажната покривка не се задържа продъл
жително време. Колкото се отива по на югъ по
бръта, толкова и снега става по-р-Ъдко явление и
снежната покривка трае още по-кратко време.
Много редки еж зимите, като напримъръ тази
презъ 1906—1907 год., когато снежтата покривка
за Варна е траяла около 40 дена и снега е достигалъ 50 см. дебелина. Това е максимума на про
дължителната снажна покривка и дебелина на сне
га за нашия черноморски бръгъ за периода отъ
1902 до 1912 год. Обикновенно снежната покривка
презъ зимата се задържа средно отъ 10 до 20 дена,
а се случватъ и години, когато тя никакъ не се
***) Най-голъмиятъ максималенъ валежъ за едно де
нонощие за Каварна е 75 им. (14.Х.1909 г.); за Балчикъ 145
им. (18.УШ.19С0 г.); за Варна 90 мм. (20.1Х.1911 г.); за Ме
семврия 66 мм. ()7.У11.1906 г.); за Ннхиало 82 мм. (22.Х11.1916
г.) и за Бургазъ 100 мм. (15.УИ.1907 г.).
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задържа по брега. Най-често снежната покривка
е приежща на м. януарий, и той требва да се счита
за най-снежния месецъ по нашия черноморски
брегъ; следъ него следватъ декемврий и февруарий
а следъ техъ—ноемврий и мартъ. Снъжната пок
ривка е застилала брега най-рано къмъ средата
на м. ноемврий, а се изгубва най-кжено къмъ сре
дата на м. мартъ. СрЪднята дебелина на снъжната
покривка презъ годината е приблизително отъ
5—10 см,
Въ сравнение съ вжтрешностьта на България,
снажната покривка на черноморския бръгъ идва
по-кж-сно, дебелината й е по-малка, по-малко време
се задържа и по-рано се разтопява — всичко това
става благодарение на топлинното влияние, което
морето оказва на брега презъ зимата. Покойниятъ
Стайко Д. Стайковъ,****) като изтъква подробно
това обстоятелство, дава следните данни за последнята енъжна покривка по българския черно
морски брегъ, споредъ среднитЪ данни стъ 1901
—1910 година.

Надморска височина
Последня снежна покривка на 0—100 м. 100—200 м.
прибръжието ограничено отъ
Добричъ, Провадия, Яйтосъ.
21.11

8.Ш

Варна, 14.Х1.1926 г,****) 51 0 51а1коГГ — „ВеНгаде зиг КИтаЬ1од'1е]уоп
Ви1дапеп. — Тетрега1игуег1еПипд". ВггПп, 1914, з.34.

Минаването на парахода .Царь Фердинандъ"
празъ Коринтския каналъ. Фзвруарий 1926 г.
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лоня.

Тя беше седемнадесеть годишна. Стройна, ху
бав?, съ руси златисти коси, тя имаше една при
ятна и заразителна усмивка, която можеше да трог
не и най-коравото сърдце. Чернитв й като вжгленъ очи бъха пълни съ добродушие и наивносгь;
Г Б гледаха откровено и притежаваха една маги
ческа сила, която приковаваше дори съвсемъ слу
чайно срещнатия погледъ.
Всички я познаваха въ градчето. Знаяха я ка
то дъщеря на фабриканта, защото въ градчето
имашг само една голема фабрика и тя принадле
жеше на баща й. Обичаха я всички, защото беше
добра и не се гордееше съ красотата си.
Макаръ и още тъй млада, тя имаше вече мно
го обожатели както между младите, тъй и между
старите. Младите лудЬеха по нея и б-вха готови
да се избиятъ едни други, стига тя да поискаше
това. По-възрастнитЬ бЬха по-въздържани, първо,
защото б-вха съ по-зрЪлъ разсждъкъ и после —
защото се бояха отъ по-младите, които често имъ
устройваха засади, особено нощно време изъ тъм
ните улици. Повода беше винаги единъ и с ж щ ъ :
нтжой казвалъ, еди-кой-си посещавалъ често се
мейството на фабриканта. И ето ти беля! Па и главопръсканици се случваха, та пазеха се старитв
ергени и какъ се паз-вха! Но все пакъ, понЪкога
чувството и въ старите сърдца над-влява на ра
зума. Това р-вдко се случва, но затова пъкъ се
изразява в ь една много по-силна и опасна форма,
отколкото у младите. Тогава възрастните ергени
търсеха и най-незначителния поводъ: хубаво вре
ме, КБКОЯ измислена приятна новина, отиваха въ
дома на фабриканта и съ голема ревность се навъртваха около младото му, русокосо и прелестно
момиче. Но най вече Г Б се навъртаха около май
ката, чието сърдце и благоволение т е гледаха найнапредъ да спечелятъ, за да иматъ опора и под
крепа предъ дъщерята.
Бащата не се месеше въ тия работи. Той
каза еднажъ на единъ кандидатъ: „женски исто
рии — не ме засЪгатъ. Обърнете се къмъ майката
и дъщерята, па ако щете и на дветЬ направете
предложение". Отъ тогава никой вече не обръ
щаше внимание на. бащата, който и безъ това бЪ
винаги заетъ въ фабриката, надзираваше работ
ниците, викаше постоянно директора и механицитЬ
« а докладъ, питаше за цени, за машини и въобще
тукъ той беше въ стихията си. И за това натрупа
огромно богатство — само фабриката се оценяваше
« а нъколко милиони. Това обстоятелство привли
чаше най-вече старитв ергени. Но Лоня знаеше
много добре, че всички тия господа я ухажваха
заради богатствата на баща й. Тя често се взира
ше въ технигк лица, следеше погледите имъ и
в ъ ВСБКИ твхенъ изразъ, въ всвка дума тя отгат
ваше мисъльта и долавяше.желанието имъ, Нъкои
6-вха дори тъй дръзки, че седъха съвсемъ близко
д з нея, шепн-вха й мили думи за трепети, за чув
ства, за любовь, каквато тя още не бъ изпитвала,
чакаха, искаха, настояваха за отговоръ и целуваха
с ъ СВОИТБ разпънени устни нейните снъжно бъли
нежни ржце. Помладитъпъкъ гледаха само нея, —
русата й като злато коса, нейнитЪ прекрасни
очи, весела приятна усмивка и хубави, бели като
мряморъ, зжби. Т-Б б-вха за нея мили и занимател
ни, защото все се запъваха и все не успъваха да
намърятъ подходящи думи за да изразятъ своето

въодушевление,
възторга
страданията
на
сьрдцето си.
Инъкъ тя къмь всички беше равнодушна.
Майка й често й говореше ту за единъ, ту за другь
— споредъ настроението й. Разбира се, все за
възрастните, солидните и сериозните господа ер
гени. Но Лоня еднакво се неитересуваше за всич
ки : думите. на майка й не я ласкаеха, а напротивъ
причиняваха й често скука. Тогава тя изгубваше
за моментъ своята веселость, отиваше при голя
мата клетка, въ която баща й развъжцаше сто
тици канарчета, улавяше нъкое канарче и го пусскаще на свобода. Това й доставяше особенно
удоволствие.
— Мамо, викаше тя, видя ли съ каква радость
фръкна канарчето ? И следъ това добавяше по-тихо:
— И азъ искамъ тъй да фръкна, да ида на
д^яечъ, на свобода.
И тя поглеждаше презъ прозореца къмъ мо
рето, чийто пенести вълни блъскаха въ далечината
като посребрени отъ яркитв слънчеви лъчи.
— Но ти си чудна, миличка, каза й еднажъ май
ката. Какво ти липсва тукъ, та мечтаешъ пос
тоянно за свобода, за море, за далечни сграни?
— Видишъ ли, майко, отвърна Лоня, тукъ
всичко е делнично, тъй обикновено. Хората мислятъ все за себе си, защото душата имъ е пуста.
А далечъ тамъ, въ морето, какъ водата блести,
какъ хоризонта е бълъ, чистъ!
— Да, но това всичко е вода.
Лоня не снемаше погледа си отъ морската
далечина. Като че тамъ имаше нещо магическо,
което я притегляше все по-силно и по силно.
'— И какъ хубаво блЪсти безбрежната вода,
майко,
.
,
Тя за мигъ млъкна, но веднага добави:
— И надъ тази вода ЖИВ-БЯТЪ хора. Колко
кораби сега кръстосватъ моретата и каква волность
требва да е въ ТБХЪ ! Тамъ тръбва да ЖИВ-БЯТЪ
други хора, с ъ свътла и волна душа. Съ св-*я духъ
и стремежъ всесиленъ и могжщъ Т Б побъждаватъ
ВЪЛНИТЕ и плавать все напредъ, къмъ оная свеще
на земя, която Т-Б любятъ и която имъ дава, щас
тие. Т е живъятъ въ морето за да обичатъ земя
та, далечната земя. И азъ искамъ тъй, да бжда
далечъ отъ васъ, да ви обичамъ — да бжда средъ.
море, да пжтувамъ, да се боря, да бжда съ волна
и чиста душа . . .
Ецинъ день на пристанището пристигна единъ
големъ корабъ, който донесе много плодове отъ
южнитв земи. Нвколко дни преди това, градския
глашатаи разгласи по всички улици, че се очаква
кораба, защото това бъ необикновено събитие за
градчето: плодове направо отъ южнитЬ земи . . .
Лоня най-напредъ отъ кулата на фабриката
забелъза кораба, когато той се появи на хоризон
та. Съ Н-БКОЛКО другарки тя слезе на пристанище
то, дето скоро следъ това се събра много свЪть.
Въ кораба имаше много нъща за гледане
но властьта, кой знае по какви съображения, не
позволяваше дя се влиза вжтре. Тя обаче настоя
да влезе и понеже, нейниягъ баща беше и град
ски съветникъ не поемеха да й попр-вчатъ пжтя
Гя влъзе съ своитъ другарки въ кораба. Посрещна
ги единъ младъ, двадесеть годишенъ момъкъ, облеченъ въ едни особени сини моряшки дрехи, кои
то тъй добре му прилътаха, ча не само другарки-
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ТБ й го гледаха съ възторгъ, но и въ нейнитЬ очи
• светна единъ пламъкъ, единъ бълъ вихренъ пламъкъ, който за мигъ и примръжи очитЬ.
— Какъ се казвашъ ти, попита тя.
— Нилъ.
— Колко хубаво име и какъ приятно звучи,
обърна се къмъ другаркитв си тя.
Той я изгледа усмихнатъ и спре погледа си
на нейните руси коси.
— А защо ти еж тъй големи очитЬ и въ
какви чудни дръхи си облъченъ, каза пакъ тя.
— ОЧИГБ МИ еж ГОЛБМИ, защото съмъ порастналъ въ морето — да мога да гледамъ на да
лече въ безкрийностьта на синята вода . . . . Язъ
съмъ морякъ, синъ на капитана на този корабъ.
— Нилъ не отделяше погледъ отъ нея. Тя
малко се смути и въ желанието си да не издаде
своето смущение, страните й леко заруменъха.
Отвънъ на кея дигаха шумъ, искаха и други
.зда влъзатъ въ кораба, но двама митнически стра
жари бъха заели входа и не пущаха никого.
— Какъ тъй едни да влизатъ пъкъ други не,
викаше единъ момъкъ, гологлавъ, облеченъ въ
рубашка.
— Нилъ нищо не чуваше. Той беше устремилъ погледа си въ нейните тъмни очи и като че
търсеше нъщо въ гвхъ. Тя сжщо не отмахаше
погледа си отъ него — ТБ и двама се гледаха съ
широко разстворени очи, безъ да се смущаватъ
отъ приежтетвието на нейнитъ* другарки, които тъ
съкашъ съвсемъ забравиха. Той не намираше ве
че думи да продължи разговора. Тя развълнувана
стана еднажъ сериозна и леко поблъдня. Другар
ките й забелязаха ТБХНОТО вълнение, шумно се
разсмяха и казаха:
— Да разгледаме кораба!
— Да разгледаме повтори той несъзнателно
и тръгна съ гвхъ.
Най-напредъ той имъ показа гължбарника,
въ който се отглеждаха пощенски гължби. Той
ймъ обясни, какъ въ случай на опастность гълж•6ИГБ се пускатъ по различни направления, за
помощь.
— И макаръ да сме днесъ твърде далече отъ
•нашигБ родни покрайнини, добави той, гължбитБ
•пакъ могатъ да ни послужатъ. Защото те се из
д и г а й много на високо. нико!а не се мамятъ въ
небесните пространства и могатъ съ дни да летятъ,
€езъ храна и безъ умора.
Другарките й заобиколиха гължбарника за да
•се любуватъ на пъстрите опитомени гължби. Тя
• остана на страни, до него.
— й ти какъ се казвашъ, попита тихо той.
— Лоня.
— И ти имашъ красиво име. Па и ти самата
иси хубава, добави нерешително той.
Тя се намръщи. Ласки въобще зле й дейст
вуваха. Тя погледна къмъ морската далечина и не
волно заигра съ едно вжже, което висвше при
гмачтата.
— Я отъ где знаешъ ти нашия езикъ, попита
-безъ да го погледне.
— Ние съ татко всека година презъ' лътото
идемъ въ вашите приморски градове, носимъ сто>ки отъ другигБ земи. Яко се случи спорна работа
«по вашето крайбрежие, оставаме понъкога до есень
— споредъ работата и времето. Така научихъ
•езика ви.
— Но отъ коя страна си ти, попита пакъ тя.
— Язъ съмъ отъ югь, отъ далечна страна,
<каза той следъ кжса пауза и се унесе нъкжде.
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Тя се усмихна, погледна къмъ другарките си
и спръ отново погледа си на неговото матово съ
почти керемиденъ цвътъ лице.
— По вашите земи е топло, нали? каза пакъ тя.
— Да, много, отвърна той. Такива бъли и
прекрасни жени като тебъ у насъ НБма. Слънцето
всичко прегаря, защото само то иска да е бъло
и светло.
— И у насъ има слънце и е топло, но все
пакъ — има бъли и хубави жени!
Последните думи тя изрече бърже, съ единъ
дъхъ и се затича силно къмъ другарките си, кои
то разглеждаха едни големи сандъци и кошове,
сложени единъ възъ другъ.
Съ бавни крачки той отиде при твхъ.
— Сандъцитъ еж пълни съ мандарини, пор
токали, смокини, фурми и други плодове, обясни
той. После, съ едно желЪзо той разтвори единъ
сандъкъ и раздаде мандарини.
— Банани нЯмате ли ? запита колебливо една
отъ другаркитъ й.
— О, да, отговори той, й банани имаме. Впрочемъ, бананитъ еж най-добрите и най вкусните
плодове въ нашия край. •
.
Той прибЯгна напредъ, къмъ носа на кораба
и извика нЪщо на непознатъ езикъ. Единъ другъ
морякъ се завтече веднага къмъ него съ една
мръжа въ ржка. Нилъ взе мръжата и се върна
при ткхъ. Всичко това стана тъй бърже и неусет
но, щото ТБ останаха очудени отъ реца въ кораба.
Той развърза единъ кошъ, сложи въ мр-Ъжата
банани и я подаде на Лоня.
— Това тръбва да е тежко, каза усмихнато
тя, безъ да поеме мрежата.
— Действително, отвърна той, малко смутенъ. Язъ. . . .
. — Ще пратя после единъ прислужникъ да я
вземе, прекжена го тя. Но сложете толкова бана
ни, че да има за всички ни, добави тя като по
гледна другаркитъ си. Т Б всички се изсмъха и заплъскаха радостно съ ржце.
Презъ този денъ ТБ нищо по-вече си не казаха.
Тя стана замислена и като че се натжжи.
Той ги разведе навевкжде изъ кораба, пред
стави ги на баща си — вече побълелъ, но съ голъми, живи очи и ясно, откровено лице; показа
имъ каютитЬ на моряците, които наевдали отвънъ
кърпеха платна, пушеха, говореха си на страненъ
езикъ и гледаха засмъно младитъ чужденки.
Привечеръ слугата дойде да вземе мрежата
и Нилъ тайнр го проследи, за да узнае кжде живЪе Лоня.
Цъли седемъ дни отъ кораба разтоварваха
стоки. Нилъ седеше на страни, следъше ужъ ра
ботата, държеше си нъкакви бележки но мисъльта
му бъше другаде. Бечерьта той излизаше навънъ,
сновеше около кжщата на Локя, седеше съ часове
на една съседна полянка, взираше се въ вевки
свътналъ поозорецъ и навсЬкжде виждаше само
нея, нея. . . .
На осмия день той каза на баща си, че не
може да следи по-вече работата, защото е разсЬянъ и го помоли да назначи нъкой морякъ на
негово мъсто. Баща му го изгледа втренчено и каза:
— Не разбирамъ какво става съ тебъ. Ти
тъй се измъни презъ последнитъ дни. Кжде ходи
снощи ?
— Изъ града.
— Нощно време не искамъ да се отдъляшъ.
отъ кораба, каза бащата съ единъ тихъ, но бо-
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лезненъ укоръ, загледа се въ своя синъ и като
че въ недоумение, дигна рамене и се отдръпна.
При все това, Нилъ и тая вечерь излезе. До
кжсно презъ ношьта той седя на полянката, до
кжщата
на Лоня.. Луната беше изгряла и една
бледо;синкава светлина обвиваше нощьта. Той не
знаеше коя е стаята на Лоня и погледа му блуж
даеше по силно свътящитв прозорци, които по
тъмняваха единъ по единъ. Къмъ полунощь само
единъ прозорецъ продължаваше още да свъти.
Дълго време Нилъ гледаше неподвижно свътящия прозорецъ. Изеднажъ сърдцето му силно заби.
Той се загледа наоколо, но не видя нищо освенъ
мракъ, непрогледенъ мракъ. Тогава градския часовникъ почна да бие. Нилъ, скочи и се вслуша
въ тъмнината, безъ да разбере отгде иде камбан
ния звънъ. Когато зацари отново дълбока тишина,
въ ржцетъ му блесна единъ ножъ. Сърцето му
почна неудържимо да бие. Той цълъ затрепери.
Съ бързи крачки той се приближи до оградата,
прескочи я и влезе въ двора. Когато стигна подъ
свътящия прозорецъ, Нилъ захапа ножа и се по
катери по стената. Прозореца все още про
дължаваше да свети. Презъ тънката бъла проз
рачна "завеса Нилъ се вгледа въ стаята. Отначало
той нищо не можа да. различи, погледа му като
че беше замръженъ. После, малко по малко пред
метите почнаха да се очертаватъ въ стаята и той
видъ- столове, гардеробъ, картини, легло. Но ле
глото беше праздно, неразбутано. Нилъ още по
вече се възбуди. Предъ погледа му почна да чер
нее. Въ този моментъ той я забелъза. Лоня седъше
на едно кресло, близо до, вратата и съ уморени,
неподвижни очи гледаше къмъ прозореца. КОСИТЕ
й бъха разпуснати. Тя бЪше сама. Тогава Нилъ
слезе и се прибра въ кораба.
• Следния день бъше неделя. Въ градчето
имаше сборъ. И Нилъ отиде съ баща си. Тамъ
той срещна нъколко отъ другаркигв на Лоня и
ги попита за нея. Тъ му казаха, че отъ една сед
мица и гв не еж я виждали, но че днесъ щъла да
дойде на сбора. Намъсто да се зарадва, той по
вече се разтревожи. Какъ ще я погледне той? Д
дали тя ще си спомни за него, дали ще го познае?
Може би тя ще бжде придружена отъ нъкой из•тънченъ кавалеръ, съ мундиръ, съ шпага. Той
стана съвсемъ неспокоенъ. Съ тръскавъ погледъ
следеше всека жена и въ ВСБКО женско лице тър
сеше нейното.
Изеднажъ отпреде му се м-врна тя. Той се
спръ, замига съ очи и покри челото си съ ржка.
* — Това си ти, Нилъ* каза тя. , ;
— Да . . . азъ съмъ, едва чуто отвърна той.
Баща му отмина напредъ.
Нилъ поиска да скрие своето вълнение и не
смееше да я погледне. Тя се изсмъ.
— Ти не си облъкълъ моряшките си дрехи,
каза тя. .
— Лзъ не знаехъ, че днесъ ще бждешъ на
сбора, отговори той, инъче щехъ непременно да
ги облека.
— Т Е по ти прилягатъ. Но и гЬзи не ти стоятъ
зле. Само че изглеждашъ тъй блъденъ.
Той съвсемъ се смути. Лавата му ржка нервно
.потрепера. Той бръкна въ джоба си, извади кутия
сь цигари, но изведнажъ се сепна и скри кутията.
Тя всичко забелеза и се. усмихна.
— Навърно имате много работа на кораба,
каза тя. ОЧИТЕ ти изглеждатъ тъй уморени.
— Лзъ до кжсно снощи бъхъ изъ града,
продума той.
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— Нима?
Покрай гвхъ минаваха хора, носеха птициг.
зеленчукъ, овощия.
— Вашитв прозорци до кжсно свЪгвха, про
дължи той.
— Ти си билъ близо до нашата кжща, Нилъ?
— Да, на полянката. Къмъ полунощь остана
да свети само единъ прозорецъ.
Последнитъ думи на Нилъ я смутиха. Той ис
каше да й каже, че се е катерилъ по стената, че
я съзрелъ презъ тънката бела завеса, че е била
съ разпуснати коси и че е гледала сжщо тъй умо
рено. Но нъкаква топка се сви въ гърлото му. Настжпи мълчание. Следъ малко той каза: •
Когато си отидохъ, твоя прозорецъ все още
свъгБше. Лзъ се прибрахъ къмъ зори.
— Тогава и азъ угасихъ светлината, отвърна
тя. Защото вънъ се беше вече развиделило. '
Те се разходиха мълкомъ изъ сбора. После
той я изпроводи до полянката и каза й „довиж
дане". Тя нищо не отговори и бавно затвори следъсебе си пжтната врата.
На следния день гв пакъ се срещнаха, съв
семъ случайно. Смърчаваще се. Той излезе отъ ко
раба и отиде на полянката, седна и запуши. Тя
пъкъ се връщаше отъ фабриката и като го забе
ляза, отправи се къмъ него. Той стана и угаси
цигарата си. Единъ моментъ ТБ стоеха прави,единъ срещу другъ.
— Защо не пушишъ при менъ, каза тя и
тръгна къмъ улицата.
— Той я последва и отговори:
,
— Защото не съмъ страстенъ пушачъ.
Но той не й каза истината: той беше страс
тенъ пушачъ. Тя неволно си спомни за своя старъвъзпитатель, който умъеше да разказва чудни приг
казки. Еднажъ той бъше й разказалъ такива стран
ни неща за южната любовь, че тя се успокои са»
мо когато той я увъри, че всичко това еж приказ
ки. Въ ЮЖНИТЕ страни този, който носилъ въ гър
дите си свещенния пламъкъ налюбовьта, задушавалъ всички свои страсти, когато вдъхновителката на любовьта му била близо до него. Създа
дените мжчителни чувства отъ насиломъ задуше
ните страсти засилвали дотолкова страданията, ч е
влюбения изпадалъ въ екстазъ, въ кейто честа
намиралъ смърьта си. Тогава жената се уверявала,.
че е била искрено обичана. „Всичко това е тъй
глупаво", помисли си тя. После изведнажъ попитаг
— Когато у васъ умръ мжжътъ, който обича
и умре той заради жената, въ която е безумновлюбенъ, какво става тогава съ тази жена?
— И тя умира, отвърна Нилъ. Но това се от
нася за жени отъ нашите земи, добави той, за дая успокои.
До кжсно презъ нощьта те се разхождаха
изъ гвенитъ улици на градчето. Много чудни нъща й разказа той за морето и за своята родна
земя. Съ особено вдъхновение той й разказа за
СВОИТЕ приключения по моретата, за срещите му
съ морските пирати, 'за борба, за мжжество. Тя
слушаше внимателно, пристжпваше съ дребни, сит
ни крачки до него и съвсемъ забрави, че у дома:
й я чакатъ.
•
Ненадейно единъ дрезгавъ гласъ извикаотблизо:
; — Лоня, Лоня!
Тя се спръ, загледа се наоколо. На пжтнитеимъ врата б%ше застаналъ стария имъ слуга и
махаше съ ржка. — Идвамъ, викна тя и подаде ржка на Нилъ..
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— Сбогомъ.
— Той пое ржката й, наведе се и я целуна.
Тя трепереше и б%ше тъй топла, свкашъ огънь
гореше въ нея.
Още десеть дни кораба стоя на пристанище
то. Тъ почти ВСЕКИ день се срещаха. Неговитъ
разкази все по-вече и по-вече я увличаха. Никога
тя не бъ слушала толкова сърдечни и топли думи,
никога тя не бъ виждала такъвъ силенъ
пламъкъ в ъ м ъ ж к и очи. Когато той й разказваше
за морето, за СТИХИИГБ, за прелестните лунни мор
ски нощи, за волностьта на вълшебните морски
далечини, той тъй много се увличаше, изеднажъ
почваше несъзнателно да й говори на езикъ чуждъ
и неразбираемъ за нея, но езикъ, чиито думи тя
чувствуваше, защото гЬ излизаха направо отъ
сърдцето му.
Еднажъ той дойде съвсемъ развълнуванъ.
— Язъ снощи те сънувахъ, каза той. Ти 6-Бше облечена въ била дреха и носеше единъ ве
нецъ отъ рози на главата си.
Тя не можеше да го разбере и за моментъ
се спръч
— За какъвъ венецъ говоришъ, Нилъ. г
— За единъ розовъ венецъ. Бълата др^ха е
олицетворение на чистотата и свенливостьта, а ро
зата е символътъ на любовьта: тя е най-хубавото
цвъте, но тя има бодли. И ето, че азъ усвтихъ
тръпки въ съня: като че нъкакви бодли се впива
ха въ моето тъло и съкашъ струеше кръвь. Въ
този мигъ азъ ВИДБХЪ рози на твоята глава, а въ
ОЧИГБ ти съзр-вхъ сълзи. Може би и ти чувству
ваше н-вкакви тръпки, помислихъ азъ и се ужасихъ отъ мисъльта, че нъкой може да ти причини
страдание.
— Но това е било сънъ, отвърна спокойно
тя. И понеже ти обичашъ толкова розигв, ето ти
една, добави тя и му подаде една току що раз
цъфнала снъжно бела роза, която тя държеше въ
ржката си и която той не бе забелЪзалъ. После
Т Б сл-взоха на бръта, седъха мълчаливо на пъсъка,
а ВЪЛНИГБ тихо шумолиха, невидими и потайни въ
безлунната нощь.
Единъ день, привечерь, Т-Б слвзоха на при
станището. Платната на кораба бъха хлабаво отпустнати. Тя се разтревожи. Той забелъза безпокойствието й.
'— Намокриха се отъ дъжда и съхнатъ, каза той.
Следъ малко той пакъ поде:
— Но ние скоро ще отплуваме. Татко казва,
че тр-вбва да се връщаме. Щъли сме да товаримъ
стоки за друга страна.
— г\ защо тъй скоро заминавате, каза з а д а 
вено тя.
— Но ти ще дойдешъ съ менъ, Лоня, каза
той съ развълнуванъ гласъ.
— Не, азъ не мога да дойда съ тебъ, по
бърза да отговори тя и тръгна да си ходи.
При сбогуване той целуна и двегв и ржце.
Презъ нощьта тя плака, много плака. Майка
й чу отъ съседната стая нейните хълцания и Ц-БЛЪ
часъ я моли и увещава, да й повери болката си.
Тя нищо й не ' каза.
На другия день тя дойде кжсно вечертьта на
среща, ззираше се постоянно въ неговитъ- голъми
очи и нищо не проговори. Той дълго й приказва
съ тихъ, треперящъ и неженъ. умоляющъ гласъ.
тя обаче нищо не чу, нищо не разбра. Само отъ
време на време тя дълбоко въздишаше и отъ блЪська на лунното сияние свътъше нейната бъла
гръдъ подъ разтвора на блузата й.

:
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— Но ти ще дойдешъ с ъ менъ. нали? и две
здрави мжжки ржце зграбчиха и стиснаха до бол-.
ка нейнигв.
— Не, не мога.
Той я притисна къмъ себе си и я разцълува.
— Не мога, не мога, повтори тя, готова да
заплаче.
Той все по-силно я притискаше къмъ себе си,
целувше я лудо и бързо, едва доловимо шепнеше:
— Лоня, азъ тъй безумно те обичамъ. Тръг
ни съ менъ.
— Нилъ, бжди. добъръ, молеше тя, остави
ме. г\зъ тъй страдамъ.
— Но ти не тръбва да страдашъ, шепнеше
той и притискаше лицето си до нейното.
. — Бжди благоразуменъ, Нилъ. Кжсно е вече.
каза тя и направи усилие да се повдигне. Той оба
че я задържа.
— Но азъ ще умра, Лоня, безъ тебъ азъ не
мога да живея.
И следъ малко добави:
— Ти ще ми станешъ годеница.
Не не мога, не мога, Нилъ!
Изеднажъ тя избухна въ сълзи.
— Но у насъ е тъй хубаво, тъй прекрасно.
Мама е добра и нЪжна, увещаваше я той. Пролъть, л^те ние ще пжтуваме по моретата, зима ще
бждемъ у дома.
Тя плачеше. Сълзите й капеха по р ж ц е т в '
му. Отблизо се чу гласъ.
— Лоня!
Тъ бъха на полянката. Лоня се изтръгна изъ
обятията му и припна къмъ дома си.
Вечерьта на следния день кораба щъше даотплува. Тя знаеше че кораба ще замине и презъ
целия день не излезе отъ стаята си. Майка й ед
ва не за 1лака, като я ВИДБ ТЪЙ блъдна и отпадна
ла. Тя й съобщи, че другарките й вече нЪколко
пжти идатъ да питатъ за нея, какво се е случило,
защо не излиза. Т Б всички тъй много я обичатъ!
— Не ща никого да видя, майко. Нищо ми не е.
Тя се хвърли въ обятията на майка си и зарида.
Градския часовникъ заби. Часътъ бЪше седе.мь.
— Остави ме сама, майко, каза следъ малко
тя и отиде къмъ прозореца.
Вънъ беше съвсемъ тихо. Свечеряваше се.
Птици прелитаха низко н се прибираха въ града.
Тя дълго стоя изправена на прозореца, устремила
стъкленъ погледъ къмъ морето. Когато фенеригв
угаснаха по улиците, тя запали лампата, обу бър
же новите си обувки и облече синия си костюмъ.
После полека слезе по стълбитв и излвзе навънъ.
Той я чакаше предъ ПЖТНИГБ врата. Тъ- се прегърнаха
и той я поведе изъ една тъмна улица. Т Б мълчаливо
вървеха. СТЖПКИТБ имъ, леки и бързи, едва се чу
ваха въ нощьта. Когато стигнаха на пристанището,
той я взе на ржце. Тя не се противи, а обгърна
главата му. Той я занесе въ своята каюта и я сло
жи полумъртва върху леглото си. Единъ моментъ
той унесено я съзерцава, после изеднажъ се сепна,
напръ ка челото й съ студена вода и когато тя
се свести, целуна я и излезе навънъ.
Моряците бърже отвързаха вжжетата, съ кои
то кораба беше„ вързанъ за кея и дигнаха плат
ната нагоре.
Следъ половинъ часъ кораба плаваше на от
крито море. Горе, на моста, стояха прави единъ
до другъ капитана и сина му. Т Б и двамата бъха
угрижени и бледни.
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— Тя е тукъ, тате, каза синътъ.
— Да бжде благословена, синко, отвърна ба
щата и прегърна сина си.
*) г. Кнрнлъ Добрешъ, единъ отъ нашитъ младч писате
ли, борави вече 10 години на нашето литературно поприще.
За пръвъ пжть презъ 1915 грд. негови стихове и разкази
се появяватъ въ сп. Светлина. Презъ и следъ войната той
е редовенъ сътрудникъ на списанията Всеобщъ Прегледъ,
Седмиченъ прегледъ. Развитие, Духовно-общественъ прег-
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ледъ, Читалищенъ Прегледъ, Сила, Свободна дума, Общес
твена обнова, Съвременно изкуство, Съвременна илюстра
ция, Знание и трудъ и пр., въ които, между многото стихот
ворения, помъсти и разказитъ Малката рибарка, Кузма, Ци
гулка, Годеници, На пързалката, Мила Родино и др. Презъ
1919 год. книжарница Образование въ Варна издаде отъ
него сбирка стихове „Мръква". Следъ това той замина за
Германия и до 1925 год. литературни работи не е печаталъ.
Разказътъ „Лоня", който пом-БСтваме днесъ, е една отъ ноВИТБ му работи. Презъ последно време, обаче, той се зани
мава по-вече съ журналистика.

тмютттжтт т
Л. Н.

Ново риболовно предприятие въ водитБ на западна Африка,
Въпросътъ за организирането на индустриал
ния риболовъ въ африканскигв колонии отдавна
е привличалъ вниманието на френското правител
ство и рибопромишленигв кржгове. Въ течение на
десетки години въ френските колонии еж рабо
тили научни експедиции подъ ржководството на
заведующъ колониалното риболовство проф. Грювелъ. Тия експедиции еж установили, че водигЬ
покрай колониитЪ изобилствуватъ съ риба, но че
запазването на уловената риба е твърде трудно
благодарение на голямата горещина. Незабавната
пъкъ, продажба на риба, ако е уловена въ по-вече, е сжщо невъзможна, защото мъхтнигЬ пазари
иматъ ограничена потребность.
Имено поради последнигв причини, френски
те риболовци до сега еж се въздържали отъ ловътъ въ колониалните води.
Тази година, обаче, едно френско риболовно
дружество 5ос1'е!е" МагШгпе ае Респе гпдизхпеНе се
е решило да направи опитъ съ индустриалния ри
боловъ въ водигЬ по западното крайбр-Ьжие на
Лфрика. За цельта то е набавило параходъ „Калгари" съ вместимость 2426 тона и го е приспосо
било така, щото всичката уловена риба да може да
се преработи и запази на самия корабъ.
На „Калгари" е установена голъма хладилна
машина и еж устроени специални студени хамбари
съ вместимость 800 куб. м. Освенъ това той има
и няколко автоклава (казани), които ще служатъ
за варене на раци и за добиване на рибено браш
но и масла. Лвтоклавитъ могатъ да преработятъ
повече отъ 50 тона риба и раци за едно деноно-

щие. За запазването на добитото рибено масло на*
кораба има щерни съ обща вмъстимость 126,000 тРиболовното въоржжение на кораба се със
тои отъ ГОЛ-БМЪ оттеръ-тралъ, матула (грибъ за дъл
бочини), обикновени грибове и тралове за раци.
При лова на последнитъ- уреди ще се използуватъ
голъми моторни лодки.
Уловената риба ще се преработва така:
Веднага следъ изтеглянето, по-добритъ- сор
тове риба напр. тунецъ, барбуня и др, постжпватъ
въ хладилници, гдето се потопяватъ въ соленъразтворъ съ температура —25°. Следъ замръзяването рибата се поставя въ сандъци по 40 кгр. и
се складирва въ студенитъ хамбари, гдето се под
държа постоянна температура —10°. Така запа
зената риба може да изтрае безъ да се развалидо 10 — 11 месеци. Уловенитъ раци, следъ преваряването въ автоклавигЪ се запазватъ въ сжщигЬ
студени хамбари. Останалата, по-малко ценна, ри
ба се обработва на брашно и масло. Чернитв дро
бове на акулитЪ и скатовете се преваряватъ отД-БЛНО и добитото отъ гвхъ масло се събира въ
специални щерни, защото това масло се цени по
вече, отколкото маслото добито отъ тъпото на
другигЪ риби. Кожата на акулите и скатовегв сж
що се запазва.
Следъ като кораба добие пъленъ товаръ,_
той ще се върне въ Франция, кждето ще стане
продажбата на рибата и нейнитъ продукти.
Корабът.. з. тръгналъ за западното крайбре
жие на Лфрика миналата есень.

Л. Н.

Морския рибо;
Въ началото на 1914 година французкит-Ь ри
бари еж разполагане сь 334 парни кораби. Презъ
време на войната отъ т%хъ еж загинали 86 кораби,
той щото къмъ края на 1918 год. въ Франция е
имало само 248 рибарски параходи. Отъ тази дата
до 1923 година броя на парнигв кораби постояно
се е увеличавалъ, а именно:
Презъ 1920 г.
379 параходи
„
1921 .
436
„
• „
1922 „
476
„ 1923 „
494 .
„
Презъ 1924 год* количеството на действую-

ь въ Франция.
щитъ- рибарски параходи се е намалило до л83, нотова явление се дължи на времени причини, кои
то не еж позволили на рибопромишленици да мобилизиратъ ц-Ьлата парна флотилия.
Паралелно съ увеличаването на парния ри
барски флотъ и, даже въ още по-голЪма степень,е нарастналъ броя на корабите съ моторенъ дви~
гатель.
Презъ 1913 г.
• •••'. 1914 .
„ 1920 „

443 кораби
570
„
689
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1921 г.
1922 „
1923 ,
1924 ,

819 кораби
968, ....
.1162:... .
1754
.

На това подобрьние въ качествения и коли
чествения съставъ на плавателните сждове отго
варя и засилването на рибното производство. Това
ясно личи отъ следните статистичнски данни :

жежггзгсдгта

Количество на уловената морска
риба въ кгр.

1912 год. 1923 год. 1924 год.
Трескови риби
Херингъ
Други риби
Всичко

41371200 55641300 50221500
39555700 38730600 47080600
112691500 139068700 144758700
193618400 233440600 242050800
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<Сава Н. Ивановъ.

БЕЛЕЖКИ ЗА ПРОЕНТО -ПРАВИЛНИКЪ
ЗА МОРСНИТЪ СЪСТЕЗАНИЯ.
А. Състезания на вода.
I. Плаване.
При състезание въ плавание съсгезаторътъ е
• свободенъ да подбере самъ начина на плаването.
Това състезание може да бжде два вида:
а) На кжсо разтояние (100 метра), кждето се
изпитва бързината на плаването и
б) На дълго разтояние (1500 метра), кждето
• се изпитва издърж.,. востьта на плувеца.
Награда получаватъ дошлите първи по редъ,
споредъ определеното число награди, обаче, като
едно непременно условие за да се получи награ
дата е това, че плувеца требва да е удовлетворилъ
минималните допустими срокове отъ време. Я те еж:
а) Плаването на кжсо разстояние (100 метра)
требва да бжде изминато за не по-вече отъ 1 ми
нута и 30 секунди време.
б) Плаването на дълго разтояиие (1500 метра),
тр-Ьбва да бжде изминато за не по-вече отъ 30 ми
нути време.
Забележка: СъстезаторигЬ могатъ да се пущатъ групово или единично, обаче и въ двата слу
чая времето въ продължение на което еж плавали
требва да бжде определено точно съ секундомеръ.
II. Скокове въ водата.
При скоковете въ водата се оценява красо
тата на скока. Когато състезатора е въ въздуха и
още дглечъ отъ водата ГБЛОТО му требва да бжде
изопнато, краката събрани, ржцетъ разперени или
дадени право напредъ. Височината на скока може
да бжде различна. СрЪднята височина на скачане
то е 5 метра. Скокътъ се оценява по 10-то балната
система, като се дава 10 бала на тоя, който на
прави отличенъ скокъ. Наградите се даватъ спо
редъ реда на баловете.
*) Настоящата статия има за цель да повдигне въп
роса за проекто-правилника за морскигЬ състезания между
морскит-Ь спортисти за да се изкажатъ по него, та по този
нцчинъ да се събере достатъчно материалъ, който въ пос
ледствие ще бжде използуванъ отъ Спортния отд-Ьлъ на
Б. Н. М. С. за изработване проекто-правилникъ за морскит-Ь
състезания., ••-•-,•

III. Гребене.
При гребението се спазватъ общите правила
за гребението и общите правила за предпазване
отъ сблъскване на море..Състезаващите се лодки
требва да бждатъ еднотипни, а така сжщо напълно
екипирани, което требва да бжде констатирано
още преди началото на състезанието отъ комисията
по определяне наградите. Нередовните лодки въ
това отношение не се допущатъ да се състезаватъ.
Състезанията въ гребане еж два вида:
а) На кжеи разстояния (500 метра) съ малки
лодки, карани отъ единъ или двама гребци (въ
последния случай съ трети човекъ — кърчмия).
б) На дълги разстояния (2000 метра) съ го
леми лодки (четворки, шесторки, осморки, десе
торни и пр.
Състезаващите се лодки могатъ да се пущатъ
или едновременно,*) което е по-нагледно и красиво
за наблюдаващите, или една по една. Въ втория
случай, обаче, требва да се определя съ секундо
меръ времето, което състезаващата се лодка е
употребила за да измине определеното разстояние.
Награди получаватъ първите по редъ при
стигнали лодки. Лодка която е нарушила прави
лата за предпазване отъ сблъскване на море се
изключва отъ състезанието и губи правото на на
града, ако и да е пристигнала първа.
IV. Ветроходство.
Състезанията съ ветроходните лодки се извършватъ споредъ общите правила за предпазване
отъ сблъскване на море. Състезаващите се лодки
требва да бждатъ еднотипни, а освенъ това на
пълно и еднакво екипирани, което требва да се
установи още преди състезанията отъ комисията
по определяне наградите. Нередовните лодки не
се допущатъ, да се състезаватъ.
Най-малкото разстояние за състезание съ вет
роходните лодки требва да бжде:
*) Въ тоя случай лодкигЪ преди пущането имъ въ»
началния пунктъ се нареждагь една до друга по жребие.
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а) За малките лодки (русалки, единични и
двойки) 1500 метра.
б) За големите лодки (четворки и нагоре)
3000 метра.
За предпочитане е състезаващите се вътро
ходни лодки да се пущатъ една по една, като се
отбелязва точно съ секундомъръ времето не пу
щането и пристигането имъ. Яко е необходимо
в-Бтроходнитв лодки да се пускатъ да се състезаватъ едновременно, което представлява по-красива
гледка за наблюдаващите. то тогава твхното на
реждане една до друга при началниятъ пунктъ
става по жребие.
Още преди състезанието заблаговременно
се отбелЪзватъ съ плаващи знакове мъхтата, кждето требва да минатъ вътроходнитъ лодки; безъ
обаче да закачатъ плаващите знакове. Преди за
почването на състезанието комисията по опреде
ляне наградите обяснява на ветроходните лодки
точно пжтя по който гЬ требва да минатъ, за да
нъма недоразумения следъ състезанието.
Награда получаватъ първит-Ь по реда на прис
тигането си вътроходни лодки. Ветроходна лодка.
която е нарушила правилата за предпазване отъ
сблъскване на море или която е закачила нъкой
отъ плаващитъ знакове обозначаващи пжтищата
на състезанието, се изключва отъ състезанието и
губи правото на награда, макаръ и да е пристиг
нала въ крайния пунктъ първа.
Забележка: Когато се правятъ състезания
съ вътроходни яхти, то могатъ състезаващите се
кораби да не бждатъ съвършенно еднотипни и
съвсемъ еднакво екипирани, обаче въ тоя случай,
при определение наградите, комисията взима предвидъ както типа, така и екипирането на яхтата.
За цельта още въ началото на състезанията коми
сията опредъля коефициентъ за всвка яхта, който
се помножава съ резултата отъ състезанието и то
гава се определя кому се следва да получи на
градата. Смисъла нч този коефициентъ е да се при.равнятъ мореходнитъ качества на нееднотипнитъ яхти.
Обща забележка за състезанията на вода:
Всички, изброени по-горе видове, състезания
на вода могатъ да се произвеждатъ само когато
еж взети всички предохранителни мЪрки за даване
помощь въ нещастни случаи. Дългъ на комисията
по опредъляне наградитъ е да провери дали еж
взети всички мерки за даване помощь въ нещастни
случаи и да не започва състезанията, докато не
бжде всичко въ редъ. Състезаторитъ требва пред
варително да бждатъ освидетелствувани отъ лъкарь, че еж напълно здрави и годни .а^ състезатори. Следъ състезаторитъ тръбва да се движи
една гребна или моторна лодка (споредъ случая
или вида на състезанието) съ нужднигЪ спасителни
средства. Тази лодка требва да се движи обяза
телно задъ състезаторитв съ разчетъ да не имъ
пречи при състезанието и да не ги смущава съ
приежтетвието си. Отъ тази лодка се наблюдава
непосредствено за хода на състезанията, ако н-вма
друга специална такава. За последнята цель пред
седателя не комисията по определяне наградите
изпраща най-малко единъ отъ членовете да бжде
постоянно въ лодката и да държи точни бележки, за
хода на състезанието. Състезаторитъ- обязателно
требва да бждатъ облечени въ бански или специ
алните за цельта костюми. Състезаторигв и със-.
тезаващитъ се лодки за отличие помежду си, още
преди състезанието, се нумериратъ съ ясни и
добре видими отъ далечъ номера.
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Б. Състезания на суша.
Състезанията на суша за морските спортисти
целятъ да поощрятъ последните къмъ развитието
на ония движения и скокове, които еж необходи
ми на спортиста да се подготви като морякъ. Чрезътрениране въ тия упражнения състезатора ще развие
тъпото си, ще го закрепи физически и ще създа
де въ себе си подвижность, ловкость, бързина и
смелость, тъй необходими за единъ добре подготвенъ морякъ.
I. Кжсо бъгане.
Кжсото бегане се извършва на равно место
на разстояние 100 метра. Бъгачитв могатъ да се
пущатъ едновременно или по единично, обаче въ
последния случай тръбва обязателно да се упот
реби секундомъръ, за да се определи точно за
колко време бегача е изминалъ разтоянието 100'
метра. Като непремено условие за получаване на
награда требва да бжде минимума отъ времето за
пребътване на разстоянието 100 метра, което е
13 секунди. Неудовлетворилитъ това първоначал
но условие не могатъ да получатъ награда. На
града получаватъ първитЬ по редь на пристига
нето си и споредъ числото на наградите.
II Скачане.
Състезанията по скачене могатъ да бждатъдва вида:
а) Скачане на дължина и
б) Скачане на високо.
Награда получаватъ първитв по редъ (спо
редъ числото на наградите) достигнали най-големи
резултати. Обаче, като минимално условие за по~
лучаване на награда по скачане, тръбва да бжде
следното: скока на дължина да не е по-малъкъ
отъ 4"5О метра, а скока на височина — не е по~
малъкъ отъ 1'35 метра.
III. Катерене по в ъ ж е или върлина. .
Катеренето по вжже или върлина е свобод
но — както е по-леко за състезатора. Дължина
та на вжжето или върлината е 8 метра, а дебели
ната на първото е 3 см. въ диаметръ, а на вто
рото — 5 см. въ диаметръ. При достигане за цель
та се удря едно звънче, прикрепено на горния
край на вжжето или върлината. Минималното пос
тижение за да бжце награденъ състезатора е :
да изкачи вжжето или върлинъта за не по-веча
отъ 10 секунди. Получаватъ награда ония отъ със
тезаторитв (споредъ числото на наградитъ), които
като еж удовлетворили минималното постижение
успеятъ да достигнатъ горния край. на вжжето
или върлинача за най-кжсо време. Последното се
опредъля отъ секундомъръ.
IV. Хвърляне вжже.
За цельта се употръбява обикновено тънко
вжже за подаване на корабнитъ вързала, завърш
ващо на края съ дървена обла тяжесть. Вжжето
се намотава на бринки въ ржцетЬ на състезатора
и се хвърли по начинъ, който му е най-удобенъг
безъ обаче да се движи отъ местото си. Получа
ва наградата тоя състезаторъ, който успъе да хвър
ли най-далечъ отъ себе си прикрепената къмъ
подавателното вжже, дървена тяжесть.
V. Сигнализация
Състезанията въ сигнализирането могатъ да
бждатъ два вида:
а) Нощна сигнализация съ морзовата азбука »
б) Дневна сигнализация съ флагчета или сиг
нални флагове.
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И въ двата случая се опредЬля бързината на
правилното сигнализиране (предаване или прие
мане или и двете последователно). Бързината на
сигнализирането се определя съ' секундом-връ.
Обща забележка:
а) При всички видове състезания на вода и
•суша, резултата отъ състезанията се опред/Ьля отъ
специално за цельта назначена комисия, състоя
ща се най-малко отъ три члена. Назначените въ
комисията требва да познаватъ отлично правилата
за състезанията на морските спортисти и да еж
по възможность специалисти по това двло (спор
тисти).
б) Преди започването на състезанията се правятъ списъци на състезаторигв. Безъ такива спи
съци председателя на комисията по определяне
на наградите не требва да започва състезанията.
Оледъ започването на състезанията въ никой слу
чай не се допуща вписването на нови състезатори
въ списъците.
в) Състезаторит-в еж длъжни да познаватъ
отлично правилника за състезанията и да се подчиняватъ на нарежданията и решенията на коми
сията по определяне наградите. Преди започване
на състезанията, председателя на комисията по
определяне наградите имъ дава опжтвания за
предстоящето състезание и имъ напомня най-важ«игЬ точки отъ правилника за състезанията.
г) Провинилите се състезатори презъ време
на състезанията се изключватъ отъ състезанията
и губятъ право на награда, макаръ и да еж се от
личили като първи. Решенията за изключване се
взематъ отъ комисията по определяне наградите
веднага следъ привършването на състезанията, или

ако това е възможно, още въ края на самото със
тезание.
д) Всички посочени по-горе норми се разбиратъ при обикновенно време и тихо море. Р.ко вре
мето е неблагоприятно (дъждовно, ветровито, студано и пр.) или морето е развълнувано, то нор
мите могатъ да бждатъ съответно изменени отъ
комисията по определянето наградите, ако тя на
мери, че това е наложително необходимо. Тия из
менения, обаче, требва да се направятъ още пре
ди почването на състезанията ти да бждатъ свое
временно съобщени на състеза орите.
е) Оплаквания отъ състезаторите се правягь
устно веднага следъ състезанието предъ предсе
дателя на комисията по определяне наградите.
който е длъженъ веднага да ги записва и да ги
има предвидъ при определяне наградите. Решения
та на комисията по опредЬляне наградитЬ еж.
окончателни и безапелационни.
ж) Забранява се при комисията по опреде
ляне наградите, въ време на изпълнение служеб
ните си обязяности, да има каквито и да еж вън
шни лица. Комисията требаа да бжде съвсемъ
сама за да не бжде указвано. външно влияние и
натискъ при определяне имената на отличилите
се състезатори. Сжщо така не се допущатъ вън
шни лица (каквито и да бждатъ те) въ лодката
за даване помощь въ нещастни случаи, щомъ не
еж служебно заети въ състезанията. Председателя
на комисията по определяне наградите следи
строго за това и е длъженъ да прекрати временно
състезанията до като се спази напълно самостоятелностьта на комисията му.

На 19 декемврий въ гр. Варна се държа уч
редителния конгресъ на братската и сродна намъ
организация „Съюзъ на българските моряци".
Сжщиятъ день при особено тържественъ церемониялъ се освети знамето на новиятъ съюзъ,
кръстникъ на което бе Негово Величество Царя,
който съ своето Височайше приежтетвие засвидетелствува за лишенъ пжть Августейшите си симлатии къмъ морското дело и значението на но
виятъ съюзъ за бждащето на морското ни дело.
Следъ обедъ се откриха заседанията на кон
греса, който бе приветствуванъ отъ много орга
низации, лица и учреждения, между които отъ кме
та на гр. Варна, г. П: Стояновъ, началника на мор
ската учебна часть зап. Капитанъ I р. Фичевъ, ди
ректора на Б. Т. Пар. Д-во г. Каракашевъ, пред
седателя на опълченското д-во г. Дяковичъ и пр.
. Отъ името на Б. Н. М. С. члена на Гл. У. Т.
г. Ял. Маноловъ приветствува конгреса съ много
-сърдечна и съдържателна речь, която бе бурно и
продължително, аплодирана.
конгреса се закри на 20 декемврий всредъ
•необикновенъ ентусиазмъ на делегатите, на които
тепърва предстои огромната работа за сплотяване
т стягане организацията.

Както е вече известно, Б. Н. М. С. ценейки
важностьта и значението на преброяването на 31
декемврий м. г. издаде специаленъ позивъ къмъ
своите членове, като ги молеше да дадатъ своето
ценно съдействие по даване верни и точни данни
за преброяването.
Главниятъ директоръ на Статистиката г. К.
Поповъ, нашъ ревностенъ членъ, по тоя случай сь
твърде ласкаво писмо № 23492 отъ 11.12.926 г.,
като благодари на Б..Н. М. С. за издадениятъ по
зивъ, завършва сжщото съ следните думи:
„Вашиятъ жестъ е отъ големо значение за
престижа на българската интелигенция, групирана
въ организацията Ви, Хвала Ви!..."

гр. Варна, 3 декемврий 1926 год.

Новъ способъ за определяне местото
на кораба и очъртанието на бръта.
Принципа на този новъ способъ е едновременото употребление на подводните звукови въл
ни и Радиотелеграфа. Той може да се използувв
въ най-гжета мжгла и е много по-точенъ даже отъ
всички до сега сжшествуващи методи чрезъ за
сичане. Методата е основана на разпростране
нието на звука въ морската вода, което помага на
наблюдателя на кораба да определи местото си
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чрезъ разстояние на две или повече известни точки
на брега само съ една проста сметка. При този
способъ се хвърля отъ кораба въ водата една
малка бомбичка; звука отъ експлозията се разпро
странява й- достига до -брега, гдето се хваща отъ
единъ подводенъ телефонъ. Последния е съединенъ чрезъ единъ кабелъ съ една брегова радио
станция. Съ помощьта на единъ особенъ апаратъ
подводната звукова вълна издава автоматически
единъ особенъ сигналъ по Радиото, който се хва
ща моментално на кораба. Времето, което се упо
требява отъ момента на експлозията на бомбата
до хваща не на обратния радиосигналъ може точно
да се измери. Методата е пригодена специално
при хидрографическата работа по крайбрежието
на Северния Ледовитъ Океанъ, кждето атмосфер
ните условия затрудняватъ много топографите и
хидрографите, и презъ по-гол-вмата часть отъ го
дината не позволяватъ никакви измервания. Върху
точностьта на този способъ може да сждимъ отъ
факта, че при едно разстояние отъ бръта на 10
мили местото на експлозията е било определено
съ точность до няколко метра. При експеримен
талните проби е било констатирано, че на едно
разстояние отъ 55 мили звука на експлодиралата
бомбичка е билъ е билъ уловенъ отъ подводния
телефонъ, който отъ своя страна е усаЬлъ авто
матически да дане обратния радиосигналъ.
К. 3.

Делегатит-в отъ Северно-българскит-Ь клонове на Б. Н. М."
С. на конференцията въ Горня-ОрЪховица, състояла о ; на
7 и 8. XI. 1926 год. .

Год. IV. Брой 1.

Германия. Линейния корабъ „X а но в е р ъ""
отъ 11 октомврий 1926 год. е предприелъ двуме
сечно учебно плаване въ водите, на Ятл,антическияокеанъ.
— Кръстосвача „Хамбургъ" продължава свои
те плавания въ Тихия океанъ.
— Кръстосвача за охрана, на риболовството„Цитенъ" носейки охранната си служба въ Север
ното море, е посетилъ нъколко холандски и англий
ски пристанища.
— На 14 ноемврий кръстосвача „Емденъ" е
предприелъ голъмо околосветско учебно плаване,.
което ще трае година и половина.
— Германската атлантическа експедиция наспециалниятъ корабъ „Метеоръ" продължава СВОИ
ТЕ научни пжтувания и изследвания въ Атланти
ческия .океанъ.
— Реторниятъ корабъ „Барбара" е привършилъ своето плаване къмъ испанските и италиян—
ски пристанища, като е далъ задоволителни ре
зултати.
Янглия. Ятлантическиятъ флотъ продължилъ
започнатите въ края на септемврий големи мор
ски маневри край английските брегове.
— При упражнението на флотскиятъ бюджетъсе преследва една строга економия въ всички раз
ходи, като БсЪкакво безцелно пръскане на дър
жавните средства е окончателно прекратено. Го
лемите скорости при учебните плавания на Флота
и стрелбитъ съ гол"БмокалибреннитБ орждия еж.
силно ограничени.
— Новите минни изтребители „Ямбускаде" и
„Ямазоне", привършвайки своите проби, отъ нача
лото на ноемврий предприемътъ дълги плавания^
къмъ тропицитЬ; отъ резултатите на тия плавания
ще зависи и бждещата постройка на минни из
требители.
'••:-.•-;
— Проектираното посещение на българскитвпристанища отъ цълата 1. Кръстосвачна ескадра^.
за което единъ английски вестникъ пише, че отъвойната насамъ то е „събитие отъ извънредно
важно значение", както е известно, се сведе до
посещение само отъ кръстосвачитъ „Данае" и „Даунтлесъ", както и миналата година пристанищата
ни беха посетени отъ други два кръстосвача.
— Минниятъ кръстосвьчъ „Ядвентюръ* започналъна 4 ноември пробните си плавания, а презъфевруарий 1927 год. ще бжде окончателно готовъ.,
—: Пътъналиятъ презъ м. Явгусть подводникъ. „Н 29* се разоржжава и наскоро ще бжде
продаденъ. .
Съединените Щати. Вследствие съкраще
нието отъ страна на председателя на републиката
въ следниятъ флотски бюджетъ съ 15 милиона•>
долара, като остава той да възлиза на 315 милио
на долара срещу 323 милиона по текущиятъ бюд
жетъ, става нужда да се взематъ строги м:Ьрки за
гол-кма економия въ паричните разходи. Предвижда.
се прекращаване строежа на* НОВИТБ кръстосвачи,
изваждане отъ служба- на няколко кораба отъфлота и ограничаване въ средствата за плаване,.
отъ което подготовката на флота чувствително ще
пострада. Положениесо става по-тежко, поради•
влизането въ строя нз новите кораби авиоматки „Лексингтонъ" и „Саратога", което ще из
исква увеувеличение на личния съставъ и средст
вата за поддържане. :
— Минните изтребители предприематъ съгласи
но миналогодишниятъ планъ за плаванията, пжтуванията си на двойки въ Средиземно море.
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ОЗ^ХГ^->ЛГЛЯ^СГ>Я^<3^»^Х^Д^АЛХХ^^

(Приключенъ на 23 декеиврий 192^ г.)

, Л наетата на параходното дружество. (Търговско-промишлена защ'ч, год. XIV, брой 742, В1рн1 27.Х1. 1">26 г,
-Я. Д. Б.^— „Тъмна страница отъ истор 'ята на ГолЪматя
войча." (Сборч-1къ отъ статии" № 7, приложе«ие на
в. „Нчродна Отбрана". Софчя, ХИ.1926 г., стр. 32—53).
Адамовъ, Е. Н. — „Константинополь и проливьк" — Европейские державь! и Турщя во время мировой войни.
(Изданиг Лчтиздата НКИД, Москва, 1925 г., стр. 514).
Лбаджиевъ, ияж П. Ц. — „Хидро-елечтрическитЪ цен
трали на подоия синдчкатъ „Янгра" и водоснабдява
нето на В.-Търново." (Сп. „Светлина," год. XXXIV, кн.
Х-Х11, София, 1926 г., стр. 3—5).
Л1ч. — „Българското риболовство." (в. ТъргЛПромишлена
Защита, год. XIV, брой 744, Варна 11.ХП.1926 г., стр. 2).
Оурил .овъ, Д-ръ Вл. — „Българското риболовство"—Факти
и действителности, — (в. „Миръ", год. XXXII, брой 7913.
София 15.Х1.1925 год., стр. 3).
В п е ч а т л е н и я на участвующигЪ въ екскурзията на Б.Н.М.С.
до Ялександрия—Кайро. (Сп. Морски Сговоръ, год. Н1,
брой 10, Варна ХП.1926 год., стр. 4 и 5).
1 " . С. — „Нзшигв специалисти по морското двло и гвхната
дейность." (в. „Отечество," год. VI,- брой 303, София
4.ХП.1926 г., стр. 4).
'СЬбпоу, Тп. — Ье БапиЬе е1 зоп 1трог4апсе роННяие е*
есопотт^ие," („1.а Вшдапе", 1У-ете аппее, № 995, 5оГ!а 5.Х1.1926, р. 1).
Д р у м е в ъ , Янг. — „Плаване." Варна 1926 год. (Издание на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, б4 страници,
съ множество отпечатъци, цена 15 лева).
Л . Д. — Законопроекта за търговското корабоплаване." (в.
(Морски Ратникъ", год. I, брой 18, Варна 16.Х1.192бг.,
стр. 2 - 3 ) .
Дамитровъ, С«*. — „Суша и борба съ нея по долното те
чение на р. Тунджа." (в. „Тунджа", год. IX, брой 405,
Ямболъ, 5ЛШ, 1926 г.).
.Дуднин, В. — „Подводньш флот." — (Изд. „Прибой" 1926
г., стр. 170, цена 90 коп.).
.Дон. Б. — „По законопроекта за търговското корабопла
ване." (в. „Морски Ратникъ", год. I, брой 20, Варна 15.
ХП.1926 год., стр. 2).
0еи(5сЬег Маппег Ка1еп<1ег 1927. (ВеагЬеие* уоп Маппертаггег 1.ийтд МйИег, \УПпе1т5Пауеп. УеНад Саг1 Ьопзе.
Съ множество фотографии, цена 2-50 зл. марки).
ЙЕдно смъло мнение за беитоветЬ по р Тунцжа. (в-къ
„Тунджа", год. IX, брой 403, Ямболъ, 21. XI. 1926 год.,
страница 2).
3 " роля1а и значението на морсвит* капитан*. (В-къ
„Морски Ратникъ", г. I, брой 20, Варна 15. XII. 1926 г.).
1И, П. — „За Българското корабоплавателно коопернтивно
дружество, основано въ гр. Варна." (в. „Морски Рат
никъ", год. I, брой 18, Варна 16.Х1.1926 г., стр. 1 и 2).
Л1и8ТХ1ег4«г Оеихзспег гГо!1епка1еПс1еГ (йг 1927, (\Утс1еп
1 №. \УПпе1т КбН1ег, 203 страници, цена 1 -20 зл.марки).
И, К-въ Д . — „За търговския ни флотъ." (Морски Ратникъ,
год. 1, брой 19, Варна 1.ХИ.1926 г., стр. 2 и 3).
Иванов ь, Сава Н. - „Количеството на падащитъ валежи
по черноморско-азовскитЪ брътове. (Списание Морски
Сговоръ, год. III, бр. 10, Варна ХП.1926 г„ стр. 2 и 3).
>Изложение отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ по
по заселването и настаняването на б-вжанцитъ по чер
номорското и дунавско крайбр-вжия. (Сжщиятъ брой
на сп. Морски Сговоръ, стр. 18 и 19).
Ионевичъ, Д-ръ Д. — „Рибарство и търговия съ риба. Надзоръ надъ рибния пазарь." (Известия на Бургазската
Търговско-Индустриална Камара, год. X, бр. 33, Бургазъ 18.БН.1926 г., стр. 2 - 5 ) .
Изявленията на министръ Чиано за търговския флотъ. (в-къ
Морски Ратникъ, год. I. брой 20. Варна, 15.Х11.1926 г.
страница 3).
К а р а о г л а и о в ъ , 3 . и Хаджаевъ, М. Д. — „Химически из
следвания върху продукти отъ СОЛНИЦИТЕ въ Днхиа-,
ло, Ятанаскьой и Провадия" — Отпечатъкъ отъ „Го
дишника на Софийския Университетъ." II. Физикоматематически факултетъ, томъ ХХ11, кн. 11 (химия) 1926
.год,, стр. 235—352).

К т а п . 1 коЬ. — „г"ге1е и^аззег" — Коглап — НатЬигд 1926.
Уег1ад УОП М. Оюдаи, 290 стр.. цена 5'50 зл. марки).
Ковсулов , Д-ръ Сг — „Развитието на нашето рибоповств->." (в. „Миръ", год. XXXII, брой 7922, София 25.Х1.
страница 1).
Кип! ЬисМд. „2иг д1оззеп Е1зтапег йез 5ис1ро15" 51иНдаг*
1926. (Уег1ад 5*гескег 1 ЗспгбЗсг, 202 страници, 88 фо
тографии, подвързана, цена 6 зл. марки).
Карао1лаяовъ, 3 . — „СолнигЬ нч гридини при Янхиало."
(Списание на физико- математическото дружестЕО въ
София, год. XII, книга 1, София, 1Х.1926 г„ стр. 21—24).
Лафчиввъ, Ст. — „Океанопланъ или морска бълха". (Сп.
на физико-математическото дружество въ София, год.
ХИ, книги 1, Сория. 1Х.1925 г., стр. 21—24).
1-огепг Не1ггш4 — „01е уегзипкепе Р1ог4е." ВегПп 1926. (Уег1ад МагКп у/агпеск. 386 страници, ц^на 6"50 зл. м.).
Ляхаицкий, В Е — „Курс морских и речншх мортов." Гос.
Издат. Москва—Ленинград 1926 г.).
Лобач-Жучеако. — „Базь! морской авиации." (Явио-издательство. Москва 1925, 108 страници).
\.а Па180п йо 1а т е г 11Лг а 1а т е г с1и Иогс!. — 0-а Вш
дапе 1У-ете аппее, № 1023, р, 4. ЗоПа 9.ХП.1926).
Ьез спагЬоппаде 1игсз с!е 1а т е г Йо1г. — (Сжщия вестникъ,
брой 1019, София 4.ХН.1926 г., стр. 4).
1.йске ипд Ке1сЬег4-РасШс1ез. — „01е НоспзееПзспеге1". (1_е1р21д, Р. Е. Шасптиф, 1926. 53 страници. Броширана
цена Г60 зл. марки, подвързана, цена 2'40 зл. марки)*
Мореплаването н*. — (в. Търговско-промишлена защита.
год. XIV, брой 739, Варна, 6.Х1.1926 год., стр. 3).
Мантовани, Д. — „Лодката спасителка" — превелъ Йопе
— (в. Морски Ратникъ, г. I, брой 18, Варна 16.Х1.1926
год., стр. 3).
Мвхайловъ, Ияж, Р. — „Връзката на София съ БЪло море"
(Списание на държавнигв желъзници и пристанища,
год. I, кн. 5, София 1926 год.).
Мариаовъ, Кр. — „Истината по Дарданелската операция."
(в. Народна отбрана, год. VIII, брой 1308. София З.ХН.
• 1926 г., стр. 4).
Морски вълкъ. — „Гласътъ на моряка." (в. Морски Рат
никъ, год. 1. брой 19, Варна 1.Х11.1926 г., стр. 1).
Марипо Д — „Корабътъ." (Сжщиятъ брой отъ Морски Рат
никъ, стр. 3).
Мждровь, Н. — „Пъсень". (сп. Морски Сговоръ, г. 111, бр.
10, Варна, ХП.1926 год., стр. 1).
. .
Морские судв в их. постройка (Издание „Нов.Москва".,
1926 г., стр. 74. цена 30 коп.).
На креясера Троипъ. — (в. „Варненски Новини", гол. XIV,
брой 855 и 836, Варна 16 и 17.Х1.1926 г., стр. 1).
Нечвевъ, Я. — „Калканския ловъ по нашето крайбр+жие"
Списание Морски Сговоръ, год. III, брой 10, Варна XII
1926 год., стр. 13)..
Нечаевь, Н. — „Умирането на рибата въ Вая-кьойското
езеро." (Сжщиятъ брой на сп. Морски Сговоръ, стр.
13 и 14).
Н. П. И — „Ултра-звукови фарове.". — Сжщо, стр. 16),
Н. П. И. „Развоя на Търговския Флотъ въ Югославия*. (Сж
що, страница 17).
О ф и ц и а л н о V бясневве по въпроса за проучвенията на хо
ландското дружество въ Черно море), (в. Мирь, год.
XXXII, брой 7923, София 26.Х1.1926 год., стр. 1).
П е т р о в , М. Н. — „Трафальгар-Цусима-Ютландский бой."
(Государственное Военое Издательство, Москва, 1926
год., 138 страници).
Рпез1ег, Напз ,0, — „МеаегаигЬаи Йег <Зеи1зсЬеп Напс1е!5зсгпГгаЬН." ВегНп 1926. (ЛиИиз Зрппдег, 152 стрвници,
цена 10"50 зл. марки).
П. Ш."— „По законопроекта за търговското корабоплаване."
(в. Морски Ратникъ, год. I, брой 19, Варна 1. XII, 1926
год., стр. 1 и 2).
Прим-Ъръ з а подръжание — (Морски Ратникъ, год. 1, бр.
19, Варна 1.ХП.1925. год., стр. 3 и 4),
Паипуловъ, Инж. коробостронтель. — „Малко история
за водния спорть." (Сп. Морски Сговоръ, год, III, бр.
10, Варна XII, 1926 год., стр. 14 и 15).
Петров М. — „Морская тиктика. Чгсть II. Бой." (Издание
Редакционно-Издательского Отдела Военно - Морских
Сил РККФ).

Стр. 20.

Морски Сговоръ

П. М, — „Линейньш корабл". (Изд. „Прибой", Ленинград
1925 год. 71 стр.-цена 35 коп.).
Разбойняковъ, Я Сп, — „Нашиятъ Дунавъ" (№ 1 отъ Гео
графско четиво за деца, Пловдивъ 1926 г., цена 5 ла.).
Киа"о1Г МиеПег - „Оа5 Р1аддепгесЬ1 уоп ЗсШГеп ипо" ЬигЪгапггепдеп пасп Уб]кеггесЬ* ип<1 Ьапйезгесп!."
С К Утуновъ, К. — „Морската война" — № 39 отъ Военна
библиотека, София 1926 год. (222 страници, съ мно
жество рисунки и фигури, цена 60 пева).
Славомяровъ. „ДунавсктЪ флотилии презъ време на све
товната война". (Воененъ журналъ, год. XXXIII, кн. 5,
София, Х.1926 г., стр. 27—35).
5. В. — „Ьа ресЬе с1апз 1ез аеих с!е 1а Мег г!о1Г." (Ьа Ви1дапе, 1У-ете аппее. № 1004, 5оПа 16.У1.1926, р. 4).
5. В. — „Ье зе! Ьи!даге." (1.а Ви1дапе, 1У-ете аппее № 1012,
5оПа 26.Х1.1926, р. 4).
СубвенцамгЬ «а търговски г* флоти въ другитЪ страни и
въ България. (Известия и стопански архиви на Минис
терството на Търговията, Промишленостьта и Труда,
год. VI, брой 11. София, Х1.1926 год.).
5 . В. — „Ьа НоМе соттегс1а1е Ьи1даге. („11а Ви!дапе, 1У-ете
аппее, № 1021, 5оПа 7.ХИ.1926).
Славяновъ Г. — „Ново дружество за мореплаване." (Сп.
Морски Сговоръ, год. III, брой 10. Варна XI 1.1926. год.
стр. 2—4).
Славяновъ, Г. — „Новйгв морски бани въ гр. Варна." (Скщата книжка на списанието Морски Сговоръ, стр. 5—9).
С Ч. — „Българско изобретение за използване сипата на
морските вълни." (Сп. Морски Сговоръ, год. III, брой
10, Варна XI 1,1626 г., стр. 9—11).
Сакович, Д. — „Десантная операция." (Изд. Государственнаго воен. издательства, Москва—Ленинград, 1926 г.).
51иЬглапп, Р. р. — „ВаЖп, ЬеЬзп ипй \Уегк е т е з <1еи1зспеп
КеесЬгз". (Уег1ад Негтапп К1етт Н. О. ВегНп).
I . Н. — „Б. Н. Морски Сговоръ и заселване на бЪжанцигЬ."
(в. Миръ, год. XXXII, брой 7911, София 12. XI. 1926 год.
страница 2).
Т. — „Една сказка по бежанския въпросъ." (в. Македония,
г. 1лброй 27, София, 12.Х1.1926 г., стр. 4).
ТорговьШ флот. — Ежемесячньш илюстрован! й морской
журнал — Ленинград 1925 г.
У . У. — „Нмерикански способъ за корегиране огъня на
бръговитЪ батареи по закрити подвижни морски цели."
(Сборникъ отъ статии № 5, приложение на вестникъ
„Народна Отбрана." София ноемврий 1926 г., стр! 44—48).
роегвтег, Е — „МогйаглепсатзсЬе 5еепагеп1есптк". ВегНп
1926. (УеНад Ли1ш5 Зрппдег, 74 страници, 195 фигури,
цена 7"50 зл. марки). •
X . — Общественна и културна дейность на Българския Народенъ Морски Сговоръ". (в. Ески-Джумайски Вести,
год. I, брой 37, Ески-Джумая, 20.Х1.1926 г. стр. 1).
Чорни, Федя. — „Капитанътъ". — Спомени на стария морякъ. — (в. Слово, год. У.брой 1349, София 7.Х11.1926
стр. 1 и 2).
Чолакоаа, Зл. — „Море." (Сп. Морски Сговоръ, г. III, брой
10, Варна Х11.1926 г„ стр. .12).
Щишвовъ, П. Н. - „Лодводникъ № 17." (в. „Пръпорецъ"
год. XXVIII, брой 274, София 6.Х11. 1926 г. Стр. 1 и 2).
Шншковъ, П. Н — ^Контра-миноносецъ въ обиколка."
Разказъ. — (в. Пръпорецъ, год. XXVIII, брой 280, Со
фия 13.ХП.1926 г., стр. 1 и 2).
Швшковъ, П. Н. — Морско законодателство." (в. Пръпо
рецъ, год. XXVIII, брой 281, София 14.ХИ.1926 година,
стр. 1 и 2).
Ясаовскин, М. — „Морские паровие турбини." (РИО Морсил РККФ. Ленинград, 1925 г.; 471 страници и 250 чер
тежа въ текста).

ПЛАВАНЕ отъ А. Друмевъ.
Въ България въпреки, че не липсватъ естес
твени условия за развитието ни водния спортъ,
днесь той е въ своите пелени. Ние притежаваме
часть отъ красивото крайбрежие на Черно-море,
съ накацалит-Ь по него морски курорти —Варна,
Месемврия, Созополъ, Бургазъ й др., едно значи
телно протежение отъ „Тихия бЪлъ Дунавъ" и
редъ още р^ки въ вжтрешностьта на родината.
Всички ГБ биха били добри огнища за полезния
воденъ спортъ, но по редъ причини, въ много отъ
тия гн-Ьзда, нъчча ни поменъ отъ него, а тамъ
гдето сжществува, той е въ първобитно състояние.
Една отъ многото причини, за анемичното му със
тояние, е липсата на инструктори, ржководства и

Год. IV. Б р о й ^

упжтвания по него. Особенно силно се чувства
липсата на инструктори и ржководства по плаване,
което е основата, на всички останали видове во
денъ спортъ. Б. Н. Морски Сговоръ, чувствайки
много добре тая пречка, взе инициатива да се за
еме съ дейность, която цели отстраняването й.
Презъ 1925 година той издаде: „Ржководство по
гребане и ветроходство", презъ току що измина
лата година отпечата „Ржководство по плаване".
Явтора на това ржководство е помощника на
главния инспекторъ по физическото възпитание —
г. Днгелъ Друмевъ. За материалъ на неговия трудъ
еж му послужили най-новите ржководства по пла
ване на английските, немските и френскитЬ пла
вателни клубове.
Книгата съдържа 9 отдела:
1) ОтдЬлъ: — Общи основи. Въ тоя отд-Ьлъ
се изтъква ползата отъ плаването въ хигиенично,
физиологично и нравствено отношение.
2) ОтдЬлъ: — Класически елементи на пла
ването. Въ тоя отдЬлъ еж изложени правила за
плаване по коремъ, на гръбъ, изправяне и задърдържане въ водата.
3) Отд-Ьлъ: — Различни странични плавания.
Тукъ еж описани разнигЬ странични и бързи
плавания.
4) Отд-Ьлъ: — Затъвание подъ водата и плавание подъ нея. Въ тоя отделъ еж указани начинитЬ и правилата за затъвание, изплувание и пла
ване подъ водата.
5) Отд-Ьлъ: — Скоквве съ глава или краката
напредъ. Тукъ еж изложени всички правила за
безопастно скачане при различни случаи. 6) Отделъ: — Спасителни упражнения. Въ
тоя отделъ автора дава описание на всички упраж
нения, които иматъ за цель да подготвятъ плу
веца, какъ да се справя и помага на давещиятъ се.
7) Отд-Ьлъ: — Случайно затъване. Тукъ еж
изложени правилата, какъ човекъ може да се
справи: а) при случайно падане въ водата б) да
ване помощь на човека който се дави; и в) грижи
къмъ удавника.
8) Отд-Ьлъ: — Упжтвания и предпазителни
м-Ьрки за груповото изучвание на плаването. Въ
тоя отделъ автора изтъква правилата на групо
вото плаване и дава съвети на учителигЬ по плаг
ване какъ да се води то безъ да има рискъ за
нещастие.
9) Отд-Ьлъ: — Съвети за плувците. Въ нега
еж изброени всички съвети съ които плувеца
тр-Ьбва да се справи преди да започне упражня
ването на тоя тъй полезенъ, но неправилно упражняванъ, опасенъ спортъ.
Книгата съдържа 2 коли съ 20 фигури. Тя
е написана на лекъ ясенъ и раабранъ езикъ. Ав
тора се е постаралъ съ малко думи да даде всички
необходимо, съ което най-леко биха могли да
се усвоятъ.разнитЬ упражнения; Книгата повишава
своето значение и съ това, че въ нея еж дадени
наставления за спасявание на даващия се, и редъ
правила за възвръщане живота на изваденияудавникъ.
Б. Н. Морски Сговоръ препоржчва навремен
ния трудъ на г. Я. Друмевъ на всички любителина водния спортъ и на всички учреждения и ор
гани, които въ своята служба, иматъ връзка съводната стихия.
. ' • - - . <
ЖелающигЪ да получатъ книгата могатъ да
се отнесатъ до Главното Управително Т-Ьло на^
Българския Народенъ Морски Сговоръ — Варна..
Цената й е 15 лв.
На книжари и организации за поржчка по
вече отъ 20 броя се прави 2О9/» отстжпка. Г. ГЬ

Статистически годишникъ на Българското Цар
ство, год. XVII (1925). Издание на главната
дирекция на статистиката, София 1926 г., 550
страници, цена 320 лева).
Статистически сведения за българскнгЬ дър
жавни железници и пристанища презъ фи
нансовата 1924—1925 год. Сжщото издание.
София 1926 г.
Славянски календаръ за 1927 година, (Издава
Славянското Дружество въ България, год. XVII.
София 1926 год.)
Смъртьта на Беласица отъ П. Карапетровъ (№ 1
отъ Художествена библиотека „Древна Бъл

Т

гария", София 1926 г.
Крали Марко отъ Дим. Бабевъ (№ 2 отъ худо
жествена библиотека „Древна България". Со
фия, 1926 г.)
Ядранска стража, год. IV, бр. 12; Сплитъ 1926 г.
Ьа Ви1дапе, 1У-ете аппее, № 1000-1030, 5.>па 1926.
1пГогтагЛопз 5ос1а1е5, Уо\ XX. № 3-11,Оепеуе 1926.
ВиНеглп с!е 1а спатЬге де с о т т е г с е Ргапса15е
еп Ви1дапе, 6-е аппее, № 5Р, 5опа 1926.
Рог$сЬипдеп ип<1 рогЕксНгШе, 2]аЪщлщ, № 19—22
ВегНп 1926.
01е гге!*е йопаи, 11 )> \\щгг\%, №22, КееепвЬигд 1926.
1/есЬо йев Тоиг1з1е5, ХУХ аппее, № 12, Рапз 1926.

^

Въ склада на Главното Управително Тъло на Българския
Народенъ Морски Сговоръ се намиратъ спеднитъ

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 4 лева
3 цена 5 лева
4 цена 6 лева
5 изчерпана
6 изчерпана
7 изчерпана
8 цена 11 лева
9 цена 11 лева
Ю цена 15 лева
11 цена 10 лева
12 цена 5 лева
год. I изчерпано

Сп. „Морски Сговоръ" год. II цена 100 л.
Сп. „Морски Сговоръ" год. III цена 120 л.
Гребане и ветроходство . .' цена 4 л.
Правилникъ за морскигЬ и
р-Ьчни спортни легиони цена 2 л.
Черно море (общодостжпни
студии) отъ С. Н. Ивановъ цена 30 л.
Практически указания за
предсказване на време
то отъ Сава Н. Ивановъ цена 8 л.
Метеорология отъ Сава Н.
цена 25 л.
Ивановъ
Океанография отъ Сава Н.
Ивановъ
цена 30 л.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително
внесена сума и се отправятъ на адресъ:

ш

Български Народенъ .Морски Сговоръ
Ннижовно-Просвътенъ Отдълъ— Варна.

№

Д о нашитъ постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своите ПОСТОЯННИ и слу
чайни сътрудници да иматъ предвидъ следните нареждания:

1) Статиите и съобщенията да се пищатъ само на едната страна на листа
и по възможность съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ
много поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2) Статиит^ требва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 2У2
печатни страници отъ списанието. Дългите статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назацъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудниците си
защо статията му не е удобрена, или защо не е поместена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.

ОТКРИВЛ СЕ ПОДПИСКА
ЗЯ ЧЕТВЪРТЯТЯ ГОДИШНИНИ НЯ ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
Годишенъ абонаментъ 120 лева. За ИЗДЪЛЖИЛИТЕ се членове
на Б. Н. М. С за 1927 год. безплатно.
Въ чужбина 150 лева.

Въ,
СЪДЪРЖННИЕ: 1) Морски Сговоръ; 2) Законопроектъ яа търговското корабоплаване отъ Г. Славяновъ;
3) Русенската ученическа лЪтна колония, устроена въ Варна"презъ лЪтото 1926 година; 4) ВалежитЬ по
българския черноморски брЪгъ отъ Сава Н. Ивановъ; 5) Лоня отъ Кирилъ Добревъ; 6) Рибарство и от: : : : : :
раслитЬ му; 7) Морски спортъ ; 8) Морски новинн; 9) Морски книгоппсъ.
: : : : : :

(?

ВсЪка неполучена книжка отъ списанието трЪбва да се поиска най-кжсно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза всеки месецъ, освенъ месецитЪ Юлий и Августъ.

Отпечатаха се й се пуст• наха въ продажба:
, »„

Метеорология Онеоногрофия
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^ ВбЛИЧ^В^рлЪ ПОРТ?

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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;ДЕДЕПГАЧЪ'V- ••/•; '••
Международна Транспортна
и Представителен а Кжша
ОСНОВАНА 1900 ГОДИНА.

КОМИСИОНМ, ЕКСПЕДИЦИЯ, ОБЕЗМИТВДНЕ. ,
ПАРАХОДЕНЪ. АГЕНТЪ
\... .,'.,
на Българското Търговско Параходно Дружество •
• " ' на Зепнсе Мепйте Коитате,
5. гъ (1'Дгтетепг, „Осеаша" и други.
Представителства: Пловдивъ, Свиленградъ, Демотика, Комотини,
Ксанти, Драма, Кавала и Порто-Лагосъ.
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ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ БЕЗПЛДТНО.
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