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ВЕСТИ ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕЙНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯР. НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Окржжното писмо по V. редовенъ съборъ на Б. Н. М. С.
До Председателите на клоновете отъ
№ 341
Българския Народенъ Морски Сговоръ.
гр. Варна, 15 Юни 1928 год.
1. V-. редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. се свиква
въ гр. В.-Търново на 25. до 28. августъ т. г. вклю
чително, при следниятъ дневенъ редъ:
1. Отчетъ на Гл. Упр. Тъпо и Гл. Пров. Съветъ
за 1927 година.
2. Измънение на чл. чл. 22.г 33., 40., 44., 62., 73.,
75., и 93., отъ устава и прибавяне новъ членъ следъ
• сегашния 22.
3. Разглеждане и приемане дейната програма на
Б. Н. М. С.
,
4. Разглеждане и приемане проекта за фондъ
Морски музей.
5. Разглеждане и приемане проектобюджета на
Г. У. Т. за 1929 година. Сжщо за фондоветъ „Лътни
Морски Колонии".и „Воденъ Спортъ".
6. Реферати и резолюции по тьхъ.
7. Въпроси предложени отъ клоноветъ въ Г. У.Т.
най-късно до 15. юлий 1928 г. и удобрени отъ Г. У.
Т. за внасяне въ събора.
8. Определяне мъстото на VI редовенъ съборъ.
9. Изборъ на членове за Г.У.Т. и Г. П. С.
Работата на събора ще почне на 25. августъ сутриньта, веднага следъ откриването. Устни привет
ствия нъма да се приематъ. Всички написани при
ветствия ще се вржчатъ на бюрото и въ послед
ствие, изцъло или въ извадки ще се помъстятъ въ
списанието:
Заседанията ще продължатъ до 27. вечерьта, а
презъ' ц^лия день на 28. августъ ще се произведатъ състезания на р. Янтра между морскитъ и
р^чни спортни легиони на Б. Н. М. С.
Програмит-Ь за- събора и за състезанията ще се
съобщятъ допълнително.
Търновския клонъ да изработи и да изпрати въ
Г. У. Т. проекто-програма за събора.
За издействането отпускъ за делегатитъ, а сжщо
и за пжтуването имъ съ 5О°/0 намаление грижата
ще има Софийския клонъ.
Легионеритъ ще пжтуватъ като делегати на събора.
Търновския клонъ ще се погрижи за привличание
отъ другитъ клонове на спортни лодки и за тъхния
превозъ до Търново и обратно.
2. Огчета на Г. У. Т. и Гл. Пр. Съветъ, проектитъ
за измънение на устава, проекта за дейната прог
рама и проектобюджета . на Г. У. Т. за 1929 год.
ще се разпратятъ на клоноветъ допълнително.
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Председатель П. Стояновъ.
Гл. Секретарь Г. Славяновъ.
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ИЗЛЕЗЕ ОТЪ ПЕЧЯТЪ

ПРОДЪЛЖЯВЯ СЕ ПОДПИСКЯТЯ

ТАЙНАТА НА МОРЕТО

за петата годишнина на илюстрованото списание

(Използуване морето отъ деца и възрастни)

отъ Д-ръ Зах. Ганевъ.
Разкошно, броширано издание съ многоцвътна
художественна корица и по-вече отъ
125 страници текстъ.
Книгата съдържа многобройни дани за морето,
влиянието му върху човъка, за морските бани,
слънчеви бани, децата и морето и др.

ЦЕНЯ 20 ЛЕВЯ.
Доставя се отъ автора въ Плтзвенъ,
или книжаритЪ.
»-

3. Предложенията за четене на реферати предъ съ
бора, заедно съ самитъ реферати или най-малко съ
тъхното съдържание въ подробенъ кочспективенъ
видъ (съгласно окржжното на Г. У. Т. № 223 отъ
4 априлъ г. г.) да се изпратятъ въ Г. У. Т. най-кжсно
до 15. юлий т. г. Къмъ сжщата дата клоноветъ да
съобщатъ въ Г. У. Т. въпросите, които желаятъ да
се впишатъ въ дневния редъ ьа събора, а сжщо и
принципалнигБ предложения, които ще направятъ
за изменение или .допълнение дейната програма
(съгласно окржжното на Г.У.Т. № 223 отъ 4. IV. т. г.).
Г. У. Т. си запазва правото за внасяне или не рефератитъ и.въпросите на клоноветъ въ събора. По
отношение предложенията за дейната програма кло
новете-си запазватъ правото за тяхното внасяне на
право въ събора, обаче желателно е, за да се спести
времето на събора,- тия предложения да се изпра
тятъ предварително както въ Г. У. Т., тъй и на
всички клонове.
4. Броя на делегатите въ събора (съгласно чл. 19
отъ устава) .ще се определи възъ основа броя на
членоветъ, издължени предъ Гл. Упр. Тъло наймалко единъ месецъ предъ датата на събора, тъй
че желателно е, клоновете да засилятъ събирането
на вноските отъ старите членове и записването на
нови такива, като съ всички събрани вноски се издължатъ въ Г. У. Т. най-късно до 25. юлий т. г.
5. Клоновете да побързатъ съ свикването общи
събрания на членовете за изборъ на делегати за
събора (чл. 44 отъ устава) и за даванието имъ ди^
рективи по работата на сжщия.
Имената на избраните делегати да се съобщятъ
както въ Г. У. Т., тъй и въ Търновския клонъ (на адресъ Ст. Тенекеджиевъ, нотариусъ, подпредседатели
на клона отъ Б. Н. М. С).
6. По въпроситъ относно посрещането и настаня
ването на делегатите, легионерите' и гоститъ на съ
бора, Търновския клонъ да изпрати необходимото
окржжно направо до клоноветъ, като тия послед
ните отъ своя страна се отнасятъ сжщо така нап
раво до Търновския клонъ.
7. Клоновете па уредятъ смътните си съ Гл. Упр.
Т. по календарчетата за 1928 година, като изпла
тят ь сумите, съ които еж задължени за тъхъ.

„МОРСКИ С Г О В О Р Ъ "
органъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Годишенъ абонаментъ 140 лева. Въ странство 170 лв.
Отдъленъ брой 20 лева.
На членоветъ отъ Българския Народенъ Морски Сго
воръ, които еж издължили членскитв си вноски за
1928 година, списанието се изпраща безплатно.
На всички останали абонати списанието се изпраща
само следъ предварително платенъ абонаментъ.
Всичко, което се отнася до списанието да се изпраща
на адресъ: Аьиарек» Нироденъ Морски Сюворъ — Книжомо-проевгьтенъ отдалъ — Варна ~ улица
„Царъ-Еориа Д? С.
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Година V
Брой б
Юний 1928 год.
гр. Варна
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Годишенъ абонаментъ:
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за България . . . 140 лева.
за чужбина
170 лева.
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Отдъленъ брой 15 лева.
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Нашия конкурсъ за написване цикълъ отъ морски пЪсни.
(Удобрени творби за отпечатване въ списанието Морски Сговоръ.)
Пик. Вас. Ракитинъ.

МОРЕ.
1
Приветъ на тебъ, стихио водна,
Приветъ, безбрЪженъ свътълъ ширъ,
Душа могжща и свободна
И день и нощь безъ сънь и миръ!
Надъ тебъ ли слънцето възлиза,
Ти си копнежъ и красота;
Нощьта въвъ звездната си риза
Прегръща те съ безкрайностьта.
Ревешъ отъ гн-Ьвъ и мжка диво
И пъешъ кротко отъ любовь.
Подвижно, тайнствено и живо,
Море, обичамъ твоя зовъ.'
Обичамъ твоите лазури,
И твоя гръмъ и твойта нощь.
Къмъ тебе въ тишина и бури
Влече ме непобедна мощь.
Какъ чувствамъ се съ душа свободна,
За подвигъ и животъ пламтя.
Приветъ на тебъ, стихио водна,
Приветъ, сърдце на вечностъта.
2
Искашъ ли утъха, искашъ ли поксй,
Тамъ иди, вълните де се блъскатъ съ вой.
Тамъ брътътъ е стръменъ, мраченъ каменистъ;
Ветъръ не люл^е ни трева, ни листъ.
Чайки се не виятъ и не пискатъ тамъ.
Какъ ще се.усътишъ безнадеждно самъ!
Ще се снижешъ въ тръпки плахъ и примиренъ
На вълни отъ воятъ дивъ и разяренъ,
И съ безкрая на безмълвни небеса
Бога ще почувствувашъ въ -своята душа, •

3.
Тамъ сега е праздникъ. Светлини
На потоци въ морски паркъ се лъятъ.
Свири музика, тълпи се ръятъ
И танцуватъ гьвкави вълни.
Колко влюбеность въ очите тамъ,
Въ смЪхъ и думи колко жизнерадость!
Въ спомени за бедната си младость
На бр^га съмъ отчужденъ и самъ.
И въ нощьта на моята душа
Образъ скжпъ изникна, мигомъ светна
Като тамъ ракета многоцветна
Огненъ пжть извила въ небеса.

Въ мрачна нощь кога надува
Вихъръ бойни рогове,
Странна музика се чува
Надъ води и брегове.
Блесне пламъкъ и изчезне,
Екне зовъ и занемей.
Надъ клокочещите бездни
Черенъ корабъ се люлей.
Той пристанище не търси.
Отъ беди не бъта той.
Буря се предъ него кърши,
И следъ него е покой.
Тамъ на него чудна дева
Бди съ накичено чело,
И коса й се разв-вва
Като корабно крило.
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Стр^ 2.

Морски Сговоръ
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Гръй въ очи й жажда страстна,
Тръпнатъ устни за любовь,
И съ чаровна сила властна
Жертви мами нейни зовъ.
Въ страхъ плувци платната свалятъ,
Гасятъ въ лодки огньове ;
Майки будни обикалятъ
Съ плачъ скалисти брегове.
Взиратъ се съ душа убита
Въ кипналата широта,
Дето съ бурята се скита
Черний корабъ на смъртьта.
5.
Огромна водна люлка ме люлей
И ласкаво ми шепне и ми пъй.
Какъ мами тоя свътълъ ширъ! Кжде
Попътенъ вътъръ ще ме изведе?
И азъ летя напредъ — летятъ съсъ менъ
И времето и сл ьнчгвиятъ день;
Летя въ безкраенъ приказенъ чертогъ,
Де само сме азъ, вътърътъ и Богъ.
6.

Год. V. Брой б.

И азъ летя — атомъ незнаенъ,
Къмто неведома страна.
Вълнувай се, о ширъ безкраенъ,
Гърми, о мрачна глжбина!
9.
Надви ме сънь и сънь въ съньтъ си азъ видвхъ:
На лодка носъхъ се, къмъ северъ пжть държехъ.
Клокочеха немирно смолени води,
Дзъ се насочвахъ по далечните звезди
Съ душа сломена въ бури и горчевини
Саминъ се връщахъ отъ неведоми страни
Видълъ бъхъ кичести зелени бръгове,
На воля скиталъ бъхъ въ богати градове.
Досади ми животътъ съ пищни суети
И тежка мжка ми сърдцето угнети.
Печаленъ, изнуренъ на самота въ часътъ
Спомнихъ си азъ за беденъ и далеченъ кжтъ.
Тамъ никой нивга не простръ къмъ менъ ржце,
Не стопли съ блага дума жаждущо сърдце,
И — странно азъ не знамъ защо ми домиля
На родниятъ ми край за ширнитъ поля.
И ето много днй презъ морски ширъ суровъ
Напредъ се взирамъ упоенъ отъ властенъ зовъ,
Съ последня мощь лопатите въртя саминъ —
Родино, приеми ти блудния си синь.

Синъ на морето, младъ и якъ,
Измамили го бездни черни,
И ято чайки като флагъ
Се виели въ здрачътъ вечерни.

10.
Какъ гърмъ, рева и ето
Привечерь се укроти.
Звездний поясъ на небето
На гърдитъ й трепти —

Додето бурниятъ талазъ
ЛюлЪялъ здравото му тъло,
Огроменъ хоръ съсъ мощенъ гласъ
Му пълъ тържествено опело.

Шири се сребриста, кротка
Водната пустиня тамъ.
Въ бъла на мечтитъ лодка
Колко леко ми е самъ!

Колъничилъ за сънь деньтъ
Цълуналъ го съ молитвенъ пламъкъ.
Сега той спи тамъ на бръгътъ,
Де се белей надгробенъ камъкъ,

Лунни
Сънна
И отъ
Малки

7.
Музика и цвътни знамена.
Въвъ очакване градътъ не мигна,
На челото увънчанъ съ луна
Черний корабъ на нощьта пристигна.
Не зарадва моята душа
Нито погледъ, нито благо слово.
Скитахъ се подъ звездни небеса
Съ горестно сърдце за смърть готово.
На брега скалистъ се озовахъ
И самъ предъ стихията безкрайна
Азъ не знамъ защо си пожелахъ
Гробъ незнаенъ въвъ страна незнайна.
8.
Вълнувай се, о ширъ огроменъ,
Тътнете, бездни и води.
Пристжпва като древенъ споменъ
Нощьта безъ месепъ и звезди.
Загадъченъ и безначаленъ
Владвлъ е хаосъ непрозримъ.
Животътъ въ мракове запаленъ
Купнъжъ е непреодолимъ.
Преливатъ сили животворни
Презъ плъть, презъ пламъкъ и вода.
Надъ бездни тайнствени просторни
Проблесна моята звезда.

мрежи се люлъятъ,
музика звучи,
всъкжде ме гръятъ
влюбени очи.

Въ сънь унася ме съблазънъ
Въ омагьосанъ кржговрътъ.
Ето, ида безъ боязънь,
Ида азъ при тебъ, о смърть!
11.
Все по далечъ се хоризонтътъ вйши.
Звъни по близко все напъвенъ плесъкъ.
Подъ клоните пжтеката изви се
И моренъ ето ме връзъ бълий пъсъкъ.
Солена влага и просторъ лазуренъ.
И с-вкашъ че^следъ сънь дълбокъ и траенъ,
Далечъ отнесенъ отъ живота буренъ,
Събуждам ъ се при слънчевъ брътъ незнаенъ.
Небето е бездънна синя чаша,
И гледамъ азъ съ душа опиенена,
Какъ ласкаво морето ми поднася
Големи рози отъ сребриста пъна.
12.
Вамъ, които отминавате въ далеченъ свътъ
Вамъ изпращамъ отъ бръта азъ дружески приветъ
Може би навеки, за години може би,
Вие превъзмогнахте и мжки и молби.
Корабътъ ви носи надъ разбунени води —
Радости ли ви очакватъ, нови ли беди?
Дето и да стигнете — въ самотенъ горъкъ часъ
Споменътъ ще ви разведря и ще милва васъ.
Ще поплачете за домъ, за свои близки тамъ,
Никога за мене — изпращачъ незнаенъ вамъ.

Год. V. Брой 6.

Морски Сговоръ

Стр. 3

Д-ръ Дл. Недълковъ,
Управитель-лЬкарь на Държ. детски морски санаториумъ край гр. Варна.

МОРСКИ ЛЪТОВИЩА И ЗДРАВНИЦИ.
Борбата съ туберкулозата въ детската и юношеска
възрасть се гради на физичното заякчаване и за
силване на гЬлото. Източници на това засилване еж:
изобилна и подходна храна, изобиленъ чистъ въздухъ, слънце и вода.
По-простъ и по-близъкъ до природата животъ,
съобразно съ законите на природата и човешкия

ражения. Съ сжща цель се препоржчватъ и про
дължителни морски пжтувания, целебното действие
на които е било познато още на древните народи.
Морския климатъ, въздухъ, слънце и вода, ободряватъ, заякчаватъ и закаляватъ детския организъмъ.
Морската атмосфера е наситена съ изобилна дейна
слънчева енергия, а морската вода е оная биологична

животъ, споредъ Д-ръ П. Картенъ, съставлява не
обходимо условие за запазване здравето на човека
и за обезпечване на едно плодотворно сжществуване
и жизнерадостно бждеще.
Най-благоприятна сръда за развоя, телесно и ду
шевно закрепване на детския и юношески органи
зъмъ се намира по думигъ на Русель при морето.
Морския климатъ съ постоянната и умерена темпе
ратура, морския въздухъ съ своята чистота и богаство отъ дейна химична слънчева енергия, морската
вода съ възбудното и лечебното си действие, морето
съ своя необятенъ просторъ, мощность и красота
доставятъ- всички ония елементи, отъ които има
нужда и болния и здравия организъмъ отъ крехкото
дете до възмжжалия човъкъ.
Прекарване на морето, на морския бръгъ е еднакво
полезно за всички деца, особено за рахитични, малокръвнИ, недоразвити, слаботълесни, лимфатични
и скрофулозни. Хирургичните туберкулозни заболя
вания — туберкулоза на кожата, на подкожната тъканъ, на лимфните жлези, на костите, ставите и
перитонеалната обвивка на червата — се срещатъ
най-често въ детската и юношеска възрасть. Всички
тия заболявания, покрай специалното хирургично —
ортопедично лЪкуване, се лекуватъ съ слънце, съ
въздухъ и морски бани. Слънчевите озарявания могатъ да се прилагатъ навсекжде, ала най-ефикасно
е техното действие въ планинските местности и
при морето. Едни автори предпочитатъ планинския,
други — морския климатъ. И двата климата действуватъ възбудително, възродително и целебно. Некой
отъ болните се поправятъ по-бърже при едина,
други — при втория климатъ. По мнението на некои
учени и двата кпимата действуватъ еднакво благо
творно. При заболявания на плеврата и белите дро
бове, при туберкулоза на гърлото, при трескаво и
отпаднало състояние се предпочитатъ планинските
климатични станции, предимно за зимно лекуване.
Напротизъ, една група француски лекари (^аIе5^ие,
Мз1дах, Е 1 о т ) възъ основа на ЛИЧНИ ОПИТИ И наблю
дения препоржчватъ. морския климатъ въ открито
море или въ запазени отъ силни въздушни течения
крайбрежни местности (съ т. н. омекченъ морски
климатъ) за лекуване белодробни туберкулозни. по-

сръда, въ която най-първо се е зародилъ живота и
която съживява болната и стимулира здравата клетка
(ОшпЮп).
> Подрастващите поколения, които по едни или
други причини еж загубили жизнената си сила и
съпротива, требва да потърсятъ своето възраждане
и възобнова подъ животворните лжчи на морското
слънце. Цълото наше черноморско крайбрежие, на
дарено съ природни блага и ценни климатични ка
чества, требва да бжде усъяно съ лгьтовни и лгьчебни станции — здравници. Такива летовища требва
да има за деца отъ разни възрасти, а така сжщо
и за възрастни хора отъ разни професии. Професи
оналните и други организации би требвало тоже
да си уредятъ лвтовни домове. Презъ лътовнитъ
станции требва да преминатъ всички деца и младежи
които иматъ нужда отъ телесна и душевна почивка,
за отмора и възобновяване на изхабени сили, отъ
закаляване и закрепване на организъма. Лътовнитъ
станции еж едно отъ най-мощните средства за телесно
заякчаване, здравно-хигиенно и морално възпитание
на учащата се младежъ и поцраствуващитъ поколения.
Лъчебнитъ станции — здравници, какъвто е Дър.
Детски Морски Санаториумъ край гр. Варна, иматъ
специално предназначение да лъкуватъ съ всички
цбетжпни средства заболяванията отъ хирургичната
туберкулоза. Къмъ изпълнението на тая своя задача
Санаториума постоянно се пригодява и снабдява съ
нужднитъ лечебни приспособления. Разширението
на Санаториума става все по-наложително, както и
нуждата да се открие специаленъ клонъ за страдащи
отъ хирургична туберкулоза младежи надъ 15 го
дини. Безпорна е ползата отъ Санаториума и извън
редно важна е ролята, която играе въ борбата съ
туберкулозата въ детската възрасть.
Преди да се пристжпи къмъ организиранието на
приморските летовища наложително е преди това
да се предприеме по единъ предварително изработенъ планъ оздравяване и благоустрояване на край
брежието. За тая цель може да се изиска съдействието
и материалната подкрепа на Рокфелеровата фондация,
която и безъ това е направила и прави твърде
много за оздравяването на маларийните места у насъ
и за опазване здравето и силата на нашия народъ.
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Не по-малко е необходимо да се обмисли и разра
боти въ Най-голъми ьодробносхи плана, организа
цията и вжтрешния редъ на самит в лътовни станции.
Нека лозунга „Всички деца къмъ морето!", което

е ключа на здравето и благоденствието на нашия
народъ, да се издигне като националенъ идеалъ и
да бжде ржководно начало на държавната здравна
и просветна политика,

Год. V. Брой 6.
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Ивами.

КОРЯБНЯ ЗИМ06КЯ НЯ ДУНЯВЯ.
ГолЪмит-в продължителни студове причипяватъ
пълното замръзване на Дунава както бЪше презъ
м. януарий н. г. Още съ настжпването на студоветъобикновенно плаването по Дунава се прекратява.
Всички кораби търсятъ удобно скривалище отъ
опасния за тЪхъ ледоходъ, който се явява преди
пълното замръзване на реката. За нашитъ брътове

естественни зимовища. Поради извилинитъ- сИ те не
привличатъ ледохода, а още по-вече когато еж въ
страни отъ главното и силно течение. Такива точки
еж обикновенно защитени огъ нъжой островъ, разположенъ близо до бръта. Съ огледъ на височината
на водата, при която е станало замръззането, такива
м^ста представляватъ естественни прикрития на ко
рабите отъ зимния ледоходъ. По нашия брътъ има
няколко такива мъхта, отъ които най-добро зимовище
е островъ „Чифтелеръ", който се намира на 12 клм.
подъ гр. Видинъ и малко надъ с. Цзрь.-Симеоново.
__

А.чоооо
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Корабна зимовка презъ 1914 год. при устието на
р. Русенски Ломъ, преди започване постройката
на Русенското пристанище.
се приема като правило, че преди Никулъ-день корабитъ требва да еж вече прибрани на избраната
зимовка.
Другитъ Дунавски държави иматъ специални за
творени зимни пристанища, въ които корабитъ- не
се засътатъ отъ зимния и пролътенъ ледоходъ. Ние
такива нямаме. Ромжнскигв пристанища еж: Турну-

Отъ скицата се вижда, че двата острова общо
взето иматъ джгообразно разположение.
Спроти цълия и широкъ профилъ на'р"вката тк
се намиратъ непосредственно
и близко до нашия брътъ, отъ
когото еж отдълени съ единъ
сравнително тъхенъ дъгообра*
зень каналъ. Всичко това еж
причини, поради които дунавския
ледоходъ не влиза въ канала
„Чифтилеръ" и той представлява
прекрасна и отъ дълги години
преди освобождението, че и до
п I
?;'сега, изпитана зимовка за корг*Мбитъ\ Тамъ се прибирали ко^
рабитЬ отъ бившата Дунавска
флотилия презъ всичкото време
на сжществуванието й, заедно съ
многобройни шлепове, влекачи,
понтони отъ дунавскигБ приета^
нища. Маджари, турци, ромжнци и български моряци заедно
еж прекарвали м. м. декември,
януари, че и февруари въ Чифтелерския каналъ, отгдето еж
предприемали зименъ ловъ или
дълги презен-вжни походи за
провизия или за разтуха до АкКатеритв отъ Дунавската Полицейска служба на зимовка въ устието на рЪка
Фот. Ставревъ — Русе 1927 г. чаръ и Видинъ. Удобна зимовка
Русенски Ломъ.
представляватъ по никога и
устията
на
рЪкигЪ,
каквото
е напримъръ това на р. Ру
Северинъ, Корабия, Гюргево, Мачинъ, Браила, Галацъ
сенски Ломъ, гдъто злмуватъ нашитъ малки катери
— общо за по-вече отъ 700 кораба.
и други еждове.
Югославянскит-Б зимни пристанища по р. Дунавъ
еж: Барачка за 120 кораба, Нови-Садъ за 100 кораба,
Зимничъ за 180 кораба и Панчово за 90 кораба.
Презъ нещастната 1913 год., когато свихме знаме
*
ната
за по-добри дни, на 2 юли спуснахме и знамената
НЪкои мъста отъ крайбрежието, представляватъ
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о. Матей единъ каналъ широкъ 80 м., дълъгъ 500
на корабитЪ отъ Дунавската флотилия, отвориха се
м., която изкопна работа е само малка часть отъ
кингстонитъ имъ, а следъ това и тъ самитъ се
новостроящето се наше зимно русенско пристанище,
спуснаха подъ водата... Фатално събитие, злощастна
което се вижда на скицата. Презъ изтеклата зима
гробница на нашето 35 годишно моряшко създа
всички наши кораби и нькои кораби, които плаване . . . , каквото и да бжде, но това е то нашето
ватъ у насъ подъ чужди знамена за първи лжть
българско макаръ и неопитно морско начало. Никой
отъ живитъ изпълнители и раз
поредители на тази противовра\лЦл/о9^|гллл.о ДО"ЦСАДОЛ<СО ммлл/сллло^цуууи.г.
жеска мърка още не е обяснилъ
и никой още не е оправдалъ
това разрушение на зародишд •. г«оооо
ното ни корабоплаване. Настой
чивата мълва твърди, че сме при
бързани съ унищожаването на
Дунавската флотилия. Случая не
е още достатъчно документиранъ и досегашното мълчание
съ право ще намъри въ исто
рията мЪсто на укоръ или нъщо
по-вече.
Малко се отклонихме за да
ге^сее.
обясниме защо въ единственното
наше природно зимовище Чиф•*а*ь
телеръ отъ 1913 год. насамъ
замлъкна буйната глъчка и ве
селба на българския морякъ и
на българската речь като остана
само тая на чужденцитъ. Сжщата глъчка и веселба, съ които
са свикнахме вечъ да ги чуваме
презъ останалитъ 9 работни ду
навски месеци на годината
•«-«йкр-ймклеь
'• ЛагУ^Г
наддъляватъ по целия бъл
гарски Дунавъ, по българскитв
пристанища и по чуждоземнитъ съ знамената си,
останаха на зимовка въ така приготвения басеинъ.
понтони и шлепове, които като смукала стоягъ влеЗа пръвъ пжть презъ тази зима се започна полезното
пени по снагата на цълия български Дунавъ. По
използване. постиженията на нашето закжсняло ду
този начинъ тъ служатъ (тю своему, а не по на
навско пристанищно строителство.
шенски) като необходимъ регуляторъ на земледълБившия началникъ на Дунавската флотилия Зап.
скитъ и овчарски усилия на българския народъ въ
Капитанъ I р. Матей Стойковъ, който подпомогнатъ
обмъната му съ голъмото семей
ство на Европейскитъ народи.
*
*
*
Презъ зимата 1925—1926 г.
за пръвъ пжть следъ 12 години
Чифтелеръ прибра и скжта ко
рабите отъ новозараждащето
сз българско корабоплаване по
Дунава. Тамъ зимуваха кораби
т е отъ Дунавската Полицейска
Служба. Кап.-Лейт.
Манковъ
(който следь геройската си
смъртъ предъ Варна на 26 септемврий 1916 год. едва сега на
ново приближи въ зименъ отпускъ родния си градъ Видинъ,
но вече не като познатия намъ
уменъ и енергиченъ нашъ морски
офицеръ, а като полицейски корабъ на Дунава), Миньоръ, пар
ния катеръ Борисъ, новокупенитъ пристанищни влекачи Ис.Кап.-Лейт. Минковъ" и „Миньоръ" на зимовка въ новостроящето се зимно
къръ и Витъ и драгата Баба Вида. КорабитЬ:
Русенско пристанище
Фот. Ставревъ—Русе 1927 г.
Следнята зима 1926-1927 г.
сжщипз кораби наново зимуваха въ Чифтелеръ,
отъ природата се счита за създатель на о. Матей
обаче за последенъ шкть . . .
и който не отдавна почина, можа да бжде въ чис
Презъ цълото изтекло лъто, че чакъ до м. делото на ръдкитв щастливци — да види узрълия
кемврий Баба Вада заедно съ влекачитъ Искъръ,
плодъ на благотворно посетитъ отъ него преди 30
' Витъ и Цибъръ работиха неуморно и успъха да изгодини върбови фиданки върху удачно изпратения
копаятъ отъ вжтрешната страна при опашката на
ни тогава отъ произволния режимъ на ръката Ду-
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навъ пъхъченъ насипъ предъ гр. Русе, на мъстото
на когото днесъ се издига острова на неговото
име и който островъ служи за изходна точка — главна
1

Стр. 7.

ровятъвъ неговите пъсъци 10 милиона лева градски
пари за водоснабдяването на града, безъ да утолиха жаждата си, защото изглежда, че „подвод
ните течения" ще измиятъ спе
стените с ь трудъ милиони.
При о. Матей се кръстосватъ
три общественни предприятия —
държавно пристанище, градско
водоснабдяване и синдикатна
корекция и използване водите
на разрушителния Русенски Ломъ
— заработиха, споредъ баснята
на Крилова, за орела, рака
и пр. . . .

Пръснати усилия не довеждатъ до общи резултати и не
даватъ най-големитъ- възмож
ни уагвхи; съединението тукъ
Зимовка на всички държавни кораби: драга, катери, шалани, и пр., за пръвъ пжгьможеше да направи сила и мо
одъ освобождението, вмЪсто при островъ Чифтилеръ, задъ отстровъ Матей, въ ново
строящото се зимно Русенско пристанище.
Фот. Ставревъ—Русе 1927 г.
же би да предпази отъ провала.
*
ось при строежа на първото наше дунавско при
*
*
станище.
За сега съ новото зимно русенско пристанище
сме добре. Началото е насърдчително. Дано се развие
*
до щастливъ за дунавското ни строителство край!
Островъ Матей подмами русенци безплодно да заСава Н. Ивановъ.

ВОЕННО-МОРСКЯТД ЯВИЯЦИЯ НЯ НЯШИТЪ СЪСЕДИ.
Русия. — Отъ 1920 година насамъ въздухоплаванието въ Русия е обединено подъ едно общо ржководство, което дава изобщо добри условия за раз
витието на морската й авиация, която презъ време
ня гражданската война и веднага следъ нея беше
въ пъленъ упадъкъ. По настоящемъ тя бавно, но
сигурно се стреми да достигне ръста на морската
авиация въ големите и силни морски държави.
Подробни данни за руската морска авиация не мога
да посоча, защото тЪ ревниво се пазятъ въ тайна,
Вь единъ повЪрителенъ чуждестраненъ за русите
бюлетинъ, се съобщава, че руската морска авиация
се състои не по-малко отъ два разузнавателни от
ряда. Изглежда, обаче, че това съобщение е много
далечь огъ действителностьта. Съвременната руска
морска авиация безсъмнено е много по-многобройна.
Последното заключение проличава мзжду редовегв
на изобилните статии по морската авиация, които
се печатътъ въ руския ежедневенъ и периодиченъ
печатъ. Изхождайки отъ тия съображения, а сжщо
така и взимайки подъ внимание състоянието и раз
витието на руската сухоземна авиация, армията и
флота, азъ предполагамъ, че съвременната руска
морска авиация е въ притежание на около 200 Хвър
чила годни за действие, като въ това число влизатъ
сжщо така учебните и резервнигв апарати. Нека
при това да споменемъ, че споредъ една корабо
строителна програма отъ 1925 година, Русия пред
виждаше да построи въ най-скоро време само за
нуждите на Балтийското море: 8 линейни кораба,
18 кръстосвана, 24 контъръ-миноносеца, 30 подводника, няколко минозаградителни и миночистачни ко
раби, 1 корабъ хвърчилоносачъ и 100 водохвърчила.
Сжщо така требва да отбележимъ и съобщенията
за поржчанигв водохвърчила въ чужбина (Италия и
Германия) — около 200 апарата и наличието на доста
голЪмъ брой фабрики и работилници въ самата
страна за направа изобщо на летателни апарати.
Една оть най-добрите фабрики за водохвърчила е
„Руско-Балтийския заводъ" въ Ленинградъ.
Ромжния. — Ромжнското военно министерство се
Д-БЛИ на 14 управления. Въ шестото управление на
министерството е обобщено общото командване на

ромжнския въздушенъ флотъ, Управлението на ро*
мжнския въздушенъ флотъ се подразделя на три
отдела:
I отдълъ — Военна авиация,
11 отдълъ — Търговска авизция.
Ш отдъ\пъ — Метеорологически.
Строевите части отъ ромжнския въздушенъ флогь
се състоя гъ отъ 8 групи, а именно: три групи разуз'
навателни, една група бомбардировъчна, една група
изтребителна, една група за обслужване, една въз-"
духоплавателна група и една водохвърчилна група.
Групите се подразделятъ на отряди съ по 8 хвър
чила. Осемьтъхъ групи общо иматъ' около 20 сухопжтни и морски отряди и 9 въздушни роти. Споредъ
тази смвтка, като се взематъ предвидъ сжщо така
учебните и резервните хвърчил?, Ромжния по наето1
я цемъ разполага съ около 300 хвърчила годни за
военни цели.
Водохвърчилнатаромж Ска група(морската авиация
на Ромжния) се състои о т ъ : Щабъ на групата, единъ
водохв ьрчиленъ отрядъ, единъ административно-до^
макински отрядъ съ метеорологично и фотографно
отделения и единъ водохвърчиленъ паркъ. Заедно
сь учебнитв и резервнитъ водохвърчила, морската
авиация на Ромжния изглежда че притежава около
20 хвърчила способни за действие. Най-употрЪбляемия
типъ е разузнавателното италианско хвърчило ,,Савоя
16" и учебното ромжнеко водохвърчило „Гета", по=
строено отъ ромжнския инженеръ Раду Стойка.
Морските авиатори се обучаватъ въ Кюстенджа,
кждето еж устроени специални водохвърчилни кур
сове. Вь тия курсове могатъ да постжпятъ само тия
морски офицери, които еж завършили първоначал
ното училище на сухоземните авиатори въ Текучъ.
Изобщо обучението на морскит-Б летци не е напълно
целесъобразно. Отъ една страна обучението много
се протака (около 2 години), а отъ друга — сг обре
менява съ ненуженъ материалъ.
Ромжния доставя своите водохвърчила главно отъ
Франция, Англия и Италия, но на последъкъ въ нея
почна да се заражда хвърчилната индустрия и въз
можно е, че въ близко бждеще ще може да произ
вежда една часть отъ необходимите й водохвърчила.
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За сега сжществуватъ две фабрики за хвърчила —
едната въ Букурещъ, а другата въ Брашовъ.
Изобщо организацията и боеспособностьта на ромжнския въздушенъ флотъ не стои на завидна ви
сота. До 1921 година той беше съвсемъ изостаналъ
въ вскко отношение, вследствие на пренебрежението
отъ страна на правителството, армията и обществото.
Презъ 1925 година, обаче, се състоя учредителното
събрание на „Ромжнската авиационна лига", която
има за цель да проагитира и съдействува за създа
ване силенъ ромжнски въздушенъ флотъ. Благода
рение на успеха на тая лига да заинтересува по
въпроса меродавните фактори, сега романския въз
душенъ флотъ започва да се възражда. Споредъ
новата морска програма на Ромжния се предвижда
доставката на около 200 водохвърчила, които раз
пределени на групи ще се базиратъ върху Сиутулъ,
Разелмъ, Делтата на Дунава и реките Прутъ и
Днестъръ. Предвижда се доставката и на единъ корабъ хвърчило-влекачъ.
Тия големи проекти, обаче, требва да приемаме
съ резерва, защото—цитираме думите на руския
вестникъ „Въздушенъ флотъ № 1 отъ 1927година—
„Ромжния винаги много предполага, а малко постига".
Югославия. — Военния въздушенъ флотъ на
Югославия по настоящемъ се-, на мира ,въ периодъ
на формиране. Главния доставчик ъ на въздухопла
вателно имущество се явява Франция. Презъ 1924 го
дина бт5ха закупени отъ тамъ една партида отъ 100
хвърчила типъ „Бреге". Авиационно училище е ор
ганизирано въ Нови-Садъ, кждето по-голямата частъ
отъ инструкторите еж бивши руски авиатори отъ
армията на генералъ Врангелъ. До скоро въ Югос
лавия нямаше търговска авиация и въздушна промишленость. Сега въ Югославия, обаче, има фабрики
за строежъ на хвърчила: „Икарусъ" —въ Нови-Садъ;
„Рогозарски"—въ Бълградъ и трета — въ Кралево.
Като вземемъ подъ внимание проявения интересъ
отъ страна на Югославянското правителство къмъ
въздушния флотъ, създаденъ главно прдъ влиянието
на Франция, тр-вбва да очакваме, че въ скоро време
Югославия ще- притежава воененъ въздушенъ флотъ
отговарящъ по количество и качество на съвремен
ните й сухопжтни и морски сили.
Морската авиация на Югославия е сжщо въ за
родиша си. Центъра, около който тя се развива е
Катарския галивъ. Морска Югославия, която се импулсира отъ създадената отъ правителството морска
лига подъ името „Ядранска стража", предприема
енергични мерки въ това отношение. Напоследъкъ
б е оповестено въ пресата, че наредъ съ усилването
на Югославянския воененъ флотъ ще бжде увели
чена въ скоро време и авиацията й въ размеръ до
16 ескадрили по 8 хвърчила всека ескадрила.
Сега Югославянската морска авиация е предадена
къмъ военното министерство и се състои отъ една
водохвърчилна група съ следните подразделения:
1. Щабъ на групата.
2. Водохвърчилно отделение.
3. Училище за морски летци.
Използватъ се следните типове водохвърчила:
хвърчащи.лодки „Икарусъ", (които се строятъ въ
Югославия) и хвърчащи лодки „Камсъ"; водохвър
чила „Капрони", „Савоя" и „Бранденбургъ".
Турция.— Следъ го лемата война, на Турция б е
забранено да притежава въздушенъ флотъ, но на
ционалистическото движение, което свали монархи
ческия режимъ, изнесе на плещите си победата
надъ гръцката армия въ Мала-Дзия и застави вели
ките сили да признаятъ ангорското правителство,
автоматически унищожи тази възбрана. Даже има
сведения, които установяватъ факта, че въ време на
гръцко-турска война Франция е снабдявала Турция

.

,.,,

ГоД- у -

Б

Р0Й

6

-

съ хвърчила и разно авиационно имущество. Спо
редъ тия и некои други данни требва да се предпо
лага, че създаването на съвременния турски възду
шенъ флотъ е било главно подъ француско влияние.
Знае се, че и сега още турски офицери се учатъ
въ французеки авиационни училища, французеки ин
структори еж приети въ турския въздушенъ флотъ,
а турското правителство е закупило едно значително
количество морски и сухопжтни хвърчила отъ Франция.
Съвременното развитие на турския воененъ и
морски въздушенъ флотъ се ржководи отъ видния
воененъ деятел ь Мустафа-Бей. Организиранъ е специаленъ „Националенъ комитетъ за авиацията",
който енергично и съ големъ успехъ събира волни
пожертвувания за създаването на мощенъ турски
въздушгнъ флотъ. Отъ тоя комитетъ презъ м. май
1925 година еж били събрани 130,000 турски лири,
а презъ м. ноемврий сжщата година събраните волни
пожертвувания еж възлизали на сумата 2,500,000
турски лири, при това значителния притокъ на волни
пожертвувания и до днесъ не е отслабналъ. Отъ
тия суми еж закупени вече известно число хвърчила.
Деятелностьта на турския националенъ комитетъ за
авиация е обърналъ вниманието на европейските
държави и по настоящемъ Ангора и Цариградъ се
посещаватъ много често отъ чуждестранни авиатори
съ цель да демонстриратъ и препоржчатъ производ
ството на своите страни. Много естествено е, че
наводняването на Турция съ чуждестранни хвърчила
отъ най-нова конструкция привлича вниманието на
турското население и създава въ него живъ инте
ресъ къмъ развитието на авиацията имъ. Изглежда
обаче, че напоследъкъ германците, малко по малко
изтикватъ французекото влияние при създаването на
турската авиация и се наместватъ здраво на техното место, което не може да не тревожи Франция.
Така напримеръ компанията „Юнкерсъ" напоследъкъ
получи монополъ за използването на въздушната
линия Цариградъ — Лнгора, а още преди това тя
използваше въздушната линия въ Персия (Тахеранъ
— Багдатъ). Презъ 1926 година еж внесени въ Турция
отъ Дания, заржчани отъ средствата на националния
комитетъ за авиация, две бомбоносни водохвърчила
отъ пренесената въ Дания германска фирма Рорбахъ
типъ „КО— IV". Последните има!ъ по два мотора
отъ 450 конски сили и повдигатъ полезенъ товаръ
по 2 ! / 3 тона. Доставени еж бомбоносни водохвърчила
„Юнкерсъ", които носятъ полезенъ материалъ до
5,000 кгр.
Подробни данни за съвременното състояние на
турската морска авиация липсватъ за сега, но требва
да се предполага, че тя се развива усилено за да
може въ скоро време да задоволи напълно военно
морските нужди на страната.
Знае се само положително, че настоящия център ь
на турската авиация е гр. Смирна, кждето има две
училища за авиатори — едно сухоземно и едно морско.
Въ морската авиация се използватъ главно следните
типове водохвърчила: „Савоя 17" (Италиански), „Фарманъ" (Французеки) и „Гота", „Рорбахъ" и „Юнкерсъ"
(Германски), които общо наброяватъ до 20 водо
хвърчила. Единственната фабрика за хвърчила въ
Турция е организирана отъ известната германска
фирма „Юнкерсъ"- въ Измидъ.
Гърция. — Гръцката морска авиация е отделена
отъ сухопжтната и е подчинена направо на управ
лението на флота. Центъръ на морската авиация е
Фалеронъ (на морския брегъ недалечъ отъ Пирейското пристанище), кждето е съоржжена база и кж
дето се обучава гъ гръцките морски авиатори подъ
ржководството на английски инструктори. Презъ
1925 година тамъ е построена съ английски капи
тали фабрика за хвърчила. Презъ сжщата година
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морското министерство е решило да се сдобие съ 75
морски хвърчила, а именно: 18 изтребителни, 18 ра
зузнавателни, 12бомбоносни хвърчила за близки бом
бардировки, 3 двумоторни хвърчила за далечни бом
бардировки, 12 хвърчила миноносци и 12 учебни
апарата. Тази програма сега е въ периодъ на из
пълнение. Недавна вестниците съобщиха, че министерътъ на флота Мернопулосъ, следъ като проучилъ
съответниятъ протокъ, е решилъ да предпочете за
разузнавателни апарати холандския типъ „Фокеръ",
а за учебни хвърчила английския типъ „Авро". Из
глежда, че главното' изпълнение на тази гръцка
морска въздухоплавателна програма е възложена на
хвърчилната фабрика въ Фалеронъ.
Споредъ тия откъслечни сведения, тръбва да сми
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таме, че гръцката морска авиация тъкмо сега се
създава и че въ скоро време тя ще разполага съ
около 100 напълно съвременни и боеспособни морски
хвърчила, независимо отъ учебнитъ и резервнитъ.
По настоящемъ гръцката морска авиация прите
жава около 60 водохвърчила, главно отъ типа „Савоя
16" (Италиански). Англо-гръцкрта фабрика за водо
хвърчила въ Фалеронъ (при Пирея) произвежда
мъстенъ типъ хвърчила „Хелидонъ", но понеже тя
за сега още неможе да насмогне да задоволи нуждите
на гръцката морска авиация, еж били поржчани мор
ски летателни апарати въ Франция—типъ „Моранъ".
Освенъ въ Фалеронъ, морски въздухоплавателни
бази сжществуватъ на островит-в Милосъ и Критъ.
Варна, януарий 1928 год.

Дунавска
Полицейска
Служба.
Моторнитв
кораби „Капитанъ-лейтенантъ
Минковъ" и
„Миньоръ"
на отиване
за учение
къмъ
о. Бекиригв.
Септемврий
1927 год.
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Добринъ Взсилевъ.

МОРЕТО ВЪ БЪЛГЛРСКЯТЯ ПОЕЗИЯ.

(Статия трета).
Безспорно е, че картината на морето, неговия не.И щомъ надуй устата си голъми
видимъ за окото тайнственъ подводенъ свътъ, не
Клокочатъ тъмни бездни и подмоли.
говия животъ превърнатъ въ проява нз едно голъмо,
Така величесгвенната картина на морето е обоб
живо тела, една грамадна часть отъ всемира, отъ
щението на езъта, най-яркиятъ изразъ на неговата
вселзнната, ще бжде най-ц-Блостна, най-жива въ
безкрайность; чргзъ оживената морска стихия — найвъображението и най-художественно предадена, ко
изразителната проява на вечното движение и свъгато въ нзя се праплитатъ ВСИЧКИТЕ очарования отъ
тознитъ сили, отвинаги олицетворени въ божества,
легендите, които човешкия родъ е създалъ и свързалъ
духове и чудовища. Одухотворението на морето да
съ морето презъ хилядите години на своето съще
дено отъ Вазова, Величкова, К. Христова, Ем. п.
ствувание, въздигайки съ любовь и страхъ морето
Димитрова, Ракитина и др. Н-БКОИ е дарило на бъл
до висотата на божество, реално, видимо, страшно.
гарската поезия безценни стихотворения, отъ естество
Човъческата фантазия е оживила и най-малката
да съперничатъ по замисъль и изпълнение на ония
проява у морето. Въображението на поетите е сът
у много други литератури.
ворило базсмъртни образи, като почнемъ отъ гръц
Още по-подробно и по-предметно е дадено мо
ката митология, преминемъ презъ всички епохи на
рето, тамъ гдето е засегнатъ живота свързанъ съ
поетическото творчество и егигнемъ да нзши дни.
него, живота на морскитъ труженици, моряците, ри
Създадените за и отъ морето найяди, русалки,
барите и др. под. Моряшкиятъ животъ е билъ винаги
нимфи, сирени, морски богини, винаги еж очаровали
равнозначущъ на сила и волность, на непрестанна
всички поети на свъта. Огъ тъхъ се възхищаватъ
упорита борба (Величковъ, Райновъ). Пъсеньта на
и нашитЬ (Вазовъ, К. Христовъ, Величковъ, Ем. п.
моряцитъ е винаги въ пригласъ съ воя на морето
Димитровъ, Тр. Куневъ и др.)
(Вгличковъ), т е еж винаги упити отъ нъкакъвъ блънъ
Морскиятъ богъ Посейдонъ намира своя превъз(Райновъ), те еж герои, неустрашими, гордо усмих
създаденъ образъ у Вазова, Л. Стоянова.
ващи се на смъртната опастность, която ги дебне
За Нгптунъ говорятъ Вазовъ, Ив. Мирчевъ и др.
ежечасно по повърхностьта и дълбочините на водата
Русалки вижда по необлтнитъ морски простори М.
(Величковъ), тъхъ смъртьта дебне и придружава
Неволинъ, за тритони споменува Вазовъ, а за Ракипостоянно (Ив. х. Христовъ). Тъ еж творители на
тинъ вълните представляватъ буйно стадо коне,
свътли дъла, носители на свобода, свързватъ разни
сплашени, необуздани и диви.
народи единъ съ другъ, въ ОЧИТБ имъ блъска от
ражението на всички видени далечни страни и земни
Най-сполучливъ образъ на морски властелинъ,
хубости, на всички брегове, които еж видели (Ве
на новъ Посейдонъ, ново чудовище, българския
личковъ). Но тъ еж и стрздалци, привързани като
„Черноморъ" създаде сжщиятъ Ракитинъ:
роби втзчно о корабитъ, често оеждени да не вкуОтъ бисери чертога се издига
сятъ никога благодатьта на родната земя (Ем. п. Ди
На царя на водитъ— Черноморъ.
митровъ). Въ гвхната лъсень звучи като зовъ споЕдна глава е само безмърна,
Кждето всъвга зръе мисъль зла
менътъ за непогребзнитъ имъ другари, чуе се бурята,
Коса отъ водорасли — гжета, черна
смъртьта и рева на океана (Стубелъ). Михаиловски на
ОЧИТБ зеленикави стъкла
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едно мъсто споменава за „кормилникъ" морякъ-водачъ.
Заедно съ своитв кораби моряците еж властелини
на необятната и необуздана стихия, тъ еж калени
въ борбата за превъзмогването й (Величковъ и
др.) Мургави еж отъ зноя и отъ вълнигв (Стубелъ).
Тралновъ посввти на моряцитъ два химна (два ва
рианта).
Корабите еж нишки, които свързватъ далечнитв
части на сввта, тъ плуватъ въчно и пренасятъ жа
дуващия за просторъ човвкъ къмъ сввтли и хубави
страни, тв еж мостове къмъ обгтованитъ земи.
Вазовъ се възхищава:
Корабе плувай, занеси ма
Тамъ, дъто зрей лимонътъ златни,
Тамъ дЪ поезия въчна има
Подъ небосклони благодатни!

а Хр. Ясеновъ се моли:

(Игалия).

Дай ми лодка да преплувамъ непреплувани морета
и да вадя чудесата на неведоми страни.
(Родна пъсень).

Корабитв прзнасять съкровищата на сввта (Вазовъ,
Взличковъ), горди еж, когато се отправятъ въ неизвестенъ пжть (К. Христовъ), лутатъ се всредъ бъса
на чернитв вълни (Величковъ). Тъхъ морето, или
люлее (Цзрковски), или мипва, или руши (Величковъ),
Те еж свътовни скиталци, по никога горди, смъли,
бели, понвкога съ разбити стожери, сь разкжсани
платна (Ем. п. Димитровъ, К. Христов ь, Багряна,
Разцв-втниковъ).
Рибаритв еж неуморимигв морски работници. При
големи опастности тъ вършатъ съ рискъ своето
дело; отъ тъхъ, отъ главата до петитв тече вода,
но тв радостни се смъятъ, или напущатъ спокойния
бръгъ, току що завърнали се отъ ловъ, за да се
хвърлятъ наново въ прегръдките на смъртьта (Ве
личковъ). Нъженъ образъ на рибарка създаде Ст.
Олчзвъ. По-отблизо познава рибаритъ Величковъ,
романтична осанка на рибарка нарисува Ем. п. Ди
митровъ.
Морската флора е застжпена у Ем. п. Димитровъ,
Д. Бабевъ и Др. Морската фауна у Н. Райновъ и
др^ Чайкитв предизвикватъ възхищение у П. Славейковъ, Ем. п. Димитровъ, Ракитинъ, Геновъ
и др.) За албатроси говорятъ Райновъ, А. Калояновъ, за делфини споменуватъ Вазовъ, С. Скитникъ,
Багряна, тюлени —Л. Стояновъ, гларуси — М. Вълчева,
нвкаква морска птица — Стубель и пр.
Островитв всредъ морето еж едни отъ най-пое
тичните и красиви кжтове на земята. Тъ еж тради
ционното мъсто на блаженство за поетите. Вазовъ
пжтувайки съ параходъ, е очарованъ отъ едно малко,
скалисто усамотено островче всредъ Бълото море и
го възпъва въ едно прекрасно стихотворение. ( Калопуло — Италия):
Дайте ми тозъ островъ
съ дивитъ гранити;
Язъ ще го направя
Царство на мечтите.
ГЬД. Шишковъ.

• ще гудя
Два цербера страшни Входа да пазятъ,
Та никакви грижи
Тамо да не влазятъ.

Хр. Ясеновъ е очарованъ отъ видението на единъ
загадъченъ островъ. („Все тоя загадъченъ островъ
и тия гранитни скали).
*
* *
Така въ близо деветдесеть години животъ бъл
гарската поезия може уверено да се похвали съ
значителни морски мотиви, тя има единъ свой, ако
не богатъ, то съ неоспорими ценности и достояния
подрастъкъ — морската поезия, морската поезия
създадена отъ българи, преживвна искренно, дъл
боко и прочувственно отъ ония, които еднакво обичатъ своитв родни поля и планини и своето родно
море и предимно отъ ония, които живвха при мо
рето и се постараха да го разбератъ.
Въ дългата редица отъ творци на нашата морска
поезия личатъ първитв пжтепробивачи на новобългар. ски езикъ и поетически образи, после голвмитъ фигури
на Вазова, Величкова, Пенча Славейкова, Яворова,
Траянова, следъ тъхъ* незавършилитъ още своя
подвигъ наши гордости Ем. п. Димитрозъ, Н. В.
Ракитинъ, Н. Лилиевъ, рано отминалигв Д. Бояджиевъ, . Д. Дебеляновъ, Хр. Ясеновъ и най-после
почти всички млади, като започнемъ съ И. Б. Стубепь, Ел. Б. Багряна, Ив. х. Христовъ и много други.
А между това между младитъ и старитъ, отъ
дъпгия тремъ на българското художествено слово,
малцина еж поетигв, които да не еж засегнали поне
веднажъ. макаръ и само повърхностно морски мотивъ и дори -да не еж споменали въ нвкои свои
стихове думата „море."
Още Константинъ Огняновичъ описва една буря
всредъ морето въ своята поема „Житие светаго
Алексея челов-вка Божия" (1833 г.). Иванъ Стояновичъ въздиша съ мжка за своето племе, което е
разпиляно по земята отъ море до море". („Знай любимий мой родв"—1845). Найденъ Геровъ желае морето:
Сега край море на широко
Язъ искамъ да се прохладя . . .
(»Въ единъ горещий лЪгенъ день")-

На нъколко мъста въ своя „Горски пжтникъ" Г.
Раковски поставя своя герой, войвода — българинъ
на морския бръгъ, като естественна граница на него
вото племе. Той нарича морето „бездно", споменува за
Черното море, възхищава се отъ морския покой.
У Петко Р. Славейкова въ нъколко стихотво
рения срещаме морето: „Поздравъ на Балкана",
„Цариградското устие", много известното „По море
се скитамъ ази", „Разпра между животнитъ." „Ма
рица". Въ „Цариградското устие" той' дава единъ
бъгълъ морски пейзажъ. Въ „По море се скитамъ
ази" моли морето да го приюти — него — отчаяния
човъкъ, а въ „Тжга" намерилъ се всредъ морето,
вижда неуморностьта на морскитъ вълни. За Ботйова
се спомена въ началото на това изложение.

ВЪ БОРБЯ СЪ МОРЕТО.
Б е ш е тридесеть и първи декемврий.
Небето и морето бвха си подали ржка, прибулваики вредъ. Съединени въ една стихия, небето се
оъ снишило до морето, а морето се бв елвло съ
неоето. Вътъръ, енъгъ И вода се въргвха въ не
прекъснати обятия: Еолъ и Посейдонъ се бъха
пригърнали за да танцуватъзименътанцъ . . . Около
фара, оттатъкъ фара и въ басейна виелица
чертаеше своите кривизни, шибаше . . . Пукотътт,

Посвещавамъ на покойния Парашкева
Н. Цаневъ нъкогашенъ старши-помощникъ и пристанищенъ капитанъ.

на вълнитъ върху вълнолома се носеше, като непрекженатъ подземенъ тънтежъ. Вълните се обръ
щаха на гейзери, гейзеригв на воденъ прахъ, а
прахътъ осоляваше енъга, койю се ноевше надъ
пристанищния басейнъ и задъ него на западъ . . .
Пристанището бъ глухо, параходитъ се стържеха
съ възглавниците си о кеятъ и бездействуваха. Само
около Борисъ имаше движение. Той товареше овце,
предназначени за Цариградъ.

Год. V. Брой 6.

Петь парахода б^ха завързани о варненския кей.
Два отъ тъхъ: Борисъ и гръцкия Ермополисъ, треб
ваше тази вечерь, по разписанието си, да заминатъ
за Цариградъ . . . Ц-Ьлъ день товариха и двата,
а къмъ четири часа .
следъ обЪдъ, ко- г—
-*
гато бурята мина
въ усилено кресчендо, гръцкия
преустанови това
ренето на добитъ
ка и свали поход
ния си флегъ. Ко
мандира на Борисъ
далматинеца Яртюричъ, койго по
това.време б е на
к=я,готовъдатръгнезаграда, хвърли
леко презрителенъ
погледъ върху
флага, който се
хлъзгаше надолу
по факъ-мачтата и
отсече на старшия
си помощникъ,
Драгановъ:
— Бои се Ермо
полисъ . . . Я Бо
рисъ, — и той га
льовно загледа ко
раба си, когото
командуваше отъ
петнадесетъ годи
ни насамъ—, е прекрасенъ морякъ!
Да, моятъ клиперъ*) не се страхува Надъ вълнитЬ.
отъ буря! Вий то
варете за да бждемъ готови въ седемь за отпла
ване . . .
И, въ изпълнение на нареждането му, стока и
пжтници продължаваха да се приематъ, добитъкъ
се товареше, кораба се готвеше за отплаване . . .
Въ шесть часа Драгановъ — даде първото изс
вирване и продължи бъгогнята си изъ кораба . . .
. . . Камбаната на кръстосвача Луиза удари се
демь часа . . .
Върху Борисъ се привършваше товаренето на
добитъка. Машината му правеше своята „проба",
котвения руданъ тракаше върху носния навесъ, вър
залата въ „дублини" бъха готови върху кейовитъ
дънери, огнярите имаха готова пара, която се гот
веше да излезе изъ предпазителните клапани . . .
•Седемъ и половина удари! . . . Дртюричъ още
го нямаше. Драгановъ и младшия помощникъ Тодоровъ радостно протриха ржце: вероятно, командиря имъ 6% решилъ да последва примъра на
Ермополисъ. Настана оживление измежду обслугата,
зашушукаха си: дано командирътъ да е отм-внилъ
намерението си да заминава! Я и имаше причина
уважителна, повелителна, която можеше да отмъни
разписанието имъ . . .
Луиза биеше осемь часа . . . /
Върху кеятъ бавно и разкрачено се приближа
ваше внушителната фигура на Артюрича, който
стжпи на корабната стълба:
— Готово ли е ? — изгърмъ гласътъ му, въ който
се чуваше и виното, погълнато въ поголъмо ко
личество.
*) Корабъ съ осгьръ гръбнакъ.
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— Господинъ команданте, бурята е силна, увели
чава се, барометъра много е спадчалъ, а и обслу
гата моли да останемъ . . .
— Що-о? — гръмна пакъ виното у Артирюча.—
Дзъсъмъ мо рякъ!
Мо - рякъ съмъ !
*1
Обичамъ морето и
не се плаша отъ
него. Който се бои
,< г
отъ морето - да
^^
остане на бръга!
Готсво? . . . Хайде,
всички по местата
си! — и той свирна
- А 1*1
съ пищялката си.
Горния подъ б е
прег.ълненъ: сръднага часть съ петдесетьглавиедъръ
добитъкъ, а зад
ната — съ четиркстотинъ овце и ко
зи и съ разни стоки:
брашно, пастарм а . . . Въ кърмсвия хамбаръ бъха
настанени двеста
и седемдесеть и
двама души пжтници турски мохаджири — мжже, же
ни и деца, които
имаха само единъ
отаоръ за въздухъ
— единъ отворенъ
входникъ. Въ дол
ните хамбари бъха
Рис. отъ Ял Мутафовъ. натоварени две хи
ляди торби жито,
предназначено за Пирея.
Последваха три продължителни изсвирвания . . .
Котвената верига се навивашена руданътъ. Дртюричъ резко даваше своите заповеди и щомъ котвата
се вдигна върху носътъ, Борисъ запълзя къмъ изхода...
Щомъ подаде носътъ си къмъ края на въл
нолома — валътъ — дългиятъ, широкиятъ, бъловърхиятъ валъ на бурята- пръскайки се о фарътъ
пръсна се и о носътъ на Ьориса, вдигна струи до
върха на стожерите му, леко нахлу презъ носа,
пробътна подъ средата му, повдигна кърмата му
и го предаде на друга вълна. Тя го пое, вдигна
го, пробъгна подъ него и покрай стенитЪ му и го
предаде на друга . . . Занизаха се т ъ — п о д ъ но
сътъ, средата и кърмата; подь носътъ, средата и
кърмата: морска люлка, родена отъ северъ-североизточния вътъръ, който тази сутринь започна . . .
Фарътъ на Галата, къмъ чийто траверсъ под
хождаха, едва разкжсвашз снъжната виелица . . .
Яртюричъ взе направлението си отъ фара и при
ложи курсъ върху Босфора . . ; Занизаха се сега
вълните отъ Л-БВО на кърмата, презъ средата, къмъ
носътъ . . . Заудряха, като бомбени бухалки въ
лЪвата стена и засвириха новъ ганцъна Бориса, който
отъ двадесеть години насамъ б е научилъ и танцу
ваше всичките черноморски танцове превъзходно.
Легналъ въ курсъ юго-югоизтокъ Борисъ съ ме
ханическа равномърность се завъртъ като грамадно
врътено, на което тласъцитъ идъха въ лъво и отзадъ: идъше валътъ въ лЪво на кърмата и изкачаше въ дъхно предъ носътъ: морски танцъ, единъ
отъ най-удобните за корабите . . .
Ч
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И, неотминалъ даже миля, той загуби светлината
на Галатенския фаръ, който потъна въ виелицата . . .
Свираха стожернигв крепила, леко засвъткаха вър
ховете на стожеритЪ, светеха гривите на ВЪЛНИГБ
свът-вше и грамадния разсвкъ отъ скачкитъ на
кораба, приличащъ на разяренъ конь, който
вдига преднигв си крака и рита съ задните . . .
Тодоровъ бта дежуренъ. Спрълъ се на средата
на моста и опрълъ ржце върху парапета, той пу
шеше цигарата си съ спокойствието на морякъ и
службашъ, който познава само своята работа и
длъжность. Спокойно той гледаше свътящитъ ва
лове, които, като нападаща армия съ невиждана
енергия, шумяха, виеха, съскаха, атакуваха, раздрусваха, обливаха; изравняваха се съ кърмата за
да я повдигнатъ, провираха се подъ кораба — за
да издигнатъ носътъ му; вдигаха носътъ за да го
бутнатъ въ яма, цела бялнала се и светнала, като
разтопена лава. Новъ валъ атакуваше въ лъво и
изкачаше отпредъ . . , а огънчето въ устата на
Тодоровъ—равномерно светваше, както и когато
Борисъ хвърчеше и при тихо море.
Галата съ всвка измината минута оставаше наназадъ, а Борисъ все по-вече излизаше изъ района
закрилянъ отъ Балчишкия заливъ, който при северъ—северо-източния вътъръ е едно осезателно закритие за часть отъ черноморското крайбрежие, за
тази часть, въ която още кораба пжтувзше.
Въ единадесетъ часа, когато Борисъ бъ около
траверса на носъ Емине, който отстоеше, на еди
надесетъ мили и не се виждаше о/ъ заснъжието,
валоветъ бЪха увеличили своя ръстъ, а тъй сжщо—
и светлината си на разтопена лава и фосфоръ.
Снъгътъ бъ намалълъ, но вътърътъ съ сжщата
енергия продължаваше зимната си песень. Борисъ
хлътваше въ яма за да изкочи върху гребени отъ
фосфоръ, хлътваше въ ями отъ фосфоръ и очак
ваше удари отъ разтопенъ металъ въ лЪво-кърмовата си страна . . . Воловете, привързани о
стенитъ изнемогваха отъ корабнитъ скокове и съ
сила се блъскаха единъ о други или въ стенит-Б
и падаха: падаха за да станатъ и пакъ за да паднатъ . . . Обливани отъ вълните, КОЗИТЕ крещяха;
мучеха и воловете . . .
Тодоровъ се обърна къмъ кърмчията:
— Вълнението ще умори добитъка . . . А и бу
рята се усилва . . . — сви той неприятно вежди и
не пожела да запали нова цигара—.Требваше въ
Варна да останемъ . . . Да, требваше . . .
Морето свЪтеше . . . Цътюто море свътеше отъ
валове: лудъ зименъ танцъ на стихията отъ край
до край . . .
. . . Въ полунощь Драгановъ встжпи на моста,
сви вежди, вдавайки ги въ простора и додаде:
— Най-малкото е, че стоката и добитъка отъ подътъ ще ги загубимъ . . . Лошо стори Артюричъ,
че тръгна . . .
— Да го убедимъ да избътаме въ Бургазъ п о н е . . .
Тъкмо сега е моментътъ да поемемъ валовете въ
дъсно отзадъ и — право върху Созополъ.
— Еднъжъ му говорихъ, не желая втори пжть да
го убеждавамъ . . .
— Отивамъ да си подремна . . . и Тодоровъ,
предалъ дежурството си, слъзе, влезе въ кабината
си и, както бъ- облеченъ, легна на канапето,
стБгайки главата и краката си о стенитЬ, за да не
бжде изтърсенъ отъ вълнението.
Умората бързо прихлупи клепките му, а вълне
нието отдавна му бъ станало елементъ, подъ койго
по-лесно заспиваше . . . Вълнението го люлееше,
а той сънуваше; сънуваше, че се намира въ нъкакъвъ си Смирненски баръ, гдето посрещаше новата
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година . . . И въ най-сладкия сънь нъщо тресна
надъ главата му:
— Ставай, потъваме! — чу той, вратцата му се
отвори и светна въ кабината.
Той отвори очи, които паднаха върху часовникътъ,
който показваше вече три, а после и върху Дра
гановъ, който го раздруса за рамото:
— Вълна залъ презъ кърмата та чакъ,до носътъ
и преля въ кумина. Огнищата — огасени! Заповъдь: всичко отъ подътъ да се изхвърли! Аргюричъ изтрезня отъ геройството си, но кжсно е вече
да се отправимъ къмъ Бургазъ . . . Ти бътай на
носътъ съ половината моряци, азъ оставамъ на
кърмата. Ръжи въжетата на воловетъ и ги тлас
кайте въ морето!
Изкочиха и двамата . . .
Мукане, виене, блъене, козешки кръсъкъ се сме
сиха следъ минута въ хаоса на бурята, която взе
маше първигв си жертви . . . Моряшките ржце
мжжки работъха и изхвърляха всичко отъ п о д ъ т ъ . . .
Товарътъ, който б е натоваренъ за цъ\пъ день,
бъ изхаърленъ за половина часъ.
На Борисъ олекна и водопадитъ върху него намалеха и по-^есно се изливаха.
Входникътъ върху третокласните пжтници „на
глухо" затвориха. Корабника и дърводелеца зашетаха 0;<оло задното кърмилно колело за да го
приготвятъ за въ случай, че се скжсатъ тегличите.
А веригата на тегличите даваше такава слабина,
че б е страшно да се гледа на нея . . . Паралела
на Бургазъ бъ- останалъ далече назадъ . . . Сега
тЪ се носеха съ своитъ десеть мили ходъ най малко
южно отъ паралела на Маслинения нось, безъ да
се вземаше предъ видъ тласъка, отъ бурята, която
имъ бе дала вече много мили на югъ отъ снощи
насамъ . . .
Борисъ легвше на югъ, гоненъ отъ валове, които
като грамадни чукове се стоварваха върху кърмата
му, обливайки го за мигъ съ по стотина тона вода,
обърната на пъна. Пъната се биеше о стените и,
неуспела да се изтече презъ мъртвигв портички,
биваше настигвана отъ другъ валъ, който на редътъ си тръбзаше да се изтича. И другъ в а л ъ . . .
безбройни валове, които се гонеха презъ кърмата
къмъ носа, обращайки кораба въ кипящъ басейнъ,
чиято дълбочина бъ: равна на парапетното равнище,
въ което газеха и плаваха моряците . . .
Морето гортзше, като сплавъ подъ хиляди огньове,
небето фучешг, като предъ събаряне на небосвода,
а ДВЪТ-Б — б%ха стихия, равна на библейския хаосъ,
предшестващъ сътворението на света: котелъ,
който клокочеше съ огнена и пламнала вода,
по температура равна на ледъ . . .
Глухо и тъжно подъ мостътъ прозвъня камбан
ката, известявайки, че часътъ е четири.
Небето и морето вилнееха, вилнееха съ увели
чаваща се сила . . .
Цълата Обслуга бъ на кракъ. Артюричъ, Драга
новъ, Тодоровъ и корабника барба Андонъ, бъха
върху мостътъ. Кърмчията при ВСБКИ ударъ на
валоветъ бързо даваше кърмилото въ дъсно: втурнатия презъ кърмата валъ отблъскваше носътъ въ
лъво, издавайки стената въ паралелна линия на
валовете: опастность, отъ която требваше да се
пазятъ като отъ сигурно прихлупване на кораба . . .
И тримата механици беха въ машината за да обуздаватъ винта, който изкачаше извънъ водата.
Моряците бЪха подъ моста, готови при първия
повикъ да изпълнятъ и най-опасното поръчение . . .
Щрекъ, бдителность, напрегнатость предъ живота
и смъртьта владееше въ всички жгли на кораба . . .
Валовете си играеха съ кораба и обслугата му,
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както клокочащите смерчоподобни върхове на клокочащъ котелъ могатъ да си играятъ съ треска,
върху която се спасяватъ мравки . . .
Часътъ б е шесть . . . Л до зората.имаше още
единъ часъ . . .
Вс^ка минута бъ часъ, а всеки часъ денонощие . . .
Я вс^ки втурнатъ валъ е или смърть, или отла
гане на смъргьта, която, ако не иде съ този валъ
ще
дойде съ следващия, съ последующия,
съ нЪкой отъ валовете, които безъ спиръ се ни
жеха съ механическа равномърность . . .
. . . Лека-полека зората раздираше тъмнината . . .
Вълните гаснаха, обръщайки се въ бЪло- млечни
гриви. Редкия снтзгъ — продължаваше да се носи,
като огромна метла съ безбройни витлообразни
нишки . . .
Гърдите на моряците въздъхнаха предъ блъдн-вющата зора, която, макаръ и заснежена, внесе
просвътъ въ душите имъ.
Всички очи оть кораба се насочиха на дъсно:
брЪгъ не се виждаше . . . Непрекъснатата люлка,
която само за моментъ ги задържаше на гребе
ните, не даваше възможность продължително да
се наблюдава. Аргюричъ заповяда на единъ морякъ да се изкачи на предния стожеръ. Моряка
бързо залази по крепилата. Всички очи го послед
ваха . . . Изкачилъ се и привързалъ се о горния
край на крепилата и, люлъещъ се като върху върхътъ на топола — той проточи врагъ къмъ посо
ката, отгдето се очакваше бръта и презъ заснъжието, което вече се увеличаваше", той не откжсваше
очи . . . Следъ малко той викна:
— Бр^га . . . да! бръта . . . вижца се . . .
— Кой бръгъ? . . . Не се ли вижда нъкой ф а р ъ ?
— впери Яртюричъ обнадеждени очи. — Търси Босфора!
— Неясно е . . . Всичко е покрито съ снътъ . . ,
И право по носа се вижда боътъ . . .
Двадесеть минути моряка вперва очи и Босфора остана неоткритъ. Колкото по-вече снега
увеличаваше снежинките си, толкова моряка посилно вперва очите си, съ надежда дано да зърне
нещо познато, което имъ би дало указание за близостьта на пролива . . . Следъ мглко снъта
завалъ на едри парцали и скри бръга . . . Съвършенно го скри.
Отъ четирмата на моста се състави съветъ.
Съветътъ реши —да се изчака: ще се обърне носътъ срещу вълните и ще се чака проясняването
на атмосферата.
Решението бъ взето, но до изпълнението му имаше
единъ периодъ и едно предисловие, равни на ме
дицинската операция, която има само двадесеть и
петь процента сполука. За да се дойдеше срещу
вътъра тръбваше да се премине единъ периодъ
отъ паралелно простояване на валовете, които мо
жеха въ мигъ да прохлупятъ кораба ^ . . Перспек
тивата бъ спасителна, но и рискована . . .
Чрезъ проговорната тржба Дртюричъ уведоми
механиците за маневр?та и хвана ржчката на те
леграфа . . . Съ другата си ржка той даде заповъдь на кърмчията да започне бавно да завива
срещу ВЪЛНИТЕ . . . въ лъво . . .
. . . Ето . . . иде валътъ, страшния валъ, койго
ще дойде още еднъжъ косо, само още еднъжъ
косо къмъ стената . . . Той е като десеть метрова
стена, стена съ гиганска грива, която ей-сега ще
залее . . . Цълата обслуга е настръхнала, набли
жава валътъ, страшенъ като чукъ, който може . . .
не се знае какво може . . .
Бухъ — трясъ! удари той около средата, прелъ
презъ целия мостъ, хвърли вода въ кумина, на
прави на парчета лъвата лодка и наведе стената
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до такава степень, че всичко задрънча, както ни
кога презъ тази нощь.
—Въ дъсно! — побледнълъ викна Артюричъ, отказ
вайки се отъ маневрата, която, б е ясно, имаше само
десеть процента сполука, а, може би, и помалко . . .
Не можеше да се излъзе срещу вътърътъ, а
брегътъ бе насреща . . .
Брегътъ е насреща, а страшнитъ валове еж отзадъ.
Брегътъ насреща, а валовете отзадъ — е равно
на сигурна гибелъ . . .
Следъ минута, две, петь, десеть . . . половина
часъ Борисъ ще бжде обърнатъ на отломъци върху
брегътъ нътде, вероятно, близо около пролива . . .
Шансовете за спасение отъ минута на минута намаляватъ . . .
Валовете почнаха да взематъ формата на смер
чоподобни могили . . .
Лртюричъ се хвана за главата и рече на Драганова:
— Свършено е ! . . . Борисъ никога вече нъма да
види пристанище; Раздайте спасителни пояси на
пжтницит-в! Покажете имъ какъ да си ги привържатъ , . . Пригответе неколко ракети I . . .
Съветътъ вземаше последното си решение;
— Ще поемемъ въ дъсно, ще се приближимъ до
бр^га до послядня възможность и ще диримъ
Босфора . . . Яко не намъримъ Босфора пакъ ще
се опитаме да се обърнемъ срещу вълните. Не
успеемъ ли и втория пжть — съ пълна пара ще
ударимъ върху брътътъ и кой какъ може да се с п а с . . .
— Бръгътъ! — викна Тодоровъ съ нечовешки
гласъ и изхвърли ржката си въ лъво, гдето сочеше
н^що мъгливо и високо, катообелискъ, презъ снеж
ната паяжина.
— Въ лъво! — гръмна Артюричъ къмъ кърмчията.
— Фарътъ! — пое барба Яндонъ и въ мигъ скочи
до кърмчията.
— Босфора ! — съ светнало лице завърши Драгановъ.
Тракна на единъ дъхъ кърмилната машинка подъ
мостътъ и следъ минута Борисъ мина само на около
стотина метра отъ фара Румели, въ чиито камъни
щ е ш е да се разбие, ако бе закъснълъ.
Електричество пробегна по всичките гвла предъ
опастностьта, която избътнаха . . . Избегнаха въ
самия моментъ на загиването си . . .
Следъ неколко легания отъ стена на стена, въ
които подътъ ставаше стена, а стената — подъ,
Борисъ завърть носътъ си на дъсно, и тиканъ още
въ кърмата, следъ минута-две престана да бжде
разяренъ конь, който непрекъснато скача и рита . . .
ВСИЧКИТЕ въздъхнаха и отправиха нагоре благодарственъ погледъ . . . Спасени 1 . . . Единъ на другъ
си заржеиха ржцетъ:
— Честита нова-година ! Честитъ новъ ж и в о т ъ ! . . .
Чаша съ конякъ тръгна да обикаля изъ ржцетв
на моряците . . .
Борисъ заплава въ равна вода . . . Пресече Кавакъ, гдето никакъвъ водачъ не се оказа да го
чака, продължи до Бейкосъ, гдето обслугитъ на
застаналите на когва кораби съ очудване и адми
рация загледаха изтръгналия се изъ обятията на
Черното море тъхенъ събратъ и, като герой, той
продължи надолу по Босфора съ куминъ, цълъ
побълялъ отъ испарената соль . . .
. . . . Сжщия день Яртюричъ даде своятъ рапортъ
за изхвърленить стоки и за разните аварии върху
кораба, а въ корабния си дневникъ силата на бу
рята тойя отбеляза съ цифрата — 12, обозначаваща
крайния предълъ на вътъра — урагана, опреде
ление, което снощи цариградското пристанищно
капитанство бъ оповестило... за силата на върлу
ващата въ Черото море буря . . .
София, 28 септемврий 1928 год,
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„ЛЕНТД" . . .
(1-ва конференция. Ученически летовища — Варна).
Собственость на отделение за Кул
турни учреждения и фондове. М. Н. П.
Главенъ режисьоръ: Н. Ьалабановъ.

I.
Апаратътъ е насоченъ къмъ летящия влакъ за
Варна. . . .
Доктори, инспектори, учители, диргктори, профе
сори и управители, на диспансери, общественици и
организатори на детски колонии, еж потници въ
бързия влакь, койго спира само на гари, въ които
еднообразно се повтаря: — на бързайте, г-да, има и
другъ тренъ! . . .
Въ второкласните купета еж тия съ рефератите.
Въ третокласните — разпалено се уформява опози
цията . . . Създава се настроение: говори се съ
жестове — ржкомахане, тукъ-тамъ споръсъ доста повишенъ тонъ и закани срещу никаква кауза, че
лекарите искали да отнематъ ржкозодството на лътовищата отъ ТЪХНИТБ съчинители . . .
Цълиятъ трзнъ, тъй като на американски филмъ,
е изпьлненъ сь сериозни лица и фигури. Всички пжтници носять вь ржце и въ чанти реферати . . . Умис
лени, загрижени за бждецето на детските летовища
въ които е вложена държавническа идея . .
Ржчката на апарата се върти: малките фигурки
аперцгпивно пъквать; четатъ, спорятъ, махагь ши
роко съ ржце и се изгубватъ. . . Тренътъ си лети
изъ красивите дефилета.
Варна.
На гарата еж главните. Главния режисьоръ се
ужасява, виждайки, че всеки слязалъ отъ трена пжтникъ, носи и размахва въ ржце рефератъ. Седемь
дузини делегати и толкова реферати!
Между веждите му се яви бръчка и гримаса на
недоволство сви красивото му лице. Щабьтъ е отъ
прочути доктори и инспектори. „Мусала" поглъща
делегатите. На петия етажъ — върхътъ на хотела —
изъ коридорите се декламира. Отъ всички стаи се
звъни — прислугата тича въ ужасъ. Не така лесно
се услужаа на конгресисти, които идватъ съ рефе
рати и еж боево настроени . . .
Тукъ лентата прекжева. Сутриньта кйно-апарата
е поставен ь въ обширния дворъ на Девическата
гимназия. Покрай желъзната ограда се разхождатъ
еденично и на групи делегати, търсейки входа къмъ
грамадната сграда. Обширната зала се пълни съ
лица, искрящи самочувствие и по които се чувстватъ
тръпки отъ предреферентна треска.
Залата шуми.
.
•
II.
Конгреса.
Едно малко звънче приканва всички да заематъ
редиците столове.
Явява се красивата, съ момчешко лице, фигура на
началствующия, който по делегация на Министера,
приветствува конгреса съ хубави думи, въ които и
последната запетайка не е излишна:
. . . — Времето е кратко, господа, реферати много...
Тъй като на кинематографна лента, всичко требва
да мине бързо, ясно, отревисто . . . За рефератъ
давамъ 40 минути, за изложение 10, за говорене 5
а за лични обяснения 2% минути, Председатель—
този, секретарь — онзи . . .
Конгресътъ беше залянъ съ студенъ душъ. Словоохотлизлитъ прихапаха устни. Нъхои пъкъ въздъх
наха озлгкчено, защото не всЬки беше сигуренъ въ
стоиностьта на реферата си. И всички въ дънъ-душа
признаха правотата на думите му
Много тетрадки се свиха на маркучъ, а изрезки

листа прошумъха., въ вжтрешнитъ джобове на пал
тата . . .
Лентата се задвижи: Председателствува"щия из
бърса пененето въ крайчеца на бъла кърпа,.повдигна
ржка и посочи сь моливъ единъ едьръ, здравенякъ
докторъ, и тоги се изтжпи съ изпъчени гърди на
трибуната. Наклони широко чело и обне съ погледъ
цълата аудитория.
Нъкои конгресист.чи приплетоха коси, згушили
глава до глава:
— Кой? . . .
— Д-ръ Ив. Горановъ.
— Този... за модерните танци и кжеитъ рокли ?!. . .
— Сжщия!
Нъкои делегатки присвиха, сь треперящи пръсти,
деколтетата си и неволно подръпнаха надолу кжеитъ
си рокли . . .
Любопитството бъше голъмо. Пълното чгрвено до
кръвь лице на доктора малко прибл"Бдня.
Той заговори бавно, натъртено, сигуренъ въ ефекта
на здравите мисли . . . Започна съ възбудите и
каляемостьта на здравето . . . българско производ
ство; раздруса голъмия „ораторъ"—статистиката;
ужаси аудиторията съ процентите на изкривените
гръбнаци; нахълта въ пиркотизирането и представи
една ужасна погребална процесия отъ 49,030 ковчези
на смъртность годишно въ България на деца до 17
годишна възрасть.
Нъкои конгресистки затулиха очи съ ржце, мис
лейки съ тржпки за: третини, деветини и хиляди
панахиди на цвла армия разплакани родители!. . .
Следъ ужасъ спасение! . . . Представи летови
щата като спасителни станции — Тамъ старците се
подмладяватъ — жените разхубавяватъ . . . и всички
болести, като съ ржка, откжеватъ отъ изстрадали
души. . . .
Звънчето на председателя го предупреди и той,
като контрабандира още нъколко фрази, слезе отъ
трибуната съ широко разперени, като пророкъ, ржце.
За мигъ освободеното мъсто се заема отъ из
вестния ратникъ по морелъчението: Професоръ Д-ръ
П. Стояновъ. Пълната остра брада, дебели български
извити вежди, бързъ говоръ при полуусмихнати устни
— издаваха българския ученъ. Всички погледи се
впиха въ него. Съ цвътистъ школуванъ говоръ набързо изтъкна преимуществото на морето, тамъ
гдето се родила първата жива клетка и нарече деле
гатите „морски животни" . . . (Предъ авторитета
никой не протестира). Препоржча лекото облекло и
храна отъ риба и раци; разкри грамадните размири
на лимфатизъмъ и живеница между населението, и
съ положителность подгвърди: че Българския Народенъ Морски Сговоръ е пьрви, който организира
първите морски.ученически колонии, и най-силно
съдействува за техното популяризиране.
— Яжъ соль, пий солена вода, цери се съ соль,
живей край море! .... .
Трети по редъ се яви Софийския лекарь д-ръ
шумановъ. На катедрата изгре пълно като месе
чината обло лице и започна да пръска ултравиоле
тови лжчи . . . Студътъ е здраве . . . привичката
природа — Хвърли делегатите целъ векъ назадъ
въ историческия развой на колониите; пропжтува
континента, създаде мечтателно настроение . . . Не
пропустна да прояви традиционната слабость на со
фиянци: да се похвалятъ Софийските ученически
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колонии, макаръ и да знаеше, че въ Т-БХЪ е имало
сърдцераздирателни приключения и твърдне пи
кантни случки . . . Неимоверно бъше силенъ въ изводитъ си по радиоактивностьта на лжчитв и морето.
Навлвзе въ кухните и спалните на колониститъ и
тъкмо на най-чувствителното мъсто: кой да бжде
диктаторъ въ колониите, фаталното звънче го
призова къмъ . . . свършъкъ.
Появява се фигурата на единъ докторъ — български
американецъ.
Изъ обемистата му папка се заизваждаха цълъ
купъ планрве и правилници за американскитъ ко• лонии. И въ последствие на една маса, задъ деле
гатите, се яви рекламна изложба съ ореолъ: кли
шето на доларитъ. Делегатите съ свито сърдце
въздъхнаха: — да . . . да, доларитъ! . . .
Той завърши: държава-а . . . министерството съ
санитарната дирекция, ржка за ржка, и цвътецътъ
— българското дете, ще цъвне правилно красиво . . .
Да.

I
|
|

Така е . . .

На лентата се прохльзна младо красиво докторче,
съ физиономия на току що завършилъ студентъ . . .
Две гимназиални учителки, седящи въ лъво на редициттз, си пришепнаха: Д-ръ Петровъ . . . какво
хубаво момче! . . .
Той говори за директни и индиректни причини . . .
Рахитъ . . . и Ергостевинъ, като най-ново епохално
откритие въ лечението; интердеурниттв промени и
пр. Цълъ редъ побългарзни думи, примесени съ
числа . . . цълата аудитория свиваше рамена въ не
доумение, обаче мнозина си даваха вицъ че всичко
еж разбрали . . .
Двама учители решаваха въ тетрадкитъ си даде
ната огъ доктора задача: Единъ джбъ изпарява 120
литри вода. Колко.литра ще изпари напр. Лонгсза?...
Звънчето.
Катедрата се заема отъ една широкоплещеста
здрава дама. (Сигуръ лъкарка на Д-во Здравецъ).
Ораторката описа въ поетиченъ видъ Панчеревската
колония . . . А делегатитъ си представяха: красиви
павилиони, кацнали край прашно шосе; лътящи ав
томобили, облаци прахъ . . . и слуги съ каци вода,
поливатъ предъ тъхъ държавното шосе . . .
Напълни черната дъска съ формули:
* ' * ' !Ч.т
Всичко сумира въ „нвмове". И всички разбраха ; нъма
млъко, нъма здраве, нъма Колония — нъма животъ
за слабосилни деца . . .
На сцената са появи зземвната фигура на Вра
чанския Окржженъ — Цвътко П. Съ лице розово, обло
като разцъвналь слънчогледъ, глава обла, низко под
стригани коси. Той ръзко изкочй изъ пжтя на медицчгъ и хвана този на: летовищата като възпита
телен ь факторъ, Безъ цифри и пресилени фрази,
нахвърля щрихи за детскигв представи, общежитието
и пр. даже не употреби думигъ: перцепция и аперцепция, нито открива и закрива скоби, слабость на
вевки педагогъ . . . Съ описателенъ говоръ покри
цвла България съ детски лътовища и се оттегли,
преди звънеца да го смъни отъ апарата. Конгресътъ
бвше педагогично настроенъ и тръбваше разведрение.
Появи се Станимжшкото Дружество за безплатни
трапезарии. Неговия предстазитель взе позата на
англо-американски проповедникъ и изброи 37 теми,
за беседи съ децата, по една на день . . . (Рецепта
за единъ месецъ).
1. Признатъ гръхъ, не е грвхъ.
2. Обичьта на майките, че сме днесь . . . какъ и
защо родени и пр. пр.

!
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На деветия день: разплакваме децата, като имъ
напомнюваме, че тъхнитъ майки сега жалятъ . . .
съ сълзи за своитъ чада . . .
Кантъ, Фихте, Шопенхауеръ . . . Моралъ и Бо
жество. Всичко това, въ форма на теми — беседи съ
деца до 10 годишна възрасть . . .
Конгресътъ изпада въ сантименталность. Лентата
се движи . . .
Смъна. Д-ръ Василева описва детската храна въ
колониите. Д-ръ Недълковъ, човека на дълото, зиме
и лъте на поста си, се яви силенъ защитникъ на
морелвчението. Заинтригува конгреса съ резултатите
добити въ морския санаториумъ. Всички делегати
пожелаха да видятъ док! ора въ престилка между
децата . . .
Известния морякъ Славяновъ, делегатъ на Б. Н.
М. С, който тъй много ратува за морската идея —
колонии и колонизация на черноморския бръгъ, леко,
но чуто заговори: Да . . . по малко приказки и те
ории . . . по-вече работа, и всъки ще види силата
на морето . . . Божия даръ! . . .
Като метеоръ се появи единъ Софийски основенъ,
бившъ, но не и бждащъ . . . ржководитель на ко--,
лония. Разкри нъкои' недъзи въ ржководния нешколувань персоналъ; хвърли бомба всредъ едно учи
лищно настоятелство; схапа една недобросъвестна
докторица — ржководителка, и отлети, преди звъ
неца, въ крайните редици на делегатитъ . . .
Макъ Яланъ — американецъ — ржководитель на
колонията на християнското младежко д-во. Говори съ
две уста: преводъ отъ единъ тънъкъ, като въ корсетъ господин ь. Разграничи колония отъ лагеръ и
що требвало да знае и чувства всеки ржководи
тель . . .
Още не довършилъ, задъ пълното му твло се
появи единъ черепъ, наподобяваш/ъ смъртьта, тамъ
нъкжде отъ Старо-Загорския край. Този намъри само
нъколко думи: отрицание въ отрицателното . . .
смрадъ и нищета въ немотията. Нъма положителность въ положителното, нито смисъль въ смисълът а...
См^ни го пъленъ контрастъ. На сцената, предъ
апарата се появи симпатична госпожица — възпитателка въ „Здравецъ". Младите делегати разнесоха
името: Тинка Д. Тя разкри мили сцени, игри и пес
нички изъ детскигв колонии, държайки въ ржце
купъ фотографии — картички. Внесе малко развед
рение всръдъ мрачно настроение на конгреса . . .
Д-ръ Кутинчевъ описа детската колония въ Своге.
Даскаловъ отъ Луковитъ обясни какъ се събиратъ
пари за колонии. Той каза хубави думи за органи
зирана дейность, и покани делегатите да иматъ
въра въ Бога —средства лесно се събиратъ . . .
За мигъ се появиха още двама делегати. Първия
— отъ санитарната дирекция, втория — представитель
на софийското училищно настоятелство. И двамата
говориха върху средствата.
Малъкъ инцидентъ:
Възпъленъ господинъ съ извънредно червенъ
вратъ, нъкжде отъ къмъ Бургазския край, заговори
отъ м^сто съ тонъ отъ фа - диезъ. Повиши тона
на две октави и съ кръсъци се нахвърля противъ
пиркетизирането . . . което внесло смутъ. Хвърли
упреци къмъ Министерството — респективно — първия
референчикъ.
Председательтъ го покани къмъ умъреность.
— Лзъ протестирамъ! . . . Вие казахте че . . .
нъщо като . . .
— Казахъ! . . .
— Ще си вземете думите . . . (не се чува).
— Казахъ ! . . .
И действително, казаното, си остана казано. Режи
сьора не се шегува.
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Некой запита Д-ръ Горановъ: — кажете моля на
коя улица въ София е клиниката Ви за нервно
болни? . . . *"
Прочете се резолюция, сумираща изказаните по
желания и се избра 12 членна комисия, която да
изработи климатична карта и общи правилници за
летовищата.
Конференцията се закри съ хубави думи и искренни
извинения отъ главния на главните „ако КБКОГО е
огорчилъ" . , .
Следъ обедъ кино въ кинематографъ: беседа за
черноморското крайбрежие отъ Г. Славяновъ и
лента отъ санаториума.
На другия день конгреса въ дълга редица авто-
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мобили посети двореца Евксиноградъ и санаториума.
Въ дворцовите цветарници се виждаха цъвнали
цветя, подъ морски климатъ; въ санаториума — цъв
нали туберкулозни рани, лекувани съ положителность.
Мощно и безкрайно благодатно е нашето м о р е ! . . .
Следва:
Ш серия.
(Кратко съдържание).
Д-ръ Горановъ .дирижира пъсеньта „Мила ро
дино" сь широко разперени ржце . . . Лъсни
соло: отъ женски директоръ и мжжки фотографъ.
Сърдцераздирателна драма съ една конгресистка
връхъ миноноската вънъ отъ пристанището. Балабановъ въ мокро бельо . . . Фантомътъ въ трена.

IX. ОЛИМПИЛДЯ — ЯМСТЕРДЯМЪ
1928 Г.
ч
Състезания съ 6 и 8 метрови яхти отъ 2 до 9 августъ
1928 год. въ 2шс1ег2ее и съ 12 футови гички въ
Вшгеп— близо до Ямстердамъ.
Вс^ка нация трьбва да изпрати до 21 юний 1928 го
дина списъкъ на участниците, съ които проектира
да се състезава. Всички индивидуални и групови
списъци требва да бждатъ получени до 12 юлий
1928 год.
Промените въ записванията требва да бждатъ
получени до 23 юлий т. год.
А. Общи правила (валидни за тритв класа).
I. Надбягванията ще станатъ съгласно правилата на
международния Яхтъ Съюзъ, до толкова до колкото
настоящите „общи правила" не се отклоняватъ отъ
тъхъ. Никакви оплаквания отъ решенията на журито
нз се допущатъ. Оплаквания отъ решения по не
техническа материя, обаче, могътъ да се решатъ
отъ апелационнитъ сждии, когато това се поиска
отъ съперниците или отъ тъхнитъ представители.
II. Правителството на Нидерландия респ. кралскиятъ
Нидерландски яхтъ съюзъ си запазва правото на
измйнение и допълнение на „Общите правила за
състезания съ яхти на олимпийските игри 1928 г."
Ш. а) Яко следъ известенъ срокъ, точно опредъленъ
за всеки класъ споредъ дължината на курса, никоя
отъ яхтите не би достигнала до края, само тоя фактъ
би билъ достатъченъ да се скжси курса.
в) Яко следъ едно определено число часове, точно
указано за всъки класъ, никоя отъ яхтите отъ тоя
класъ не би достигнала края ,(даже и на скжсения
курсъ), състезанието тръбва да бжде отменено.
IV. Любитель е всъки, който удовлетворява минимал
ните изисквания, установени отъ Международниятъ
олимпийски комитетъ.
Съперницит-Б тръбва да бждатъ членове на единъ
известенъ яхтъ клубъ.
Морските офицери отъ военните флоги или отъ
търговски флотъ еж признати за любители.
V. Всички съперници тръбва да бждатъ напълно
запознати съ правилата за състезания.
Б. Гонки съ международните 8 метрови яхти.
а. общи правила.
1. За всека страна ще се допусне единъ единственъ сьперникъ съ една яхта и съ една национална

обслуга отъ 6 любители максимумъ. Никакви огра
ничения нъма да се правятъ по отношение националностьта на строителя на допустнатата яхта или тоя
на конструктора на ветроходното въоржжение, нито
пъкь до местото кждъто яхтата е била направена.
2. Националната власть на всека съперничаща
страна взема отговорностьта за валидностьта на до
кумента за състезание на допустнатата яхта.
3. Яхтитъ, влизащи въ този класъ, тръбва да се
явятъ на разположение на журито въ Ямстердамъ
за контролъ преди или презъ време на състезанията
по 3 дни преди датата определена за първата гонка.
4. Въ случай, че журито установи, че данните на
една яхта не удовлетворяватъ международните пра
вила, нито пъкъ еж споредъ документа за състезание,
яхтата ще бждз неотменно изключена отъ участие
въ олимпийските състезания.
б. Правила за гонките.
1. Ще има седемъ гонки.
2. Следъ четвъртата гонка на една обслуга, която
не е била нито взднъжъ първа, втора или трета,
тя ще прекрати състезанието.
3. Следъ седмата гонка ще бжде обявена за по
бедитель тая обслуга, която е спечелила най-много
гонки.
4. Въ случай на еднакво число спечелени гонки,
ще се предпочете. тая обслуга, която има по-големо
число на пристигания като втора, ако и вторите присти
гания еж еднакви тогава въпроса ще се реши отъ чис
лото на пристиганията като трета обслуга и т. н.
5. Втората награда ще се даде на обслугата, която
е била най-много пжти първа следъ олимпийския
победитель. Въ случай на еднакви числа въпроса ще
се реши споредъ казаната по-горе система.
6. Третата награда ще се даде на обслугата, която
е пристигнала най-добре следъ втория победитель,
споредъ указаната по-горе система.
7. Другите участници ще се наредятъ споредъ
сжщата система.
8. Яко журито е въ невъзможность да вземе ре
шение споредъ горната система, ще се направи една
извънредна гонка мгжду тези съперници за които
не може да се вземе решение.
9. Яко числото на обслугите влизащи въ този
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класъ, би било по-малко отъ 4, то въ изменение на
т. 1. участващите обслуги ще се надбъгватъ до
като една обслуга би спечелила три гонки.
10. Ако би влъзла въ този класъ само една об
слуга, тя ще завърши курса само единъ пжть.
11. Въ случай че една обслуга се откаже отъ
една гонка и не отпжтува или бжде изключена, нейниятъ номеръ на мъсто ще бжде равенъ на числото
на отпжтувалитъ обслуги.*)
В. Свидетелство за надбягване съ предва
рителни данни.
За допускане въ гонките тръбва да се представи
едно редовно свидетелство придружено съ предва
рителни данни за яхтата. Предвар. данни включватъ:
1. Името на яхтата.
2. Мъстото и датата на нейната постройка, както
и името и адреса на нейния конструкторъ.
3. Името и адреса на собственика.
4. Имената, професиитъ и адреситъ на членоветъ,
съставляващи обслугата и заместниците. Имената
на яхтъ клубоветъ на които тъ еж членове.
5. Единъ документ ь представенъ или засвидетелствуванъ отъ националния олимпийски комитетъ на
участвуващите, че всички лица въ т. 4 еж любители
въ смисъль: изискванъ за тъзи гонки.
6. Едно задължение отъ участвуващата обслуга
и ТБХНИГБ заместници, че т е ще се ржководятъ по
т%зи общи правила.
Г. Гонки съ м е ж д . 6-метровъ класъ.
Общи правила.
1. За всъка страна се допуща само единъ съперникъ съ една яхта и съ една национална обслуга
отъ 5 любители максимумъ. Нъма да се правятъ
никакви ограничения по отношение националностьта
на строителя на допустнатата яхта, или конструктора
на вътроходното въоржжение, нито пъкъ до местото
гдето е строена.
2. Освенъ това, за този класъ еж валидни всички
правила упоменати по-горе за състезанията съ
международнитъ 8 метрови яхти.
Д. Гонки съ м е ж д . 12 футови двойки.
а. Общи^правила.
За да се даде възможность да' участвуватъ
всички нации въ състезанията за ловкость ще се
направятъ гонки съ международни 12 футови
двойки и съ въоржжения доставени огъ организа
ционния комитетъ. За обезпечаване абсолютно равни
условия за всички съперници, всички двойки ще
бждатъ еквивалентни; двойкитъ и ветрилата ще се
избиратъ съ жребий измежду съперниците. Избира
нето на вътрилното въоръжение ще стане 2 седмици
преди първата гонка. Всъки ще тръбва да си го
подпише по специаленъ начинъ и то ще му се повъри
до края на участието му въ гонкитв, при условия
указани впоследствие.
Преди всека гонка двойките се избиратъ съ жребий.
б. Правила за гонките.
1. Обслугата на всъка 12 ф. двойка се състои
само отъ единъ любителъ. Смъната на кърмчията
отъ неговия замъстникъ се разрешава само отъ жу
рито. Заместника остава представителъ на своята
страна презъ време на всички следващи гонки, до*) За всЬка гонка по реда на пристигането яхтигЬ получаватъ номеръ на мъстото си. Напр. пристагналата първа
получава номеръ на мъсто 1, пристигналата втора —2 и т. н.

12 футова двоиха.
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тогава докогато журито дада съгласието си за едно
ново заместване.
2. Въ случай че състезаторитЪ еж 10 или по-малко,
процедурата ще бжде сжщата както за межд. 8
метрови и 6 метрови яхти.
3. Въ случай ча числото на съперниците е по-вече
отъ 10, вевки съперникъ ще получи единъ номеръ
съ теглене на жребий. Въ тоя случай т е ще бждатъ
групирани така, че различните групи да иматъ по
еднакво число съперници до колкото това е въз
можно, но най-много до 10 въ група. Когато числото
имъ е по-вече отъ 10, но по-малко отъ 21, напр. 20,
ще се образуватъ 4 групи както следва:
Група А: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. н.
Група В : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и т. н.
Група С: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и т. н.
Група Д : 2, 4, б, 8, 10, 12, 14 и т. н.
Яко числото имъ е по-вече отъ 20, но по-малко
отъ 31, напр. 30 ще се образуватъ шесть групи
както следва:
Група А: 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 и т. н.
Група В : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и т. н.
Група С: 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27 и т. н.
Група Д : 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 и т. н.
Група Е: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 и т. н.
Група Р : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 и т. н.
Всвка група ще се надбътва на 2 пробни гонки
по тоя начинъ всъки съперникъ ще вземе участие
въ 4 предварителни гонки и ще получи всеки пжть
по едно число точки, равно на неговото мъсто на
пристигане измежду съперниците.
Единъ съперникъ отказалъ се отъ една гонка
или изключенъ само за една гонка ще получи еДно
число точки равно на числото на отпжтуванитъ съ
перници.
Журито има право да анулира една пробна
гонка на единъ съперникъ и да му определи за тази
гонка едно число точки, които еж били или ще бж-

датъ спечелени отъ него въ предидущата или по' следующата пробни гонки. Журито ще употреби
това си право, ако намъри, че този съперникъ е билъ
силно повреденъ въ гонката не по негова вина,
а отъ други съперникъ или отъ авария.
Първите десгть съперника, които еж получили
най-малко число точки отъ пробните гонки, ще се
състезаватъ въ решающитъ (финалнигъ) гонки. Въ
случай че 2 или по-вече състезатори еж получили
еднакво число точки, резултата ще се реши споредъ системата, определена за межд. 8 метрови и
6 метрови яхти.
Първите 10 съперника ще се състезаватъ въ 4
решающи (финални) гонки споредъ системата опре
делена за гонките съ межд. 8 метрови и б метрови
яхти.
4. Ако на журито не е възможно да вземе решение
по горната система, ще се направи една извънредна
гонка между тези съперници за които не е могло
да се вземе решение.
Предварителни данни.
Предварителните данни требва да включватъ:
1. Името на нацията, която е избрала пргдетавителя и неговия заместникъ.
2. Името, професията и пр. и пълния адресъ на
представителя и неговия замъстникъ. Имената на
яхтъ клубовете на които тЬ еж членове.
3. Единъ документъ представенъ или засвидетелствуванъ отъ националния олимпийски комитетъ на
участвуващиттз, че двете лица, споменати въ т. 2,
еж любители въ тоя смисъль, който се изисква за
тия гонки.
4. Едно задължение отъ съперника и отъ замест
ника му, че т е ще се ржководятъ по тези „общи
правила".
Превелъ: Ст. Цаневъ.

ПЛОВДИВСКИЯ РЪЧЕНЪ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ ПРИ Б. Н. М. С.
ВЪ УСЛУГА НЯ НЯУКЯТЯ.
На 15 май т. г. една група легионери отъ Плов
дивския клонъ на Българ. Народенъ Морски Сговоръ
е предприела съ лодките „Спавяновъ" (шесторка) и
„Марица" (русалка) една научна екскурзия по река
Марица до новообразувалото се при с. Дуванджа
езеро, вследствие хлътване на почвата на около 5
метра презъ време на земетресенията. Пжтя до с.

часа. Езерото се е образувало отъ хлътване на
една площь отъ около 500 декара земя на левия
брегъ на р. Марица при село Дуванджа (на дъл
бочина около 5 метра), която хлътнала площь едновремено съ това е била заляна отъ водите на
пълноводната въ това време р. Марица. Новообра
зувалото се езеро е имало първоначална площь

Новообразувалото се езеро при с. Дуванджа (Пловдив
ско) презъ времг на изследванието му отъ Пловдивския
рЪченъ спортенъ легионъ. На снимката се вижда какво
е било равнището на почвата по-рано (гдето с л хо
рата на брбга) и на каква дълбочина е хлътването.
ПЛОВДИВСКИТЕ легионери при Б.Н.М С. по р. Марица на
пжть за новообразувалото се езеро при с. Дуванджа.

Дуванджа по течениего на река Марица е 36 ки
лометра. Лодките еж взели това разстояние за 2%

400 до 500 декара, при една дълбочина отъ 4—5
метра. Въ последствие*), следъ спадането на водите
*) Къмъ средата на м. Май т, г. Ред.
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отъ р. Марица, то е намаляло на около 100 декара
площь, при най-голЪма дълбочина 2'2О метра.
Пловдивските легионери еж кръстосали нъколко
пжти езерото съ цель да. го изследватъ и и з м ъ -

ш
х"
I

.-^.- --

Общъ изгледъ на новообразувалото се езеро при с.|Дуванджа (Пловдивско) съ легионерскитЬ лодки въ него.

Новия параходъ на Българското Параходно Д-во
• „Евдокия", предчазначенъ крайбрежни пж увания
6 Б кръстенъ и осветенъ въ Варна на 19 май т. г.
отъ Н. Ц. Височеспзо княгиня Евдокия. Той вече об
служва нашето крайбрежие. Подробно за него и
новия параходъ „Бургазъ", осветенъ презъ месецъ
априлъ въ Бургазкото пристанище въ приежтетвието
на Н. В. Царя, ще дадемъ статия въ единъ отъ последующитъ- броеве на списанието.
Въ приежтетвието на Н. В. Царя на 27 май т.
г въ Варна се състоя освещаването на Българското
акционерно дружество за строене на кораби, локо
мотиви и вагони. Първиятъ параходъ повдигнатъ на
плаващия докъ за поправка е кораба отъ Българ
ското Търговско Параходно Дружество — . България .
Требва да се отбележи, че и самиятъ плаващъ
докъ се нарича сжщо „България". Освещаването и
пущането въ действие на това предприятие, което
съкратено се нарича „ Кораловагъ — Варна" е отъ
голъмо значение както за нашето корабоплаване
така и изобщо за нашия стопански напредъкъ ).
Морелъчение. Отъ 22 до 30 май 1. г. се е състоялъ въ гр. Букурещъ международенъ конгресъ
на лъкарит-Б по морелъчение. На тоя конгресъ и
България е била представена.
Варненската община е издала разкошна рек
ламна брошурка съ цв-Ътни отпечатъци отъ околностьта на Варна. Художествената часть отъ брошу
рата е изпълнена отъ художника - маринистъ Пл.
Мутафовъ, деятеленъ членъ управителното тъло на
Българския Народенъ Морски Сговоръ въ София и
нашъ постояненъ сътрудникъ.
',„,.„
Парични премии. 100.000 долара премия се
давана този притежатель на извънбортенъмопюръ
*) Подробности за предприятието „Кораловагъ вижъ въ
книжка № 3, год. V, (1928 г.) отъ сп. Морски Сговоръ,
стр. б—Ю.
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рятъ дълбочините му. До това време ни една лодка
не^е навлизала ?въ езерото, освенъ рибарскигБ
лодки, които еж рибували при бръта до селото
Дуванджа, часть отъ което е също.хлътнало. Из
следванията на Пловдивските легионери еж уста
новили, че езерото постепено се изпарява и нама
лява и че въ последствие презъ лътото вероятно
то съвсемъ ще изчезне, понеже единственния изворъ отъ когото то се пълни не е достатъченъ за
да компенсира напълно водата, която ежедневно
се изпарява. Отъ друга страна и ръка Марица не
е въ състояние да подържа настоящето равнище
на езерото, защото равнището на водата отъ ръка
Марица е спаднало значително подъ повърхнината
на ивицата земя, която я Д-БЛИ отъ езерото.
Желанието на Пловдивските легионери да бждатъ
полезни съ своите средства, практика и знание,
както и извършеното отъ тъхъ ДЪЛО ВЪ едно необикновенно и стихийно за ГБХНИЯ край време, за
служава пълна похвала. Това е единъ подвигъ, който
требва да се запише въ бждащата история на на
шето ръчно и морско легионерско Д-БЛО, създадено,
закриляно и ржководено отъ Българския Народенъ,
Морски Сговоръ.

„Елто" (<3шк1), който бие ргкордъ на бързина
"при официално констатирани надбгъгвания презъ
настоящия сезонъ. Сезона трае до 1 октомврий т.
г. Ще се раздаватъ още тра премии: 50,000 долара
за „Елто" (С}им1) и 50,000—25,000 долара за Елто
(ЗрхсШсг). За България премиитгь ще се раздаватъ
чрезъ главния представители на „Елто" — Варна
Д. Атанасовъ, ул. „6 септемврий" № 41".
Световния търговски тонажъ презъ 1927 го
дина се изчислява на 32,175 кораби съ обща вмъ
стимость 63,192,910 тона, т. е. съ 4,085,540 тона по
вече, отъ колкото въ 1926 година,
Въ 1914 година световния търговски флотъ се е
изчислявалъ на 30,836 кораба съ 49,089,552 тона
вмъстимость. Макаръ че сега товаро-обмъна не е по
голъмъ отъ тоя пр:-зъ 1914 година, все пакъ числото
на корабитъ се е увеличило съ 1,330, а общиятъ
имъ тонажъ — съ 16,103,358 тона.
Колкото се отнася до Германия, нейния търговски
флотъ презъ последната година се увеличилъ съ
252,128 тона. Сега Германия има 1,990 търговски ко
раба съ 3,358,046 тона вмъстимость, а въ 1914 година
е имала 2,386 кораба съ 5,459,296 тона вмъстимость.
Италианския търговски флотъ презъ последната
година се е увеличилъ съ 28 кораба при 242,753 тона
вмъхтимость. Сега той притежава 1,429 кораба съ
вместимость 3,385,483 тона, а въ 1914 година той е
ималъ1,160 кораба съ 1,668 297 тона вмъстимость.
Английския търговски флотъ сега има 8,216 ко
раба съ 19,309,022 тона ВМ-БСТИМОСТЬ, а въ 1914 го
дина е ималъ 9,240 кораба съ 19,258,765 тона вм-тзстимость. При едно намаление на числото на англий
ските търговски кораби по отношение на 1914 година,
все пакъ по настоящемъ общия имъ тонажъ е увеличенъ съ 52,256 тона вмъстимость.
Съединенитъ щати иматъ за сега 4,707 търговски
кораба съ 14,585,300 тона вмъстимость, а въ 1914 го
дина еж имали 3,100 кораба съ 5,323,048 тона вмъ-
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стимость. Това показва, че по настоящемъ, при
сравнение съ 1914 година американския търговски
флотъ се е увеличилъ съ 1,306 кораба при обща
вмвстимость 9,262,252 тона.
Англия малко по малко, но сигурно, губи своето
първостепенно место между големите морски дър
жави. Въ 1914 година тя е притежавала 4 1 % отъ
цвлия сввтовенъ паровъ и моторенъ търговски тонажъ. Сега английскиятътърговски флотъ съставлява
само 30 '/о отъ световния търговски тонажъ, амери
канския— 2\-5г>1о, японския — 6-4°/0, француския —
5'5%, италианския —-5'4п/0, германския — 5 2°/0, нор
вежкия — 4,6°/0 и холандския — 4"5%.
(М. Сб. № 3, 1928 г.; С. Ч.)

Предпазване корабитв въ време на мьгла.
Най-големия врагъ на търговското мореплаване е
мъглата. Радиотелеграфа обаче въ значителна степень намали тази опасгность. Особено важно зна
чение за мореплаването, въ време на мъгла, ще
има новото изобретение, което представлява отъ
себе си една радиоусгановка, чрезъ която отъ ко
раба автоматически се изпращатъ предупредителни
сигнали и въ сжщото време автоматически се по
лучава предупреждение за идящъ срещу него другъ
корабъ. Това предупреждение се съ-тои въ появя
ването на една сввтла черга върху картушката на
компаса, която черта показва и направлението на при
ближаващия се корабъ. По интензивностьта на
сввтлата черта може да се сжди за разстоянието
до идещия на среща корабъ. Усилването или от
слабването на сввтлата черта показва приближава
ли се кораба или се отдалечава отъ другия корабъ.
С Ч.

Проекти за плаващи аеро-пристанища. Въ
английското списание „Епдшееппд" е помвстенъ
единъ проектъ на корабъ, който като застане на
котва въ Атлантическия океанъ, може да служи като
станция за хвърчилата, които прелетяватъ океана.
Тамъ те ще могатъ да се ремонтиратъ и да получаватъ горивни и други запаси. Тонажа на ко
раба е опредвленъ въ 50,000 тона, а размирите
му еж такива, че той би могълъ да се докуаа въ
сжществуващитв сега докове (290 м. дължина и Збб
м. широчина). Формата на плаващата часть на
кораба е такава, че да съответствува на едно от
носително спокойствие при вълнение. Мвстото на
котвенната сгоянка е посочено върху плитковината
Фарадей. (при една дълбочина отъ 1150 метра) къ
дето практически е възможно да се закотви кораба.
Другъ единъ подобенъ проекгь е помъстенъ въ
„ТЬе НаиНса! ОагеИе". Въ него се препоръчва да
се устроягъ въ Северния Атлантически океанъ 12
кораба — убежища съ водоизмвстване по 20,000
тона, снабдени съ приспособления за получаване
на електрически токъ отъ енергията на вълните.
Получаването по т,ози начинъ електричество, ще се из
ползува за осввтление, движение на всевъжнитв
машини и даже за движението на самия корабъ —
убежище.
И въ двата проекта се указва на възможностьта
да се използуватъ тия плаващи аеропристанища и
като база за научни наблюдения.
(Изъ Кр. Фл. № 5, 1928 г.; С. Ч.)

Връзката на авиацията съ МИНОНОСЦИТБ. Въ
английското списание „ТЬе Иауу" № 8 отъ т. г.
е отпечатана интересната статия отъ майоръ п!
Олмегь относително употребата на хвърчилатаминоносци за самостоятелни действия и съвмъстни
операции съ корабитв- миноносци. Преди всичко
автора отбелязва, че линейниятъ корабъ може да
получи много попадания отъ снаряди, преди да
бжде изкаранъ огь строя. Самодвижущата се мина
наниса голъмо материално разрушение и произ-
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I вежда силенъ психологически ефектъ. Самодвижу! ЩИГБ се мини за сега се изстрелватъ не само отъ
I корабите-миноносци, но и отъ хвърчилата - миI ноносци, действуващи .въ твена връзка по между
си. Хвърчилата • миноносци ооладаватъ качества
; които ги нвма въ корабите-миноносци. Така на, примвръ, хвърчилата - миноносци еж три пжти по
бързоходни отъ корабитв - миноносци и освенъ
това, п ъ р в т в представпяватъ много по трудна цель
за артилерията на линейните кораби.
Миннитв атаки отъ флотилни ескадрени мино\ носци, подържани отъ ескадрили хвърчила-мино
носци ще бждатъ единъ важенъ факторъ въ бждещата морска война. Ако линейнитв кораби се
отклонятъ отъ атаката на корабитв- миноносци, те
I ще попаднатъ на атаката отъ хвърчилата-миноносци.
I
Много е възможно, че практическото разрешение
| на действителната- връзка между авиацията и мино.носцитв ще се изрази въ създаването на гра
мадни водохвърчила- миноносци; вследствие на
своите големи размври тв нема да могатъ да се
превозватъ съ съвременнитв кораби-хвърчилоносачи, а на специално приспособени за тази цель
бързоходни търговски кораби, които ще ббразуватъ особенна ескадра отъ хвърчила - миноносци.
Съвременитв хвърчила - миноносци еж способни
да носятъ на голвмо разстояние самодвижущи се
мини съ диаметъръ до 50 см.; тия самодзижущи се
мини могатъ да се пущатъ отъ голвма височина и
съ достатъченъ успвхъ.
За сега английския флотъ има само 3 ескадрили
всека съ по б хвърчила - миноносци.
(Изъ Кр. Фл. № 6, 1928 г.; С. Ч.)

Германския флотъ. Съгласно Версаилския договоръ, Германия има право да подържа 6 линейни
кораби съ водоизмъстване не по-голвмо отъ 10,000
тона; 6 леки крьстосвача; 12 изтребители и 12 ми
ноносци. Въ тия рамки бЪха оставени на Герман
ския флотъ най старите отъ сжществуващитв не
гови съответни типове кораби. Отъ 1919 год. до
1920 год. германцитв ремонтираха и до колкото е
възможно модернизираха тия кораби, а отъ 1925
ГОД. започнаха постройкитв на нови такива, съ които
поетепено замвстватъ престарелите типове.
Най-напредъ бв построенъ новия лекъ кръстосвачъ „Емденъ" съ 6,000 тона водоизмвстване, 29
мили скорость, 8—15 см. и 2—8'8 см. орждия. Презъ
1927 Год. б%ха спуснати на вода два нови леки
кръстосаачл — лШотгсбергъ" и „Карлсруе" съ сж
щото вздбизместване отъ 6,000 гона, съ по-голема
скорость — 32 мили и съ по-силно въоржжение —
9—15 см. и 4—8-8 см. орждия. „Кйонигсбергъ"
трвбва да бжде окончателно гоювъ презъ есеньта
на таз* • година, в „Карлсруе" презъ февруарий
1929 година. Следващия кръстосвачъ отъ сжщия
типъ, съ предварително име „Д", наскоро трвбва
да бжде спуснатъ на вода. Най-после, постройката
на последния кръстосвачъ отъ тоя типъ „Е" (съ
доста подобрения) трвбва да започне презъ тази
година; първиятъ кредитъ за този корабъ е предвиденъ въ бюджета за 1927/28 година.
Презъ 1926 год. е завършена постройката на
първитв 6 нови изтребители, типъ „Албатросъ", съ
ЮООтона водоизмвстване, 33 мили скорость, 3—10*5
см. орждия и 6—50 см. минни тржби. Въ постройка
се намиратъ други б изтрвбителя отъ сжщия
типъ, обаче съ по голвма скорость — 34 мили и по
силно въоржжение —3—12 см. орждия. Първите
два изтребителя отъ тази серия—„Илтисъ" и„Волфъ"
еж вече спуснати на вода, останалитв 4 изтрвбителя
требва на скоро да бждатъ спуснати.
За сега не се предвижда заменяване на старитв
миноносци съ нови.
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На дневенъ редъ се поставя вече замената на
старигв линейни кораби и за тая цель въ бюдже
топроекта за 1928/29 година се предвижда първиятъ кредитъ. Предполага се всички линейни ко
раби въ продължение на 12 до 15 години да бждатъ
заменени съ нови. Ако поискания кредитъ за тази
година бжде отпуснатъ, съ влизането въ строя на
първиягъ новъ линеенъ корабъ (1936 год.) наймладиятъ отъ днешнитъ линейни кораби ще бжде
50 годишенъ „старецъ", а въ 1943 година, когато
тръбза да бжде отпуснатъ последниятъ кредитъ
за замяната на тоя типъ кораби, най-младиятъ отъ
съществуващите ще има вече „библейската" за
военнитв кораби възрасть отъ 37 години.
Проектираните нови кораби, съ нищожното во
доизмъ;тване отъ 10,000 тона, разбира се не могагъ
да предсгавляватъ истински съвремени л-шейни ко

раби (тия кораби, каквито еж напримъръ новите
английски — Нелсонъ и Родней, достигатъ днесъ до
35—40,000 тона водоизмъ:тване). По скоро те ще
представлявать кръстосвачи, сродни на тъй наречениятъ „Вашингтонски типъ" (10,000 тонни леки
кръстосвачи).
Всички нови германски кораби съ огледъ за по
голъми тактически преимущества, еж нагодени за
течно или смъ:ено гориво, въпръки че течно го
риво въ Германия нъма и въпръки това, че издръж
ката на корабите става по скжпа, отколкото при
вжглищното гориво.
Нозиятъ германски морски бюджетъ възлиза на
210 милиона златни марки, срещу 219*1 милиона
за текущата година. Ежегодниять кредитъ за нови
построй<и възлиза кръгло на 60 милиона марки
(окело 2 милиарда лева).
г. С.

Миненъ изстрелъ.

Значение на самодвижутдата се мина въ
съвременния морски бой. Въ кн. № 11—12 на
руския морски сборникъ отъ 1927 год. е оптечатана
интересната статия на Л. Гончаровъ — Значение на
торпедното въоржжение наредъ съ останалите сред
ства за борба на море* отъ която правимъ след
ните извадки:
Долупосоченитъ статистически данни ни даватъ
представа за използването на самодвижущитъ се
мини презъ време на последнята война 1914 —
1918 година.
Въ таблица № 1 е указано всичко колко военни
кораби, които еж участвували въ войната, еж за
гинали и отъ какво оржжие.
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Таблица № 1.

0 : ъ тази таблица се вижда голъмето значение
на самодЕИжущата се мина даже и по отношение
на такива малко уязвими кореби. каквито с ж м и неносците, слражевитъ кораби и подводните лодки.
Колкото се отнася до линейните кораби и кръстос
в а ч и ^ , то почти половината отъ числото на загиналитъ кораби се дължи на действието на самодвижущата се мина.
Относно използването на самодвижущата се мина
въ време на Ютландския бой може да се ежди на
основание следните данни: въ време на този бой
всичко отъ дветъ страни еж били изстреляни 183
самодвижущи се мини, които се разпредълятъ по
различните типове кораби отъ дветв страни, както
е показано въ таблица № 2.
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Резултата отъ действието на английските само
движущи се мини е билъ такъвъ: Попаднала е
една самодвижуща се мина въ германския линеенъ
кръстасвачъ „ЗеуаЧИг", безъ да му причини сжщестеена вреда (кръстосвана е продължавалъ до края
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на боя да се държи въ строя при ходъ 25 мили
въ часъ); презъ време на нощните действия еж по
топени отъ мини следните германски кораби: ли
нейния корабъ „ Р о т т е г п " и леките кръстосвани:
,,Ргаиеп1оЬ", „Козгоск" и „Е!Ьюс)а, при това пос
ледния не е билъ непосредствено потопенъ отъ
самодвижуща се мина, а отклонявайки се отъ последнята пОпадналъ подъ носа на единъ отъ своите
кораби и билъ разбитъ. Сумираното водоизм-вщение
на всичките гия германски кораби, потапянето на'
който се дъпжй вследствие на атаките на миноносЦитЬ, съставлява 41 "4% отъ общия тонажъ на
загиналите германски кораби въ Ютландския бой.
Всичкитв самодвижущи се мини, които еж попад-1
нали Въ германските кораби, еж били изстреляни
огь английските миноносци; споредъ това, успешностьта на минните стрелби на минОносцигЪ въ
този бой е равна на 78°/ 0 .
Германските кораби въ този сжщия бой еж из
ползвали своите самодвижущи се мини по-малко
успешно, а именно: отъ изстреляните отъ герман
ските миноносци самодвижущи се мини — една е
попаднала въ английския линеенъ корабъ „Маг1ЬогоидН", безъ да му причини сжщесгвена вреда и
втора мина е попаднала въ единъ английски ескадренъ миноносецъ и го е потопила. По този начинъ
благодарение на действието на германските само
движущи се мини въ този бой, еж потопени само
1"5°/0 отъ общия тонажъ на английските кораби,
загинали въ тоя бой. Успешностьта на германската
стрелба съ самодвижущи се мини въ този бой е
равна на 1*8°/0. Давайки оценка за успъхапри из
ползването на германските самодвижущи се мини,
не требва да забравяме, че английския флотъ се
отклонилъ отъ неприятелските минни атаки, благо
дарение на което не е могълъ да използва преиму
ществото си като по-силенъ флотъ.
Въ настояще време, въ резултатъ отъ опита на
голямата война, а сжщо така и благодарение на
понататъшния лрогресъ на техника по-строежа на
самодвижущите се мини, значението имъ все по
вече и по-вече се увеличава. Требва да се очаква,
че въ бждащата война, самодвижущите се мини
ще бждатъ използвани въ ВСИЧКИТЕ тия случаи при
които се използваха въ последнята война ; къмъ
това требва да прибавимъ, обаче, стрелянето съ
самодвижущи се мини отъ морските хвърчила.
Превелъ: С. Н. И.
Гръцкиятъ търговски флотъ презъ 1927 год.
Миналата 1927 год. не е била особечно плодоносна
за гръцкиятъ търговски флотъ. Презъ ц-влата го
дина навлата еж били изложени на силни колебания
и често те еж падали на много низко ниво, отъ
естество да спъне твърде много правилното издър
жане на персонала и поддържането на материал
ната часть.
Въпреки това търговския флотъ е развилъ
една достатъчна дейность презъ всичкото време,
освенъ мъртвия лЪтенъ сезонъ. Закупени еж били
и нови параходи.
На 7 януарий 1927 год. флотътъ се е състоялъ
отъ 486 параходи съ общъ тонажъ отъ 933,306
тона, отъ които 123 парахода пжтнически съ 78,680
тона и 330 товарни параходи съ 902.657 тона. Оста
налите еж били влекачи, риболовни параходи и др.
Въ края на 1927 год. флотътъ е броялъ вече
501 парахода- съ общъ тонажъ 1,052,446 тона т. е.
съ едно увеличение отъ 32% за числото на пара
ходите и отъ 2'8°/0 за тонажа.
Освенъ това сжществуватъ още около 90,000
тона, които не еж още зарегистрирани И плаватъ
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привремено въ чужди води, съгласно поети отъ
по-рано задължения.
Заедно съ твхь гръцкия търговски флотъ ще обеме
526 единици съ общъ тонажъ отъ 1,142,476 тона.
(Изъ „Зоит. й. В". 265/28; пр. Д.В.)

Корабостроителството в ъ Турция. Презъ из
теклата година корабостроежа въ Турция е билъ
особено активенъ. Отъ 18 години насамъ Турция
не е отбелязвала такава усилена и трескава дей
ность по увеличение на търговския и воененъ флотъ.
Относно първия най-напредъ бие на очи обстоя
телството, че параходното д-во „Сейри Сефаинъ"
не се е само задоволило да увеличи своите пара
ходи съ още нъколко единици по обслужване на
съобщенията между Трапезуидъ и Мерсина, но и
да поржча при СпапМегз а"е Ргоуепсе—корабо
строителница въ Марсилия — два нови пжтнически
парахода за службата по островите.
Тези два парахода съ- дължина 61 метра, еж
-отъ сжщия типъ както параходите „Бургазъ",
„Мода" и „Кадъкьой" отъ сжщото д-во. Тия пос
ледните еж строени въ корабостроителниците въ
Сенъ Назеръ и Марсилия.
Д-вото Ширкеть Хаирие, е поржчало за босфорската си служба два нови малки пжтнически пара
хода въ една балтийска корабостроителница.
Военниятъ флотъ се намира въ периодъ на уси
лено реформиране. Единъ плаващъ докъ отъ 25,000
тона, построенъ въ ецна корабостроителница въ
Любекъ, отдавна е лристигналъ за Измидския заливъ
(Мряморно море). Неотдавна еж получени отъ
една корабостроителница въ Холандия две подвод
ници съ общъ тонажъ 600 тона.
Преди 3 месеца е почнала пълната поправка на
голъмия боенъ кръстосвачъ „Явузъ" (бившъ Гьобенъ). Работите еж били забавени вследствие едно
малко нещастие станало съ дока, предназначенъ
за вдигане на „Явузъ". Тия поправителни работи ще
продължатъ една цела година. Този воененъ ко
рабъ отъ 23.000 тона, съ бързина 27 възела, въоржженъ съ 10 орждия, ще бжде най-силната бойна
единица въ флотите на близкия изтокъ. Той ще
бжде ядката и ядрото на турския воененъ флотъ.
До колкото се знаятъ намеренията и проектите
на турското правителство относно търговския и
воененъ флотъ може да се предположи, че досе
гашната дейность по поправките на корабите и
поржчките за строене на нови такива е само едно
начало на една серия отъ построявания, които ще
предадатъ една голема сила на турската държава,
относно пазенето на бреговете й и относно нейния
търговски превозъ.
Може да се каже че Турция не ще закъснее, и
сама да пристжпи къмъ .корабостроителство въ
собствените си пристанища и води.
Особенно въ случая е заинтересувана Франция.
Най-многото и най щедри поржчки на кораби еж
направени на нейни корабостроителници и заводи
(Крьозо, Сенъ Назеръ, Марсилия и др.)
Въ началото на 1927 год. една френска ескадра
е престояла въ Цариградъ, обстоятелство, което е
дало възможность да се видягь новите усъвършен
ствувани типове френски бойни морски единици,
обемащи въ себе най-последните изискавания на
техниката и превъзхождащи въ.това отношение
другите военни флоти. (Изъ „1пС й'опепги; пр. Д. В.)

Изъ военнитъ флоти на
чуждитъ държави.
Англия. Новия морски бюджеть на Англия е на
700,000 фунта стрелинги по малко отъ миналого
дишния.
. .:
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Морски Сговоръ

Морската авиация на Лнглия се засилва. Въ новия
бюджетъ се предвижда постройката на 10 нови
морски хвърчила за новостроящия се корабъ хвърчилоносачъ „Сг1опош". За сега английската морска
авиация притежава 127а ескадрили хвърчила т. е.
около 125 хвърчила. Презъ изтеклата година тя е
Зарегистрирана значитйпенъ уепехъ при съвмест
ните операции съ флота;
Личниятъ съставъ на флоти бе състои отъ 6,645
офицера и 77,500 пбдофицери й Моряци.
Поради икбнОМически Причини еж заличени отъ
йписъцитъ на флота 32 Миночистача отъ тъй наре
чения „централенъ резервъ на мИнбЧйстдчитъ" огь
базата „Ширнесъ". За сега въ флота еж останали
само 6 миночистача й едйнъ корабъ матка, които
Се базиратъ въ Чатамъ
Събдинбни Щати. Неотдавна въ Съединенитъ
Щати е била изпитвана една нова авиационна бомба,
която се взривава на 6 до 9 метра подъ повърх
ностьта на водата. Тази бомба тежи околб 2 тойа
(1,954 кгр.) при зарядъ отъ 907 кГр. (тринитротолуолъ), Подббенъ Зарядъ превишава 4 пжги за
ряда на най-новйтъ Самодвйжущи се Мини.
Съгласно годишния отчетъ на морския миниегерь
личниятъ съставъ на американскиятъ ф ю т ъ презъ
1928 година е достигналъ до 83,250 души, огъ които
5,500 офицера. Въ тоя отчетъ се изтъква необходимостьта отъ увеличение личния'съставъ на мор
ската авиация, която й предстои да се развива
още. Сега личниятъ съставъ на морската авиация
е 9,806 души.
Япония. Въ новия морски бюджетъ на флота за
1928—29 год. еж предвидени следните по-главни
пера: 1) 88 милиона йени — за постройка на леки
морски сили; 2) 3^0,000 иечи — средства за връзка;
3) 4 милиона — за модернизирания и ремонтъ на
корабите; 4) 3 милиона йени—за развитие базигъ
на морската авиация; 5) 12 милиона йени—за доизкарване на строящитъ се кораби.
Франция. Предвижда се морската авиация на
Франция къмъ 1938 година да бжде увеличена до
50 екскадрили съ общо около 600 хвърчила. Сега
морската авиация на Франция разполага съ 200
хвърчила.
Презъ това лъго се предвиждатъ големи морски
маневри въ северните французеки води, подъ ржководството на Вице-адмиралъ Доктеръ. За цельта
къмъ началото на м. юлий почги всички военни ко
раби и морската авиация ще се съсръдоточатъ.въ
Шербургъ. Спедъ маневригв корабите ще се съберагъ въ Хавъръ, кждето ще бжде налразенъ
прегледъ на флота.
Италия. Морския бюджетъ на Италия за 1928—29.

(Приключенъ на 5.У(.1928 год.)
Арнацдовъ, Проф. Я. — „Литературния конкурсъ на Б. Н.
М. С." (сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 5, Варна У.1928 г.
стр. 2 и 3.)
Вагряна —Елисавета Л/ьлчева — «Черноморски лъсни"—
Морето — Моряшка пЪсень — Пъсень— Рибарска пъсень
— (сп Морски Сговоръ, год. V, брой 5, Варна У.1928 г,
стр. 1 и 2).
Ьръчковъ, От. — „Конференцията въ Варна заученическигЬ
летовища" (сжщото списание, брой_5, стр. 4 и 5).
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година е ограниченъ на 1,151,782,030 лирети т. е.
на 67,188,600 лирети по малко, отколкото бюджета
1927-28 год.
Испания. Морския бюджетъ на Испания за 1928
Година възлиза на 177,000,000 пезети*
Огъ 1 януарий т; г. испанския флотъ е реорга*
низиранъ. Характерната черта на новата Органи
зация е— сравнително голъмо число Кораби наМИ1ращи с& въ плавайие*
Следъ дългбгодиШна паейвность, тай година се
предвиждатъ голъми морски маневри;
Германия. Главното ядро на германския воененъ
флбтъ се състои отъ: 1) Една дивизия линейни ко
раби (4 кораба); 2) Отрядъ разузнавателни сиЛй
(два кораба); 3) Две флотилииескадрени МинбносЦй
и 4) Една полуфлотилия миночистачни кораби. Новитъ кръстосвачи лЕмденъ* и „Бдрлинъ1', които сега
се наМиратъ въ задгранично плавание и учебниятъ
корабъ лЙиобек — съставляватЬ отдъленъ учебенъ
отрйдъ; Къмъ артилерийската ин:пекция еж пре
дадени Три кораба за артилерийската школа. Въ
резервъ еж оставени 4 линейни кораба, 4 кръстосвача, 8 ескадрени миноносеца и 25 миночистача.
Полша. Базата на морската авиация е устроена
въ Пуцикъ.
Численостьта на личниятъ съставъ на полския
воененъ флотъ е следнята : 200 офицера, 450 подо
фицера и 2000 Моряка.
Въ новата корабостроителна програма на ПолШа,
изработена огъ французеката мисия, се предвижда
постройката на: 2 леки кръстосвача, 6 водача, 12
ескадрени миноносеца, 12 подводни лодки и нъ
колко други кораби за особни поржчения.
Турция. Въ връзка съ разширението на турската
желъзопжтна мрежа, която докосва въ нъколко
пункта и анатолийското черноморско крайбръжи",
е предприета и постройката на няколко приста
нища. Една шведска компания се е ангажирала да
построи пристанище въ Ерегли въ срокъ отъ две
години. Пристанището е започнато да се строи отъ
1 -априлъ 1928 год. Друга белгийска компания се
е ангажирала да построи модерно пристанище въ
Самсунъ за срокъ отъ 3 години. Освенъ това поедвижца се увеличението и преустройството на Трапезундското пристанище. Настоящия кей ще бжце
продълженъ до 1200 метра, а освенъ това ще бждатъ направени и два нови кея съ обща дължина
900 метра за да се побератъ 9 кораба.
По този начинъ въ близко бждеще по турското
черноморско крайбрежие ще има три нови съвре
менни пристанища: Ерегли, Самсунъ и Трапезундъ.
(Изъ Морски сборникъ, № 4, 1928 г., С. Н. И.)

Връчковъ, Г. — „Дунавъ следъ Версайлъ" (в. Знаме, год.
V, брой 120, София 19.У.1928 год., стр. 1).
Насилсвъ, Д. — „Морето въ българската поезия" — Статия,
втора —(сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 5, Варна V
1928 г., стр. 12-14).
Ьолнич, //. /1. геСъ парахода Евдокия край родния бръгъ"
(в. Варненски новини, год. XVII, брой 1397 и 1398, Варна
4 и 5.У1.1928 г., стр. 2 и 3).
Лодснчарот, ^ . — „Маскираната истина" —Разказъ — (в.
Взрненска5поща, год.'Х!П, брой 3053, Варна 8.VI.1928 г.,
стр. 2 и 3).
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Морски Сговоръ

Воденъ синдикатъ „ Тича" — Обща строителна програма
— (Шуменски окр;кженъ вестникъ, год. X, брой 8, Шуменъ 1 юний 1928 год., стр. 2- 7).
Грозевъ, Гр. Ив.— „Гори, ловъ и риболовство" (сп. Звено,
год. I, брой 20, София 13. У.1928 год., стр. 11—13).
Гочевъ, В. П. — „Българската държава и Варна" (в. Кубратъ — Специаленъ брой—Издание на Варненската местна
организация по случай патронния й праздникъ —Варна.
5. У.1928 г , С1Р. 2).
Горки, Мчкснмъ — „Сънь за щастие" — Превелъ Вас. Каратеодоровъ (в. Варненски новини, год. XVII, брой 1395,
Варна 2.У1.1928 г., стр. 3)
Д-— „Потъзането на парахода Норисъ" (в. Морски Ратникъ
год. III, брой 50, Варна 1.У.1928 г., стр. 1 и 4).
Димовъ, Оснпъ— „Морски п-всъкъ" - Превелъ В. Павурд*
жиевъ —(в. Варненска поща, год. XIII, брой 3039, Варна
26.У.1928 п, стр. 3).
Днешното тържестао въ Варна. Освещаването на корабо
строителницата и дока Речьта на Н. В. Царя (в. Варненска
поща, год. XIII, брой 3043, Варна 28.\Л1928 г., стр. 1).
'Днлшшровъ, Ст.— „Водните синдикати по р. Тунджа и
инженеръ Б. Бочковъ" (е. Тунджа, год, X, брой 471, Ямболъ, З.У1.1928 год , стр. 1).
3 шовшиьта за кжпане на морския плажъ отъ Василиковския околийски началникъ. (в. Странджански гласъ,
год. I!, брой 33, Василико 1.У1.1928 г., стр. 2).
Ив шовъ, Сива Н. —„Океанските течения въ океаногра*
фическо, биологично, метеорологично и хидрографично
отношение" (сп Морски Сговоръ, год. V, брой 5, Варнз,
У.1928 г., стр. 6-8)
Илостранше армшн
флота —Москва 1928. (ЙздательсТво „Военния Вестник", 782 стр., цена 3 руб. 50 коп).
И.в шовъ, Н. II.— „Госпожица"—>Разказъ, преводъ отъ
френски - (сп. Морски Сгозоръ, год. V, брой 5, Варна V
1928 г., стр. 14 и 15). '
Коноааловъ, Г. — „Черноморскж флотъ до и после револоц14"(Русск1ЙВоеннь|йВБсгникъ 4° 137и 138, БЪлградъ
1928 г.—Редакторъ Н. П. Рклицкж — Ядресъ редакщн:
Канцелария Русского Делегата, ул. Кралици Наталж бр,
33. Б-влградъ — Серб1я).
Нхневъ, Инж. />'. — „Предпоставки за развитието на
водния спортъ" (сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 5, Варна
V, 1928 г., стр. 15-18).
премиковъ, Ив. — „Нашето морско риболовство" (Известия
на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XII,
брой 5, Бургагь 5 У.1928 г., стр. 1 и 2). .
Кцлифарст, II. Т.— „Варненския докъ Къмирип — Лкц.
Д-во за строене на параходи, локомотиви и вагони" (в".
Търговско промишлгнъ гласъ, год. VI, брой 667, София.
2.У1.1928 г., стр. 2).
Кучшнчевъ, Д-ръ В.— „Детски летовища - морски, пла
нински и други". София 1928 г., 48 страници, цена 15 лева
(Доставя се отъ азтора й „Бул. Драгоманъ" № 60).

/>« згвз/оп йе 1а сотгтпззюп Еиогрееппе <1и бапиЬе
4 — (1-а Ви1дапе, У-ете аппее №1460, 5оПа 31.\Л
1928, р. 4).
Морско» Журиалъ — „Издан1е Каюгь-Компаши въ ПрагЬ
— Редакторъ М. Стахевичъ—Цена 3 крони — (Адресъ-М.
Згаспеук. Иа Мгна, № 183. РгаЬа XIII. С. 5. К).
МатеП Стойковъ — запасенъкапитанъ1рангъ отъ флота
— Поменникъ-(сп. Светлина, год, XXXVI, кн. 4 - 5 , София,
май 1928 г, стр. 7 и 8).
Шатериалъ по изучване вир-венето на маслината у насъ
— респективно въ поречието на р. Велика и В-лека" (в.
Странджански гласъ, год. II, брой 31, Василико 1 У.1928 г.,
стр. 1).
Михайлова, М. — „Миннзта атака на 8 юни 1877 година
надъ гр. Русе" — Извадки отъ „На войнъ въ Язш и въ
Европть отъ В. Верещагинъ - (сп. Морски Сговоръ, год V
брой 5, Варна У.1928 г., стр. 9-11).
Мариновъ, Д. С. — „Преминаване на р. Дунавъ отъ ро
маните презъ 1913 година" —Пъколко технически сведе
ния — (Военноинженерна библиотека, год.V, книжка 3—
4, мартъ —априлъ 1928 г., стр 1-21).
Мирски, Хр. Кр. — „Миналото на Варна и управниците
и (в. Варненска поща, вечерно издание, год. XIII, бройове
30*4, 3046, 3348, 3050, 3052, 3054, 3056. 3053,3059,3051, 3063
и 3057, Варна, май и юний 1923 г., стр. 2).
Нашето морско дЪло. Варненския докъ и фабриката при
нгго оезегзни. Рвчьта на Царл. (» „Зчаме", Г0 1,У, брой
119, София 28.У.1928 г., стр. 1).
Освещаването на параходъ „Евдокия"-Водосвета. Присти
гането на Н. Ц. В. княгиня Евдохия. Речьта на митропо-

Год. V. Брой б.

литъ Симеонъ. Приветствието на министеръ Кулевъ. Обеда
на парахода, (в. Варненски новини, год. XVII, брой 1382,
Варна 20.У.1928 г., стр. 1).
Освещаването на „Кораловагъ"—Работилница за постройка
на кораби, локомотиви и вагони — Речьта на Н. В. Царя
и на Н. В. Преосвещенстао. Молебена, (в. Варненски но
вини, год, XVII, брой 1390, Варна 27.У.1928 г., стр. 1).
Параходъ Евдокия въ Варна—(в. Варненски новини, год.
XVII, брой 1377, Варна 16.У.1928 г., стр 1).
Пьрвиятъ рейсъ на парахода „Евдокия" по южното ни край
брежие—(в. Странджански гласъ, год. II, брой 33, Васи
лико 1.У1.1928 г., стр. 1)
Пампуловъ, Инж. - корабоешр. — „Корабостроителницата
въ Варна" (в. Варненска поща, год. XIII, брой 3060 и 3062
Варна, 7 и 8 юний 1928 г., стр. 2).
гемо — „Общото годишно събрание на Българското коопе
ративно корабоплавателно дружество „Бъл\ария" (в. Мор
ски Ратникъ, год. III. брой 50, Варна 1.У.1928г., стр. 1и2),
Свмповната търговия и мореплаването отъ 1913 година
насамъ (в. Търговско промишленъ гласъ, год. VI, брой 640,
София 1.У.1928 г., стр. 1). '
Стоянов,!, Ирина — „Напредъ! И все напредъ!" — Мо
ряшки маршъ —(з. Морски ратникъ, год. (II, брой 50,
Варна 1.У.1928 г., сгр.^ 1).
Съюза на българските моряци и закона за търговското
корабоплавание — (Сяиция брой на вестника стр. 1).
ьлячь --„Солунската свободна зона" (в. Морски Ратникъ, год.
III, брой 53, Варна 1.У.1923 г„ стр. 2).
С. Н. 11.—'„Изъ военните флоти на чуждите държави,, (сп.
Морски Сгозоръ, год. V, брой5, Взрна У.1228г,стр. 18и 19)
Снанчевъ, Ь. —» „Новия парзходъ Евдокия" (а. Варненска
поща, год. XIII, брой 3029, Варна 16.У.1928 г., стр. 2).
СИ. 11.—„Морската авиация презъ 1927 г." (в. Народна
отбранз, год. X, брой 1383, София 1 «.V. 1928 г., стр. 1).
&• В.—„Ьа 5оС1е!е Ьи!дзге с!е пау1дат.юп слптегсла1е
а уареиг" (1_а Ви1даГ1е, У - е т е " а п п е е № 1452,
5оНа 21.У,1928, р . 4).
(^танновъ, Петко — „ВЬДИТ-Ь и собственостьта върху Т"БХЪ"
(Юридически прегледъ. XXIX, кн. 4—5. София 1928 год,
стр. 153-163).
Ьо1еу — „Само куроргъ ли?, (в. Варненска поща, год. XIII,
брой 3067, Варна 10.У1.1928 г., стр 2).
& В. — „Ье5 сЬапИегз пауа1з е1 1ез а1еНегз роиг 1а
сопзгшсНоп с!ез пау1гез, г1ез ю с о т о в у е з е! <1е5
уадопз е Уагпа" (Ьа ВиГдапе, У - а т е а п п е е , № 1464,
5ог!а 6.VI. 1928, р. 4).
Фареръ, Клодь — „Безчестните ряще" — Разказъ — (е. Вар
ненска поща, год XII, брой 3059, Варна 6. VI1928 г, стр. 3).
Хчнмоургь, Летп. Хан но пршщъ— „Промъкналъ се"—
Откжслекъ отъ книжката „Подводникъ срещу подаодникъ"
отъ лайтенантъ X. Фонъ Хаймбургъ, командиръ на гер
мански подводникъ въ гол-вмзта война — (в. Спортъ, год.
VI, брой 204 и 205, София 1928 г , стр. 2 и 3).
1орчи, Федя — „КрайБЪло море" — Покрьстена Тракия —
Огромния1Ъ апандецитъ — (в. Слово. год. VI, брой 1595,
София 5.Х.1928 г., стр. 1)
шишманоич, Дим. — „Просветнела дейность на Морския
Сгозоръ" (в. Слово, год. VII, брой 1777, София 14.У.1928г.,
. с т р ' ])ДеТСКИ ЛьТОВИЩа (мирски, планински и други) гтъ
Д-ръ В. Шуманоаъ, София 1928 год. Изданиз на автора; Булгвардъ „Драгоманъ" № 60; 48 страници, цена 15 лева.
Съдържание: Нуждата отъ летовища. Исторически прег
ледъ. Морелвчебници. Пла.нинсни и полски ваканционни
колонии. Какви летовища сжществуватъ. Особеностите
на морския климатъ. Особеностите на планинския климатъ За климата въ равнините. Подборъ на децата за
лвтовищатз. Предварителни проучвания. Общъ климати
чески прегладъ и пиркетизация. Рентгеноскопия. Пока
зания и противопоказания. Пределна възрасть. Индиви
дуални карти, Уредба. Строежъ на специални здания.
Инвентарь. Персоналъ. Дневенъ режимъ. Разпределение
на децата. Хранене. Слънцелечение. Морски кжпания.
Гимнастика и физически упражнения. Най-чести боледувания. Бюджетъ и фннансии. Резултатите отъ летните
колонии. Литература. Лична карта. Еедомость за дневното
движение на продуктите въ летовището. Краенъ отчетъ.
Климатическа таблица.
Препоръчваме този интересенъ и навремененъ трудъ
отъ г-нъ Д-ръ В Шумановъ на всички членове на бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ, а особено на тия,
които се занимавать съ въпроса за летнитеморски колонии.
С. Ч.

ПОЛУЧИХЯ СЕ ВЪ РЕДЯКЦИЯТЯ НИ:
Българско овощарство, год. IX. брой 1—4, София
1928 год.
Списание на Българското
Инженерно-Архитектно
дружество, год. XXVIII, брой 2—10, София 1928 г.
Здраве и сила, год. XXIV, брой 6—14, София 1928 г.
Главатарь, год. V, брой 6—14, София 1928 г.
Звено, год. I, кн. 1—20, София 1928 год.
Юридически прегледъ, год. XXIX, кн. 1—5, София
. 1928 год.
Кубратъ, год. III, брой 8—10, София 1928 год.
Ловецъ, год. XXVIII, брой 4—6, София 1928 год.
Известия на Бургазската
Търговско-Индустриална
Камара, год. XI, брой 44—53; год. XII, брой 1 — 5
Бургазъ 1928 г.
Месечни статистически известия на Главната
Дирещия на Статистиката въ Царство България,
год. XVII, брой 1—3, София 1928 год.
Народно стопанство, год. XXIV, брой 1—5, София
Общинска автономия, год. I, кн. 8—10, София 1927
— 1928 год.
Автомобилистъ, год. II, брой 1—12, София 1928 г.
Природа, год. XXVIII, кн. 5, София 1928 год.
Земледгьлие, год. XXXII, кн. Л—4, София 1928 г.
Свгътлина, год. XXXIV, кн. 1—5, София 1928 г.
Учителска мисъль, год. IX, кн. 6—8, София 1928 г.
Огнище, год. VII, кн. 1—2, София 1928 г.
Училищенъ прегледъ, год. XXVIII, кн. 1—3, София
1928 год.
Техникъ, год. V, брой 10, Варна .1928 г.
Славянски гласъ, год. XXI, кн. 4, София 1928 г.
Български колоездача, год. XXVI, кн. 1, София, 1928 г.
Родина — списание на македонската младежъ — год.
II, брой 6—8, София 1928 г.
Български туристъ, год. XX, кн. 1—5, София 1928 г.
Ловна просвтта, год. Ш. кн. 5—7, София 1928 г.
Кооперативно дгъло. год. V, кн. 1—3, София 1928 г.
Известия и стопански архивъ на Министерството
на Търговията, Промишленостьта и Труда, год. 111,
брой 17—22, София 1928 год.
Читалище, год. VII, кн. 1—4, София 1928 г.
Духовна култура, год. XXVIII, кн. 34 и 35, София
1928 год.
Нашето дете, год. I, кн. 1—3, София 1928 г.
Недгъля, год. I, брой 23, София 1928 г.
Нашата конншща, год. X, брой 1 —2, София 1928 г.
Отецъ Паисий, год. I, брой 1, София 1928 г.
в. Бургазска поща, год. III, брой 513—560, Бургазъ
1928 год.
в. Черноморска камбана, год. III, брой 31—37, Варна
1928 год.
в. Спортъ, год. VI, брой 191—204, София 1928 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXIX, брой 1—22, София
1928 год.
в. Подофицерска защита, год. XIII, брой 490—510,
София 1928 год.
в. Пргъпорецъ, год. XXX, брой 1—42, София 1928 г.
в. Дума, год. II, брой 58—100, Ст.-Загора 1928 г.
Шуменеки окржженъ бюлетинъ, год. X, брой 1—8,
Шуменъ 1928 г.
в. Тунджа, год. X, брой 454—470, Ямболъ 1928 г.
в. кубратъ, год. III, брой 1—20, София 1928 г.
в. Съзнание, год. XXX, брой 17—36, София 1928 г.
в. Технически гласъ, год. III, брой 29—36. София 1928 г.
в. Наше слово, год. IV, брой 162—180, Фердинандъ
1928 год.

! е. Бургазски фаръ, год. XI, брой 1718—1818, Бургазъ
1928 год.
1
в. Тракиецъ, год. V, брой 197—213, Ямболъ 1928 г.
| в. Трибуна, год. XI, брой 500—507, Н.-Загора 1928 г.
1
в. Търговско Промишлено гласъ, год. VI, брой 580 660, София 1928 г.
I 8. Слово, год. VI, брой 1690—1790, София 1928 г.
I 8. Македония, год. П, брой 389—486, София 1928 г.
( 8. Морски рлтиикъ, год. II, брой 48—52, Варна 1928 г.
I Варненска окржженъ вестникъ, год. VIII, брой 48 —
|
52, Варна 1928 г.
! е. Книжарска дума, год. I, брой 1 6 - 2 0 , Варна 1928 г.
| 8. Странджански гласъ, год. II, брой 26—32, Васи- /
|
лико 1928 г.
| е. Кооперативна защита, год. IV, брой 129—131,
I
София 1928 г.
| е. Варненски новина, год. XVII, брой 1301 — 1389,
Варна 1928 г.
е. Отечество, год. VI, брой 364—380, София 1928 г.
е. Тетевенски гласъ, год. III, брой 20—30, Тетевенъ
1928 год.
е. Варненска поща, год. XIII, брой 2940-3039, Варна
1928 г.
8. Трибуна, год. III, брой 56, Видинъ 1928 г.
Варненски търговски индустриаленъ вестникъ, год.
1, брой 7, Варна 1928 год.
Земледгълски гласъ, год. II, брой 2, Варна 1928 г.
Вестникъ на жената, год. VII, брой 310—319, София
1928 год.
8. Знаме, год. V, брой 88—115, София 1928 г.
Известия на Царскипиъ Природонаучни Институти
въ София. Книга I. София 1928 г. (Издава Д-ръ
Ив. Бурешъ — Директоръ на Царскитъ Природо
научни Институти).
: Зовъ отъ угаритгъ отъ Теодоръ Драгановъ, София
1928 г. Издание на библиотека „Родна лира" № 5 ,
45 страници, цена 10 лева.
Отчетъ за дейностьта на Македонския Националенъ
комитетъ, представенъ на VI редовенъ конгресъ
на Македонските братства въ България, свиканъ
въ София на 5—7 февруарий 1928 г.
Кратка история на св/ъта, часть II (последня) отъ
X. Ж. Уелсъ — Превелъ Ле. Радославовъ, (Издание
на Ал.ПаскалевъиС-ие—София; 178 стр. Цена 50 лв).
Донъ Жуанъ отъ Л. Байронъ — брошура № 15 — 28.
(Сжщото книгоиздателство. Брошурата 3 лв).
Руско-турската освободителна война 1877—1678 г.
отъ Стефанъ С. Бобчевъ. (Славянска библиотека
год. VII, № 1_4, София 1928 г.)
Отчетъ за дейностьта на управителния съветъ на
съюза на българскигЪ индустриалци презъ 1927 го
дина. София 1928 г.
. Детски лгътовища морски, планински и други отъ
Д-ръ В. Шумановъ. София 1928 г, (Намира се за
проданъ въ автора — Булевардъ „ Драгоманъ" № 60
София, 48 страници, цена 15 лева.)
Гогзс/шпдеп ипй РоНзскШе, 4 иаЬгд. № 1—13, ВегПп 1928.
1фгтайоп$ ЯоскФя Уо\. XXV, № 7—13, Уо1. XXVI,
№ 1—7, Оепеуе 1928.
Ьа Ви1дат, V-ете аппее, № 1373—1452, 5оПа 1928.
ЛмИИп (1г 1а скатЬгс <1е соттегее (гапгпгзс сп Ви1дапе, 8-а аппее, № 73—76, 5оПа 1928.
I Морской журналъ, № 2—4, Прага 1928 г.
! Ядранска стража, год. VI, брой 4—5, Сплит 1928.

Мнозина отъ членовете на Б.
Н. М. С, които еж издъджили
членските си вноски за 1928 г.
не еж получили списанието. Ре
дакцията моли тия членове да
съобщятъ за неполучаването
на списанието съ отворено
писмо направо до Гл. Управи
телно РБЛО ул. Царь-Борисъ
№ б, въ Варна, за да имъ се
: : изпрати своевременно. : :

До.

Въ_

Съдържание: Море отъ Ник. Вас. Ракитинъ; 2) Морски Лгьтовища и здравници отъ Д-ръ Ял. Недълковъ; 3)
Корабна зимовт на Дунава отъ Ивами; 4) Военно Морската авиация на нашитгь съседи отъ Сава Н. Ивановъ;
5) Морето въ българската поезия отъ Добринъ Василевъ; 6) Въ борба съ морето отъ П. А. Шишковъ; 7)
Лента отъ Торосъ; 8) Морски спорть — IX Олимпиада - Ямстердамъ — превелъ Ст. Цаневъ; Пловдивския Спортенъ
Легионъ при Б. Н. М. С. въ услуга на науката; 9) Морски новини; 10) Морски книгописъ,

ИЗВЪНБОРТНИ

=

АМЕРИКАНСКИ

М-О-Т-О-Р-И

=

„ЕЛТО"
ЗА Т Ъ Р Г О В С К И И СПОРТНИ ЦЕЛИ, Ш И Р О К О И З В Ъ С Т Н И В Ъ ЦЪЛИЯ С В Ъ Т Ъ .
Лесноуправляеми, поставятъ се на вевкаква лодка за няколко минути.

ЕЬТО*

зиРЕк, Еьто

ЗРЕЕОЗТЕК, ЕЬТО

сшяо.

ОТЪ 4 ДО 18 КОНСКИ СИЛИ, РАЗВИВАЩИ СКОРОСТЬ ДО 60 КЛМ. ВЪ ЧАСЪ.
Леки и лесно носими. Цени достжпни за всички. Депозитъ • за Европа — Лондонъ.
Търсятъ се деятелни агенти.
1-1.
Главенъ представитель за България: Д. Атанасовъ, ул. „6 септемврий" № 41 — Варна.
Д о нашигБ постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на СВОИТЕ постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвидъ следните нареждания:
1) Статиитв и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по възможность съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ много поправки и за
черквания не се преглеждатъ.
2) СтгтиитБ трвбва да бждатъ кжеи и въ никой случай по-дълги 2% печатни страници
отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
'3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комигетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницитъ си защо статията
му не е удобрена, или защо не е помъстена Ееднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.
Въ склада на Гл. Упр. Тъло на Б. Н. М. С. се намиратъ следнитъ печатни издания:
Морска библиотека N° 1 цена 3 лева
Сп. „Морски Сговоръ" . . . . . год. II цена 100 л.
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Сп. „Морски Сговоръ"
год. III цена 120 л.
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Сп. „Морски Сговоръ"
год. IV цена 120 л.
Морска библиотека № 4 цена 6 лева
Гребане и ветроходство
изчерпана
Морска библиотека № 5 изчерпана
Правилникъ за морските и речни споргнй
Морска библиотека № б изчерпана
легиони
. цена 2 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Черно море (общодостжпни студии) отъ
Морска библиотека № 8 цена И лева
Сава И. Ивановъ
цена 30 л.
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
Практически
указания
за
предсказване
на
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
времето отъ Сава Н. Ивановъ . . . . . цена 8 л.
Морска библиотека № 11 цена 10 лева
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ. . . . цена 25 л.
Морска библиотека № 13 цена 5 лева
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 30 л.
Сп. „Морски Сговоръ" год. 1 изчерпано
Плаване отъ А. Друмевъ .
цена 15 л.
Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отправятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ—Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.

