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Василиковското заливче презъ време на есенния риболовенъ сезонъ
Час
при стария кварталъ.
Фото М. Панаиотовъ 1927 го™
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БЪЛГАРСКО. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА СТРОЕНЕ
КОРАБИ, Л О К О М О Т И В И И В А Г О Н И - В А Р Н А .
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КОРАЛОВАГЪ"
Телефонъ 326.

Строежъ на кораби и всички видове лодки като:
МОТОРНИ, РИБАРСКИ, СПОРТНИ, ЛУКСОЗНИ,
ПЛАТНОХОДНИ И ДР.

Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви
видове машини и инсталации.
Специаленъ ОТД-БЛЪ за железни конструкции,
резервуари и електроженни заварки.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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аховд
Телеграфически адресъ: ЗОЛАСЪ — ВАРНА.
Телефонъ № 58.
Пощенска кутия № 20.

Представители на:
ОЕС73СНЕ ЬЕУЛМТЕ 1ЛИ1Е, НЯМВС1КО
Редовна служба отъ Хамбургъ, Бременъ, Лнверсъ за Ср-вдиземно и Черно морета.

Л О Н И З Т О И ЬШЕ, ЬЛУЕКРООЬ
Редовна служба (ВСБКИ 20 дена) отъ Лнверсъ,
Ливерпулъ, Суансий за Ср-вдиземно
и Черно морета.

ОСЖЛКО ИМЕ, и У Е К Р О О Ь
Ежеседмична служба, съ бързоходни кораби
отъ Глазковъ, Ливерпулъ, Суансий
за Средиземно и Черно морета.

МОЗЗ Ш Е , ЬГУЕКРООЬ,
Ежеседмична служба, съ бързоходни кораби
отъ Глазковъ, Ливерпулъ, Суансий
за Средиземно и Черно морета. >
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Нашия конкурсъ за написвай е цикълъ отъ морски пъхни.
(Удобрени творби за отпечатване въ списанието Морски Сговоръ.)
Емилъ Ив. Георгиевъ — Варна
ученикъ отъ VIII класъ.

МОРЯЦИ.
Надъ пропасти, надъ бездни ний летимъ
безъ спиръ къмъ далнини незнайни,
безъ страхъ ний все напредъ, напредъ вървимъ
къмъ хоризонти дивни и омайни.
Вълнитъ еж тихъ майчинъ скутъ за насъ,
моретата еж нашата родина,
приспива ни съсъ пъсень лекъ талазъ,
и нашъ гробъ е бездънната глъбина.
Летимъ ний все напредъ и все напредъ,
не плашатъ ни ни пропасти, ни бури.
О, нашь е, нашъ е ц-Ьлиятъ чозъ свътъ,
просторигв и дивните лазури!
Царим ъ надъ дивзнъ необятенъ миръ,
деца сме на стихията могжща ;
летиме все напредъ, напредъ безъ спиръ,
все нови хоризонти погледътъ обгръща.

ПО МОРЕ.
Корабътъ се носи леко надъ вълните,
вътърътъ надува 6"БЛИТЪ платна
корабътъ лети безъ спиръ къмъ далнинигв
чезне отъ очитЬ родната страна.
Надъ главата ми пролита бъла птица,
поздравъ, може би, отъ бащиния край;
тамъ съмъ азъ осгавилъ майка, братъ, сестрица,
и кога пакъ ще ги видя, Богъ салъ знай.
Тихо плискатъ се наоколо вълните . . .
О, какво ли таятъ сините води!
Що ли криятъ отъ окото глжбинитъ,
надъ какви ли бездни корабътъ лети!
До ушигв ми долита тжжна пъсень,
п^е нвкжде наблизо младъ рибарь;
насълзенъ, азъ слушамъ пъсеньта, пренесенъ
въ родното огнище, пълно сь дивенъ чаръ.

Тамъ, далечъ въ мъглата, сушата изчезна,
вече ние сме въ откритото море;
зъе подъ краката ни страхотна бездна,
твърдъ кога ли корабътъ пакъ ще опре!
Корабътъ се носи бьрзо надъ вълните,
вътърътъ надува бълитъ платна,
корабътъ лети безъ спиръ къмъ далнините,
тамъ, далечъ — далечъ, е родната страна.

НОЩЬ КРЯЙ МОРЕТО.
Нощь се спуска надъ морето, тиха, звездна,
тъмните вълни почиватъ уморени,
гласове долитатъ отъ незнайна бездна,
пъятъ въ тайнствените глжбини сирени.
Екъ на срутена скала въ нощьта замира,
и събуденъ лекъ талазъ сънливо плисна,
вие танецъ лихъ наоколо зефира,
чайка близо нъкжде зловещо писна.
Пламна въ огненъ пурпуръ тъмний сводъ небесенъ;
изъ водата златната луна изплава,
дигна се по небосклона, тайнствено надвесенъ,
мрачните води въ злато обковава.
Шепнатъ приказка вълните озарени,
тайните си ми разкриватъ глжбинитъ;
тихо пъятъ дивно хубави сирени,
чудна пъсень пъятъ т е за далнините.
Дивенъ миръ — величественъ, безкраенъ —
съ мантия тайнствената нощь покрива,
дивенъ миръ — стихиенъ и омаенъ —
тиха, н^жна лунна свътлина облива.
О, не съмъ ли азъ въ страната на мечтитъ,
пълна съ чаръ, съ вълшебство, съсъ звезди сияйни!
Бързъ като талазъ, понесенъ надъ вълните,
Моятъ блънъ лети къмъ брегове незнайни.

Стр 2.

Морски Сговоръ

Год. V. Брой 9.

V. редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. реши да се откриятъ колоните на списанието за статии
по кооперативното корабоплавание, съ цель д а се уясни въпроса всестранно, както отъ
защитниците, тъй и отъ противницитв на тъзи идея, безъ редакцията ца взема страна въ спора.
Съ настоящата статия даваме х о д ъ на съборното решение.
Огь Редакцията.
Г. Славяновъ

КООПЕРАТИВНО КОРЯБОПЛЯВЛНЕ.*)
Въ последнигв години кооперацията стана, така
да се каже, модно явление. Тя се налага навсъкжде,
лъкъ даже и тамъ, кждето е съвсемъ неуместна.
По приложението на кооперативната форма въ разнитъ стопански области се спори много, обаче както
теорията, така и практиката все по-ясно очартавагь
мвстото на кооперацията — въ дребното производ
ство, занайтчийството и въ дребния кредитъ, но не
и въ търговията, а о щ е по-малко въ едрата ин
дустрия. Тукъ тя по-скоро може да донесе голъми
и непопра'вими пакости, отколкото полза; излишно
е да се привеждатъ примври, такива за съжаление
имаме вече доста.
Вь корабоплаването, а особенно въ голъмото -,
кооперацията е съвършенно неприложима. По своето
еж Ц2СГВ.), корабоплазанието представлява едра меж
дународна търговия и транспортна индустрия, която
мжчно може да се подведе подь еднакъвъ знаменатель съ който и да било родъ търговия или ин
дустрия на сушата. Далечъ не ВСЕКИ търговецъ или
индустриалецъ може съ успвхъ да се занимава и съ
корабоплавание. Разбира се, съвсемъ погрвшно е да
се мисли, че последното представлява запазенъ периметъръ за моряцитв, тъ стоятъ най-близко до
него, но не винаги еж неговитв приззани ржководители.
Говорейки за голъмо корабоплавание, трвбва да
разбираме това, което поддържа търговскитв съоб
щения мгжду пристанищата на своята и чуждитв
страни, т. е. което обслужва вносъ-износа или вън
шната търговия на страната.
За такъвъ родъ корабоплавание е необходимъ
голъмъ капиталъ и отлично познаване особенноститв
на международната морска търговия, защото тукъ
има да се води борба, понвкога страшна и унищо
жителна, сь международната конкуренция.
За едно голъмо корабоплавание, мърено съ наша
мърка, т. е. споредъ нашитв нужди и условия, ще
еж необходими поне 3 средни по величина параходи,
приблизително такива, каквито притежава Бълг. Търг.
Параходно Д-во. Съ по-малко параходи е мжчно
редовно да се поддържа каквато и да било външна
линия, а безъ поддържането на редовни съобщения,
не може да се очаква и по-чувствителна материална
подкрепа отъ страна на държавата, липсата на как
вато пъкъ би довело до неминуема катастрофа на
пргдприятието въ борбата му съ международната
конкуренция. Три такива параходи, строени по поржчка, ще струватъ не по-малко отъ 150 милиона
лв., а купени на вехто, добре поддържани и запа
зени, ще струватъ, грубо пргемвтнато, около 60
милиона лева, а като се прибави къмъ тая сума и
необходимия оборотенъ капиталъ за предприятието
— около 40 милиона лв., ще получимъ кржгло 100
милиона.
Могатъ ли се събра по кооперативенъ начинъ у
нзсъ не 100, а 50 или поне само 20 милиона лв. ?
— Много се съмнявамъ, но да предположимъ, че би
могло^да се събере последната сума. Въ такъвъ
случай предприятието ще трЪбва да се задоволи или
само съ единъ параходъ и да извършва свободни

плавания, т. е. дъ взема товаръ тамъ; гдъто намери
(единъ видъ „международенъ кираджилъкъ") и въ
такъвъ случай да се откаже оть държавна подкрепа,
като съ това се изложи на пълна несигурность и
твърде възможна стопанска гибаль, или пъкъ да си
достави 2—3 малки корабчета, въ какьвто случай
ще тръбва да се задоволи само съ мъстния или
близъкъ превозъ, най-вече въ своитв териториални
води, т. е. съ малкото или дребно корабоплавание.
Споменахъ вече, че въ голъмото мореплавание
тръбва да разчитаме на силна чужда конкуренция
или съ други думи можемъ да очакваме само ни
щожни печалби. Отъ друга страна, обаче, разходитъ
по издръжката на едно мореходно предприятие еж
твърде голвми. Вънъ отъ.винаги възможнитв тър
говски изненади и рискове, за посрещане на които
е необходимъ голъмъ наличенъ капитал ь, корабитв
се нуждаятъ отъ постоянно и често попълвание на
твхниятъ скжпъ инвентаръ, огъ редовни докувания,
почиствания и малки поправки, а сжщо така отъ пе
риодически големи ремонти; корабитъ, независимо
отъ това дали плаватъ или не, т. е дали има или
нвма работа, се нуждаятъ отъ постояне 1ъ и добре
платенъ персоналъ, а ако предприятието е коопе
ративно, то ще се прибавя гъ още разходи за под
държане на дирекция, управителенъ и контроленъ
съвети, съ неизбъжнитЪ твхни канцеларии, чинов
ници и бюрокрация. Я всички тия разходи въ никакъвъ случай не могатъ да се покриятъ отъ НИЩОЖ
НИТЕ приходи само на единъ параход ь. Разбира се,
че къмъ тия затруднения ща се прибааятъ и голвмитъ неудобства отъ канцеларщината и бюрокра
цията, които сьвсемъ си нвматъ мъсто въ корабоплавзнието и които въ известни случаи биха могли
да доведатъ мореходното предприятие даже до пълна
провала.
Срещу необходимостьта отъ голъмъ капиталъ,
възразява се, че могатъ да се купятъ кораби на из
плащане или да се сключи заемъ. — Да, може и
едното и другото, но съ какво ще изплащате ЛИХ
ВИТЕ и погашенията на сключениятъ заемъ, когато
редовнитв приходи ще бждатъ далечъ недостатъчни
за посрещане даже само на редовнитв разхсди?
Всички тия пречки все пакъ могатъ да се преодоЛЕЯТЪ съ получаването на ефтинъ държавенъ кре
дитъ, какъвто получаватъ даже най-голвмитъ море
плавателни предприятия на великитЬ морски държави
и съ една редовна значителна субсидия отъ държа
вата, подобна на тая, която получава нашето Пара
ходно Д-во и множество отъ чуждитв д-ва, обаче
при непремвнното условие, че предприятието ще
бжде отлично организирано и ржководено. А за това
еж необходими специални познания, дълъгъ опитъ,
твърда воля, широка предприемчивотть и още ивла
редица качества на характера, които еж абсолютно
необходими при вевко морско предприятие.
Но дали кооперацията ще може да се сдобие съ
подобни организатори и ржководители ? — Твърде
е съмнително. Да оставимъ на страна въпроса, че
*; Резюме отъ рефератъ, четенъ въ V. редозе \-ь сьборъ
на Б.Н.МС. въ гр. Търново на 2б.У111. т. г.
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въ нашата страна ръдко се намиратъ хора, добре
подготвени въ областьта на морското дъло И мор
ската търговия и че такива, ако се намърятъ, ще
требва да се привлъкатъ въ кооперацията като чи
новници съ ГОЛ-БМИ възнаграждения. Но есе пакъ
тия лица ще бждатъ само чиновници, а фактичес
ките господари могатъ да бждатъ и съвсемъ слу
чайни хора . . . Съ единъ - два дъла всъки ще може
Да влъзе въ управителните тъла на кооперацията,
стига да бжде по-сладкодуменъ и по-безскрупуленъ.
И естественно е, че тия хора ще управляватъ пред
приятието много „смъ\по и енергично", пъкъ макаръ
и цялата кооперация да се разори; тъ нищо не губятъ, освенъ 2—3 дъла, чиято стойность предвари
телно стократно еж си получили подъ видъ на все
възможни възнаграждения . . . Тукъ е най-слабото
м^сто на вевка кооперация, а най-вече на такава
въ корабоплаването.
Но ще се възрази, че общото събрание на кооператоритъ не ще допустне подобни лица въ управи
телните гкпа. Да, така би било, ако общото съ
брание е действителния хазяинъ на предприятието.
Въ сжщность обаче, тъкмо общото събрание може
да опропасти собствените си интереси, защото то
неминуемо ще бжде съставено отъ нъколко хиляди
наивни и невежи въ мореплаванието кооператори,
които найнзпредъ едва ли ще могатъ да се събератъ всички, а тия, които се събератъ, едва ли ще
последватъ здравия разумъ на скромнитв дейци,
много по-скоро тъ ще тръгнатъ тъкмо следъ най
сладкодумнитъ, които обаче ръдко ще бждатъ и найумнитъ . . . И наистина: ако единъ двлъ ще струва
напримъръ 1000 лв. и ако всъки би записалъ сръдно
по 5 дъла, т. е. по 5000 лв., то за да получимъ ка
питалъ отъ 20 милиона лв. ще тръбватъ средно
4000 кооператори! - Но могатъ ли се намери въ
България не 4ООО, а само 400 души, които разбиратъ
отъ мореплавание и морска търговия ? — а могатъ
ли се събра 4000 души да управляватъ своята коопе
рация? . . .
Много по-пригодна за голъмото корабоплавание
е акционерната форма, макаръ и тя да има доста
отъ посочените по-горе недостатъци: и тукъ има
голъмъ чиновнически апаратъ и тукъ държавата
требва да осигури предприятието съ ефтинъ кредитъ,
субсидия, контролъ, ржководно влияние и пр. Но
тукъ имаме едно голъмо преимущество, — въ упра
вителните т^ла впизатъ хора, силно заинтересовани
въ успаха на предприятието, а то е вече една го
лъма гаранция за правилното развитие на последното.
За нашитъ условия, пъкъ и изобщо въ корабоплаванието, най - подходящо е едноличното пред
приятие, кждето собственика е и стъкмитель, и наематель, и директоръ, а често пжти и капитанъ на
кораба, кждето всичко зависи отъ едно-единствено
лице, всецъло предадено и заинтересовано въ свеето
предприятие. Блестящъ примъръ въ това отношение
ни даватъ търговските флоти на чуждитъ държави,
а най.вече тоя на Гърция; гръцкия търговски флотъ
брои 815 кораба (съ най-малко по 100 тона бруто
вмъстимость) съ 1,050,923 бруто регистъръ тона,
разпргдълени между 357 стъкмители, отъ които само
3 акционерни дружества, а всиччи останали еж от
делни собственици или съдружия между нъколко
души, между братя или между бала и синове. Ромънския флотъ брои 33 корабз съ 66,427 бруто тона,
разпредългни между 13 стъкмители, отъ които само
едичъ, а ичгнно държавното предприятие има 14 ко
рабз съ 37,015 тона вмъстимость, всичко останало е
притежание на отдълни лица или малки съдружия.
Турция — 148 кораба съ 127,952 тона, отъ които само
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42 кораба съ 54,059 тона еж собственость на ак
ционерно предприятие, разполагащо съ голъма ма
териална подкрепа отъ страна на държавата. Отъ
нашите съседи само Югославия прави изключение,
— тамъ, макаръ и да се наброяватъ множество от
делни собственици, големата часть отъ търговския
флотъ е въ ржцегв на крупни акционерни пред
приятия.
Никжде въ света, обаче, нъма корабоплавателно
предприятие, организирано на кооперативни начала.
Защитниците на кооперативната идея сочатъ на
едно-единствено дружество въ Италия, но безъ да
посочватъ каквито и да било конкретни данни за
неговата организация или дейность. Сжщитъ сочатъ
за примеръ и Българското чиновническо коопера
тивно застрахователно д-во, което имало огроменъ
капиталъ, събранъ между нъколко десетки хиляди
кооператори, обаче разликата въ организацията и дейностьта на едно застрахователно д-во на сушата,
работещо вжтре въ страната и едно мореходно пред
приятие, действащо на международна почва, е коло
сална, това еж изобщо две несравними понятия.
Въпръки всичко, кооперативната форма въ кора
боплаването може да се допустне, обаче при след
ните непремънни условия:
1) Яко кооперацията, при снабдяването си съ ко
раби, не бжде обременена съ големи задължения,
т. е. ако необходимиятъ й капиталъ бжде събранъ
само чрезъ дълове, а не донаденъ и съ заеми.
2) Яко начело на кооперацията застанатъ опитни
въ корабниятъ транспортъ и морската търговия лица,
при това обладани до голъма степень отъ чистъ
идеализъмъ.
3) Яко държавата осигури кооперацията съ зна
чителна редовна субсидия и ефтинъ кредитъ, като
успоредно съ това упражнява върху нея ржководно
влияние и строгъ Контролъ надъ дълата й.
Много по-голъмо приложение кооперативната
форма може да има въ дребните корабоплавателни
предприятия, работящи само въ своитъ териториални
води, като членове на кооперацията бждатъ само
моряците (капитани, помощници, машинисти, огняри
и пр.) отъ обслугата на кооперативните корабчета,
т. е. н^що подобно на рибарскитъ кооперации или
на старите задруги по дунавските български вет
роходи.
Въ какъвто и видъ, обаче, би се изразила кора
боплавателната кооперация, тя не бива да се базира
на общия законъ за кооперациите, но ако ще тръбва
да се насърдчи, то за нея е нуждно да се създаде
специаленъ законъ или пъкъ тя непремънно да на
мери мъсто въ готвения законъ за насърдчение корабоплаванието подъ българско знаме. Яко не искаме
да затрънимъ и компрометираме изобщо ВСБКО НОВО

начинание или идея за корабоплавание у насъ, по
морето или Дунава (вънъ отъ параходното д-во,
което сжществува при специални условия и законъ),
то наложително е часъ по скоро да се изработи и
прокара споменатия по-горе законъ за насърдчение
корабоплаванието подъ българско знаме.

Рис. отъ Н. Неновъ — Бургазъ.
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ЛЕДЕНЯТЯ ПРЕГРЯДЯ НЯ ДУНЯВЯ ПРЕЗЪ ЯНУЯРИЙ 1928 ГОД.
При температура къмъ 10° замръзватъ и течащитъ води: и" докато въ малкитъ ръки се образува
гладъкъ лъскавъ ледъ, удобенъ за катане — въ голъмитъ —сковаването става така: нощно време, обикно
вено покрай бреговете, се образуватъ ледени ивици,
които се откжсватъ отъ течението разбиватъ се на
голъми плочи (кържи) и плуватъ надолу. Тогава
казватъ, че има ледоходъ и плаванието на каквито и да
е кораби се прекратява; всички плаващи пристанищни
съоржжения се прибиратъ и заедно съ корабитъ се
оставят ь въ закрити отъ течението мъста на зимовка*.)
Яко при силенъ студъ се допратъ двъ ледени
плочи, слепяватъ се; допрели се до трета плоча тъ
още се увеличаватъ, а заедно съ това и намаляватъ
«скоростьта си. Плочитъ, които ги настигатъ, вслед-

Яко н^ма прагъ, но ръката надолу е вече скована,
то тия плочи се хвърлятъ съ предния си край надъ
леда или се пъхватъ подъ него, а другия край се
забива надолу. Яко скованата часть на ръката е
достатъчно здрава, температурата низка и мъстото
плитко изправените плочи се залепватъ една о друга.
По-кжсно новодошлите плочи се спущатъ все понадолу, докато опратъ въ дъното и по този начинъ
се образува една преграда въ ръката. Идващитъ от
горе ледове се натрупватъ до преградата, едни се
забиватъ въ дъното, други долъпватъ до зида, трети
се хвърлятъ отгоре и така се удебелява преградата
докато течението се спре съвършено или докато тя
достигне до голъма дълбочина. Тогава ледените
плочи се спиратъ една до друга съ малки възкач
вания една върху друга и сковаванието продължава нагоре.
Погледнатъ отъ далечъ леда при
лича на току що изсеченъ леденъ
островъ*).
Следъ установяванието на прегра
дата течението задъ нея спира и ни
вото на съответната часть отъ ръ
ката бьрзо спада; предъ нея, обаче,
нивото бързо се повдига и ако брега
е низъкъ, водата го прехвърля и съ
голъма бързина се устремява къмъ
низкото ниво подъ преградата. Въ
такъвъ случай може да бждатъ залъти и отнесени цъли селища, ниви,
градини, а талвега на ръката може
следъ това да се измъсти на съвсемъ друго мъсто.
Яко преградата стане въ началото
или въ сръдата на зимата, тя става
Ь».—Т^-.•*&%*.
•. д , — ~ _
по-дебела и отбитото течение по-вече
време минава надъ бръга и следо
Ледовегв на Дунава презъ зимата 1927—28 година.
вателно, тя е по-вече опасна.
ствие голямата си инерция, се долепятъ до тъхъ,
Стане ли преградата презъ пролътьта, може да
подвирватъ краищата си или се изкачватъ надъ
се очаква при предстоящето стопляне на времето
тъхъ. По тоя начинъ се получава движаща се гра
сама да се вдигне. Зимната преграда обаче тръбва
мадна маса, подобна на развалини влачени отъ порой,
изскуствено да се махне.
къмъ която се долепяватъ все новопристигнали плочи
Има ли преграда или не, самото замръзване не
Долепилите се отъ страни плочи я правятъ още
е така опасно как
по-пространна. Когато тая грамадна ледена маса дойде
то ледохода: леда
до нъкое по-тъсно на ръката, тя се опира съ краи
се начупва на го
щата си въ бреговете, спира се, а ледените плочи.'
лъми плочи и тласидящи по течението силно тласкани, ту се качватъ
канъ върху брега
отгоре й, ту се подвиратъ отдолу, оставатъ наклони,
реже и влачи как
заставатъ прави или взематъ чудновати положения
вото му попадне:
••л-с--..."
и форми. По този начинъ се образува ледения покораби,
пристанищ
'-4-М.-Ж0
кривъ на ръката.
ни
съоръжения,
*1Л*.м*!!!
Дебелината и голъмината на ПЛОЧИТ-Б зависи отъ
шлепове построй
?!^!—ВЯИ@^
продължителностьта на низката температура, висо
ки,
дървета. Често
>
чината на водата и скоростьта на течението: при
пжти ледохода ре
продължително низка температура, висока вода и
же грамадни кжсостудено течение, се получаватъ плочи дебели до
ве отъ бр^га. При
60 см., дълги 2—20 метра и широки 2—20 метра.
низка вода ледо
Такава една плоча тежи отъ 2000—200,000 кгр. Ко
хода не е опасенъ
гато тия плочи преминаватъ надъ прагове или плитЗЩЩгЩ защото корабитъ
ковини т-тз се повдигатъ нагоре отъ течението, наксе криятъ задъ
*
*
М
^
лоняватъ предния си край и тласкани отъ тяжестьта
островитъ, но при
си, те се спускатъ^ къмъ дъното. Течението често
Параходъ
„Суава",
влаченъ
отъ
'левисока вода ледоги обръща или пъкъ ги настига друга плоча, която
доветъ по Дунава 18 дни въ гор- х п пд яа е_ ГСтпят*»нт.
Т
ги притиска на долу или повдига края имъ нагоре
ното положение.
*°
Р^енъ'
и така при по-малки води се забиватъ въ дъното.
Така въ 1892 год.
•

'

•

;

;

;

'

,

*

;

•

ч

•• '

*) По българското Дунавско крайбръжие имаме двъестествени и едно искуствеяо зимовище. (Вижъ статията „Ко
рабна зимовка на Дунава" помвстена въ кн. № б, стр. 5—7
отъ сп. Морски Сговоръ 1928 год.

-П&

*) Дърветата въ островигв на плавателните р-вки се секатъ толкова високо, че най-високата вода да не може да
залъе чуканиГБ По края дърветата не се секагь, а само
се кастрятъ и служатъ за ориентиране.
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м^сто и самата преграда се очерта: ледовете бъха
ледохода при висока вода е вдигналъ отъ Русен
застанали вертикално и наклоно по течението и за
ското пристанище всички стоки и кафенета, построени
бити въ дъното; средната дебелина на зида б е 20—
на пристанището; а въ 1892 год. е изхвърлил ь една 500
30 м. Между двата острова на едно продължение
тонна гемия на бръта до мелницата на Папа Маноли
около 30—40 м. дебелината б е само 10—12 м.; сред
на височина 12 м. надъобикновенното водно равнище.
ната височина на плочите въ преградата надъ
Зимата 1927—28 г.се показа особено сурова край Ду
околния ледъ достигаха до 1—3 метра и цялата тя
нава. Температурата въ Русе отъ 18 декемврий 1927 г.
ясно се очертаваше; надъ*) нея подъ леда водата бе
до б януарий 1928 год. се движеше между 5° и 23-5°
мътна и неспокойна, а подъ нея бистра и тиха. Надъ
подъ нулата. Въ сжщото време духаше студения сетова слабо мъсто на зида се б е спръла една гра
веро-источенъ вътъръ. При тия благоприятни усло
мадна плоча слепена отъ десятки по-малки съ общи
вия заледяването на бръговетъ започна на 20 де
размери 8 0 Х П 0 метра и дебелина 60 см. Отъ зида до
кемврий. На 23 декемврий вече се движеха ледени
незамръзналото отдолу мъсто имаше около 400 м.
плочи съ достатъчна големина.
Подъ зида и надъ голъмата плоча имаше на всъки
На 28 декемврий въ Русе се отбеляза едно ненор10—30 м. успоредни ржбове.стърчащи надъ общата
мелно повдигане на водата и на 1 януарий Дунава
се скоза при ниво 526 с. м., но
нивото бързо продължаваше да
се вдига.
Това б е сигурния признакъ за
станала на близо ледена пре
града.
Отъ 3 януарий по леда сво
бодно се движеха хора и тра
диционните безпаспортни визити
между Русе и Гюргево се ожи
виха. На 5,6,7,8,9,10 въ Русе
имаше ежедневно по-вече отъ
3,000 души.
Но водата все още се вдигаше;
евентуалния ледоходъ при тая
вода заплашваше самото при
станище Русе, корабитъ въ зиДвижението по ледения мостъ на Дунава между Русе и Гюргево
мовището, селата Мартенъ и
презъ зимата 1927—28 година.
Рахово, землищата на Русе, с.
повърхность отъ 60 см. до 2 м., и отиващи подъ
Мартенъ, с. Табанъ, с. Рахово и с. Бръшлянъ и се
водата до 4 м.; дълбочината на канала тукъ при тая
наложи намирането и разбиването ледената преграда.
височина на водата бе 8 м.
Установи се, че тя е срещу носа на О. Голъмия БеМестото за първата мина бе определено въ южния
киръ (до Ромънската граница) легнала на прага,
край на тънкия 12 м. зидъ. Изкопана б е дупка
който захваща отъ Ромънския бръгъ, минава презъ
дълбока 2 м. и широка 60 см. — ц-влата отиде въ
носа на Големия и отива до малкия Бекиръ.
здравъ кристаленъ ледъ и прервза три наклони
Понеже до пролътьта имаше доста време, немоплочи. Въ нея се спусна една 20 кгр. мина и безъ
жеше да се чака — се реши преградата да се разбие
да се зарива отгоре, отъ 300 м. разстояние, се взрива
искуствено.
чрезъ електрическия токъ Силенъ гръмъ разтърси
Въ Дунавската Полицейска Служба на 16 и 17
ц^лия ледъ и острова; черенъ стълбъ вода дебелъ
януарий се приготвиха 90 специални мини съ по 5,
6—8 метра изхвръкна нагоре около 180 м., а заедно
10 и 20 кгр. дънеритъ, а на 18 януарий специална
съ него и кжсове 5—1С0 кгр. ледъ достигнаха до
команда пристигна въ с. Бръшленъ — на 42 клм. отъ
100—150 м. височина и падаха до 200 м. наоколо и
Русе, и на 5 клм. отъ островите Бекири. За отиване
ставаха
на прахъ. То бе демонски градъ и ний всички
отъ селото до бръта срещу островите се минаваше
макаръ далечъ отъ взрива, се свивахме задъ стър
по насипана пжтека презъ Бръшлянското блато,
чащите ледени плочи.
която на 18 януарий вече бъ- залъта съ 40 см. вода.
Когато отидохме на мъстото на взрива, на 15—20 м.
На 19 вечертьта ни съобщиха, че селото Рахово
около дупката, б е покрито съ тиня и кжсове, нъкои
се вече залива и ни питаха има ли се надежда да
отъ които въ единия си край облепени съ глина и
спадне водата или да почнатъ да се изнасятъ. Сжщия
пъсъкъ, което показваше, че еж били забити въ дъ
день кмета на селото бЪ поискалъ отъ околнитъ
ното около 1 — 1 -20 м.
села да дойдатъ на помощь — по 50 кола — и мъже
Съ лопати се прочисти до ямата: наоколо нъмаше
за изнасяне покжщнината. На 21 съобщиха, че во
никакви пукнатини.
дата стои, а на 22 вече имаше 30 см. спадане.
Леда беше сбитъ и ямата отгоре покрита съ ле
При много трудни условия на 19 януарий бъха задени кжсове. Спустнахме въ ямата пъртъ за да изнесени съ шейни, влачени на ржне, три лодки и съ
мъримъ дълбочината: дъно до 5 м. не се стигна и
моряцитъ отидохме срещу островите, преминахме и
на 1'5О м. подъ горнята повърхность на кжсоветъ
се качихме на леда: Игра на природата — Ледени
се указа силно течение — това ни подтвърди, че тамъ
плочи дебели до 50 см., безразборно разхвърляни
е преградата, и че тя е вече пробита, а обърнатитъ
или сбити една до друга стърчатъ 1*5-3 м. надъ
горе ледени плочи ни показаха, че взрива е подейобщата повърхность. Ние се изгубихме между тъхъ
ствувалъ до дъното. Въ долния край на леда се
и движението ни не бъ вървене по ледъ, а катерене
появи мжтно течение.
по ледени скали. Но време за любуване нъмаше —
Сжщия день хвърлихме още две мини — отвори се
тръбваше да се бърза за да предпазимъ Русе отъ
каналъ 8 м. и течението значително се засили.
неприятности.
На 20 януарий сутриньта въ Русе вече имахме спаВеднага се започна подробното проучване на леда.
*) Срещу течението.
Направени б-Ьха 60—70 сонди около предполагаемото
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дение 6 см. Сжщия день канала достигна до 20 м.,
а до 22 януарий имаше каналъ 80 м. широкъ, и гоЛБМИТБ ржбове подъ и надъ главната преграда
разбити на 40 м. широчина. На 21 вечерьта при Русе
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леда вече тръгна; на 26 предъ Русе бъ- чисто; во
дата спадна 2-05 м. и зимовището, пристанищата и
землищата на Русе, Табанъ, Мартенъ, Рахово и
| Бръшлянъ се запазиха.

Дунавска Полицейска Служба. Моторната лодка „Лейтена-лъ Ляпчевъ" въ р. Янтра^при село Криана.

п. п. шишковъ.

ОТЪ ЗЯТОЧЕНИЕ.

Пьрзия американски параходъ УУей-О-гата, който
носвше брашно за изгладнялата следъ войната Бъл
гария, тази сутринь хвърли котва на Варненския
заливъ. На предни л му стожеръ се развъваше водаческо знаме, а надъ моста върху обтегнатото въже
между двата стожера карантинно знаме.
Моторната лодка на водача Михайловъ се откжсна
отъ кея и полетъ къмъ колосътъ, който носеше
седгмь хиляди петстотинъ и петдесеть тона брашно.
Въпръки, че Жв^-Сгата газъше 8 метра, Михай
ловъ см БЛО го насочи къмъ пристанищния басейнъ . . .
Той умъло потатрузи гръбнака му по кальта на
дъното, размжти басгйнатъ, кой го далече разнесе ми
ризмата си на сЬроводородъ, и следъ половин ь часъ
го превърза 6 кея.
Премътнаха сходня отъ бръга. Работата на водача
бъ свършена. Другъ параходъ се задаваше задъ
Евксиноградския носъ. Михайловъ вдигна ржка до
сънника си, приближи се до командиря, подаде
ржка, задрусиха двамата сърдечно дъсницит Б СИ, пакъ
вдигна ржка до фуражката си и за слиза по стълбата.
Като тропна съ двата си крака върху желъзния подъ
една ржка отзадъ се сложи върху рамото му:
— Стой . . . братко I
Той се обърна: предъ него стоеше засмънъ, съ
силно посивъла коса, единъ морякъ въ формата
на военния американски морякъ, съ скдша и изкустно
изплетена бъла ленена панама, сукнена тъмно-синя
холандка, съ два жжлти жгли на лъвата ржка.
Михавловъ го загледа и завдига вежди, засвива
устни . . . Лицето, което стоеше отпреде, му бъ не
познато. А непознатото лице се смъеше настойчиво
като познато:
— Не ме ли познавншъ ? . . . Забравилъ си ме . . .
Двама едно време бъхме въ кръстосвача Надежда ?.,.
— — Здравей бе, К о л ю ! . . . Никола Шоповъ ? . . .
Ями какъ тъй ? — и здраво си заржсиха ржцетъ. —
Я гледай, я гледай! . . .
Морякътъ хвана Михайловъ подъ ржка и го поведе:
— Ела да слъземъ въ моряшкото ни пом видение
да се видимъ и поприказваме . . . Десеть години
оттогава!.. .
Преминаха презъ една врата, оттамъ — по една
• стълба, пакъ — врата, пакъ —друга стълба и се 6т-

зоваха въ широко третокласно помъщение, гдето
двамата седнаха около едиа маса единъ срещу другъ.
Никола Шоповъ, софиянецъ, преди четиринадесеть
години, като седемнадесеть-годишно момче, току-що
свършило четвъртия класъ, бъ постжпилъ като доброволецъ-кърмчия въ Надежда, гдето прекара чечире години. Тукъ презъ последнята година сждбата
го бъ събрала съ Михайловъ, който, като „корабоводачъ на далечно плаване", бъ отреденъ отъ на
борната комисия да прекара шесть месеца въ кръс
тосвача. Отъ десетьтъхъ кърмчии въ кораба, между
двамата, Шоповъ и Михайловъ, се бъ завързала
тъсна казарменна дружба, която трая само до увол
нението имъ. Следъ като облъкоха ЦИВИЛНИТЕ си
дрехи, тъ се разгубиха. Михайловъ поскита нъколко
време безъ работа и после постжпи за водачъ, а
Колю изчезна безследно . . . Говоръха, че билъ постж
пилъ на параходъ Варна и че въ Анверсъ напустналъ . . . Оттогава дума нигде не бъ ставало за
него, нито го знаеха где е . . .
— Морето ме носи, люшка и пакъ ме докара въ
родния ми край '. . . Како военни моряци се разде
лихме и пакъ ма срешашъ като воененъ . . .
— Налагаше ми с е . . , Все въ американски кораби
плавахъ, а напоследъкъ едно сърдечно влечение ми
го наложи окончателно . . . А сега ? —
— А сега?
— „Човъкъ предполага, а Господъ разполага" . . .
А сега работитъ мине се срещнаха, както ги кроъхъ
— той се усмихна тъжно — и решйхъ на всвка цена
да пообиколя родния си край . . . Това *ми идване
е само проба за да се завърна окончателно въ ро
дината си . . . Две нещастия едно следъ друго ме
сполетъха . . . Върху главата ми мина такова нъщо,
което се случва само на единъ отъ десеть хиляди
моряци . . .
— Напримъръ?
— Цъли чатире години прекарахъ робинзоновъ
животъ на единъ островъ . . .
— Я, гледай! . . . Много любопитно! . . . Где и
какъ? —и Михайловъ любопитно устреми погледъ.
— . . . Такова нъщо, чийто споменъ до гроба нъма
да се изличи. Но, ако второто нъщо, по-страшното,
не бъ се случило — то всичко по редътъ си щъше
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да мине и мене нямаше, може би да ме има тука . . .
Но ето накжсо: Съ Варна — въ Анверсъ. Отъ Анвгрсъ — въ Ню-Иоркъ, гдето заШпд Ь о т е ' а ме прати
въ СВОИТБ кораби. Заплавахъ на пътнически кораби
подъ много - звездното знаме — отъ Ню-Иоркъ до
Чарлстоунъ. Къмъ края на петата година една път
ничка, която пътуваше отъ Ню-Иоркъ за Балтимора
реши съдбата ми. Момиче, 25—26 годишно: слабичко
НЕЖНО, сини очи, руса главица . . . Заследихъ я въ
кораба И къмъ края на пътуването й — бъхме вече
приятели, по-вече отъ приятели . . . Ид1ше и моятъ
редъ да излъза и да забия колъ на бръга . . . Тя ме
покани да я посетя: непременно да й отида на
гости. Бива ли да ти казвам ъ, че й обещахъ, а и
съ каква радость й обещахъ? Но пътнически параходъ, който спира само за нвколко часа и бърза
да изхвърли малкото си стока — не дава възможность
за отпуска, даже и въ най-краткия размъръ. Две
пътувания нанадолу и нагоре, между Ню-Иоркъ и
Чарлстоуна излъзоха несполучливи: не можахъ да
я посетя. А въ сънищата ми бъха само синйгв очи
на Евичка. Това не можеше по-вече да се отлага.
Требваше вече на всъка цъна да я видя и затоаа
на третото пътуване напуснахъ кораба въ Балти
мора. Още същия часъ азъ се видъхъ съ моята обожаема. Намърихъ я на дадения адресъ, въ едно
плетачно ателие, гдето тя бъше работничка . . . Тя
беше сама-самичка, безъ никого въ този свътъ . . .
Като моряци, братко, нашата работа е ясна и открита
„Госпожице Ева, азъ Ви любл бгзкрайно . . . " и т.
н. Цълувка . . . Увърения отъ мене и отъ нея и още
същата вечерь се нарекохме годеници. Годеници —
предъ нашата съвесть. Чисто и искренно . . . Про
текоха блаженни дни. Цъли двадесеть дена я причзквахъ вечерь до ателието и, въ мечти за бъдащето ни семейно гнъздо, седъхме до късно по пейкитъ на градинитъ. Решихме тя да стои и да работи
въ ателието си, а азъ —да плавамъ пакъ и отсега
нататъкъ единственно да заработимъ за уредбата
на бъдащето ни огнище . . . Презъ това, време тя
ме убеди да приема американско поданство, защото
- винаги искала да се чувствува американска граж
данка. Оттогава съмъ американски поцаникъ . . .
— Питали Настрадинъ - ходжа гдешенъ е. А той
отговорилъ: „Чакай да питамъ жеча си отъ где е,
защото отгдето е тя и азъ съмъ оттамъ".
— Съвършенно вврно, братко! Жената . . . незнамъ . . . е м а г н и т ъ . . . На двадесеть и първия
день заипд п о т е ' а ми намъри китоловенъ вътроходъ, Южнъ-звезда, който заманаваше за Южния
Атлантически океанъ по ловидба на китове. Понеже
бъхме решили да заработимъ за пари—този корабъ
бъ тъкмо на мъстото си. Ще се лиша отъ очите
на Евичка за половинъ година, за десеть месеца, а
следъ това ще се върна съ двойна и тройна по-голъма печелба, отколкото отъ къде-да-е-друга де. И
Ева даде съгласието си: защо да не се раздвлимъ
временно, ако е за добро о ни ? Това ставаше точно
вь края на май . . . Решихме за догодина, по съ
що о време, да се вънчеемъ . . . А сега цъла година
имахме на разположение за да печелимъ пари . . .
Тя бъ хубава, и азъ-хубавъ. Косата ми бв черна,
черна, едва тукъ-таме имаше бъли косми, които отъ
време на време изтръгвахъ. Имахъ идеалъ въ гърдитъ си, а нейния портретъ бъ въ пазвата ми: цълия
свътъ бъ мой.
И на първий юний, 1914 година, Южна-звезда,
Тридесеть и седемь-метровъ корабъ, съ седемь метра
широчина, три метра газене, съ два стожера, съ коси
платна, съ общъ тонажъ — четирестотинъ тона и
осемь души обслуга, разпъна платната си и съ стърчилото си засочи на югъ . . .
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Морякъ си и нвма какво да ти описвамъ морето
и плаването ни: море, вълни, безветрие, апатия
къмъ околночо и толкова: душата ми бъ останала
въ Балтимора . . .
. . . Следъ месецъ и половина, къмъ сръдата на
юлий, сир. въ разгара на южната зима, бъхме оттатъкъ тридесеть и петия градусовъ юженъ паралелъ.
И една надвечерь зърнахме на хоризонта върхътъ
на Тристанъ д' Акуня на едно разтояние отъ педесеть мили. Издигаше се той надъ водата, като силуетъ разтопень въ въздуха. Капитана ни, мистеръ
Алдебаранъ, смъташе тукъ, въ последния пунктъ,
да попълни запаса си отъ сладка вода. Къмъ полунощь „легнахме въ дрейфь" и зачакахме слънцеизгрева; за да се доближимъ въ залийчето на сели
щето Фалмаутъ, разположено на северната страна
на острова. . . .
На сутриньта влажнитъ пипалца на мъглата оби
каляха корабз, въ който на петь крачки не се виж
дахме . . . Тежка, гъста мъгла. Голъмитъ дълбо
чини ни наложиха да стоимъ на щрекъ въ дрейфъ.
Цълия день не се вдигна мьглата. Тя продължи и на
другия день. Алдебаранъ силно се затревожи: течзниита въ този, откъснатъ отъ света, архипелагъ
на съ точно определени, а това бъ най-опасното . . .
Мъглата продължи и на третия д е н ь . . . . Същия день
по време на вечерята гръбнакътъ на кораба се потатрузи върху твърдо нъщо: той изскърца, кораба
се заръси, като дърво отъ силенъ вътъръ . . цълия
корабъ изтрепера и замрв. Викъ на отчаяние изъ .
всички уста. Всички изпопадахме отъ сътресението.
Синьтъ на капитана, юнгътъ Стефенъ, носейки су
пата, падна и силно си обгоръ ръцетъ. Пустнахме въ
въздуха три динамитни ракети за помощь. Следъ малко
констатирахме, че кораба здраво бъ седналъ върху
канара или канари, а наклонътъ по диаметралната
ни плоскость бъ равенъ на онзи, който имаше ко
раба, когато бъ натоваренъ само задния хамбаръ.. .
— Здраво сте се залостили...—допълни Михайловъ.
— Като върху елингъ. Засвдането бе пълно. Где?
Въроятно, върху нъкоя отъ скалите на архипелага.
Върху картата бъха отбелязани три острови: Три
станъ д'Акуня, Славей и Непрестъпенъ, съ канари
около тъхъ. Къмъ ср-Ьднощь повъя юженъ студенъ
вътъръ. На сутриньта ''мъглата се бъ омела. Предъ.
очит4 ми бъ израстнала планина отъ типътъ на
Витоша. Витоша, гледана отъ софийската гара, бе
панорамата предъ взорътъ ни, а ний, съ кораба
си, бъхме върху канарите на Непристъпния, на педесеть метра до него. Югьтъ постепенно бълъеше
и се надигаш::. Бързо дадохме двк котви на завозъ
отъ кърмата. Съ всички усилия се опитвахме да изтеглимъ кораба: той не пожела да мръдне ни на
сантиметъръ. По объдъ въ задния хамбаръ имахме по
ловинъ метъръ вода.. . . Усилващето се вълнение
идъше на помощь на започналата се катастрофа: корабътъ почна да разнищва свръзкитъ на свое о тъло...
Пристигнаха три лодки съ петнадесеть души здрави
и мургави мъже отъ Тристанъ. д Акуня. Помощь за
спасяването на кораба не можаха да дадатъ, но тъ
прекрасно можеха да помогнатъ за спасяването на
припаситъ и корабния инвентарь. Предадохме петдесеть човали съ галети, брашно, захарь, жито, соль,
вино, инструменти, дрехи и лодкитъ заминаха за
Фалмаутъ, за да се завърнатъ пакъ. Натоварихме и
нашитъ две лодки, които също заминаха заселището...
Разнищения корабъ, целия, късъ по късъ, за сед
мица го пренесохме също въ селището. Това ни
струва намъ и на туземцитъ грамадни усилия, за
щото разстоянието отъ -Непристъпния до Фалмаута
е около двадесеть мили. Струва ни и една силна
простуда, която следъ това насъ, осемьтъхъ, ни

Стр. 8.

Морски Сговоръ

хвърли на легло. Подирихме хининъ. Нвмаше. То
гава Алдебаранъ ни подложи на двудневенъ пость,
лвкува ни съ врвла вода, чиста врвла водица и съ
чиста картофена супица. На петия день всички бвхме
на крака и — бодри за да се запознаемъ съ новото
си местожителство . . .
Тристанъ д'Акуня, братко, е конусообразна пла
нина, чийто върхъ, издигащъ се на около две хиляди
и петстотинь метра, е кратеръ на угасналъ вулканъ.
Везувий, Стромболи, Тристанъ д' Акуня, Витоша . . .
по общитв си очертания много си приличатъ. Повърхностьта на Тристанъ д'Акуня е около сто квад
ратни километра. Цвлия е покритъ съ храсталакъ
между който абсолютно липсватъ високи дървета.
До преди столетие островътъ е билъ пустиненъ,
свърталище на морски птици. Първоначалните му
заселници еж били петь английски офицера и тридесеть и шесть войника, заедно съ семействата си,
на които е било поверено пазенето на Напалеона
въ Св. Елена . . . Следъ няколко години английското
правителство видвло, че билъ ненуженъ този гарнизонъ и го оттеглилъ назадъ. Веднага следъ оттег
лянето на гарнизона единъ юншо-американски подофицеръ съ семейството си—жена шестнадесеть деца
— се заселилъ на острова. Следъ него двама моряци,
на които имъ било омръзнало скитането по свъта,
сжщо намърили въ острова свобода и просторъ и
останали тамъ. Придошли и други, и въ 1825 г. на
селението му наброявало двадесеть и петь души,
по-вечето мжже. На ергенитв липсвали жени . . .
Събрали се на съветъ и решили да поржчатъ на
единъ капитанъ, който заминавалъ за островъ Св.
Елена, да имъ подири кандидатки за женидба. Успвлъ въ мисията си, на връщаое той имъ стоварилъ
нвколко негърки, които веднага, като нвкогашнитв
сабиянки, били обявени за законни жени . . . Тъй се
е дало тласькъ на колонията . . . По кжено корабо
крушенци, като насъ, задомили се тамъ, и сжщо
останали на острова . . . Днесъ цвлото население
брои сто тридесеть и седемь души, пръстнати въ
тридесет ь семейства . . .
Щомъ стжпихме въ селището, първата ни грижа
б е да разберемъ кога ще дойде корабъ. Оказа се,
че този откженатъ кжтъ има само случайни съоб
щения. Можали сме да се напъваме за съобщение
не по-рано отъ двв години, тъй като едва преди месецъ е билъ дошълъ корабътъ, който имъ билъ
донесълъ поржченитв преди двв години провизии и
вещи и че за новопоржчанитв ще се чака пакъ две
години . . . Двв го-ди-ни? . . . Алдебаранъ поржча
зорко да пазимъ лодкитв си и материала отъ ко
раба ни, за да можемъ на пролвть да сглобимъ една
по-голвма лодка, за да се впустнемъ или на изтокъ
или на западъ. Това бъ само изявление на отчаянието,
овладвло въ момента Алдебарана, защото източната
земя —Капщдатъ — бъ на хиляда и осемстогинъ мили,
а западната — Монтевидео — на двв хиляди и петстотинъ!
Зимата прекарахме между мургавите туземци въ
риболовство презъ тихите дни и въ птицеловство на
пингвини, морски чайки и събиране на яйца презъ
другитв дни . . . Като робинзоновци по цъли дни
се катервхме по канаритв. Целия масивъ обикаляхме
по всичкитв направления и връхме погледитв си по
хоризонта за да откриемъ платната или димътъ на
нвкой корабъ . . .
Боже, защо не бъ до мене и моята Ева, та заедно
да се катериме по планината ? . . . Ако тя бвше тамъ
съ мене, за нищо на свъта не бихъ напустналъ ос
трова . . . Цвлувахъ портрета й и презъ океана й
пращахъ хилядитв си благопожелания и благосло
вения . . . Каква красота и радость би било —- да я
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хванехъ за ржка и да я водя по непрестжпнитв пжтеки, върху които за пръвъ пжть нашия кракъ щ в ш е
да стжпва I . . . Тамъ на върха, на кратера, щвхме
да се изкачваме, щъхме да посрещаме слънцеизгрввитв. Съ нея — рай щвше да ми бжде острова, безъ
нея —азъ бвхъ въ вевкидневенъ адъ . . . Тамъ,
братко, въ заточението ми отъ нея, почнаха да ми
бБлъятъ косите! Колко безсънни нощи и колко глу
пави проекти за избътване отъ о с т р о в ъ т ъ ! . . .
Дойде първий юний, датата на нашата свадба,
която требваше да отпразднуваме въ Балтимора.
Пър-вий ю-ний! Азъ бъхъ на върхътъ, отгдето престирахъ ржце . . . А по цълия хоризонтъ, който ьъ
радиусъ обхваща осемдесеть мили — никакъвъ ко
рабъ. Ни димъ, ни платно . . .
Тягостно течаха днитв за всички ни. Цвлата обслуга дгжуръхме непрекженато по височинитв и следвхме за димъ или платно. Палвхме и огньове по
височинитъ. Четирма отъ моряците ни бвха женени
и мисъльта имь бъ тъй сжщо на северъ. Алдебаранъ донегде се утешаваше съ своя синъ, азъ все
кидневно простирахъ ржце, а само единъ ергенъ
отъ обслугата ни б е по безчувственъ. Въ края на
краищата той се влюби въ една мулатка и реши, че
Тристанъ д'Акуня е било най-привлекателното мвсто
въ свъта. Той си остана т а м ъ . . .
. . . Дойде за вторий пжть пър-вий ю-ний . . . Пакъ
— ни димъ, ни п л а т н о ! . . . Две години бъха минали
вече . . . Затревожиха се и туземците. Минаха месецъ
два, три — напраздно т в и ний очаквахме и бдъхме
за кораба, който извънредно много пресрочи. Никой
не можеше да си даде обяснение за причината на
закженението му. Продуктитв намаляваха. Наставаше
оскждица въ много работи. Картофите, които про
извежда острова, бъха въ изобилие и тъ бъха единственната храна . . .
Дойде за трети пжть първий юний! Започвахъ
четвъртата година на моето заточение . . . Единъ
следъ объдъ, азъ и двама отъ моитъ другари, катеряйки се по канаритв да събираме яйца, за наша
велика радость въ първия мементъ — зърнахме въ
хоризонта на северъ: една . . . двъ . . . три . . . че
тири . . . тъкмо седемь димови точки, на разстояние
около шестдесеть мили отъ насъ. Замръзнахме на
мъст ата си отъ радостна изнемога. Вдигнахме дале
когледа и загледахме . . . Точки, димови точки, които
ту се усилвзтъ, ту изблвдняватъ, следвайки, въроятно
всичкитв по единъ п ж т ь . . . А следъ два часа, за
велика наша скръбь, констатирахме, че т е имаха само
успореденъ пжть на нашия островъ. Дълго съ пе
чални погледи следвхме ТОЧКИТБ, които хоризонтътъ
погълна . . . Какво значеше това движение на седемь
параходи по една линия ? . . . Дълго време това б е
разговоръ въ острова, а Алдебаранъ откжена съ
една дума: ескадра. А где отиваше тази ескадра ?
. . . И една сутринь презъ следващето. южно лвто,
за истинска вече велика наша радость, видвхме въ
нашия заливъ два бели, бели като лебеди, военни
кораба. Првмалвхме . . . Край на заточението ни! На
едната кърма се разввваше бвлото, съ червено-синия осмокръст •, знаме, а на другата — синьо-звездното — върху бвло-червени ивици... Нашия бъ Куба,
а английския — Нютонъ.
Седемьтвхъ души отъ Южна-звезда още сжщата
вечерь бвхме върху кораба Куба. .. Тукъ се нау
чихме за всеобщата война. Цвли четире години ний
бвхме въ абсолютно неведение за самоизтреблението
между народитв на бвлата раса.
Новини гв бвха: Германия, Австро-Унгария, Бъл
гария, Турция — победени, съсипани . . . рагромени...
изгладнели . . . обезлюдени . . . Боже, моигЬ сънарод
ници . . . моята родина! Въ критически м о м е н т
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всъкога заговорватъ съкровените и най-чиститв за
ложби на душата. Заговориха те въ мене въ невидими
сълзи. Тръпки на безсилие ме побиха: защо не съмъ
птиче да прехвъркна и да се отзова въ София?
Имамъ тамъ трима братя, живи ли ся, или еж си
оставили негде к о с т и т ъ ? . . . Сърдцето ми плачеше,
умъть ми се бунтуваше противъ човешката жестокость, а духьтъ ми заклаймваша обезумения интелектъ на ц-Ьлата бъла р а с а . . .
На сутриньта задъ кърмата ни почна да изостава
„острова на заточението ни", а по об-вдъ върхътъ
му потъна задъ хоризонта. . .
. . . Следъ месацъ бвчъ вь Балтимора . . . Огъ
пристанището — въ ателиаго на Ева Отъ ателието
й — въ каартирата й. Огь квартирата й — въ една
военна болница. Въ болницата ми съобщиха, че мисъ
Ева преди година била заминала като милосердна
сестра на европейския воененъ театъръ, и . . . че тя
никога вече нямала да се върне, защото . . . защото
еждбата й била такава: заминала и тамъ умръла.

При носъ Св. Димитъръ.
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Следъ удара за моята родина, ударъ — и за моята
годеница!
Върнахъ се въ пристанището. Явихъ се въ флот
ския екипажъ и поискахъ да бжда зачисленъ и изпратенъ веднага где-да-е къмъ Европа . . . Една душа
ме свързваше съ Ямерика — нъма я вече !
\У1'8(-Сггаша товаръше за България. Веднага поис
кахъ зачисляване въ него, и днесъ — ето ме предъ
тебе! — и Шоповъ съ ДВ-Б ржце обхвана помътенит+з
си очи.
Последва дълга пауза на мълчане. Чуваше се тре
вожния сигналъ на сирената на пристигналия параходъ, който викаше водача.
— Братко, въ колко часа заминава сутрешния тренъ
за София ? —вдигна глава Шоповъ.
— Точно въ седемь, братко! Значи утре за София?
Да ? . . . Извини ме само за малко, ще отида да до-'
карамъ парахода, който ме вика и пакъ ще дойда!
— и Михайловъ силно — силно стисна Шоповата
ржка. — До виждане!
София, 5 януарий 1928 год.

РИС. ОТЪ АЛ. Мутафовъ.

РИБЯРИ.

Подъ мрачното зимно небе малкитъ рибарски
островчета, пръстнати като ято морски птици, бюса
ц^ли оградени отъ побеляла отъ енътъ пъна. Надъ
разпръстнат итъ измежду скалит"Б хижи се издигаха
леки спирали отъ димъ, а въ тъхнитъ заливчета
рибарскигв кораби пристигаха съ днев мата си ловидбз единъ следъ другъ. ТЪ разтоварваха рибата на
бръта, завързваха се о НБКОЙ кей, за да се спазарят;ъ, или пъкъ се приближаваха до спустналитъкотва въ пристанището търговски кораби. Всвка
минута нови кораби, отрупани съ ледъ, се приближа
ваха къмъ пристанището, а надъ ТБХЪ стотици мартини и гмурци махаха криле срещу вътъра, крещяйки пронизитално. Когато корабите достигнаха

доста на близо до сушата виждаше се, че обслугата
имъ прилича на призрачни сжщества, човеци отъ
другъ свътъ, посипани въ 6"БЛО, защото енъта и
скрежа бъха покрили съ леденъ пластъ мушаменит-в
имъ дрехи, веждите имъ и брадата имъ. Високо
надъ скалите на едно островче, разположено извънъ
групата срещу откритото море, се издигаше хижа,
като нъкой стражъ, натоваренъ да бди надъ шумя
щия океанъ. Б е се вече стъмнило, когато единъ ри
барски корабъ се спре до островчето и взе тутакси
да разтоваря ловитбата си. Той принадлежеше на
Лндрея Скаретъ. Този човъкъ, както много други отъ
тоя край, имашадвоенъ занаятъ; льте — чифликчия
въ мъстностьта на фиордитъ, а зиме — рибарь въ
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ледовититъ морета. Откакто четирмата му синове възмжжаха, той притежаваше собственъ корабъ, имаше
хижа на островчето и свободно избираше ловнитъ
плитковини, които умъло използваше.
Когато рибата бъ разтоварена, петимата мжже
побързаха да завържатъ кораба и слъзать на су
шата . . . Те се спираха отъ време на време и се
удряха по бздрата, за да се стопля гъ, а мушаменитъ
им ь дрехи — съвсемъ замръзнали — шляпкаха по тълата имъ. Неможеше и дума да става да се
прибератъ, или да ядатъ (макаръ че нищо не
бъха яли отъ сутриньта) преди да се погрижатъ за
ловидбата си: т в не можаха да я остааятъ да за
мръзне, преди да извадятъ отъ нея ценната часть,
черния дробъ.
Вътърътъ нахвърляше скрежъ и солена роса, ала
петимата рибари, обръщайки му гръбъ, продължиха
да разръзватъ рибитв съ ножоветв си. ВСЕКИ имаше
при себе си фенеръ, чиято блъда сввтлина се плъз
гаше по каманитъ на крайбръжието и образуваше
тукъ-таме синкави петна. Океанътъ продължаваше
да бушува край бръга, а на нъколко крачки отъ рибаритв, снопове пъна неуморно се издигаха за да
паднатъ отново съ шумъ.
Тв не продумваха.
Къмъ полунощь, обаче, бащата извика доста силно
за да може да бжде чутъ всрвдъ бурята:
— Добре ще направишъ, Карле, да се върнешъ и
приготвишъ нвщо топло!
Следъ една минута и той самъ турна кървавия си
ножъ въ ножницата и бавно се отправи къмъ хижата.
Тамъ той застана правъ, съ ржце простряни надъ
огнището. Ледената кора, която обвиваше киткитъ
му, се разтопяваше и капки кръвь, отпадъци отъ риба
и частички каль падаха шумейки върху топлия чугунъ. А сетне голвмата му брада започна и тя да
се размрязава и дълго отъ нея тече вода. Ботушитв
му едва следъ нвкое време поумскнаха, за да могатъ да бждатъ снети. Чорапитъ му бъха замръз
нали ; той ги сне най сетне, тури сухи надъми и попита ;
— Готова ли е вечерята? Добре би било да се
похапне нвщо топло.
Съ изморенъ жесть, прозявайки се, той отблъсна
подплатената си съ кожа шапка. Тогава, като се
спусна внезапно, седна съ подпрени околвнетв лакти
и съ втренчени въ огнището очи.
Вратата се отвори и другитв му трима синове влвзоха много шумно, а ведно съ твхъ и ледениятъ
въздухъ презкочи прага и заедно съ замръзналитъ
имъ вещи изстудиха ц-кпата стаичка.
Тогава най-малкия насипа димящата рибена чорба
въ една голъма тенекиена паница и сложи на тра
пезата картофи и варена риба. Стаята бъ тъй малка
и тъй натрупана съ сандъци и предмети отъ всъкакъвъ видъ, та сътрапезницитв требваше да направятъ една трудна гимнастика, за да достигнатъ
до опредвленитъ имъ мвста на трапезата. Когато найпосле насвдаха около димливата маслена лампа, т в
бъха твърде много изморени, за да разговарятъ.
Оставаше имъ само толкова сила, колкото да погълнатъ храната си. Само веднажъ бащата повдигна съвършенно почервенвлитъ си отъ буритъ очи и попита:
— Добре ли превързахте кораба ? Може да имаме
силна буря тая нощь.
Синоветъ продължиха да ядать още доста дълго
преди да изкажатъ нвкои смътни утвърдителни зву
кове. Стариять отново наведе върху картофитв бра
дясалото си лице, което четиредесетгодишни бури
бъха изпекли и почернили. Той почна да яде съ
упоритость, която го караше да се поти. Двамата му
по-голвми синове бъха като него дребни и набити,
а пъкъ другитъ двама бъха елри хубави мжже, почти
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великани. Горната часть на грубитв имъ червени
ржце блвщеше при всвко потапяне на лжжицата въ
блюдото; кръвь отъ риба и тиня бъха плепени около
ноктитв имъ, защото тв се бъха само набързо из
бърсали въ панталонитв си, преди даседнатъ да ядатъ.
Щомъ се наобвдваха, младитъ хора запалиха лулитв си и легнаха, следъ като туриха измокренитъ
си дрехи да се сушатъ. Леглата имъ се състояха
само отъ дървени преградни, приковани една надъ
друга срещу стена Iа. Като си легнаха, тъ продъл
жиха да пушатъ, плюяйки на всички посоки. Бащата
се разкрачи върху единъ сандъкъ съ гърбъ къмъ
огъня и изглеждаше като че ли още не бъ се стоплилъ.
Най-после и той си легна и изгаси лампата. Огни
щето разпръскваше още топлина, а разпилянитъ
дррхи се изпаряваха въ стаята. Следъ нъколко часа
огъньтъ отъ торфъ угасна, ледения въздухъ навлвзе
презъ многобройнитв междини на дървенитъ стени
и отъ дрехитв вече не капвше морска вода, смъсена
съ замръзнала кръвь. Тъ пакъ се втвърдиха, покри
вайки се съ ледена кора.
Четирмата братя хъркаха спокойно, умръли за
сьнь; въ съня си тъ подемаха отново дневната си
работа, мислейки че пакъ се люшкатъ върху гребгнитъ на вълнитв, хвърляйки мрежитъ си, крещяйки . . . За мигъ понъкога въ тъхнитъ сънища
се промъкваше образа на старата имъ майка, оста
вена въ далечния чифликъ, която очакваше пролътьта
за да види пакъ четирмата си сина и мъжа си.
Когато на другата сутринь се приготвиха да се
впустнатъ по морето, стария 1Ъ остана седналъ, цв*лъ
вече облеченъ съ мушамата си; той бъ поставилъ
дветъ си ржце на кръста. Двамата отъ синоветъ му
бЬха вече на морския бръгъ при кораба; третиятъ
метна презъ рамо една мрежа и излъзе. Тогава ба
щата напрзви едно едно усилие за да стане, ала
падна тежко отново върху седалището си.
— Боленъ ли си, тате? — попита последниятъ,
който се намираше още при него.
Старецътъ тури ржката си на челото.
— Не съмъ се стоплилъ цъла нощь, отвърна той.
Студено ми е вь коститъ. И кръста ме боли ... . е й
тука . . .
— Вземи нъколко капки етеръ,това може би ще
ти поправи здравето.
Бащата се повдигна, но повторно се сгромоляса
като тесто върху сандъка.
—. Тогава, татко, продължи синътъ, по-добре е да
останешъ на сушата днесъ.
Той му помогна да си легне отново и го покри
съ топла завивка. Даде му малко етеръ, натъпка
пещьта съ торфъ и тръгна. Следъ нъколко минути
корабътъ напущаше крайбръжието.
При настжпването на нощьта, четирмата мжже се
върнаха съ добра ловидба. Както обикновено пър
вата имъ грижа бъ да разрвжатъ рибитв, които не
трвбваше да се оставятъ да замръзнатъ, преди да
имъ се извади черния дробъ. Сега т ъ бъха съ единъ
по-малко и затова работата продължи по-вече.
Щомъ коръбьтъ бъ завързанъ, най-малкиятъ се
завтече въ хижата, за да види какъ отиваше баща
имъ. Стаята бъ ледена. Въ дъното на тъмната си
преградка стариятъ човъкъ се премъташе подъ ов
чата си кожа. Лицето му бъ съвсемъ почервенъло,
едри капки потъ течаха една следъ друга по че
лото му.
— Тате, какъ си ?
Болниятъ се обърна. Очитъ му горъха. Той слабо
покла • и глава и отдръпна овчата кожа отъ брадата си.
Синътъ се върна на работа. По-голъмиятъ братъ
му извика да побърза . . .
Следъ единъ часъ, той пакъ продума:
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— Нвма ли надежда, баща ни да ни помага?
— Не, възрази по-малкиятъ; и тЬ на размениха
никаква друга дума.
II.
Б в малко по-вече отъ полунощь, когато най-малкиятъ можа да се върне за да приготви вечерята.
Когато той поднесе топла чорба на баща си, тоя
последниятъ отвърна глава. Не искаше нищо.
Другитв пристигнаха и вдигнаха много шумъ, като
си събличаха мушамитв между натрупанитв куфари
и сандъци. Болниятъ яростно се премвташа. Шумътъ
узеличавашз главоболиею му, ала нито за минута
не му дойде на умъ да имъ каже да мълчатъ.
Следъ вечерята, най-голвмиятъ, попита:
— Тате, боленъ ли си?
Следъ една минута отъ дъното на леглото до
стигна единъ отговоръ, едно „хъмъ", което несъмненно означаваше, че се чувствува твърде зле.
Четирмата млади хора натъпкаха лулитв си и из
пълниха праздното пространство съ задушливъ пушекъ. Бащата се разкашля, ала не продума нищо.
При все това, когато синоветв му се приготвиха да
си легнатъ, той каза:
— Подирете ми терпентинъ; тая болка въ гърба
ми не представа.
— Надъвамъ се, че то нвма да бжде нвкоя пнеумония, продума тихо най мапкиятъ.
Другитв, насвдали по леглата си, съ лула въ уста,
гледаха баща си съ сериозно лице. Когато най-го
лъмиятъ изпуши лулата си, той потърси въ куфара
си, извади една бутилка терпен'инъ и намокри съ
него една стара вълнена ржкавица.
— Где те боли ? попита той.
Стариятъ въздъхна и се обърна.
— Охъ, продума той, болката мъ^ни мвстото си,
но опитай тука.
Той сочеше лввата си страна. Бвше още напълно
облеченъ.
Младиятъ човвкъ разкопча дрехитв му и му пос
тави напоената съ терпентинъ ржкавица на лавата
страна. Болниятъ изохка.
— На ще бжде зле и да пийне малко, мисля,—
каза най-малкиятъ.
—Чувалъ съмъ да казватъ, че това било превъзходно
срвдство срещу болкитв, —каза третиятъ, изпущайки
огромни кълбета димъ.
Базъ да чзка отговора на баща си, най-голъмиятъ
напълни на половина съ терпентинъ една малка чаша,
прибави нвчолко ка 1ки етеръ и се приближи до болния.
— Вземи, тате!
Старецътъ едва знаеше що прави. Той повдигна
леко главата си и остави сина си да влее въ
устата му съдържанието на чашата. Той глътна на
криво и почна дълго да кашля.
Тогава ВСИЧКИТЕ си легнаха. Цвлата нощь малката
хижа бв разстърсвана отъ буренъ ввтъръ. Океанътъ бвснвеше по скалитъ, а малкитв стъкла на
едничкия прозорецъ на хижата се покриха съ ле
дени звездички.
На другиятъ день сутриньта, когато най-малкиятъ
синъ се приближи до леглото на баща си съ чаша
кафе, стори му се за мигъ, че старецътъ отново му
е станало по-добре, защото говореше самъ на себе
си и се смаеше.
Обаче следъ малко той пошепна на най-големия
си братъ:
Трвбва да станешъ Исакь, защото баща ни е
зле, боя се ! . . .
Тоя день тв са отказаха отъ ловидба и останаха
да седятъ всвки върху куфара си, пушейки лулитъ
си базъ да продуматъ дума.
Тв чувствуваха че баща имъ бъ много боленъ,
ала на знаеха, какво да правятъ. Отъ враме на време
единъ отъ твхъ ставаше и отиваше да гледа презъ

Морски Сговоръ

Стр. 11

ТБСНОТО прозорче. Тв видвха, че корабитв се връщатъ
рано. Да не би ловидбата да е била по-добра презъ
тоя дань? . . И за да не губятъ времето си нзпраздно,
започнаха да кърпятъ мрежитв си, Следъ обвдъ
болниятъ има едно кръвоизлияние. Когато то пре
мина, младитв хора отново подновиха работата си.
Привечерь само вториятъ продума съ прегракналъ
гласъ:
— Ще трвбва да ззминемъ съ кораба за да доведемъ лвкарь.
Имаша по-вече отъ двадесеть мили между твхното
островче и най-близката суша, гдето можаха да намврятъ лвкарь.
Следъ половинъ чась, най голвмиятъ, като вдвваше иглата си, каза:
— Яко е пнеумсния, ще е потрвбно да остане на
легло въ продължение на седмици.
— Хъмъ! отговориха просто другитв, вдигайки за
моментъ очитв си.
— И ще трвбва нвкой да го пази денамъ и нощемъ.
—Хъмъ!
— Но ловидбата е невъзможна съ- трика, а не е
лесно да се намври и наеме човвкъ.
— Хъмъ!
Всички бвха съгласни съ това.
Най-сетне най-голвмиятъ стана и отиде да погледне
презъ прозореца:
— Може би — каза той — най-добре би било да
наоваримъ баща си и го отведемъ въ кжщи . . . .
Мама би" го гледала.
— Хъмъ! Да.
За мигъ всвкой отъ тъхъ погледна право предъ
себе си.
—И т огава може би ще успвемъ да условимъ човвкъ,
който да дойде тукъ съ насъ за да довършимъ сезона.
— Хъмъ!
Привечерь на стареца стана по-зле, а на другия
день сутриньта синоветв му решиха да тръгнатъ,
въпреки несигурното време. Ввтърътъ насмалко
щвше да завлече покривките, които изваждаха отъ
хижата. Трвбвзше да се приготви на кораба
едно легло за болния. Нвмаше кабина. Първсмъ т ъ
приготвиха единъ пластъ слама на кърмата, отгоре
постлаха овчи кожи и донесоха една възглавничка.
Помислиха дори да приковатъ нъколко дъски на
едно и да направятъедна носилка, но третиятъ синъ
каза натъртено:
— Не, азъ мога да го занеса до кораба самъ!
ОЗлъкоха баща си съ най-топлитв му дрехи;
само не можаха да му обуятъ високите ваксани бо
туши, защото не се нахлуваха. А той едва ли си даваше
смвтка за това,което правеха синоветв му, като бращолеввша презъ всичкото време, като пиянъ човвкъ.
(Края въ следнята книжка.}

Рибарска закуска.

Фото К. Л. Терзистоевъ 1928 г.
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За д а д а д е възможность на членоветв на Б. Н. М. С. и и з о б щ о на читателитв на „Морски
Сговоръ" д а получатъ кратки осветления по интересуващите ги въпроси въ връзка съ мо
рето, плавателните рвки, ТБХНИТБ брегове и изобщо морезнанието и морското дъло, Редак
цията открива отдвла ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, кждето щ е помъства всички постжпили
запитвания, заедно съ ТБХНИТБ отговори.
Членовете и читателитв да отправятъ запитванията си направо д о редакцията на сп.
„Морски Сговоръ" — ул. Царь-Борисъ № 6. — Варна.

Сава

Ивановъ.

МОРСКИГБ СЪСТЕЗЯНИЯ .МЕЖДУ ВЛРНЕНСКИЯ И ВИДИНСКИЯ СПОРТНИ
ЛЕГИОНИ ОТЪ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
(Снимки*отъ К. Л. Терзистоевъ — фотографъ- Варна.)

Тази година, предвиденитъ общи състезания между
спортнитъ легиони отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ не можаха да се състоятъ. Отначало Г Б
бъха предвидени да се състоятъ на ръка Янтра въ
гр. В. Търново презъ време на V. редовенъ съборъ
на Б.Н.М.С, —• на 28 августъ т. г. — но поради малководието на ръката и заразата й отъ тифусъ, Г Б
бъха отложени. Бъшг решено общитъ състезания
между спортнитъ легиони отъ Б. Н. М. С. да станатъ
на 9 сгптемарий въ Варна. Въ последния моментъ,
обаче, поради отказа на нъкои отъ спортните ле
гиони да участвуватъ въ състезанията по финансови
причини, се отмъни нареждането за състезанията.
Въпръки всичко това, обаче, благодарение на голвмото желание и настойчивосгь отъ страна на Ви
динския спортень легионъ отъ Б.Н.М.С., все пакъ
се състояха частични състезания между посоченитъ
по горе два спортни легиона.
На 7.1Х.т. г. Видинския спортенъ легионъ, начело
съ енергичния си ржководитель г-нъ Св. Кънчевски,
пристигна въ Варна. На 8.1Х. (сжбота) вечерьта къмъ
18 часа съ флотската музика бв направена една
обща манифестация огъ Видинския и Варненския
спортни легиони до морската градина и обратно, а
на 9. септемврий (недъля) сутриньта, въ морето предъ
централнитв морски бани, се състояха състезанията.
Преди всичко нека да отбележимъ, че времето не
бъ много благоприятно изобщо за състезаторитъ.
Имаше сипенъ северо-източенъ вътъръ (около 5 бала).
Специално за Видинчани обстановката бъ още понеблагоприятна: т е за пръвъ пжть идваха въ Варна;
не бЬха запознати съ морския вътъръ и вълнение
и тръбзаше да се състезаватъ при съвсемъ нови и
неправи -ши условия за тъхъ Това, обаче, не ги обезкуражи. Напротиаъ, презъ цълото имъ пребиване въ
Варна и специално презъ всичкото време на състе
занията, личеше тъхната бодрость, увъреность въ
себе си, добра ренировка и отлична дисциплированость. Варненци имаха на среща си едни достойни
благородни съперници. Наложително е да се отбе
лежи и факта, че и Варненския спортенъ легионъ
отъ Б.Н.М.С. начело съ ревностния си ржководитель
мичманъ II. р. о. з. Панчо Вангеловъ, се държа много
добре презъ време на състезанията. Изобщо, както
и самиятъ председатель нз сждиитъ по състезанията
г-нъ Инж. Б. Кжневъ отбеляза въ речьта си при
р*аздаване на наградите: „Тазигодишнитъ състезания

еж първитъ, които протекоха при пълното съзнание
и дисциплинированость на състезаващитъ се — безъ
каквито и да било неприятни случки, подобно на тия
въ Русе презъ 1925 година и въВидинъ презъ 1927 г.".
За еждии въ състезанията бъха назначени: Инж.
Б. Кжневъ (Председатель на спортния отдълъ при
Гл. Упр. Тъло на Б.Н.М.С. и Председатель на сж
диитъ); Г-нъ Ялоизъ Бюнтеръ (Главатарь на Черно
морски юнакъ); Кап. 11 р. о. з. Г. Славяновъ (Главенъ
секретарь на Б.Н.М.С.) и Кап. 11. р. о. з. Сава Н. Ивановъ (Главенъ редакторъ на сп. Морски Сговоръ).
Ржководитель на състезанията бъ Инж. корабостроитель Пр. Пампуловъ (членъ отъ спортния отдълъ
на Гл. Упр. Т. при Б.Н.М.С). Предварително бъ ре
шено да се даде само една награда — една посреб
рена купа — на този отъ спортнитъ легиони, който
излъзе общъ победитель, а на всички участници въ
състезанията да се даде по една възпоменателна
значка. За всъко състезание се допущаше само по
единъ представитель или по една обслуга на лодка
отъ всъки спортенъ легионъ. За различнитъ видове
състезания бъха предварително опредълени следнитъ
множители (коефициенти):

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.

Свободно плаване на разстояние 1000 м. 10.
Гребане съ лодка петорна на разстояние
1,000 метра
Гребане съ лодки двойки на разстояние
1,000 метра
Плаване на гръбъ на разягояние 100 м.
Свободно плаване съ дрехи на разстоя
ние 100 метра
Гребане съ лодки русалки на разстоя
ние ЗОО метра
Скачане отъ 5 метра височина безъ за
силване (3 скока)
Скачане отъ 5 метра височина съсъ
засилване (3 скока)
Фигурно скачане отъ 7 метра височина
(комбинирано скачане, 3 скока) . .
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///. Гребане съ лодка двойки на
разстояние 1000 метра.
Обслуга отъ Варненския спортенъ легионъ (Н. Белевъ, П. Ивановъ и кърмчия Л. Давидовъ) — време
7 минути и 44 секунди.
Обслуга отъ Видинския спортенъ легионъ (Св. Цековъ, Ял. Милановъ и кърмчия Люб. Симидчийски)
— време 8 мин. и 10 секунди.
Печели състезанието Варненскиятъ спортенъ ле
гионъ.
/ '. Плаване на гръбъ на разстояние 100 метра.
Т. Медникаровъ отъ Варна (1 мин. и 33 сек.)
Н. Балкански отъ Видинъ (1 мий. и 57 сек.)
Печели състезанието Варненскиятъ спортенъ ле
гионъ.
V. Свободно плаване съ дреха на
разстояние 100 _ метра.
'Жоржъ Димитровъ отъ Видинъ (1 мин. и 21 сек.)
Иванъ Урмановъ отъ Варна (1 мин. и 33 сек.)
Печели състезанието Видинския спортенъ легионъ.
VI. Гребане съ лодки „русалка* на
разстояние 300 метра.
Обслуга отъ Видинския спортенъ легионъ (Никола
Иордановъ и Александъръ Милановъ) — време 2 ми
нути и 11 секунди.
Обслуга отъ Варненския спортенъ легионъ (Любомиръ Давидовъ и Димитъръ Капитановъ) — време
2 мин. и 25 секунди.
Печели състезанието Видинския спортенъ легионъ.
VII. Скачане отъ 5 метра височина безъ
засилване (3 скока).
Видинския спортенъ легионъ печели 2 скока.
Варненския спортенъ легионъ печели 1 скокъ.
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II.

IX.
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VIII. Скачане отъ 5 метра височина
съсъ засилване (3 скока).
Видинския спортенъ легионъ печели 1 скокъ.
Варненския спортенъ легионъ печели 2 скока.
IX. Фигурно скачане (комбинирано скачане)
отъ височина 7 метра (3 скока).
Видинския спортенъ легионъ печели 3 скока.
Варненския спортенъ легионъ не печели нито
единъ скокъ.
Споредъ тия резултати отъ състезанията и опредъленитъ отъ по-рано множители, споредъ важностьта на състезанията, се състави следнята таблица
за оценката на легионнгв:
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Тази таблица показва, че Видинския спортенъ ле
гионъ е спечелилъ 8 отделни състезания, които спо
редъ своята важность еж му дали за общата оценка
всичко 14 точки, а Варненскиятъ спортенъ легионъ
е спечелилъ 7 отделни състезания, които споредъ
своята важность еж му дали за общата оценка всичко
31 точки. Поради тъзи общи постижения Варненския
спортенъ легионъ се обяви за победитель и нему
се предаде наградата, — една посребрена купа — отъ
името на Гл. Упр. ТЪло на Б. Н. М. С. На всички
участвуващи въ състезанията легионери се разда
доха възпоменателни значки, изобразяващи гребецъ
и подарени отъ Б. И. Ф. С. (Българската Национална
Спортна Федерация).
Следъ това, присжтствуващигЪ бъха свидетели на
една мила и трогателна картина: ржководителитъ
на Варненския и Видинския морски легиони, въ знакъ
на приятелство и вЪченъ споменъ отъ преживените
заедно няколко хубави и пълни съ задушевность
дена, си размениха по една хубава голЪма фотографическа снимка въ рамка, съ сюжетъ отъ род
ните имъ брегове.
Вечерьта Видинци си заминаха, радушно изпра
тени отъ другарите си отъ Варненския спортенъ
легионъ.
Ако направимъ едно грубо сравнение съ по-раншнитъ морски състезания между спортнитъ легиони
отъ Българския Народннъ Морски Сговоръ, като вземемъ предвидъ обстановката и условията на вре
мето и морето, то се вижда, че резултатите отъ
тия състезания еж много добри. Преди всичко, от
беляза се и по-горе, очибиющата дисциплированость на състезаторитъ- — пълно послушание, ни
какво недоволство и безропотно подчинение на
решението на еждиитъ- — явление, което за пръвъ
пжть се записва въ кратката новосъздаваща се ис
тория на спортните легиони отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ. Независимо отъ това и
постиженията на състезаващите се, като се има
предвидъ лошото време (вътъръ и вълнение), бъха
похвални.
За да може за напредъ при бждещигв състезания
да се прави едно точно сравнение за постигнатите
резултати належащо необходимо е при ВСБКО със
тезание да се правятъ едни и същи надбъгвания,
при едно и сжщо определено разстояние, като се
записва мъхтото на състезанията, състоянието на
времето и морето и въобще обстановката при със
тезанията, което е отъ голямо значение за постигна
тите резултати. Спортния отдълъ при Гл. Упр. Тъло
на Б.Н.М.С., ще трЪбаа да държи точни данни за
обстановката и резултатите отъ състезанията, за да
определя постиженията въ сравнение съ по-раншните
състезания и да отбелязва и дава гласность между
членовете на Б.Н.М.С. и обществото за достигнатите
рекорди у насъ. Независимо Отъ това, пакъ спорт
ния отделъ при Гл. Упр. ТБЛО на Б. Н. М. С. ще требва
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да държи бележки за постигнатите рекорди по
отношение на морските надпреварва.ния въ чужбина
за да осветлява интересуващите се и за да прави
периодически сравнения съ постигнатите рекорди
у насъ и въ чужбина, като паралелно съ това дава
и своите компетентни заключения за развитието,
успаха и постиженията на нашия зараждащъ се
едвамъ сега морски спортъ.
Варна, 9.1Х.1928 год.

Нъкои резултати отъ състезанията на
руския Балтийски флотъ презъ 1928 г.
Плавание на 100 метра разстояние въ почти ледена
вода е било покрито отъ. първенеца за 1 минута
и 17 секунди.

и 9.

Морски Сговоръ

Плаване на гръбъ на разстояние 200 метра е
покрито отъ първенеца за 4 минути и 2*6 секунди.
(Миналата годена това разстояние е взето отъ пър
венеца за 3 минути и. 50'3 секунди.)
Плаване странично на разстояние 300 метра е
изпълнено отъ първенеца за 5 минути 20*5 секунди.
(Мийалата година това разстояние е било преплавано отъ първенеца за 5 минути и 6*7 секунди).
Плавания съ дрехи на разстояние 100 метра е
взето отъ първенеца за 2 минути и 106 секунди.
Гребане съ лодки шесторки на разстояние 9 ки
лометра при срещуположенъ вЪтъръ—е взимато отъ
първодошлата шесторка за 7 минуги и 14 секунди.
(Изъ „Краснофлотецъ" № 1, 1928 г.) С. Ч.

Изъ олимпиядата въ Ямстердамъ
презъ 1928 год.
Въ състезанията съ яхти първо мъсто е спечелила Гер
мания, второ мЪоло-Норвегия и трето м^сто - Швеция.

Стр. 15.

На предварителните състезания за фигури и скокъ
е класиранъ пръвъ американеца Дежарденъ.
Плаванията еж дали следните резултати:
На 15Л) метра свободно плаване е излъзълъ
пръвъ многократния свЪтовенъ победитель шведеца
Андре Боргъ, който е покрилъ разстоянието за 19
минути 51 "8 секунди. Това е новъ рекордъза Боргъ.
На 400 метра свободно плавание е излЪзълъ
прьвъ американеца Норелиусъ, който е покрилъ
разстоянието за 5 минути 42*8 секунди — сжщо новъ
рекордъ.
На 200 метра странично плаване еж излезли
първи германеца Родемахеръ и японеца Цуруа,
които еж покрили разстоянието за 2 минути и 52
секунди. Т Б изобщо еж понижили досегашния Олим
пийски рекордъ.
Въ играта уатеръ-поло, Германия е била Белгия
3:0 и Франция е била Малта съ 3:0.
С Ч.

Д. Дтанасовъ.

~~

НЪЩО ЗЛ ВОДНИЯ СПОРТЪ ВЪ ЛМЕРИКЛ.

Спорта въ Америка предпочита като поле за своята
дейность водата. Гребенето е полезно за закрепване
тъпото. Но за да се избегне преуморяването за да
лечни разтояния и за бързина, най-много се употръбяватъ извънбортнитв моторни лодки. Вестницитъ
се напреварватъ да хроникиратъ все по-нови и поразнообразни състезания на моторни лодки. Фабри
ките обещаватъ завидни премии на този притежатель на тъхенъ моторъ, който успъе да бие рекорда
презъ сезона.

Благодарение на трескавото развитие на водното
моторно дело. практичните американци отъ доста
опити еж дошли до
Пт$к<умозаключение,
че
мотора не требва да
бжде. страстнатъ съ
водния еждъ. Единъ
извънборденъ моторъ
може да бжде прикрепенъ къмъ всека
лодка и то въ нъколко минути. Може
да се постави на голя
ма лодка за пренасяне
пжтници или стоки. Тогава тя ще се движи съ сръдна
скорость, обаче ще носи голъма тяжесть. Напротивъ,

ако сжщия моторъ се постави на лека лодка за единъ
или двама души, тогава тя ще се понесе съ голема
бързина ще бжде по
ставена наредъ съ спе
циалните моторници
за надбягване. Мото
рите на т%зи послед
ните еж сковани въ
тъхния
специаленъ
корпусъ и те еж годни
само за спортни цели.
Специалните моторни
лодки еж достжпни са
мо за богати спортисти
и спортни дружества.
Споредъ службите за които еж предназначени
лодките съ извънбортни мотори еж имъ дадени и
подходящи строежи и наименования.
Въ Америка и Англия ги кпасиратъ на лодки за
скорость, бързи па
сажерски лодки, кръ
стосвани, бьрзодвижущи, вихрени и пр.
Най -новитЪ типове
еж
хидропланнитъ
лодки, приспособени
за най-големите бър^
"**зини. Принципа въ
тъхъ е по възможность по-малка часть да е пото
пена въ водата за да среща по-малко съпротива.
Тъ еж мното леки—за единъ или двама души. Пред
ната часть е извита
Ай
нагоре и съ единъ
4т> \
издатъкъ отъ долу
къмъ средата, който
спомага при бързото
движение голъмата
часть да излиза надъ
водата. Случва се
даже, че при светка
вичната бързина на
новите извънбортни
мотори приподобенъ
корпусъ и обикновени водни съпротивления лод
ките да се отдълятъ и отхвръкватъ отъ време на
време отъ нивото на водата. Така тъ следъ като
й дадътъ необходимия тласъкъ въ водата и придобиятъ необходимата скорость политатъ за да се
движатъ вихрено и безпрепятствено.
Успехите на този новъ видъ спортъ еж порази
телни и то не само защото този спортъ е въ на-
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СтрМб^

чалото на своето развитие, но защото той е лишенъ
отъ катастрофите и е най-здравословниятъ.
Въ това отношание ние сме останали доста назадъ.
О:обено тази липса се чувствува въ крайбръжнитЪ

Год. V. Брой 9.

курортни градове като Варна, кждето обширнитъ и
китни брегове още не еж напълно достжпни за голъмата часть посетители, благодарение на незадово
лителнитъ ни моторни съобщения.; •

ОТЧЕТЪ

ПРОТОКОЛЪ № 11.

за дейностьта на Временния Рлшоводенъ Ко
митетъ на Черноморския Наученъ Институтъ.
Почитаеми Госпсда,
Благодарение на липса на здание, кждето да се
помести Черноморския Наученъ Институтъ (зда
нието на Университета — Аквариума — още не е
освободено отъ Рибарското Училище), а сжщо така
и поради финансови причини, които еж последствие
отъ общата стопанска криза въ страната, Временниятъ Ржководенъ Комитетъ на Черноморския Нау
ченъ Институтъ не можа да развие презъ отчетния
периодъ — 1927 година — една по оживена дейность.
Независимо отъ това, секретаря на комитета бо
ледува продължително време, а следъ оздравъзането му 6 Б усилено служебно за"етъ. Главната дей
ность на комитета презъ този периодъ е била да
поддържа връзки между членоветъ на комитета,
да съдействува за освобождението на Аквариума и
да изчака единъ поблагоприятенъ моментъ, когато
условията ще позволятъ да се прояви една по уси
лена дейность.
Презъ отчетната година се получиха отъ 4 немски
книгоиздателски фирми католози за изданията имъ,
адресирани до Черноморския Наученъ Институтъ
въ Варна. Преди това още се получиха писма съ
разни въпроси до института отъ Русия, Чехославия
и др. чужди държави. Тия обстоятелства показватъ,
че вестьта за формирането на Временния Ржково
денъ Комитетъ на Черноморския Наученъ Инсти
тутъ е прехвърлила вече границитъ на България.
Въ края на отчетната 1927 година фонда Черно
морски Наученъ Институтъ е разполагалъ съ
188,950 лева.
Желателно е въ бждаще всичкитъ членове на
Временния Ржкоаоденъ Коиитетъ на Черноморския
Наученъ Институтъ да напрегнатъ усилията си за
да съживятъ дейностьта на комитета.
гр. Варна, 26.УН.1928 год.
за Председатель: К. Шкорпилъ.
Секретарь: С. Н. Ивановъ.

На временния ржководенъ Комитетъ на Чер
номорския Наученъ Институтъ.
Заседание въ гр. В. Търново на 27.VIII. 1928 г.
презъ време на V. редовенъ съборъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ.
Събранъна общо редовно събрание презъ 1928 г.,
Временниятъ ржководенъ комитетъ на Черномор
ския Наученъ Институтъ въ отежтевието на Ив. Ц.
Недковъ (Русе), Проф. Г. Шишковъ (София), Б.
Станевъ(Варна)и Д-ръК. Николовъ(Бургазъ), реши:
1) Ржководенето на комитета и презъ 1929 год.
да остане въ досегашния си съставъ.
2) Когато г-нъ К. Шкорпилъ бжде въ София да
уговори съ г-нъ Проф. Шишковъ окончателно въп
роса по използване на зданието за Аквариумъ.
Долниятъ етажъ ще тръбва да се предостави за
нуждите на Б. Н. М. С. (музеитъ и библиотека) и
публиката. Въ горниятъ етажъ да се помъсти само
научниятъ институтъ.
3) Да се побърза съ въпроса за издаването на
трудоветъ на нашитъ професори за Черно море,
събрани при научната имъ екскурзия по нашия чер
номорски брътъ презъ 1926 година.
4) Да приеме предложението на Русенския клонъ
отъ Б. Н. М. С, който за изучването на Дунава е
решилъ да поеме издръжката на специална научна
мисия въ размъръ до 50,000 лева. Събраниятъ нау
ченъ материалъ ще бжде представенъ на Черно
морския Наученъ Институтъ, за да го издаде.
5) Бюджета на фонда Черноморски Наученъ Ин
ститутъ за 1929 година да отстане сжщия сь из
ключение на следните пера:
а. За научни издания 40,000 лв.
б. За покжщнина и обзавеждане 30,000 лв.
6) Да се проучи въпроса за зданието на Асарето
и да се настоява да се предаде на Архиологическия музей.
К. Шкорпилъ.
Б. Абадживъ.
Подпи
Проф. Консуловъ. Г. Славяновъ.
сали :
Н. В. Долински.
С. Н. Ивановъ.
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Английската морска лига.
(ТЬе Иауу Ьеадие).
Даже и първостепенигЬ морски държави като Ан
глия чувстватъ нуждата да пропагандиратъ морс
ката идея. Главната цель на Английската морска
лига (Английския морски сговоръ) е военно-морс

ката пропаганда, организиране на младежки морски
отряди (морски кадетски корпусъ) и подкрепяне
материално флота и моряцитъ.
Английската морска лига има множество клонове,
разпръснати по цълата територия на империята.
Главните) приходи на Английската морска лига

Год. V. Брой 9.
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е ж : 1. членските вноски (годишно по 5 шилинга —
около 200 български лева), 2. доходите отъ нЪкои
търговски предприятия и 3. волните пожертвувания.
Главната деятелность на лигата е следната: Ан
глийската Морска Лига издава две списания—ежеме
сечното списание „Тпе Иауу" („Флотъ") и триме
сечното списание „0.иаг1ег1у ог Иауу 1.еадиеИ (Тримесечникъ на морската лига). Освенъ това управ
лението на лигата издава множество морски карти,
таблици, календари и пр. Независимо отъ това и
нъкои отъ местните клонове печататъ свои соб
ствени издания.
Отъ 1910 година насамъ главното внимание на
ржководителитъ на Английската морска лига е на
сочено къмъ организацията на младежите морски
отряди. За цельта лигата се подкрепя широко огъ
военния флотъ, който й дава безплатно отлично
подготвени инструктори. Отрядите иматъ чисто
военно-морска организация, носятъ флотска форма,
иматъ знамена и пр. Английското морско командвуване често ги инспектира и имъ устройва състе
зания като на отличилите се раздава награди.
Всъки членъ отъ младежките морски отряди по
лучава отъ държавата заплата въ размЪръ отъ 80
до 250 лева месечно, съ което се подчертава слу
жебния характеръ на организацията и привлича
масово младежьта. Членовете на младежките морски
отряди еж самодоволни, че „получаватъ заплата".
Тия младежки морски отряди служатъ като отличенъ резервъ за военния флотъ. За времето отъ
1914 до 1918 година младежките морски отряди
еж пласирали въ армията и флота 3000 свои члена.
Отъ 1918 до 1926 година те еж дали въ флота
1500 человъка. Въ 1926 година въ младежките
морски отряди получили солидна военно-морска под
готовка 2000 юноша, много отъ които веднага
следъ привършването на подготовката си постжпили на служба въ военния флотъ. Занятията въ
младежките морски отряди еж поставени на здрави
основи — за преподаватели се назначаватъ главно
изъ средата на запасните морски офицери.
Английската морска лига издържа на свои сред
ства нЬколко учебни кораба. На тия кораби се изпращатъ, когато се откриятъ свободни места, найдобре подготвените и дисциплинираните членове
отъ младежките морски отряди. Обучението на
учебнигЬ кораби е кратко, но много основно и пла
номерно, понеже се ржководи по всичките правила
на ускореното военноморско обучение.
Английската морска лига разпростира своята про
паганда и между обслугите отъ военния флотъ.
Презъ време на престоите на военигв кораби въ
пристанищата кждето има клонове отъ морска талига,
се устройватъ за моряците отъ корабите вечеринки,
разходки, екскурзии и пр., които целягъ да разнообразятъ живота на моряците отъ военните кораби.
Два пжтя презъ годината въ деня на империята и въ
денянаТрафалгарската победа, Английската морска
лига устройва големи паради, объди и праздчества,
като паралелно съ това събира и волни пожерт
вувания. Обикновенно тия ефектни праздненства,
освенъ добрата пропаганда, даватъ и добри па
рични приходи.
Английската морска лига е напълно безпартийна
организация, която има чисто националенъ харак
теръ. По тия причини тя има симпатиите на управляющигв кржгове и се подкрепя въ широкъ размъръ отъ правителството. Презъ последнитъ нъ
колко години деятелностьта на Английската морска
лига се е засилила особенно много.
(Изъ „Краснофлотецъ", №1, 1928 г.)
С. Черноморски.

•
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Съвременното търговско корабоплавание въ
съветска Русия. Като тйпъ за първи съветски
руски търговски корабъ е избранъ товарния корабь за пренасяне на дървенъ материалъ, понеже
дървения материалъ се явява като единъ отъ глав
ните износни материали на Русия,
Първоначалната корабостроителна програма е
следнята: 4 товарни кораба за пренасяне на дър
венъ материалъ наименовани Товарищъ Спгалинъ,
Григорий Зиновьевъ, Михаилъ Томский и Товарищъ
Красинъ, които вече плаватъ и подържатъ връзка
съ чуждестранничъ пристанища. Следъ т%хъ еж
построени други 4 товарни кораба за пренасяне на
дървенъ материалъ. наречени Рабочний, Искра,
Крестьянинъ и Правда, които по настоящемъ сжщо
плаватъ и подържатъ връзки съ задгранични при
станища. Трета серия отъ още 4 товарни кораба
за пренасяне на дървенъ материалъ се намиратъ
въ строежъ, при това два отъ тъхъ вече еж спус
нати на вода презъ току що изминалото се лето.
Въ проектъ и строежъ еж още:
Четире пощенско-пжтнически кораба за обслуж
ване на Кримско-Кавказската линия; шесть кораба
за пренасяне на съестни припаси и бързоразвалящи
се стоки, вс^ки съ по 2600 тона товароподемность; 7
кораби-влекачи, 1 плаващъ кранъ съ подемна сила
2400 тона и 1 желъзобетоненъ докъ, състоящъ се
отъ три части, съ подемна сила 6000 тона.
Новите товарни руски параходи за пренасяне на
дървенъ материалъ представляватъ отъ себе си
напълно съвремени кораби. Цълого товароподемно
устройство е електрифицирано. ПриборигЬ за управ
лението на корабитЪ еж отъ най-новъ типъ. Елек
трически оборотомъри даватъ на капитанския мостъ
сведение за числото на обръщенията на машината.
Електрически скоростомъри система Уокеръ даватъ
едновременно скоростьта на движението и измина
тото разстояние. Подводни уши (хидрофони) могатъ да улавятъ подводните сигнали отъ спе
циални станции и шума отъ витлата на прибли
жаващите се кораби, съ което се облекчава плаваниего въ време на мъгла, а въ военно време—
служатъ за угаждане приближаването на подводни
лодки. На корабите еж поставени силни радиостан
ции съ радиозасечни приспособления. Жилищните
помещения за корабната обслуга еж пригодени
напълно споредъ изискванията на модерната хи
гиена — за всеки двама души има отделна каюта;
освенъ това има обща баня и душове.
(Изъ „Краснофлотецъ" № 1, отъ 1928 г.)
С. Черноморски.

По инициативата на Главното морско командвуване въ Русия презъ лътото на 1928 година е
била изпратена канонерската лодка „Красньии Азе.рбайджанъ" отъ военно-морските сили на Каспийско
море въ плавание по ръка Волга съ пропагандна
цель. Главната цепь на пропагандата е била да се
запознае населението съ военно-морския флотъ и
военно морската идея. Цълото пж!уване е траело
38 дена, презъ което време канонерската лодка е
изминала нагоре по течението на р. Волга и обратно
въ Каспийско море всичко 3340 морски мили. По
сетени еж всичко 14 пристанища, а кораба е билъ
разгледанъ оть около 1ОО.ОСО души. Споредъ руски
сведения това а-итацнонно пжтуване е дало от
лични резултати.
с Ч.
Стогодишнината на «1оНп и и а т е з Ко55 и от
критието на магнитния полюсъ въ 1830 год.
Северниятъ полюсъ всъкога ще бжде за насъ отъ
голъмъ интересъ. догдето не бждатъ намерени
следит% на Амундзена и на Гилбо и на тъхнигв
смъли другари,, които рискуваха живота си въ се-
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верната пустиня, не заради нЬкакъвъ суетенъ въпросъ, а за саасяването На други хора.
Наскоро се навършва едно столътие отъ деня,
въ който Лмпез Базз откри доста неочаквано маг
нитния полюсъ, въ една епоха когато по-малко се
стремъха да отидатъ да забиятъ едно знаме на
крайната северна точка, отколкото да откриятъ бас
нословния западенъ пжть.
&тез бъ племеникъ на прочутия Л1т Лозз, който
въ 1818 година, плувайки съ кораба
„Изабелла",
ведно съ не по-малко бележития Парри, командиръ
на кораба „Александърь", преминаха пролива Девисъ и продължиха пжтя си много по отвъдъ Грен
ландия. Въ началото на 1829 год. ^ т е 5 съ кораба
„Виктория", командуванъ отъ чича му ^ п п , посети
на нъколко пжти Бафринския заливъ, премина
Ланкастерсшя проливъ и пролива Принцъ Режанъ
и бъ заграденъ отъ ледоветъ въ окрайнинитъ на
една още непозната тогава суша, която бе назо
вана ВооШ-РеИх на името на корабопретежателя.
Презъ време на този „леденъ арестъ" Лтсз Возз,
се отдаде на интересни иследвания по леденитв
полета и планини, като претърпя неизброми стра
дания, отъ които, споредъ него най-лошото отъ
всички бъ, жаждата. Така той опредъли магнитния
полюсъ, точката гдето магнитната стрелка наклонява върха си къмъ центъра на земята. Тоя по
люсъ, къмъ който се стремятъ наклоннитъ магнитни
лжчи отъ цълото северно полушарие, се намираше
споредъ пресмътането на ЕШее Еес1из, на 2,213 ки
лометра на югъ отъ сжщинския северенъ полюсъ.
</з/гв и 1ите8 Шзз,~а
особенно последния — на
правиха богати географични, геологични и мете
орологични проучвания. Яко въ последствие нъкои
отъ тия научни данни се опровергаха като неточни
(по отношение.на дълбочината и температурата на
северния ледовитъ океанъ) то вината за тия не
точни данни тръбва да се отдаде не на начина за
изследванието, а на неточностьта на уредите, съ
които разполагаха.
Когато следъ четире годишно престояване кораба
„Изабелла", сполучи да се освободи отъ ледоветъ
и се завърна, цълата обслуга бъше почти неузна
ваема— до толкова Г Б бъха блъдии отслабнали.
Въ Лнглия, се зарадваха много защото смътаха, че
</о/ш и Лтез Лозз еж отдавна загинали.
Цели четири години северния полюсъ можа да
запази потулени своитъ смъли посетители ?
И ето.защо надеждата за завръщането на Амунд
зена,^ на Галбо и на тъхнигв смъли другари не е
загубена, както твърдятъ разтревожените духове.
(Превелъ отъ френски: Н. П. И).

Дирекцията на морскитЬ съобщения
въ
Сплитъ, която има въ свое ведение мореплаванието,
риболовството и изобщо цълото морско стопанство
оъ Югославия, обнародва статистика за далматин
ското риболовство презъ 1927 год., отъ която се
вижда, че презъ годината е имало рибарски корабчета и лодки —4,274 въ работа и 1,730 безъ ра
бота; рибари— 13,650 души на работа и 5,377 без
работни. Уловено е било всичко 4650,494 кгр разна
риба на стойносчь 41,530,599 динара (около 104
милиона лв.) Общата стойность на рибарскигъ корабчета и лодки възлизала на около 25,504,730 ди
нара (около 64 милиона лв.), а стойноста на рибо
ловния инвентаръ (мрежи и уредби) — на 37,022,783
динара (около 92 милиона ла).
(Изъ „Ядранска стража". Г. С.)

Морски пропаганденъ филмъ въ Югославия.
Югославянского министерство на войската и флота
е предприело снемането на филмъ цълото край
брежие на страната отъ Катаро до Сушакъ. Филма

ще се прожектира предъ войниците въ цялата
страна за да се опознаятъ съ своите брегове. Из
работката на филма е възложена на офицеръ, който
е специализиралъ по филмовото дъло въ Чехос
ловашко.
Едно копие отъ филма ще бжде дадено на Ядранска стража за целите на нейната пропаганда
всръдъ народа.
(Изъ „Ядранска сгража". Г. С.)
ВьоржженигБ сили на Лнглия, споредъ англий
ския министеръ на въздушните сили еж следните:
1914 год. 1927 год
Линейни кораби

44

12

Кръстосвачи

80

37

183

89

Ескадрени миноносци
Личенъ съставъ

.

.

145,600

100,700 ч.

Лрмия

174,500

151,100 ч.

Разходи за армията и флота

80 мили 118 мили
она ф. ст. она ф. ст.

(М. Сб. 1928 г. №3; С. Ч)

Изъ военнигв флоти на
чуждитв държави.
Лнглия. Въ сръдата на м. августъ т. г. еж се
състояли въ Лнглия големи въздушни маневри съ
цель да се провери въздушната отбрана на Лондонъ.
Презъ тази годишните лтзтни плавания източната
часть на Балтийското море и Финскиятъ заливъ еж
били посетени отъ четире английски кръстосвана
типъ „С." Независимо отъ това нъкои скандинавски
пристанища еж посетени отъ 1 английски водачъ
на миноносни флотилии и 8 ескадрени миноносеца
Сев.-Лм. Съединени Щати. Третата ескадра
кръстосвачи отъ състава на азиятския флотъ, на
мираща се въ Китайски води поради развилите се
напоследъкъ тамъ събития, е замъна съ втората
ескадра кръстосвани (ТгепЬоп, Метркгз, ЛШюапкее).
Франция. ГолЪмитъ французеки морски маневри
въ Атлантическия океанъ, състояли се въ края на
месецъ юний т. г. еж имали за цель да установятъ
достатъчна ли е бреговата отбрана на важнигв
производителни центрове по крайбрежието на Бискайския заливъ. Обстановката при тия маневри е
била колкото се може по близка къмъ действителностьта: въ голъма степень еж биле използвани
авиацията, ДИМНИТЕ завеси, нощнитъ операции и
средствата за маскировка. Споредъ мнението на
францускитъ морски специалисти въ последно време
е направено твърде много за отбраната на това
крайбръжие, а освенъ това, многочислени леки сили,
подводни лодки и морски хвърчила могатъ да извършатъ разузнавание при неприятелските бръгове
и да атакуватъ противника при излизане отъ неговигъ пристанища.
Германия. На 20 май т. г. е спуснатъ на вода
новостроящия се германски кростосвачъ „Ко1пи,
ецнотипенъ съ кръстосвачитв „Каг1зтке- и „КбтдзЪггд".
Най-гоЛъмата въ свъта легающа лодка е „Рорбахъ-Ромаръ". Тя е построена въ фабриката на
Рорбахъ въ Берлинъ за акционерното дружество
„Дойче Луфтханза". Ртзмъритъ й еж следнитъ: дъл
жина 25 метра, размахъ 38 метра, общо тегло (съ
товара) — 19 тона, мотори—три съ 800 конски сили,
скорость 120 мили въ часъ и радиусъ на действие
2500 мили. Тя може да носи 12 души пжтници и 5
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человЪка обслуга. Предназначена е ца обслужва
Презантлантическата линия Европа — ЮжнаЯмерика презъ островите на Зеления носъ и ФернандоНороня. Завършена и напълно готова за използ
ване лодка га е била спустната на вода и Травемюнде презъ м. августъ 1928 год.
Естония. Презъ есеньта 1927 година еж купени
отъ Финландия за нуждите на естонския флотъ
бившигв руски миночистачи (колесни параходи) № 18
и № 19. Миночистачи 1 е, следъ приемането имъ въ
естонския флотъ получили нови имена: „Зиигор" и
„ШзЬпи". ТЪ иматъ следните по-главни данни: водоизмЪщение 500 тона, дължина 58 метра, районъ
на действие 936 мили при мощность на механиз
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мите 728 конски сили. Те еж построени въ Англия
презъ 1906 година и тогава еж разривали скорость
12 мили въ часъ. Т"Б представляватъ отъ себе си
доста мореходни кораби съ тт?сни колела. По-рано
еж служили к а ю пжтнически параходи по ръка
Нева и въ Ладожкото езеро.
Испания. Постоянните продължителни усилия на
Испания да пресъздаде наново свой мощенъ флотъ
постепенно се увенчаватъ съ успъхъ. Нейниятъ
воененъ флотъ се счита вече като единъ значителенъ военне-тлитически факторъ въ Средиземно
морския воекенъ театъръ.
(Изъ „Морски сборникъ", № 7 - 8 , 1928 г.р С. Н. И.)

да^^^жз^ззак^^лзойяазззд^^

(Пжключенъ на 1.Х.1928 год )
Яндрусовъ, Н. И.— „Послътретичня морешя отложетя
у Синопа" (Известия
Российской Академии Наукъ, Томъ
Х1.1917 год.) Я н д р у с о в ъ , Н. И. — „Геологическое строеше дна Керченскаго пролива" (Известия Российской Нкадемии Наукъ,
Томъ XII.1918 г.)
Яндрусовъ, Н. И. — „Взаимоотношешя Звксинскаго и
Каспийска^о баесейновъ въ неогеновуюепоху" (Ичестия
Российской Якадемии Наукъ, Томъ XII, 1918 г )
Б у л е в ъ , И. Н. — „Моряци" —„Остави ме майко мила"—
„На морето"—,Я кажи ми месечинко"—„Нощь край мо
рето"— Стихове — (сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 8.
Варна Х.1923 год., стр. 1 и 2.)
Б ъ л г а р с к и Народенъ Морски Сговоръ (в. Подофицерска
защита, год. XIV, брой 521, София 30.УШ.1928 г.. стр. 4)
Б а р а б а н ц и О —„Спасенитй" (в. Варненска нощи, год. XIII,
брой 3245, Ваона, 8 IX 1928 г., стр. 2)
ВернадскИЙ, В. И. — „О задачахъ геохимичекого исл?дования Язовского моря и его басейна" — „О необходимости и учения явлений радиоактивности южнагоберега
Комма". (Известия Российской Якадемии Наукъ, Томъ XV,
1921 гед)
Вчерашниттз голЪми морски състезания межзу Варнен
ския и Видинския морски легиони, (в. Варненска поща,
год. XIII. брой 3250, Варна И.1Х.1928 г., стр, 2)
ГеОргиевъ, НИЧО—„Преминаване и отбрана на ръки"
(Воененъ журналъ, год. XXXV, кн. 3 и 4, София, юний и
юлий 1928 г., стр. 23—51)
ГерганОВЪ, Д - р ъ ДрагОМ
„Слънцето и здравето.—
Какъ действува морето" —(в. Варенска поща, год. XIII,
брой 3176. Варна, 5.У1П.1928 г., стр. 2)
ГанОВЪ, Д - р ъ Яс.— „Япелътъ на морето и слънцето" (в.
Варненска поща, год. XIII, брой 3250, Варна, 11.1Х.1928
год., стр. 2)
ДогОВОръ за търговия и мореплаване между България и
Турция (Дьржазенъ вестникъ, година А брой 138, София
18.1Х.1928 г., стр. 2—13)
Ж е р ж е с т а н к ъ — „Модерни типове крейсери" (-1. Морски
Ратникъ, год. II, брой 55, Варна, 1.1Х.1928 г.. стр. 3)
З а к о н о п р о е к т ъ за търговскот 1 корабоплазане" (з. Мор
ски ратникъ, год. II, брой 54 и 55, Варна, 1928 г., стр. 4)
ИванОВЪ, СаваН.—„Състезанията между морскигЪ части
въ Варна и резултатитЬ имъ" (сп. Морски сговоръ, год.
V. брой 8, Втрна, Х.1928 год., стр. 10-14)
К. Я . —„Воденъспортъ—състезаниятаВззна—ВидинъЗ 1:14"
(е. Сюртъ. год. VI, боой 232, София 16 1Х.1928 г., стр. 3)
КгирошНзсЬ, N. — „С1Ьег аЧе ЛгЬеКеп с1ег Ягоузпеп
\У155еп5СпагШ:Неп р15пеге1-ЕхреаШоп 1т Зсгпуаггеп
Меег 1ГП Л и т 1923" (Доклади РОССИЙСКОЙ Якадемии
Наук — Я. 1924 г.)
1_а Р1о1Ье ек с о т т е г е е топсНаю — (Ьа Ви1дапе, VIе т е а п п е е № 1511, ЗоНа 6.1Х.1928, р . 4)
МаршаЛЪ, ХанСЪ— ХавайскитЬ острови" (з.Търговск )
промишленъ гласъ, год. VI, брой 756, София 18.1Х.1928 г.,
стр. 1)

М у т а ф о в ъ , Ем. — „Пристанищно спи" — Откжсъ — (в.
Морски ратникъ, год. 11, брой 55, Варна, 1.1Х.1928 год.
стр. 2-3).
М. Г. —„Курортъ Варна" — Инициативи и творчество—(в.
Варненски новини, год XVII, брой 1505, Варна, 20.1Х.
1928 год., стр. 2)
МанОВЪ, Я . И. — „III. Варна презъ 1850 година" (в Вар
ненски коренякъ, год. II, брой5, Варна, 1.1Х.1923 г.,стр.З)
М о п а с а н ъ , Г ю и д е — „Удавениятъ" —Разказъ - ( в . Вар
ненска поща, год. XIII, брой 3173 и 3175, Варна, У111.1928
год, стр. 3)
№Ь1аск, Я. Р.— „5т.атл'оп5 а"е Заиуегаде о!и Мопс1е
ептлег ауес 1еиг Е^и^ретеп^;е^ 1еиг РозШоп5 Оеодг а р г ^ и е з " — Оеих'1ете е<зи1юп— ЗреааГ РиЬНсагюп № 1 8 (Вигеаи Нускодгаргмяие 1п1егпггЛопа1,
^ Ш е г 1928, Мопасо — 3 , Дуели а"и Рогг..)
О т ч е т ъ на Глазното Управително Т-Ьло на Българския
Народенъ Морски Сговоръ за състоянието и де-йностьта
на организацията за времето отъ 1 януарий 1927 година
до 31 декемврий 1927 година. Варна 1928 год. (Издание
на Българския Народенъ Морски Сговоръ, 38 страници,
цена 10 леза)
О п т и м у с ъ — „Черно море" (в. Морски ратникъ, год. II,
брой 55, Варна, 1.1Х.1928 г., стр. 2)
П о п ъ Станчевъ, Г. Р. — „Бургазъ, морски курортенъ
градъ" (в. Бургазски фаръ, год. XI, брой 1831, Бургазъ
9.У1.1928 год., стр. 2)
Правилници за водния спортъ: 1. правилникъ за
морскитъ и ръчни спортни легиони. 2. Правилникъ за
състезанията на вода. 3. Правилникъ за прилагане изпитъ
по плаване отъ ученицигЬ плувци при морскитЪ и рЪчни
спортни легиони. 4. Правила за запазвене и подържание
русалкитъч 5. Правилникъ за фонда „Воденъ спортъ" при
Г. У. Т. на Б. Н. М. С. (Издание на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, Варна, 1928 г., 48 страници, цена 5 лв.)
Проекто -закОпЪ за Търговското корабоплаване (в. Мор
ски Ратникъ, год. II. брой 53, Варна, 1.\ЛН. 1928 год , стр. 4)
П р е с у ш а в а н е на Средиземно море—Фзнтастич:нъпланъ
на единъ Дрезденски инженеръ — (в. Варненска поща,
год. XIII, брой 3272, Варна, 22.1Х.1928 г., стр. 2)
П. Д . — „Свищовъ"- - Географски бележки — (сп. Български
туристъ, год. XX, кн, 7, София, IX. 1928 г., стр. 105—107)
П а в у р д ж и е в ъ , В. — „Родно море" — .Рибарска пъсень"
— Стихове —(сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 7, Варна,
IX 1928 год., стр. 1)
П а в у р д ж и е в ъ , В.—„Цо Кюстенджа и назадъ" — Екс
курзия съ парахода Ь'1/рт.п — (в. Варненска поща, год. XIII,
брое=е 3229, 3231. З23'>, 3237 и 3239 Варна, септемвпий
1928 год,, стр. 2)
П а в у р д ж и е в ъ , В. — П и к а д о р ъ — „Изложбата на Му
тафовъ" (е. Варненска поща, год. XIII, брой 3215, Варна,
24.У1П.1928 год, стр. 2)
ПаМПуЛОВЪ, И н ж . - К о р а б о с т р . — „Единъ новъ приносъкъмъ Българското Търговско мореплаване" (сп. Мор
ски Сгозоръ, год. V, брой 7, Варна, /Х.1928 г., стр. 4—7)
П. Н—.Варна—Кюстенджа" —Пжтни бележки— (в. Вар-

Стр. 20.

Морски Сговоръ

ненски новини, год. XVII, броеве 1436, 1487 и 1488, Варна
1Х.1928 год., стр. 2)
П. Я . П . — „Морскиятъ спортъ" (в Варненс 'а поща, год.
XIII, брой 3211, Варна, 22.У111.1928 год., стр. 2)
ПоПОВЪ, Д - р ъ Ст. Т. — „Какво е още необходимо за
морския ни плажъ" (в. Варненска поща, год. ХШ. брой
3210, Варна, 22.УШ.1928 год., стр. 2)
Р о с е н ъ , П е т к о — „Към-ъ Дунава— По Дунава — Сбогомъ
Дунаве" (сп. Български туристъ, год. XX, кн. 7, София,
1Х.1928 год., стр 98-103)
Р у б и н ъ , М. —„Сънь"— Разказъ — (в. Варненска поща,
год. Х111, брой 3209, Варна, 22.УШ 1928 год., стр. 3)
Р у б и н ъ , М. —„Любовь" — Разказъ — (в. Варненска поща,
год. XIII, брой 3167, Варна,31.1928 год., стр. 3)
РазбоЙНИКОВЪ, Я . Сп. — „Новитъ руски хидрографически изследвания въ Черно море" (сп. Морски Сговоръ,
год. V, брой 7, Варна, 1ХЛ928 год., стр. 7—12)
РакИТИНЪ, НИК. В . —„Море"—Стихове —(сп. Морски
СГОВОРЪ, год V, брой 6, Варна, У1.1928 год., стр 1—2)

Разхубавяване на лътовна варна —Една навремен
на идея на Б.Н.МОРСКИ Сговооъ— (Варненски общински

вестннкъ, год. ХХХШ, брой 167, Варна, 9.1У.1928 г., стр. 1)
РезОЛЮЦИИ взети въ Ш-ия редовенъ годишенъ конгресъ на Съч>за на Българскитъ моряци, състоялъ се въ
Бургазъ на 12, 13, и 14 юлий 1938год. (в.Морски Ратникъ
год II. брой 53, Варна, 1.УН1.1°?8 год, стр. 2 и 3)

Кои5зе1ет,, Н.—„1-е ргоЬ!ете заепгШдие аих ехат е п з с!е 1а т а п п е тагсЬапс!е (Рагг.Л* Рапз 1928
(5ос. Ей. Оеодт. Со1. Маг., П 9 р. —14 гг.)
СаМОЙЛОВЪ, Я. В. И ТиТОВЪ, Я . Г. - „Желъзо—маргзнцовме желавки со. цна Чернаго, Балтийскаго и Баренцова морей" (Труди Геологического и Минералогического
Музея имени Петра Великого Российской Якадемии Наук,
Томъ 111. вьш. 2, 1922 г.)
С. — „ИталианскитЬ морски маневри презъ 1927 година"
(Воененъ журналъ, гот. XXXV. кн. 3 и 4, София, юний и
юлий 1928 г., стр. 103—112)
СТОЯНОВа, И р и н а — „Завета Н1 моряка"- Стихове — (в.
Морски ратникъ. год. II, брой 54, Варна, 15.УН1.1928 г„ стр. 1)
СТОЯНОВа, Ир—.Пъсеньта на моряка"—Стихове—(в.Мор
ски Ратникъ. год II, брой 53, Варна, 1.УШ.1928 г., сгр. 1)
СТОЯНОВа, И р и н а — „Писмо до българскитъ моряци"
(Сящия брой на в. Морски ратникъ стр. 3)
Ст. М. —„Една резолюция на съюза на българскитъ мо
ряци" (Сжщия брой на вестника, стр. 1)
С ъ ю з е н ъ ч л е н ъ —„Задачи на съюза на българските
МОРЯЦИ" (В. Мооски ратникъ, год. II, брой 55, Варна, 1.1Х
1928 год , стр. 1)
СлаВЯНОВЪ, Г.— „Търновския съборъ на Б.Н.М.С." (сп.
Морски Сговоръ, год. V, брой 8, Варна, Х.1928 г.,стр. Ч—5)
СлаВЯНОВЪ, Г. — „Пропаганда на морската идея" (сп. Мор
ски Сговоръ, год. V, брой 7, Варна, 1Х.1928 г., стр. 2—3)
С. Н И.— „Изъ военнитъ флоти на чуждитъ държави" (сп.
Мооски Сговоръ, год. V, брой 6, Варна, VI 1928 г., стр. 22-23)
С . Н. И.— Пренасянето на американската армия отъ Фран
ция въ С. Я. Съединени Щати следъ свършването на свътовната война" (Сборникъ отъ статии № 3— Приложение
в. „Наоодна Отбрана" 1928 год, стр. 26^—32)
С. Н. И. — „Изъ чужцитъ военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. V, брой 8, Варна, Х.1928 г., стр. 15)
С. — Морското разоржжаване и англо-французския пактъ (в.
Търговско промишленъ гласъ, год. VI, брой 762, София,
25.1Х.1928 гоп.
Станчевъ, Г .ПОПЪ—„Бургазъ—Месемврия и обратно" (в.
Вечерчи новини,год. 1, брой 16,Бургазъ, 13.У111.1928г.,стр.2)

5 . — „РЬу5ююя1е би ро1з50п" (Ьа Ви1дапе, У1-егпе
аппее, № 1512, 5оНа 2.УШ.1928, р. 4)
СТОЯНОВЪ, И н ж . И . Х.-^ „За водния синдикатъ Тича"
(в. Варненска поща, год. XIII, брой 3169, Варна, 1.У1П.
1928 год., стр. 2)

5 . В. — „1-а ресЬе <3и ргЛззоп еп Ви1дапе" (1_а Ви1дапе. У - е т е аппее, № 1470, ЗоКа, 13.УЪ1928, р. 4)
СкутунОВЪ, К.— „Мисли по отбраната на морскитъ бръгове". (Сборникъ отъ статии № 2, Приложение на в. На
родна Отбрана, 1928 год., стр. 42—53)
Скут. К. - „ В о ината на море" (Подофицерски Журналъ
год. IV, кн. 3, София, юний 1928 г., стр. 35—33)
СкутунОВЪ, К.— „Скоростьта на корабитъ по-рано и
днесъ" (в. Народна отбрана, год. X, брой 1395, София, 5.
Ш;1928 год., стр. 3)
С. О . — .Изложбата на Мутафовъ" — Рецензия—(в. Вар

Год. V. Брой 9.

ненска поща, год. XIII, брой 3216, Варна,'25.УП1.1928 год.,
стр. 4)
С. Ч . — „Пловдивския ръченъ спортенъ легионъ при Б. Н.
М. С. въ услуга на науката" (сп. Морски Сговоръ, год. V,
брой 6, Варна, У1.1928 год., стр, 18—19)
С к о р ч е в ъ , Д - р ъ П. Д . — „Морелъкуването при децата"
—Полза и вреда — (в. Варненски новини, год. XVII, брой
1469 и 1471, Варна, 14 и 17Л/Ш.1928 г., стр. 2)
С к о р ч е в ъ , Д - р ъ П. Д.— „Нашата немаракъмъ морския
бръгъ и целебното значение на разходкитв по него" (в.
Варненски новини, год. XVII, брой 1423. Варна, 30.У1.1928
год.. стр. 3)
С к о р ч е в ъ , Д - р ъ П. Д.— „Варна като зименъ курортъ"
(Варненски общински вестникъ, год. ХХХШ, брой 149,
Взрна, З.ХН.1927 год., стр. 3 и 4)
СТОЯНОВЪ, П р о ф . Д - р ъ П. Ив. — „Морелъчение"—
Лъчебни св"ойстза на морето. Методи на лъчението—(Вар
ненски общинсчи вестникъ. гоД. ХХХШ, брой 177 и 178)
СтОЙЧО-БоЙЧО — „Младиятъ духъ" (в. Отечество, гоц. VIII,
брой 396, София ЗО.У1.1928 год., стр. 1)

ЗсгнтнсНке, Н е г т а п п — „У"б1кегппдеп ипс1 сПе Оопаи" (Борбата на народитЪ за Дунава). ВегИп
1927. (Издание ЯИтес! Магспш)пзк1, 189 страници
и 79 юлюстрации.)
СтаЙНОВЪ, Петко—„Водитъ и правото на водоползване"
(Сп. Юридически прегледъ, год. XXIX, кн. 6, София, 1928
год., стр. 233—247)
С в о б о д н а т а зона въ Варна— Изъ отчета за дейностьта
на Варненската Търговско Индустриална Камара за 1927
год. — (Варненски озщински вестникъ, год. ХХХШ, брой
161, Взрна, 25 11.1928 год., стр. 1)
Савовъ, Б . —„Край морето" — Стихове — (в. Русенска по
ща, год. VII, брои 2118, Русе 23.УИ.1928 г.. стр. 3)

5 . В. — „Ье зе1 т а п п сГАпМаю" — (Ьа Ви1дапе, VIе т е аппее, № 1527, 5оПа 2О.У1Н.1928, р. 4)
Т а м а м д ж и е в ъ . Ив.—„Варна—Славянски Ница"(в. Пръпорецъ, год. XXX, брой 56, София 10.1Х.1928 г„ стр. 2)
ТороСЪ — „Лента .."—Първа конференция на ученически
лътовища въ Варна — (сп. Морски Сгозоръ, год. V, брой
6, Варна, У1Л928 г . с т р . 14—16)
ТимофеевСКИИ, Ф. — „Интересно явление" — Превелъ
С Черноморски — (сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 7,
Варна, 1Х.1928 год., стр. 17)
Ф а р е р ъ , КлОДЪ—„Безчестните ржце"—Ра5казъ— (в.
Варненска поща, год.ХШ, брой3059, Варна, 6.У1.1928 г.,стр.З)
Ф а р е р ъ , КлОДЪ — „Матроза № 108 — Херцогътъ, като
пратеникъ".— Разказъ — Превелъ П. Н. Шишковъ — (в. Вар
ненска поща, год. XIII, брой 3265 и 326?, Варна, IX.1928
год., стр. 3)

РаЬге, К. — „Ьез дгапйз Пдпез <3е радиеЬогз 1ЧопзгЛИапт^иез". Рапз 1928. (6з. е* РиЬ1. сопт.етрогатез, — 25 гг.)
"
РаиспШе, Р. е* Вазйеуап!:, »1. — „Ьа Оиегге с!е 1914.
^ипзргис!епсе ЬпЧаптдие еп таНеге <1е рпвез т а гШтез". Т. И, 1916—1919". Рапз 1927. (Коиззеаи,
592 р. - 80 гг.)
ХИНКОВЪ, Х р . С т — „Риболозствого по Черно море"
(в. Слово, год. VII, брой 1853, София, 14.VIII 1928 г., стр 2)
Х у м о в ъ , Я . П. —„Конгреса на моряцить" (е. Морски рат
никъ, год, 11, брой 54, Варна, 15 VIII.1928 год., стр.З—4)
Ц а н е в ъ , Ст. —„IX Олимпиада— Ямстердамъ 1928 год."—
Правила за състезанията на вода — (сп. Морски Сговоръ,
год. V, брой 6, Варна, У1.1928 г., стр. 16—18)
Ц о н е в ъ , Д - р ъ Д.— „Рационално и съзнателно изпол
зване на морския курортъ Варна" (Варненски общински
вестникъ, год. ХХХШ, брой 175, Варна, 8.У1.1928 г„ стр 2)
Ч . Ч . — „За чужденците настанени на служба у насъ" —
(в. Морски рагникъ, год. И, брой 55, Варна, 1.1X1928 год.,
стр. 1 и 2)
Ч е р н о м о р с к и , С. — „Морската авиация на Ннглия" (сп.
Морски Сговоръ год. V, брой 8, Варна, 1Х.1928г., стр.б и 7)
ШИШКОВЪ, П. Я . — „Околосвътско пялуване"—Разказъ
—(|1опулярно списание, год. VI, брой 5, София, 1928 год.,
стр 10—13)
ШИШКОВЪ, П. Я.—„Въ борба съ морето"—Разказъ —
(сп. Морски Сговоръ, год, V, брой 6. Взрна, VI.1928 год,
стр. 9—13).
ШИШКОВЪ, П. Я . — „Съ Бориславъ" — Разказъ — (сп.
Морски Сговоръ, год. V, брой8, Варна, Х.1928г., стр.7—10)
Ш о п а , К-НЪ —„Кога ли у насъ ще бжде така" (в Мор
ски ратникъ, год. Н,брой54, Варна, 15.УШ.1928г., стр. 1—3)

X. М. КИТРИНОПУЛО"ЯД.
ВЯРНА.
Телефонъ № 270.
Постояненъ складъ на
СТРОИТЕ ЛНО-ДЕКОРЯТИВНИ
МЯТЕРИЯЛИ:
безиръ, терпентинъ, лакове, растителни
и индустриални масла, рибени, мине
рални, цилиндрови и др.
Богатъ изборъ отъ разни бои за кораби и
здания, лакове за лодки и други.
Четки всъкакъвъ видъ.
Бензинъ, парафинъ, блакъ, смола, колофонъ и химикали.
Вжжа, канапи.
Главни представители на гумени царвули отъ фабрика „КАУЧУКЪ".

Тютюневата ^ =
Фябриьгя

„М О М И Ч Е"
на

I

М.К.Лвгериниди
ВАРНМ
произвежда винаги найдоброкачествени и
ароматични папироси.

10—1

3-1

Братя Теневи
ВДРНЯ
I

СКЛЯДЪ
колониалъ—железария—джа- I

мове —безиръ и др.
НА ЕДРО.
Телегр. адресъ :ТЕНЕВИ.

Телефонъ № 71.
10—1

Василъ Хр
=
Тюповъ & Синъ
Варна,*ул. Преславска № 33.
СКЛЯДЪ ОТЪ ВЪЛНЕНИ ПЛЯТОВЕ.
Държавни доставчици.
Винаги на складъ най-добъръ изборъ
отъ английски и български платове за
костюми, манта, пардесюта, балтони,
офицерски трика, кастори и др.
Цени конкурентни.
10-1

Свободно мЪсто за реклама.
Годишна цена 1000 лева.

До-

Въ.

Съдържание: 1) Моряци. — По море. — Нощь край морето — стихове отъ Емилъ Ив. Георгиевъ; 2) Кооперативно
корабоплаване отъ Г. Славяновъ; 3) Ледената преграда на Дунава презъ януарий 1928 год. отъ Г. Панчевъ; 4)
Отъ заточение—Разказъ—ютъ П. А. Шишковъ; 5) Рибари—Разказъ 6) Морски спортъ—Морскитгь състезания между
Варненския и Видинския спортни легиони отъ Българския Народенъ Морски Сгоаоръ отъ Сава Н. Ивановъ; 7)
Нгьщо за водния спортъ въ Америка отъ Д. Атанасовъ; 8) Официаленъ отдп>лъ; 9) Морски новини; 10) Морски книгопись.

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА
3 ^ ПЕТАТА ГОДИШНИНА НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ

СГОВОРЪ"

Органъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ

Годишенъ абонаментъ 140 лева. Въ странство 170 лева. Отдъленъ брой 20 лева.
На членоветв отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ, който еж издължили членскитъ 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: Български Народенъ
Морски Сговоръ — Книжовно-просвътенъ отдълъ —Варна— улица „Царь-Борисъ" № 6.
Д о нашит-Б постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава .на СВОИГБ постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвидъ следнигв нареждания:
1) Статиитв и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по възможность съ пишуща машина. Нечетливигв статии, а сжщо така и тия съ много поправки и за
черквания не се преглеждатт-.
2) Статиитъ тръбва да бждатъ кжеи и въ никой случай по-дълги '2% печатни страници
отъ списанието. ДЪЛГИГБ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ръкописи назадь не сеповръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния коми гетъ не е длъженъ да дава обяснение не сътрудницигв си защо статията
мунееудобрена.илизащонеепомъстена веднага следъ удобрениетой.
Отъ редакцията.
Въ склада на Гл. Упр. ТЬло на Б. Н. М. С. се намиратъ следнитъ печатни издания:
Морска библиотека № 1 цена
Сп. „Морски Сговоръ" . . . . . год. II цена 100 л.
цена 3 лева
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 б лева
Гребане и вътроходство
изчерпана
Морска библиотека № 5 изчерпана
Правилникъ за морските и рЪчни спортни
Морска библиотека № б изчерпана
легиони
цена 2 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Правилници за водния спортъ-. . . . .
. цена 5 л.
Морска библиотека № 8 цгна 11 лева
Черно море (общодостжпни студии) отъ
'.
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
Сава Н. Ивановъ . . . . . . . . . цена 30 л."
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Практически указания за предсказване на
Морска библиотека № 11 цена 10 лева
времето отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 8 л.
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 изпълнявагь само следъ предварително внесена сума и се отпра- '
вятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ—Книжовно-Просвътенъ Отдълъ — Варна.

