НовигЬ параходи „Цвдркия" и „ Б у р г а з ъ " въ Варненското пристанище.
Фот. йганчиянъ 1928 г.
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Телефонъ^32б.
Строежъ на кораби и всички видове лодки като:
МОТОРНИ, РИБАРСКИ, СПОРТНИГЛУКСОЗНИ, ПЛАТНОХОДНИ и др.

\

С т р о е ж ъ , м о н т а ж ъ и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.

Специаленъ ОТД-БЛЪ за железни конструкции, резервуари
и електрожеини заварки.

Гарантирана веша и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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ахода
Телеграфически адресъ: ЗОЛАСЪ—ВАРНА.
Телефонъ № 58.
Пощенска кутия № 20.

Представители на:

ОЕСГГ5СНЕ ЬЕУЯИТЕ имш, нямвикс
Редовна служба отъ Хамбургъ, Бременъ, г\нверсъ за Средиземно и Черно морета.

ЛОНИ5ТОМ НИЕ, Ь1УЕКРООЬ
Редовна служба (всеки 20 дена) отъ Анверсъ,
Ливерпулъ, Суансий за Средиземно
и Черно морета.

сии/иго

ЬШЕ, ОУЕКРООЬ

Ежеседмична служба, съ бързоходни кораби
отъ Глазковъ, Ливерпулъ, Суансий
за Средиземно и Черно морета.

М055 1ЛИЕ, 1ЛУЕКР001:,

Ежеседмична служба, съ1 бързоходни кораби
отъ Глазковъ, Ливерпулъ, Суансий
за Средиземно и Черно морета.
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Нашия конкурсъ за написване цикълъ отъ морски пътни.
(Удобрени творби за отпечатване въ списанието Морски Сговоръ.)
Иванъ Ив. Тамамджиевъ-

ВЯРНЯ.
Пристанището вечерь.
Тукъ спиратъ кораби далечни
да търсятъ миренъ сънь, покой—
подобно морски птици — вечно
въ борба съсъ бури, вътъръ, зной.—
Възправя се подъ луненъ блъсъкъ
гора отъ мачти и платна —
и гдето днесъ бЪ шумъ и тръсъкъ,
цари безкрайна тишина.—
Въ безреда кораби и лодки
и въ сънь отдъхващи весла —
надъ тъхъ луната свъти кротко
презъ тънка призрачна мъгла.—
Трептятъ златисти отражения
надъ тъмната безбр-Ьжна ширь —
и свкашъ смътни привидения
изпълнятъ тоя страшенъ миръ. —
Въ далечината фарътъ свътна
и като тайнствена звезда
разтла потека златоцвътна
върху спокойната вода. —
Море, луна, неясни линии,
и като че стои предъ менъ
старинна никаква картина,
въ чиято прелесть съмъ плененъ. —
ПрорЪза въздуха сирена
дори до синкавия сводъ —
и, блъхналъ гордо и надменно,
отплува въ мрака параходъ.—

ОТЪ „КЯРЯНТИНЯТЯ"
Разсякохме ВОДНИГБ свътнали бездни
и спряхме отвждъ —

задъ лодката мълкомъ безследно изчезна
незнайния пжть-—
Морето — спокойно, лазурно и синьо
облъхва ни съ хладъ —
морето е синя трептяща коприна
до Евксиноградъ. —
Гаснъе, издъхва въ простора далече
и чезне деня —
отново разлива пакъ пътната вечерь
покой, ведрина.—
Въ тихия погледъ на твойтъ нежни
и светли очи —
бездънно, кристално, безъ край, безметежно
морето мълчи.—
Вълна отъ възторгъ въвъ гърдитъ прилива,
огромна вълна —
и леки крила ни отнасятъ въ щастлива
далечна страна.—
. . . А Варна е приказна бъла царица
на срещния бръгъ, —
и залеза въ пурпурна свътла ивица
целува я пакъ.—

РИБЯРСКИ ХИЖИ.
На августъ горещото слънце прижуля
и въ пурпуръ несетно къмъ заникъ клони —
морето безбурно следъ снощната буря
потрепва въ едва Доловими вълни.—
Съсъ сламененъ покривъ надъ радость и грижи,
съсъ простъ и отруденъ животъ непознатъ
приведени, низки рибарскигв хижи
надлъжъ по бръга разпространи мълчатъ. —
Ни полъхъ на вътъръ, ни тихия ШГБСЪКЪ
на синя въ бр^га налетяла вълна —
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стои неподвижно край белия пъсъкъ
изтеглена лодка съсъ свити платна.

Край нея рибарь съсъ безгрижно лице,
че утре ще гони далечни безбръжия,
подсвирва и кърпи съсъ груби ржце
отъ ловъ натежала и скъсана мрежа. —
А заника багри планинския хребетъ
и низкитъ спаменни хижи злати —
и лодка съ развети платна като лебедъ
далече надъ морскитъ бездни трепти. —

ПОСЛЕДЕНЪ ДЕНЬ.
Листата отъ клонкитъ слитатъ въ нозетъ ни
край масата тихи седимъ —
подъ сводъ отъ листа и отъ клонки приплетени
въ забрава и въ унесъ мълчимъ.

Безлюдна и пуста сега е градината
потънала въ багри и миръ —
край тебе така не видълъ бихъ годинитъ
и въ тебъ бихъ се взиралъ безспиръ. —
Гори на ржката ти златния пръстенъ
и синия камъкъ блести —•
цълувамъ до болка любимитъ пръсти,
тъй скжпа за мене бъ ти,—
Вълнитъ еж лилии въ морето напъпили,
които' бр^га ще срази —
раздълата твойт-Ъ очи ще окжпе ли
съсъ чисти горящи сълзи?
Предъ насъ се разстила пакъ тъй свътлосиния
и тихия морски пейзажъ —
и знойното лъто тъй мигомъ отмина,
че всичко бъ евкашъ миражъ.

Българските полицейски кораби „Черноморецъ" и „Б-вломорецъ" вь Сулинското
пристанище, презъ време на пжтуването имъ отъ Варна за Русе. 18.\/111.1928 год.

1-1 да пауа1а
По примера на всички културни страни, въ това
число и на България, въ Ромъния е основано кул
турно морско сдружение, почти напълно подобно
на нашия Б. Н. Морски Сговоръ. Интересенъ е,
обаче, начина на това създаване, който коренно се
отличава отъ изникването на нашата организация.
Този начинъ е отбелязанъ въ статията нг Г. Славяновъ — „Пропаганда на морската идея" (бр. 7-й отъ
сп. Морски Сговоръ отъ т. г.)
Въ Главното Управително Тъло на Б. Н. Морски
Сговоръ е полученъ учредителния протоколъ за ос
новаването на ромънската лига, отъ кждето можемъ
да дадемъ нъкои допълни подробности за начина на
съсдаванетб й. Учредителното събрание се е състояло
на 22. мартъ т. г. въ приемния салонъ на Търгов
ската камара въ Букурещъ. Събранието е било много
тържественно; станало е въ присъствието на князърегента Николай, на княгиня Илеана, на редица мини
стри, генерали, общественици, висши чиновници, жур
налисти, професори и изобщо на елита на управля
ваща и мислеща Ромъния.
Прочетени еж били главнитв уставни положения
на лигата, които, по отношение целитъ на сдру
жението, представляватъ почти копие огъ целитъ на
Б. Н. Морски Сговоръ, изложени въ устава и кон
кретизирани въ дейната програма на сжщия, съ тоя
разлика, че ромънитъ, въ добавъкъ на всички други
задачи, си поставятъ и засилването на военниятъ
флотъ, задача, която ний и да искаме, не можемъ
да си поставимъ.
Следъ приемане ОСНОВНИТЕ положения, при силни
аплодисменти, е билъ обявенъ за почетенъ предсе-'
датель на лигата краль Михай, а за покровитель—
кралица Мария. По този случай, вице-адмиралъ Ба-

Котапа.
леску е съобщилъ на събранието, „че Нейно Вели
чество Кралица Мария, желаейки да даде доказа
телство за интереса, който питае къмъ Лигата, обе
щава една чудесна статия отъ впечатленията й за
моргто, озаглавена — „Какво представлява морето за
менъ", за да бжде публикувана въ списанието на
Ромънската морска лига". Вице-адмирала е изказалъ
своята благодарность на кралицата за тоя даръ,
който счита „за единъ бисеръ на ромънската мисъль".
Следъ това еж били провъзгласени за почетни
подпредседатели — принцесата - майка Елена, прин
цеса Илеана, принцъ-регента Николай, министри 13
— Ц. Лржетояну (на земледълието), генералъ Паулъ
Анжелеску (на войната), Д-ръ Лупу и Щелянъ Попеску, корпусния генералъ Презанъ. митрополитъ
Пименъ и ДИВИЗИОННИГБ генерали И. Поповичи, Хиоту,
Контеску и Е. Николеану.
За почетни членове еж били провъзгласени — Гр.
Франку-Ясци и генералъ Мирческу, бивши мини
стри, князъ Басарабъ - Бранковеану, Маркизъ а"е
ВеНоу, професоръ Д-ръ Янтипа (европейски ка ацитетъ - ихтиологъ и съ грамадни заслуги като
директоръ на риболовството въ Ромъния), главния
инспекторъ Н. Т. Стефанеску, генералитъ Референдару и Гаванескулъ, Бибеску, Г. Попеску и Ц. Бузила.
За председатель на лигата е билъ избранъ министра на войната, генералъ П. Днжелеску, за под
председатели — вице-адмиралъ В. Скодрея, началникъ на флота и вице-адмиралъ Констан. Балеску,
за главенъ секретарь - капитанъ I р. Н. Паисъи за
членовг-съветници на изпълнителния комитетъ—
контъръ-адмиралъ Иоанъ Коанда, университетския
професоръ Маринъ Стефанеску, главния директоръ
на воднитъ съобщения — инженеръ Иоанъ Вардала
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Ромънския учебенъ
и кзпиганигъ1р.Анжзло Теодореску и Иоанъ Баланеску (началникъ щаба на флота).
Въ централния и контролния комитети влизатъ
още :• двама контъръ-адмирали, дзама генерали, петь
капитани ! р., единъ професорь, единъ журналисть,
единъ директоръ, двама адвокати, четирма инженери,
единъ лъкарь и други видни лица.
Централния комитетъ тръбва да брои нзй-малко
25 и най-много 50 члена.
Следъ прочитане на устава, капитанъ I р. Баланеску е сьобщилъ за дадената на лигата подкрепа
отъ княгиня Илеана, която е внесла 45,000 леи,
събрани отъ продажба на значки и записване нови
членове.
Княгиня Илеана е предложила и събранието съ
бурни рхкоплескания е приело за праздникъ на ли
гата —15 августъ, Св. Мария, който ще се празднува като день на морето. (На 15 августъ т. г. деня
на морето е билъ отпразднуванъ въ цъла Ромъния
и еж били събрани голъми материални сръдства за
лигата.)
На 8. мартъ т. г. Букурещкия Окржженъ Сждъ е
обявилъ лигата-за юридическа личность.
Ето по-важнитъ цели и задачи на лигата, както
тъ еж посочени въ учредителния протоколъ:
а) Да развива непрекженатои въ всички направления
морската мощь на ромънскиятъ воененъ и търговски
флотъ, ръчнитъ и морски пристанища, изходящитъ
пжтища по морските брегове и плавателнитъ ръки
и пр.
б) Да се бори за реализирането морската програма
на националниятъ флотъ и морска авиация.
'; в) Да култивира, разпространява и подържа между
всички ромъни обичьта къмъ въпросите и живота
на морето.
г) Да изучава и взама решения въ връзка съ на
ционалните интереси въ всички икономически и тех
нически проблеми, засъгащи народното море и пла
вателните реки.
д) Да формира едно голъмо морско съзнание, раз
вивайки и насьрдчавайки изучането на навигацията,

Стр. 3.

корабъ „Мирчеа".
морския гребенъ и вътроходенъ спортъ, морски
състезания, обучение въ плаване и пр, Пжтувания по
плавателните ръки и море и организирането на го
леми морски пжтешествия.
е) Да еждейства за създаване на институти и
училища за подготовка на офицери, моряци, меха
ници, пилоти, нуждни за военните кораби и ромън
скиятъ торговски морски и въздушенъ флотъ.
ж) Да създаде интензивенъ морски животъ по
бръговетъ на морето и да развие търговията и ин
дустрията съ риболовството.
з) Да настоява и подкрепя създаване на сдружения
и дружества, граждански или каквито и да еж те,
които би имали за цель да използуватъ трафика съ
морски единици по вода и по въздуха, създаване*
инсталации по пристанищата, канали, фарове, радиофарове, семафори, спасителни постове и станции,
както и всичко необходимо въ връзка съ нуждите
за сигурностьта на плаването.
и) Да .подкрепи създаването на корабостроител
ници (докове), морски арсенали, постройка на военни
и търговски кораби — ръчни и морски, хидроплани,
както и всичко друго, което е нуждно за създава
нето на единъ силенъ флотъ.
к) Да създаде и подкрепи създадените кредитни
морски институти и помощни фондове за подпома
гане на моряците.
л) Да създаде единъ институтъ за изучване на
хидрография и океанография въ Черно море, като се
влезе въ връзка съ подобни институти въ странство.
м) Да се създаде една академия за изучаване
висшите морски науки.
Създадената по такъвъ начинъ ромънска морска
лига, безспорно ще има, както всъкжде другаде,
мощната подкрепа на всички централни държавни
учреждения и сигурно тя бърже ще зарегистрира
голъми успъхи въ своята деятелность. Въ това едва
ли можемъ да се съмняваме, като имаме предъ видъ
грамадния успъхъ на чуждитъ организации, които
вървятъ и се развиватъ по сжщитъ пжтища, по които
тръгва днесъ Ромжния.
Г. С.

Нзгледъ отъ Сулинското пристанище.
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Кирилъ Христовъ.

——

МОРСКИ

Богъ знай отъ где въ такъвъ се день извръ
Морякъ единъ, отъ Варна. Мраморно море
Дошълъ да види — въвъ Родосто право.
„Бре Божидаре! Живо — здраво!
Та отъ кога си станалъ ти морякъ?"
И докторъ Начо си оправи пакъ
Пенснето костено, и го поведе
Къмъ болницата си. Момчета бледи
На зимно слънце се печаха въ ширний дворъ
И си приказваха. Въ мигъ секна разговоръ:
Т Б зърватъ доктора и госта.
„Я! Български морякъ!", „Не ни е проста
Намъ работата: имаме си ний
Моряци!", „За напредъ еж, що еж дни:
Кой знае, може би ще дойде време
Дори на Англия да се опреме . . .
Закачки, смъхъ. Единъ презъ другъ
Натрупаха се около имъ. Тукъ
Маринчо Маринъ отъ невидъло изкочи,
На жеравъ шия иззадъ другитъ протечи.
Глава овързана. Разбута той
Тозъ — оногозъ. Мжжле край него педя - бой
Промъква се и т о . . . . Ха, Дочо Керкенека!
Моряка искали да видятъ. Нека.
„О, Божидаре!"—двамата завчасъ
Развикаха му се, теноръ и басъ.
И друсатъ се ржцетъ (Дочо лъва —
Че дъсната я нъма — му подава).
„Е, думай! — викатъ. — Чу се, че си билъ
Ти май „Хамидието" потопилъ!"
Смъхъ, викове. „Разправай де! Какъ стана?"—"
Бе заповъдь. Я да го отърве
Сега и докторътъ! Ей носятъ столове,
Триножничета, пейки. Оградени
Бидоха околвръстъ. Где ще се дене !
Усмихнатъ, бледнитъ лица
Озърналъ, чуй той тъхнитъ" сърдца
Какъ тупатъ бързо — бързо! Вижъ очитъ
Горятъ отъ любопитство, по странитъ
Изкача руменецъ. И младиятъ поетъ
Започна тъй, самъ отъ' вълнение обзетъ:
„Момчета ние сме се много пжти били
И не единъ сме врагь въ дънъ - земе провалили.
Но по море, откакъ народъ сме на свъта,
За пръвъ си пжть опитахме честьта.
Като се съ турците започна, въ нашта Варна
Не мина день да се не мърна
Отъ Калиакра до носъ Емине
Бронирано чудовище. Поне
Да имахме ний топче далнобойно,
Та да го поздравимъ съ „малаче" сладкопойно. . .
Стоимъ и з-Ьпаме, топейки се отъ ядъ.
Помъкнали се тъ нататъка, димятъ.
Па знаемъ ний, защо на коритата наши
Отсичатъ пжтя. Не че тъхъ ги нъщо плаши,
Да не потеглиме и по море!
Тамъ друго има, знаемъ си добре:
Те пазятъ параходитъ, които —
Не е то скрито —
Пренасятъ отъ Кюстенджа въ Цариградъ
(И вижда цълий християнски свътъ!)
Германски дарове на Турция: топове,
Гранати, пушки по-добри, по-нови,
По—смъртоносни отъ онъзъ, що намъ
Продали еж — и бързамъ тамъ

*) Откжслекъ отъ гтЬсень VI на неиздадената още гол-Ьма
епическа поема „Чеда на балкана" отъ Кирилъ Христовъ.
ПървитЬ две пЪсни - около три хиляди стиха — илюстровани
-, отъ художника Борисъ Деневъ, СЛ5 турнати подъ печатъ и
, наскоро излизатъ.
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БОИ.*)
Ведно съсъ стоката на Сатаната
Германски воини, съ възторгъ въ сърдцата,
Да уредятъ за българите моръ
По-сигуренъ! Какъвъ позоръ!
Ний гледаме и се топиме,
И диримъ нъкакъ да ги нагласиме . . .
„На душегубеца то бе срещу дена —
Ярхангелъ Михаилъ. Да спомена.
Че ний не знаехме, какво сте си отзели
Отъ Цариградъ, и Ви завиждахме; и цъли
Горихме отъ желание, тозъ день —
Да бжде и за насъ той необикновенъ:
Преди да влъзете вий въвъ Света София,
Да сторимъ нъкоя голъма поразия.
Явили бЪха ни, въ Кюстенджа тъзъ дене
Товаръли топове и коне
Въ англо-египетскитъ „Акъ-денизъ" и
„Кара-денизъ" —все тъзъ чеизи
Германски . . . И решихме: пжть
Днесъ нашигБ корита на тъхъ да отсекатъ!
Небето съ перести бъ облаци покрито.
Сей месечина презъ най-ситно сито
Прахъ сребъренъ; едва мжждъй.
Морето бавно се люлей
На едри плоскости, безъ пънни пръски.
„Летящий", „Смълий", „Строгий", „Дръзкий" —
Черупки орехови наший флотъ;
А диримъ бой на смърть и на животъ.
Безшумни призраци въ нощьта потъватъ.
Водигв ту се дигатъ, ту се вгжватъ.
На наший капитанъ днесъ други е гласа,
Тъй твърдъ! Съсъ пъница зелена на носа
По-бързо миноносцитъ разсичатъ
Атлаза на морето. Т Б се свличатъ
Все по-натамъ — къмъ Цариградъ.
Тъ дебнятъ, тъ промъкватъ се, слухтятъ.
Морякъ се покатерилъ по вжжата
Хе чакъ на върха на мачтата
И очертава се въ небето той
Като грамаденъ паякъ; безъ покой
Сръдъ мрежата си тръпка. Где се взира
Въвъ мрака? Нищо погледа не спира.
И бавно той, на месеца съ праха
Едва посипанъ, се люлЪе на върха
На нъкакво обърнато махало.
Б Б полунощь минало,
Когато въ синята дрезгавина
Предъ насъ израстна като планина
Едно чудовище желъзно съ две по-малки
Край себе си. За корита ни жалки
Противникъ бъше то голъмъ:
Не бъ транспортъ — воененъ флотъ бъ тамъ:
То беше броненосецъ великански
Съ два контраминоносцй. По германски
Т Б натъкмени еж навърно; може би
И съ офицери нъмци. Въ димови тржби
Ний прекратихме пламъците. Лазимъ.
Да видимъ на каква беда ще да нагазимъ.
По-близо, все по-близо. Изведнъжъ —
„Хамидие" било! Де/ българине, дръжъ!
„Летящий" първи миненъ изстрелъ дава.
Морето се съ ракети озарява —
Да ни разгледатъ. Ревнаха завчасъ
Оттатъкъ пушкала. Надъ насъ, край насъ
Бъ прасъкъ на гранати.
Ала то твърдостьта ни не разклати:
Ний доближаваме все повечъ, безъ стрелба.
А ТБ . . . те бътатъ! Вижъ еждба!
Орелътъ се изплашилъ отъ врабчета! —
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Настигаме ги . . . Ха сега момчета!
Отъ триста крачки — мина: Най-добре
Съвсемъ о т б л и з о . . . Нашътъ „Дръзкий" се навръ
Дори на петдесеть, отъ къмъ носа му,
И пустна своята тогава само.
Чудовището страшно изрева
И пъхна подъ водата своята глава.
Извиваме и се отправаме къмъ Варна.
Що повече? Добре въ носа го „Дръзкий" парна
По нази пукотъ — ще се одератъ.
Въ зори ний бъхме въ залива. Пръвъ пжть
Изпитвахме, какво е по море победа.
Кой загубите гледа I
Пъкъ и тъ тъй еж дребни! Славенъ день!
Единъ артилеристъ въ крака раненъ,
Въ кожуха на единъ котелъ парче граната,
Една повреда дребна на кърмата
И „Смълий", „Дръзкий" съ по единъ
Пробитъ куминъ.
Това е всичкото! Момците пъятъ,
Лицата бронзови отъ радость гръятъ.
• И има за какво!
Ятака минна отъ таково естество
Въ историята на войнитъ морски
Не знай се! Приказки не еж то хорски,
Я чиста истина! Каквото е до днесъ
Постигнато отъ другите, ний съ честь
Надхвърлили сме го петь пжти равно I
Това се вика то начало славно!
Разкръскаха се като луди тамъ
Ранени, болни. Тъ такъвъ възторгъ голъмъ
Еднъжъ изпитвали еж: подиръ боеветъ
Бунаръ-Хисарски. Въвъ очитъ свъти
Такава чудна радость! Цариградъ
Че имъ отбъгналъ — тъхъ сега не ги е ядъ,
И радватъ се тъ на моряка. Нъкой каза:
„Момчета, туй на нашата не мяза.
Вижъ, друго нъщо е морякъ:
Омитъ, избръснатъ, чистъ — не е като малякъ.
Яко коритото пробиятъ — мани : ,
Завчасъ той рибитъ въ морето ще нахрани.
Но докогато се държи отгоре той —
Животътъ му животъ и боятъ му. е бой.
Я ти дави се на Кара-су изъ блатата.
Погледнешъ се — отъ тебъ по чиста .е свинята".
Пакъ врява дигна се, сърдеченъ чутъ е смъхъ —
Не други подиграва се съсъ тъхъ:
Сами съсъ себе си — и никой не възкисва.
Тукъ Божидаръ се тъй намисва:
„И вашето, и нашето — едно:
Не чини. Мръсно е. Току дано
По скоро — горе . . . Тамъ личи героя,
Въвъ облацитъ, хе! Тамъ бой е боя!
Просторъ и чистота. Ти свътишъ цълъ.
Яко олучатъ тъ — падни като орелъ!"
Пакъ викове. Деца игриви.
Дори полуумръли — полуживи
Развеселяватъ се и свъткатъ имъ очи.
„Нали поетъ си е — хвърчи!",
„Поетска работа!", „Все тегли го нагоре!" —
Тъй добродушно тамъ единъ презъ другъ говори.
Дали за зле, дали б е за добре,
Яла отъ Черното до Мраморно море
Легенди дивни се въ окопите разправатъ
За поражения на турский флотъ. Тъ даватъ
Такава въра, че отгоре Некой бди,
Щото забраватъ се недавнашни беди.
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?. Безпоиенъ скитникъ по евЪта, 3. йзъ пакъ се аслушвамъободреиъ
Язъ тебъ залюбихъ жадно,
В'тъзъ вопли непрестанни,
По тебъ си пръснахъ младостта В'гърдигБ твои всЬки день
И днитЪ безпощадно.
Бушуватъ урагани.
Днесъ пакъ къмъ тебъ лети духътъ, О, нека вЪчно да ехти
Море, стихийо свята,
Тазъ пЪсень на борбата,
До моя слухъ днесъ пакъ къитхтъ В'пурпуръ и сълзи да бпЪсти
На вЪчностьта недрата. (2)
Ликъгь на свободата! (2)
Превелъ: Н. Начевъ.
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РЪКЯ ТУНДЖЯ,

като възможенъ естественъ вж.трешенъ воденъ пжть.
(Извлечения отъ рефератъ, четенъ отъ Ст. Димитровъ на V. съборъ на
Българския Народенъ Морски Сговоръ въ гр. В.-Търново на 26.VIII. т. г.)
бждатъ построени желгъзници и шьосета, но не и
I.
водни канали. И азъ мисля, че ние още дълго време
Пжтищата, като факторъ за
ще минемъ безъ водни вжтрешни канални системи
икономически напредъкъ.
и че въ тоза отношение нгъма скоро да дойдемъ до
Стопанскиятъ напредъкъ на всъка страна е въ
използване на водата за нашитгь вжтрешни съоб
голъма зависимость отъ развитието на пжтищата й.
щения."
Българина въ производството си служи съ при
Понеже тоя въпросъ никога не е билъ застжпмитивни съчива, а отъ къмъ вжтрешни пжтища,
ванъ, освенъ съ горното отрицателно гледище и
които да го свързватъ съ външния свътъ, има още
понеже, отъ друга страна, той е отъ капитално зна
много да се желае.
чение за рационално подтикване на икономическото
У насъ има около 2,000 клм. железници, които
развитие, умъстно би било да се провери дали не
не о к достатъчни. Стремимъ се да строимъ нови,
би могло да се освътли по другъ начинъ.
но строежа имъ е не малко недостжпенъ за бъл
Кои отъ нашитъ ръки могатъ да бждатъ обектъ
гарската хазна. Таксит-в за превозъ по тъхъ не еж
за
използуване като вжтрешни водни пжтища?
достатъчно достжпни. Шьосетата еж проходими пъ
Общата държавна програма по водитЪ, нераздълна
тища за достигане на железници и пристанища, но
часть отъ закона за ВОДНИТЕ синдикати, е преднастроежа имъ е както скжпъ, сжщо тъй изисква дълго
чъртала:
време, а следъ постройката, превоза по тъхъ е де
сятки пжти по-скжпъ, отколкото по съвременния
1) За Марица: „Оправа на ртхата и направа
вжтрешенъ воденъ пжть по ръки и искуствени ка
плавателно главното русло отъ границата до^гр.
нали. Поради това именно до нашето Черно море и
Пловдивъ";
до нашия Дунавъ много скжпо се достига.
2) За Тунджа: „Направа наргъката
плавателна
По територия земледълска Холандия е три пжти
въ часьта й отъ границата до с. Бинкосъ";
по-малка отъ България, но освънъ желъзницитъ и
3) За Искъръ: „Направа на ргьката плавателна
отъ Дунавъ до ж. п. станция Романъ":
4) За Янтра: „Отъ Дунавъ до
гара Г.-Оргьховица";
5) Сжщото е казано за ръкитп>:
Витъ, Осъмъ и Провадийската ргъка.
Държавата е фиксирала горната
програма, но до днесъ нищо не е
предприето. Ввроятно, тя свързва разргшаването на тоя въпросъ съ пред
варителната корекция на изброениттз
ръки и снабдяването имъ съ пост
ройки по типа на европейскитъ пла
вателни ръки, по които се движатъ
плавателни еждове съ 200 до 2000
тона водоизмъстимость, т. е. коритото
на ръкитъ е отъ 2 до 10 м. дъл
бочина.
ВсЪки може да набележи главнитъ
Фот. К. х. Радио новъ.
РЪка Тунджа при Ямзолъ.
елементи, които требва да проявява
дадена ръка, като я наблюдава съ просто око и съ
шосетата си, първата е кръстосана съ 5070 клм.
огледъ да се създаде вжтрешенъ воденъ пжть. Тя
плавателни р-вки и канали, по които — сравнително
требва да при.ежава:
нашитъ сухоземни пжтища — тя изнася произведе
нията си почти безплатно до СВОИТЕ икономически
1. Непрекжснатъ дебелъ пластъ вода, въ който
възели: ж. пжтни централи и морски кейове.
потопени плавателни еждове съ водоизмъстимость
. Сжщото е съ индустриална Белгия, която освънъ
отъ 10, 15 и 20 тона безпрепятствено да могатъ да
гжетата си ж. п. мрежа и шьосета, има и 2000 клм.
плаватъ съ товаритъ си, т. е. минималната дълбо
плавателни ръки и канали. Така почти съ всички
чина да бжде надъ 40 с. м.
други напреднали страни на Европа.
2. Бързината на ръката да бжде преодолима, т. е.
Ефтинитъ превозни пжтища еж най-важнитъ фак
нормалното течение да не бжде по-голъмо отъ 7
тори за намиране пазарь за производството, а из
клм. въ часъ.
между всички, водните пжтища еж най-ефтинитъ
3. Да нъма прагове, непроходими за плавателнитъ
съобщителни средства.
еждове;
Вжтрешни водни пжтища по настоящемъ у насъ
4. Дължината на р-ъката съ изброените условия
не сжществуватъ.
да съответствува на ДЪЛЖИНИТЕ на пжтищата, т. е.
Инж. Т. Романовъ, съ реферата си на конгреса на
да бжде надъ 50—100 клм.
инженерите презъ 1921 г. подържа:
5. Най-сжщественото за нашитъ бързо-отичащи
„Нашия народъ цени предимно сухопжтнитгь и
се ръки: дебита (протичащата вода) да не намалява
главно желгьзопжтнитгь съобщения и тауива иска
той. Въ насъ нгъма едно масово производство, което
до размъръ, щото експлоатацията да става невъз
да иска непременно ефтинъ, па макаръ и бавенъ
можна за повече бтъ половината на годината.
воденъ транспортъ. Затова навегькжде и вегьки пжть
Яко горнитъ условия сжществуватъ като прировие ще срещнете делегации, които искатъ да имъ
денъ даръ по нЪкоя отъ нашитъ реки, естествено
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е, тя да може да се използува като воденъ пжть въ
самобитното й състояние.
У насъ р. Марица се счита като най пълноводна
и винаги, когато става въпросъ за използуване на
р^ка като вжтрешенъ воденъ пжть, погледитъ на
всекиго се съсредоточаватъ къмъ нея.
Безспорното е, че тя е най-пълноводната, но еле
ментите на плавателность, описана по-горе, липсватъ
при Марица: презъ по-голъмата частьотъ годината водНИТ-Б й пластове еж тънки; по нея се срещатъ много пя
съчни прагове, коритото й е разлато и струит-в й се
преливатъизъ коритото отъ прагъ на прагъ; сжщо
тъй тя е запречена съ по-вече отъ 100 воденични
бента. Поради така изброените препятствия, въп
росъ за плаване по нея не може да става, безъ пред
варителна кбрекция и съоржжения за надебеляване
на воднитъ й пластове.
За констатираната действителность по, Марица
нъма две мнения, но заключението отъ това, че и
по-маловодната отъ нея Тунджа е сжщо тъй неизползуема въ плавателно отношение, е неправилно,
понеже режима на тия две посестрими не е съвър
шено еднакъвъ.
II.
Наблюдения и опити заплаване по р. Тунджа.
Наблюдавана отъ гледна точка на плавателно из
ползуване, по Тунджа се констатиратъ благоприятни
елементи:
1) Коритото й е около 2 1 ,, пжти по-тътно отъ
онова на Марица, поради което воднитъ Й пластове
текатъ надебелено;
2) По нея нъма пясъчните прагове, каквито сжществуватъ по Марица;
3) Отъ желъзо-пжтния мость надъ гр. Ямболъ до
турската граница, на протяжение около 100 клм.

Ръка Тунджа при Ямболъ презъ зимата.
Фот. Ив. Д. Ивановъ. .

всичкитъ воденични бентове еж 21, отъ които 13
миналата година бъха отчуждени и унищожени.
4) Между градовете Елхово и Ямболъ, отдалечени
единъ отъ другъ 38 клм. по шосе и свързани съ
р. Тунджа, днесъ сжществуватъ само три воденични
бента, чийто отчуждаване и унищожаване е предстояще.
5) Между тия два града Тунджа представлява самобитенъ воденъ каналъ безъ прагове и въ продъл
жение на около 7 месеци презъ годината (отъ ,декемврий до края на юний) водните й пластове не
оставатъ по тънки отъ 60 см., т. е. по тъхъ биха
могли да се движатъ плавателни еждове съ товари
по 10, 20 и 30 тона.
Лжкатушенето на Тунджа, какъвто е изобщо ре
жима по реките, не я издължава съ повече отъ 20
клм. отъ шосето между градовете Елхово и Ямболъ.
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Такива наблюдения презъ 1919 и 1920 год. дадоха
подтикъ да се опита практически да ли не може да
се устрои возене на дървенъ материалъ по Тунджа
въ ония промеждутъци, кждето тя е запречена съ
воденични бентове.
Ямболската общинска гора, презъ която Тунджа
протича, е отдалечена 6 клм. отъ гр. Ямболъ и пред
ставлява депозитъ за свличане на дърва по тече
нието въ града.
По главното корито — замисления воденъ пжть —
сжществуваха два воденични бента. За избътването
имъ, бе приспособенъ ржкава, идящъ отъ гората,
по който нъма припятствия, но който е забентенъ
въ гората при главното корито, за да не протича въ
него вода, освенъ презъ време на високите тунджански води. За обезпечаване на вода въ него презъ
време на возенето, съ разрешение на техническата
власть, бе изработенъ каналъ за пускане на вода
само презъ време на возенето.
Дървата се товареха на връзки по 8—10 кубика
между два свързани плавателни ежда, направлявани
по течението отъ двама работници. Едновременно
пжтуваха по 6—7 връзки т.е. побО—70 кубика дърва.
Следъ разтоварване на дървата въ града, всека
двойка работници изтегляше разтоварените еждове
съ вжже на ржка, по бръта срещу течението до
горската скеля, отгдето на следния день се повтаряше
описаното возене.
Стопаните на водениците въ този районъ счетоха,
че такъвъ единъ способъ на возене може да под
помогне назрелия въпросъ за отчуждаване на воде
ничните бентове и шумното имъ противопоставене
принуди техническата власть, която "бе разрешила
вземане на вода отъ главното корито чрезъ канала,
последния наново да бжде унищоженъ.
По необходимость, возенето тръбваше да се примъсти по главното корито и разтоварването на дър
вата отъ реката да става на 2х/г клм. вънъ отъ
града при водениченъ бентъ, отгдето дървата се пре
товарваха на кола и по мжчно-проходими пжтища
се насочваха къмъ града.
Возенето по ръката, макаръ и съ големи щети,
бъ наложително да продължи, за да се удостовери
дейсвителностьта, че по р. Тунджа може да се гази
плавателно.
И наистина, отъ м. ноемврий 1919 год. до м. май
1920 год., презъ което време товаренето върху Тунджа
продължаваше, се установи нагледно, че въ тоя си
районъ Тунджа има непрекженато дълбочини надъ
80 см.
Тая първа проба за търсене на вжтрешенъ воденъ
пжть донесе много щети. Печалба остана само нарастналиятъ куражъ на идеята, че Тунджа може да
бжде обектъ за създаване на вжтрешенъ воденъ пжть.
Тия добити резултати стигнаха до знанието на
М-ството на Земледелието и чрезъ съответното си
отделение, начинателя б е снабденъ съ водоползуване за плавателность и сплавность по Тунджа между
поменатата градска гора и с. Пандаклий за срокъ
25 години. За безпрепятствено преминаване на 4-те
воденични бента, бъха предписани постройки на 4
шлюзи, съгласно утвърдени планове.
Презъ 1922 г. бе организирано акционерно дру
жество за финансиране на предприятието.
Контролната власть по водитъ въ Ямболъ счете,
че строежа на необходимите шлюзи билъ излишенъ, понеже предстояло унищожаване на самите
бентове. Я тъй като това очаквано унищожаване се
бавеше, акционерното финансиране на предприятието
се разстрои.
По силата на § 11 отъ Държавната програма по
водите, поискано бъ самата държава да финансира
строежигЬ, понеже неинъ органъ разстрои финанси*
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рането по частенъ редъ и понеже, впоследствие
устроения воденъ пжть, ще остане държавенъ.
За манефистиране плавателната способность на
р. Тунджа, презъ 1923 год. по нея бъ пустната
първата моторна лодка.
Презъ 1924 год. държавата уважи исканото фи
нансиране и предписа на органигв си да построятъ
два шлюза на бента при с. Ханово л на бента при
с. Пандаклий. Изходатайствувано бъ, щото отъ кре
дита за шлюзовегь да се построи моторна лодка, по-

При брЪга на Ямболската гора.

сръдствомъ която доставения строителенъ матерналъ
да се превозва плавателно отъ Ямболъ до местата
на строежа.'
--•Строежа обаче не се предприе, а построената лодка
'Йь-8 тона водоизмъстимость остана безъ двигатель.
": Монтирана по частенъ редъ, лодката вози голямо
Лоличество любители на р-Ьченъ спортъ, а възпроиз
веждането на историческия дунавски „Радецки" по
р. Тунджа съ 50 души четници върху 15 тона пла
вателни сждове, даде поводъ за ласкави отзиви отъ

По водитт» на рЪка Тунджа.

Главното Управително Ттзло на Морския Сговоръ
въ Варна.
Превозъ на стоки не можеше да се устройва по
това време поради наличностьта на воденичните бен
тове по Тунджа.
За да не се прекжсва проученото водоползуване,
министерството тогава отпусна сума, съ условие тя
да се употреби само за- моторно плаване на по-го-лемо протежание на ръката, безъ да се строятъ

шлюзове върху бентоветъч

Год. V. Брой 10,

Построена и снабдена съ специаленъ моторъ, бЪ
пусната 4 тонна желъзна лодка, съ разчетъ да може
да се пренася на ржце презъ ВСЕКИ срещнатъ водениченъ бентъ. И съ различно число наети работ
ници — по 5—6 или 7—8 души — бъха предприети
плавания презъ различни сезони на годината:
Ноемврий и декемврий 1925 г. Януарий, февруарий,
мартъ, априлъ и май 1926 г. Февруарий и мартъ
1927 г. и априлъ, май и юний 1928 год.
Тия пробни плавания, извършени на протяжение
25 клм. надъ гр. Ямболъ и подъ
него, установиха съществуването на
благоприятни условия по Тунджа, въ
смисъль, че и най-несигурнитъ мъста
по нея еж проходими за плаване, по
неже презъ всичкото време на пробитъ тъ не се оказаха по-плитки отъ
7 0 - 8 0 см.
Но за реализиране на рентабилна
плавателна експлоатация, района на
даденото водоизползуване е съвър
шено ограниченъ: пжтя Ямболъ — с.
Пандаклий е твърде кжсъ за да може
да обезпечи достатъчна стокова обмъна.
Налага се, щото водоизползуването
да се простре къмъ турската граница
до с. Шахлий, подъ гр. Елхово и да
се съчетае плавателенъ обектъ око
ло 75—80 клм.
Сжществуващигв надъ Елхово 3
воденични бента еж преодолими чрезъ
три шлюза, по типа на утвърдените
планове за даденото вече водоиз
ползуване.
Тогава градоветъ Елхово и Ямболъ
свързани чрезъ тоя вжтрешенъ воденъ пжть, бързо
ще оживотворятъ сжществуващит-в въ тоя край зем
лени поминъци, като едновременно създадатъ и
други нови.
Въ началото съ нищожни средства, Тунджа ще се
експлоатира най-малко 6—7 месеци годишно, а покжено, като се направятъ малки подобрения, по нея
ще се гази плавателно и по 8—9 месеци, какъвто е
плавателния периодъ презъ годината по р. Дунавъ.
1
Макаръ и въ скромната му начинаеща форма, тоя
пръвъ вжтрешенъ воденъ пжть ще
се отрази благотворно върху трудния
сега превозъ на много видове мате
риали и стоки: за развитието на
кариеригв за мраморъ при гр. Ка
вак лий, на кариеригв за варь, за дъланъ и ломенъ камъкъ, всички по
бръговетъ на Тунджа, независимо
отъ поефтиненото превозване на раз
нообразните земледълски произведе
ния, които днесъ по коларски пжть
отъ 70 — 80 клм. достигатъ ж. п. стан
ция, а зиме и пролъть ВСБКО ПЖТНО
съобщение замира.
Къмъ тая переспектива, като се
прибави и другата, че Тунджа не свършва само до
с. Шахлий, но тя като готовъ пжть очаква изпол
зуването й и по надолу до Одринъ, а оттамъ посрьдствомъ Марица до Бъло море, ще се схване
значението на изложеното до тукъ.
Когато това последното се реализира, днешния
превозъ къмъ свободнитъ морета ще се съкрати съ
повече отъ 1000 клм., колкото е разстоянието между
Ямболъ — Бургасъ — Цариградъ — Дедеагачъ, до
чийто пристанище много по-скоро и стократно по-
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ефтино би могло да се стигнз по споменатите две
р-Ьки, отколкото, съ железници, по които — и да ги
има — трафика, ще бжде няколко пжти по-скъпъ отъ
трафика по Тунджа и Марица.
Тия извънредно благоприятни природни условия
по р^ка Тунджа требва да ни накаратъ сериозно
да се зазмгмъ сь постепенното използване на предлаганиягь ни почти готовъ воденъ пжть. Време е

РЬка Камчия при Пода.
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вече не само частната инициатива, а наредъ съ нея
и заинтересованите общини, окржзи и най-вече
държавата да направятъ всичко възможно да
осжществятъ първото вжтрешно водно съобщение
у насъ, което ще дадг тласъкъ и ще послужи
като образецъ за постепенното пригодяване и
на останалите наши р-вки за съобщения и
превозъ.

Фот. К. й. Терзистоевъ 1926 г.;

Конкурсь на Българския народенъ морски сговоръ за^морскиЗразказъ.
1. Обявява се конкурсъ за написване на морски разказъ, който да има за сюжетъ
родното море, стремежа и любовьта къмъ него, живота на нашигв моряци, рибари и пр.
2. Въ конкурса може да вземе участие всвки българинъ.
3. Представениягъ разказъ тр-вбва да бжде написанъ специално за конкурса и
непечатанъ по-рано.
4. Разказътъ тртвбва да бжде представенъ най-късно на 1. септемврий 1929 год.
въ Българския Народенъ Морски Сговоръ—Варна, улица „Царь Борисъ" № б. Той
требва да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а въ отдЪленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и приложенъ къмъ разказа, да се представи
името на автора, заедно съ точния му адресъ.
5. За преглеждане на представенигв разкази ще се състави комитетъ-жури отъ
5 члена, трима отъ които ще се посочатъотъ Българския Народенъ Морски Сговоръ.единъ
отъ Писателския съюзъ въ София и единъ отъ Министерството на народната просвъта.
6. За двата най-хубави разкази се определя по една премия: I отъ 3000 лв. и
II отъ 2000 лв.
7. Журито има право да посочи, кои отъ непремиранигв разкази еж добри и да
ги препоржча за отпечатване въ списанието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съ
гласно правилника на Книжовно-просвътния ОД-БЛЪ при Б.Н.М.С.
-8. Два м-всеца следъ оповестяването на резултатигв отъ конкурса, представенитъи непремирани или неодобрени за отпечатване работи се държатъ на разположение
на авторигБ имъ. Следъ тоя срокъ ГБ ще бждатъ унищожени
9. Неотговарящитв на изброенигв по-горе условия разкази ще се изключатъ отъ
конкурса и ще се оставятъ непрегледани отъ журито.
Гр. Варна, 25 октомври 1928 год.
Отъ Главното управително твло на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
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С. Щати

Корабостроението презъ войната се е твърде за
силило въ Америка и Япония за сметка на Европа.
Общо обаче световниятъ търговски флотъ указва на
едно увеличение предвоенното положение и то кржгло
съ 15 милиона тона.
Особенно чувствително е това засилване презъ
.1918, 1919 и 1920 год. когато еж били построени
общо 18,454,000 тона срещу 12,450,000 тона презъ
5-техъ предвоенни години. Отъ този новъ тонажъ
повече отъ !/г — 9,585,000 тона еж били построени
въ С. Щати. Тази различна интензивность въ кора
бостроението на отделните страни, както и наложе
ните репарационни задлъжения. създаватъ следъ
войната дълбока промена въ морската мощь на от
делните държави. Данните за това еж следните:
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С. Щати е увеличила до тамъ своята морска мощь, че
сериозно вече може да съперничи съ Англия. Германия
отъ третостепенна става шеста страна следъ Япония,
Франция и Италия.
Онова, което е най-важното за следвоенната конюктура въ световното мореплаване, е големото
увеличение на общия тонажъ съ 40°/0 или общо на
64 - 5 мия. тона. Съ това се създаде едно положение
на надпроизводство на търговски тонажъ.
Споредъ приценката на големото английско спи
сание ТНе Есопаггшг, общата световна потреба отъ.
търговски тонажъ възлиза на 55 милиона тона. Сле
дователно оставатъ излишни около 10 милиона тона.
*) ДаннитЬ въ настояшата статия еж взети отъ 1ез Сопз1гпетншз пауа!ез—Оепеуе 1927, изд, на О.Н,
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До 1922 год., съ изключение на С. Щати, навсекжде корабостроителството сочи на едно значително
увеличение. Следъ това почва бързо намаление, за
да стигне въ 1926 год. до 5 3 % спремо 1922 год.
Изключение прави Германия, която бърза да навакса
изгубеното презъ и следъ войната.
Характерно е новата тенденция въ корабоплава
нето, да се изместятъ камените вжглища съ течно
гориво. Това се вижда ясно отъ данните за пост
роените нови кораби отъ 1918/19 до 1925/26 год.
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Това положение създаде криза въ търговското мо
реплаване и въ самото корабостроене.
Резултатите отъ това еж: чувствителното спадане
на навлата, както и намаление на корабостроенето.
Кризиса започна още въ 1923 год., когато срещу
едно значително увеличение на морския тонажъ се
изправяше намалението въ трафика, вследствие настжпилата обща стопанска криза. Намалението на
навлата ний имахме случай да изтъкнемъ въ друга
статия на настоящето списание; тукъ даваме данните
за намалени а нз корабостроението въ хиляди тона,

Типове
машини

1в

Мотори

Голъмата европейска война предизвика една дъл
бока промяна въ морските сили на големите дър
жави. Това се дпъжи на различната интензивность
на корабостроението въ различните страни. Средно
търговскиятъ флотъ въ свъта се е увеличавалъ преди
войнати съ 1"4"/о годишно, като презъ последните
3—4 предвоенни години абсолютно то възлиза на 2
милиона тона. Презъ военния периодь 1914—1919 год. се създаде
едно значително нарушение въ нормалното нараст
ване на корабостроението. Предпоставките еж.: стре
межа да се навакса изгубеното въ военните действия,
както и да се използватъ наличните възможности
за ново корабостроение.
Споредъ ТЕЗИ възможности, корабостроението е
взело и различни размери въ отделните страни. Това
ни посочватъ данните за процентното нарастване на
корабостроението:

1ЛДВЯНЕ ВЪ СВЪТЯ*)

Парни
турб.

МС

М. И М.

ТЪРГОВСКОТО

онажъ

Д-ръ Г. Петковъ.

1913
1919
1924
1925
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Б р у т о тона

1
1918/1919 576126341051
1919/1920 41872821 1286
1920/1921 3229 2373 755
1921,1922 2518 1421 870
1922/1923 16111 842 603
1923/1924 675 611 99
1924/1925 1311, 895 114
1925/1926 1325 576 576

Горивй
„
Вжглища

Течно
г о р и в о

Бруто о, 1 Бруто |/0 0/
тона '° | тона |

76|2491 66,2 1270 33,8
80 2111 50,4 2076 49,6
102 1260 39,0 1969 61,0
227 895 35.5 1622 64,5
165 663 41,1! 948 58,9
164 468 53,5! 406 46,5
302 671 51,2 640 48,8
602 419 31,6 906 68,4

'Презъ 1918/1919 год. тонажа на строените съ
парни двигатели кораби възлиза на 65-2 '\, ергщу
33*8% моторни кораби съ течно гориво. Положението
се изменя презъ 1925/26г.обратно- 68,4% моторни
кораби срещу 3.1,6% параходи.
Всичко това е резултатъ на въвеждане петрола
като най-рационално и евтено гориво.
Една тендонция, която отговаря както на усъвър
шенстванията въ техниката, така и на все повече за
силващата се конкуренция въ търговското море
плаване.
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ПОСТАВЯНЕТО НЯ ПОДВОДЕНЪ КЛБЕЛЪ МЕЖДУ ГЕРМДВИЯ И ШВЕЦИЯ.
Миналата година Германия биде свързана съ
Швеция чрезъ трети телефоненъ подводенъ презморски кабелъ система „Пупинъ", фабрикуванъ отъ
заводит-Ь на Карлсверке Между Германия и Швеция
е сжщестзувала телеграфна връзка отъ 1898 год.
чрезъ кабелъ въ гутаперча, изработенъ сжщо вь
Карлсверке и другъ между Ноймукранъ (о. Рюгенъ)

бр^га и е дълга 13 клм. изходяща отъ поста Царенцинъ. За спускането на кабела е билъ употребенъ корабъ, главно по разстояние о между Бартеръ
Рине и Бокъ. 207 души еж носили навивкитъ на
кабела; особено трудна е била работата при север
ната страна на о. Бокъ, гдето движението на во
дата, сочащо близостьта на дъното, е затруднило
особенно превоза на кабела и главно на бобините
„Пупинъ", тежащи повече отъ 200 клгр. Между това
кабелния корабъ, снабденъ съ всички необходими
приспособления и съоржжения зз спускането, като
машина за развиване, спирачки и пр. е поставилъ
началото на кабела успешно и го е спусналъ въ во
дата чрезъ помощьта на малки салове по едно про
тежение отъ 10 клм. къмъ открито море. Другия
край на кабела е билъ пломбиранъ и положенъ на
неподвиженъ салъ и спустнатъ съ котва, за да може

Плавници за временно подържане на кабела.

да се свърже по-после съ главния кабелъ. Кабела
презъ о. Бокъ е билъ свързанъ съ крайбрежния
кабелъ.
Отъ Карлсверке главния кабелъ е билъ натоваренъ на специални вагони отправени най-напредъ
къмъ Норденхамъ (при усието на р. Везеръ въ
Немско море) поставенъ следъ това въ грамадни тан
кове и следъ щателенъ прегледъ натоваренъ при
дължина 107 клм. на парахода Нордернай отъ
" Корабно прислособл2ниг ]за по.тавене на кабела.
Нордцойче Згекабелверке А. Д. което е въ свръзка
съ Карлсверке. Следъ приемането на лредставитеи Трелеборгъ (на Шзедския брвтъ). Сжществувалъ
ЛИТБ на германските и шведски телеграфни дирекции
е по-рано до 1926 г. и другъ талеграфенъ кабелъ
на борда кабелния параходъ е напусналъ пристани
между носъ Яркона (о. Рюгенъ и Трелеборгъ) пощето на 21 августъ и се отправилъ зз Балтийско
ставенъ още въ 1895 г., но поради негодность той
море презъ килския каналъ. На 23 августъ е почнало
е билъ изоставенъ.
спускането по северна посока отъ померанския бръгъ.
Новия кабелъ сега е дълъгъ 120 километра. Той
Кабела е билъ поставенъ
на малки лодки (спасител
ни) разтавени на разстоя
ние една отъ друга б до
8 клм., прикрепени чрезъ
котва (прикотвени) къмъ
38$
дьното на морето. Поради
мъгла и неспокойно море
парахода е билъ принуденъ
да се върне на убежище
при н. Аркона на о. Рю
' • ^ - л . ^
генъ, следъ като е спус
налъ кабела до третата
Пренасяне на кабела и поставянето му вь единъ отъ началнигЬ пунктове.
лодка. Следъ два дена е
билъ поставенъ кабела и привързанъ къмъ крайе положенъ по най-пръкага линия между Германия
бр"вжния. За опитването му 2 часа следъ свързваи Швеция, за да се избъгне каменистата почва при
нето е воденъ телефоненъ разговоръ по крайбръжния
Кригерсъ-флакъ, твтрде опасна за кабела. Сжщо е
кабелъ съ поста при Царенцинъ. Следъ упорита
избъгнато и кръстосването съ досегашнигв кабели,
работа отъ близо 12 часа късно къмъ полунощь е
а така сжщо и малкото лъжливо островче „Бокъ".
могло да се свърши пълното свързване съ край
За това и поставянето на кабела е станало на секции.
бръжния кабелъ. Наближаваща буря е прекъснала
Първата секция, крайбръжната продължава покрай
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спускането на главния кабелъ който е билъ отръзанъ и края на крайбръжния е билъ прикрепенъ
къмъ свободната му часть. Това е било една печална
необходимость. „Нордернай" е билъ откъснатъ отъ
котвата, отъ страшната буря и е можалъ да намери
убъжище чакъ въ Трелеборгъ. Следъ подобрението
на времето той се върналъ, опиталъ е здравината
на прикотвенитъ лодки и е поставилъ на всвка една

1
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за да може да се продължи спускането. До сушата
кабела е билъ поставенъ на лодки, завитъ на кръ
гове, следъ извеждането му до телефонната приемна
на бръга. Нордернай е почналъ отвързването на
прикотвенитъ лодки и прибирането имъ на бръга.
На 2 септемврий е било наново проверено свързва
нето при възлитъ.
Къмъ тоя кабелъ отъ обща дължина 120 клм. ще
бжде придаденъ единъ земенъ кабелъ, който ще
свърже направо Щралзундъ съ Малмьо.

Какъ се пази кабела въ корабния хамбаръ.

Моментъ отъ поставяне на кабела въ открито море.

около 1500 м. отъ
шведския брътъ.

Предъ видъ на плиткостьта на водата кабела е билъ пренесенъ отъ
парахода на една баржа, влачена отъ моторна лодка,

Подводния кабелъ има диаметъръ 56 м. м. и съ
държа 48 жички-- проводници сведени въ 12 групи
по 4. Той ще бжде пригоденъ едновременно за 12
разговора.
Той е най-силния и най-дългия телефоненъ подводенъ пупинизиранъ подводенъ кабелъ съ оловена
арматура съ книжна изолация и представлява нагледнато постигнато усъвършенствувание въ кабелната
конструкция.
(Изъ „Кеу. а'Ехрог1 е! аЧтрог!", пш, 1928.) Пр. Д.

Следующата книжка отъ списанието „МОРСКИ С Г О В О Р Ъ " (год. VI, брой 1, януарий
1929 год.) и въобще цълата У1-та годишнина отъ списанието ще се изпраща само на членовегв отъ Б.Н.М.С., които еж. предплатили членскитв си вноски за 1929 год. и на частНИГБ абонати, които еж предплатили абонамента си за новата годишнина.
Побързайте съ уреждането на СМЪТКИГБ си.
П. Я. Шишковъ.

ОПЯСНЯ СРЕЩЯ.
(Раз :азъ).
Дветъ съседни държави воюваха. Пристанищата
блокада надъ неприятелския бръгъ отъ Кали
имъ бъха минирани.
акра до Созополъ.
Минното заграждание на Варна се простираше
Тази нощь бе завъялъ силенъ северо-източенъ
отъ около плитковината срещу Аладжа-монастиръ
вътъръ.,.. Корабитъ, завързани 6 Варненския кей,
до паралела на ръка Камчия. Неговия най-външенъ
танцуваха подъ прибоятъ, който идеше косо презъ
край опираше въ створната линия Калиакра —
входа на басейна и презъ горнята повърхность на
Емине. Отворитъ му бъха два: единиятъ отъ севълнолома. Басейнътъ бв повишилъ равнището
веръ, другиятъ отъ югъ, обезпечени отъ тежката
си съ двадесеть сантиметра. Предпазителнитъ греди
артилерия на бръга.
на кея неспокойно се отдалечаваха и придърпваха
6 веригитъ си. Всичко плаващо бъ привързано съ
СемафорнигЪ постове отъ носоветъ Калиакра,
допълнителни вжжета... А вълнолсмътъ,простналъ
Св. Константинъ, Галата и Емине денонощно бдъха
се цълъ километъръ отъ северъ на югъ, завършнадъ хоризонта и, щомъ се покажеше димъ или
ващъ съ фара, бе грухтяще, стеняще, тънтяще ожи
платно, веднага донасяха по телефона въ укрепения
вено сжщество, обвито въ фонтани, пръски, соленъ
пунктъ—Варна. Неприятелскиятъ кръстосвачъ ,Хапрахъ и. непрекжснати водопади.
мадае" настойчиво гонъше... Отъ започването на
войната до сега никой търговски параходъ отъ
Тази сутринь слънцето не се показа на хори
Варна не бъ ималъ смълостьта да се отдалечи на
зонта, нито се м^рна надъ него... Гжсти черни
по-вече отъ две — три мили отъ бръга, все подъ
облаци бъгаха откъмъ северо-изтокъ.
угрозата на „Хамидие", който съ ескадра отъ конОтъ Емине предадоха на Галата, че на около
търъ-миноносци кръстосваше по-близо или по-дадесетина мили единъ параходъ съ червенъ куминъ
лече около бръгътъ въ изпълнение на възложе
съче траверзътъ имъ и че е съ въроятенъ курсъ за
ната му двойна задача: да прикрива своитъ тран
Варна. Галата предаде на Подвижната отбрана.
спорти отъ Кюстенджа за Цариградъ и да извършва
Отбраната предаде въ пристанищното комен-
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Новия английски кръстосвачъ „5игТо1к", встжпилъ въ строя презъ августъ 1928 г. Той е Вашингтонски типъ съ 10,000
тона водоизмъстване - и следнитъ размъри: дължина 192 м., широчина 20-8 м., и газене 5 м. Скорость 32 мили въ часъ.
[Въоржженъ е съ 8—20 3 см. орладия; 4—10"2см, орящия; 8 малки орладия и_8 минни тржби за изхвърляне на самодвижущи се мини.,,

дантство. Пристанщниятъ комендантъ повика военниятъ водачъ Рибаровъиму предаде, че, вероятно,
английскиятъ параходъ Хитморъ, който се очакваше,
току що е пресвкълъ траверзътъ на Емине...
Рибаровъ вдигна вежди и рамене:
— Незнамъ... Силна е бурята навънъ... Въ такава
буря Караджа до днесъ не е излизалъ още... И
дали ще одържи — голЪмъ въпросъ е . . .
—Знамъ... Военно време е . . . ТрЪбва напоръ
на ВСИЧКИТЕ ни сили... Ще излезете да го по
срещнете... Н-вма ср-вденъ пжть!
—Отъ южниятъ проходъ е абсолютно невъзмвжно.
Опитъ може да се направи само презъ северниятъ...
— Имате пълното разрешение да действувате,
както намерите за добре! Бързайте, защото об
хода ви до парахода презъ северъ ще бжде дълъгъ!
— Л ако ме спипа Хамидие, когато бжда оттатъкъ
заграждението?... Завчера семафорнитв пакъ го
видели...
— Л бихте ли искали той да се наложи съ своята
блокада, затваряйки пристанищата ни? —стрелна
го той. — Не се страхувайте, Хамидие спи сега въ
Цариградъ!— додаде успокоително комендантътъ.
Следъ нъколко минути тревожниятъ вой на си
рената на Караджа се сивей съ фучението на вя
търа. И едва бъ заглъхнало ехото му, спасителниятъ влъкачъ Караджа, който сега испълняваше
длъжностьта и на водачгски кора бъ, отблъсна отъ
кея и се насочи къмъ изхода на басейна...
А, като наближи къмъ края на вълнолома, ба
лата грива на една вълна го пое, разлюля го, по
вдигна го, срина го въ яма, прел* въ него, по
вдигна г о . . . и Караджа, откжсвайки се отъ съ
седството си до фара, заскача, като на ржченица.
Заскача напредъ—назадъ: люлка, която заплеска
съ носътъ и зарита съ винтъгь. Черниятъ димъсе
заточи задъ кърмата му. ГривитЪ заудряха 6 но

са... Рне-ир'а на огнярите излизаше на двубой
съ октомврийския северо-източенъ вътъръ. Цълиятъ заливъ кипеше, кипеше и делото море извънъ него, а хоризонтовата черта бе една неспокойна,
счупена крива, танцуваща линия... Караджа, поелъ
къмъ евксиноградскиятъ носъ, скачаше и режеше...
Скачаше и бързаше . . . Бързаше, защото Хит
морь можеше да си отмине безъ да разтовари
стокитъ си.
На траверза на Св. Константинъ Рибаровъ зърна
въ подвижната линия на хоризонта на юго-изтокъ
димътъ на кораба, за когото излизаше, и леко
изви на северъ въ изобикаляне на заграждението...
И, преди да бъ дошълъ на траверзъ на плитковината срещу Дладжа-монастиръ, той взе право
източно направление... Постепенно скачкитъ понамалеха, ударитъ върху носътъ зачестиха .презъ
по-кжси промеждутъци, а пръските и солениятъ
воденъ прахъ продължиха да осоляватъ лицата на
обслугата... Татъкъ въ дъсно, тъмнееше силуетътъ на величественниятъ Калиакра...
.
Следъ часъ, стигналъ меридиана на Каварна, Ри
баровъ обърна право на югъ. ВЪЛНИТЕ заблъскаха
въ лъво кърмовата часть и запращаха пръските
и обливанията си отзадъ...
Въ стъклата на далекогледа си Рибаровъ ясно
отличи червениятъ куминъ, съ ТЕСНИТЕ СИНЯ И бъла
ивици, на парахода, който, сжщо следейки всичко
наоколо си, бе измънилъ курса си и пжтуваше
срещу Караджа. Рибаровъ определи разтоянието
до него на около десетина мили. Върху предния
му стожеръ се в-веше флагъ... И, неоткжсвайки
се отъ стъклата на далекогледа си, Рибаровъ със
редоточено държеше погледътъ си въ парахода,
бързайки къмъ него.
Вълните се увеличаваха... Отначало кривейки
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НовитЬ английски кръстосвани „НизттаНа" (на предния планъ) и „СапЬегга" (задния), влвзли
въ строя презъ 1928 г. Другигв данни сжщо както и кръстосвана „ЗиггоШ".

Кираджа, хлъзгайки то и подхвърляйки го въ покжси промеждутъци, ТБ почнаха да го люлеятъ въ
по дълги:—хлътванията ставаха по-бавни и по-дъл
боки, скачкигк— по-високи и по стремителни, уда
рите въ стената му - по-силни и по-гръмки. Удряха
валовегБ въ лъво—кърмсвата стена и, като обезглавени, изкачаха подъ дъсно носовата с т е н а . . .
Караджа бягаше съ усиленъ ходъ: ходътъ на
машината и тласъкътъ на ВЪЛНИТЕ . . .

Обхождайки съ далекогледа цЬлия хоризонтъ,
Рибарозъ изведнажъ забепяза на изтокъ североизгокъ върху танцуващата хоризонтова линия едно
петно... Петното ставаше на д и м ъ . . . Рибаровъ
т р е п н а . . . Дали нъма Н-БКОЙ день да бжде спипанъ
неочаквано?.. И да го огведатъ, като пленникъ,
заедно съ Караджа въ Цариградъ?... А после, и
да го накарагъ — подъ силата на заплахата —да
имъ покажа и минното заграждение?.. Рибаровъ
трепна още по-силно... Стъклата на далекогледа
му показаха само димъ и нъщо като стожери...
изподъ морето: Н-БЩО още съвършенно неясно...
Той прехвърли погледа си върху Хитморъ, който,
като че ли вече стоеше, или пъкъ бв намалилъ
хода си въ очакване на Караджа. Той хвърли
погледъ и на своягъ водачески флагъ, който плющъше доизпокжсване върху единслвенния стожеръ
на к о р а б а . . . Цълого ГБЛО на Хашморъ се изтегна
съ л-ввата си стена къмъ Рибаровъ, койго разбра,
че англичанинътъ б е рЪшилъ да го чака тамъ.
— Р1ге-ир*)—викна Рибаровъ презъ преговорната
тржба въ машината. — Да бързаме, защото отъ
л+зао, вероятно, неприятель бърза къмъ насъ . . .
Освенъ неприятель другъ не може да б ж д е . . .
Или прикрива свои транспорти, или насъ ще
гони...
Караджа блъвна димъ и бьрзо, бързо изкара
горе двама отъ машинния персоналъ, които съ
широко отворени очи загледаха къмъ далечния
димъ...
Караджа идваше къмъ траверзъ на Галата,
който отстоеше на четиринадесеть м и л и . . . До
преди появяването на парахода отъ северо-изтокъ
Рибаровъ се боеше за кораба си отъ бурята, сега
*) Еи-с-ир! — файропъ! — увеличаване на огньоветъ- въ
пещитЬ.

—той се страхуваше само огъ силуета, който
постепенно никнъше на хоризонта... ВЪЛНИГБ
блъскаха въ стената, преливаха въ кораба, вардаляха го, като бъчвг, попаднала въ в о д о п а д ъ . . .
Караджа скачаше надъ гребенитъ, потъваше въ
ями и се мъгашг като риба, извадена на пъхъкъ...
Далече отъ това, което ставаше съ кораба, Риба
ровъ съсредоточено, съ разкрачени крака, "презъ
далекогледа си следтзше само увеличаването на
силуета, надъ който се развиваше усиленъ димъ.
Единъ погледъ върху Хитморъ, два погледа върху
далечния параходъ; единъ погледъ върху Хит
моръ, два погледа върху паяжините очертания на
далечния параходъ — и Караджа неусетно се при
ближаваше къмъ англичанина, който, обтегналъ
между двата стожера СИГНЗЛНИТБ флагове на ко
рабното име, на кърмата — народното си знаме и
на предния стожеръ—водаческия сигналъ, спокойно
чакаше своя в о д а ч ъ . . .
Въ ЛБВО очертанията расгвха, повдигаха се, из
пъкваха... Далекогледа увери Рибарова, ча идящия корабъ е . . . кръстосвача Хамидие, и само
Хамидие ...Хамидие,
койго съ найусиленъ ходъ
се носеше къмъ Г Б Х Ъ . . .Рибаровъ трепна.. .Дали
да се позърне назадъ и да остави англичанина да
продължи пжтя си на с е в е р ъ ? . . Да го остави
обаче—това е равносилно блокадата на неприя
теля да дзде резултати... Далекогледътъ тре
переше въ рлщегв на Рибаровъ. И, коле
баейки се какао решение да вземе и не взе
майки никакво решение — понеже б е поставенъ
въ едно много трудно положение—той усилено се
нос-вше къмъ Хитморъ...
Дали да завие презъ
южниятъ проходъ?.. Не, оттамъ е немислимо...
немислимо... Умътъ му машинално разрешаваше
въпросите... Цълата обслуга съ широко-разтворени очи следъше Рибарова, у когото б е ГБХНОТО
спасение... Рибаровъ ги погледна и кжсо от
сечено изрече:
— Хамидие!..
Сега само англичанина може да
ни с п а с и . . . .
Вардаляни и подхвърляни, като топка, т е бвха
вече на около миля до Хитморъ.
Държащъ върху навътрената страна на Хитморъ, Рибаровъ бързо укжсяваше разстоянието си
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до^него... Поелъ въ ржката си прегозорна тржбз,
той чакаше момента за да даде нарежданията си
до английския капитанъ и да го преведе пакъ
презъ северния проходъ... Ето той е на половинъ
миля... на четвъртъ миля.. На носътъ му пише:
Неаг.тоге... Той е сжщия...
Рибаровъ вдигна преговорната тржба:
— Капитане, следвайте ме въ върволица!
И, преръзвайки задъ кърмата на Хитморъ, който
въ подвътренната си страна отсичаше гривите на
вълните, Рибаровъ успешно обърна срещу вълни
те, изкачайки налъво отъ носа на грамадния
заслонъ, безъ кой го бе немислимо обръщането му..
или пъкъ най-малко—бе премного рискувано.
Изкачайки предъ Хитморъ, Караджа пое вало
вете въ дъсно-носовата си стена, върху която се
засипаха, като удари отъ грамаденъ чукъ... Обли
ванията, пръските и струите се заредиха съ двойна
сила... Водните чукове, заслагали се единъ следъ
другъ срещу движението му, намалиха хода на
кораба... И, ИЗВЛ"БКЪЛЪ се на триста метра съ носъ
по Каварненскиятъ меридианъ, Хитморъ влезе въ
неговата върволична линия... Единъ задъ другъ
бързаха и двамата на северъ...
А кръстосвана Хамидие, обрисуванъ вече въ
пълния си видъ върху своя фонъ на небето и
тъмно-зеления на морето, съ стожери почти въ
створна линия, бързо увеличаваше своето т ъ л о . . .
Той хвърчеше... Димътъ не преставаше надъ него...
Далекогледътъ въ ржцетъ на Рибаровъ б е закованъ въ кръстосвача... Какво ли ще направи Ха
мидие когато Караджа сега е въ международна
услуга?.. Механикътъ се качи на моста при Риба
ровъ на съвещание, а после решително откжсна:
— До като задъ гърба си имаме английско знаме
и ний сме подъ английско знаме!
— И азъ мисля сжщото! — спокойно реши вече
Рибаровъ.—Съ Бога напредъ, а ти поддържай найсилна пара!
Отъ моста на Хитморъ англичаните любопитно
следъха съ далекогледите си бързо наближаващиятъ Хамидие.
Отъ моста и горниятъ подъ на Караджа всички
спедеха съ очи Хамидие. Рибаровъ не откжсваше
око отъ него... Кръстосвача бе вече на четири —
до петь мили... Яко е решилъ да стреля, той вече
преспокойно можеше да го направи... А защо не
стреля? Ето—той е на три мили—и още не стреля...
Той е на две мили...
Караджа свчеше траверза на Галата... Рибаровъ
отправи далекогледа къмъ брега, гдето се покоеше
тежката артилерия... Тамъ всичко тъ виждатъ, а
не могатъ да имъ помогнатъ... Поне единъ миноносецъ да бъха пратили за куражъ!.. Пакъ започ
наха да се безпокоягь въ Караджа...
Носътъ на кръстосвача започна да издава дъсната си стена... Дали ще стреля?.. Не, той само
оправи носътъ си далече задъ кърмата на Хит
моръ и продължи бесниятъ си ходъ...

Въпроси

и

Стр._15._

Той е само на миля... Всичко се вижда върху
него. Орждията лъщягь, по стожернитъ площадки
има накачени моряци... Фесовете на всвкжде червенъятъ...
Наближавайки на около половинъ миля до Хит
моръ, кръствсвачътъ красиво почна да завива въ
дъсно и следъ малко той тръгна паралелно на
върволичната линия на двата кораба... Би казалъ
човъкъ, че Караджа сега водеше и кръстосвача,
който отъ страхъ се държи малко по-далече отъ
линията на заграждението... Следъ малко той се
изравни съ Хитморъ, чието знаме мръдна надолу
по върлината... Английското знаме за втори пжть се
спущаше по вжженцето си... Мръдна и знамето съ
полумесецътъ надолу върху кръстосвача...
Страшниятъ Хамидие, внушителенъ и красивъ,
грозенъ съ своите орждия, грамаденъ въ своитъ
размъри, изравняваше кърмата си съ носътъ на
Хитморъ. И, бавно вдигайки знамето си, довърш
ваше своятъ отговоръ на поздрава отъ англичанина.
— Да поздравимъ ли и ний, г-нъ Капитанъ!
— викна единъ младъ морякъ, който знаеше, че
търговските параходи поздравляватъ военните и
беше хваналъ вжженцето на знамето.
— Не, — красна Рибаровъ, като лудъ. — Не!
Хамидие се изравняваше съсвоятъ носъ къмъ кър
мата на Караджа... Далекогледите не бъха нуждни...
Орждията и картечниците страшно зъеха къмъ
•Караджа... По стената бъха наредени стотина ду
ши, които съ спокойно любопитство гледаха на
обслугата на Караджа, гдето пъкъ, напротивъ доста
озадачени, чакаха края на тона неприятно съседство.
Двамата неприятели се гледаха едни други, гледаха
се едни други и... пжтуваха успоредно...
Отъ моста на Хамидие и отъ другите платформи
бъха насочени десятки далекогледи върху Караджа...
Лека полека кръстосвача изравни кърмата си съ
носа на Караджа и, продължавайки своятъ паралеленъ курсъ—отмина напредъ около цъла миля...
Следъ това той постепенно изобърна въ десно,
даде кърмата си къмъ Караджа и започна да на
малява величината си...
...А, като стана време Рибаровъ да поеме право на
западъ, кръстосвача отново се б е обърналъ на
силуетъ въ безпокойната линия на хоризонта.
Следъ два часа Караджа се завърза на Варнен
ския кей.
Въ рапорта, който Рибаровъ подаде за сре
щата си съ Хамидие, той завършваше така:
„Английскиятъ флагъ покри нашиятъ!"
Сжщата вечерь единъ миненъ заградитель излезе
изъ варненското пристанище и, поемвайки каварненския меридианъ, започна да хвърля добавъчни
мини по линията, по ,която днесъ Караджа бъ
миналъ съ Хитморъ.
София, 27 августь 1928г.
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СВ. НИКОЛА.
(Народна приказка).

Едно време светииттз отъ небето завидели на св.
Никола, за дето го почитали толкова много хората:
отъ негови църкви не можело да се мине, въ всъка
църква неговата икона на първо мъсто, къмъ него
най-много молитви се отправяли, нему най-много
свещи се паляли и курбани принасяли.
Завидели и решили: да се оплачатъ предъ Гос
пода отъ св. Никола, че той нъщо омагьосвалъ хо
рата, за да го почитатъ толкова: на другитв иманъма по единъ день—праздникъ презъ годината, на
св Никола—два: и лътенъ, и зименъ!
И ето, отъ името на светиите, изстжпилъ се съ
молба предъ Господа пророкъ Касиянъ и му поднесълъ оплакването на свгтцитъ.
— Тъй ли, казалъ Господъ рззсърденъ, доведете
св. Никола веднага предъ мене!
Хвръкнали нъколко ангели да го търсятъ. Тукъ
св. Нихолз, тамь св. Никола, никжде го нтзма: ни
на небгто, ни на земята.
Тъкмо щъли да се връщатъ вече, единь отъ ангелитъ го съзрълъ всръдъ морето, като спасявалъ
една лодка съ хора.
— Бърже, св. Никола, да дойдешъ съ насъ, че
Гссподъ те вика!

— Добре, казалъ св. Никола, но първо ми по
могнете да спасимъ хората отъ морето.
Нтзмало що. Запретнали се всички и извадили на
бръга и лодката, и хората. После, тъй, както били
мокри и кални, всички се явили предъ Господа.
— Защо се забавихте толкова, — разсъррилъ се
Господъ.
— Търсихме го до сега, казали ангелитъ, и найсетне го намерихме въ морето, дето спасяваше една
лодка съ давящи се хора, даже накара и насъ да
му помагаме, затова сме и мокри.
Тогава Господъ като изгледалъ строго пророкъ
Касияна и другитъ светии, казалъ имъ:
— Разбрахте' ли? Вървете, правете и вие сжщото,
за да ви обичатъ и почитатъ харата.
Оттогава никой не смъелъ да каже нищо за св.
Никола; а пророкъ Касиянъ, като главенъ виновникъ
за оплакването, падналъ въ немилост ь и, за нака
зание, му билъ отреденъ праздникъ само единъ
день, и то на четири години веднажъ.*)
*) Затова пророкъ Касиянъ се празнува на 29. феаруарий
(ст. ст.) само презъ ВИСОКОСНИТЕ ГОДИНИ.

Преразказала: Ст. Тр-ва.

Въ Созополския ззливъ: Рибаритъ и новия параходъ „Евдокия".

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ 1928 год.

РИБЯРИ.
(Продължение отъ кн. 9.)

ш.
Най-после малката процесия слезе бавно по пжтеката, която водтзше до бръга. На чело вървъше
най-голъмиятъ съ сандъче провизии, сетне третиятъ,
който стжпваше внимателно по хлъзгавите скали и
носЪше въ ржцеттз си баща си като дете. Другитъ
двама идеха следъ тъхъ съ кошници пръсна риба
за майка си.
Корабътъ бъ привързанъ съ кърмата си къмъ
бр^га, безъ да се допираше до него. Тоя който
носъше болния требваше най-първо да го постави

на пъсъка за да повдигне морскитъ си ботуши,
сетне взе баща си и пристжпи предпазливо въ ве
дата, опитвайки дъното на всъка с т ж п к а . . . . . Наксетне той можа да постави стареца върху импро
визираното му легло. Покриха го до очитъ съ овчи
кожи, нахлуха му кожаната шапка, така, че и ли
цето му дори 6 Б запазено. Но излизайки отъ заливчето една вълна измокри шапката му и тя момен ално- се превърна на парче ледъ.
Болниятъ бълнуваше. Той мислеше, че е у дома
си и гълчеше жена си, че объдътъ не е готовъ,
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Голвмото четвъртито платно биде издигнато и
се наду отъ вътъра. Корабътъ и се наклони
и се впусна на пжть. Най-голВмиятъ държеше кор
милото, най-малкиятъ беше надъ страничните стожерни вжжа а другитв двама застанали предъ сто
жера маневрираха съ платното, защото източниятъ
вътъръ го отвличаше напрвки
Навжсеното море разливаше дълги и тънки вълни.
Ввтърътъ свиреше въ платното и вжжетата му.
Бвше средата на февруарий. Ясно' синьо гладко
небе се простираше надъ водитв. Скоро отъ рибарскитв острови остана само една линия отъ малки
точки-на хоризонта.
Отъ минутата, въ която най-голвмиятъ отъ младитв хора хвана кърмилото, той неможеше да го
напустне за да отиде да узнае за състоянието на
баща си. Този, който управлява единъ корабъ, е длъженъ да наблюдава платното, да усвща и най-малкигв движения на своя корабъ, да следи дали всъки
морякъ извършва точно опредвлената му работа, а
едновременно съ това трвбва да вижда всека вьлна,
която иде на среща му, да прецени силата й, посо
ката й и да определи действието й върху кораба.
Исакъ се считаше, че е наследилъ способност ьта на
баща си, но тоя пжть задачата му бв двойна: пред
стоеше му да пжтува, колкото е възможно по-бързо
и въ сжщото време да отбвгва твърде високитв
вълни за да не се блъскатъ въ стената на кораба и
за да не облива гъ болния. Както всъки кръмния безъ
компасъ, той трвбваше непрестанно да се съвещава съ тайния инстинктъ, който невидимо по
сочва пжтя, по който тръбва да се пжтува.
Ввтърътъ се усили и грозни голвми пънести вълни,
пристигаха отъ изтокъ, бучайки. Но всеки пжть,
когато тия водни маси се пръскаха, застрашавайки
да погълнатъ малкиятъ илатноходъ, кораба ги прорвзваше съ носа си, издигаше се върху твхъ и сетне
напредваше съ нвколко корабни дължини, преди
да остави да бжде отвлеченъ повторно отъ следнята
вълна. Това бв дуелъ между вълните и кърмчията:
тръбваше да се отбие всеки пристжпъ, да се предотвръти всъко вероломство на водата, да се овладее
ВСБКО отскачане на кораба. При такива случаи, ко
рабътъ става като неразделна часть отъ твлото на
кърмчията и като че ли духътъ му командува непосрвдственно движенията, които тръбва да направи,
за да обезпечи спасението си. Ако на Исакъ не се
удаваше да опази кораба отъ навлизането на малко
вода, той отминаваше по нататъкъ, а двамата му
братя извършваха чудеса съ своите черпала. Дре
хите имъ бвха вече покрити съ ледъ; те приличаха
на морски зверове оть полюсите.
Много далеко йа западъ се забелязаха камъни
и подморски скали, надъ които разбивайки се, въл
ните изхвърляха облаци пъна. На изтокъ групи
жълти облаци, надвиснали на небосклона, отражаваха въ водитв ярки сввтлини, така че нвкои вълни
изглеждаха позлатени, други — черни като мастило,
но по-вечето отъ твхъ бЪха сиви съ гребени отъ
бвла пъна.
Най-голвмиятъ синъ имаше съвършенно невъзму
тимо изражение на лицето и работеше съ твърда
ржка върху кърмилото. Бучението на морето и скърцанията на стожерите заглушаваха всвки други
шумъ. Една двойка мартини бе последвала кораба
и летеше надъ него на големи кржгове; т е крвщяха отчаено. А корабътъ продължаваше своя
ходъ съ скжпоценния си товаръ—единъ човвши жиВОТЪ.

,

Облацитъ се натрупаха на изтокъ, вътърътъ се
усили. Следъ нъколко минути капитанътъ требваше
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да извика: „Вземете единъ рифъ!"*). Най-малкиятъ
повтори: „Вземете единъ рифъ!", изпущайки черпалото си. Другитв двама побързаха да теглятъ въжата, повтаряйки сжщо: „Вземете единъ рифъ!".
Най-после платната бъха подвити.
Къмъ обвдъ небето бъ съвършенно покрито съ
облаци тл започна да вали снвгъ. Сетне мъгла ги
прибули; не се виждаше на по-вече отъ две корабни
дължини. Бурята стана по-силна и требваше да се
вземе още единъ рифъ. Младите хора нвмаха вече
време да мислятъ за баща си.
Съ наполовина смаленото си платно, малкиятъ
корабъ подхвъркваше като подплашена птица; черпалото, цвло покрито съ ледъ, вече беше единъ
много неудобенъ уредъ въ ржцетъ на най-малкия.
Всичко се преобръщаше на ледъ, ржкавицитъ, бо
тушите, брадата
)
Дълги часове се изминаха така. Двете мартини
ги бъха напустнали и бъха поели пжтя за риболоввното место. Снвгътъ премрежваше очите на кръмчията и той на нъколко' пжти бв изненаданъ отъ
вълнитв, които заливаха неговия корабъ съ ужасенъ шумъ. Всичко бе измокрено въ кораба. Наймалкиятъ изчерпваше съ черпалото си водата отъ
дъното на кораба непрестанно; ако дори баща му
би билъ завлеченъ отъ нвкоя вълна, той не би можалъ да напустне работата си. Сега те тръбваше
да иматъ предъ видъ фара. Капитанинътъ, често
хвърляше погледъ къмъ тая страна, ала нищо на
забелязваше. Бурята бе станала тъй свирепа, че стана
нужда да се вземе и последниятъ рифъ. Съ такова
малко платно кораба по-трудно се движеше и управ
ляваше, а той требваше да лети, за да реже и от
минава вълните. Остатъкътъ отъ платното бъ натежалъ отъ вода, а вжжата бъха се обърнали на
двойно по-дебели отъ леда. По-голвмата тяжесть му
пречеше да се издига тъй лесно надъ вълните и
той вс%ки пжть се изпълняше съ малко по-вече
вода. Времето минаваше. Фарътъ не се показваше.
Щастие бв, гдето не можеше да се види, колко
капитанинътъ бъ блвденъ.
Най-после почна да се смръчава и внезапно наймалкиятъ извика:
— Где сме? Не видъхте ли фара?
Капитанътъ се престори, че не чува.
— Продължавай да изчерпвашъ! — измормора той.
И по-младиятъ му братъ б е заставенъ да се поко
рява. Те и четиримата знаеха добре, че при подобно
време вътърътъ често изменя посоката си безъ да се
забележи. Тогава корабътъ малко по-.малкосеотстра,
нява отъ първоначална 1а си посока и кърмчиятакойто се е довврилъ само на разпънатото платно,
вижда само снъга и развълнуваното море. Следо
вателно, ако ввтърътъ бе се измвнилъ на юженъ,
т% щъха просто да се изгубятъ въ безкрайноститв
на Северния Ледовитъ океанъ.
Нощьта настжпи; малкиятъ корабъ все по-тежко
потжваше между вълните, и се издигаше по-труд
но. . . . . Внезапно капитанътъ усети, че нвкой му
улови ржцетв. Той се обърна. Това бе баща му,
който, освободенъ отъ покривките си, здраво се
държеше о корабните стожерни вжжа за да не бжде
сметенъ въ морето.
— Не! не, тате! иди си легни1 — извика синътъ.
— Не, зло е. Това е северниятъ вътъръ. Азъ
усещамъ, че корабътъ не се противопоставя вече....
Ние не управляваме вече
Преди още младиятъ човъкъ да разбере това що
*) Да се вземе рифъ—ще рече, да се намали плосчостъта
на платното, като се приспусне и се подвие отдолу. Така
подвитата часть се завързва съ специялни за това прикре
пени къмъ платното връвчици.
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стазаше, старецътъ бе уловилъ кърмилниятъ лость.
Вь сжщата минута една грамадна вълна пристигаше
и застрашаваше нзпьлно да залее коръбътъ. Не
беше време да се запитва бащата, по-добре ли е
или по-зле. Синътъ само виде мигновенно, че ста
рецътъ б е б=зь ботуши . е си и се впусна съ помощьта на брата си да изчарпе водата отъ' дъното
на кораба. Бащата вече управляваше съ твърда
ржка и иззикд: „Завой презъ кърмата".
Съ най-пълнз послушность синовете изпълниха
запов"вдьта. Коръбътъ отново се изправи, обърна
се и почна да лъгги предъ вятъра и вълните. Дълго
той летеше така по греб.ните на вълните и съ
такава бързина, че платното висъше безпомощно
срещу стожера.
Старецътъ н^машг вече ни пнеумония, ни треска:
цялото му сжщество бъ вече напрегнато и се стре
миш 2 само къмъ една цель: да спаси синовете и
кораба си.
Страшно е да се лЬти така подъ напора на вя
търа. Рибарътъ, който се е' иззставилъ така на не
говия произволъ, играе на сполука съ сждбата. Въз
можно е да плува къмъ пристанището, а много е
възможно да лети и къмъ гибель Кърмчията смета,
че е северния вЪтъръ, а той, може би, е южния в"Ьтъръ. Всека минута корабътъ му'може да се удари
6 нЬкоя подводна скала и да погъне. Той лети, ала
никой не би можалъ да каже, къмъ пустите морета
ли отива или къмъ некое спасително крайбрежие.
И въ себе си морякътъ се провиква: „О, Боже Гос
поди!", но все пакъ нищо не знае.
Сега имаше двамина да рабзтятъ сь черпалото, и
въпреки това все по-,мжчно и по-мжчно сгаваше из
черпването на водата, която непрестанно изпълняше
кораба.
Бащата скоро се покри съ скрежъ и ледъ както
другите. Ако имаше треска, морските ледини, които
се пръскаха върху него, несъмнено го разхладяваха.
Но внезапно синовете му го видеха да изпуща поврътника на кърмилото и да повръща кръвь, падайки
въ дъното на кораба.
Не требваше да се губи нито секунда за да го повдигнатъ. Най-големиятъ скочи върху кърмилото, за
да го задържи срещу вълните, които прииждаха;
старецътъ остана помежду полупотъналите дъски,
които при скоковете на кораба, разбъркано се
блъскаха въ дъното на кораба.
Корабътъ продължи да отскача като нечоя топка
всредъ нощната тъмнина. Где отиваше?
Внезапно се чу големъ' шумъ. Платното падна върху
носа, като покри хората, които се намираха тамъ.
Стожера се строши. Замръзнало дърво б е изгубило
всекаква гъвкавость и не можа да устои на буйностьта на ветъра.
Единь мигъ корабътъ остана неподвиженъ на
върха на една вълна,, сетне се обърна давайки сте
ната си на следната вълна, която падна върху него
съ всичката си сила. Тогава друга по-висока вълна
го настигна, издигна го като перушина и сетне го
потопи въ бездната, гдето изчезна.
Следъ неколко минути, обаче, малкиятъ корабъ
отново излезе на повърхностьта съ гръбнакъ въ
въздуха, а четирмата му человЪка беха скопчени по
стените му. Единъ следъ другъ т е излезоха отъ
водата и.се покатериха на гръбнака. Те беха голо
глави.
Откършлекътъ бе твърде много раздрусанъ, мжчно бе да се одържи човекъ. Но рибарите, както
всички правятъ това въ подобенъ случай, останаха
съвършенно спокойни. Те знаеха, що имъ оставаше
да правятъ. Като по даденъ сигналъ и четворицата
изедно извикаха, колкото имъ гласъ държи и ви-

кътъ имъ требваше да се чуе на много далечъ.
Една вълна отвлече най-малкиятъ, но той можа да
се залови отново за единъ край отъ вжжяга и пакъ
се издигна върху коритото.
Внезапно най-големиятъ извика: „ Тате!" и другите
трима жално извикаха: „Татко! Татко!".
— Ей тамъ! се провикна най-големиятъ, като со
чеше надалечъ нещо, което тая минута б е издиг
нато отъ вълната. Въ сжщиятъ мигъ вториятъ синъ
се изправи правъ на края на гръбнака и съ единъ
скокъ, съ ржце напредъ, се гурна и изчезна подъ
една грамадна вълна.
Другите немаха свободно време да следятъ изпъл
нението и резултата отъ неговия опитъ; т е се бо
реха за живота си. „Татко!", дочуха пакъ и въ да
лечината съгледаха брата си, който се бореше сре
щу вълните, държейки нещо въ ржцете си. Той се
изгуби, сетне пакъ го видеха на върха на една вълна,
като нарисуванъ въ профилъ на небето; той правяше от чаени усилия.
„Татко!" извикаха още веднъжъ всички вкупомъ.
„Татко!" отговори единъ глухъ гласъ въ нощьта.
Но пристигнаха още по-силни вълни, въ чийто бездни
требваше да загинатъ двамината.
Много по-кжсно презъ, нощьта морето изхвърли
преживелите трима на брега. Те забелязаха нада
лечъ светлина, но когато усетиха твърда почва подъ
краката си, те не можаха вече да вървятъ; т е се
повлекоха пълзъшкомъ изъ снега, за да достигнатъ
до една кжща.
Оказа се, че те беха въ Хитра единъ отъ го
лемите острови на крайбрежието. Следъ три дни
те беха отново на кракъ. Намериха кораба си въп
реки всичко не тъй много повреденъ. Поправиха го, ку
пиха ново въоржжение и се върнаха съ печалната
весть при майка си. ,
Следъ една или две седмици т е успеха да условятъ единъ помощникъ и тръгнаха пакъ за Лофоденскитгь острови (2), за да довършатъ сезона на
ловитбата.
Въ началото на пролетьта единъ житель отъ
Хитря, който събираше • водорасли въ "заливчето,
намери телата на двама рибари. Единъ старецъ и
единъ младъ човекъ; първиятъ безъ обуща б е още
силно стиснатъкато.голъмо дете въ обятията на
втория. Двете пригърнати. тела беха обвити съ зеленъ ледъ. Събирачатъ на водорасли поиска да ги
докара на сушата, но требваше да раздели две
те тела съ брадва, за да може да ги натовари на
шейната СИ.

( и зъ „Веене Ле Оепеее", м. май 1925 г.)
Превелъ: Н. П. Ивановъ.
(2) Купъ острови принадлежащи на Норвегия—въ западниатъ брЪп» на тая страна и гд?то се намира прочутата
бездна—водовъртежъ Маелщрохь (МаеШгот).

%

—<

:

.—,

^

КОЖДРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ПЕНЧО К. БОНЕВЪ"
ГАБРОВО.
Телегр. едресъ: ПЕНЧО БОНЕВЪ.
Телефонъ № 119.
50С1ЕГЕ,ОЕ5 ТАГлЯЕиК РАК АСТЮИ

„РЕИТСНО

К. В О И Е Р Р "

САВКОУО (Ви1дапе).
|

Роиг Ш е д г а т т е з : РЕМТСНО ВОИЕРР. ю—1

22———.

_

,

__

.

__

_

___а

Год. V. Брой 16.

Морски Сговоръ

ВЯРНЙ— МОРСКИТЬ
ПРЕЗ* ЛвТОТО
Фото-- КДТЕРЗИСТОЕВЪ.

Стр. 19.

БПНП

1 9 2 8 ГОД.
__________

I

_

Стр. 20.

Морски СУоворЪ

Год. V. брой 16.
згсссссхххл

Сава Н. Ивановъ.

СЪСТЕЗЯНИЯТЯ НЯ ВЯРНЕНСКИЯ МОРСКИ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ ПРИ Б.Н.М.С.

Варненскиятъ Морски Спортенъ Легионъ, заедно съ двамата си ржководители: П.
Вангеловъ и В. Вълковъ и настоятелството на Варненския клонъ отъ Б. Н. М. С.
Фот. К. Я. Терзистоевъ—1928 г.

На ЗО^септемврий (неделя) 1923 год., въ Варнен
Миналата година сжщото разстояние ЗООО е взето
ското пристанище, при добро време, се състояха тра
отъ групата. „Пиратъ" за 14 минути и 50 секунди
диционните годишни състезания на Варненския
//. Групово гребане съ лодки ру
Морски Спортенъ Легионъ. На тия състезания се
салки на разстояние$700 метра.
състезаватъ отделните групи отъ легиона и глав
1. Група отъ „Пиратъ" (3 мин. 40 сек.)
ната имъ цель се състои въ това
—да се отбележатъ успехите
на различните групи следъ лет
ните имъ занятия и тренировка.
Независимо отъ това, тия със
тезания иматъ и друга цель—
да пораждатъ въ групите стремежъ къмъ първенство, което е
отъ големо значение за доброто,
усилено и планомерно обучение
на групите презъ летните имъ
занятия, а следователно — отъ
големо значение и за общия
резултатъ.
Състезанията се започнаха въ
9 часа сутриньта при присжтсвието на управителното тело
на Варненския клонъ отъ Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ. Състезаваха се трите
групи на Морския Спортенъ Ле
гионъ, а именно : групите „Пиратъ", Слава'', и „Перунъ",
Групата „Перунъ" отъ Варненския Морски Спортенъ Легио'нъ въ момента на присти
Резултатите отъ тия състеза
гането имъ отъ гребане на разстояние 3000 метра. Фот. К.Я Терзистоевъ—1928 г.
ния еж следните:
2. Група огъ „Пиратъ" (3 мин. 47 сек.)
/. Поединично гребане съ лодка пе
3. Група отъ „Перунъ" (3 мин. 49 сек.)
торна на разстояние 3000 метра.
///. Свободно плаване на разтояние 350 метра.
1. Група „Пиратъ" (12 мин. 38 сек.)
2. Група „Перунъ" (12 мин. 49 сек.)
(Предвидено е било да се състезаватъ на разстояние
3. Група „Слава" (13 мин. 21 сек.)
500 метра, на фактически разстоянието е било 350 м,)
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1. Легионеръ Т. Медникаровъ отъ група „Пиратъ"
к
(5 мин. 21 сек.)
2. Легионеръ Н. БЪлевъ
отъ група „Перунъ"
(5 мин. 40 сек.)

2. Легионеръ Ив. Урмановъ отъ група „Перунъ"
(1 мин. 7 сек.)
V. Скокъ отъ височина 8 метра. (Вижъ снимката) 1
1. Легионеръ Ле. Бъчваровъ отъ група „Пиратъ".
Споредъ тгьзи
резултати
отъ състезанията за пързенець
на Варненския Морски Спортень Легионъ бгь обявена гру
пата „Пиратъ". И действи
телно тя напълно заслужава то
ва, тъй като въ всички видове
състезания, безъ изключение, е
взела първите мъста.
Изобщо резултатигв отъ тазигодйшнитъ състезания
на
Варненския Морски Спортенъ
Легионъ еж презадовслителни.
Тъ еж много по-добри отъ попреднитЪ години и вече значи
телно близко се приближаватъ
къмъ постиженията въ чужбина
въ това отношение. Особенно
добри еж резултатите въ сво
бодно плавзние на разстояние
80 и 350 метра.
Следъ още малко по-уси
лена тренировка и по-добри по
стижения, легионеригв Т. Мед
ПобедителигЬ^въ^гребане съ лодка Русалка въ момента на пристигането имъ.
никаровъ, Н. БЪлевъ и Ив. Ур
Фот. К. П. Терзистоевъ—1928 г.
мановъ ще могатъ да достигнатъ
/V. Свободно плаване на разстояние 80 метра. •
постиженията на изпитните опитни чужди плувци
(Предвидено е било разстоянието 100 метра, обаче
и даже въ бждаще съ успъхъ да се състезаватъ
въ сжщность разстоянието е било 80 метра)
съ ГБХЪ. По отношение на гребането, обаче, за да
1. Легионеръ Т. Медникаровъ отъ група „Пиратъ"
се мЪримъ съ постиженията въ чужбина, има още
!
(1 мин. 4 /з сек.)
доста да се желае. Макаръ, че резултата на група
„Пиратъ" въ гребане съ лодка петторка на разстояние
3000 метра и въ гребане съ лодка русалка на раз
стояние 700 метра за насъ е много добъръ, понеже
надхвърля много по-раншните наши постижения, все
пакъ той стои още далечъ отъ резултатите, които
се постигатъ вь чужбина въ това отношение. Напримвръ, въ тазигодишнитъ* • морски състезания на
Руския балтийски флотъ, една лодка шесторка, при
срещуположен ь вътъръ, е взела разстоянието 9 ки
лометра само за 7 минути и 14 секунди; мерено съ
тази мърка, нашата група първенецъ „Пиратъ"
требваше да покрие разстоянието 3 километра поне
за 4—5 минути, а тя го е покрила за 12 минути и
38 секунди. Това показва, че по отношение на гре
бането требва да обърнемъ по-вече внимание и да
се тренираме по-системно и усилено, ако искаме въ
близко бждаще да м-вримъ постиженията си съ тия
въ чужбина.
Не се съмнявамъ ни най-малко, че нашите амби
циозни и смели морски легионери ще си взематъ бе
лежка отъ моит-в заключения, ще поработятъ идущата
година въ това отношение по-усилено и ще ни дадатъ въ бждаще още по-побри постижения, които
ще можемъ да мъримъ съ постиженията на напред
налите въ морския спортъ страни. Ний сме още
много млади въ областьта на морския спортъ и нъма
защо да бързаме много, обаче при обучението си,
винаги тръбва да търсимъ поука отъ постигнатите
резултати и да се стремимъ малко по-малко, но си
гурно, да достигнемъ чуждите рекорди.

Скокъ отъ 8 метра височина, изпълненъотъ легионе
ра Ле. Бъчваровъ.
Фот. К.Я. Терзистоевъ—1928 г.

Ний сме физически здрави и издържливи, имаме
достатъчно куражъ и сили, не ни липсва и желание
за съревнование — а всичко това е една гаранция,
, че следъ необходимата упорита тренировка, ний ще
заемемъ въ бждаще едно почтенно мътто въ об
ластьта на международния морски спортъ.
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Морски Сгсворъ

Къмъ Вагъ, морски и ръчни български легионери,
които посадихте семето на българския воденъ спортъ,
се обръщамъ съ апела:

I
Напргдъ и все нарредъ, къмъ нози постижения
| ц победи!
|
_
Варна, 22.Х.1928 год.
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Грумата „Пиратъ" отъ Варненския Морски Спортенъ Легионъ при Б.Н.М.С , която
бъ обявена за победитель въ състезанията, заедно съ рлшоводителитъ си и на
стоятелството на Варненския клонъ отъ Б.Н.МС.
Фот. К. 0. Терзистоеьъ 1928 г.

Вести изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
И. В, Царя е благоволилъ да отговори на подV. отдгълъ: Председатель Б. Къневъ, Гл. ржконесенитгъ му приветствия отъ Г. У. Т. по случай водитель П. Пампулозъ и ржгозодит?ли ВоЗенидесеть годишнината отъ възшедствието му на
чаровъ и В. Пгьевъ.
престола, съ следната телеграма;
Съветници: С. Т. Атанасовъ, Д-ръ Скорчевъ, Д-ръ
„Варна—Я- Иайденозъ—Председатель на Б.Н.М.С. Пашевъ и Л. Чирпански.
Благодаря отъ сърдце Вамъ и на членоветгь отъ
Запасни членове: Сл. Грековъ, В Ягнатовъ, ПодМорския Сговоръ за поздравитгь и добритгъ пожела полковникъ Марковъ, Т. Каракашевъ, П. Нейковъ и
ния отправени ми по случай праздника. Царя".
В. Каракостовъ.
Отпечатано е ие разпратено по клоноветгь отъ
Г.У.Т. на Б.Н.М.С. е испратило следнята теле
Б.Н.М.С. джебното календарче на организацията
грама:
за 1929 година. Го е изработено отъ художника
„Българския Народенъ Морски Сговоръ поднася
Ал. Мутафовъ и е отпечатано съ трицвгьтенъ песърдечни приветствия на Върхорзния си покровитель по случай X годишнината отъ възшедствието чатъ. Побързайте да се снабдите съ него, защото
е отпечатано въ ограничено количество.
на престола и XX годишнината отъ независимостьта на България и пожелава на Ваше Вели
Г. У. Т. — реши: а) Когато отд/ьлнит/ъ кло
чество здраве и дълюденст те, за да може стоейки
нове ще изпращатъ организатори за пропаганда и
на чело на племето ни да го водите къмъ нови цели
образуване нова клонове,, Г.У.Т, ще плаща пятнитгь
и обекти—Къмъ моргто и Дунава за напогдъкъ".
имъ разноски, а освенъ това тгь ще иматъ право
Председатель: Я- Иайденозъ.
на 20 л. възнаграждение за всгьки записанъ новъ
Г.У.Т. — Варна. На 12 септемврий 1928 год. въ
членъ. б) Възложи на първия отдгълъ да започне
гр. Ваона се конституира Г.У.Т. на Б.Н.М.С. въ
още отъ сега подготвителната работа по орга
следния съставъ:
низирането на курсъ за организатори на клондзе
I. отдгълъ: Поедседатель~П. Стояновъ, Подпред отъ Б.Н.М.С. презъ лгьтото на идната година.
седатели—Я- Найденовъ и Ц. 'Ьичевъ, Гл. секретаръ
— София. Въ Софийскиятъ клонъ проуччатъ въ
Г. Славяновъ и секретари—П. Павловъ иСт. Власевъ, проса да се направи на р. Искъръ мгъсто за плаII. отдгълъ: Гл. Касиеръ—Ст. Цаневъ, касиеръ М. вателенъ басейнъ, плажъ и мгъсто за воденъ
Бачовски и домаканъ Н. Пеневъ.
спортъ. Назначена е за цельта специална комисия.
Ш. отдгълъ: Гл. редакторъ Сава Н. Иванозъ и
— Софийскиятъ клонъ е възложилъ на Д-ръ Калиредактори Проф. Я- Арнаудозъ, Добринъ Василевъ
новъ и Д-ръ Кашевъ да разработятъ единъ рефеи Лало Христовъ.
рптъ и кор?фератъ върху „Търгорското море
IV. отдтлъ: Гл. уредникъ К. Шхорпа лъ и уред-9
плаване изобщо и кооперативното корабоплаване
ници: Майоръ Кирчевъ и Д. Зидаровъ.
въ частность.
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Морски Сговоръ

— Комисия въ съставъ Д-ръ Калиновъ, Д-ръ Кашевъ и М. Димитровъ проучватъ въпроса за плаванието по^ р. Тунджа, отъ начало теориттески
въ София, а после на самото мп>сто въ Ямболъ.
—Софийскиятъ клонъ организира изпращането на
беседчици и организатори по клоноветгъ; за тая
цель еж избрани: Г-нъ Илковъ, М. Димитровъ,
и Владимиръ Николовъ. Иай-напредъ ще посетят >
съ още 5—6 члена на Софиския клонъ, Ломския
клонъ, а следъ това и другитгъ, съ проевгътна и
организационна целъ.
— Софийскиятъ клонъ е издалъ като сбпрка№ 1.
избрши морски разкази отъ П.А. Шишковъ.32стр.
цена 8 лева.
— Софийскиятъ клонъ урежда вс/ъки петъкъвъ 5{!->
часа вечеръ въ чиновническото дружество общодо
стъпни беседи.—До сега еж прочетени:
Отъ Професоръ Златарски—„Морето въ Българ
ската история". Отъ Професоръ Д-ръ П. Стояновъ
— „Калолгъчгнието въ България". Отъ Д-ръ Кали
новъ— „Задачитгъ на риболовството въ България".
— Софийскиятъ клонъ се е заелъ да уреди голтма морска екскурзия до Египетъ и Палистина.
Търново. На 9 септемврий т. г. въ гр. В.-Търново
X редовенъ конгресъ на запаснитгъ офицери е билъ
поздравът отъ председателя на Търновския клонъ
на Б.И.М.С., като делегатъ на Г.Ь.Т., съ подходящи
за случая слова. На това приветствие Председа
теля на бюрото запггенералъ Манозъ отговорилъ,
че Морския Сгововръ е млада организация извикана
на животъ отъ крещящитгь нужди на страната,
че зап. офицерство добре разбира задачитгъ на Б.
Н.М.С., който е най-близката организация до
сърдцето му, и че то ще я подкрепи съ всички сили,
за да може българския народъ добре да разбере го
лямото значение на морето за неговото съществу
ване. „Моля предайте на Вашитт другари най-ис
крените ни поздрави и пожелания за най-близко
тържество на адеитгъ на Б.Н.М.С., които станаха
и наши идеи", завършилъ генералъ Мановъ.
— Търновския клонъ е увеличилъ значително броя
на своитгъ членове презъ настоящата година. При
станището на клона на р. Янтра е разширено съ
една нова трета тераса и сега въ сравнение съ ми
налото, пристанището е станало още по-красиво и
кокгтно, заедно съ образувания предъ него гол/ъмъ и
удобенъ площадъ. На Богоявление тукъ ще се уреди
'тържеството на което Спортния легионъ ще вземе

голгъмо участие. Наоколо ще бжде залесено съ бо
рови дръвчета.
Русе. На 24 септемврий т. г. е починалъ въ Русе
Председателя на провгьрителния съветъ на Русен
ския клонъ отъ Б.Н.М.С.—-\ Кръстю Параскевовъ.
Дългоготшенъ чиновникъ, бившъ дпректоръ на Бур
гаския клонъ на Б.Н.Б. контрольоръ въ Русенския
клонъ на Б. Н. Б. и той държеше винаги за добрия
редъ и постоянгнъ напредъкъ на Морския Сговор,.
Богъ да го прости.
— На 8 октомврий т. г. делегация отъ Русен
ския клонъ е приела дарението отъ Панагюрската
община на Б.Н.М.С.—50 декара земя на 1000 метра
височина за колония: .Катедра" на идеята заздрави
Българи.
— Русенския кгонъ на Б.Н.М.С. испратилъ деле
гация за насърдчение и упътване на Ломския клонъ.
Г-нъ Пач.евъ е държалъ беседа на тема: „Ние и другитъ на Дунава". Сжщия клонъ готви за презъ зи
мата грандиозенъ морски балъ.
Министерството на проевгьтата е нароиловъзъ
осноза доклада на ржководителя по плаване.на Б.Н.
М.С.г.А. Друмевъ, всички учители по гимнастика да
минатъкурсозетгь по плаване,урзждаин отъ Б.Н.М.С.
По технически причини при опечатване на брой
8 отъ списанието „Морски Сговоръ" вь цикъла
„Морски песни" отъ г. И. Н. Булевъ еж допуснати
долеозначенитъ- печатни грешки, които тръбва да се
поправятъ, както следва:
Пъхень

въ
стихъ
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напеча
тано

да се чете

„Моряци"
4
простната яростната
„Моряци"
12
съ
с'
„Оставиме майко
с'
мила"
19
съ
въ
„На морето"
1
въвъ
вие
„ Нощь край морето" 2
вие, вие
въ
„ Нощь край морето" 14
въвъ
I
За долущането на тия гръшки редакцията крайно
СЪЖелява,

Отъ реОикнчятп.

Г-НЪ ИВАПЪ ДРЛГПЕВГ—1Г.ЧГ;о:Г!,
(ч.хепъ П1 Н.Н.М.С)
п
Г-ЦЛ МИЛКА Г. КЛРЛЛЖОВЛ—ЯЗГПОЛЪ
(учнте.гкп)
СТОЛЕ1ГИ.

Делфинъ—ръдкость за Черно море по дължина (315 метра) итежина (520 кгр.)
уловенъ отъ рибари въ Бургазския заливъ презъ тази година.
Снимката е пзпратена отъ Братя Търколеви—Бургазъ.
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РЛО!—СЗЧМ
Софийскиятъ клонъ отъ Б.Н.М.С. е започналъ
уреждането на своит"Ь, тъй добре посещавани и ценени
отъ гражданството, беседи; тази година беседитеше се
държатъ всеки петъкъ въ б 1 ^ часа сл. обедъ въ
салона на Чиновническото . д-ство, при безплатенъ
вхоцъ.
Тази годишната серия отъ беседи е била открита
на 19 октомврий, съ ргчь отъ председателя на клона
г-нъ Професоръ д-ръ Ст. Консуловъ. Следъ него
Негово Високопросвещенсто Софийския митрополитъ
Стефанъ е казалъ хубави думи за значението на
морето, похвапилъ е дейностьта на Б.Н.М.Сговоръ
и е далъ благословията си.
Въ сжщия день е държана първата беседа, а
именно отъ г. Професоръ В. Н. Златарски на тема:
„Морето въ политиката на българските царе". На
кратко, беседчика е изтъкналъ следното:
Погрешно е разпространеното мнение, че бълга
рите не еж се стремили къмъ морето. Тъй говорятъ
хора, които не познаватъ нашата история. Пра
българите между V—VII. векове се движеха край
Язовско и Черно море. И славяните отъ българската
група (Македония) винаги еж се стремили къмъ мо
рето (Солунъ). Тези отъ техъ, които бъха стигнали
морето (Егейско) бъха образували държава, имаха
флота и водеха търговия по море.
Исперихъ воюва и превзе Варна, а Крумъ — Средецъ и Горня Струма, като считаше, че морето може
да се достигне по долината на Струма и че бълга
рите, опрени на бреговете му, ще постигнатъ обе
динението си съ славянитъ. По струмския пжть
Персиамъ достигна Орфанския заливъ, а при Бориса
българите бъха на бреговете на Лдриатическо море.
Презъ 927 г. Симеонъ превзе Галиполския полуостровъ, а българската граница на Черно море сти
гаше до Мидия.
Всичките царе презъ 1-вото българско царство еж
се стремили къмъ морето. Тази политика била след
вана и презъ време на 11-то българско царство.
Отъ историческите факти проф. Златарски извади
заключението, че събирането на българските земи
и обединението на нашата народность е ставало
винаги, когато нашите граници еж допирали до
морета. Поуката е: да се стремимъ да се закрепим ь
на морето, защото чрезъ този актъ можемъ да достигнемъ и нашето обединение. Тази истина нашите
политици не еж знаяли, защото не познаватъ на
шата история и за това т е еж сгрешили.
Въ Ломъ е образувано командитно дружество
отъ 3-ма български моряци, които еж купили единъ
моторенъ шлепъ съ когото ше извършвате бързи
превози на стоки по Дунава. Инициативата имъ
заслужава пълна подкрепа и насърдчение отъ
всички.
Морски пропаганденъ курсъ въ Югославия.
Презъ юлий месецъ тази години въ Сплитъ се е
състоялъ третиятъ пропаганденъ курсъ на Югославянското морско сдружение. Курса има за цель
подготовката на прапагандатори на морската идея
въ Югославия.
До като въ по-раншните курсове еж били за. стжпени главно лекциите, а по-малко екскурзиите,
\ въ последниятъ курсъ е било тъкмо обратното —

дало се е предпочитание на непосредственото опоз
наване съ морето, бреговете му, военния и тър
говски флотъ, морското риболовство и пр.
Начело на курса е стоялъ, както и на първите
два, професоръ Д-ръ Иво Рубичъ. Учениците—кур
систи еж били 19 души, изпратени отъ областните
комитети на организацията. По занятие курсистите.
еж били: 7 учители, 6 професори, 2 възпитатели,
2 чиновници, 1 директоръ и еждия.
Въ курса еж били прочетени 30 реферата, съ
които е била предадена въ сбита форма сжщата
материя отъ миналогодишния курсъ (61 реферата).
Четенията еж ставали отъ 8 до 9 и отъ 9—10 часа
преди пладне (по два реферата на день). "
Преподавали еж: Проф. Д-ръ Иво Рубичъ— г е о '
графия на Адриатика — 1 часъ; История на Югославянския брЪгъ — 3 часа; география на сжщия
брегъ—1 чзсъ и География на Игалия — 1 часъ.
Нико Бартуловичъ: Морето въ югославянската
книжнина —1 часъ; Италианската пропаганда за
Далмация —1 часъ. Франо Иванишевичь—Народно
преглеждане на югославянския брегъ— 1 часъ. Д-ръ
Марко Лекичъ—Значението на мореплаванието из
общо и въ частность за Югославия — 3 часа. Д-ръ
й . Ерцеговичъ — Борба за животъ въ морето — 1
часъ. Главния инспекторъ по риболовството — Густавъ Шрайберъ—За значението на морското рибо
ловство за Югославия—2 часа. Д-ръ Рафо Фери—
Морето като изворъ на здраве—2 часа. Иванъ Ф.
Луписъ Вукичъ—Туризма по югославянските бре
гове — 1 часъ; За изселниците (емиграцията) отъ
Югославия—1 часъ. Гимназиалниять директоръ С.
Длфиревичъ, гл. секретарь на организацията: Иде
ология и дейность на Ядранска Стража — 2 часа; ,
Целите на италианския империализъмъ — 1 часъ;
Изучване устава и правилниците на ядранска стра
жа—2 часа; Д-ръ Иво Белинъ — Държавната важность на югославянските брегове — 2 часа^ Гене
ралщабния майоръ Петъръ Остоичъ—Военната от
брана на югославянския брегъ — 1 часъ. Д-ръ Л.
Верона—Основи на морското право—1 часъ. Д-ръ
Иванъ Буличъ—НЪщо изъ морското право—1 часъ.
Вс%ки день следъ обедъ еж били разглеждани
и изучвани забележителностите на Сплитъ или еж
правени излети въ околностьта. Вънъ отъ това на
правени еж били 3 еднодневни, 1 двудневна, и 2
петдневни екскурзии по далматинските брегове и
острови. Презъ време на излетите и екскурзиите
курсистите еж могли подробно да се запознаятъ
съ. морето, бреговете и населението имъ, военния
и търговски флотъ, риболовството и въобще съ
всички културни и стопански и национални въпроси
въ връзка съ югославянските брегове и море. За
тази цель на всекжде въ услуга на курса еж били
съответните шефове на учреждения, институти или
подбрани специалисти познавачи.
Курса е траялъ целъ месецъ. Въ края на курса
на възпитаниците му е била зададена изпитна
тема: „Значението на Ядранска стража за разви
ване на МОРСКО съЗнание всредъ народа». Найдобрата работа е била наградена и ще бжде от
печатана въ списанието на организацията.
(Изъ „Ядранска Стража" Г. С.)
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Бързоходни товарни кораби. Презъ настоя
щата 1928 година се строятъи вероятно ще бждатъ
готови за използване къмъ края на годината зна
чително число товарни търговски кораби относи
телно много : бързоходни — съ скорость 15—16
морски мили въ часъ. Тия кораби ще употръбяватъ
като гориво нефтъ и ще бждатъ способни пжтувайкисъ скорость. 15—16 мили, безъ да се спиратъ
кждето и. да било да попълватъ запасите си,
да се държатъ въ морето около 100 дена. Два
отъ тия кораби еж вече прйвършени „Рипзтег
Сгапде" съ 9,500 тона водоизмъщение и ма
шинна мощность 6400 конски сили (най-големия
транспортъ въ свъта за пренасяне на замръзено
месо) и шведския моторенътоваренъ корабъ „МигаУЗДУГЯУ^ч^^^О^О^^^^^Д^^^^Д^^^^Д^^ч>^^^=>Д^

(Приключенъ на 5.Х1.1928 год.,
Атанасовъ, Д.-.Нъщо за водния спортъ въ Америка" (сп. Морски
Сговоръ, год. V, брой 9, Варна XI.1928 г., стр. 15).
Английската морска лига (Тке Жар// 11еадие)—Превоцъ отъ С.
Черноморски—(са. Морски Сговоръ, год. V, брой 9, Вар
на Х1.1928 год., стр. 16 й 17).
Бояджиевъ, Д-ръ Н. — „Лжчитъ и пъсъка на Месемврия" (в.
Хлово, Год. VII, брой 1892, София 29.1Х.1928 г., стр. 1).
Георгиевъ, Емилъ Ив — „Моряци.— По море — Нощь край мо
рето."— Стихове — (сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 9,
Варна Х1.1928 год., стр. 1).
ГръцкитЪ пристанища и гръцката външна търговия, (сп. Из
вестия и стопански архивъ на Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда, год. VIII, брой 7 и 8,
София 1.Х.1928 год, стр. 386—389.)
Доревъ, П.—„Сворода на моретата и ограничаване на морскигв въоръжавания" (в. Знаме, год. V. брой 227, София
4.Х.1928 год., стр. 1.)
ОШОУ, V. — „Мехапйге МонАа^оъ" (Ха ВиЦапе, У1-$те аппес
№ 1572, 8о(га 13.Х.1928, р. 1.)
Договоръ за търговия и мореплавание между България и
Турция" (сп. Известия и стопански архивъ на Министер
ството на търговията, промишленостьта и труда, год. VIII,
брой 7 и 8. София 1.Х.1928 г., стр. 275-289.
Дръжки, Пенчо— „Есениять риболовъ по черноморското край
брежие" (Сп. Ловецъ, год. XXIX, брой 1, София 1Х.1928 г.,
стр. 7—9).
Единъ занемаренъ морски крайбръженъ пжть (в. Варненска
поща, Год. XIII, брой 3330, Варна 23.Х.1928 г. стр. 2.)
Ивановъ, Сава Н.— „Морскитъ състезания между Варненския
и Видинския спортни легиони отъ Българския Народенъ
Морски Сговоръ" (Сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 9,
Варна Х1.1928 год., стр. 12—14).
Ивановъ, Сава Н. — „Германската ръчна Дунавска флотилия
презъ време на свътовната война" (в. Народна отбрана,
' год. X, брой 1407, София 20.Х.1928 г., сгр. 2 и 3.)
Игиатовъ, Кап.-Лейтенантъ о. з. В. — „Разоръжаване на мина"
(Прослава на Варненци — Възпоменателенъ вестникъ за
учестието на ВОЙСКИТЕ отъ Варненския гарнизонъ въ
ВОЙНИТЕ—Издание на Варненския гарнизонъ, 29.Х.1928 г.)
К. Скут.—„Морски бой" (Подофицерски журналъ. год. IV,
кн. 4, София 1Х.1928 г., стр. 35—37.)
д. Р. — „Най-голвмата водна солопроизводна станция въ
свъта"'(сп. Природа, год. XXIX, кн. 1, София IX. 1928 г., стр. 2-4)
Мановъ, А. И.—„111. Варна презъ 1850 година"—Продължение
— (в. Варненски коренякъ, год. II, брой 6, Варна, 1.Х.
1928 г, стр. 1 и 2.)
МалЪевъ, Д-ръ Ив.—„Защо се къпеме?" (в.Търговско промишленъ гласъ, год. V, брой 777, София 13.Х.1928 г., стр. 2.),
Маноловъ, Кап. II. р. о. з. А. — „Едно нощно разузнаване по
море" (Прослава на Варненци— Възпоменателенъ вест
никъ за участието на ВОЙСКИТЕ отъ Варненския Гарни
зонъ въ войнитъ —Издание на Варненския гарнизонъ,
29.1928.год.)
Отчегь за дейностьта на Времениятъ ржководенъ комитетъ
на Черноморския Наученъ Ииститутъ презъ 1927 година.
—(сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 9, Варна XI. 1928 г..
стр. 16.)
Океанската експедиция на докторъ Пичманъ—въ рая на ри
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Ьоока" съ 9000 тона водоизмъщение и машинна
мощность 6,400 КОНСКИ сили, предназначенъ за товарообмънъ между Европа и Австралия чрезъ Панамския каналъ. Четири други кораба съ хадилници
за пренасяне на месо и съестни продукти, още поголеми отъ предидущите два, еж въ усиленъ строежъ.
Те ще иматъ машини съ мощность 10,000 конски
сили и ще развиватъ скорость 16 мили въ часъ.
С. ч.
Рекордъ за престояване въ водата. Въ Кали
форния (Америка) е заригистриранъ новъ свътовенъ
рекордъ за издържливость въ плаване. Известната
плувачка —победителка Миридъ Хаделстонъ на със
тезанията въ Коней се е задържала въ водата въ
продължение на 60 часа.
С. Ч.

1
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бите и ПТИЦИГБ—(в. Варненска поща, год. XIII, брой 3335,
Варна, 23.Х.1928 год., стр. 2).
Панчевъ, Г.— „Ледената преграда на Дунава презъ януарий
1928 година" (сп. Морски Сговоръ, год, V, кн. 9, Варна
Х1.1928 год., стр. 4—6.)
Патевъ, Н.—„Островътъ на Робинзонъ Крузо" (сп. Природа,
год. XXIX, кн. 1, София 1Х.1928 год. стр. 8—10).
Рибари—Разказъ — Преводъ отъ Н. П. Ивановъ (сп. Морски
Сгозоръ, год. V, брой 9, Варна XI 1928 г., стр. 9—11.)
С — „Морското разоръжаване и англо французкия пактъ"
(в. Търговско промишленъ гласъ, год. VI, брой 763, София
26.1Х.1928 год., стр. 1.)
Славнновъ, Г. — „Кооперативно корабоплаване" (сп. Морски
Сговоръ, год. V, № 9, Варна XI. 1928 г., стр. 2 и 3.)
С. Н. И. -,Изъ военнитв флоти на чуждитъ държави* (Същия
брой на списанинто Морски Сговоръ, стр. 18 и 19)
Статистика за движението на корабите по българскитъ при
станища презъ 1913—1922 година. София 1928 г. (Издание
на Главната Дирекция на Статистиката въ Царство Бъл
гария, 427 страници, цена 755 лева.)
Укротяването на Нилъ — (Шуменски окржженъ бюлетинъ,
год. X, брой 17, Шуменъ 15.Х.1928 год., стр. 1—4.)
ХарЪевъ, Ст. п. — „Значението на воднитъ пътища за разви
тието на търговията и индустрията" (Варненски окрж
женъ вестникъ, год. IX,брой29, Варна 1 Х1.1У28г.,стр. 6-7.)
Шишковъ, Ст. П.—„Българи край Мраморно море" (Тракийски
сборникъ, книга 1, 1928 год.)
Шишковъ, П. А.--„Морски разкази"—Морска сбирка №1.-Со
фия 1928 г.) Издание на Българския Народенъ Морски
Сговоръ—Софийски клонъ, 34 страници, цена 6 лева)
Шишковъ, П. А.—„Отъ заточение" — Разказъ — (сп, Морски
Сговоръ, год. V, кн. 9, Варна XI.1928 г„ стр. 6—9.)
Чеда на Балкана отъ Кирилъ Христовъ.
(Книга I, София 1928 г., цена 50 лева).
Нашиятъголъмъпоетъ, който по настоящемъ е на
лечение въ Лайпцигъ, е приго!вилъ и ще издаде на
части голъмата си епическа поема — „Чеда на Бал
кана". Първата часть, която е излъзла вече отъ
печатъ, съдържа I, 11 и часть'отъ III—тата пЬсень
(7 коли) и струва 50 лева. Тази първа книга
отъ епическата поема „Чеда на Балкана" една
единствена е получила тази година първа премия
на конкурса отъ министерството на Народната Просвъта. Тя е удобрена отъ сжщото министерство
и отъ министерството на Войната.
Книгата ни възпроизвежда 1912 год.—най-идеалистическата и популярна война, която ние българите
сме водили презъ двадесетия въкъ. Покрай чисто
ходожническитъ цели, които автора си е поставилъ
— да изобрази страната и хората на Балканите
както те изглеждатъ въ мирно и военно време —
той преследва и една друга цель: да покаже, че
България презъ 1912 г. не е вършила само своя
работа, а е принесла и големи жертви изобщо за
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европейската цивилизация, понеже е нанесла съ не
посилни напрежения последнитъ удари на нахлу
лото нъкога въ Европа варварство, което презъ ня
колко въка е било обекта на редица европейски и
съюзни войни.
Цълата поема ще обема осемь пъсни отъ по 1400
— 15ОО стиха и ще излезе въ три книги—съ по 7,
9 и 10 печатни коли и съ 40 илюстрации отъ го
лемия майсторъ на героическата живописъ Борисъ
Деневъ. Автора е взелъ мърки отпечатването на
поемата да стане почти безъ гръшки, което ще
бжде изобщо една голъма ръдкость въ българската
книжнина.
Ние препоржчваме на членоветъ на Б.Н.М.С. тая
й последующитъ части на поемата, още по-вече, че
тя обхваща и българските подвизи по море презъ
1912 год.
За справки и покупка отнесете се до г-жа В. Н.
Панайотова, ул. „Аспарухъ" № 20, София.
С. Ч.
„Наших отока на Ядрану" (Нашитъ острови
на Адриатика), отъ Д-ръ Иво Рубичъ, — издание на
Библиотеката на Ядранска стража. Сбито описание и
характеристика на всички югославянски острови въ
Адриатическо море. Поради отличния приемъ, който
е намерила тая книга, издържала е до сега три из
дания, а сега се готви четвърто.
„Дубровник — илюстровани водж кроз
дубровачку прошлост и садашност". (Дубровникъ—илюстрованъ пжтеводитель въ дубровнишкото
минало и настояще), 52 страници, луксозно издание
на областния комитетъ на „Ядранска стража" въ
Дубровникъ", цена 5 дннара. Популярно издание
върху историята и културнитъ забележителности на
Дубровникъ.
Г. С.
• Наскоро е излъзла четвърта книжка отъ би
блиотеката на Ядранска стража, съдържаща труда

на загребския професоръ Д-ръ Хауптманъ — .Италия
и Сргьдна Европа" кждето се разглежда истори
ческото развитие на италианския империализъмъ и
политиката на Италия за овладъване на Адриатика.
Излъзла е и 5. книжка на библиотеката—„Морето
като изворъ на здраве" отъ Д-ръ Рафо Ферри, съ
голъмъ брой снимки отъ югославянскитъ морски
летовища, бани и здравни институти; цена 8 динара.
— Областния комитетъ въ Бълградъ е издалъ
„Алманахъ на Ядранска стража за 1928/929 година".
Сжщия комитетъ е издалъ, като номера на своята
„Ядранска библиотека", четири пжтеводителя по
югославянскитъ брегове: 1) Д-ръ Миланъ Шеноа—
„Северенъ ядранъ"; 2) Д-ръ Миховилъ Абрамичъ—
„Сплитъ и околноститъ му"; 3) Марко Царъ—„Дуб
ровникъ и околноститъ му"; 4) Милошъ Црняшки—
„Бока Которска." Всички еж написни по на два язика
—югославянски и единъ отъ тритъ—чехеки, немски
или английски. Изданието на всъка книжка е изящно,
съ множество художествени снимки отъ бръговетъ;
цената на отцълна книжка 20 динара.
Сжщия комитетъ готви три нови пжтеводителя по
морския бръгъ, които ще излъзатъ отъ печатъ
презъ 1929 г.
— Изпълнителния комитетъ на Ядранска стража,
съ сътрудничеството на'Лойдъ регистъръ офъ шиппингъ, е издалъ както всъка година, голъма стенна
диаграма на югославянския търговски флотъ за 1928.
г., заедно съ неговото развитие, отъ споразумението
Трумбичъ—Бертолини (1921 г.) до 1927 г.; цената
на единъ брой 100 динара.
— Излъзли еж сжщо така и календарите на
Ядранска стрижа за 1929 год. „Джебенъ календаръ
' на Ядранска стража", цена 10 динара и илюстро
вания моряшки календаръ „Нашъ морнаръ" (Нашъ
морякъ") сжщо цена 10 динара.
Г. С.
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Кореспонденти въ всички градове на Царството.
Извършва всички банкови операции.
Доставя на комисионни начала за смътна на
членовете си разни кожарски и текстилни су
рови материали, химикали и др.
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СИСТЕМЛТИЧЕСКИ УКЙЗЯТЕЛЬ
На поместените статии въ списанието „Морски Сговоръ" отъ година I. до година V.
включително (1924 до 1928 год. включително), съставенъ отъ Сава Н. Ивановъ.
Предговоръ,
Завършвайки петата годишнина на списанието „Морски Сговоръ" необходимо е да се даде единъ указатель на помъхтенитъ статии в ъ петъхъ годишнини на списанието, за да послужи при нужда на интересующигв се. Въ този указатель
е дадено заглавието на всъка статия по азбученъ редъ на началната буква на з а г л а в и е ю , а следъ него името на автора
й, годишнината на списанието (съ римски цифри), годината на изданието (съ арабски цифри въ скобки), номера на книж
ката (съ арабски цифри) и страницитъ. Всъка статия е номерирана споредъ азбучния си редъ. Този номеръ може да по
служи за намирането й по името на автора, споредъ приложения в ъ края списъкъ на авторитъ и преводачите, който
съставлява нераздълна часть отъ този указатель.

Лзбученъ списъкъ на статиите, поместени въ първигв
петь годишнини на сп. Морски Сговоръ.
1. Английския търговски флотъ презъ
последнята война отъ И. М в ъ . Год.
1.(1924), № 3, стр. 6—7.
2. Английската морска мисия въ Гър
ция отъ С. Ч. Год. IV (1927), № 3,
стр. 11 и 12.
3. Английската морска лига (Тке Кму
Ьеадие)—ПреводъотъС.
Черномор
ски. Год. V. (1928), № 9, стр. 16 и 17.
4. Атмосферно налъгане и господствующи ветрове надъ Черно море и
бръговетъ муотъ Сава Н Ивановъ.
Год. III, (1926), № 3, стр. 8 и 9.
5. Атмосферното налягание и вътроветъ
по българския черноморски брътъ
отъ Сава Н. Ивановъ. Год. III, (1926),
№ 4, стр. 8 и 9.
6. Ахтополъ отъ Я. П. Год. III (1926),
№ 1, стр. 6—8.
7. Бележки за проектоправилникъ за
морскит^ състезания отъ Сава Н.
Ивановъ. Год. IV, (1927), № 1,.стр.
15-17.
б. Б.Н.М.С. и българс ото риболовство
отъ Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ.
Год. V, (1928), № 2, стр. 2 - 5 .
9. Богоявление ьъ гр. В.-Търново отъ
отъ Н Михаиловъ: Год IV, (1927),
№ 7, стр. 12 и 13.
9а. Болъститъ на моряка отъ Проф. Д-ръ
К. Занеманъ — превелъ Б. Т. К.
Год. 111, (1926), № 6, стр. 7 и 8.
10. Бури и с м е р ч о в е в ъ Черно море отъ
Сава Н; Ивановъ. Год. 1, (1924), №
4. стр. 2 - 3 .
' 11. Буря — откжслекъ отъ писмо —отъ
Т. Лисаркинъ. Год. II, (1925). № 9,
стр. .12 и 13.
12. БЬгло изследване бита на старо• в-врцить отъ Вичо Д. Ивановъ. Год.
I. (1924), № 6, стр. 7—8.
13. Бъгство по море—Разказъ - о т ъ Я.
Вюлиетъ.—Превелъ П. Я. Шишковъ.
Год 111, (1926), № 3. стр. 14 и 15.
\14. Българитъ и морето отъ Н. Мишевъ
I Год. I, (1924), № 1, стр. 5—7.
15 България и режима на протоцигв
отъ Я. Маноловъ. Год. II, (1925) №
7, стр. 4 - 7 .
16. Български риболовенъ корабъ отъ
Инж.-корабостр. Пампуловъ. Год
И, (1925), № 7, стр. 4—7.
17. Българско параходно дружество по
Дунава отъ Г. Славяновъ. Год. II,
(1925), № 8, стр. 5—7.
18. Българско изобретение за използ
ване силата на МОРСКИТЕ вълни отъ
С. Ч. Год. III, (1926), № 10, стр. 9 - 1 1 .
119 Бълларитъ на черноморския б р ъ г ъ
V отъ Г. Славяновъ. Год. IV, (1927),
№ 2, стр. 2—4).
20. Българинъ адмиралъ въ т у Р с к и я
флотъ отъ Д. Поповъ. Год. IV, (1927)
№ 4, стр. 6 и 7.
21 Български трудъ за Черно море на
турски езикъ—Рецензия—отъ Г. С.
Год. V, (1928), № 7, стр. 20.
22. Варна—Бургазъ—Русе отъ 1. Сла
вяновъ. Год. Ш. 0926). № 1 , стр 3 - 6 .
' 23 Варна —Русе— Видинъ отъ Я. Ма
н о л о в ъ . Год. 111, (1926), №3, стр. 3 - о .

24. ВалежигЬ по българския Черно
морски б р ь г ъ отъ Сава Н. Ивановъ.
Год. IV, (1927). № 1, стр. 7—9.
25. Вечерь. Копнежъ. —Стихове — отъ
Люб. Безсребърни. Гсд. III, (1926),
№ 5, стр. 1.
26. Венеция отъ Н. Т(ипе. — Превелъ
Н. П. Иван.>въ —Год. III, (1926), № 5,
стр. 14 и 15.
27. Вести и з ъ живота идейностьта на
Българ Народенъ Морски Сговоръ.
Год. IV, (192"), № № 1, 3, 5, 6, 7, 8
и 9; Год. V, (1928), Ха № 1. 2,3, 5, 6.
* 28. Видинъ — Русе на русалка отъ Г.
Панчевъ.Год.^(1928).№2,стр.16и17.
29. Влияние на плаването върху орга
низма и хигиена при упражняване
то му отъ Г. Пецовъ. Год. IV, (1927),
№ 4, стр. 16 и 17.
30. Водниятъ спортъ у насъ отъ Г Сла
вяновъ. Год. 111,(1926), №9, стр.12—15.
31. Военни транспорти —Разказъ—отъ
П. Я. Шишковъ. Год. IV, (1927),
№ 3, стр. 13—15.
32. Водниятъ спортъ отъ Ииж. Б. Кжневъ. Год.У,(1928), № 1,стр. 15и 16.
32а. Военно-морската авиация на наши
ти съседи отъ Сава Н. Ивановъ.
Год. V, (1928), Ха 6, стр. 7—9,
33. Впечатления отъ 1 редовенъ с ъ б о р ъ
на Б.Н.М С. въ гр. Бургазъ отъ Д-ръ
Ял. Недълковъ. Год. II, (1925), № 1 ,
стр. 3—5.
34 Впечатления на учаслмующитв въ
екскурзията на Б.Н.М.С. до Ялександрия и обратно презъ 19?6 год.
Год III. (1926;, № 10, гтр. 4 и 5.
35. Всемирния търювски Флотъ препи
и следъ войната отъ Д-ръ Т. Обрешковъ Год. II,(1925). №2, стр. 6—7.
"6. Втория редовенъ с ъ б о р ъ на Б. Н.
М. С. презъ м. августъ 1925 г. въ
гр. Русе отъ Пашмаковъ. Год. II,
(1925), № 9, стр. 3 и 4
37. Вътроходъ безъ вътрила — Роторътъ на Флетнера и приложени
ето му като корабенъ двигатель —
отъ Инж.-корабостроитель Пампу
ловъ. Год. II, (1925), № 4,стр.6—8.
38. Върху мината — Разказъ—отъ Б.
Ильвовъ. Год. IV, (1927), № 10, стр.
12—14.
38а. Въ борба с ъ морето—Разказъ— отъ
П. Я. Ш и ш к о в ъ . Год. V. (1928) № 6 ,
стр. 10—14.
39. ВжтрешнигБ водни пжтища на Гер
мания отъ Г. Славяновъ. Год. IV,
(1927), № 7, стр. 8 - 1 1 .
40. Газове съдържащи се въ черно
морската вода отъ Сава Н. Ивановъ,
Год. 11,(1925), № 10, стр. 4—7.
41. Гемиджийснитъ сдружения по Дунава
отъ Р. К. Год. 1 (1924); № 4, стр. 5—6.
42. Геологически прегледъ на нашия
черноморски б р ъ т ъ отъ Сава Н.
Ивановъ. Год. II (2925), № 3, стр.
3-4.
43. Германското морско риболовство
презъ 1924 год. отъ Г. С. Год. II
(1925), № 10, стр. 4 - 7 .
44. Германския воененъ флотъ—Спуща-

нето на „Емденъ" и неговото ис
тинско предназначение — Преводъ
Ст. Власевъ. Год. 111 (1926), № 4,
стр. 10 и 11.
45. Германския флотъ отъ Г. С. Год. V,
(1928), № 6. стр. 20—21.
46. ГОЛЪМИТБ състезания между морскитъ части въ гр. Варна
отъ С.
Черноморски. Год. IV (1927), № 9,
стр. 13—16.
47. Госпожица.—Разказъ—превелъ Н. П.
Ивановъ. Год. V (1928), Ха 5, стр.
14 и 15.
48. Градъ Василико отъ И/. Б. Сире.
жинъ. Год. II (1925), № 3, стр. 5—7.
49. Гръцкия търговски флотъ отъ Т.
Янгеловъ.Год. II (1925), № 6, стр. 7—8.
50. Движението въ Цариградското при
станище отъ Тодоръ Янгеловъ. Год.
I (1924), № 5, стр. 10—11.
51. Дейната програма на Б.Н.М.С. отъ
Г. Славяновъ. Год. IV (1927), № 3,
стр. 1—3.
52. Действията на освободителите—мо
ряци по Дунава отъ Кап. 11 р. о.з.
Ив. Михаиловъ. Год. V (1928), Ха 4,
53. Девета олимпиада въ Ямстердамъ
презъ 1928 г.—Преводъ отъ Ст. Цаневъ.—Год. V (1928), X» 6, стр. 16—18.
54. Дирекция на мореплаването? отъ Н.
Мишевъ. Год. 1 (1924), Ха 10, стр. 8.
55. Дирекция на мореплаването и морскитъ промисли отъ Сава Н. Ива
новъ. Год. И (1925), Ха 3, стр. 1—2.
56. Дирекция на мореплаването и мор
ските поминъци отъ Г. Славяновъ.
Год. III, (1926), Ха 9, стр. 1—4.
57. Добра проява отъ В. П. Год. II (1925),
Ха 4, стр. 4 и 5.
58. Добруджанска легенда отъ З л . Чолакова. Год. IV (1927), Ха 5, стр. 10
и 11.
59. Докове, докуване и българската
корабостроителница отъ Инж.-Корабостр. Пампуловъ. Год. V (1928),
Ха 3, стр. 4—6.
60. Дунавска природа отъ Ст. П. Панчевъ. Год. 1 (1924), Хе 10, стр. 11.
61. Дунава въ историята и днесъ отъ
зап. Кап. II р. Ив Михаиловъ. Год.
IV (1927), Ха 2, стр. 5—8.
62. Дълба на морето — Стихове — отъ
Евксиновъ. Год. I (1924), Ха 2, стр.
8-9.
63. Дълбочината на Черно море отъ. С.
Н. Ивановъ. Год. 1(1924), Хе 2, стр. 2.
64. Държавния детски морски санаториумъ при гр. Варна отъ Д-ръ Ял.
Недълковъ. Год. II (1925), Хе 9, стр.
3 и4.
65. Европейската Дунавска комисия и
грижигв й за плавателностьта на
морския Дунавъ — Преводъ отъ Н.
П. Ивановъ.—Год. III (1926), Ха 8, стр.
5 и 6.
66. Единъ СМ-БЛЪ спортисть отъ Мичманъ Панчевъ. Год. I (1924), Ха 1,
стр. 9—10.
67. Една належаща нужда отъ Инж.
Корабостр. Пампуловъ. Год. II (1925),
Хз 2, стр. 4—5.

Стр. Ж
68. Едно обяснение отъИнж.-механикъ
полковникъ о.з. Б о ж к о в ъ . Год. IV
(1927), № 10, стр. 10.
69> Едно неизвестно за насъ описание
на гр. Варна отъ 1786 г. отъ Д-ръ
Ив. Сакжзовъ. Год. V (1928), № 4,
стр. 7 и 8.
70. Единь н о в ъ п р и н о с ъ к ъ м ъ българ.
търговско мореплаване отъ Инж.Корабостр. Пампуловъ. Год. У(1928),
№ 7, стр. 4—7.
71. Екскурзията на Софийския клонъ
отъ Б.Н.М.С. до Цариградъ п р е з ъ
1925 г. отъ А. М. Златаревъ. Год.
111 (1926), № 6, стр. 3 - 6 .
72. Експедицията на- „Метеоръ" отъ С.Ч.
Год. IV (1927), № 9, стр. 16 и 17.
73. Експедицията с ъ к о р а б ъ „Метеоръ"
отъ Д-ръ Г. Вюстъ — Преводъ отъ
Ив. Х.Палазовъ.—Год. V (1928), № 2,
стр. 11 и 12.
74. Завета на единъ морякъ отъ С.
Черномоски. Год. I (1924), № 3, стр.
7—8.
75. Загадъчния к о р а б ъ —Разказъ отъ П.
Н. Шишковъ.—Год. III (1926), № 8,
стр. 8—10.
76. Задачи и длъжности отъ Г. Славян о в ъ . Год. III (1926), № 8, стр. 1—5
77. „За" и „противъ" отъ Н. М. Год. I
(1924), № 9, стр. 14—16.
78. Законопроекта за насърдчение мореплапанието отъ Г. Славяновъ. Год.
II (1925), № 6, стр. 2—3.
79. Законопроектъ за търговското корабоплавание отъ Г. Славяновъ. Год.
IV (1927), № 1, стр. 2—5.
80. Заключения и нъкои практически
бележки относно плаването п р е з ъ
зимата в ъ Черно море отъ Кап. Нр.
Скаловский—Преводъ отъ Сава Н.
Ивановъ.—Год. V (1928), № 2, стр.
9 и 10.
81. ЗалЪзъ при Атонъ отъ А. Станковъ.
Год. III (1926), № 4, стр. 11—13.
82. Замръзвания и ледове в ъ Черно мо
ре отъ Сава Н. Ивановъ. Год. 111
(1926), № 8, стр. 7 и 8.
83. За нашата корабна служба по Ду
нава отъ П. Ст. Панчевъ. Год. 1
(1924), № 6, стр. 6.
84. За равнището на Черно море и не
говите колебания отъ Сава Н. Ива
новъ. Год. I (1924), № 5, стр. 6—8.
85. За риболовството в ъ Черно море отъ
С. Черноморски. Год. I (1924), № 1,
стр.. 7—9.
86. За риболова в ъ открито море отъ Б.
Станевъ."Год. 11 (1925), № 5, стр.
8—10.
87. Звукова система за ограждане на
водните пжтища и входовете в ъ
пристанищата отъ Вогакъ .— 'Пре
водъ отъ С. Черноморски.—Год. V
(1928), № 1, стр. 9—11.
88. Значение на морските сили за благо
състоянието на държавата отъ П.
Миларовъ. Год. 1(1924), № 4 , стр. 10.
89. Значението на морето в ъ българ
ската история отъ Д-ръ Д. Гиневъ.
Год. IV (1927), № 4, стр. 7 и 8.
90. Значение на самодвижущата се ми
на въ свременния морски бой. —
Преводъ отъ С. Н.И.—Год. V (1928),
№ б, стр. 21 и 22.
91. Изваждане на потъналия броненосецъ „Ьеопагйо Ла? Угпсг" отъ В. И.
Год. I, (1924), № 5, стр. 8.
92. Излаза на Бъло море отъ Г. Сла
вяновъ. Год.II(1925), №10,стр.2—4.
93. Излеть на Видинския спортенъ легионъ отъ Б.Н.М.С. до острова
Чифтилеръ отъ Ст. Ял. Стефановъ.
Год. IV (1927), № 7, стр. 13 и 14.
94. Изложение на Месемврийския клонъ
отъ Б.Н.М.С. върху ония меропри
ятия и реформи, необходими за
преуспяването на просвъно-културното дъло в ъ гр. Месемврия. Год.
I (1924), № 1, стр. 1 3 - 1 5 .
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95. Изложение отъ Б.Н.М.С. по заселва
нето и настаняването на бежанци
т е - п о черноморското и дунавското
крайбрежия. Год. III (1926), № 10,
стр. 18 и 19.
96 Изпращане.— Стихове — отъ Георги
Караивановъ.Год.У(1928),№7,стр.1.
97. Изъ „морско лъто".— Стихове — отъ
Ник. Вас. Ракитинъ. Год. I (1924).
№ 10, стр. 2. .

98. Изт> тайнигЪ на морето отъ Д-ръ Не.
Златаровъ. Год. 111 (1926), № 4, стр.
6-8.
99. Изъ отчета на първата Пернишка
детска морска колония въ Янхиало.
отъ С. Ч. Год. IV (1927), № 4, стр.5100. Изъ военнитЬ флоти на чуждите дър,
жави отъ С. Н. И. Год. IV (1927),
№-ра 4, 5, 6, 7, 8 и 10; Год. V (1928),
№-ра 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
101. Изъ живота на шаранитъ.—Очеркъ— .
отъ Д-ръ Ив. Теодоръ. Год. V (1928)
№ 3, стр. 15—17.
102. Изъ отчета на втората лътна уче
ническа колония в ъ гр. Варна, ор
ганизирана отъ Плевенския клонъ
на Б.Н.М.С. п р е з ъ августъ 1926 г.
отъ С. Ч. Год.ГУ(1927),№5,стр.4—6.
103. Изъ отчета на Пловдивската детска
морска колония, устроена отъ Б.Н.
М.С. п р е з ъ лътото 1926. г. в ъ гр.
Созополъ отъ С. Ч. Год. IV (1927),
№ 5, стр. 6 и 7.
104. Изъ отчета на ученическата морска
колония, устроена отъ Ямболския
клонъ на Б.Н.М.С. п р е з ъ 1927 год.
в ъ гр. Яхтополъ отъ С. Ч. Год. V
Г(1928), № , 4 , стр. 2.
105;. Името на Черно море споредъ
мюслюманскитъ писатели отъ VIII
до X в ъ к ъ отъ Сава Н. Ивановъ.
Год. Г(1924), № 6, стр. 2—3.
106. Интересно явление отъ Ф. Тимофеевски.-—Преводъ отъ С. Черном о р с к и . ^ Г о д . V (1928), № 7,стр. 17.
107. Историята на Дунавския островъ
„Матей" отъ зап. кап. II р. Иванъ
Ангеловъ. Год. IV (1926), № 6, стр.
16 и 17.
108. Кайро—Иерусалимъ.—Пжтни бележ
ки—отъ Хаджи Фонъ. Год. 111 (1926)
№ 6, стр. 8—12.
109. Какъ се е образувало Черното море
отъ Сава Н. Ивановъ^ Год. II (1925)
№ 2, стр. 3—4.
110. Какъ стана Янко морякъ.—Разказъ-о т ъ Ст. Тренкова. Год. IV (1927), №
9, стр. 9.
111. Какви причини влияятъ за нама
ление скоростьта на кораба отъ
Сава Н. Ивановъ. Год. У(1928) N21,
стр. 16 и 17.
112. Калканския л о в ъ по нашето край
б р е ж и е отъ Н. Начевъ. Год. III
(1926), № 10, стр. 13.
113. Камъкътъ на любовьта—Янамитска
легенда — преводъ отъ Н. П. Ива
н о в ъ . Год. V (1928), № з, стр. 4 и 5.
114. Канала Русе—Варна отъ Ял. Манол о в ъ . Год. IV (1927), № 3, стр. 4 и 5
115. Капитанката—Разказъ — отъ Клодъ
Фареръ.—Превелъ П. Я. Шишковъ..
Год. IV (1927), № 6, стр. 10—12.
116. Картография за Черно море отъ Сава
Н. Ивановъ. Год. Ш (1926), № 1,
стр. 8 и 9.
117. Количеството на падащите валежи
по Черноморско-ЯзовскитЬ б р е г о 
ве отъ Сава Н. Ивановъ. Год. III
(1926), № 10, стр. 11 и 12.
118. „Конгреса"... отъ Торосъ. Год. 11,
(1925), № 8, стр. 8—11.
119. Конкурсъ на морски песни отъ Г.
Славяновъ. Год. V (1928), № 1, стр. 2.
120. Конференцията на
крайбрежните
черноморски клонове отъ Б.Н.М.С.
Год. I (1924), № 5, стр. 2.
121. Конференцията за черноморския наученъ институтъ отъ Сава Н. Ива
н о в ъ . Год. 11 (1925), № 4, стр. 2 и 3.

122. Коференцията—екскурзия за гимна
зиални учители отъ Кс. Янковъ. Год.
IV (1927), стр. 2—4.
123. Конференцията въ Варна за учени
ческите летовища отъ Ст. Б р ъ ч к о в ъ .
Год. V (1928), № 5, стр. 4 и 5.
124. Концесията за износъ на преработе
но свинско месо и п р е к и т е пара
ходни съобщения съ Янглия.—Из
ложение на Б.Н.М.С.-Год. 111 (1926),
№ 5, стр. 2—6.
125. Кооперативно корабоплавание отъ Г.
- Славяновъ. Год. V (1928), № 9, стр.
2 и 3.
126. Корабостроението п р е з ъ 1923 г. отъ
Хпд. В-г С. Соттепи—Превелъ
За-.
шевъ.—Год. I (1924), № 4, стр .7—9.
127. Корабътъ.—Стихове—отъ Н.Ст.Иосиф о в ъ . Год. I (1924), N8 5, стр. 3.
128. Корабоплавателния пжть отъ Немско
до Черно море отъ Яс. Лингоровъ.
Год. 111 (1926), № 9, стр. 4—6.
129. Корабоплаването по Дунава. — Пре
велъ Н. П. Ивановъ. Год. IV (1927),
Кг 9, стр. 6 и 7.
130. Кораба Фантомъ. — Разказъ.—Пре
водъ отъ Н. П. Ивановъ. Год. V
(1928), № 1, стр. 14.
131. Корабна зимовка на Дунава отъ
Ивами. Год. V (1928), № 6, стр. 5—7.
132. Корабъ „Калиакра". Год. IV (1927),
№ 7, стр. 5—7.
133. Кратки бележки за нашето море
плаване отъ Тодоръ Янгеловъ. Год.
I (1924), № 2, стр. 3—4.
134. Кратки исторически сведения по
развитие на плаването отъ Г. Пецовъ. Год. IV (1927), № 2 , стр. 14 и 15.
135. Кризата в ъ Търновското морепла
ване отъ Д-ръ Г. Петковъ. Год. IV,
(1927), № 9, стр. 4 и 5.
136. Крушение на ескадрата и гибельта
на тендъра. — Р а з к а з ъ отъ К. М.
Станюковичъ.—Преводъ отъ П. Я.
Ш и ш к о в ъ . Год. V (1928), № 2, стр.
12—15.
137. Кръгосвътно плаване.—Разказъ—отъ
П. Я. Ш и ш к о в ъ . Год. V (1928), № 1,
стр. 11—14.
137а. Куксхафенъ отъ Г. Славяновъ. Год.
1 (1924), № 8, стр. 4—7.
138. Курортна Варна в ъ цифри отъ В.
Поповъ. Год. V (1928), № 2, стр.,5 и 6.
139. Курсъ за учители по плаване при
Б.Н.М.С. отъ Я. Друмевъ. Год. IV
(1927), № 8, стр. 12 и 13.
140. Къмъ Яржентина. — Спомени—отъ
Мичманъ З а ш е в ъ . Год. II (1925), №
6, стр. 10 и 11.
141. Легенда—Разказъ—отъ Д. Кованецъ
Год. III. (1925), № 4,. стр, 9 и 10.
142. Легенда за Черно море отъ Торосъ
Год. IV, (1927), № 5, стр. 11.
143. Легитимационни карти отъ Торосъ.
Год. III, (1926), № 6, стр. 1 6 - 1 8 .
144 Ледени планини отъ Сава Н. Ива
н о в ъ . Год. III,(1926), № 6 , стр. 12—14.
145 Ледената преграда на Дунава п р е з ъ
януарий 1928 година отъ Г. Панчевъ
Год. V, (1928), № 9, стр. 4—6.
146. Лента.. .."—Първа конференция за
ученически л е т о в и щ а в ъ Варна —
отъ Торосъ. Год. V, (1928), № 6,
стр. 14—16).
147. 1Лйа N№0,10, Яотапа отъ Г. Славя
н о в ъ . Год. V, (1928),№ 10, с т р . 2 и З
148. Литературния конкурсъ на Б.Н.М.С.
отъ Проф. Д-ръ Я. Ярнаудовъ. Год.
V, (1928), Кг 5, стр. 2 и 3).
149. Лоия— Р а з к а з ъ — о т ъ Кирилъ Добревъ. Год. IV, (1927), № 1, стр. 1 0 - 1 4 .
150. Лътната ученическа колония в ъ гр.
Варна, о р г а н и з и р а н а отъ Плевен
ския к л о н ъ на Б . Н. М. С. п р е з ъ
1925 г. Год. 11!,(1926),№3, стр.5—7.
151 Лътната морска ученическа колония
на Софийската мжжка гимназия в ъ
с. Гьозекенъ п р е з ъ 1926 год. отъ
Б. Д о б р е в ъ . Год. IV, (1927), №, 2,

стр. 8—10.

Грд. V. Брой 10.
152. ЛътннтЪ морски колонии отъГ.Славяновъ. Год. II, (1925), № 5, стр. 1 и 2.
153. Малко история за водния спортъ
отъ Инж.-Корабостр. Пампуловъ.
Год. III, (1926). № 10, стр. 14—16.
154. М о ж е ли българинътъ да обикне
морето отъ С. Черноморски. Год. I,
(1924), № 6, стр, 9 - 1 0 .
155. Минната атака на 8 юний 1877 го
дина надъ гр. Русе отъ В Верещагинъ—Превела М. Михайлова —Год.
V, (1928). № 5, стр. 9 - 1 1 .
156. Молитва—Стихове—отъ Северовъ.
Год. I, (1924), № 5, стр. 3.
157. Море отъ Зл. Чолакоза. Год. Ш,
(1926). № 10, стр. 12.
158. Море—Стихове—отъ Ник. Вас. Ракитинъ. Год. V, (1928), №6, стр. 1 и 2 .
159. Море—Композиция—Музика отъ Л.
Келеръ.—Превелъ Н. Начевъ. Год.
V (1928), № 10, стр. 5
160. Морето и океана въ риболовно от
ношение отъ Б. Станевъ. и Я. Нечаевъ. Год. V (1928), № 2 , стр.15и16.
161. Морето_въдоезията на Ив. Вазовъ./
отъТлч. Мутафовъ. Год. I (1924), №*
10, стр. 9 и 10.
162. Морето.—Стихове—отъ Николай П.
Мждровъ. Год. II (1925), № 4 и 10,
стр. 1.
163. Морезнание отъБ. Скрежинъ. Год.
II (1925), № 9, стр. 5 и 6.
164. Море и туризъмъ отъ Т. Брънековъ.
Год. II (1925), N° 9, стр. 14.
165. Морето—Стихове—отъ М. Москов.
Год. 111 (1926), № 5, стр. 1.
166. Морето въ българската поезия—4
статии—отъ Добринъ Василевъ. Год.
V (1928), № 4, 5, 6 и 7.
167. Морето и Пенчо Славейкоъотъ Ем.
Мутафовъ. Год. II (1925) № 3, стр.
8—11.
168. Морска змия отъ Я. Н. Год. III (1926),
№ 6, стр. 20.
169. Морска болесть отъИосифъЯ. Мановъ. Год. IV (1927), №8, стр. 9 и 10.
170. Морската авиация на Англия—Преводъ отъ С. Черноморски. Год. V
(1928), № 8, стр. 6 и 7.
171. Морски бой—Стихове—отъКирилъ
Христовъ. Год. V (1928), Я° 10, стр. 4
172. Морски вЪтъръ—Моряшки маршъ*
—Стихове отъ Т. Траяновъ. Год. 111
(1926), № 5. стр. 1.
173. Морски л-Ьтовища и здравници
отъ Д-ръ Ял. НедЪлковъ Год.У,
(1928). № 6, стр. 3 - 5 .
174. Морски кнчгописъ Год I, (1924\
№-ра 1, 2, 3, 4, «, 8, 9. и 10: Год. II
(1925\ 1*-ра 1, 2, 3. 4, 5. б, 7 и 9;
Гоц. III П926) !Ьоа 1, 2. 4. 5. 6. 8.
9 и 10; Гоп, IV (1927\ №-ра 1. 2. 3,
4. 5. 6. 7, 8. 9 и 10; Год. V (19281.
№-ра 1, 2, 3. 4. 5. 6 7. 8, 9 и 10.
175. Морски новини Год I (1924), №-оа
1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. 8, 9 и 10; Гоя. II
( 1 9 2 5 \ № оа 1. 2, 3, 4. 5 6. 7, 8 и
10:Т"п. III (1926\ № ра 2, 3, 4, 5,
6. 7. 8, 9 и 10: Год. IV (1927), №-г>"
1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10: Год. V
(1928\ №-ра 1,2,3, 4,5, б 7. 8. 9 и 10.
176. Морски ратникъ отъ Г. С. Год. Ш,
( 1 9 2 6 \ № 4. стр. 1 и 2.
177. Морския лейтенантъ — МОРСКИ
епизод-ь отъМапокекияконфликть—
Ра>казъ—отъ Е- Могенъ. Прев»л-ь
Зап лейт. Зидаровъ. Год III. (1926)
№ 2, стр. 9 - 1 1 .
178. Морски Сговоръ—Уводна ст»тия —
Год. IV, (1927). № 1. СТР. 1 и 2
179. Морски спор 11 * отъ Иос»фъ Н.
Манов». Год. IV (1927), ** 10, стр.
16 и 17.
180. Морски спорт*. Год III (1926). №
9 и 10; Год. IV (1927). №-па 1, 2, 3
4. 5. 7, 8 . 9 и 10; Год. V (1928), №-га
1, 2, 5, б, 8, 9 и 10.
181 МорскитЪ р*би и околната со-Ьда
отъ Я. Нечаевъ. Год. IV (1927), №
6, стр. 12 и 13.

Морски Сговоръ
182. МорскитЪ състезания между Вар
ненския и Видинския спортни ле
гиони отъ Б. Н. М. С. отъ Сава Н.
Ивановъ. Год. V, (1928), № 9, стр.
12—14.
183. Морскиятъ музей въ Берлинъ отъ
Инж. корабостр. Пр. Пампуловъ.
Год. 1 (1924), № 9, стр. 7—9.
184. Морскиятъ ни риболовъ отъ Я.
Нечаевъ. Год. III (1926), № 4 и 5.
стр. 1 3 - 1 5 .
185. Морско Л-БТО — Рецензия—отъ В.
Ставревъ. Год. III (1926), № 3, стр.
15 и 16.
186. Моряшка майка — Стихове — отъ
Евг. М. Год. V, (1928), № 4, стр. 1.
187. Моряци—Стихове-отъ Капитанъ
Лейтенантъ Вариклечковъ. Год. II,
(1925), № 2, СТР. 1.
188. Моряци—Стихове — отъ Николай
Мждоовъ. Год. 11, (1925), N2 6, СТР. 1.
189. Моряци въ Йерусалимъ—Разкзгь
—отъ М. П. Р. Поевелъ П. Я. Шишиовъ. Гоц. III (1926), № 5, стр. 13 и 14.
190. Моряци и техници отъ Инж. Б.
Кжневъ. Гоц. V, (1928), № 1,стр. 3.
191. Моряци. Остави ме майко мила.
\ На моретч. Я кажи ми месечник-».
Ношь коай морето — Стихове—отъ
И. Н. Булевъ. Год. V (1928), № 8,
стр. 1 и 2.
192. Моряци. По море. Нощь край мо
рето. — Стихове — отъ Емилъ Ив.
Георгиевъ. Год. V (1928), № 9,
стр. 1.
193. Мжка отъ В. Каратеодоровъ. Год.
V (1928'», № 4, стр. 1.
194. На бръга—Разкачъ—отъ Ем. Му
тафовъ. Год. 11 (1925),№5, стр. 12и13.
морска битка —
195. Наваринската
Превелъ Д. В.—Год. IV (1927), №10,
сто. 17 и 18.
196. Надгробните камъни на преднит*
на Стефанъ Капяджа отъ К. Ши.
Гоц. III (1926), № 5, стр. 8 и 9.
197. Назначение и тонажъ на нашия
флотъ отъ Мичмачъ Г. Пеиовъ.
Год. II (1925), № 5, стр. 11.
198. На морския бпЪгь—Стихове—отъ
Въскоесений. Год. V (1928), № 2,
стр. 1.
{199. Народна п*сеньотъЗл. Чопаков».
Г'Д. IV (1927), № 10, стр. 15 и 16.
200. Настоящия и бжцещъ военен*
фпотъ на Югославия — Пре»елъ—
Н.Фурнаджиевъ.Год. II (1925), № 3 ,
сто. 7 и 8.
201. На „Строги" отъ Мичманъ Панчевъ. Год. 1 (1924), № 2, стр. 7 - 8 .
202. Началото на българския воененъ
черноморски флотъ—Поевоаъ—отъ
П. Я. Шчшковъ.Год.Ш (1926), Ха 4,
сто. 3—6.
203. Нашия дър«»ав»н* фпотъ отъ Г.
Пецовъ. Год. II (1925), № 9, стр. 9—11
204. Н е щ а с т и е т о при с. Б-вла. Гсд. 111
(1926), № 6. стр. 1 и 2
205. Никола Рачевъ отъ И. М. Год. III
(1926), № 5, стр. 7 и 8.
г
206. Нова работилница за л дки въ
Ваона отъ С. Ч»рноморски. Год. II
(1925), № 2, стр. 8.
207. НовитЬ морски бани въ гр. Ваона
отъ Г. Славяновъ. Год. III (1926),
№ 10, стр. 5—8.
208. Ново дрчжестЕо за мореплявяне
отъ Г. Слявяновъ. Год. III (1926),
№ Ю. стр. 2 и 3.
209. НовитЬ руск" хидрографски из
следвания въ Черно море отъ Я.
Сп. Разбойч-ковъ. Год. V (1928),
№ 7, стр. 7—12.
210. Ново мнен»е за произхода на име
ната Червен", БЪло и Черно морета
отъ Сава Н. Ивановъ. Год. III (1926)
№ 2. стр. 1 и 2
211. Новоросийска бора отъ Сава Н.
Ивановъ. Год IV (1927), № 3, стр.
9-11.
212. Нуждата отъ предсказване на

Стр. 29.

213.
214.
215.
216.
217.

218.

времето за мореплаването отъ Са»а
Н. Ивановъ. Год. I (1924), № 8,
стр. 3.
НЬколко бележки за гр. Бургазъ
отъ Ппоф. Я. Иширковъ. Год. II
(1925). № 1, стр. 1—2.
НЬщо за водиия спортъ въ Ямерика отъ Д. Ятанасовг. Год. V
(1928), № 9, стр. 15.
Обичайте морето отъ Сава Н. Ива
новъ. Год. I (1924), № 1, стр. 1—3.
Обичамъ майко морето—Стихове
—отъ Северовъ. Год. II (1 с 25), №
8. стр. 1.
ОкеанскитЬ течения въ океанографическо, биологическо, метео
рологическо и хидрографическо от
ношение отъ Сава Н. Ивановъ. Год.
V (1928), № 5, стр. 6 - 9 .
Организацията на държавния рус
ки ТЪРГОВСКИ ф-отъ—Прев^дъ—отъ

Мичмянъ Зашевъ. Год. III (1926),
№ 4, стр. 9 и 10.
219. Организация на пристанищата и
вопчитЪгъ^бч^ния въ Ромъния отъ
К. Год, V (1928). № 4. стр. 3 и 4.
220. Останки корабни с е нпсятъ—Стих>ве—отъ Северовъ. Год. I (1924),
№ 3, стр. 4.
221. ОстровигЬ Шницбергенъ въ Нор
вежко вла пение—Превоцъ—отъ Н.
П. И. Год, И (1925). № 3, стр. 14.
222. Отчетъ за дейностьта на Вре
менния ржководенъ комитетъ «а
Ч"рномог>ския Научеиъ Институтъ
пр-зъ 1926 година. Год. IV (1927),
№ 8, стр. 17 и 18.
223. Отчетъ за пътната мооска коло
ния въ Взрна презъ 1927 година,
организирана гтъП ••виенския клонъ
на Б.Н.Н.С. отъ М. Милчевъ. Год.
V (1928), № 3, стр. 2—4.
224. Отчетъ за дейностьта на Времен
ния ржководенъ комитетъ на Чер
номорския Н»учен-ь Институт'»- за
1928 година. Год. V (1928), № 9,
стр, 16.
225. Отъ заточение—Разкя«ъ—1тъ П.
Л. Шишковъ. Год. V (1928), Кг б.
сто. 6—9.
226. ОфициаленъотвЬль.Гоп, 1 ( 1 9 2 0
№-ра 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9 и 10;
Гоп. 11 (1925\ №-оа 1. 2. 3, 4. 5, б,
7. 8. 9 и 10; Год. III (1926). № ра 1,
2, 3. 4, \ *, 7. 8. ч и 10; Год IV
(1927), № 2 и 8; Год.У (1928), № 9 ,
227. О ш е по въпроса за подводното
"осфорско течение отъ Я. Неиа-въ.
Г"д. V (1928), № 4, стп. 9 и 10.
228. Падане въ моое-о—Ря^иячъ—отъ
П. Я. Шишковъ. Год. II (1925), № 7 ,
СТР. 11 и 12
•229. Пазачътъ на <Ьяпч—Стихове—отъ
И. Ст. Иос^фовъ. Гоп. I (1924). № 8.
гто. 2.
230. Параходъ на Б.Н.М.С. отъ Г. СляРЯЧОВЪ. Год. IV (19271. № 5, стр. 1—3.

231. Параходното съобщени»" между
Поа^а и Х»мбургь отъ Д, Год. V
(1928>, № 4, стп. 17 и 18.
232. Петь-годишнината на Българския
Наооденъ МОРСКИ СГОВОРЪ

•

ОТЪ Г.

Славонгвъ. Год. II (1925). № 7,
стр. 2—5.
233. Пилотъ—Р"кя*ъ— отъП. Я. Ш»шковъ. Гоп. 111 (1926), №2, стр. 12 -17.
234. Пирати—Стихове—отъ Я. Пламеновъ. Год. V (1928), № 4, сто. 1.
235. Пиратството въ китайскигЬ нови
и опити за международна борба съ
него отъ Сява Н. Ивяновъ. Год. V
(1928), № 7. стр. 12 - 14.
236. Пловдивския р+ченъ спортенъ
легиокъ ' т ъ И. Л. О-въ. Год. IV
(1927), № 6, сто. 1 4 - 1 6 .
237. Повърхностни течен»я въ Черн"
мор» отъ Сава Н. Ивяновъ. Год. IV
(1927), Я* 4, стр. 8 - 1 0 .
237а. Пловдивския рЬченъ спортенъ

"Стр._ 30.
легионъ въ услуга на науката отъ
С. ч. Гоп, V (1928), № 6, стр. 18 и 19.
238. П о г р е б е н и е на море—Разкагь—
отъ П. Н. Ш-шчовъ. П д. 11 (1925),
№ 10, стр. 1 2 - 1 4 .
239. ПОДВОДНИ тече .ия в* Чез^о море
отъ Сава Н. Ивановъ. Год. IV (1927)
№ 5, стр. 7 - 1Л
240. П о д в о д н о или въчхопяно течен е
отъ Я. Нечаевъ. Год. IV (1927),
Л-г 9, стр. 7.
241. П о д в о д н о , а не възходящо тгчение отъ Сава Н. Изачовъ. Год. IV
(1927), М 10. сто. 6 - 1 0 .
241а. По Дунава до Ячтра отъ Н. Ю
На/м .въ. Год. IV (1927), .1» 7, стр.
11.и 12,
242. П о ж а р ъ на корабъ от-ь Хачсъ Доминикъ—Поевел-ъ — Ив. Хо. Пала
зовъ. Год. V (1928). Л? Ю, с р. ?
243. По море отъ Гю< д-2-Мочасач.ъ—
Превелъ
Н. П. Иваноьъ. Год. (
(1924), .1? 8, стр. 7—10.
244. По море-Прин»зча—Ст хове отъ
Г. Хр. Енчавъ, Год. IV ( 9 2 7 ) , .1? 10,
СТР. 1.
245. П о с е й д о н ъ -Стихове — отъ В. К.
П->повъ. Год. 1 (1924), .1? 1, стр. 4.
246. П о с е т е т е Сочополъ отъ Созо^о
л»ць.Год. III (1926), Д?6, стр 15 и 16.
247. По-силна отъ смъртьта—Рчзказъ
— Поавеп-ь Н. П. Илачовъ. Год. IV
(1927), .1» 10, стр. 14 и ]•>.
248. Поставенето нч ед нъ п о л в д е н ъ
кабелъ между Герраччя и ШЧРЦ-Я
—По-водъ О Т Ъ П. Год. V (1928),
.V 10. стр. 11 и 12.
249. Почвениять състявъ на черно
морското дъчо отъ Сава Н. Ивановъ.
Год. II (1925), Л? 4, стр. 5 и 6.
250. Появяването на новъ островъ въ
К ч с и й с к о море отъ Н. Евгеиовъ —
П ^ в е л ъ Сава Н. Ива"овъ. Год. IV
0 9 2 ? ) . Л? 9, стр. 8 в 9.
251. Поавилникъ за морскитъ ИРБЧНИ
СПОРТНИ л»гиони чъмъ клоновет-Ь
на Б.Н.Н.С. Год И (1925), Л? 2 и 3,
"Я

КОРИЦИТ-Б.

252. Правилникъ за фонда „Воденъ
гпоотъ" ппи Г. ^. Т. на Б. Н. М. С.
Гоя. IV (1927), Л? 9, на КОО'ЦИТ-Б.

253. Правилникъ за фонда „Ппавателни сжпове" при Варненския клонъ
на Б Н.М.С. Год. IV (1927), Л» 9, на
корицитт».
254. Правилникъ за фонда спасяване
лавяш« с е „Топорчо Данаиловъ".
Год. IV (1927), Л? 8, стр. 5 и б.
255. Правото ня зашита отъ Г. Славяновъ. Год. IV (1927). Л? 4, стр. 1—3.
256. П р е д ъ ескадрата—Разказъ отъ П.
Н. Шишковъ. Год. III (1926), Л? 6,
стр. 17—'9.
257. П р е д п о с т а в к и за развитието на
в о д ч м споптъ отъ Инж. Б. Кжневъ
Год. V (1928), Л? 5, стр. 12—17.
258. Презокеанско пжтувание на роторния корябъ—Превелъ" С. Ч. Год.
IV (1927), Л° 4, стр. 11.
259.Презокеанското летениенв Ришарь
Е. Бирдъ—Поевелъ Н. П. Ивановъ
Гоп. IV (1927), Л* 10, стр. 11 и 12.
260. Приказка за Варна—Фантазия—
[
отъ Ем. Мутафовъ. Год. 1 (1924),
Л? 7, стр. 9—10.
261. Примърна дейность отъ Г. С^авяновъ. Год. 111 (1925), Л°3, стр. 1 и 2.
262. Приносъ къмъ историята на морсквта търговия на града В ™ « отъ
П. Драгулевъ. Год. I (1624), Л? 4,
стр. 4.
263. Пристанища-моряци—инженери
отъ Г. Славяновъ. Год. IV (1927), .1? б,
стр. 5—7.
264. Пристанището вечерь.—Отъ Ка
рантината.—Рибарски хижи. Последенъ день.—Стихове. — отъ Иванъ
Ив. Тамамджиевъ. Год. V (1928),
Л? Ю, стр. 1.
265. Приходо-разходенъ бюджетъ за

Морски Сгоооръ

Год. V. Брой 10.

1929 г. на Гл. Упр. ТЪло на Б.Н.М
231. Рибари—Разказъ—Превелъ Н. П.
С. Год. V (1928), Л?7, нч корицитв.
Ивановъ. год. V (1928), Л? 9 и 10.
266, Програма за дейностьта на Б Н.
292. Рибарство и отраслитъ му.гбд. Ш
М. С. презъ първата редовна годи
(1926), Л?-Р1 4, 5, 6, 8 и 10; гои. IV
на. Год. I (1924), Л? 1, стр. 12—13.
(1927), Л?-ра 1, А, 5 и 6; год. V (1928)
267. Програма за конкурса на Българ
Л?-ра 1, 3 и 4.
ския Народенъ Морски Сговоръ за
293. Ролята на търговечитъ флоти въ
нап сване цикълъ отъ морски П-ЕСживота на народигв отъ Кап. 11 р
ни Г< д. IV (1927), № 10, на корицитъ.
Б. Статгловъ. год. I (1924), Л? 6
2с8. Пропаганда на ме реката идея отъ
стр. 4—6.
Г Славяновъ. Год. V (1928), Л? 7,
294. Родно море. Рибарска п*сень. —
стр 2 и 3.
Стихове — отъ В. Павурджиевъ. год.
269 ь ъ р в о т о българско
паргх^дно
V (1928), Л? 7, стр. 1.
п р у ж е с в " отъ Л. Маналовъ. Год 1
295. Русенската ученическа л-Ьтна ко
(1924),.!» 2 стр. 1 2 - 1 3 .
лония въ Варна презъ 1926 година
270. Първиятъ Р'довгнъ о б о р ъ на
отъ С. Ч. год. IV (1927), Л? 1, стр.
_
Бъ/глр.клятъ Нзроденъ Мор ки
1-5.
Сговоръ въ гр. "-угас*. огъ П'Ш: 96. Русенския клонъ на Б.Н.М.С. въ Си
мяковъ. Гсд 1(19241, Л ? 9 , с т р 2 3
листра и Тутраканъ отъ Г. Панчевъ.
271. Първата морска изложба, отъ В. .
год. IV (1927), Л? 10, стр. 2 и 2.
Н кол^въ. Год III (1926), Л? 7, с-р.
297. РускитЪ пристанища п р . з ъ 1924
' 8-16.
година Поеводъ—стъ Н. М. год. II
272. Първиятъ науча«ъ конгресъ на
ПУ25Л .V 3, стр. 13 и 14.
инченгрно-архитгктното дружество
293. Руския флотъ вь Б^зертъ и моогтъ Г. Славя овъ. Год. IV (1927),
ското равновесие въ Черно и СръЛ? 8, стр. 6—9.
ди земно моретя—Преводъ—отъ Мич273. ПЬсни на рибарката — Стихове—
гчнъ 1р. Ст. Власевъ. гоц. И (1925^
отъ Стоянъ Олчевъ. Год. II (.1925),
Л? 6, ст1. 8 и 9.
Л? 7, стр 1.
299 Р-вка Дунгвъ отъ Сава Н Ивановъ.
274 П-Ьсень—Стихове
отъ Изкопай
год. 11 (1925А Л? 5, стр. 6 - 8 .
Мжаровъ.Год. III (1925), Л? 10. стр. 1
300. Р-вка Т у н д ж а , като възможенъ
275 Пжтуването на първчя български
естественъ вжтрешенъ воденъ пжть
уч:бенъ кръстосвачъ „Надежда"
—Резюме отъ осф- рвт-ь—отъ Ст. Дио ' ъ Бор но (Франция) до Варна отъ
митровъ. гоп. УП923ЛЛ г 10, стр. 6—9.
Г. Пецовъ. Гоп. III (1926), Л? 3,
301. Р-Ьчнит-Ь банч въ Ямбо"ъ отъ
стр. ч—11.
Тотю Брънековъ. год. У^19Г5) Л 3 2,
276. Пжтя Пучазъ—Русе—Варна ибъпстр. 7 и 8.
гарското търговско корзбо"лава««
302. Р-БЧНИЯТЪ пжть къмъ бпизкчя изотъ Цянко Каракун^въ. Год. IV
токъ (Мореплаването го Каспийско
П927), .13 3, стр. 6 и 7.
мор-;) отъ Но1)»еч — Превелъ Хр.
277. Развитието не гръикия търговски
. Витановъ. гол. I (1924), Л? 3, стр. 5 6.
фпотъ отъ Кчпитанъ II р. Б. Стате303. Св. Никола—Народна приказка—
гоъ-ь. Год. II (1925), Л5 7, стр. 9 и 10.
отъ Ст. Тр-ва. год. V ^1928), X 10,
278. Развоя на търговския фпотъ въ
• СТ".
Югоспявия—Превелъ Н. П. И. Год.
304. СвЪтене на черноморската вола
14 (1926) Л? 10, стр. 17.
отъ Сава Н. Иваневъ. год. V (1928А
279. Р а з д в о е н и я т ъ ор*хъ—Легенда—
Л? 1, стр. 4—6.
отъ До^ринъ Василевъ. Год. IV
305. Сегашното състояние на еховия
(1927). Л? 8. стр. 10—12.
дъном-Ьръ отъ й-г О.—Превелъ мич280. Разпред-Ьлеиие на температурата
манъ Зашевъ. год. III ("1926), Л? 2,
на черно*орскигв води въ дълбо
стр. 8 и 9.
чина отъ Сава Н. Ивановъ. Год. II
306. Село Кюприя отъ Стоянъ Д. Дра
П925), ^ 8, сто. 7 и 8.
гулевъ. год. II (1925), Л? 10, стр. 7-9.
281. Разпред-Ьлеиие на мъглигЬ и об307. Силата на морето—Разказъ—отъ
рвиитъ надъ Черно море отъ Сява
П Я. Шишковъ. год, IV (1927),
Н. Ивановъ, Год. III (1926). № 9,
Л? 2, стр. 12—14.
стр. 7 и 8.
308. Сими—Пжтни бележки—отъ Н. Б.
282. Разпред-Ьлеиие на морскит* рас
Германовв. год. 1У(1927), Л?3, стр. 15
тения и животни отъ Ю. Новосе309. Собствени води, като часть отъ
ловъ—Превелъ—Сава Н. Ивановъ.
държавната територия отъ Кап. II р.
Гоо. IV (1927), № 6, стр. 9 и 10.
Б. Стателовъ. год. 111 (1926), Л? 2,
283. Растителность и животъ въ Чер
стр. 2—7.
но море отъ Сава Н. Ивановъ. Год.
310. Солопроизводството въ Лнхиа/>о
1 (1924). Л» 10, стр. 3—4.
отъ Г. Славяновъ. год. I (1924),
284. Рашко Серафимовъ—Споменъ—отъ
Л? 5, стр. 4—6.
• Г. Славяновъ. год. IV (1927), № 9,
311. Сомовитъ в-ь услуга не ПлЪвенъ
СТР. 1—4.
отъ Ко. год. IV (1927), Л? 3, стр. 8 и 9.
285. Р е з о л ю ц и и взети въ Ш-ия редо312. Спасяване на водя отъ Сава Н.
венъ конгресъ на Съюза на Бъл
Ивановъ. год. IV (1927), Л? 8, стр. 2-6.
гарските МОРЯЦИ ВЪ гр. Бургасъ
312а. Способи за плаване отъ Г. Пе
презъ юпий 1928 година, год. V „
цовъ. гои. IV (1927),Л«3, стр. 17и18
(1928), И? 7, на сорицитъ.
313. СпортнитЪ лодки „Ва Ра №е* отъ
286. Р е з о л ю ц и и и решения на V. реСава Н. Ивановъ. год. I (1924), Л? 7
дов*нъ съборъ на Б. Н. М. С , съсстр. 7—8.
тоялъ се въ гр. В. Търново презъ
314. Среща—Разказъ—отъ П. й . Шиш
ИВГУСТЪ 1928 гопинв. год. V (1928),
ковъ. год. IV (1927), Л? 9, стр, 11—13.
Л? 8, на норицитв.
315. Старото име на Черно море отъ
287. Резултата оть нашия конкурсъ за
пооф. ГЗВР. Кацаровъ. год. II (1925),
написване цинълъ отъ морски пвсЛ? 2, СТР. 2.
ни. год. V (1928), Л^4, на иорицит-Ь.
316. С т р е м е ж а на Сърбия къмъ морето
288. Резултати
отъ миночистенето
отъ Г. Славяновъ. год. II (1925),
презъ св-Ьтовната война отъ С»ва
Л? 9, сто. 1—3.
Н. Ивановъ. год. V (1928), X 4,
317. Стогодишенъ «сбилей на руското
стр. 10 и 11.
хидрографическо управление отъ
289. Рибарското пристанище и тържи
С. Ч. год. V (1928), И? 2, стр. 18 и 19.
ще въ Кухсхафенъ отъ Г. Славя
318. С-ь Ятонския вътроходъ „Св. Проновъ. год. 1 (1924), Л? 10, Стр. 5—8.
рокъ Илия"—Разказъ —- отъ П. Л.
290. РиболовнитЪ проучвания предъ
Шишковъ. год. IV (1927), Л» 4,
българския бръгъ отъ Н. Нечаевъ. I
стр. 1 2 - 1 4 .
год. IV (1927), Л? 4, стр. 15.
' 319. С-ь Бориславъ—Разказъ—отъ П.

Год. V. Брой 10.
Л. Шишковъ. год. V (1928), Л? 8,
стр, 7—10.
320. Сьнь—Стихове—отъ Карлъ Виоле, , , ™въ- год. IV (1927), №2, стр. 1 и 2 .
321. С ъ с т а в ъ , плътйость и сопеность
на черноморската вода отъ Сава Н.
Ивановъ. год. И (1925), Х° 9, стр. 6-9.
322. С ъ с т е з а н и я т а между
морските
части в ъ Варна и резултатите имъ
отъ Сава Н. Ивановъ. год. V (1928),
Л-5 8. стр. 10—14.
323. С ъ с т е з а н и я т а на Вврненския Мор
ски Спортенъ Легионъ отъ Сава Н.
Ивановъ. год. V (1928). Л? 10, стр.
324. Съ х и д р о п л а н ъ „Ляпчевъ" н!>дъ
Варна и Евксиноградъ—Въ памятъ
на мичманъ II р. Ст. Пампуловъ—
о т ъ Пашмаковъ. год, 1 (1924), Л? 9,
стр. 9—11.
325. С ъ х р а н е н и е и поправка на русал
ките отъ Инж.-Корабостр. Пампул о в ъ . год,1У(1927), Л? 5, стр. 13-15.
326 С ж д б а — Разказъ—отъ Мичманъ
Върбановъ. год. II (1925), № 3,
стр. 12—13.
327. „ С ж щ и н с к о " пожарно учение на
парахода-Разкчзъ-Превелъ П. Петковъ. год. II (1925), Л? 1, стр. 9—10.
328. Т е м п е р а т у р а т а на въздуха напъ
Черно море и бреговете му отъ
Сава Н. Ивановъ. год. 11.0925), Л? 6,
сто. 3—5.
329. Т е м п е р а т у р а т а на повърхностните
черноморскч воли отъ Сава Н. Ивановъ. год. II (1925), Л? 7, стр. 7—9.
3 0. Тихо моче—Стихове — отъ Любо
МИРЪ Безсребърнч. год. II (1925).
Д? 6, стр. 1.
331. Т о ч к а 20-та отъ дейната програма
на Б Н.МХ. отъ И. Б. Скрежинъ.
год. II (1925), № 5, стр 3—5.
332. Т р е н и р а н е на плувеца отъ Г. Пеиовъ. год, IV (1927), № 8, стр. 14—17.
333. Т р е т и рчповенъ съборъ на Б.Н.М.С.
отъ Г. Славяновъ. год. 111 (1926),
№ 7, стр. 1 - 7 .
334. Три юбипея в ъ Русия отъ Г. С.
год. V (1928), Л? 7, стр. 18 и 19.

Морски Сговоръ
335 Т у р с к и я т ъ тт рговски флотъ отъ
Тодоръ Лнгеловъ. год 1 (1924), Д?
9, стр. И .
335 Турския търговски флотъ — Преводъ- — отъ Д. год V (1928), -\? 1,
стр. 8.
337, Т ъ р г о в с к о т о корабоплаване V насъ
и нашите съседи отъ Инж. Б. Кжнев>. год. V (1928), Л? 3, стр. 4—6.
338. Т ъ р г о в с к о т о мореплаване в ъ света отъ Д-ръ В. Петковъ. год. V
(1928), № 10, стр. 10
339. Т ъ р н о в с к и я т ъ съСоръна Б.Н.М.С.
отъ Г. Славяновъ. год. V (1928),
Д? 8, стр. 3—?,
340 „Тъ"„. — Разказъ — отъ Торосъ.
год. 111 (1926), Л? 3, стр. 10—14.
341 У м и р а н е т о на рибата въ Ваякьойско г о езеро отъ Я. Нечаевъ.
год 111 (1926), Л? 10, стр. 13 и 14.
342. У н и в е р с а л н а плаваща турбина отъ
Крумъ Д. Дммитровь. год. V(1928),
Д? 4, стр. б 7.
I
I 343. У п р а в л е н и е на чуждите приста
,
нища отъ Г. Славяновъ. год. IV
I
(1927), Л? 10, стр. 3 - 6 ; гоп. У(1928),
!
Д? 1, стр. 6 и 7.
344. У ч и т е л с к а т а конференция въ гр.
|
Варна <-тъ Ст. Бръчксвъ. год. IV
I
(1927\ Д? 6. стр. 4 и 5.
(345. Ф И Н И К И Й Ц И Т Е и връзките имъ с ъ
Черно море отъ Сава Н. Ива-овъ.
| ^
год. I (1924), Д? 9, стр. 4 - 6 .
|
346. Ф о н д ъ легни морски колонии, год.
11 (1925), Л? 9, на кориците.
|
347. Х а в ъ р с к и г Ъ пилоти—Ра?кгзъ —
отъ Бонкаръ. Превелъ П. Я. Шишков=. год 111 (1926),Л?1, стр 10 12.
' 348 Х е л г о л а н д ъ отъ Г. Славянов>.
год. I (1924), .V 2, стр. 5—6.
I
върху
I 349 Х и м и ч е с к и изследвания
състава на черноморската вр а и
на Н-БК; и на езерата нипочрчй Чер
но море—Рецензия—отъ С. Ч. год.
IV (1927). Л? 2, стр. 19 и 20.
Х и м и ч е с к и изследвания
върху
550. продукти отъ солницит* в ъ Янхиало, Атанаскьой и Провадия—Рецен-

С п и с ъ к ъ на
Лнгеловъ, Ив.—107.
Лнгеловъ, Т.-49, 50, 133 и 335.
Л. П.—5.
Лрнаудовъ, Проф. Д-ръ Ян.—148.
Лтанасовъ, Д.—214.
Безсребърни—25 и 30.
Божковъ, Инж.-мех. Пнлковникъ—68.
Боневъ, Ив.—351.
Бонкаръ.—347.
Б р ъ н е к о в ъ , Т.—164 и 301.
Б р ъ ч к о в ъ , Ст.—123 и 344.
Булевъ, И. Н.—191.
Белчева-Багяна, Елисавета—361.
Вариклечковъ, Ив.—187.
Василевъ, Добринъ.—166 и 279.
Верещагинъ, В.—155.
Виолетовъ, Карлъ.—320.
В. Н.—91
Вогакъ—87.
В. П . - 5 7 .
Възкрасений.—148.
Върбановъ, мичманъ—326.
Вюлиетъ, Л.—13.
Вюстъ, Д-ръ Г.—73.
Георгиевъ, Ем. Ив.—192.
Германова, Н. Б.—308.
Гиневъ, Д-ръ Д.—89.
Г. С—21, 43, 45, 176 и 334.
Димитровъ, Крумъ Д.—342.
Димитровъ, Ст.—300.
Добревъ, Б.—151.
Добревъ, Кирилъ—149.
Доминикъ, Хансъ—242.
Драгулевъ, Я.—306.
Драгулевъ, П.—262.
1)-г О.—?№>.
Друмевъ, Янг.—139.
Евгеновъ, Н.—250.

Стр. 31.
з и я - о т ъ С. Ч. год. IV (1927), .V 3.
стр. 19 и 20.
351. Х р а н е н е съ риба отъ Ив. Боневъ.
год. II (1925). Л? 6, стр. 6.
352. ХлЪбаркитБ—Разказъ—отъ П. Л.
Шишковь. год. V (1928), Л? 3, стр.
11—14.
352. Ц в ъ т ъ и прозрачность на черно
морската вода отъ Сава Н. Ивановъ
год. 111 (1926), Д? 5, стр. 9 - 1 1 .
354. Ч е р в е н и я флотъ—Преводъ — отъ
Н. М. гоп. II (1925). Л? 2 стр. 9.
355. Ч е р н о м о р с к и делфини отъ Сява Н.
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Параходъ „Евдокия" край острозитв „Св. И в а н ъ " иГ„Св. Петъръ" при Созопопъ.
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Рис. о т ъ Ял. Мутафовъ 1928 г.
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Якционерно Дружество за памучни прежди
„ЦЯРЬ БОРИСЪ"—ВЯРНЯ

58

Произвежда първокачествени памучни прежди.

Най-голъма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени—ето' какво
отличава българскигв прежди
отъ чуждигв.
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ПРЕДПОЧИТЛИТЕ БЪЛГЯРСКОТО

ПРОИЗВОДСТВО!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТъ „ЦЯРЬ БОРИСЪ" !
«Продажби чрезъ генералнитъ представители:
СУЗИНЪ И С-ие ЯКЦ. Д-ВО, СОФИЯ—ВЯРНЯ.
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! х . м.г КИТРИ1
НОПУЛО"А.Д.
ВАРНА.

Тютюневата = п
|

Фабрика

Телефонъ № 270.
\
Постояненъ складъ на
[
СТРОИТЕЛНО-ДЕКОРЯТИВНИ >
МЯТЕРИЯЛИ:
безиръ, терпентинъ, лакове, растителни
и индустриални масла, рибени, мине
рални, цилиндрови и-др.

М.К.Авгериниди

Богатъ изборъ отъ разни бои за кораби и '
здания, лакове за лодки и други.

ВАРНА

„МОМИЧЕ"!
!

на

Четки всЪкакъвъ видъ.
Бензинъ, парафинъ, блакъ,. смола, колофонъ и химикали.

произвежда винаги найдоброкачествени и

I

Вжжа, канапи.
Главни представители на гумени царвули отъ фабрика „КАУЧУКЪ".
|

ароматични папироси. |

Ю—2 |

3—2 I

-

Братя Теневи
ВАРНА.
скллдъ

;
;

колониалъ—железария—джа- >

мове—безиръ й др.

|

НА ЕДРО.

I

Телегр. адресъ :ТЕНЕВИ.

Телефонъ № 71. I
'• ' 2 ;

Василъ Хр.

1 ——
I

"Поповъ & Синъ

Варна, ул. Преславска № 33.
СКЛЯДЪ ОТЪ ВЪЛНЕНИ ПЛТОВЕ.
Държавни доставчици.
Винаги1 на складъ най-добъръ изборъ
отъ английски и български платове за
костюми, манта, пардесюта, балтони,
офицерски трика/ кастори и др.
Цени конкурентни.

:

Ю—2

ТУРЕНА Е ПОДЪ ПЕЧАТЪ

„ЧЕРНО МОРЕ"
общодостъпни студии
КНИГЛ II
отъ САВА И. ИВАНОВЪ
цена 30 лв. .
За поржчки обръщайте се къмъ
автора (ул. Македонска 98 — Варна)
или къмъ Главното Управително
ТБЛО на Българ. Народ. Морска.
Сговоръ (ул/ Царь- Борисъ №6—
Варна.)

| '

Поправка. Въ разказа на г\. П. Шишковъ
— „Отъ заточение", помъстенъ въ кн. № 9
отъ нашето списание, стр. б—9, е пропустнато следното изречение: „— А защо
стана американски поданикъР" То требва
да се вмести въ втората колона на стр. 9,
следъ 23редъ ипредъ изречението: „—На
лагаше МИ Се...".
Отъ редакцията.

Съдържание: 1) Варна, пристанището вечерь.—Рибарски хижи.—Последенъ день — Стихове отъ
Иванъ Ив. Тамамджиевъ; 2) Ь>да пат1а Вотапа отъ Г. С. 3) Морски бой отъ Кирилъ Христовъ:
4) Море—пъсень—превелъ Н. Начевъ; Ь)Ргъка Тунджа отъ Ст. Димитровъ; 6) Търговското море
плаване въ свгьта отъ Д-ръ Г. Петковъ; 7) Поставянето на подводенъ кабелъ между Германия
и Швеция—превелъ Д.; 8) Опасна среща—Разказъ—отъ П. А. Шишковъ; 9) Се. Никола—'Народна
приказка—преразказала Ст. Тр-ва; 10) Рибари—Разказъ—Преводъ отъ Н. П. Ивановъ; 11) Морски
спортъ—Състезанията наВарненския Морски Спортгнъ Легионъ при Б.Н.М.С.—ОУЪ Сава Н. Ивановъ;
• 12) Официаленъ отдгьлъ; 13) Морски новини; 14) Морски книгописъ;
15) Систематически указатель отъ'Сава Н. Ивановъ.

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО ЯНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ФАБРИКА АЛЕКСАНДЪРЪ" - Габрово
Производство на чисто вълнени преждишц платове.
• поп

5-ТЕ ЬЯШЕ-ТЕХТ1ЬЕ ЯгШИУМЕ РЯК
»
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РаЪпцие Аюхапйгез"- ОаЬщуо < * >
РНВК1СЯТЮМ Ь Е 8 0 1 У Е К 5

Т155С15 ЕТ Р11.8

ПППП

:

.ЯШЕ.

•

Почетенъ дипломъ, златни и сребърни медали отъ изложенията въ Парижъ 1900,
Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Янверсъ 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907.
Телеграфически адресъ:
ФЛБРИКЛ ЯЛЕКСЯНДЪРЪ —ГЯБРОВО.

Ядгеззе ШедгарЖцие:
РЯВКЮиЕ НЬЕХНМОКЕЗ, ОаЬгоуо (Ви1даНе)
10—1.

ХРИСТО Р. БОБЧЕВЪ
СИНОВЕ-ГАБРОВО
Предачна фабрика за финни прежди
отъ мъхтни и европейски вълни.
Постояненъ депозитъ отъ първокачественъ гайтанъ.
Телегр. адресъ: „БОБЧЕВИ"

Основана 1859 год.

Телефонъ № 4.
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