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Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
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Брой 10. Год. X.

В.Игнатовъ.

• '
• ПОГЛЕДЪ
Изтеклата година, макаръ и да остана подъ
знака на тежката стопанска криза, която изживя
ваме, не може да не се отличи отъ другите преди
нея по деятелностьта, упражнена въ борба съ об
щото бедствие. Тя даде, както за,целия СВ-БТЪ, та
ка и за нашата страна, резултати, служащи за ос
нова на новото, което се набелязва въ перспекти
вата на бждещето.
Ние ще набележимъ по главните линии на
деятелность, която засега морска България. Изтек
лата година беше особено оживена въ това отно
шение. То се длъжи отчасти на обстоятелството,
че стопанската дейность е неразделна отъ морска
та такава, но до голяма степень то е резултатъ и
на нарастналото обществено съзнание у насъ, че
водните пжтища еж главните фактори за икономи
ческия подемъ, който се очаква.
Въпросътъ за нашия излазъ на БЪло море бе
ше центъръ на всички наши политически срещи и
обектъ на неотслабващо обществено внимание.
Този въпросъ обедини около себе си като въ
фокусъ мнението на иначе крайно раздробените
и взаимно отричащи се политически течения и съз
даде едно р-Ьдко за нашия общественъ животъ еди
нодушие. Днесъ нЪма две мнения за значението на
Б-Ьломорието въ нашия бждещъ стопански животъ.
Усилията на всички фактори се насочиха къмъ до
стигане на тази цель, която съ право се издигна
до степень на народенъ блЪнъ.
Оживения въ дипломатическо отношение жи
вотъ презъ т а з и г о д и н а се движеше подъ
знака все на този въпросъ, а правотата на българ
ската теза и твърдостьта, съ която тя б е отстоява
на, не може да не еж направили своето въздействие.
Като се започне отъ международните срещи на
Дружеството за балкански конференции и тези
въ Женева, и се върши съ срещите на владетели
т е на балканските държави, този въпросъ домини
ра съ своята жизненость за насъ и съ опитите, той
да бжде разрешенъ.
Презъ тази година стана откриването и на ж.
п. линии, които еж части отъ бждещия големъ
пжть отъ Дунавъ до Б е л о море.
' > •
Все презъ тази година се постигна най-после
съгласие за постройката при Русе на плаващъ мостъ
(геггу Ьоа1), който ще свърже българските желез
ници съ ромжнеките, а следователно съ цела Ев-

НЯЗЯДЪ.
ропа. Това е единъ етапъ отъ голЯмата идея за
постройка на постоянеиъ мостъ, който ще бжде
крайното звено на големия пжть къмъ БЯло море.
Той се оежществява постепенно, на части, споредъ
силите и възможностите ни, но съ познатата упоритость на българина.
Не остана назадъ и въпросътъ за създаване на
българско корабоплаване по р. Дунавъ. Макаръ че
разрешението на този въпросъ се отложи, той бе
ше обежжданъ отъ стопанските фактори, каквито
еж М-вото на земледелието, Българската земледелска банка, М-вото на тьрговията и това на желез
ниците.
Разрешаването му ще последва обаче, следъ_
като влезе въ сила изработениятъ пакъ презъ тази
година „Законопроектъ за поощрение на българск.
корабоплаване"^ Той ще създаде условия за раз
витие на корабоплаването ни така, както законътъ
за поощрение на индустрията успе да издигне стра
ната ни въ индустриално отношение почти до пълна
незазисимость.
Най-после, не можемъ да не отбележимъ, че
пакъ презъ тази година се създадоха условия за
увеличение на плаващия паркъ на Б; Т: П. Д ство.
То пристжпи къмъ покупка на нови параходи. Това
се посрещна отъ всички стопански фактори съ~ радость и съ облегчение. Бълг. Т. П. Дружество,
главниятъ факторъ за нашите презморскй търговс
ки връзки, влезе въ пжтя на истинско сътрудни
чество съ стопанска България.
Изтеклата година ни даде картината на на
растналия общественъ интересъ къмъ морските
въпроси и пълно единодушие между стопанските
фактори по техъ. Съ това може да се обясни об
щата насока на нашето строителство къмъ тази
область отъ страна на всички — държавни и частни
фактори.
Насъ не може да не ни радва този резултатъ.
Той е плодъ на дългогодишни усилия и горчивъ
опитъ отъ миналото. Бълг. Народенъ Морски
Сговоръ има не малко заслуги за това. Неговъ дългъ
е да продължи своята полезна дейность съ неот
слабваща енергия до пълното възтържествуване
на морската идея. Защото бжцешето на страната
е въ връзка съ международния обменъ, който ще
бжде гарантиранъ чрезъ водните пжтиша и собст
веното ни мореплаване.
в. Игнатовъ

Н. Вапцаровъ.
О-ВЪ МЯРМЯРЛ.*)
Ти ли си Марма? Колко е меко твоето име,
колко е ласкаещо и топло, като че ли ласка на
южна любовь. Ти ли си Марма? Д защо името ти
свива болно всеко българско моряшко сърдце?
Затова ли, че по на северъ останаха те, за да не
се върнатъ никога вече? За да не чуятъ никога
яростната симфония на Черно море, да не чуятъ
никога неговата песень, която събира акордите
на далечните степи и легендата на родния Бал*) По скучай годишнината отъ загиването на „Варнавъ Мраморно море.

канъ? Ти ли Марма? Ние пристигнахме и надъ насъ
почна дъждъ. Марма, това еж нашите сълзи. Отгоре пъплятъ облаци. Марма, това е черната скръбь
въ сърдцата ни. Отдоле морето почна глухо да
шуми: Марма, това еж ударите на тимпаните отъ
„Коль Славенъ". Марма, некога въ некоя нощь,
когато мине български корабъ, не излизатъ ли т е ,
съ зелени светящи очи, устните имъ не целуватъ
ли малкия флагщокъ, много ли еж тъжни, много
ли скърбятъ за Своето родно море? Марма, Марма..,

Г*д. X. Брой 10.

Страница 5.

Морски Сговоръ

Д-ръ Г. Пецовъ.

ЦИКЛОНИ ВЪ АТМОСФЕРАТА.
1. Атмосферни смущения.
ВсЬкиму е известно, че състоянието на атмо
сферата не остава едно и сжщо, а е подложено
на промени. Последните биватъ отъ периодиченъ и
непериодиченъ характеръ. Периодичните промени
на времето стоятъ въ тъсна връзка съ смяната
на деня и нощьта и на годишните времена. Ние
хората сме свикнали съ тъхъ и ги възприемаме,
като н е щ о обикновено и естествено. Не така
стои обаче въпросътъ съ непериодичното измене
ние. То е вънъ отъ всякаква законности и ни носи
всвкога изненади, приятни или неприятни, желани
или нежелани. Непериодичното промънение на вре
мето се дължи на тъй наречените атмосферни
смущения. Това еж всички ония аномалии, които
се явяватъ въ развитието и проявата на метеоро
логичните елементи *). Те еж едни отъ най-важ
ните фактори за понятието време и играятъ голъма роля при тъй наречената кратковременна
прогноза (предсказване) на времето. Че такива
аномалии сжществуватъ — можемъ да се убедимъ,
ако сравнимъ синоптичната**) карта на дадена
область, построена отъ сръднить данни на мете
орологичните елементи, съ синоптичната карта
наежщатаобласгь, построена само отъ даннить на
метеорологичните елементи за даденъ моментъ.
Особено добре изпъква тази»разлика за облас
тите на умерените и високите широти. На екватора и въ тропиците тия аномалии еж почти ни
щожни.
Въ зависимость оть големината, характера и
влиянието, което агмосфернитъ смущения упраж.нявзть, различаваме две годЬми групи:
1. пространствено-ограничени смущения.
2. пространствено-неогр.^ничени смущения.
Прострянствено-ограниченигв смущения представпязатъ ненормални изменения на метеороло
гичните елементи, а съ това и на времето, въ една
ограничена область. Най-важните отъ тъхъ, поз
нати и въ нашиГъ широти еж: локалниГБ (МБСТНИГБ) гьрмотевици, вихровите (циклоннигв) гърмотевици и студенигв и топлите вълни. За ГБЗИ вълни
напоследъкъ се говори доста много. ТЬ вече добиватъ популяренъ характеръ. Днесъ е почти на
пълно доказано, че ТБ СЖ именно причината за
появяването на ненормалните големи студове и
горещини.
Къмъ просгранствено-ограниченитъ смущения
требва да бждатъ споменати и тъй наречените
смущения отъ вихровъ характеръ. По своя строе ж ъ Г Б представляватъ вихрово движение на въз
душни маси около една вертикална или къмъ хо
ризонта наклонена ось. Къмъ тъхъ спадатъ позна
тата прахова вихрушка, водните гащи (тромбигв),
американските торнадоси и тъй наречените тро
пически циклони.
Пространствено неограничените смущения на
атмосферата се развиватъ въ ГОЛБМЪ маещабъ и
заематъ голъми области отъ въздушното море.
По своя характеръ и строежъ т.ъ спадатъ къмъ
*) Подъ метеорологични елементи разбираме следниГБ Фактори, отъ които зависи състоянието на атмосферата:
температурата на въздуха, атмосферното налвгане, влажностьта на въздуха, облацит* и валежитъ.
**) СиноптичнигЬ карти представляватъ една картина
за състоянието на метеорологичните елементи на една
по-голЪма или по-малка область, за даденъ моментъ.

вихровите движения. Имать голъмь диаметъръ
калка височина и несиметрично разпределение на
температурата. Явяватъ се най-често въ умерени
т е и средните широти и сж познати подъ името
„циклони и антициклони на умерената зона".
Настоящата статия има за цель да даде общи
и популярни понятия и обяснения за тия смуще
ния, отъ които изключително зависи състоянието
ма времето въ нашите широти.
2. Общи понятия за циклона.
Понятието циклонъ изразява едно особено
въздушно
т-Бло, което се характеризира съ
особено разпределение на атмосферното налЪгане, съ силата и направлението на вътъра, съ не
симетричното разпределение на температурата, съ
особеностьта на валежите и съ ръзкото промънение на времето. Присжтствието на циклонъ върху
една синоптична карта се открива най-лесно по
формата на изобаритъ *). Обикновенно Г Б СЖ за
творени криви линии въ формата на елипси. При
нъкои особени случаи те могатъ да се явятъ и въ
формата на правилна окржжность.
Въ ВСБКИ циклонъ различаваме две области:
районъ и центъръ (фиг. 1). Районъ на циклона е
оная область, която е заключена отъ изобарата
760 м. м. Последната е границата между цикло
ните и антициклоните. Подъ центъръ на единъ
циклонъ разбираме онази негова часть, която е
заключена отъ изобарата на най-низкото налегане, въ случая областьта въ изобарата 740 милиметра. Когато се говори за размъритъ на единъ
циклонъ, требва да разбираме големината на не
говия районъ. Когато, обаче, се говори за силата
му, требва да разбираме налагането въ центъра
на циклона — най-низкото налътане.

изо$лри.

Фиг. 1.

Понеже всеки циклонъ има формата на елип
са, то като мърка на неговия районъ служи голе
мината на осите на сжщата. За Америка отноше
нието на т^зи оси е 1 "9.; за северния Атлантически
океанъ —1"7., а за Европа —1 - 8. Обикновенно голъмата ось има направление отъ 5\У къмъ N0.
Големината и силата на единъ циклонъ не сж по
стоянни. Т Б могатъ да се увеличаватъ или намаляватъ. Обикновенно голъмата ось на европейски
т е циклони достига отъ 2000 д о 3000 клм.
*) Изобаритв сж линии, които съединяват* м-вста съ
еднакво атмосферна налъгане.
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Направлението и силата на ветровете въ областьта на циклона еж въ различните му части
различни. Съгласно закона за отклоняването на
въздушните течения върху земната повърхнина
направлението на циклонния вЪтъръ ще сочи ВСБкога въ Д-БСНО ОТЪ направлението на барометрич
ния градиентъ **). По този начинъ въ северната
часть на единъ циклонъ ще имаме източни, и се
вероизточни ветрове, въ западната — северни и
северозападни, въ южната — западни и югозапад
ни, а въ источната — южни и югоисточни (фиг. 1).
Всички тия ветрове образуватъ едно кржгообразно въздушно течение, което се стреми да се вти
ча въ центъра на циклона. За северното полу
кълбо това движение ще бжде насочено противъ
направлението на часовата стрелка, а за южното
по нея. Големината на отклонението на циклон
ния вЪтъръ отъ направлението на градиента, съ
други думи направлението на циклонния вЪтъръ
къмъ центъра на циклона, е различно, както въ
хоризонтално така и въ вертикално направление.
Въ южната и източната часть на циклона въз
душните течения се отклоняватъ силно отъ на
правлението на градиента и се втичатъ по-поле
гато. Обратно въ северната и западната му часть
тяхното отклонение е много по-малко и т е нахлувать круто къмъ циклонния центъръ.
Съ увеличаване на височината жгълътъ на
отклонението на циклонното въздушно течение отъ
направлението на градиента се постепенно увели
чава, достига предала 90° и кржгообразното дви
жение изгубва своя вихровъ характеръ. Че това е
така, ни показва направлението, което иматъ пе
рестите облаци въ областьта на единъ циклонъ.
Те се движать вс-вкога въ една посока, обратна»
на направлението на ветровете, които духатъ въ
долната часть на циклона.
Силата на въздушните течения въ областьта
на единъ циклонъ е сжщо различна въ различни
т е му части. Тя зависи изключително отъ голе
мината на градиента, което ще рече, отъ разли
ката въ налягането между центъра на циклона и
неговата периферия. Колкото тази разлика е поголтзма, толкова въздушните течения ще иматъ
по-голема сила. На синоптичните карти нейната
големина (големината на градиента) се познава
лесно по разстоянието между отделните изобари.
Тамъ, кждето последните преминаватъ близко една
до друга, ще имаме големъ градиентъ, следова
телно и голема сила на ветъра. Изследванията
на синоптичните карти показватъ, че изобарите
на европейските циклони иматъ своето най-големо сближение въ западната и южната часть на
циклона. Следователно тукъ требва да търсимъ и
най-силните ветрове. Съ приближаването къмъ
центъра на циклона разстоянието между изоба
рите се увеличава; въ зависимость отъ това и си
лата на въздушните течения постепенно намалява.
Въ самия центъръ т е еж вече съвършено слаби
или пъкъ изчезватъ. По тази причина циклонните
центрове се характеризиратъ вевкога като области
съ почти пъдно затишие.
Разпределението на температурата въ единъ
циклонъ е различно за различните му части. То
*) Подъ барометричен* градиентъ разбираме разли
ката въ налягането на две точки, които еж отдалечени
една отъ друга на едно разстояние отъ Ш клм. Напра
влението на градиента се яаява като най-кжсото разстоя
ние между две съседни изобари.

Год. X. Брой 19.

зависи отъ разпределението и направлението на
хоризонталните му въздушни течения (циклонните
ветрове). Предната (източната) часть на циклона,
въ която духатъ южни и югоизточни ветрове, е
много по-топла отъ задната (западната), кждето
господствуващите ветрове еж северните и севе
розападните. Променението на температурата въ
различните части на циклона не става постепен
но, а резко. Причината на тази особеность се
крие въ обстоятелството, че циклонното тело е
образувано отъ различно нагряти въздушни маси.
Последните не се смесватъ постепенно, а еж раз
делени резко една отъ друга посредствомъ тънки
преходни пластове, наречени „равнини на равно
весието". Тези равнини еж наклонени къмъ стра
ната на студения въздухъ и секатъ земната по
върхнина въ тесни ивици, отъ двете страни на
които се намиратъ силно отличаващи се по своя
та температура въздушни маси (фиг. 2).
Сеченията на равнините на равновесието съ
земната повърхнина се наричатъ фронтове на цик
лона. Те еж местата на най-големите циклонни
валежи и разделятъ областьта на циклона на две
части. Едната отъ техъ (а Ь с) съдържа топлите
циклонни течения и се казва топълъ секторъ на
циклона. Другата (а <3 с Ь), наречена студенъ сек
торъ, съдържа студените въздушни маси на цик
лона и обхваща почти отъ три страни топлия
секторъ.

Големината на двата сектора зависи отъ го
лемината на циклона и отъ годишното време.
Зимно време топлиятъ секторъ е по-големъ отъ
студения. Той заема почти трите четвърти отъ
района на циклона. По този начинъ зимните цик
лони се показватъ относително по-топли. Презъ
летото топлиятъ секторъ е силно намаленъ и за
пазва своя характеръ само въ една малка часть
отъ предната область на циклона. За негова сметка
се увеличава студениятъ секторъ. Така измененъ,
летниятъ циклонъ се явява като една система отъ
студени въздушни течения.
Презъ есеньта и пролетьта топлиятъ и сту
дениятъ сектори се почти изравняватъ.
Поради описаното разпределение на темпе
ратурите въ областьта на единъ циклонъ, последниятъ може да бжде разгледанъ като едно съста
вно тело, образувано отъ студени и топли въз-
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3. Постжпателно д в и ж е н и е на циклонигЪ.
Изледванията на синоптичнитъ карти показвать, че циклоните не еж локални (мвстни) обра
зувания. ГЪ иматъ едно по-малко или по-голямо
постжпателно движение и се явяватъ като пжтуващи въздушни т-вла. Яко съединимъ местата на
центъра на единъ циклонъ, въ който той се е намиралъ вчера и днесъ, ще получимъ направле
нието, по което циклонътъ се е движилъ. Нанесемъ
ли върху една карта средните направления, по
които циклоните еж се движили презъ едно да
дено годишно време, ще получимъ неколко осо
бено предпочитани посоки. Последните се нариричать „циклонни пжтища."За Европа тия пжтища,
еж изледвани за пръвъ пжть отъ немските метео
ролози Кьопенъ и Беберъ. Резултатътъ отъ ттзхнигЬ
излтздвания е показанъ въ долната фигура:

Фиг. 3.
Отъ нея се вижда, че въ Европа циклоните
предпочитатъ главно петь пжтища. Нъкои отъ
ТБХЪ иматъ своите разклонения. Прави впечатле
ние, че всички циклонни пжтища иматъ едно средно
направление отъ западъ къмъ изтокъ и водятъ
предимно къмъ ВОДНИТБ басейни. Освенъ това тЪ
не биватъ еднакво използувани. Това зависи отъ
годишното време. При все това можемъ съ положиталность да кажемъ, че най-предпочитани
еж пжтищата 1а и Уа. Последниятъ е отъ голЪмо
значение за състоянието на времето и у насъ,
понеже по него и неговите разклонения (Ус и Уа")
ние биваме посещавани отъ редъ атлантически и
италиянски циклони. Отъ голЪмо значение за със
тоянието на времето въ средна Европа е разкло
нението Ув. По този пжть тя бива посещавана често
отъ циклони отъ океански или срЪдиземно-морски
произходъ, които въ периода между юлий и на
чалото на септемврий носятъ големи наводнения,
а презъ зимата силни снажни бури.
Описаните циклонни пжтища не еж строго
постоянни. Въ зависимость отъ годишното време
т * се придвижвать по-южно или по-северно. Презъ
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студените годишни времена тЬ се преместватъ по
на югъ, а презъ топлите по на северъ.
Постжпателната скорость, съ която циклоните
се движатъ, е различна. Тя зависи отъ произхода,
състоянието и развитието на циклона и отъ годиш
ното време. Голема скорость иматъ циклоните,
когато еж въ началото на своето развитие. При
това летните циклони иматъ по-гол%ма скорость
отъ зимните.
Средната скорость на американските циклони
е 42 клм. въ часъ. Тези, които обитаватъ север
ната частъ на Ятлантическиятъ океанъ, се движатъ
сь средна скорость 30 клм. въ часъ, а европейс
ките циклони съ 43 клм. Това еж само средни
скорости. Истинските еж доста разнообразни и
променливи. Има случаи, когато циклоните се дви
жатъ съ скорость отъ около 80 клм. въ часъ, а
други—само съ 8 клм. Последните се задържатъ
въ областите, презъ които минаватъ доста дълго
и еж познати подъ името стационерни (стоящи)
циклони.
Върху първопричината за движението на цик
лоните еж правени много изледвания. Последните
водятъ до общото заключение, че вс^ки циклонъ е
за себе си единъ индивидъ, за чието постжпателно
движение е меродавно разпределението на темпе
ратурата и на въздушното налагане въ съседните
му области. Споренъ това схващане движението
на единъ циклонъ не тръбва да се разглежда
като постжпателно преместване на една въртяща
се въздушна маса, а като едно постоянно прииж
дане на нови въздушни количества къмъ предната
часть на циклона. Лредставитель на схващането,
че движението на единъ циклонъ е резултать отъ
разпределението на температурата въ съседните
му области, е английскиятъ метеорологъ Моонъ.
Обаче теоретически този възгледъ е обоснованъ
отъ немския метеорологъ Е. Екснеръ. Споредъ
това схващане циклоните се движатъ въ една по
сока, която стои перпендикулярно къмъ направле
нието на термическия градиентъ 1 . Съ това се обяс
нява източното и северо-източното движение на
европейските циклони. Знаемъ, че въ Европа термическиятъ градиенгъ е насоченъ отъ югъ къмъ
северъ, следователно перпендикулярната къмъ
него посока ще има едно направление отъ западъ
къмъ истокъ, именно посоката, по която се дви
жатъ европейските циклони.
Представители на твърдението, че постжпателното движение на единъ циклонъ зависи отъ
разпределението на атмосферното налягане въ
съседните му области, еж метеоролозите Кьопенъ,
Лей, Гюлбертъ и др. Всеки отъ ТБХЪ дава свое
собствено теоретическо обоснование на това гле
дище. Споредъ Гюлбертъ влиянието на налягането
може да бжде изразено съ следните три правила:
1) Когато центьрътъ на единъ циклонъ е
обкржженъ съ еднакво силни вътрове, той бива
запълненъ и циклонътъ оклудира (умира).
2) Когато около центъра на циклона духатъ
слаби вътрове, той се вдълбочава и се усилва.
3) Яко отъ едната страна на цйклонния центъръ въздушните течения еж по-слаби отколкото
на другата, то циклонътъ ще се движи по напра
влението на страната на слабитЬ вътрове.
') Направлението не термическия градиентъ е най
кжсата посока, по-която става намаляване или увеличаване
на температурата. На синоптичнитЪ карти тя се намира,
като прокараме една линия, която да минава перпендику
лярно къмъ изотермитЬ.
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Въ най-ново време се появи още една хипо
теза за направлението на движението на циклонитъч Неинъ представитель е голЪмиятъ и многоизвЪстниятъ норвежки метеорологъ Биеркнесъ.
Той дефинира своето скващане въ две правила:
*) Поляренъ фронтъ е границата между студенигЬ
(полярнитъ) въздушни маси и тъзи, които идватъ отъ тро
пиците.
Баронъ Е. Шпигелъ

1) Посоката на движението на циклоните,
които се зараждатъ на полярния фронтъ,*) е нап
равлението на самия фронтъ.
2) Центърътъ на единъ циклонъ, който не е
произлЪзълъ на полярния фронтъ, се движи по
една посока, която е перпендикулярна къмъ фронта
на топлия му секторъ.

КАТАСТРОФАТА СЪ „и 202".
Наградата отъ едно добро дъло и една необикновенна случайность
(Продължение)

Боже мой, лодката! Викането идеше изподъ
лодката, която вълните бЪха отдалечили доста отъ
насъ. Значи тамъ отдолу лежаха хора, живи по
гребани, които вдишваха, може би, последните ме
хурчета въздухъ, останали при обръщането на лод• ката. Само при мисъльта за подобенъ ужасъ, ледени
тръпки полазиха по гърба ми.— „Моряцитв на па
лубата!" заповъдахъ азъ, и когато всички въ мигъ
се събраха, обяснихъ съ трескаво възбуденъ гласъ:
„Довлечете лодката! Подъ нея има хора! Напредъ!
Бързо!" Всички се разтичаха. Вжжета и куки въ
мигъ бЪха довлечени на борта, и работата почна:
лодката не се помръдваше. Ние хлопахме отвънъ,
за да имъ дадемъ да разбератъ, 'че сме ги чули й
че ще ги спасимъ. Обаче въпреки отчаянитв уси
лия на моряците, тя се беше впила здраво въ во
дата и всички опити отиваха напразно.
Тогава Ларсенъ, рибарски синъ, единъ отличенъ момъкъ, безъ да му мисли много, превърза
съ въже пояса си, хвърли се въ водата и се гурна
• подъ лодката. Следъ. малко той се появи на
повърхностьта, мъкнейки подире си единъ товаръ;
измъкнахме го на палубата—спасениятъ имаше
видъ на мъртвецъ. Веднага започнахме съ разтривки
и изкуствено дишане, а презъ това време Ларсенъ,
следъ като пое няколко пжти въздухъ, наново се
гурна подъ смъртоносния капакъ. Тоя пжть Лар
сенъ се появи съ едйнъ исполински негъръ, който
беше още съвсемъ бодъръ, и когато наближиха,
той самъ си протегна нависоко ржцетЬ, за да можемъ ,по-лесно да го измъкнемъ.
„Пшзп!" 1 ) викна Ларсенъ, и като даде ,единъ
Здравъ ритникъ на лодката, изкатери се горе. Мо
ряците шегувайки се, му честитяха вече за английс
кия спасителенъ орденъ, който би требвало да по
лучи. Въ сжщность, той бъ- го заслужилъ.
И така ний имахме 18 гости на борта — за
единъ подводникъ доста внушително число. Последниятъ отъ спасенитЬ, англичанинътъ, бЪше инженерътъ на парахода. Той бърже се съвзе и найнапредъ попита за своя храбъръ спаситель. Едри
сълзи се търкаляха по бузигЬ му, когато стискаше
отъ благодарность ржцетв на Ларсенъ.—А пленениятъ английски капитанъ клатеше глава и не мо"жеше да дойде на себе си отъ очудване, че ние,
«варварите", бЪхме способни и на добри д-вла.
Слънцето току-що беше изгръ\по и осв-Ьтило
нашитБ посърнали и блъди отъ безсънната нощь
лица, когато единъ хубавъ, голъмъ платноходъ се
изпречи предъ насъ. Дадохме сигналъ на екипажа,
който напусна веднага въ три големи лодки гемията.
Съ известно съжаление потопихме тая красива гемия,
платната на която блестъха като снъгъ подъ лжчитъ
на утринното слънце.
Платноходътъ беше шведски. Лодките б%ха
') Свършено. (Б. р.)

големи, яки, съ сравнително малко екипажъ. Направихъ имъ знакъ да се приближатъ, и обяснихъ на
капитана, че имамъ 18 души екипажъ отъ английскиятъ параходъ „Ногза"; тия 18 души той требваше
да разпредели въ своитъ ЛОДКИ И на минаване край
Англия да ги стовари въ отечеството имъ. Капитанътъ почна да мърмори, но когато му обещахъ
провизии и одеяла за моитъ гости и освенъ това,
че ще ги тегля съ подводницата къмъ бръга, до
като ми е възможно, той се съгласи.
Следъ объдъ требваше да измънимъ курса
и следователно да се простимъ съ нашите гости.
Никога нъма да забравя тая раздела. Цълиятъ
екипажъ на „Ногза" бъше развълнуванъ. По-голъмата часть плачеха, а първиятъ офицеръ непрекжснато ми стискаше ржката съ най-искрени
пожелания да бжда н-вкога лъзнаграденъ за всичко
добро, което направихъ за него и хората му. Снаб
дени съ най-необходимото, , те се настаниха въ
шведскит^ лодки и още дълго време махаха съ
ржце.
*
,
•
* *
Кръвьта ми нахлува въ главата. — „Ног5а"!—
Боже мой, да. Но какво е станало съ спасените?
Дали еж стигнали благополучно бръта? Съ каква
цълъ ми задава тоя въпросъ капитанътъ и защо
ме гледа тъй изпитателно?Безъ да зная самъ какъ, отговарямъ на ан
глийски — Уез, згг, 1 зипк тпе „Ногза". 1 ) Успъхътъ
е неочакванъ. Англичанинътъ скача отъ местото
си, цъ\пата строгость отъ лицето му е изчезнала,
той идва при мене съ протегната ржка и стиска
моята сърдечно и продължително. — „Радвамъ
се", казва той, „че ми се удаде случай да срещна
тоя, който тъй благородно се отнесе съ наши
моряци."
И той. продължи съ сжщия любезенъ тонъ:
„Преди петь дена едйнъ отъ нашитЬ спомагателни
кръстосвани е прибралъ спасения отъ васъ еки
пажъ и го е стоварилъ на сухо. Те, разбира се,
веднага разправиха цълата история, но никой не
искаше да имъ пов-Ърва. Едва когато ни показаха
дрехитв и одеялата, които бъха получени отъ васъ,
убедихме се въ самата истина. Вашитъ приятели
отъ „Ногза" се погрижиха, щото тая история да се
разчуе изъ ц-Ьла Англия."
Той се двоуми малко и добавя: „Азъ ще съоб
щя веднага и на другитв, че вие сте героятъ на
„Ногза"—извинете ме за моментъ." Азъ оставамъ
самъ.
Радостно вълнение ме обзема при мисъльта
за неочаквания и благоприятенъ обратъ на моя
разпить. Какво нъщо е еждбата и колко. странни
еж понъкога нейнитЬ капризи! Не б^вше ли цЬпо
щастие за мене, че точно три дена преди пленя') Да, г-не, азъпотопихъ „Ногза* (Б. р.)
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ването ми, имахъ случая да извърша едно „добро изменили!" Следъ това той се обръща къмъ офи
дело", което изглежда е направило силно впеча церите, на които разказва накратко за нашето
тление на нашитЬ неприятели и което безъ съм старо познанство и завършва съ думитЬ: „Това е
нение щ%ше да облегчи значително и моята единъ мой старъ приятель, .съ когото бихъ желалъ
участь.
да остана малко насаме."
Ние се разговаряме ц-Ъли два часа. Никога не
Язъ съмъ съ намерение да използувамъ тоя
съмъ
си помислилъ, че една случаиность може
козъ, който самата сждба ми е тикнала въ ржцете,
и нЪма да се дамъ на англичаните, въ това могатъ да има такова гаггБмо значение въ моя животъ.
Язъ съмъ се разположилъ удобно въ мекото кресло,
да бждатъ сигурни.
пия съ наслаждение изстудено виски съ сода и пуша
Капитанътъ се връща. Колко учтивъ е той
най-финно качество цигари. Времето минава неза
сега! Неговиятъ най-висшъ началникъ желае да
белязано. Ние говоримъ за миналото, за това, за
поговори утре съ мене и самъ, лично, да ми бла
онова, обменяме мисли върху войната; и двамата
годари за спасяването на екипажа на „Ногза."
сме съгласни върху една и сжща точка: а именно,
Отлично! Язъ бихъ посъветвалъ всекиго, да че бихме предпочели трайното приятелско чувство,
направи веднажъ нъчцо добро, за да изпита сж- предъ това кръвожадно самоизтр-вбление. По не
щата радость, каквато изпитвамъ въ тоя моментъ. гова молба, азъ му разправямъ историята на моето
— На връщане огь разпита азъ съмъ другъ чо- пленяване, като не пропущамъ да си искажа блавЪкъ: моигЬ пазачи ми изглеждатъ тоя пжтъ годарностьта за доброто отнасяне къмъ мене, осо
наистина на свита, а моята стаичка — на салонъ. бено въ началото.
Кжде надвечеръ иде още веднъжъ майорътъ. Той
„Въ сжщность, вие напълно го заслужихте"
поздравлява съ респектъ и казва: „Сюо<з еуешпд, —казва той съ любезенъ тонъ „и ние съ готов1
Зн!" )—Какво чувамъ?—Зк?—Едва не зълвамЪ* отъ ность ще гледаме да облекчимъ положението Ви,
описване—я го вижъ ти, значи и за тоя станахъ доколкото ни е възможно. Язъ ще Ви освободя
най-после човЪкъ. — „Ооос! еуепшд," отговарямъ отъ всякакви по-нататъшни разпити и още днесь
азъ. Би лимогълъсъ нещо да ми услужи, нЪмамъ ще запов-вдамъ да Ви изпратять въ „Ооипшдгоп
ли нужда отъ цигари, не желая ли повече свет НаП", единъ първокласенъ лагеръ за пленени офи
лина, дали... Язъ благодаря хладно и му казвамъ, цери, коменданта на който, Полковникъ Пико, е
че не желая нищо отъ него.
мой добъръ познатъ".
Той отива при телефона, да предизвести пол
На другия день, къмъ 11 часа, капитанътъ
идва да ме вземе за обещаната ауденция при ад ковника за идването ми. Всичко отива отъ добро
къмъ по-добро; и азъ чувствувамъ ржката на про
мирала.
видението,
която се е протегнала надъ менъ, за да
Ние влизаме въ една стая, която прилича поскоро на зала отколкото на кабинетъ. По стените, ме закриля.
***
въ ГОЛ-БМИ златни рамки, се мждрятъ основателите
„Ооишпд1оп НаП", това е единъ красивъ и обна безкрайното британско кралство и съ достойн
ство се оглеждатъ въ лъскавия паркетъ, по който ширенъ замъкъ, въ който еж настанени около сеазъ едва смЪя да стжпя съ дървените си подметки. демдесеть германски офицери, пленени изъ бойните
Вървя предпазливо, като на кокили, и спирамъ полета на Франция. Животьтъ имъ тукъ въ сравнение
предъ една гигантска писмена маса, задъ която съ другитв пленнически лагери е почти комфоредно белокосо сжщество съ три реда ордени върху тенъ. Въ приемнитЬ салони на замъка се помегърдите и златни нашивки до лакътя, почти се щаватъ: библиотеката, една читалня, единъ театрагуби въ своето кресло. Задъ него въ полукржгъ, ленъ салонъ, баръ, „шег капИпе", една червена стая,
стоятъ висши щабъ-офицери въ парадна униформа. една синя стая и пр., кждето следъ вечеря офи
Ядмиралътъ леко отвръща на моя поклонъ. церите могатъ прекрасно да си убиватъ времето.
Оня, който не знае, че на стотина — двеста
НашигБ погледи се срещатъ и замръзвать въ Н-БМО
метра
отъ стенитЪ обикаля една 20 м. широка те
очудване—ние се познаваме! Да, колкото и неве
роятно да звучи това, но ние се познаваме или по- лена мрежа, осветлявана отъ прожекторни лампискоро, се познавахме, и то презъ едно време, когато и пазена отъ картечници, би помислилъ, че
между хората царуваше още миръ и приятелство, н-вкой лордъ е поканилъ тукъ своите приятели за
й когато не мислехме за друго, освенъ да бждемъ ловъ или нЪкое друго тържество. Обаче, който би
погледналъ по-отблизо, той би забелязалъ много
доволни и щастливи.
работи, които биха му направили странно впечат
Янглийското пжтешествие на принцъ Хаинрихъ ление. Най-напредъ липсата на една грижлива и
презъ л-втото, 1911 год,—азъ бЪхъ командированъ нежна женска ржка; а после това принудително и
за три седмици въ щаба на принца; адмиралътъ, меланхолно изражение на лицата; и тия уморени
тогава контърадмиралъ, б-вше излратенъ отъ ан жестове и горчиви думи, които тъй малко допа
глийския краль като началникъ на щаба — пспопз даха за едно праздненство!
Въ червената и синята стаи играятъ бриджъ
саиза. Цели дни и часове прекарахме наедно, по
и
почти
всички маси еж заети. Изведнажъ настава
сещавахме приказни замъци и всека нощь осъмвахме въ праздненство. Въ тия три седмици, пълни безпокойство. Ядютангьтъ на лагера влиза и
съ неизгладими впечатления, ние успахме да се съобщава нещо на най-близкостоящитв маси. Въ
сжщия мигъ играта спира и отстжпва место на
опознаемъ и да се ценимъ единъ други.
И следъ всичко това, тая среща! Лекъ трепетъ оживени разговори. Веднага се притичватъ и отъ
минава по лицето на адмирала, когато ме вижда другитЬ маси.—Какво има? — Какво се е случило?
да стоя предъ него въ такъвъ плачевенъ видъ. Той —Единъ новъ пристига, още тая вечерь! — И при
не може да скрие вълнението си и, стискайки рж- това отъ флота! Н%що повече, — капитанъ на подката ми, казва: „Боже мой, бароне, колко сте се водникъ!—Дяволъ да го вземе, това е нътцо ново,
Н-БЩО интересно! Едно малко, скромно разнобразие
за тия нещастници въ тъжния монотоненъ и
>) добъръ веЧерь, г-не.
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безрадостенъ животъ. Тоя „новакъ", щъше да имъ
донесе поздрави отъ твхната бедна, измжЧена ро
дина, която по-голъмата часть отъ тия изгнаници
не б-юса виждали вече отъ две-три години насамъ.
. В с и ч к и , еж наближили адютанта и го отрупватъ съ въпроси; всъки иска да чуе нъщо за „но
вия". За тия хора, самотни и откженати отъ свъта,
и най-малкото събитие се превръща въ сензация.
Ето защо нъма нищо чудно въ това, че пос
рещането ми въ въ „Ооишпд1оп НаП" има видъ
на триумфално шествие. Но това дължа отчасти
и на едно друго явление, колкото ръдко толкова
и необикновено: Пико, великиятъ и всемогжщъ
Пико, главниятъ командантъ на два пленнически
лагера, е благоволилъ самъ лично да посети лагера
въ навечерието на пристигато ми, съ цЪль да из
даде запов-Ьдь, а именно очаквания „новакъ" да
се посрещне съ всички почести и да му се при
готви една „доос! г о о т " . Това Пико никога не е
правилъ досега—тукъ требва да има н-Ъщо!
Близо къмъ десеть часа вечерьта, прекрачвамъ
за пръвъ пжть портала на „Ооишпд*оп НаП." Голвмата желъзна врата се хлопва следъ - менъ съ
силенъ трясъкъ; докато съмъ живъ, н-Ьма да забравя
тоя трясъкъ, съ който се туря край, макаръ и за
неопределено време, на моята свобода и заедно
съ това, на действителния ми животъ. Нито половинчасовиятъ пжть съ автомобила въ тая свежа
и благоухаеща майска вечерь, нито веселото бър
борене на преводчика, нищо не е въ състояние да
разсве моето мрачно настроение. Свършено е съ
борбата, разнообразието и вечното напрежение на
нервитъ! Нещо подобно тр-вбва да изпитва подеждимиятъ, когото следъ дълги разтаквания по еждилищата откарватъ най-после въ затвора.
Минаваме още една врата, и тукъ, предъ входа
на замъка, менъ ме очаква първата изненада. Ця
лото мЪсто е изпълнено съ офицери, наредени въ
шпалиръ; автомобилътъ спира и всички поздравляватъ по военному. Сърдцето ми радостно затуптява. Струва ми се, че съмъ попадналъ върху единъ
кжсъ родна земя, и чувството на изоставеность се
изпарява като димъ. Първиятъ адютантъ на лагера се
приближава до менъ; въ хубава стойка, изопналъ
мъничкото си тЬло, той се обръща къмъ мене съ
титлата ми, приветствувайки ме съ добре дошелъ
въ „Воишпдтоп НаП".
Въ военния животъ това не е нищо особено
—една формалность,—обаче тукъ, при тия обстоя :
телства!!
Съ единъ замахъ идвамъ пакъ на себе си. Лзъ
забравямъ, че съмъ въ чужда страна, заобиколенъ
отъ 40 милиона неприятели; чувствувамъ се като
морякъ въ пристанището, като германецъ между
германци.
** *
„Ооишпдт-оп НаП" беше най-реномираниятъ
пленнически лагеръ въ Янглия. Той се отличаваше
значително отъ другитв. И затова, когато искаха
да убедятъ чуждите посланици въ хуманностьта,
съ която Джонъ Булъ третираше плененигв офи
цери, изпращаха ги всЬкога въ „Ооитпд1оп На!1".
ЯНГЛИЙСКИЙТБ офицери, които б4ха натоварени съ
карауленето на лагера, имаха най-строги нарежда
ния да се отнасятъ добре съ плененитв и да избътватъ какъвто и да е споръ или недоразумение
съ ТБХЪ. Нашигв.чувствуваха това, приемаха всичко
съ благодарности и живееха въ най-голвмо разби
рателство съ англичаните. Ограничения имаше
сьвсемъ малко, като напримъръ, задължителното
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изгасване на светлината следъ 11 часа и пр.; но и на.
тия работи често пжти гледаха презъ пръсти.
7О-ТБХЪ души, които заварихъ тогава въ ла
гера, бЪха въ по-голъмата си часть стари „престжпници", заловени презъ време на отстжплението
при Марна. ТЪХНИТБ отряди бъха успъли вече да
зърнатъ' Айфеловата кула, когато имъ стана ясно,
че еж прибързали. Т Б принадлежаха къмъ полкове
отъ гвардейската кавалерия. Друга часть отъ офицеритъ беха баварци, пленени въ битката при
Сома.
Едно друго, предимство на „Ооишпд^оп НаП"
бъше и това, че избягваха натрупването на много
пленници, което би смутило спокойствието и удоб
ството на неговитъ обитатели. Старитв герои отъ
Марна, повечето отъ които бЪха свикнали на голъмъ разкошъ, усп-Ьха и тукъ да се наредятъ ком
фортно, благодарение на средствата, които полу
чаваха въ изобилие отъ Германия. Тв помагаха на
тия, които не разполагаха съ нищо, и така Ц-БЛИЯТЪ
замъкъ имаше видъ на една разкошна и уютна
резиденция.
И това е втората ми изненада. Минавамъ бела
редица празнично осветлени зали и приемни, които
правятъ впечатление по-скоро на нъкакъвъ клубъ,
отколкото на пленнически лагеръ. Отвеждатъ ме
въ театралния салонъ, кждето еж насЬдали една
група, навярно по-висши, офицери. Поручикътъ
ме представя на най-старшия по чинъ германски
офицеръ, единъ баварски полковникъ, плененъ при
Сома, кждето е заемалъ длъжностьта бригаденъ
командиръ. Той ме посреща съ гол-Ьма сърдечность, примесена съ искрено съчувствие. Следъ
това менъ ме обсипватъ съ ржкостискания и въп
роси, и адютантътъ требва на сила да ме отведе
въ стаята си, за да мога най-после да похапна
нещо и да си почина.
Закуската ми се състои отъ редъ деликатеси,
каквито въ Германия познаваме само още по име.
Отъ почивката нищо не излиза. Офицерите се вмъкватъ при мене единъ по единъ; въ 11 ч.*електричеството угасва, както си му е редътъ. Ние запал
ваме отъ „забранените" свещи и продължаваме
да се седимъ до два часа сутриньта.
*
* *
Тая първа вечерь въ лагера н-вма да забравя
презъ ц-Ълия си животъ. Б+зХме събрани, както вече
казахъ, въ стаята на адютанта. Йзъ седЪхъ въ едно
удобно и широко кресло предъ запалената камина
и пиехъ съ наслада чудесно, старо рейнско вино.
Такова се намираше тукъ въ голямо изобилие;
купуваха го на нищожна цена отъ разнигЬ лон
донски хотели и ресторанти, понеже англичаните
се беха заклели да не пиятъ вече отъ това прок
лето „хунско" вино.
Около мене, върху столове, маси и легла, седъха офицерите, забулени като прилепи, вмъкна
ли се скришомъ въ стаята, горящи отъ нетърпение
да чуятъ н%що ново и интересно отъ родината.
Макаръ че ги виждахъ за пръвъ пжть, ТБ ми б-вха
-тъй близки, като че ли отъ години съмъ общувалъ
съ тЬхъ. Една участь, едни и сжщи скърби и не
воли ни свързаха като невидима верига. Между
ТБХЪ се намираха и двама мои стари приятели;
единиятъ отъ ТБХЪ, Брайтхауптъ, беше командиръ на
цепелинъ. Той има невероятното щастие, да остане
живъ и здравъ, макаръ че цепелинътъ му б е ш е
ударенъ отъ неприятеля и сваленъ, обхванатъ ц-Ьлия отъ пламъци. Едва не се прегърнахме отъ радость при свиждането—и все пакъ почувствувахме
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една безкрайна печаль, когато си стиснахме ржцетъ:
„Охъ, Шпигелъ, значи и Вий?" — „Лхъ, дъца, не пи
тайте; бЪше ужасно—такава катастрофа! Л азъ останахъ живъ, азъ, единственъ между толкова други,
скжпи за менъ хора—не.сега не мога , да разправямъ—може би, по-късно!"
И азъ разпразяхъ за Германия, която бехъ
напусналъ едва преди нъколко седмици. Всичките
отъ месеци не бЪха получавали никакви известия
и требваше да се задоволяватъ съ това, което ан• глийскитъ весници имъ предлагаха. Тъ нямаха по
нятие за глада и за безкрайнитв пости, които ца
руваха въ Германия. Т Б не знаеха, че единъ цълъ
народъ се бореше отчаяно, съ стиснати зжби, решенъ да даде и последната си капка кръвь, защото
тоя народъ съзнаваше, че се касае за най-скжпото,
за всичко, което притежаватъ.Тъ не знаеха за сжще-
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ствуванието на книжните дрехи и автомобилни гуми
за безкрайно дългитъ вериги отъ хора, чакащи
своя редъ предъ продоволствените магазини, кждето
получаваха само Егзагг—ерзацъ. И сега, когато имъ
разказвахъ всичко това, ТБ не можаха, не искаха
да повърватъ. Не една въздишка, не едно прокля
тие- се откжсваше отъ треперящитъ имъ устни. И
което беше най-ужасното, те, всички здрави, силни
и способни хора, бъха осждени на бездействие и
лентяйство, а тамъ, въ родината, ставаше нужда,
щото вече и женитъ и старцитъ да помагатъ! Да,
не б%ше завидна участьта на пленника. Да стоимъ
съ празни ржце, когато другитъ създаватъ бждащето, да се чувствувамъ мъртвецъ, когато въпреки
това си живъ. И така щъше да върви съ дни, съ
седмици, съ месеци.
(Край).

Д. Зернинъ..

п о х о д ъ.
Седмица, следъ като Миртовъ пристигна на тор
педоносеца, едча утринь рано, когато цялата при
рода, още омагьосана въ сладка изнемога, се бав
но пробуждаше, и зората на изтокъ блестъше ка
то кървзво злато, — флотътъ дигна котва и кора
бите въ дълги отчетливи редици потеглиха отъ
з-злива въ морето.
Мичманъ Миртовъ съ кутията карти подъ
мишница се изкачи горе. Той мислеше, че всичко
още е потънало въ дълбокъ сънь и че само той
требваше да изпита мжката да.стане тъй рано,
когато всъка частица отъ тълото му жадуваше за
сънна нъга и покой.
Но когато се изкачи на командния мостъ, той
видъ, че цълиятъ заливъ е въ движение. ЛинейНИТ-Б кораби, на чело съ „Рюрикъ", се бъха вече
изтеглили въ върволица. На моста на флотоводския корабъ се намираше вече цълиятъ щабъ
и самиятъ адмиралъ, който внимателно наблюда
ваше вдигането на котвите.
Покрити съ буци мокра глина и облепени съ
тиня, котвите бавно пропълзяваха къмъ своите
ржкави, които зъеха като ноздри на чудовищни
зверове по носовете на корабите. Струята вода,
отправена отъ помпата точно върху тъхъ, изми
ваше тинята и глината, и вече очистени, котвитъ
се вмъкваха въ своите ноздри.
По всички напр-вчници на „Рюрикъ се диг
наха сигнали.
— Шестиятъ дивизионъ торпедоносци да зас
не въ върволица съ отряда заградители - доложи
съдържанието на сигнала старшиятъ сигналистъ.
Началникътъ на дивизиона добродушно по
глеждаше къмъ торпедоносците си, спокоенъ, че отъ
тЪхна страна не ще има никаква прЪчка.
— Феодоръ Ивановичъ, — ласкаво се обърна
той къмъ командиря, - застанете въ върволица съ
„Енисей".
— Вече сме, — отвърна този.
— Много добре. Тъй си и знаехъ. У насъ
всичко върви като по навитъ часовникъ, .благо
продължаваше началникътъ, съзнаващъ напълно
своята ненужность. Герой отъ японската воина,
раненъ и изгоренъ отъ взривъ, загубилъ зрението
на едното си око, той зависеше изцъло отъ своигЬ командири, които въ лицето му виждаха не
началникъ, а кротъкъ непръчещъ пжтникъ. Въ
преки това дивизионътъ изпълняваше отлично

учебния планъ и получаваше призове, а начални
кътъ му — награди, които го изненадваха съ неочакваностьта си. Той знаеше, че абсолютно съ
нищо не ги е заслужилъ, но на всички офицери
съставляваше голъмо удоволствие да го ув-вряватъ въ противното. .
- - Какъвъ е този хубавъ ароматъ, който се
рззнася отъ Васъ? — закачи той Миртовъ.
— Снощи въ военния клубъ една дама мй по
дари кърпичката си.
— Сигналисти! отъ „Енисей"
предаватъ,
викна командирътъ'.
Те вече бъха забелязали това, обаче се за
бъркаха, докато освобождаваха сигналнитъ пр%порци, закачили се о оградата. Една секунда следъ
това те вече приемаха съобщението.
— Що за сигналисти сте, не следите, — безъ
особенъ гнъвъ се нахвърли върху тъхъ начални
кътъ на дивизиона, съ което имъ бъркаше да следятъ предаването.
•—Николай Феодоровичъ, деликатно го от
влече командирътъ на страна, и започна да му
показва на картата схемата на предстоящите бой
ни упражнения, като че ли искаше нъкакви ука
зания отъ него.
На моста се качи флагъ-офицерътъ и съвсемъ засенчи началника.
— „Подвижний" най-сетне тръгна, енергично
каза той. Беше му се скжсала котвената верига.
Сега всичко е наредъ.
— Л, много добре. Л азъ и не знаехъ.
— Запитахъ по линия отъ кърмовия мостъ.
— Прекрасно. Л какъ е нашиятъ любитель
по военноморските знания?
— Спи.
— Ха, ха, ха! заеме се началникътъ. То се
знае, въ четире часа сутриньта е най-здравия сънь.
. Л какъ ги разпределихте?
—По единъ на вейки торпедоносецъ. Нашиятъ
е български капитанъ, слушатель въ генералщаб
ната академия.
— Ехъ, нека си поспи пъкъ, продължаваше
да се шегува началникътъ на дивизиона.
Отрядътъ заградители и торпедоносците, опре.дълени да прелета в ляватъ неприятеля, малко по
малко изпревариха линейния флотъ и се отпра
виха на западъ.
Благодатна тишина царуваше надъ морето.
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Бреговете потъваха въ синкавъ димъ и изчезваха
въ далечината. Малки вълнички тихо се плискаха
по стената.
Торподоносцитв вървеха следъ крайния заградитель и се кжпъха въ широката струя на пен
ливия пжть, който той чертаеше. Това б е старъ
корабъ съ множество надстройки, вече недопус
тими при съвременния бой, и съ издатини, които
само забавяха хода. Но пъкъ бЬше тьй красивъ
съ стройнитъ си вече ненужни стожери! . . . Огъ
него лъхаше дъхътъ на уютната старина, която
отнасяше мисъльта къмъ щастливитъ времена, ко
гато въ боя се проявяваше по-малко техниката,
а повече доблестьта и чувството.
Началникътъ на дивизиона и командирьтъ
слъзоха долу и оставиха Миртова на стража.
Като се скри отъ очитъ на линейния флотъ,
отрядътъ пое къмъ изтокъ и зае централната по
зиция, гд^то требваше да го срещнатъ действу
ващите кораби. Щомъ като насреща се показаха
линейните кораби, Миртовъ изпрати да доложатъ
на комачдиря. Офицеритъ по всички торпедоносци
се изкачиха горе да записватъ отдълнитъ момен
ти на въображаемия бой и да нанасятъ всъка ми
нута разстоянията и направленията на противника.
По такъвъ начинъ, на картата се изобразяваше
пълната картина на бойните локсодромии.
БОЙНИТЕ упражнения продължаваха до плад
не и бъха повторени два пжти. Следъ това цълиятъ флотъ се събра и заедно въ три колони по
тегли къмъ Балтийско море, дъто щъха да се произведатъ нощни маневри.
Тихо доближиха и изчезнаха отъ хоризонта
гориститв очертания на островите и наоколо ши
роко се разтла морето, което се сливаше съ не
босвода. Вечерьта флотътъ се доближи до единъ
отъ островигЬ на Моонзунда, и всички кораби заста
наха на котва въ добре проучения стратегически
заливъ.
На хоризонта се показаха тежки оловни об
лаци. Светкавици блъсваха. Презъ нощъта треб
ваше да се очаква буря.
Ядмиралътъ повика съ сигналъ всички ко
мандири оть първи и втори рангъ и началниците
на дивизионите.
Николай Феодоровичъ незабавно се отправи
съ лодка къмъ „Рюрикъ".
-

•

'

.

*

. . . .
* *
Щомъ като се завърна отъ адмирала, начал
никътъ на дивизиона веднага събра ВСИЧКИТЕ си
командири. Тъсната каютъ-компания едва ги по
бираше.
Началникътъ на дивизиона разгърна картата
и съобщи, че му е заповъдано тази нощь да ата
кува ескадрата, ето защо торпедоносците отъ него
вия дивизионъ тръбва незабавно да напуснатъ за
лива и да си избератъ на друго МЕСТО база.
— Разбира се, не е нужно да се отдалеча
ваме много. Щ е застанемъ тукъ въ съседния за
ливъ, — показа той на картата мъсто, предложе
но отъ флагъ-офицера.
— Сега требва да опредълимъ и часа, про
дължаваше началникътъ, безъ да бърза. Това е
предоставено напълно намъ, за да излъзе атаката
неочаквана. На свой редъ и ескадрата ще се престрои въ съвсемъ другъ редъ и ще заеме неиз
вестно намъ место въ залива. Требва, ползувайки
се оть тъмнината да проникнемъ въ залива, да
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разкжсаме охраната и да хвърлимъ учебнитъ
торпеда съ свиващи се зарядни отделения по
линейните кораби и кръстосвачи. Отъ момента,
когато бждемъ открити, на всички кораби ще се
записва непрекжснато маневъра. Изхвърлянето на
торпедото требва да се отбелязва съ точность до се
кунда. Сжщото ще правятъ и атакуваните кораби,
като записвать секундата на попадането по секундомъра, пуснатъ по ракетния знакъ на открилия
ни корабъ. Това е необходимо, за да разберемъ
сетне, кой торпедоносецъкогоеатакувалъи с ъ к а къвъ успъхъ. Торпедата ще се събиратъ отъ атакуванитв кораби, тъй' като ние тръбва безъ прекжсаане да обходимъ делата ескадра. Тъй че, въ
колко часа споредъ в а с ъ е най-добре да атакуваме?
— Нека въ полунощь, — предложи единъ отъ
командирите.
— Добре, веднага се съгласи началникътъ.
— По-добре е малко по-кжсно. До полунощь
всички еж на щрекъ още. Нека да отложимъ до
тогава, когато, като не очакватъ повече неприя
теля, всички ще се оттеглятъ на почивка и ще бодърствуватъ само стражнитъ.
.
— Наистина, по-удобно е по-късно. Да кажемъ въ 2 часа.
—Николай Феодоровичъ, енергично се наМЕСИ вече флагъ-офицерътъ. Най-добре е съвсемъ
да не фиксираме часъ, а да атакуваме въ зависимость отъ времето. Непременно ще имаме буря.
И ние ще настжпимъ едновременно съ нея.
— Съвсемъ право — одобри началникътъ на
дивизиона. Тъй и ще сторимъ, господа. Обявявамъ
заседанието за закрито.
Командирите се завърнаха по торпедоносците,
следъ което цвлиятъ ДИВИЗИОНЪ потегли и въ гжстия мракъ премина въ съседния заливъ.
Небето постепенно се покриваше съ облаци.
Огъ време на време се гърмеше. Торпедоносците
стояха подъ пълна пара.
Но изведнажъ НЕЩО трясна надъ залива,
ослепителна мълния проръза зигзагообразно гжстия мракъ и веднага рукна дъждъ.
Оставаше малко до полунощь. Началникътъ
на дивизиона искаше да почакатъ още малко, оба
че флагъ-офицерътъ се опасяваше, че бурята, мо
же би, ще престане, и затова решиха да тръгнатъ
веднага.
• .
Дивизионътъ потегли тихо и подъ проливния
дъждъ излъзе на открито море. Следъ половинъ
часъ обърна и пое курсъ къмъ залива, гдъто се
намираше флотътъ. На моста се събраха всички
офицери, сжщо и любительтъ, който беше облъкълъ мушамата си. Дивизионътъ намали хода си,
за да не се издаде чрезъ искритв, които приусиленъ ходъ непремънно излитатъ отъ тржбитъ.
— Нищо не се вижда, промърмори командирьтъ. Тъй просто на просто ще връхлетимъ на
НЕКОЙ бортъ.

Командирьтъ б е ш е академикъ, точенъ и оби
чаше да действува съ сигурность.
— Нищо отъ това Феодоръ Ивановичъ, —
успокояваше го началникътъ на дивизиона. Наймного ще си смачкаме носа. Командващиятъ мор
ските сили само ще ни похвали. Той обеща да се
застжпи за насъ, ако всичко излъзе целесъобразно.
— Разбира се, бързо подхвана флагъ-офи
церътъ. Ние се впущаме въ атака, а атаката безъ
рискъ не е целесъобразна.
— Наистина, Феодоръ Ивановичъ, зарадва се
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началникътъ на дивизиона. Дайте пъленъ ходъ!
вичъ", но затова пъкъ, съ кърмилото си го почти
— Сигналйсти! предайте по линия пъленъ досега.
ходъ! — извика флагъ-офицерътъ.
— Отдалечи! — изкомандва командирьтъ, но
СигналистигЬ бързо замахаха. Торпедоносе- вече торпедоносецътъ съ ц^лия си корпусъ се нава
цътъзапулсира усилено с ь целия си корпусъ отъ уве ли върху борта на „Цесаревичъ", скжса лодъчните
личеното число въртения на машината.
весилки и въ пъленъ ходъ с ъ т р е с ъ к ъ . г о издрас
— Нищичко не се вижда, продължаваше да ка по цялата му дължина.
мърмори командирьтъ. Изведнажъ падна гръмъ
— Б-у-хъ! оглушително трясна точно надъ
негде съвсемъ близо и освети стражния из- главите. Отъ „ - Ц е с а р е в и ч ъ " излетя огненъ
тръбитель който стоеше при входа на залива обръчъ и съскайки увисна на оградата при но
току предъ носа на атакуващия дивизионъ.
совото орждие. Орждейнигв командири отскочиха
— Кърмилото на дъсно!—изкомандва коман на противоположната страна.
дирьтъ.'За мигъ всички осл%пяха, но стражниятъ
— Господи! Що е това?... шепнеше любите
торпедоносец ь вече забеляза дивизиона и отпрати льтъ, хваналъ се о рамото на Миртовъ.
дълга опашата ракета къмъ небето.
— Изсъхналъ барутъ. Случва се и при ха
— Яко не беше светкавицата, щ^хме да го лосното зареждане.
разцепимъ на две. Каква ти целесъобразность има
— Бутнете го задъ борта, храбреци,— викна
тукъ, роптаеше командирьтъ.
командирьтъ^като се стараеше да надвиши шума,
—Засили хода, извика въ увлечение начал- грохота и хаоса.
ни.<ътъ. Сега не бива да се бавимь. Командирьтъ
Корабникътъ изтича съ лопата въ ржка. Бър
се подчини.
зо се изкачи на орждейната площадка, и бутна
•— Охъ, ще се натъкнемъ на Н-БКОГО. Нищо огнения обръчъ въ морето.
не се вижда.
Торпедоносецътъ излъзевъ свободна зона и за
Като видеха ракетата, всички кораби отъ ес бави хода!
кадрата, като по никакво вълшебство, отвориха
- Здравата се издраскахме, каза команди
прожекторите си и отправиха снопове ослепи рьтъ, като се взираше да види повредите. ; Какъ
телни лжчи кьмь торпедоносците. Орждията зг- еж другите?
гърмъха.
I ръмотевицитв и светкавиците, орждейнитъ
— Николай Феодоровичъ, азъ абсолютно ни изстрели и светлината отъ прожекторите, които
що не виждамъ: летимъ съ затворени очи къмъ пълзъха по небето и водата като гигантски
ескадрзта, — възмущаваше се командирьтъ.
свътящи пипала, — природните стихии и човеш
Всеки мигъ светкавици разсичаха небето и ките сили се бъха слъли въ невиждана феерия и
шуртеше пролйвенъ дъждъ, който довършваше притжпяваха зрението и слуха.
впечатлението на първиченъ хаосъ.
— Нищо такова не бъхъ виждалъ досега,
Мирговъ стоеше долу при торпедните тржби развълнувано повтаряше любительтъ, съ което из
и напръгаше зрението си да различи най-близки- викваше усмивка у офицерите.
т в силуети. Като избра цель между два съседни осл%— Е, достатъчна ни е вече тази „Петрушка". .
пяващи го прожектора, той самъ насочи тржбата.
— Това ние наричаме „Петрушка". Подобно
— Бий! — изкомандва той.
положение никога не бихме имали на война, за
Торпедото профуча надъ борта, като остави щото никой флотъ не ще рискува да проникне въ
следъ себе си светла следа, и се устреми къмъ неприятелски води безъ плътна завеса отъ изтре
неизвестностьта.
бители и бързоходни стражни Кораби. Цвлата ра
Торпедото затвори секундомъра и прибъгна бота би се решила още до влизането .ни, въ за
къмъ втората тржбз, гдето повтори сжщата опе лива и навърно безъ особени светлинни ефекти.
рация:
— Феодоръ Ивановичъ, — това е необходимо
Тичешкомъ се изкачи после на моста и за възпитанието на офицерите, ласкаво поясни на
доложи.
чалникътъ на дивизиона. , Посгжстихме малко ат
— Торпедата еж пуснати.
мосферата, но толкова пелесно ще се действува
Въ тази минута се разнесе друженъ залпъ при не тъй сгжетена.
:
отъ неизвестенъ корабъ отдътно, току до торпедоно
Следъ минута и прожекторите угаснаха и
сеца, и оглуши всички на мрета.
стрелбата се прекрати. Корабите запалиха мир
Любительтъ улови Миртовъ за ржкава. .-••
ните котвени светлини.
— Господи, шепнеше той уплашенъ.
Сигналистите започнаха да приематъ съоб
— Кърмилото на л^во! — запов-Ьда команди щение отъ флотоводския корабъ.
рьтъ, за да се отбЬгне стрелящия корабъ.
— „Ддмиралътъ изказва задоволството си на
— Бу-хъ! — разнесе се изведнажъ, този пжть
шестия дивизионъ торпедоносци. Застанете на
пъкъ отъ л%во. И при избухването на изстрела
котва по диспозиция!"
всички на моста видъха, че току що избътналъ
Превела Е. А.
стълкновението съединъ корабъ, торпедоносецътъ
се натъкваше на другъ.
— „Цесаревичъ!" извикаха сигналиститъ.
—Надъхно!—отсЬчено заповяда командирьтъ.
Торпедоносецътъ се дори наклони отъ р-взкото
обръщанена кърмилото отъедната страна на другата.
— Носово орждие, бий! изкомандва безъ осо
бено нужда, но за усилване на ефекта Миртовъ.
— Б-у-хъ! трясна орждието съ халосенъ зарядъ. При избухването му всички видяха, че носътъ на кораба се е отдалечилъ отъ „Цесаре
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Кърджиловъ Яврамъ Георгиевъ,
у-къ' отъ VIII кл., търг, гимн. В. Търново.

БЪЛО-МОРЕ ВЪ ВРЪЗКА СЪ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.*)
градъ, разбивалъ нъколко пжти византийската
войска и почналъ да се готви з а н о в ъ походъ
къмъ византийската столица, тъй като първитв му
опити да превземе този градъ се указали безус
пешни. Въ време на тия приготовления, обаче,
Крумъ умрълъ. Значи всички усилия, които бъл
гарските ханове до тая епоха полагали за завладя'
ване на беломорското крайбрежие, останали
напразни.
,ь ч
\
Едва къмъ средата на IX въкъ (847 год.)
българите., при Царуването на Пресиама, успълн
да се добератъ до бреговете на Бъло-море. Теж
кото вжтрешно положение на Византия подтикнало
Пресиама да се промъкне до Орфанския заливъ,
съ нам%рение да откжене западните славяни отъ
Византия и да ги присъедини къмъ България.
Византийците, обаче, не искали по никой начинъ
да допуснатъ това. Тъ виждали, че при тоя случай
ще бждатъ лишени отъ първите си пристанищни
градове—Солунъ и Драчъ, и затова войната про
дължила, и при Бориса I, наследникъ на Пресиама,
беломорското крайбрежие отново минало подъ
византийците. Загубата за българитъ, обаче, не
била толкова голъма, тъй като тъ получили Маке
дония и части отъ адриатическата крайбрежна
линия.
Ала тъй създаденото положение не траяло
дълго време. Симеонт», наследникъ на Бориса,
схващайки ясне Значението, което Бъло-море би
играло въ стопанския животъ на България, превзелъ отново беломорската область. Чрезъ вейнитъч
които Симеонъ водилъ презъ тая епоха, гой успълъ да превземе бр%га западно отъ р. Марица
до р. Места, а правилъ и опити да излезе
на азиатския брътъ. Липсата на единъ добре орга*
низиранъ флотъ, обаче, станала причина, следъ
смъртьта на Симеона България да загуби отново
беломорското крайбрежие, което съ цената на
толкова материални и човъшки жертви бъ 'спечели
ла. И наистина, българите, които завлгдъха цълия
Балкански полуостровъ, не можаха да завлздъятъ
неговите морета, или ако ги влздъха, то б е за
съшеемъ кратко време, защото нъмаха единъ
добре уреденъ флотъ. Не еж ртздки случаите въ
историята, когато българите еж били принужда
вани аа чърсятъ чужда морска сила.
Царь Петъръ се вид-Ьлъ принуденъ да сетстжпи беломорското крайбрежие на византий
ците, като запазилъ адриатическото въ такъвъ,
видъ, въ какъвто то се намирало при него
вия баща Симеона. Когато не следъ много вре
ме и източната часть
на великата доскоро
българска държава паднала подъ Византия, ка
то центърътъ на западната независимата, билъ
пренесенъ въ Македония, царьтъ на Западна Бъллгария, Самуилъ, правилъ нъколко опити да се
закрепи на Бъло-море, като превземе Солунъ; ала
опититъ- му останали безрезултатни, тъй като нтзмалъ флотъ, за да обсади града откъмъ морето.
Не минало много време и следъ кратко същест
вуване Западна България паднала подъ визан
тийско иго.
Следъ 150 годишно робство подъ Византия,
^ Т а ^ Т а д н ^ о т Ъ наЙ-хубавитЬ работи, постжпили за когато, българитъ отново се пробудили за сво
у ч е н и ч 1 к и я конкурсъ. обявенъ отъ „Морски Сго 8 оръ"п Р езъ
бодно политическо сжществуване, Асенъ I отпра-

България е предимно земеделска страна.
Около 75% отъ жителите й се занимаватъ съ зе
меделие и скотовЖдство. Земеделието е основа
на народното стопанство у насъ. Това обстоятел
ство е успало да създаде между чуждия свътъ
едно съвсемъ неоправдано мнение —че българи-.
нътъ отбътвалъ морето, че той никога не е билъ
морякъ и не може да бжде такъвъ. Яко прелиетимъ, обаче, историята на нашия народъ, ние ще
добиемъ едно съвсемъ друго заключение и ще се
увъримъ, че българинътъ е билъ добъръ мореплаватеяь.
Като се има Предъ видъ, че нашитъ прадеди
еж живеели по бреговете на двегв морета—Черно
и Каспийско, и еж населявали земите по р. Волга,
идваме до заключение, че българите още от
тогава еж. познавали морето и еж се ползували
отъ неговите блага. Може сжщо съ сигурность
да се твърди, че между пиратите, които по това
време кръстосвали Черно-море и често нападали
бреговете на богатата византийска държава, е
имало и българи.Отъ друга страна, като вземемъ
подъ внимание, че славяните, съ които по-после
се смесили българите и възприели тъхната кул
тура, нъколко пжти нападали .Солунъ, съ цель
да го превзематъ, и постоянно се стремели къмъ
превземането на нови крайморски градове, заклю
чаваме, че тв еж схващали значението на морето.
Нека прибавимъ сжщо, че Омортагъ, желаейки
до усмири разбунтувалите се славянски племена
въ Тимошката и Браничевската области, пратилъ
войски пор. Драва съ флотъ отъ български лодки,
и планътъ му успълъ.
Всички тия факти, потвърдени отъ тогаваш
ните византийски историци, идватъ да ни покажатъ, че въ миналото българинътъ, не е билъ
лошъ морякъ.
А каква е била политиката на българския
народъ по отношение на Бъло-море, отъ основа
ването на българската държава до днесъ? Ржководени отъ идеята да привлъкатъ всички славяни
отъ Македония и Тракия въ предалите на бъл
гарската държава, българските царе, тогава още
ханове, се впущали въ постоянни войни за заема
нето на беломорското, а понякога и на адриати-.
ческото крайбрежие, схващайки добре," че само
по такъвъ начинъ ще се достигне до едни
естествени граници. За реализирането на тоя си
идеалъ, който и днесъ виждаме неосжщественъ,
българските ханове не жалили нито материални
нито човешки жертви.
^
Пръвъ български ханъ, които се решилъ да
поив-де въ изпълнение тоя планъ, като действува
по миренъ начинъ, билъ Телерипь, който царуваъ
къмъ средата на VIII въкъ. Слабостьта му да се
бори съ вжтрешнигв врагове, обаче, станала при
чина за пропадането на плана му.
Идеята за разширение по море не умръла
съ Телерига. По-сетне тя била възприета отъ бъл
гарския ханъ Крумъ. Редъ причини, обаче не поз
волили на Крума да реализира идеята си. Така напримъръ! т о ^ с е ^ в Л к ъ я ь въ походи къмъ Царинастоящата година.
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вилъ погледит^ си отново къмъ Бело-море. Обаче ници при склйчване на Букурещкия миръ. Но
устроениятъ срещу него заговоръ станалъ причина това, което не Направи Букурещкия миръ, нап
рави позорниятъ Ньойски договоръ, като ни отне
да пропадне планътъ му.
Калоянъ прбдължйлъ пблйтиката на Ясена не само беломорското крайбрежие, но ицъла За
въ сжщия духъ. Й тукъ, обаче, злата орисница падна Тракия, По такъвъ начйнъ българинътъ б%
се намесила — при една обсада на Солунъ, въ лйшенъ отъ плодовете на своигЪ победи.
Съ загубването на Бъло-море България биде
1207 год., Калоянъ, падналъ убитъ отъ единъ кунаказана по най-жестокъ начйнъ, като чрезъ това
Мански войвода — Манастъръ.
При Й§анъ ЯсенЪ II българската държава ней б е отнета напълно свободната връзка съ
Отново достигнала границите, които имала при презморския свътъ. По-рано, преди времето, ко
Сймеона. Тръбва да се отбележи, че При него гато Тракия биде откжената и предадена на Гър
българит-Б се задържали на бръга на Бъло-море ция, пбложението на родопския край б е ш е много
най-дълго време—околб 16 години. Освенъ тбва, по-добро, отколкото сега. Така, напримъръ, тукъ
въ ржцетв на Иванъ Ясена II се намирали и най- се е развивало едно грамадно скотовждетво, като
ГОЛ-БМЙТБ пристанищни градове на него време: се е използувала пашата по беломорския брътъ.
•кж бйлъ избранъ за опекунъ на малолетния ла Наредъ съ това немалко хора еж намирали
тински императоръ въ Цариградъ, и съ това дос- прехраната си като служащи по параходитЬ или
тжпътъ му въ Цариградъ станалъ пе^лесенъ, а пристанищата. Доколко Бъло-море е играло роля
Солунъ усп-Ьлъ да постави подъ свой протек- за поминъка на родопската область, достатъчно
торатъ, като за управитель бйлъ назначенъ зеть . е Да спбменемъ, че следъ отдълянето на Б%лому Мануилъ. Следъ смъртьта на Иванъ Ясена Н море бтъ тйя области, тоя край съвсемъ замре.
България отслабнала твърде много и скоро, загу Нека отбележиМъ още, че Б е л о море е било избила отново беломорското крайбрежие. Иванъ точникъ за блага не саМо за родопския край, но
Ялександъръ правйлъ опити да възвърне послед и за цъла България.
ното въ български ржце, но т^ останали безрезул
Ето какъ еж се завършили борбите за до
татни.
биване свободенъ излазъ на Бъло-море, какъвто
Следъ това настжпва епохата на пълното следъ толкова жертви въ хора и материали Бъл
турско робство. Следъ освобождението отъ пет гария и днесъ нъма. Българскиятъ нзрбдъ,ббаче,
вековното робство мжката на българина къмъ щ е се бори, докато е живъ, да излезе на Бълб^
толкова обичаното и пакъ останало въ чужди море, защото въ днешнитЬ си граници, колкбтб
ржце Бъло-море се пробужда. Благодарение на неестественни,' толкова и несправедливи, тей се
нашите врагове, които .не еж искали никога да задушава. Договорътъ, съ който Тракия и БЪловидятъ една стопански силна и могжща България, море се откженаха отъ България и се предадоха
ние отново загубихме Б-Ьло-море, което Санъ-Сте- на Гърция, не може да бжде траенъ, защото е
фанскиятъ договоръ ни предаде и което не дръз противоестественъ %
наха да ни оспорятъ даже нашигв съседи—„съюз

ДЕТСКЯТЯ МОРСКЯ КОЛОНИЯ НЯ ГЯБРОВСКИЯ КЛОНЪ.
Д-ството Бълг. Нар. Морски Сговоръ въ града; ^'правени при строга последователность и контрола
ни за пети пжть вече организира детска морска отъ страна на ржководителитъ. Нито единъ случай
колония въ гр. Варна. Една хубава идея на хора,' на заболяване отъ слънцепеченето и кжпането.
които добре еж схванали целитЪ на едно д-во като
Храна—добра и достатъчна; закуска въ 8 ч.,
това на Морския Сговоръ. Да опознаешъ и залю- малка закуска въ 10 ч... объдъ въ 12х/г ч., малка
бишъ родното море, то не ще рече само да го закуска въ 4 ч. и вечеря 8 ч.
гледашъ като граница и синьо петно по картитЬ и ^
Сънь и почивка — редовни и строго следвани.
да четешъ за него въ географиите, а — да го ви- Следъ почивката (съня) отъ 2 до 4 часа следъ
дишъ въ неговия просторъ, да усетишъ мощьта объдъ—разходки изъ морската градина, до приста
му, да се насладишъ на неговия чаръ и величие. нището, въобще край морето.
Д-во Морски Сговоръ въ града ни изпраща вевка!
Цели 29 дни децата имаха единъ здравъ и регодина по 70—80 деца, нуждаещи се оть мореле-щдовенъ животъ. Имаха безъ пари или само за 500
чение, на пътуване въ Варна. Така то не само съз-Олв. морето, красотитЬ, величието, п-Ьсъка, въздуха
дава морелюбци, а значи и родолюбци, но то върши! и слънцето му, въобще морето съ неговото лечение.
още и една високохуманна цель: изпраща деца да!
Въпреки че слънцепеченето и кжпането извъзстановятъ сили, укрепятъ здраве и закалятъ х а - К т о щ а в а т ъ организма, децата въ голъмото си болрактеръ. Защото лътовището е училище на о т - 1 | ш е н с т в о наддадоха въ тегло (съ % до 3 кгр.), въ
крито при особенъ хигиено-педагогиченъ р е ж и м ъ Щ р ъ с т ъ (съ 1 до 2 см.) и въ гърди. Ползовитото възи грижи.
Щдействие на морето, въздуха, слънцето и водата му,
Тая година летуваха 64 деца (31 момчета иЖ 0 баче, децата ще има да почувствуватъ презъ ид33 момичета) на възрасть:" 14 деца отъ 6 до ^Ото-фНУ1Г^ м е С еци въ закаляването и заздравяването на
дини, 47 деца оть 10 до 15 год. и 3 отъ 10 до 1 8 ж с в о е т о ТБЛО: по-неподатни на болести ще бждатъ тв.
години. Отъ ТБХЪ заможни 10, средно заможни 2 9 « Н е само това. Не само здраве донесоха децата отъ
и бедни 25. Разноски по пжтуването отъ Д - в о т о . р л ^ т у в а н е Т о . Тв прекараха 29 дни на единъ хубавъ,
Пжтуване при голямо удобство и улеснение: в ъ Д с т е г н а т ъ и м и л ъ другарски животъ. Игри, лъсни,
три директни до Варна вагони. Още съ пристига-^- веС елби, хора, забави най-различни се устройваха.
нето децата бъха поставени при изискуемия з а Г ? д е ц а т а , всъкога бодри и свежи, въ стройни реморскитБ колонии режимъ. Морелечението ( с л ъ н - Щ д и ц и и съ хубави п-вени маршируваха изъ улицитЬ
чевитЬ бани и кжпането) бЬ най-зорко спазвано: - н а Варна, често извиквайки възклика у любопитдецата бЪха категоризирани за слънцепечене и Н И Г Б : „Браво! Каква стегната колония!..."
кжпане отъ лЪкарь а тЬ (печенето и кжпането)

Год. X. Брой Ю.

Морски Сговоръ

Отъ всичко това—у децата явно доволство. А
то е важно. Колонията требва да бжде радость,
веселие и услада, а не сухъ, казарменъ режимъ.
Но нека децата сами си кажатъ, какъ гледатъ
на колонията си тая година!
Произведохме анкета съ тия 64 деца. За да
бжде искрена, анкетата бъ анонимна. Изводи и
подробности по нея—другъ пжть, а сега само нещо
отъ нея.
На въпроса: „Доволни ли сте отъ колонията?"
отъ 64 деца само 3 момчета отговарятъ „не" (това
еж, навърно капризните и съ много „изтънчени"
вкусове деца). На другъ въпросъ: „Всичко ли ти
харесва въ колонията изобщо?" всичките (64) деца
отговарятъ „да". На 28-я день летуване, когато
„тжгата по мама и татко"4 почва да пълни малкото
сърдце и много естествено се явява желанието —
да си вървимъ вече!—-на въпроса „Искате ли да си
отиваме вече, или да постоимъ още?" — 34 деца,
значи повече отъ половината, искатъ да стоятъ още.
Това говори, че колонията е желана и на висотата
си, иначе всички деца ще поискатъ отиване.
На въпроса „Где се хранишъ по-сладко, т. е.
безъ принуда и съ апетитъ изядашъ поднесеното ти?"
—56 отговарятъ: „тукъ", т. е. въ колонията. Знаме
нателно! Особено, като се има предвидъ, че много
отъ децата бъха въ началото съ капризенъ вкусъ.
Наблюдавахме, какъ доста деца съ лошъ апетитъ
и претенциозенъ вкусъ изправляваха вкуса си, ядъха
съ другигв, заявяваха, че у тъхъ така сладко не
еж яли/изяждаха поднесеното имъ безъ остатъкъ.
А това е отъ голъмо значение за бжднитъ дни на
детето.
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Место му е да отбележимъ, че ЛЪТОВНИЦИГБ
обичатъ да пишатъ писма, но още по-обичатъ
да получаватъ писма и... колети. Писмата, за тъхъ
еж голъма нужда, колетите, обаче,.— никаква; ГБ
дори еж зло. Каква радость блика изъ ОЧИГБ на
получилите и каква тжга у не получилите1 Децата
съ жарь се нахвърляха къмъ писмораздавачката и
нетърпеливо очакваха. Писма тр/ъбватъ, коле
ти—не!
КОЛОНИСТИГБ обичатъ посетителите. Задължени
сме да отбележимъ съ особено доволство госту
ването въ колонията на г. г. кмета Д. Тотевъ, окол.
лъкарь П. Недевски, и др., които, посетили и по
дарили децата, извикаха у техъ сърдечна радость
и благодариость.
Децата се завърнаха съ нъщо. Това „нещо"
е само добро, хубаво, полезно. И ГБЛО, и душа еж
възродени, ободрени. Това ГБ дължатъ на коло
нията при морето, а следователно — на Дружест
вото на Морски Сговоръ. То заслужава благодар
иость и подкрепа. Нашето балканжииче тръбва да
иде край морето. И за любовь къмъ него, и за
здраве —' ето хубавата цель на Морски Сговоръ.
Повече деца при морето!—Ето хубавия стремежъ на
хората отъ това д-ство.
Но това не е по силитъ на едно само д-ство.
Организации, д-ства, банки и др. тръбва да го подкрепятъ, а гражданството — съ членуването ей въ
него. Това се налага, за да се постигне поне днесь
възможното: по-малки такси за КОЛОНИСТИГБ, а по
вече безвносни деца.
Ив. П. Нндреевъ.
(ржков. въ колонията).

Ч-<-^-<-Ч-ЧГУ-Г<-Ч-УГГТ^ < ' <Х ' Ч ' <ГС '*' < ' 4 ^^

Четвърто европейско плувно състезание.
Огъ 12. до 19. августъ 1934 год. ще се съ
стои въ Магдебургъ четвъртото европейско плувно
състезание. Градътъ Магдебургъ прави трескави
приготовления за изнасянето на това състезание,
Домакинъ ще бжде Магдебургскиятъ плувенъ клубъ,
основанъ презъ 1896 година, членъ на ОеигзсНег
Зсгглптт УегЬзпс!. . Приготовлява се спецйаленъ
плувенъ басеинъ съ всички необходими модерни
постройки. За -това състезание е поканена и Бъл
гария въ лицето на Бълг. Нар. Морски Сговоръ,
като членъ на ФИНА.
Ето и правилника на състезанията.

де

I. Четвъртиятъ европейски шампионатъ съдържа:
а) За мжже.
1. 100 м. плуване свободенъ стилъ — купа Хайошъ.
2. 400 м. свободенъ стилъ.
3. 1500 м. свободенъ стилъ.
4. 103 м. плуване на гръбъ.
5. 200 м. плуване на гърди (жабно).
6. 4 по 200 м. плуване на гърди пощово - купата I.
Хомоней к о в е ^ ^„^„^„Метопа!
КиП 'Вегеп,«,
8. Скокове отъ кула.
9. Водна топка — Купа Дюбоне.
б) За дами.
1. 100 м. плуване свободенъ стилъ.
2. 400 м. плуване свободенъ стилъ.
3. 100 м. плуване на гръбъ.
4 200 м. плуване на гърди (жаоно,).
5. 4 по 103 м. пощово плуване свободенъ стилъ.

6. Скокове отъ трамплинъ.
ч
7. Скокове отъ кула.
II. Състезанията еж организирани съгласно прави
лата на ГХМ.А.
III. Дължина на басейна—50 м., ширина — 21 метра
(8 коридора). Трамплините и платформите за скачане еж
уредени съгласно международните правила за скачане.
IV. Записванията за участие ставатъ до 24. юлий 1934
год. съ право на телеграфически измънения до 4. азгусп»
1934 год., като се изпращать до бюрото на Европейския
шампионатъ, Магдебургъ, Дге(1ег 1\~ед 165 186.
V. На състезанията се допущатъ европейци, мжже и
жени, членове на национални федерации, влизащи въ
Ф.И.Н.Н.
VI. Дава се програмата за всеки день отдвлно.
VII. Всека европейска федерация, членъ на Ф.И.Н.И.,
има право на двама представители за ВСБКО индивидуално
състезание и на единъ при екипнитв състезания. Допу
щатъ се по двама души запасни за състезанията съ екипи
и четири за водна топка. Имената нч състезателите въ еки
пите и на запасните тръбва да бждатъ показани въ ЛИСТИ
ТЕ за записванията.
VIII. Първиятъ и вториятъ отъ всека серия, а така
сжщо и най-добриятъ отъ третите, ще се допущатъ до
полуфинала, а първиятъ, вториятъ и третиятъ отъ вейки
полуфиналъ — за финала.
IX. Състезанието по водна топка ще бжде общо, ако
числото на състезаващите се не е повече отъ осемь екипа.
Въ случай че числото на екипите е по-гол"вмо отъ осемь,
ще се възприеме груповата система.
•
X. Победителите ще получать златни медали съ тит
лата „Европейски шампионъ за времето 1934—1938 год.*,
вторите ще получать сребърни медали, третите — брон
зови и всички наградени ще получать дипломи.

Год. X Врой 10.

/Лорски Сговоръ
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XI. Купата на Европа. Основана презъ 1926 г. отъ
г. Иеремия Смитъ, Главенъ комисаръ на обществото на
народитввъ Унгария, купата на Европа се дава на нацията,
която се класира първа за всички състезания за мжже.
Класирането става по следния начинъ: първо мвсто 13
точки, второ — 8, трето — 5, четвърто —'3, пето — 2, шесто
мвсто I точка. При състезания съ екипи числото на ТОЧ
КИТЕ се удвоява, Въ случай на йеий-ЪеаЬ (абсолютно равен
ство мгжцу двама състезатели при нвкое състезание) точ
ките се събирзтъ и раздвлятъ по равно между двегв съ
стезаващи се нации. Въ всвки случай за първото мвсто
състезанието се повтаря и титлата и точкитв се даватъ
споредъ резултата отъ новото състезание.
Яко две или повече нации получатъ еднакво коли
чество точки, решаватъ по-голвмото число победи или
втори мЬста или трети мвста. За да стане собственость на
нвкоя нация, купата трвбва да бжде спечелена три пжти
последователно или общо петь пжти. Спечелена е презъ
1926 и 27 г. отъ Германия. Презъ 1931 г. отъ Унгария.
Х1а. Купата Бредиусъ е основана презъ 1932 год.
отъ Хейег/ти/ягке УлгетЪнпй въ паметь на своя старъ председатель Бредиусъ и се дава на нацията, която се класира
първа отъ всички състезания за дами. Класирането става
както за купата на Европа. Купата Бредиусъ трвбва да се
спечели три.пжти последователно или общо петь пжти.
Х1б. Купата Хайошъ. Основана отъ Будапещенския
Торна клубъ въ честь на олимпийския му шампионъ на
игритв въ йтина презъ 1896 г., Ялфредъ Хайошъ, за мжжко плупане на 100 м. свободенъ стилъ за европейски шам
пионатъ. Купата трвбва да се спечели три пжти. Спече
лена е презъ 1927 г. отъ Швеция (йрне Боргъ) 1 м. 00 с ;
презъ 1931 г. отъ Унгария (Д-ръ Истванъ Баранй)0м. 59.8с.
.
Х!с, Купата Дюбоне. Основана отъ търговската
кжща Дюбоне & С-ие въ Парижъ презъ 1931 г. и предна
значена за федерацията, чийто екипъ е класиранъ пръвъ
на Европейския шампионатъ за водна топка. Трвбва да се
спечели три пжти последователно или общо петь пжти.
Презъ 1931 г. е спечелена отъ Унгария.

ХШ. Купата Т. де Хомоней. Основана отъ Мадуяг
Шго 8гме1звд за пощово плуване 4 по 200 м. свободенъ
стилъ за мжже, въ честь на почетния председатель на Ун
гарската федерация по плуване, г. Теодоръ де Хомоней.
Трвбва да се спечели три пжти последователно или общо
петь пжти.
ХИ. Щ е се прилагатъ международнитв правила за
скачане. Задължителните скокове не могатъ да се повтарятъ като свободни. Твзи последнитв трвбва да се напишатъ въ три екземпляра на официалния формуляръ и да
се дадатъ на секретаря за скокове поне три дни преди за
почване на състезанието.
Предвиждатъ се по десеть скока за мжже отъ трамплинъ, при което 5 задължителни и 5 свободни. За дамитв — 6 скока, отъ които три задължителни и три свободни.
Скокове отъ кула: петь за мжже, при което четири
задължителни и 4 свободни, а за дамитв само 4 задължи
телни скока.
XIII. Магдебургскиятъ плувенъ клубъ отъ 1896 г. за
пазва правото си да допълни всекидневната програма съ
национални състезания, като спазва разписанието на съ
стезанието за Европейския шампионатъ.
XIV. Всички различия, възражения или обжалвания
ще се отправятъ до бюрото на Европейската лига за плу
ване, чийто решения еж безапелационни.
XV. Всички служебни лица по произвеждане на съ
стезанието за Европейския шампионатъ ще се опредвлятъ
отъ бюрото на Европейската лига за плуване.
За съжаление, България не ще може да взе
ма участие въ Г Б З И състезания, тъй като този хубавъ спортъ едва сега се организира, та не е въз
можно да се излжчатъ силите, които биха могли
да представятъ съ достойнство нашата страна.
Требва да се над-вваме, че на следнитЬ общоевро
пейски състезания и ние ще вземемъ участие.
В. И.

СВЪТОВНИ РЕКОРДИ ПО ПЛУВДНЕ.
Къмъ 1. септемврий 1933 г.
Кародность Растояние и видъ
на плуването

Име

Дата

Време
3 .Н

§»

Г-цаДенъ. Уденъ

Я

Холандия = 100 м. св.стилъ 1 и. б с.
„
200м.
„
: 2м. 2 8 6 с .
Г-ца X. Мадизонъ Съед. Щати ЗООм.
„
Зм. 59-5с.
„
400 м. . .
5м. 28-5с.
-„
500 м.
7м. 12 с
•*
МисъЛЯндерсенъ
Дания
800 м.
12 м. 7-8 с.
Г-ца X. Мадизонъ Съед. Шати 1000 м.
14 м. 4 4 8 с .
„ •
1500 м.
23 м. 17-2 с.
ж.
Г-ца'Е.Якобсонъ
Дания
ЮОм.жабно
1 м. 25-8 с.
я
».
200 м.
Зм. 3'4 с
Г-ца Ж. Кастайнъ Холандия 400 м.
6 м. 29 с.
„
500 м.
8м. 12 с.
'•.
Г-ла.Я. Холмъ
Съед. Щати ЮОм.нагръбъ 1м. 18-2 с.
Г-цаФ.М-Хардингъ
йнглия \ 200 м.
2м. 50-4с.
п
. .. ' - < ^ -.
400 м.
»
бм. 12"4с.
п

•

т

-

Кжде е
Дължина
на басейна зарегистриранъ

Забележка

М Ж Ж Е .

Ж: Вайсмюлеръ Съед. Щати 100м.св. стил. I Ом. 57"4с.
'п
200м.
.
| 2м. 8 с.
т
Жанъ Тарисъ
Франция
ЗООм.
„
| Зм. 2 7 6 с .
• '. . ' и
400 м.
4 м. 47 с.
**
п
500 м.
6 м. 1-2 с.
»
С Макино
Япония
800м.
10 м. 8-6 с.
1000м.
12м. 547с.
и
Йрне Боргъ.
Швеция
1500м.
19 м. 7-2 с.
Ж. Картонетъ
Франция
ЮОм.жабно
1м. 124 с.
- п
п
200 м.
„
2м. 42-6 с.
Е. Радемахеръ
Гермамия 400 м.
5м. 5 0 2 с
П. Шварцъ
500 м.
7м. 331 с
#*
Г. Коякъ
Съед. Щати ЮОм.нагръбъ 1 м. 8-2 с.
. „»
200 м.
2 м, 32-2 с.
Т. С. П.Безфордъ
йнглия
400 м.
5м. 41 1с.
3

МЪсто

25 метра
|17. И 1924г.| Миами
5. IV 1927 г. ймийрборъ 25 ярда
11. VII1931 г.
Реймсъ
25 метра
16. IV 1931 г. Парижъ
ЗЗЧз метра
23. IV 1932 г.
Реймсъ
25
„
25. VII933 г.
Токио
50
13.УПП932г. Лосъ Янж. 50
2. IX. 1927 г.
Болоня
50
.
24. II 1933 г. Парижъ
25
„
и
8. II 1933 г.
25
9. 111 1926 г. Ню-Хавенъ 25 ярда
22. I 1933 г. Броуншв.
25 метра
9. VIII1928 г. ймстердамъ 50 метра
16. VI1930 г. Ню-Хавенъ 25 ярда
27.111 1933 г. Биркенхедъ 25
„
Ж

Е

Съед. Щати

»»

Франция
»
„
Япония
Съед. Щати
Италия
Франция
Съед. Щати
Германия
Холандия
Съед. Щати
йнглия
Въ солена вода

Н И

! 9.УН.1933 г. \ Янверсъ
33% метра
Белгия
; З.У.1933 г. 1 Ротердамъ 25
Холандия
17.У1.1930 г. ! Ситлъ
25 ярда
Съед. Щати
ПЗ.УШ.1932г. Лосъйнжел. 50 метра
!25.1У.1931г. Детроитъ
25 ярда
п
>'2б.У1!Л933 г. Копенхаген 50 метра
Дания
Въ солена веда
119.УИ.1931г. Ню-Йоркъ 55 ярда
Съед. Щати
15.УН.1931 г.
55
.
30.1У.1933Г. Копенхаген ЗЗЧ3 метра
^Цания
Въсолевавода
11.У.1932 г. Стокхолмъ 25 ярда
Швеция
29.1У.1933Г. ймстердамъ 25 метра
Холандия
19.Х1.1932Г.
25
.
п
16.УИ.1932 г. Жонъбийчъ 55 ярда
Съед. Щати
191Х.1932г.
Валасей
25 ярда
йнглия
Въ соленавода
5.ХН.1932г.
25 ярда
и
»»
р»

Год. X. Брой 10.
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ОЛИМПИЙСКИ РЕКОРДИ.
Разстояние
Мжже
100 метра
400
1500

.
„

Пощово
(4 по 200 м.)
200 метра
100
„

I

Жени
100 метра
400
„
Пощово
(4 по 100 м.)
200 метра
100

Видъ
Плуване
Своб. стилъ

Своб. стилъ
Жабно
На гръбъ

Им

Народностъ |

Време

Дата

Градъ

Дължина : С т р а н а н а
на басейна Регистрирането

И. Миазаки
1
Япония
00 м. 58
б.VIII.! 932 г.
50 метра
К. Краббе Съед. Щати 4м. 48-4 с, !10.УШ.1932г. ЛосъЛнжел. 50
.
К. Кнтамура
Япония
19 м. 12-4 с |13.УШ.1932г.
50
Япония
Р. Коине
Г. Коякъ

Япония

8 м. 58-4 с. ;9.УШ.1932 г.'ЛосъЯнжел. 50
2 м. 44-9 с. 12.УШ.1932г.|
50

Съед. Щати 1м. 8-2 с. 9.УШ.1928 г.^мстердамъ 50

Своб. стилъ Н. Мадисонъ Съед. Щати 1 м. 6 8 с. аУШ.1932 г.^ЛосъЯнжел. 50

Н. Мадисонъ ;
Своб. стилъ
Жабно
На гръбъ

• .

Съед. Щати

5 м. 28'5 с. 13.УШ.1932г.

,

50

Холандия
Съед. Щати

Съед. Щати Съед. Щати 4м. 38- с. 13.УШ.1932Г. ЛосъЯнжел 50
С. Денисъ
Австралия ;3м. б-з с. 9.УШ.1932 г.
50
Е. Холмъ
! 50
Съед." Щати 1 м. 183 с. 9.УШ.1932 г.

ИЗЪ ЖИВОТЛ И ДЕИНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
На 22, 23, 24. и 25. ноемврий въ Министерст не е известно, но требва да се над-вваме, че той
вото на железниците, пощитъ- и телеграфите за ще бжде внесенъ на разглеждане въ камарата. Уси
седава междуведомствена комисия за окончателно лията на Б.Н.М.С. да предизвика създаването на
изработване проектъ за законъ за поощрение на законъ за поощрение на корабоплаването най-после
корабоплаването. Комисията се председателствуваше добиватъ реаленъ изразъ.
отъ стопанския директоръ на железниците д-ръ
— На 1. декемврий софийскиятъ ни клонъ е
Каросеровъ. Въ нея взеха участие н-кътъ на отде свикалъ общо годишно събрание. Същевременно е
лението за корабоплаване К. Скутуновъ, инслекто- била изнесена сказка отъ проф. Геновъ на тема:
рътъ Русевъ, юристъ-консултътъ на мин. Карамин- я Излаза на Егея отъ международно правно гле
ковъ, н-кътъ на бюджетоконтролното отд-Ьление дище.
при министерството г-нъ Грозевъ, н-кътъ на Вар
— Съ протоколно решение № 57/447 отъ 4. XII.
ненското пристанище г. Каракостовъ, отъ м-вото 1933 год. Варненскиятъ градски общински съветъ
на финанситв г-да Яс. Ивановъ, н-къ на отделение отстжпи безплатно на Б.Н.М.С. владението и изпол
митницит-Ь, и Щърбановъ, за финансови проучвания, зуването на общинското место, находяще се северно
отъ м-аото на търговията г. Калиновъ, м-во на зем- отъ шосето за Евксиноградъ, съ граници: отъ
ледЪлието и-ра по риболовството г. Грозевъ, юристъ- изтокъ пжтя при лозята „Рупи", отъ северъ игри
консултътъ на Б. 3. банка, н-кътъ на флота г. кап. I р. щето на сп. кл. "Тича", отъ западъ канала и отъ
Вариклечковъ, представители на Варненската, Бургас югъ надъ около 100 м. северно отъ шосето за Евкси
ката и Русенската търговско-индустриални камари, ноградъ, за постройка.на летни ученически колонии
г-дата Л. Вълкановъ, П. Дрчевъ и, Недковъ, по отъ разнитъ* градове.
Общинскиятъ съветъ съ едно по-раншно ре
единъ представитель отъ Б. Н. М. С. — главниятъ
секретарь, и на съюза на моряците, бившиятъ подпред- шение б^ше назначилъ комисия, която да проучи ис
седатель на Б.Н.М.С. г. П. Стояновъ, бившиятъ пред кането на ГУТ и да даде мнение по него. Въ коми
седатели г. Фичевъ, бившиятъ н-къ на черномор сията взе участие и гл. секретарь. Съставенъ е билъ
ската часть отъ флота г. Стателовъ и отъ страна следниятъ протоколъ:
Днесъ на 21. ноемврий 1932 год. комисията,
на Бълг. търг. пар. д-во г. Н. Тодоровъ, директоръ
на фабрика „Кирилъ", запасенъ кап. Нр. отъ флота, назначена съ решение №442 отъ 20. ноемврий 1933
г. на общ. съветъ въ съставъ: общинските съвет
първиятъ председатель на Б.Н.М.С.
Следъ щателно проучване на изработения отъ ници Ясенъ Брусевъ,. Станчо Савовъ. Янастасъ
службата проектъ, възъ основа на представения Петровъ и общ. архитектъ Ж. Богдановъ, въ притакъвъ отъ Б.гЙЛ.С. и допълненъ сълсъответнитЬ- «жствието на представителя на Б.Н.М.С В.Игнатовъ,
полравки съобразно мненията на учрежденията и за да проучи молбите на Б.Н.М.С., по отношение
лицата, на които е билъ изпратенъ, комисията отпускане на мъхто за сжщия, се събра на самото
се спре на окончателните принципи, които тр-Ьбва м-Ьсто и следъ огледа, направенъ на сжщото, изказа
следното мнение:
да легнатъ въ новия законъ;
1. Варненската община да отпустне на Бъл
Изготаениятъ новъ законопроектъ отговаря нз
доста нужди на нашето корабоплаване, съобразно гарския Народенъ Морски Сговоръ владението и
съ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ на държавата. Какъвъ окон- ползуването (чл. 55 п. 4 отъ закона за градскитв.
чателенъ видъ ще получи той, когато стане законъ, общини и чл. 63 отъ правилника къмъ него)
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местото, находяще се северно отъ шосето за Евкси
ноград ь, съ граници: отъ изтокъ пжтя при лозята
Рупи, отъ сеаеръ игрището на спортния клубъ
„Гина", отъ западъ канала и отъ югъ шосето, като
часгь оть това МБСТО, находяще се непосредствено
до Евксиноградското шосе и (Ши) сто метра северно
отъ него, се ИЗКЛЮЧИ, като сжщото отъ около 4,300
кв. м. се запази за оощите нужди на града.
2. Огпустнатото место ще служи на Бълг.
Нар. Морски Сговоръ за постройка на летни учени
чески колонии отъ различни градове ча България,
като вь сжщите арсолютно се забранява летува
нето на чужди на организацията лица—освенъ ржководния и обслужващия децата персоналъ.
3. Местото не може да служи освенъ за це
лите на отпущането, а именно „.Пътни детски ко
лонии", като всъкакви постройки съ спекулативно
предназначение се забраняватъ.
4. Общиятъситуационенъ планъ на отпуснатото
м^сто, както и проектите за отделните постройки,
се одобряватъ предварително отъ общинската управа
въ съгласие съ санитарните и технически общин
ски власти, като застрояването започне по начинъ,
указанъ отъ общинската управа.
5. Местото требва да почне да се "застроява
постепенно още отъ тази година, като окончателно
общиягъ планъ бжде изпълненъ най-много . въ. седемь години. гДко въ дадения срокъ. не се застроятъ,
свободните места се отнематъ.
6. Ограждането на местото и 'засаждането съ
паркови растения на свободните въ него места да
почне веднага следъ отпущането на местото.
Приложение една скица.
1. Ат. Петровъ
х
о
Общински
съветници:
2. Ле. Брусевъ"
X
Е
'
3.
Ст. Савовъ
о
Общ. Нрхитектъ Ж. Богдановъ.
• Съ това решение се слага началото на едно
пра вилно, разрешение на въпроса за детските мор
ски ЛБТОвйща, защото ще се даде възможностъ на
клоновете да пристжпятъ къмъ постройка на соб
ствени летовища по установенъ икономиченъ образецъ, летовищата ще бждатъ групирани на едно
м ъ с т , ще се намиратъ подъ непосредствените
грижи на Г.У.Т. и чрезъ техъ ще се създаде още
по-тесна връзка между Г.У.Т. и отделните клонове.
Едновременно съ това Г.У.Т. е възложило да се
приготвятъ проекти за бждещите постройки и дво
рищна регулация на местото, .следъ което ще пристжпи къмъ ограждане и залесяването му.
— На 22. ноемврий инженеръ Даракчиевъ е
чель въ салона на градското читалище въ Ямболъ
сказка на тема: „Значението на плуването и пл а •

МОРСКИ
ИТАЛИЯ.
Финансови затруднения на голЪмитЪ
параходства.
По примера на №у1дз11"опе Оепега1е ИгНапа,
който продаде своите 610000 акции отъ „Италия",
общото събрание на Лойдъ Сабаудо е решило да
отстжпи акциите си отъ „Италия" съ 4 0 % отъ но
миналната имъ стойность на Дружеството за ин
дустриално издигане на Италия. По този начинъ
държавата става собственикъ на „Италия".
Очаква се, че големато корабоплавателно
дружество „Италия", Което обедини презъ 1931 г.
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жовете". Сжщиятъ заедно съ главния ржководителт.
на водния спортъ, лейтенантъ Панчевъ, и предсе
дателя и секретаря на клона еж разглеждали и из
брали подходяще место за басеинъ и еж разменили
мисли за постройката му. Обезпечено е съдействието
на общината и въ скоро време ще се пристжпи къмъ
оежществяване на проекта.
— На 25. ноемврий инж. Даракчиевъ е чедъ
сжщата сказка и въ гр. Пловдивъ.
— На 27. ноемврий се откри въ София курсътт»
на Б.Н.М.С. за ржководители по плуване. Курсътъ
се ржководи .отъ инж. Даракчиевъ съ съдействието
на софийския ни клонъ Къмъ сжщия курсъ се от
крива и дамски отделъ подъ ржководството на
инж. Даракчиевъ и г-ца Конова, отъ упр. тъло на
Софийския клонъ. '
— Въ Ш Софийска мжжка гимназия по ржчна
работа учениците строятъ подъ ржководството на
преподавателя си гребни спортни лодки. Презъ пролетьта по часоветъ по физическо възпитание уче
ниците ще се упражняватъ по гребане въ басейна
на понтонната дружина (ЗОО м. х. 50 м.) на Боянската ръка.
— Отъ 9. до 23. ноемврий гл. ржководйтель
на водния спортъ, лейтенантъ Г. Панчевъ, посети
клоновете: София, Видинъ, Ломъ, Плъвенъ, Ловечъ,
Свищовъ, В. Търново,. Ямболъ, Сливенъ, Пловдивъ
и Стара Загора. Цельта на обиколката му б е да
се запознае съ състоянието на клоновете и легио
ните имъ къмъ техъ.
Въ всички клонове се пристжпва къмъ подго
товка за постройка на басейни. Въ конференции съ
управителните тела на клоновете, длъжностни лица
и местни дейци еж се установили върху начина на
постройката и съдействието за това отъ страна на
надлежните фактори.
— На 2. т. м. Пловдивскиятъ ни клонъ уреди
голема морска вечерь съ най-оригинална програма,
заимствувана изъ живота на моряците. Забавата е
била изнесена въ салона; „Тракийски юнакъ", съ
небивалъ успъхъ.
Клонътъ готви за 10. мартъ ид. год. тради
ционния си морски балъ, който ще се изнесе въ
салоните на Военния клубъ.
— На б. т. м. инж. Даракчиевъ е челъ сказ
ката си върху „Значението на морето и плаването
и плажовете* въ В. Търново.
Въ сжщия клонъ еж били уредени и три сказки
отъ г. П. Ив. Търновски на тема: „Значението на
морето й плавателните реки въ историята и днесъ",
„Дунава въ миналото и днесъ", и „Беломорскиятъ
въпросъ въ неговата целость".
В. и

Н О В И НИ.
големите италиански параходни дружества, щ е
получи подкрепа отъ Дружеството за индустриал
но издигане или отъ „Морския' Кредитъ", друга
организация за ипотекарни заЙми срещу кораби.
Италйанскиятъ пжтнически параходъ „Рексъ"
печели синята лента.
Наскоро следъ триумфа на Балбо, подчертаващъ първенството на Италия въ въздуха, ус
пеха на „Рексъ" иде да подчертае забележител
ните морски усилия на Италия следъ• установя
ване на фашисткия режимъ.
Параходътъ-„Рексъ" спечели рекорда на през-
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о к е а н с к а с к о р о с т ь в ъ пжтуванието си о т ъ Гибралт а р ъ з а Н ю - И о р к ъ , з а в ъ р ш е н о на 16. августъ. Дот
тогава п ъ р в е н с т в о т о се д ъ р ж е ш е о т ъ германския
п а р а х о д ъ „ Б р е м е н ъ " , който п р е з ъ юний т. г. из
в ъ р ш и пжтя Ш е р б у р г ъ — Н ю - Й о р к ъ с ъ ср-тздня ско
р о с т ь 28*51 мили в ъ ч а с ъ . Не е б е з и н т е р е с н о д а
се п р и п о м н я т ъ имената на нЪкои о т ъ б и в ш и г Ь по
б е д и т е л и за р е к о р д ъ на п р е м и н а в а н е Северния
Атлантически о к е а н ъ .
О т ъ „ Б р и т а н и я " на Сипггс], и з м и н а л ъ п р е з ъ
1840 т . о к е а н а за 14 дни и 8 часа (8*5 мили с р е д н о ) ,
синята лента е минала върху „ В а ш и н г т о н ъ " о т ъ
О е 0епега1е ТгапзаНаптляче, когато п р е з ъ 1864 г.
е р а з в и л ъ скорость о т ъ 13 мили. С л е д ъ това п р е з ъ
1871 „ О к е а н и к ъ " о т ъ „ М Ш е 5г.аг" е д о с т и г н а л ъ
14*5 мили. П р е з ъ 1881 г. ф р е н с к и я т ъ „Ла Н о р м а н д и "
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д ъ р ж и за м а л к о първенството с ъ 15 мили а следнята година англиискиятъ „Сервиа" дава 18 мили.
С л е д ъ това борбата се ограничава между Ан
глия и Германия, които се р е д у в а т ъ въ отнемане
на ж е л а н о т о първенство. Вземайки за п р ъ в ъ пжть
на 16 августъ 1933 г. първенството, Италия се из
дига на п ъ р в о м"Ьсто между м о р с к и т е сили.
С п о р е д ъ „Согпеге с1е11а 5ега" пжтьтъ Гибралт а р ъ — Н ю - И о р к ъ е по д ъ л ъ г ъ о т ъ Н ю - И о р к ъ —
Ш е р б у р г ъ . О с в е н ъ това теченията и в е т р о в е т е пом а г а т ъ при пжтуване о т ъ Америка за Европа и
пр-вчатъ при обратното' пжтувание. При все това
„ Р е к с ъ " е и з в ъ р ш и л ъ пжтуването си за по-малко
време отъ всички други к о р а б и . Най-гол-Ъма ско
рость е достигналъ на 15 августъ когато е изми
н а л ъ 736 мили съ 29*61 мили въ ч а с ъ .

С Ъ Д Ъ Р Ж Я'НИ Е
н а X г о д и ш н и н а (1933) н а „Морски Сговоръ".
(Римските цифри следъ надслова на всека статия означавал, броя, а арабските страниците).
1. Адъ иодъ водата. Разназъ отъ Сергей
23. Държавата и Българското парах. д-во
ски кораби въ Хамбурп. отъ Ялиса
Терещенко, превелъ С. Н. И.
отъ В. Игнатовъ. 1,6—7.
Мюллеръ-Нойдорфъ. I, 12.
V, 15—18.
24. Експедицията на ледоразбивача „Сибиря- 46. На дъното на морето. Разказъ отъ С.
2. Айседора Дунканъ и морето отъ Ниноковъ", преводъ отъ М. Дойновъ.
Терещенко, прев. Ив. Ведринъ.
ла Т. Балабгновъ. 1, 14—16.
VIII, 18.
VI, 17-19.
.
3. Бактериологично изследване на морската 25. Загиването на „Атлантикъ". Разказъ 47. На корабитб. Разказъ отъ В. Игнатовъ.
вода въ района на варн. морски бани
отъ Сергей Терещенко, превелъ
111,14—16.
отъ Д-ръ П. Д. Снорчевъ. III,
В. И. 111,12—14.
48. На ловъ за дълбокоморски кабелъ отъ
20—22.
26 Защо в*рвамъ въ сънищата. Разкззъ
Янтонъ Е. Цишка, прев Н. Ба
4. Берлинъ като пристаиишенъ градъ отъ
отъ СоттапЛег СараИсТсйаТе, прев.
каловъ. IV, 7—9.
Н. Н. IV, 15—16.
Ялиса Мюллеръ — Нойдорфъ.
49. На работа! отъ В. И. IX, 22—23.
27. Изъ живота и дейностъта на Б. Н. М. С. 50. Нашиятъ главенъ редакторъ, VII, 3.
IX, 10—11.
отъ В. И. И—X.
5. Българскиятъ Хелголандъ отъ Д-ръ П.
51. Новата ромжнска параходна линия Ду' 28. Изъ живота на морето. Разказъ отъ Г.
Гочевъ. VIII, 12—13.
иавъ-«Левантъ отъ П. Миларовъ.
Куповъ. V. 10—15.
.
I, 8 - 9 .
6. Българско мореплаване отъ Г. К. VII, 4.
29. Изъ чуждите военни флоти отъ С Н. 52. Острови, които се ражлатъ и умирал.,
7. Белия Монастиръ отъ Д. Г. 111.6—7.
И. и С. Ч. I—IV. VI.
прев. отъ немски И.Мот. 1,13—14.
8. Бъ\ло море въ връзка съ българската ис
тория отъ Кърджиловъ Явр. Геор- 30. Изъ чуждят* търговски флоти отъ С. Ч. I. 53. 0-въ Мармара отъ Н. Вапцаровъ X, 4.
31. Импровизиранъ флогк отъ Я. Соболевъ, 54. Отбраната на Дунавските устия отъ
гиевъ. X, 15.
Г. Яренсъ, прев. С. Н. И. IV, 5—6.
прев. С. Н. Ивановъ. 111,7—10.
9. Бюджета иа Г. У. Т. на Б. Н. М. С. за
32. Институтъ за корабни и тропически бо^ 55. „Отрова" на кораба.- Разказъ «тъ Р.
1934 т. VIII, 24.
Урбанецъ, прев. Н. Бакаловъ.
лести отъ Я. М. Н. IV,6.'
10. Бждещиятъ най-голт>мъ параходъ въ све
VI, 19—21.
та — „?*огтап(Ие" отъ М. Д-въ. 1,10. 33. Историческа среща отъ В. Игнатовъ
56. Отъ Евксиноградъ до Варна оо най-кжсия
IX, 3.
11. Варна въ времето на източната война
пжть! отъ Н.Д. Мишевъ. II, 14—15.
34. Италианскиятъ водводенъ флотъ отъ Са
отъ К. Ш. V, 8—10.
57. Офицерския кандидатъ Брийзи. Разказъ
ва Н. Ивановъ. VI, 24—25.
12. Варненското пристанище като органъ на
отъ Фредерикъ Мяриейтъ, прев.
транзитна търговия отъ Ст. Чола- 35. Катапултното излитане на хвърчила и
значението му въ мореплаването отъ !Г^"""Добринъ Василевъ. IX, 17—20.
новъ. VIII, 7—10.
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64 Покровителството на мореплаването въ
IV, 17—21; V, 18—21; VI, 21—23.
Г. Панчевъ. У,7. 4
Съединевитъ Щати. прев. В. И. VI,
19. Десетяятъ съборъ отъ проф. Я. Яр- 41. Международните договори за сигурность10—11.
та иа човешкия живогь по море отъ
наудовъ. VIII, 4—7.
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68. Походъ. Разказъ отъ Я. Зернинъ,
прев. Е. Я. X, 11
69. Последна почивка. Разказъ отъЯ. Зер~
нинъ, прев. Ж. Я. VI. 14—17.
70. По случаи идването на гръцкия учебенъ
корабъ „Арись" въ Варна отъ Г. Панчевъ. VIII, 18—20.
71. Потъването на „Тремолнно". Разказъ
отъ Джозефъ Конрадъ, прев.
Добр. Василевъ. I, 19—22; II,
18—22; Ш. 18—2а
72. Правилника за резервния фондъ къмъ
Г.У.Т. на Б Н.М.С., поправенъ на
десетия съборъ. VIII, 25.
73. Преди три века, прев. Н. Панайотовъ.
IV. 1-10.
74. Предсказване на времето по барометъра
спор. адмиралъ р15гоу, прев. Я. Симеоновъ. IX, 20—21.,
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отъ В. И. VII. 9-10.
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брегьвъ риболовно отношение отъ
Л. Нечаевъ. III. 22—23.
Развитие на морската радиотехника отъ
Г. С. 1, 9—10.
Разни морски новини отъ В. И., С.Н.И.,
С.Ч.,'Г. С, Н. Бакаловъ. М. Д-въ,
Д. Фурнаджиевъ и И. Мот. Н.Н. 1-Х.
Резолюциите, взети на X. ред. съборъ
на Б.Н.М.С. VIII, 22—24.
Резултатите отъ четвъртия ни конкурсъ
между учащата се младежъ. VI, 13—14.
Рибарското училище отъ В. Игнатовъ.
V, 3 - 6 .
Риболовъ съ електричество отъ д-ръ Г.
В. Паспалевъ. IV, 21—22.
Ролята на Българското търг. парах. д-во
отъ В. Игнатовъ. VI, 4—5.

85. Световни рекорди по плуване къмъ
1. IX. 1933. X, 18.
86. Спущане на шаланнте, построени въ
Кораловагъ, отъ В. И. VII, 24.
87. Съвременния турски воененъ флотъ отъ
Л. Соболевъ, прев. В. И. VII, 5—7.
88. Сждба. Разказъ отъ Серг.Терещенко,
прев. В. И. IV, 10—12.

Год. X. Брой 10.
89. Тайната на германския подводникъ .1} 31"
отъ Фрицъ Отто Бушъ, прев. И.
Мот. 111 17—18.
90. т Технически лейтенантъ Г. Димитровъ
отъ В. И. VI. 3.
91. Царската среща на Дунава отъ С. Ч.
IX, 1 4 - 1 7 .

92. Циклони въ атмосферата отъ д-ръ
Г. Пецовъ. X, 5.
93 Червеяиятъ търговски флотъ отъ Б. Ф.
Коломцевъ. прев, С.Н.И. VI, 11-13.
94. Черно море и Дунавъ въ вашите учеб
ници по география отъ Ив. Батак
лиевъ. II, 6—7.
95. Черво море презъ зимата отъ д-ръ Г
В. Паспалевъ. И, 23.
96. Черноморското ни крайбрежие въ медикоклнматич. отношение отъ С. Н. И.
И, 3—6.
97. Четвърти конгресъ на Съюза яа моряцитъ
отъ В. Игнатовъ. 111, 3—4.
98. Четвърто европейско плувно състезание
отъ В. И.Х, 17.
99. Югославянскиятъ воененъ флотъ отъ Ст.
Цаневъ. VIII. 16—19.
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О Т К Р И В А СЕ П О Д П И С К А
ЗЯ ЕДИНЯДЕСЕТЯТЯ ГОДИШНИНИ НА ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ
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МОРСКИ СГОВОРЪи
ОРГЯНЪ НН БЪЛГНРСКИЯ ННРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

ГОДИШЕНЪ АБОНЯМЕНТЪ: За България 150 лв., за странство 200 лева. ОтдЪленъ брой 20 лева. На ЧленоветБ отъ Б. Н. М. С, които еж издължили членскигЬ си вноски за 1934 година, списанието се изпраща безплатно. На останалитЬ списанието се изпраща следъ предварително платенъ абонаментъ.

ЦЛРИЦЯТЯ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЛЙ-КРЛСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ

ВАРНА

въ юго-источнл

ЕВРОПЛ

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигЬ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Царградъ.

"Т^РЗй

Всични видове спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГолЬми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Ш я
III*».

Условия на живота най-износни.

«*»'

Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4ООО лева за стая съ
две легла за месеца.

• * ^ ' :

Об-Ьдъ или вечеря въ п ьрвокласни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти « получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
гч*'
"-З*^1

Х5-.чг^Г

Т —-М 11Г I

-"~~'ь**—"

*Ч»**^ V

Табълъ д'отъ отъ 100-120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

-*"

Такса за банигЬ:
( I класа кабина Ю лв.
1. Студени бани | „ ^
^
5 лв
2, Топли бани

I класа кабина 30 лв.
И .
*
20лв.

Басейнъ . ,

15 л&
Отъ 15. юний до 15 септем?°ий летовниците се ползватъ съ 2Яо Ламаление по
българските държ^чн» же

гтЧтП

>^гтУ ^*гТ?Т

1Р1

1Т11

Ггг1"~")^1

т^тш

1111

И||

' | | * > | А ^ Д ^ " ' " д * ; 'Г-«--:-'«-^ ••• <•
•-<.•,,

.'--ь,^.

лезници.
Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
лътовницит-в на квартири
безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ. ,
. . ^ • • . . - - ••-.
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БЪЛГАРИ, ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна
Използувайте дружественит-в параходи, за д а получите възИзползу а и М о ^ Р У с т ь т а д а с е П О л Ю бувате на морето!
Съ параходит-в на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството п о д ъ р ж а три редовни линии:
К р а й б р е ж н а : Варна—Б-Ьла—Месемврия — Анхиало—Созополъ — Бур
гасъ— Кюприя—Василикр — Ахтополъ и обратно;—два пжти седмич; ^
н о _ О т ъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално 5а курорта.
..- :
П и р е й с к а : Варна—Бургасъ—Цариградъ—Пирея-Хиосъ —Метелинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
- •
в Александрийска: Варна—Бургасъ—Цариградъ -.Родосъ —Палестина—
Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и обратно —два
пжти въ месеИа.
• • ' •
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50»/о '(но не и върху храната).
Особень интеоесъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните-й бързоходни паргрсоди „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНН:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския
рейсъ:л в 5 0 0 0
1 класа
' 11I класа
.
.
лв.
8000
|
Отиване
и
I
• • лв.' 4600
11
класа
класа
лв. 6О0О
връщане
|
Ш класа
лв. 40ОО
лв. 2000
111 класа
За к р а й б р е ж н и я рейсъ:
лв. 400
класа . . лв. 680 [ Варна—Бургасъ-.'] I класа .
1
Варна—Ахтополъ )
лв.
300
1
1
класа
.
лв. 540 г
и обратно • '"
и обратно
I И класа
лв.
200
1
1
1
класа
.
.
111 класа
лв. 360 |
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка: Свърхъ горнигв такси за пжтнишкигь билети се събиратъ допълнително кейоо право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитъ крайбръжни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенииитъ въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
• • • • . . . ' • • •
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СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Погледъ н а з а д ъ отъ В. Игнатовъ; 2. О-въ Мармара отъ Н. Вапца~
ровъ; 3. Циклони в ъ атмосферата отъ Д-ръ Г. Пецовъ; 4. Катастрофа
та съ „С1 202" отъ Баронъ Е. Фонъ Шпигелъ (преводъ, продължение и край); 5. П о х о д ъ отъ -А.*
Зернинъ (преводъ); 6. Бъ\по Море в ъ връзка с ъ българската история отъ Кърджиловъ Аврамъ;
7. Детската морска колония на Габровския клонъ отъ Ив.п. Андреевъ; 8. Четвърто европейско
състезание по плуване отъ В. И.; 9. О ф и ц и а л е н ъ ОТДБЛЪ; 10. Морски^новини; 11. С ъ д ъ р ж а 
ние на X годишнина.
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