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Край Варна — Bptra при монастиря „Св. Константинъ'. Фот. К. Я. Терзистоевъ. 1926 г.
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Списанието „Морски Сговоръ" е удобрено и ярепоржчанО отъ Министерството
на Народното Просвещение съ онржжно N* 447 отъ 9.1. 1924 година и отъ Мини
стерството на Войната съ наредба № 22 отъ 1923 година.

Вести изъ живото и дейиостьта иа Българския Н ароденъ Морски Сговоръ.
София. Избраното ново управителното тело
се е конституирало както следва: председатель —
проф. Д-ръ Ст. Консуловъ, п. преде. Владимиръ
Николовъ, секретарь — М. Димитровъ, касиеръ —
Б. Германовъ, домакинъ — Вл. Мутафовъ, деловодитель — В. Брусева, съветници— Каназирски,
Б. Стамовъ, П. Шишковъ и Д-ръ Кашевъ.
— При откриването събора на Македонските
братства на б февруарий председателя на Соф.
клонъ г. проф Консуловъ, отъ името на Б. Н. М.
С. е поздравиль събора, съ кратка прочувствена
речь, която, на времето, изцЪло бе оповестена въ
пресата. Речьта на нашия представитель е оста
вила дълбоко впечатление и е била бурно апло
дирана.
— Пакъ презъ м. февруари нашиятъ ревностенъ членъ г. Д-ръ Кашевъ, авторъ на хубавата
книга „Рейнъ—Майнъ —Дунавъ", е поздравилъ отъ
името на Б. Н. М. С. конгреса на „Съюза на тех
ниците," дето речьта му е била възторжено из
слушана.
На 17 мартъ въ Народното събрание при де
батите по бюджета на Дирекцията на пристани, идата, нар. представитель Анг. Станковъ, вземайки
пйводъ отъ факта, че и до дресъ държавата нема
своя'морска политика и че въ това отношение
,стран/гга ни е останала много назадъ, поласкалъ
"е Б,*.'Н. М. С. и неговата досегашна дейность
като е изтъкналъ факта, какво съ могли да из- върща^ъ до сега една шепа преданни за това
^ е л б * .родолюбци, г. Анг. Станковъ, е билъ последванъ отъ нар. представители г. г. Р. Василевъ
и Н. Мирски, които също съ казали по неколко
добри Думи за Морския Сговоръ.
Павликени. — Клона организира летна мор
ска колония, за устройването на кояго се влага
особенъ интересъ.
Видинъ. — Клона подготвя организирането
на екскурзия до Оршова—Мехадия, къ която ще
взематъ участие и членове отъ други клонове.
Пловдивъ. — На б мартъ клона е организиралъ въ кино »Пикадйли" сказка на тема "Ду
навъ—Марица въ свръзка съ водния пъть Рейнъ
*> —Майнъ—Дунавъ" на която е билъ поканенъ да
говори г. Д-ръ Ст. Кашевъ отъ София. Сказчика
съ голема вещина е обрисувалъ грамадното зна
чение на този воденъ пъть въ търговско и сто
панско отношение за цела Европа и големите из
годи за повдигане благосъстоянието на нашиятъ
народъ. За големо съжаление, сказката е била
слабо посетена.
— Презъ целия почти м. мартъ, р. Марица е
запазила нивото си надъ 1 м. дълбочина. Това се
използува усърдно отъ ръководителите на речниятъ легионъ и воденъ спортъ. Ежедневно, Плов
дивските граждани се любуватъ отъ моста надъ
Марица на смелостьта и упоритостьта на легио
нерите между които и неколко дами. Деветь „Ру
салки" и две "Шесторки" — лодки, се пълнятъ
подъ редъ съ жадните за взденъ спортъ легионе
ри. А моторната лодка, като веренъ стражъ, гор
до се носи по течението нагоре — надолу и ръ
ководителите на легиона г. г. Капитанъ Райчевъ,
К. Петровъ, Йовко Обрейковъ и Тепавичаровъ, даватъ отъ нея нуждните улътвания на гребците.
Русе. — Въ общото си годишно събрание иа
27 мартъ, клона е избралъ ново управително тело

въ съставъ: председатель — Гулековъ, пом. упр.
на митницата; п. председатели — Конст. Доневъ,
адвокатъ и Майоръ Михаиловъ; дописникъ — кап.
II рангъ о. з. Михаиловъ Ив., н-къ на Дун. поли
цейска служба; секретарь — мичманъ о. з. Панчевъ;
касиеръ — Георгиевъ, чиновникъ Б. Н. Б.; заведующъ легиона — мичманъ о. з. ГТЬевъ; и съвет
ници— П. Божковъ, съдия; А. Майровъ, адвокатъ
и Г. Дреновски — учитель.
— Клона е устроилъ агитационна седмица,
предшествувана отъ сказка отъ г. Михаиловъ.
На 19 февруари спортния легионъ при клона
е далъ добре организирана вечеринка съ радиоконцертъ.
Ямболъ t На 26 февруари е починалъ члена
Любомиръ Коларовъ. Изказваме нашите сърдечни
съболезнования къмъ близките му.
»
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Клона организира за първи пъть летна мор
ска колония, която ще бъде вероятно въ Анхиало.
. Пещера — На 19 и 20 февруари, Пловдив
ския окр. училищеръ инспекторъ г. Разбойниковъ,
п. председатель на Пловдивския клонъ е държалъ
2 беседи: гр. Созополъ и Панамския каналъ, при
дружени съ светливи картини.
Карлово — На 3 мартъ г. Разбойниковъ е
държалъ сказка на тема: „Созополъ и резултати
те на Пловдивската летна колония".
Червенъ-Брегъ — Общото събрание на 23
февруарий е избрало ново управително тело: пред
седатель — Ю. Пиперковъ; п. председатель — Бошко Петровъ; секретарь — Цоко Симеоновъ; каси
еръ — Ангелъ Иотовъ; съветникъ — Симеонъ Рашковъ и контр. съветъ: Л. Иончевъ, Тошко Г. Тошевъ и К. Юрдановъ.
— На 12 мартъ клона е далъ вечеринка, коя
то е била добре посетена и е дала чистъ приходъ
1460 лева.
Борисовградъ — На 13 мартъ клона е ималъ
своето общо годишно събрание. По тоя случай
клона е напечаталъ твърде оригинално и красиво
годишния си бтчетъ.
Татаръ-Пазарджикъ — На 15 мартъ, секре
таря на Г. У, Т. г. Кс. Янковъ, посети града ни и
държа една пропагандна беседа, отлично посетена.
На 7 априлъ, Повдивския реченъ спортенъ
легионъ устрои въ града ни речна спортна демон
страция съ собствените си '10 малки и 2 големи
лодки на р. Марица при близкия до града о-въ
Свобода.
Варна. — На 8-й мартъ съ парахода „Царь
Фердинандъ" заминаха, изпратени отъ представи
тели на Г.У. Т. и клона, 50 екскурзиянти, членове
на Б. Н. М. С. за Египетъ и Палестиня. Екскурзиан
тите се водятъ отъ касиера на Гл. Упр. Ttno г.
Ст. Цаневъ.
На 8-й априлъ, радостни и доволни се завър
наха за да влъятъ освежителна струя съ своите
хубави впечатления всредъ членовете на Б. Н.
М. Сговоръ.
Секретаря на Гл. Упр. ТЬло г. Кс. Янковъ е
обиколилъ отъ 7 до 20 мартъ градовете: Ст.-Загора, Н.-Загора, Ямболъ, Т.-Сейменъ, Борисов
градъ, Пловдивъ, Станимака, Карлово, Т.-Пазарджикъ и Червенъ-Брегъ. Изключая Ст.-Загора и
Борисовградъ, въ другите градове, той е държалъ
беседи, а некжде еж устроени и събрания,
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ПАРАХОДЪ НА Б. Н. М. С.
Пропагандата на морската идея, тъй далечна
и смътна за българския народъ, за да бъде дей
ствителна и резултатна, изисква големи и продъл
жителни усилия. Предубежденията къмъ морето и
страха отъ него, напластявани дълги векове наредъ въ съзнанието и характера на българина,
не могатъ се изкорени тъй скоро и съ най-обик
новените средства, както на пръвъ погледъ би
изглеждало. Тукъ не се касае за пропагондиранието на некаква нова идея или запознаванието
яародътъ ни съ некаква нова наука, тукъ требва
да се действа за превъзпитанието на племето ни
и следователно требва да потърсимъ и приложимъ
най-подходящите за такава тежка задача методи.
Въ първите години на своето развитие, пъкъ даже
и до сега, Б. Ц. М. С. си служи съ обикновенните
пропагандни средства: печата и живото слово на
първо место и морския музей и екскурзиите на
второ—. Въ тия рамки, нашата пропаганда си остава
предимно книжна или по-точно отвлечена и което
е най-важно, тя засега предимно разума и чув
ствата на възрастните, докосвайки се сьвсемъ
слабо до младежьта. Безспорно, съвременните въз
растни поколения, повлияни или раздвижени отъ
пропагандата на Б. Н. М. С, ще направятъ твт-рде
много за разрешаването на редицата въпроси около
морето, които отдавна чакатъ редътъ си, те ще
допринесатъ също така твърде много за издига
нето на материалната и духовна морска култура
на нашето балканско племе, но те никога сами
не ще се привържатъ къмъ морето така, както съ
привързани къмъ своята земя, з а т ъ х ъ морето ни
кога нема да стане „свое", въ пълниятъ смисълъ
на думата. Едва следующите поколения ще почнатъ да се привързватъ къмъ морето и да го обичатъ така, както н и днесъ обичаме земята си.
Много ясно е, следователно, къде требва да бждатъ насочени главните усилия на Б. Н. М.. С, а
именно къмъ младежьта. Тукъ обаче, не еж до

статъчни теорията и приказките, а требва да се
затрогнатъ живите струни на детската душа и съз
нание. Въ това направление се очертаха и започ
наха вече да се прилагатъ три отлични средства:
летните морски колонии, водния спортъ и екскур
зиите. Морската детска колония, закрепвайки чрезъ
мощното въздействие на морето и морскиятъ климатъ, здравето и духа на детето, не може да не
остави дълбоки следи въ неговото въображение и
да не събуди у него впечатления и чувства къмъ
морето, които по своята сила ще бждатъ доста
тъчни за да не оставятъ бждещиятъ мъжъ или
жена безчувствени къмъ величието, хубостите и
богатствата, които има и носи морето. Водниятъ
спортъ, също така закалявайки духа и здравето
на младежа, отъ своя страна ще унищожи страха
у българина къмъ водата, а това е вече доста
тъчно за да го накара да се отнася съ пс-вече
доверие и съ малко по-други чувства къмъ найвеликия представитель на водната стихия — мо
рето. Най-сетне, екскурзиите, уреждани за уча
щите се, ще дадатъ на нашата младежь много
по верна и по-пълна представа за морето, него
вите хубости и богатства, отколкото всекакви сказки,
четива й уроци; те ще въздействатъ върху младата
душа и умъ, не по-малко, отколкото колониите
и спорта.
Организирането на летните морски колонии,
следъ като изобщо детските здравни колонии въ
последно време получиха големо разпространение,
е сравнително лесно: за техното сьздавание и поддържание не се изискватъ много средства, не е
мъчно да се организиратъ необходимите удобства
и да се подготвятъ подходящите условия, иска се
само желание за работа, преданность къмъ дело
то и любовь къмъ детето. Макаръ, поради бързо
то развитие на мораоте детски колонии, съществующите по брега удобства и условия да ставатъ
вече недостатъчни, все пакъ създаванието на тия
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колонии нема да бъде мъчна работа. Главна преч
ка за техъ става липсата на свободни и подходя
щи помещения; толкова по-добре, — тая пречка
ще ни доведе по-скоро до решението да построимъ специални помещения, нагодени най-добре да
изпълнятъ назначението си; колонниите ще се оттърватъ отъ шума и неподходящите условия на
големия градъ или отъ нехигиеничните и неу
добни за цельта училищни помещения по селата;
колонията ще отиде всредъ чистата природа, да"лечъ отъ населените места и резултатите ще бждатъ несравнено по-добри. А да се построятъ сгра
ди по брега на морето, съ изключително предназ
начение за детски колонии, не ще бъде много труд
на задача; една лека летна постройка за 50—100
деца не ще изисква много средства и винаги ще
бъде по силите на всеки отдепенъ клонъ или гру
па отъ съседни клонове на Б. Н. М. С.
Почти същото е съ развитието на водния
спортъ, и тамъ се иска преди всичко желание, преданость и любовь къмъ делото, а следъ това създаваниего на специални условия и удобства, сред
ствата за които не съ тъй големи, че да не могагь да се намерятъ отъ всеки отдепенъ клонъ,
. който по близость разполага съ некой естественъ
воденъ басеинъ. НБКОИ ОТЪ клоновете вече иматъ
свои«пристанчета, лодки и пр. удобства, макаръ и
въ малъкъ размеръ, но постепенно те ще попъл^ватъ^своя йнвентаръ, за да задоволяватъ все поширокъ кржгъ отъ желающи да упражняватъ вод# ния, спортъ младежи. И тукъ, както и при летните
колонии, задачата не надхвърля силите на всеки
**отделенъ клонъ. Малко по - инъкъ стои въпроса
съ екскурзиите. Действително, ученическите ек
скурзии въ вжтрешностьта на страната се уреждатъ много лесно, затова еж и извънредно много
практикувани, обаче щомъ се дойде до морето,
изпъкватъ доста пречки. Въ вжтрешностьта навсекжде има развити средства за съобщение и пре
достатъчно превозни удобства, а тамъ дето такива
нема, пешеходството веднага идва на помощь. На
морето първата и най важна пречка е липсата на
съобщения и средства за превозъ. Децата, дошли
на екскурзия, напр. до Варна, никога не могатъ да
разчитатъ, че ще могатъ да намерятъ лодки за да
отидатъ по море до Евксиноградъ, Св. Константинъ, Галата, Гебедже и др., а да дойдешъ до
брега на морето и да обиколишъ по сухо, безъ
да се поразходишъ и нарадвашъ на хубавото море, е
нещо съвсемъ непростително. Действително, поня
кога се намирадъ лодки, но или на много високи
цени, ако еж частни, или пъкъ следъ много молби
и ходатайства, ако еж държавни, защото й едни
те и другигЬ еж въ крайно ограничено количест
во. Но ако до близките крайбрежни забележител
ности на Варна (или Бургасъ, все едно) все пакъ
може да се отиде по море, то до малко по-отда
лечените, напр. до устието на р. Камчия, до с. Гьозекенъ и пр, е почти абсолютно невъзможно. —
тамъ требва да се отива само по сухо, т. е. да се
изгуби твърде много време, де се изхаби излишна
енергия и все пакъ да не могатъ да се видятъ
всичките хубости на брега. За да се направи поголема разходка по море,.т е. да се отиде напр.
отъ Варна до Месемврия,. Анхиало, Бургасъ или
да се посетятъ всички крайбрежни наши градчета,
на пръвъ погледъ не е тъй трудно, защото имаме
крайбреженъ пътнически параходъ, който посеща
ва всички наши малки и голЬми пристанища, при
това цените на билетите еж не по-големи, ако не
и по-малки отъ тия по железниците, но тукъ из
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пъкватъ други неудобства: параходното съобщение
не е както желЪзничното — всекидневно и даже
по неколко пжти на день, а е само два пъти сед
мично, при това парахода, както и влака, се спира
въ всеко пристанище само за толкова време, кол
кото е необходимо да слезатъ пристигащите и да
се качагъ заминаващите пътници, а ако искате
да слезете на брега и да останете поне часъ два,
това е невъзможно: или ще требва да се задово
лите да гледате брега само отъ кораба или пъкъ, ако
слезете, ще требва да чакате два-три дена, до като
мине следующия параходъ, а ако напр. поискате да
отидете по море отъ Варна въ Гьозекенъ, Месемврия,
Анхиалз, Бургасъ, Созополъ, Кюприя, Василико,
Ахтопол ъ и на всекжде да слезете на брега, то
затова ще ви еж необходими най-малко единъ месецъ, макаръ цЬлиятъ ни брегъ да е дълъгъ само
311 километра, а по море около 180 клм. Съ това
се обяснява и факта, че докато лете по всички
направления, по железниците, всеки день и почти
въ всеки влакъ ще намерите десетки и даже стотици
ученици екскурзиянти. на крайбрежниятъ параходъ
тъкмо обратното, — да срещнете тамъ екскурзиянти
е гольма редкость.
Явява се въпроса, какъ тогава да доведемъ
младежьта на морето, да я разходимъ по него и
да я запознаем ь съ неговите и тия на бреговетЬ
му хубости и богатства? — Б.Н. М.С. требва да
намери отговора и да даде възможность на децата
и отъ най-затънтеното наше село да дойдатъ и да
се запознаятъ съ нашето море. Да предоставимт.
тези грижи на отделните клонове, както по отно
шение постройката на здания за летни колонии и
уреди и удобства за водния спортъ, е невъзможно,
защото не могатъ всички клонове да строятъ па
раходи за екскурзии; естественно е, че ако се въз
приеме идеята за постройка на параходъ за уче
нически екскурзии, то съ осъществяването на тази
задача требва да се заеме цялата организация. Но
възможно ли е изобщо Б. Н. М. С. да построи или
купи свой параходъ за екскурзии? — Мнозина се
плашатъ отъ възражението, че Б. Н.М. С. би излезалъ изъ рамките на културната дейность и би
се увлекалъ въ едно почти търговско предприя
тие. Опасението, обаче, е неоснователно, защото
въ случая е важна цельта, която се преследва, а
не начина; намъ е нуженъ параходъ не за търго
вия, т. е. за печелене на пари, а за пропаганда на
морето и морската идея. Та за тази цель ний под
държаме музей, списание, хижи и пр., това съ.
чисто културни институти, а нима нема музеи и спи
сания, създадени да се печели чрезъ техъ ? Всеко
по сжщество чисто културно средство може да
служи за търговия и обратно — всеко по същество
търговско средство може да служи за културни
цели. Б. H'M. C. може да има параходъ, когото да
експлоатира на търговски начала, даже за получа
ване на печалби и все пакъ организацията да си
остане чисто културна. Нима съ малко културните
дружества, които притежаватъ магазини, ниви, гори
и пр., които те екелоатиратъ изключително съ цель
да печелятъ ; по същия начинъ не се ли издържатъ
църквите и много отъ училищата? — Важни сж„
крайните цели, а не вънкашната форма. Съ при
тежанието и поддържането даже на чисто търгов
ски параходъ, Б. Н. М. С. нема да се обърне въ>
търговско предприятие, както не еж се обърнали
въ такива църквите, училищата или пъкъ "многото
културни и благотворителни организации, които
притежаватъ имоти.
Но би ли могълъ Б. Н. М. С. да намери необ-
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ходимитЬ средства за да си достави желанниятъ
параходъ? — Разбира се, че може, стига да си
постави тази задача и да преследва нейното раз
решение настойчиво и упорито. Големата стойность
на плаващите съдове не бива да ни плаши. Единъ
параходъ или по скоро параходче за екскурзии по
нашето море, което би могло да пренася 100 -150
пътници (безъ кабини) и 50—60 тона товаръ,.не
би струвало, ако се поръча ново, по вече отъ
5-6,OQO,C00 лв., а ако" се купи употребявано та
кова — повече отъ 3—4,000,000 лева.
Въ Пловдивския съборъ, въ конференциите
презъ 1926/27 год. и въ Г. У. Т. еж предложени
неколко проекта за събиране на такава една сра
внително крупна сума, а именно:
1. Разиграване на парична лотария отъ 350,000
билета по 20 лв. единия, съ 20,278 печалби на об
ща сума 1,625,000 лв.; най-малката печалба 25, а
най-големата 200,000 лв. По организирането ьа
такава лотария се предвиждатъ разходи, освенъ
раздадените премии, 1,025,000 лв. (за печатане би
летите 120,000 лв., 10% възнаграждение за пласи
ране билетите — 700,000 лв., заплата 50,000 лв. и
1°/о възнаграждение на специеленъ администраторъ
— 120,000 лв., канцеларски и др. — 85,000 лв.),
чистъ приходъ, ако се пласиратъ всички билети,
ще остане 4,350,000 лв.
2. Произвеждане на лотариенъ заемъ отъ
6,000,000 лв., чрезъ издаванието на 60,000 лоза по
TOO ЛВ.; заема ще се погаси въ 20 години по
300,000 лв. годишно, като успоредно съ погасяванието
се раздадатъ по 50 премии годишно, по 50 лв. ед
ната премия. Преимуществото на такава лотария е,
че по-лесно се пласиратъ билетите, понеже тукъ
не може да се изгуби, а само да се спечели; не
достатъка й е, че всека година Б. Н. М. С. ше
требва да плаща по 302,500 лв., т. е. парахода
ежегодно требва да носи чистъ приходъ най малко
300,000 лв., което е мъчно реализуемо, като се
има предъ видъ, че той ще служи по-вече за ек
скурзии, отъ които иищо нема да се печели.
3. Създаванието на кооперация съ строго оп
ределени отъ Б. Н. М. С. уставни цели; капитала
на кооперацията ще се даде главно отъ Б. Н. М. С.
(Гл. Упр. Тело, клоновете и членовете, които ще
бъдагъ и мнозинството кооператори) и отъ всички
желающи български граждени. Понеже събира-
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нието на кооперативенъ капиталъ отъ 6—7,000,000
лв. е трудно, то Б. Н М. С. може да разиграе
планираната обикновенна лотария и съ получена
та отъ нея чиста печалба 2—3 или 4,000,000 лв.
да влезе като кооператоръ (Г. У. Т. и всички кло
нове, като отделни кооператори) или като коопе
раторъ и кре^диторъ, т. е. като съ една часть отъ съ
браната сума купи делове, а другата даде на коо
перацията като заемъ съ нищожна или даже съвсемъ безъ лихва. Така създадената кооперация,
срещу доставениятъ отъ нея параходъ, може, ако
събраните пари все пакъ не достигатъ, да при
бегне и до обикновенъ заемъ отъ нЬкое кредитно
учреждение, за да се сдобие съ необходимия оборотенъ капиталъ.
Купуванието на параходъ по единъ или другь
начинъ, следователно, е напълно възможно; явява
се въпросъ дали този параходъ би се рентиралъ,
т. е. дали би покривелъ разходите по неговото
подържане. И на тоя въпросъ може да се отго
вори напълно утвърдително. Целото лето тоя па
раходъ би билъ сигурно заетъ съ превозъ на ек
скурзианти ученици и членове на Б. Н. М. С. Ми
нистерството на Просветата, требва да верваме,
нема да откаже своята подкрепа въ това направле
ние. Презъ зимните месеци парахода ще се използ
ва като крайбреженъ пътнически параходъ, който
нема да конкурира на Параходното д-во, нито на
корабоплавателната кооперация „България", орга
низирана по настоящемъ отъ съюза на български
те моряци, а по-скоро ще съдействува й на едно
то и на другата за установявание редовни, всеки
дневни пътнически съобщения между населените
места по крайбрежието, квкто тева вършатъ ав
стрийци и унгарци по нашия дунавски брегъ или
железниците въ вжтрешнестьта на стрвната. По
тоя начинъ, парахода на Б. Н. М. С, заедно съ
тия на параходното д-во и евентуално на корабо
плавателните моряшка кооперация, ще съдейства
за бързото стопанско и културно повдигене на черномерскиятъ ни брегъ — друга една голема цель
на Б. Н. М. С. Въ това направление, сигурно ще
требва да се очаква и дадената, въ една или дру
га форма, подкрепа на държавата.
По тоя пъть Б. Н. М. С. сигурно и бързо би
се устремилъ къмъ достиганието на най-съществе
ните отъ свеите цели.
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Момичетата отъ Плевенската морска колония, уредена отъ Б. Н. М. С , въ момента,
когато влизагь да се къпягь.
Варнг, 1926 г.
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ОТЧЕТА НА ВТОРАТА ЛЪТНА УЧЕНИЧЕСКА нолония
ВЪ ГР. ВАРНА, ОРГАНИЗИРАНА ОТЪ ПЛЪВЕНСНИЯ НЛОНЪ
НА Б. Н. М. С. ОТЪ-10 ЮЛИЙ ДО 12 АВГУСТЪ 1926 Г.
Поради опитностьта отъ по-миналата година
организирането на колонията е било сравнително
по-лесно за ПлБвенци. Въ грижите си по уредба
та й, те еж били подпомогнати, както отъ некои
учреждения отъ Плевенъ, така и отъ Главното Уп
равително Тело на Б. Н. М. С. въ Варна, Морска
та учебна часть и Търговската академия. Послед
ната имъ е отстъпила безплатно вториятъ етажъ
на зданието, което се намира до оградата на мор
ската градина. Въ своятъ отчетъ, Плевенскиятъ
клонъ Б. Н. М. С. изказа своята гореща благодарность на всички, които съ ги подпомогнали за да
оежществятъ това хубаво и полезно дело — лътната ученическа колония въ Варна.
Въ колонията еж били приети всичко 65 де
ца, отъ които 33 момичета и 32 момчета. Отъ гра
да Плевенъ е имало 53 деца, а останалите 12 еж
били подбрани отъ Плевенския окржгъ, както след
ва: 2 деца отъ Луковитъ, 2 отъ Никополъ, 2 огъ
Горни-Дъбникъ, 3 отъ Червенъ-брегъ, 1 отъ е.
Долни-Джбникъ, 1 отъ с. Махалата и 1 отъ с. Лев
ски. Колонията е тръгнала отъ Плевенъ на 10
юлий съ специаленъ вагонъ, определенъ отъ на
чалника на гарата и е пристигнала въ Варна на
другия день сутриньта. Понеже еж били взети пред
варителни мерки по уредбата на колонията, то
Още до вечерьта всичко до най малка подробность
е било готово и колонията, така да се каже, още
съ пристигането си, е заживела нормаленъ животъ.
Главенъ ржководитель на колонията е билъ
г-нъ Янко Димитровъ, директоръ на Ш-та Плевен
ска прогимназия, а негови помощници — ръково
дители: Елена Нойкова, преподавателка по гимна
стика въ девическата гимназия; М.. Захариева и
Ц. Цочева, агрономки при землепелската катедра;
Никола Георгиевъ, учитель въ Ш-та прогимназия
и П. Поповъ, главенъ учитель въ първоначалното
училище. Къмъ ржководителния персоналъ еж би
ли предадени 4 души прислуга (две жени и два
ма мъже) и една готвачка. Освенъ това всека сед
мица еж се наемали времено две жени, които подъ
контрола на ръководителите еж изпирали долни
те дрехи на децата.
Всеки колониегь е носилъ съ себе си: единъ
човалъ за сламеникъ, 2 одеала, 2 чаршафа, 1 въз
главница съ два калъфа, 1 дебела горна дреха, 3
чифта долни дрехи, 1 къси гащи за къпане, 1 ле
ка шапка за плажа, 2 кърпи за лице, 2 кърпи за
ядене, 5 кърпи за носъ, 2 канчета за.вода и мле
ко, сапунъ и гребенъ. ОстаналитЬ необходими при
надлежности и поежца е била набавена отъ упра
вата на колонията, както споменахъ по-горе, при
съдействието на Главното Управително Твло на
Б. Н. М. С, Морската учебна часть и Землепел
ската катедра въ Плевенъ.
Колонистите еж били хранени съ отлична хра
на 5 пъти дневно. Сутринь закуска отъ млеко до
300 грама и хлебъ; въ ЮЧг часа втора закуска на
плажа съ хлебъ, сирене или кашкавалъ; на обедъ
три блюда — супа, готвено и сладко; въ 16Vs ча
са следобедна закуска отъ медъ, масло или си
рене и хлебъ и въ 20 часа вечеря отъ две блюда.
Морелечението е ставало по точно опреде
ленъ планъ изработенъ отъ главния ржково
дитель на колонията r-нъ Янко Димитровъ, чо-

векъ съ више педагогическо образование, който
познава и живота въ северо-германскигЬ летни
колонии въ Свинемюнде и Лудвигсхафенъ. Въ първиягь день колонистите еж седели на плажа об
лечени, като еж откривали на слънцето само кра
ката до коленете си; на втория день краката се
оголвали до пояса, а ржцете до раменете; на третия и четвъртия день постепенно се оголвало ця
лото тело, което бързо обгаряло, безъ да предиз
вика цепене и лющене на кожата. Едва на четвър
тия день, на групи, при силенъ контролъ отъ стра
на на ржководння персоналъ, всички деца били
топнати въ морската вода само за 2 минути. Вре
мето на по-нататъшното кжпане постепенно се е
увеличавало до като е достигнало до 20 минути.
Следъ излизане отъ водата колонистите еж пра
вили пасивна гимнастика до като изсъхне твлото
отъ водните капки и следъ това еж се обличали.
Веднага следъ това еж правили разходки изъ стра
ничните алеи на морската градина и еж отивали
да обедватъ.
Преди да тръгнатъ отъ Плевенъ децата еж
били прегледани и измерени въ антропометрично
отношение отъ лекарска комисия. Въ Варна лъ>
карь на колонията е билъ Д-ръ Пашевъ, подпредседатель на Варненския клонъ отъ Б. Н. М. С.*)
Той така умело и присърдце е гледалъ работа
та си, че децата еж останали съ незабравими
спомени за него, а управата на колонията е била
трогната отъ неговите грижи и настойчивость. Въ
отчета буквално се казва: „Плевенскиятъ клонъ
не намира думи съ които да му се отплати и отблагодари".
Естествено е, че при такава добра уредба на
колонията и съвместните бащински грижи, както
отъ страна на ръководителите, така отъ страна на
лекаря, резултатътъ е билъ отличенъ. Така напримеръ: презъ течение на целото летуване е заболело само едно дете за неколко дена отъ лека
простуда. Децата еж се завърнали бодри; радостни
и весели въ Плевенъ, при това средно всекодете
е наддало по Г25 кгр. въ тегло, нарасло е 1 см.
въ височина и също така съ 1 см. въ гръдна широ- •
. чина. Всички деца безъ изключение еж имали подобрение.
Целиятъ разходъ за издържането на коло
нията е билъ 110,000 лева, отъ които 15,000 лева
еж дадени за набавяне на инвентарь, а останалата
сума отъ 95,000 е употребена за издръжка на де
цата въ колонията, кеято е траела 32 дена. Само
родителите на 52 деца плащали известна такса
(отъ 1000—1800 лева), а 13 бедни деца не еж пла
щали никаква такса. Средно за всеки колонистъ е
изразходвано 1460 лева. А понеже ржководния
персоналъ и прислугата не еж плащани нищо, то
излиза, че колонията е издържала всичко 75 чо
века
за които е изразходвано 95,000 лева или по
1
260 лева за едно лице, въ която сума влизатъ и
300 лв. за пжть и други разходи. Това ще рече, че
дневно храната е костувала на лице около 30 лева.
Общата сума 110,000 лв. нуждна за издържка*) Сега презъ 1927 гоД. г-нъ 'Д-ръ Пашевъ е предсе
дател ь на Варненския клонъ отъ Б. Н. М. С
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Плевенската морска колония, при хубаво време, обедватъ въ двора на Търговската Лкадемия
.•
Варна, 1926 г.

та на колонията е била събрана така: 84,000 отъ за
можните родители на колонистите, 10,000 лв. поиощь отъ Плевенската окръжна постоянно коми
сия, 5,000 лв. помощь отъ Министерството на На
родното Просвещение и 11,000 лева отъ касата на
Плевенския клонъ на Б. Н. М. С.
Въ отчета се изтъква, че футболътъ, къмъ
който тъй миого еж привързани днешните мла
дежи, требва да бъде забраненъ при летуването.
Излишното изпотяване и умора предизвикватъ нервность, липса на апетйтъ и въ последствие чувст
вително намаление на теглото. Децата сами раз
брали това и се отказали отъ топката. На колони
стите е било забранено да пеятъ, когато еж се
връщали отъ морето въ колонията за да не гълтатъ прахъ отъ улиците, следъ като 2—3 часа еж
дишали чистия морски въздухъ на плажа. Въ това
отнешение изглежда, че само Плевенската коло
ния е правила едно щастливо изключение. Къмъ
края на отчета се изтъква и това,- че много отъ
децата еж били наклонии да пишатъ съ преуве
личения неверни работи. Така напримеръ:
...... — Закуската не ми стига, изпратете ми колетъ...
— Майко, кжпахъ се на дълбоко и се научихъ да плавамъ . . .
— Майко, днесъ като се кжпахъ въ морето
щехъ да се удавя... и пр.
Запитани защо' пишагь такива неверности,
първите отговаряли, че други деца били получили
колети, а те не получили и за това подканятъ ро
дителите, си. Още по-интересни еж били отгово
рите на вторите. Макаръ че кжпането е ставало
въ вода дълбока до колене и оградени въ кржгъ
отъ ръководителите си еж били предпазени
отъ всъко нещастие, все пакъ те еж писали не
верни писма, че щели да се удавятъ. Запитани
защо тревожатъ родителите си съ неверни работи,
тЬ, отговаряли — „Искахме да ги изплашимъ".
Обстойниятъ и поучителенъ отчетъ на Плевенци завършва съ следното заключение:

..Летуването на децата край морето има гра
мадно значение, както за физическото имъ раз
витие, така и за гЬхното морално възпитание. Съ
временната медицина показа, че морскиятъ въз
духъ и морската панорама оказватъ най-благот
ворно влияние върху слабите и болезнени детски
организми. Никой планински курортъ не може да
укаже толкова благотворно влияние върху известни
слаби детски организми, както указЕатъ мор
скиятъ въздухъ, морската вода, слънцето край мо
рето и величествената естетическа гледка на мо
рето. И нека всички родители и ръководни об
ществени фактори иматъ за своя първа длъжность
къмъ малките деца да ги поставятъ ежегодно при
условията на морския климатъ, за да създадатъ
по тоя начинъ здраво поколение на нашето племе.
Мила и красива, е картината на децата при мо
рето, кждето те свебодно проявяватъ своята ин«
дивидуалность. Това летуване край морето, като
укрепява слабите организми, засилва гЬхното раз
витие и ги калява за да понасятъ и най-суровия
климатъ.
Освенъ за физическото закрепване на децата
летуването има и друго, сжщо така големо зна
чение. То указ за големо влияние върху моралното
развитие и възпитание на децата. Въ колонията
децата живеятъ въ едно детско общество, при единъ
режимъ строго установенъ и подъ контрола на
своя възпитатель. Всеко дете има възможность
свободно да проявява своята душа, своите чувства,
да играе ненаситно и да се радва на хубостите на
морето и на Божия светъ. То не чувствува умо
рата отъ училищни уроци и домашни упражнения,
то си почива радостно, унесено всецело въ своята
детска компания. Чувството за общото и общественость се култивиратъ въ младата детска душа. Животътъ е другарски, кжпането, яденето, спането,
изобщо всичко става на общи начала — тамъ нема
бедни и богати, нема слаби и силни. Всички въ
колония еж равни и еднакво зачитани. Тсва обще
ствено положение указва големо влияние върху
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младата детска душа, която е далечъ отъ семей
ството, но пакъ се намира въ своя естествена сре
д а — детското общество. Тукъ то вижда и раз
бира, че всички се . грижатъ единъ за другъ, че
обществото е за всички хора еднакво; така въ
младата детска душа се създава и култивира со
циално чувство.
-.':'V i"''
Независимо отъ всичко това въ колонията се
поддържа режимъ на една рузумна и полезна дис
циплина. Както спането, храненето и почиването,
така, 1л къпането, и разходките на децата ставатъ
по единъ установенъ редъ, на който децата драговолно се подчиняватъ. Тукъ дисциплината и реда
с ъ непринудени. Децата разбиратъ, че безъ този
редъ и дисциплина не биха могли да прекаратъ
радостно въ колонията. Никой не може да буй
ствува, да се самоотлъчва и изобщо да вреди на
другите.

Год. IV. Брой 5.

Подъ влиянието на тая дисциплина въ ду
шите на. Децата се отглецватъ ценните качества;
паслушность, примерителность, взаимна почить и
грижа за другите. Така се създаватъ и култивиратъ чувства за обшественъ редъ, за право и задължения. Отъ рано дедето разбира, че Дисциплината
и реда съ необходимость за човека и човешкото
общество; че тоя общественъ редъ е полезенъ и
необходимь за всички — безъ разлика на положе
ние й произходъ.
Въ тия колонии, убедително можемъ да твърдимъ, че се подготвятъ здрави физически и мо
рално възпитани граждани. Като се грижимъ за
физическото развитие на децата, ние същевре
менно култивираме и създаваме въ техните души
обществени чувства и инициативи за общъ колективенъ животъ на равноправни граждани."

с. ч.

Момчетата отъ Плевенската могЛка колония, уредена отъ Б. Н. М. С, въ момента, ко
гато влизатъ да се къпятъ.
.
Варна, 1926 г.

изъ ОТЧЕТА НА ПЛОВДИВСКАТА ДЕТСКА МОРСКА КОЛОНИЯ,
УСТРОЕНА отъ Б. н м. с. ПРЕЗЪ лътото
1926 ГОДИНА ВЪ ГР. СОЗОПОЛЪ
Идеята да се устрои детска морска колония
край Черно море, се е появила въ Пловдивскиятъ
клонъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ
още презъ декемврий 1925 година. Още тогава е
започната подготвителната работа като съ били
направени запитвания и събрани необходимите све
дения. Благодарение отзивчивостьта и съдействие
то на Созополския клонъ отъ Б. Н. М. С., реше
но било колонията да бъде устроена въ гр. Созополъ. Целата работа по организирането на колонияти е била умело ръководена отъ енергичния
подпредседатель на Пловдивския клонъ отъ Б. Н.
М. С. г-нъ Лазаръ Лазаровъ
Колонията е пристигнала въ Созополъ на Т4
юлий. Тя се е съ стояла отъ 19 деца на членове отъ
Пловдивския клонъ на Б. Н. М. С, 15 деца пре
дадени отъ Плоздивското дружество „Майчина
грижа", 3 деца отъ Борисовградския клонъ на Б.
Н. М. С. и 9 деца отъ Ямболския клонъ на Б. Н.
М. С. или всичко 46 деца. Ръководители на коло
нията еж били 5 души, а именно: главен ъ ръководитель А. Разбойниковъ — окръженъ училищенъ

инспекторъ въ Пловдивъ и негови помощници:
Ник. х. Колевъ и Киро Любеновъ — учители по
гимнастика и учителките госпожи Зл. Р. Димитрова,
М. Калева и r-ца Троя Панайотова.
Колонистите еж били настанени въ Созополската прогимназия. Тамъ всеки колонисть е получилъ по единъ железенъ креватъ, възглавница и
сламенникъ, напълнени съ морска трева. Всеко
дете е носило съ себе си чаршафи, калъфи за въз
главница, одеало и долни дрехи. Разпределени
били по полъ и възрасть въ три стаи. Преди за
почването на летуването колонистите еж били ща
телно прегледани — момчетата отъ градския irfeкврь г н ъ докторъ Серджалински, а момичетата
отъ околийския лекарь г-нъ докторъ Димитровъ.
За некои отъ децата съ били дадени специални
нареждания какь да използуватъ слънчевите или
морските бани. Колонията изобщо винаги е била
подъ контрола и съдействието на поменатите два
ма лекари.
КолониститЬ еж прилагали редовно всеки день
следната програма за разпределение на времето:

Пловдивската лЪгна морска ученическа колония на плажа
въ Созополъ, 1926 г.

'Ставане въ 6V2 часа, закуска въ llk ч., до 8V2 ч.
свободни забавления въ училището и училищниятъ
дворъ, въ 9 часа отиване на морския, плажъ, въз
душни и слънчеви бани, гимнастически упражнения
лодъ ръководството наа r-нъ Н х. Колевъ, закуска
« морска баня. Отъ 12 /г до 13 часа обедъ. Следъ
това до 16 часа спапе, почивка и четене. Въ 16V2
часа разходки или излетъ въ близката околность.
Въ 19V» часа вечеря. Следъ това, игри, песни и
забави до 21Va часа и спане.
Особенно забавителни съ били следвечернитЪ
гимнастически игри, хора и песни, които съ ста
вали почти всека вечерь край пржстанището, подъ
ръководството на талантливия учитель-гимнастикъ
Н. х. Колевъ. Те еж привличали, както летуващи
т е въ Созополъ, така и сезополските жители, кои
то с ъ заобикаляли въ кръгь децата и съ следели
забавите имъ. Много отъ песните и игрите на
Пловдивската детска морска колония съ били за
учени отъ местното население и ги ввело въ упо
треба. (Изглежда, че колонията е оставила въ созополчани добри впечатления и трайни следи.
Колонията е направила една по-длъжка екс
курзия по «оре съ кораба отъ Морската полицей
ска служба — „Строги" — до Месемврия и обратно.
Следъ едномесечно летуване на 13.-VIII. 1926
год. Пловдиската детска морска колония е напустнала Созополъ и презъ Бургазъ е отпътувала
за Пловдивъ.
Едномесечното летуване на Пловдивската дет
ска морска колония въ Созополъ е костувало на
Пловдивскиятъ клонъ отъ Българскиятъ Народенъ
Морски Сговоръ всичко 59,000 лева. Тая сума е
изразходвана за пътни пари, храна и други раз
носки за 46 деца, 6 ръководители и една готвач
ка — всичко 53 души. Подъ думата «други раз
носки" се разбира платеното: за перачки, за две
прислужници, наети за груба работа и купениятъ

инвентвръ (глввно по храненето) за 10,000 лева,.
които « запазенъ за бъдещите летни детски мор
ски колонии.
" ' . • " • ' • '
Тая разходвана сума отъ 59,000/лв. е събрана^
; тю <с«едния нечинъ. Отъ такси за колонистите съ
: по-заможни родители (едни с ъ платили по 1,500»
лв., а други по 1250 лв.) 40,500 лв.; помощь отъ.
Пловдивската община 7,500 лв.; ;помощь отъ Ок
ръжната <постоянна комисия въ гр. Пловдивъ 5,000
лв.-; помощь отъ Пловдивската популярна банка
•4ДЮ лв. -и помощь отъ банка „Задруга" 2,000 лв.
При това требва да се отбележи, че за 15 бедни
колонисти, деца на бедни пловдивски граждани,
таксата е платена отъ д-во «Майчина грижа".
Въ заключение ще посочимъ и некои данни,.
:. които ще ни характеризиратъ ползата, отъ лету•' ването на пловдивските деца въ Созополъ: Навтория день следъ пристигането въ Созополъ,.
всички деца съ били притеглени и общото имъ
тегло е било 1512 клгр., а понеже децата съ били
всичко 46, то излиза, че средно едно дете тежало
32U7 клгр. Следъ 15 дена, децата съ били притеглени.
! втори пъть и общото имъ тегло е излезло 1562*1
клгр. или едно дете средно е тежало 33*96 кгр~
Следъ още 12 дена, преди заминаването имъ отъ
Созополъ, децата съ били притеглени трети пъть
и общото тегло тоя пъть е било 1597'2 кгр. или
средно едно дете е тежало 34"72 клгр. Ако
сравнимъ общото тегло на децата колонисти при
пристигането имъ, въ Созополъ, съ общото имъ
тегло преди заминаването имъ отъ Созополъ, то
ще видимъ, че има едно увеличение отъ 85*2 ки
лограма. А това ще рече, че средно ВСБКО дете
презъ времето на летуввнето въ Созополъ е уве
личило теглото си съ Г85 кгр.
Еденични деца съ показали увеличение въ
теглото си за времето прекарано въ Созополъ по
вече отъ 3 килограма.
Най-силно, обаче, благодатните последствия
отъ морелечението съ се почувствували въ пос
ледствие, презъ есеньта и зимата и съ се изразили
по-вече въ закрепване и закаляване на организма.

Момчетата отъ Пловдивската лЪтна ученическа колония
на морска баня при Каваците край Созополъ, 1926 г.

Сава Н. Ивановъ.

~~~ ПОДВОДНИ ТЕЧЕНИЯ ВЪ ЧЕРНО МОРЕ.
Освенъ повърхностното течение *) отъ Черно
море къмъ Мряморното, въ Босфорския проливъ,
съществува и подводно течение съ обратно на
правление — отъ Мряморното море къмъ Черното

— водата на което е много по-солена (30—38%о).
Това течение е изследвано обстойно отъ руския
адмиралъ Макаровъ презъ зимата 1881—1882 го
дина**). То се придържа преимуществено къмъ

*) За повърхностното течение въ Босфора вижъ въ
статията ми „Повърхностни течения въ Черно море*, поме
стена gb, предидущата книжка отъ списанието „Мор.Сговоръ".

**) Капитанъ 1 рангъ С. О. Макаровъ — „Объ обмент»
водь Чарного и Средиземного морей". Санктпетербургь 1885 г.
(Приложеше къ Ll-му тому Записокъ Имп. Лкадемш наукъ,
№ 6).
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Азиятския брегъ на пролива. Среднята му скорость при Цариградъ е около -70см^-въ секунда
(252 километра въ часъ или 60*5 километра въ
денонощие); а температурата му, даже и презъ
зимата,: не ,пада по-долу отъ -4-13° до + 14°'ц.
Чрезъ него всека секунда се изливатъ въ Черно
море 5660 кубически метра вода. Границата между
двегЬ течения —долното и горното -—1 по дължи
ната на пролива не е хоризонталната наклонна,
като се понижава отъ Мряморното море къмъ Чер
ното. Така: при Цариградъ>раницата между двете
течения се намира на 20 метра дълбочина отъ повърхностьта на водата, а въ северната часть* на
пролива (при Черно море), тя е на 50 метра дъл
бочина отъ повърхностьта на водата.
Въ зависимость отъ метеорологическите условия на две-rfe морета, споменатите две противо
положни по направление течения, могатъ да се
увеличаватъ или намаляватъ. Увеличението на''ед
ното: отъ теченията отива за сметка на другото,
което въ тоя случай съответно се намалява. Съ
други думи, границата между двете течения не-е
винаги постоянна, а при известни условия може да
се изменя. При силни и продължителни южни вет
рове въ Средиземно и Мряморното морета, дол
ното Босфорско течение може да се усили до тол
кова, че да преустанови горното течение и даже да
го пресили. Макаръ и редко, бивали еж случаи,
когато повърхностните води на Босфорскиятъ проливъ, при посочените no-rope благоприятни усло
вия," еж текли обратно — отъ Мряморното море
къмъ Черното.
"
Количеството на водата, която протича презъ
Босфора, е грамадно. Като съберемъ количеството
на водата, която се влива въ Мряморното море
чрезъ горното босфорско течение (10,470 куб. м.
въ секунда), съ количеството на водата, която се
излива въ Черно море чрезъ долното Босфорско
течение (5660 куб. метра въ секунда), ще получимъ общото количество на движущата се презъ
Босфорския проливъ вода, което е равно на 16,130
кубичгски метра въ секунда. Въ сравнение съ най-
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пълноводните реки въ свита, Босфорскиятъ про.-- ливъ отстъпва малко на река Мисисипи, която
излива чрезъ устието си всека секунда 19,100 куб.
метра вода.***)
Разликата между количеството на изливащата
се вода отъ Черно море въ Босфора (10,470 куб.
метра въ секунда) и вливащата се чрезъ долното
Босфорско течение въ Черно море (5660 куб. м.
въ сек.), която е равна на ^,810 куб. метра въ се-;
кунда, представлява среднята величина на изли
шъка на черноморските води, спремо останалите^
Числото на 4,810 съставлява точно 30% отъ цЬлото количество вода, която минава презъ Босфора,
благодарение на двете течения.
Въ своята книга Макаровъ доказва, че дол-.
ното Босфорско течение произлиза отъ разликите
въ относителните тегла н а ^ в е т е морета — Чер
ното и Мряморното. По тежката вода на Мрямор
ното море, произвежда въ долните пластове поголемо налегане, отколкото леката черноморска
вода на същите дълбочини и това заставя водата
да се стреми отъ областьта на големото налега- с
ние къмъ областьта; т-- на малкото.
Макаровъ не се е занимавалъ съ изследванието
на
долното
Босфорско течение следъ изливането
:
му отъ Босфора и вливането му въ Черно море.;
Какво става по-нататъкъ: съ него? —г. Съ положи-,
телность още не е установено. На този въпрось
ще може да се отговори напълно ясно, само следъ
катосенаправятъ обстойни систематични изслед
вания. Изглежда, обаче, че мощната струя на под-;
водното Босфорско течение, което по количество
то на водата си надминава много и Дунава, не се
излива веднага въ черноморската котловина, а
продължава да се движи подъ, водата по посока
на северните черноморски брегове, които достига.
и омива при благоприятни условия. НЬкои учени :
не еж съгласни съ тази хипотеза, и струва ми се-;
че те немагъ право. Като вземамъ предъ видъдо- т
водигЬ на съставителя на хипотезата — Капитанът
***) Цитираното съчинение'на Макаровъ, стр. 90.

'
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II р. Скаловский,— както и писаното по този въпросъ отъ още много други изследвачи на Черно
море,****) азъ не мога да не се съглася, че действи
телно съществува подобно подводно течение въ
Черно море. Съ съществуването на подводно те-_
чение въ Черно море могатъ да се обяснятъ мнсго
явления въ неговия басеинъ, причините на които
до сега не с ъ напълно ясни на всички.
Капитанъ II р. Скаловский, описва подводното
черноморско течение по следния начинъ:*****)
(Вижъ картата на преди ду ющата страница).
Следъ изтичането отъ Босфора въ Черно море,
долното Босфорско течение продължава пътя си
почти по същата дълбочина, по . посока къмъ се
верните черноморски брегове, като се врезва съ
своята солена и винаги 14° Ц. топла струя въ чер
номорските води, подобно на Голфщромското те
чение, чиито струи се врезватъ въ водите на Ат
лантическия океанъ. Отначало течението е сбито
и компактно въ видъ на струя, но щомъ излезе
отъ пролива, то се разлива като река по посоче
ното направление, откланяйки се малко въ десно,
благодарение въртението на земята. При благо
приятни условия, когато долното Босфорско тече
ние се усили много, то подводното черноморско
течение се показва понекога на повърхностьта.
Последното избива най-често на повърхностьта на
водата около носъ Тарханкутъ, където то се раз
деля на два клона: левиятъ клонъ се насочва къмъ
Тендровския полуостровъ й въ редки случаи досп-га до Одеса. Десниятъ клонъ, следъ като омие
бреговете на Евпаторйския заливъ, се насочва къмъ
носъ Лукулъ, а отъ тамъ къмъ Херсонеския носъ
при Севастаполъ. Изглежда, че стръмно спущащия
се юженъ Кримски брегъ постоянно се омива отъ
тая струя, която като се отрази отъ него, все още
като подводно течение, се насочва къмъ Кавказ
ките брегове въ района на . Анапа и Туапсе. Въ
по-редки случаи, при усилване на подводната Бострорска струя, това течение изпълва целото про
странство отъ линията носъ Саричъ-Добъ, до ли
нията Панагия-Такла, даже и по-нататъкъ, чакъдо
Керчъ. Въ района Анапа-Таупсе, струята следъ
като се удари въ брега, завива и по-нататъкъ след
ва очертанието на бреговата линия. При Сочи,
струята излиза на повърхностьта на морето, на
сочва се къмъ носъ Пицуда, където по-големата
$ часть като се отрази отъ Него повръща на югъ
къмъ Язонъ, а другата — по-малката часть на струя
та— продължава по инерция да следва къмъ Сухумъ и даже по-нататъкъ къмъ Батумъ. Отъ носъ
Язонъ, движущата се вече на повърхностьта на
морето струя се насочва къмъ носъ Синопъ, къ
дето като срещне обратното течение, което омива
брега отъ Босфора къмъ изтокъ, съвършенно преу
становява движението си и се загубва.
По този тъй интересенъ въпросъ, ето какво
е изнесено въ „Кримски вестникъ* № 86 отъ 1896 г.:
п . . . И Черното море има свой Голфщромъ.
Това течение, което идва отъ Босфора на дълбо
чина около 60 метра, по целия си пжть презъ зи, .
****) За подробности гк£подводното черноморско тече
ние и доказателства за неговото сжществуване вижъ ста
тиите на кап. П р. Скаловский: 1) „О зимнихъ испарен.яхъ
и временнь.хъ течен.яхъ Черного моря*, Севастополь 1896
г.: 2) .Бора въ Новороссшске", С.-Пегербургь 1899 год.; 3)
„О физико-географическихъ услов.яхъ Черноморското басей
на въ связи съ вл1ян.емъ Босфора", С.-Петербургъ 1897 год.;
4) „Роль Босфора въ образован! и течешй Черного моря" (Морской сборникъ 1894 г., кн. № 9, С-Петербургъ) и други, както
я статията на Хайновскш — .Ниже Босфорское течеше" (Морской сборникъ, С.-Петербургъ 1895'год., кн Щ 9, стр. 105—
"123).' Последната статия доказва съществуването на подаожното течение въ Черно море съ подходящъ опитъ съ
Л и а скачени сжда.
••«*») „О зимшЛхъ изпарен!яхъ и врементИхъ течежнхъ Черного иоря и , Севастопль 1896 год., стр. 7—9.
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мата съхранява първоначалната си сравнително
висока температура, даже до като избие на по
върхностьта при Кримските и Кавказките брегове.
Споменатото течение, богато съ големъ запасъ
отъ кислородъ и озонъ, носи съ себе си много
риба и други обитатели отъ Средиземното море и
представлява отъ себе си една животообилна река.
Излезли на открито море при Севастополь, Балаклава и други мъста, понекога ний чувствуваме освежаващето действие на озона му. Въ този потокъ
се лови много риба; когато рибарите се радвагь
на обиленъ ловъ, това е признакъ, че долното
Босфорско течение сее приближило до брега. Кръг
ла година това течение има постоянна температура
отъ -+-10° до +13°; зимно време то стоплюва, а
презъ летото охладява силно околните водни прос
транства. Презъ зимата появяването на този потокъ
на повърхностьта на Черно море, предизвиква възходящъ въздушенъ потокъ. Ако последш-ятъ има
бързо постапателно движение, то на основание
простите закони на аеродинамиката, създава усло
вия за силни северо-източни ветрове, а ако той
има слабо постъпателно движение, то предизвиква
малки циклони и вихрушки (смерчове).
Изглежда, обаче, че въ известни години то
зи потокъ бива значително слабъ и поради това
тази съживителна топла водна струя не достига
масово къмъ нашите черноморски брегове. Тази
зима (1896 г.) долно-Босфорската струя не ще да
е достигнала кримските брегове или може би ги
е достигнала само въ много ограниченъ размеръ.
Поради това и морето не е сгрято достатъчно отъ
нея, та не може да смегчи големите продължителни студове. Ако къмъ нашите брегове не дойдатъ топлите подводни води на Бо фора, то дъл
го време ще требва да се мъчимъ и чакаме, докато
черноморските води се нагреятъ отъ лъчите на
слънцето за да се стоплятъ. Тази година немаме и
обиленъ риболовъ; нема и бури около Кримските
брегове; не се чува нищо за много корабокруше
ния около техъ
Не се ли е отклонила тази
зима струята къмъ Кавказките брегове, безъ да
се докосне до насъ? Не, — и тамъ не чува нищо
презъ тази зима за знаменитата Новоросийска „бора"
—тези страшни, спускащи се съ беснота отъ планинитеразрушителнипоривинасевероизточния ветъръ.."
Запасниятъ капитанъ I р. Добревъ*), единъ .
отъ нашите най-добри моряци, поддържайки на,- л."
пълно хипотезата на капитанъ II р. Скаловский за •
подводното черноморско течение, е наклоненъ да
обясни появяването на фосфорисценцията и харак- .
терната миризма на гниющи вещества въ водите .
около Варна, които не съ постоянни явления, .имен
но съ влиянието и действието на това току що «айи- * '. *
сано Подводно черноморско течение, което споредъ**.
него понекога се докосва и до нашите черномор- .
ски брегове. Ето единъ интересенъ въпросъ, който
предстои да бъде разрешенъ отъ нашите учени,
още по-вече, че той е въ тесна връзка и съ нашето
бъдеще големо морско риболовство.
Аналогично съ изнесеното no-rope, въ проли
вите, които съединяватъ прибрежните езера съ
Черно море, сжществуватъ подводни течения, кои
то с ъ противоположни на повърхностите. На тия
подводни течения, които за жалость не еж почти
никакъ изучени, се дължи осоляването на езерната
.вода и поддържане на соленостьта въ езерата.
. Варна. 11.Ш.1927 г.
.*) Доброволно участвувалъ въ Руско-Японската война
Като старши офицеръ на руската канонерска лодка„Кореецъ".
плененъ следъ Цусиискмя морски бой отъ японците. Въ
Балканската война той беше началникъ на отряда отъ на
шите (български) йиноносци, съ които атакува въ морето
и повреди турския кръстосван* .Хамидие".
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Повърхностни течения въ Черно море
(Къмъ статията подъ сжщото заглавие, поместена въ предидущата книжка на списанието .Морски Сговоръ').
З л . Чолакова.

ДОБРУДЖАНСНА ЛЕГЕНДА.
Открито море. Двама рибари въ лодката и
азъ. По-стариятъ рибарь разказваше. Сребристата
му глава бе низко наведена надъ лулата му. ;
Нощьта бе ясна, звездна. Морето едва чуто
въздишаше.
•
.
„Ходилъ съмъ навредъ по ония места, познавахъ брега още преди да го грабнатъ власите.
Нема въ Чгрно море брегъ поопасенъ за моряка
[• отъ Добруджанскиятъ. Тамъ подзодните канари
-еж.на плитко и остри, а селяните отъ с. Шабла
•бдятъ и очаква тъ да се залута корабъ тъдява, ко
гато *фучи бурята . . . Разбойническо село . . .
Ала нема и по-красивъ брегъ. Виделъ съмъ
tSperdae, .ама нема втори като тоя при Калиакра...
, Та то и самото му име го показва — Калиакра,
^гръцко име, означава „добъръ край".
Старецъть рибарь млъкна. Търсеше думи да
•изкаже колко е хубавъ тоя брегъ, който сега ни
<е обаждаше. Фара на брега, като паднала звезда
на хоризонта, блещеше. Докато въдиците трепе
реха отъ лакомата плячка.
Стръменъ брегъ, сто метра високо,. надъ
морето. Мрачни скали, тъмни • пещери; диви. гъ
лъби и чайки шумятъ по тЪхъ. Цели орляци кацатъ по некога, да литнатъ биха затъмнили слън
цето, толкова много ги има, особенно предъ буря.
На самия връхъ цъвтятъ шипки около гроба на
Св. Илия, напоенъ сь сълзи на девойки — българки.
„Тъжно е да се говори, мъка ми е да си
<помнямъ за ония хубави български девойки, -курбанъ за Добруджа*. ... .. ^... ,. . . ; ,
Морето плисна веднажъ и пакъ утихна, Голема риба види се подскочи, уловила се за въ
дицата и правеше отчаяни усилия да се отскубне.

„Слущахъ да ми го разказва най големиять.
морски вълкъ по ония места, най-богатиятъ въ Шаб
ла. Къщата му до върха е пълна съ мебели отъ
параходи, каси пълни съ оризъ, кафе . . .. Тукъ
с ъ се разбивали толкова платноходи натоварени въ
Цариградъ, тръгнали за Русия, съдено имъ било
да не видятъ вече роденъ брегъ . . .
Преди петстотинъ години за християнска
вера курбанъ станаха 300 добруджанки . . . Турци
беснееха . . . тия погански кучета люти и лакоми
за момичета.
Тогава , Добруджа бе отделно, малко, ала
храбро царство. Тъй се приказва. Силенъ царь,
имало, Добротичъ, ала не му стигнали силите съ
турци да се бори . . . Отслабнала юнашката дес
ница. склонилъ глава, склопилъ очи да не гледа.
нещастния защитникъ на своята родна земя.
Настава ужасъ, пленъ, пожари . . . Кръсцигк
по хармани подпалени и кървави пожари нощемъ
светеха по равните добружански поля. Пъкъ вой
и писъци, то не може да се изкаже. Сегашните
какво знаятъ ? Турско който не е виделъ не мо
же разбра . . . .
Та стига ли му на турчина да разграби се
лата, нивите да изгори, мъжете да избие.
Курбанъ забралъ още нещо . . . Подкаралъ
на синджиръ триста девойки добруджанки, триста
хубавици. Де го Добротичъ да ги види, синджиръ
да имъ разсече ?
Повели ги за Цариградъ. Платнохода чака на
брега."

'•'.•'.",

•'

"
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. i',"Майки пищятъ, девойки скубятъ косите си,
.кървави пламъци стигатъ до небесата . , . . Наближаватъ брега, същия оня брегъ на Калиакра, тод-
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•кова хубавъ! Но не имъ е до хубость сега. Царичградъ, позоръ, вериги ги очакватъ. : V
Девойките се сторили курбанъ за Добруджа,
хвърлили се въ морето... Наловени за ръце, съ зат
ворени, разплаканиочи, съ развени изкъсани коси...
г
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На скалата цъвтятъ шипки, шумятъ диви
гълъби. Морето се гневи често, когато си спомни".
Старецътъ млъкна. И още по-низко се от
пусна сребърната- глава надъ луната, изгаснала
отдавна.

Торосъ.

ЛЕГЕНДА ЗА ЧЕРНО МОРЕ.
—г1ч, божествени братко, Посейдоне, заеми
моретата и съ твоя тризъбецъ повдигай вълни, отъ
гневътъ на които да треперятъ всички брегове;
размествай планини и морета и живей вечно като
• могжщественъ морски Богъ!
Посейдонъ се поклони и наведе тризъбеца
предъ стъпките на Зевса и като буря съ вой и тр-fe'•ськъ слезна огъ планината.
—- А ти братъ Хадесъ, заеми подземните цар
ства, гдето обитаватъ душите на умрелите. Вла•стьта ти ще бъде надъ по-вече безсмъртни души
— вековете, отколкото живите! . . .
Слънцето притъмне: Олимпъ се разтвори и
Хадесъ потъна въ подземни дълбини.
На своите синове, дъщери и техната челядъ,
той раздаде: хубостьта, любовьта и блаженството.
Всекиго дари съ златна огненна колесница. Пов
дигна скиптъра си и светътъ се раздруса отъ гръмъ
ли тресъкъ. . . .
- Мълнии процепиха висините. Зевсовата сестра
Деметра, почитана като богиня на земното богатст
во и плодородие, живее тамъ нЬкъде къмъ Колхида
— Кавказъ. Тамъ пълноводни реки се стичатъ съ
-чудни водопади въ безкрайна равнина. Цветя, ла• въръ и кедрови дървета запълнятъ райската земя.
• Планините.съ пълни съ злато и безценни камъни,
" птицитЬ нЬятъ день и нощь и възпеватъ „Златното
.груно". Палати съ въздигнати отъ сапфиръ и мета
ли, и блескат?> въ омайна красота. . . .
.
Богинята живее тукъ съ едничката си дъщеря
Персефона, която по своята хубость не отстъпва
«на Афродита. Подземния Хедесъ замисля . . . . и
• грабва своята сестрина дъщеря.
:
Смутъ настъпва въ* света. Разгневява се май
ската и помолва Посейдона да ;отмъсти на брата
: з а нечуто' вероломство . . .
Мойра '-т. богиня на съдбата се присъединява
•-къмъ борбата и става нещо страшно: хлътва рав
нината и се размества суша и вода. Посейдонъ
раздрусва света, припречва съ Рила и Балкана
пътя на пълноводни реки; разтапя снегове изъ
върховете на незнайни планини, и Дунавъ, Донъ
• си Днепъръ насочватъ мътните си води къмъ низ
ката равнина, осеяна отъ палати. и градини. . .
Водите заливатъ, рушатъ и повличатъ и отъ
всичко създадено, отъ човекъиБогъ, остава: развалини и грамадни подводни скали . . .
Ужасъ обзима хора и животни и всичко бега
• в ъ околни планини.
Чернее се долината отъ тъга и смьрть, чер- мЬе се и водата—на новообразуваното Черно море...
Зевсъ съглежда отъ върховете на Олимпъ
Черното петно .-. . и съ тежка колесница, оста
вяща по сушата дълбока диря, пътува къмъ долината на смъртьта. Минава и се образува Хелеспонтъ, който съединява големото море съ Про«лонтусъ (Мряморно Mojpe),
,'.,''".".'

Харонъ —лодкарь, прекарващъ мъртвите ду
ши, го отвежда до ивицата суша, отъ която се
наднича въ пространната долина. Стигналъ до по
топената въ черна вода долина, той изсвирва съ
златния си рогъ, но отгласъ не дочува... Всичко е
потънало въ мъртвило. Захвърля, ядосанъ въ кра
ката си златния рогъ, който се вр-Ьзалъ въ земя
та и образувалъ каналъ. Съединили се двете мо
рета . . . Помраченъ напуща новото море — Понтусъ-Евксиносъ, и обратно, съ бавното течение
на водата, се завръща съ бръчки на чело . . .
Прекъсватъ се теснините и до день днешенъ
Черното море все чрезъ Босфора се влива въ Мряморното, но тукъ има две противни течения: Гор
ното носи слабо солена вода, а подъ него обратно
се носи горчиво-солена. И борбата вечно продъл
жава I . . . Морето се вълнува, пъшка отъ .мъка и
въздиша. А Посейдонъ, който вечно блуждае и
търси своя престъпникъ братъ, никога миръ не
намира: простира пенливи ръце, рози брегове,
разбива скали . . . Въ яростьта си е неокротимъ
— взима жертви и до днешенъ день!
Богиня Деметра постоянно тъгува за изгубе
ната си дъщеря: сълзите й — това съ бисерите
, въ морското дъно, плачъгъ й — сирените на па
раходите . . .
По нейно искане, по крайбрежието на новото,
море се създавать колонии: Аполония (Созополъ),
Анхиало, Месемврия, Одесосъ (Варна), Круни, Галатисъ, Томи и Иструсъ. И мисли злочестата бо
гиня, че тамъ негде, изъ крайбрежните красиви
гнезда, нейната непрежалима Персефона ще си
отдъхне отъ своя тиранъ-похититель . . .
И всека вечерь следъ залезъ слънце, се палятъ кадила и огньове, останки отъ които съ днеш
ните морски фарове.
Наказаните непогребани душа, живущи некога въ морското дъно въ разкошъ и блажество,
сега еж сребролюспестигЬ риби; а многобройната
челядъ на божествено красивата Персефона, хвърка
надъ черните маси вода съ жалъкъ писькъ, и ни
кога не се отлъчва отъ море;о . . . Това съ кра
сивите морски чайки . . .
24. II. 1927 година. .

'

Корабите отъ Дунавската Полицейска сяужба „КапитанъЛейтенантъ Минковъ", „Миньоръ" и моторната лодка „Тила"
на котва въ рЬка Дунавъ.
Русе, 1926 год.

Bctkia *непдлучейа;"внижка отт»:списанието требва да се поиска .най-късно следъ
получаването: на С(1еднята.Въ;/пр6тивенъ случай рекламациите се Оставятъ безъ
последствие. Списанй'^^
освенъ месеците Юлий* И Августъ.
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Рекордните ловитби презъ 1926 год. Презъ
месецъ априлъ 1926 год.' италианския траленъ параходъ „Назелло" е сполучилъ да улови въ Север
ното море 120,000 кгр. риба за единъ рейсъ. Кораба
би хваналъ още no-вече риба, но персонала на кора
ба е билъ окончателно изтощенъ отъ работете.
Презъ същия месецъ германския тралеръ
„Ню-Фаундлендъ* е уловилъ около Исландия 142
хиляди кгр. риба. Рейса на този корабъ е траялъ
около 3 седмици.
Въздушно транспортиране на пръхна риба.
Въ края на месецъ юлий 1926 год. е билъ направенъ опигь за доставката на пресна риба отъ Шве
ция въ Берлинъ съ аеропланъ. Рибата, уловена
сутриньта въ Гйотеборнъ (Швеция) е била нато
варена въ 7 часа пр. пл. на пощенския аеропланъ,
който я доставилъ въ Копенхагенъ. Тамъ рибата
е била претоварена на другъ аеропланъ и на съ
щия день въ 12 ч. 45 м. сл. пл. тя е била стова
рена въ Берлинъ. Рибата, която е била упакована
въ сандъци по 20 кгр., е пристигнала въ Берлинъ
въ отлично състояние.
Ловъгь на големи акули въ Адриатичес
кото море. Презъ месецъ августъ 1926 год. Ад
риатическото море е било наводнено съ акули отъ
вида „Кархариасъ". Тази акула обикновено живее
въ Червеното море, Индийския и Атлантическия
океанъ; въ Средиземното море тя се среща редко.
Въ стомаха на акулите съ били намерени части
отъ човешкото тъло. риби и раци. По-големите
екземпляри еж достигали до 5 метра дължина при
тежина повече отъ 250 кгр.

Рибата като храна. Общоизвестно е, че ри
бата не насища толкова, колкото некри други видсве храна, напр. месото на добитъка. Благодаре
ние на това, малко време следъ нахранването съ>
риба чгвекъ се чувствува пакъ гладенъ. Споредъ
проф. Кестнеръ причините за това еж следните.
Всеки видъ храна действува на организъма
по два начина: 1) нахранва, т. е. възстановява из
разходваните енергия и материали и 2) насища»
т. е. премахва за известно време есешането на
глада. Последното свойство на храната не завие»
отъ нейните хранителни качества, но отъ дейст
вието й върху стомаха, където тя предизвиква от
делянето на стомашните ескове. До като соковете.
се ОТДБЛУТЪ човекъ не чувствува потребность да яде.
Количеството на стомашните сокове и вре
мето презъ което те продължаватъ да се отдЬлятъ еж различни при различните видове храни.
Най-енергично и продължително действувал, въ
това отношение месото на дебитъка, хлебната ко
ра и прежените картофи. Рибата, която-е твърде
хранителна, но е лесно смилаема, предизвиква
много слебо отделяне на стомашните сокове.
Следователно за да се повиши насищающата
способность на рибата необходимо е да се уве
личи и нейното дразняше действие върху стомаха.
Опитите произведени отъ проф. Кестнеръ показватъ, че това се постига чрезъ пражене на рибата
въ растително масло. Така приготеената риба гар
нирана съ пражени картефи, не отстъпва въ ни
какво отношение на всеки другъ видъ храна.
л. Н.

Чистене на чирузитЪ въ рибарниците при Масления нось (Зейтинъ борунъ).
Фот. Г. Цапев* 1924 год.
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СЪХРАНЕНИЕ И ПОПРАВНА НА РУСАЛНИТЪ.
А. — Съхранение.-Едно, съхранение и добра
грижа надъ лодката русалка съ абсолютно необ
ходими, тъй като. те представлявате отъ себе ,си«ай"нежниятъ типъ лодки.',.
Съхранението и грижата върху русалката не
•се състои само съ поставянето на последнята подъ
не кой навесъ или закрито помещение. Тъй като
русалките съ направени отъ дървенъ материалъ
^скелета, греблата и пр.), отъ парусина. или гуми
рана парусина (външната обшивка) и отъ брон
зови, железни и др. арматурни и съединителни
части, то и за общото съхранение на русалката
требва да се обръща внимание върху съхране
нието най-първо на всека една отделна часть.
Така напр. често пъти виждаме въ некое
ребро или надлъжна връзка некоя пукнатина, на
която не обръщаме внимание, като не мислимъ,
че тази пукнатина може да бъде съдбоносна за
гребеца. Лодките русалки, както казахъ и по горе,
еж най нежния типъ гребни лодки. Техната кон
струкция е съчетание на точно определено число
напречни и надлъжни връзки, всека отъ които
изпълнява известно предназначение и носи известно
натоварвание, когато гребеца влезе въ русалката.
Тъй като русалката требва да бъде лека, то и
размерите на тия отделни части (носачи) не могатъ
да бъдатъ направени дебели и груби, а се правягъ почти до определената граница на издържливостьта. Затова, обаче се предполага, че съот
ветните части ще се намиратъ винаги въ най-добро
и надеждно състояние, така, че, всеки единъ отъ
насъ може да си даде ясна сметка каква неприятность би ни създала иззеста неизправность на коя
да е часть. Неизправностьта на дървените части се
•състои главно въ пречупването и пукнатините имъ.
Затова преди всЬко излизане съ лодката ру
салка, още преди да се влезе въ нея, повелителенъ
дългъ се налага на всеки гребецъ да прегледа
най-основно изправностьта на дървения скелетъ на
русалката. Не требва да се мисли, че последния
може да бъде повреденъ само отъ ударъ. Въ та
кива нежни конструкции повредите се явяватъ найчесто отъ действието на атмосферните влияния
(впага, висока температура или силно слънце). Огь
горните атмосферни влияния страдатъ въобще
всички дървени материали, затова всеки, който иска
да предпази русалката си отъ повреда, требва да,
полага особени грижи за нея.
За да предпазимъ дървените части отъ пропукване или счупване, то нека съблюдаване следното:
1. Никога да не оставяме русалката въ зат
ворени влажни помещения, или въ такива, където
гори въ блзость печка.
е,-; 2. Да .не оставяме оголенъ скелета на ру
салката на силно слънце, което ще причини разпуквания на материала,, въ особености, когато ске
лета е билъ измокренъ или овлажнялъ. :
. 3. Всички дървени час ги требва много вни
мателно да се лакиратъ или намазватъ съ врелъ
оливъ (ленено масло) като се гледа да не оставатъ .
нелакирани или ненамазани повърхности. Лакътъ
предпазва дървото отъ влагата, а оливътъ запазва.
еластичностьта tHa дървото. И е дина и другиятъ
следъ засъхването си образуватъ единъ пластъ
{желатинъ) върху повърхностьта на дървото и го
запазватъ отъ вредните влияния. Затова, когато
се види, че некои части съ останали оголени, треб
ва .веднага да се подновява намазването имъ. За

да се запази еластичностьта на дървото, която е
абсолютно необходима въ дървения скелятъ на
русалката, не е зле оть време на време даже и
при съвършено нови русалки, скелета да се на
мазва съ горещъ оливъ.
4. Когато се сменяватъ некои части отъ ске»лета, най големо внимание требва да се обръща
на вървежа (структурата) на жилите (фибрите).
Те требва да бъдатъ гъсти и въ никой случай "
да не вървятъ напречно или косо по дължината
на дървената часть. Освенътова матеоиалътъ треб
ва да бъде съвършеннз сухъ и да не съдържа аб
солютно никакви пукнатини.
5. Скелетътъ не требва да се' остава откригь
и на прашно место Прахътъ просушава дървото,
замърсява го, разяжда желатина отъ лака и оли
ва и прикрива пукнатините, така че при замърсени
отъ прахъ части, гребеца не може да бъде сигуренъ въ изправностьта на русалката.
Външната обшивка, била тя парусинена или
гумена е разделната преграда между вътрешностьта на русалката и налегащата отъ вънъ вода. За
сигурностьта на плаването на всеки единъ плаВ1щъ съдъ се изисква щото разделната външна
обшивка, била тя желвзна, дървена или паруси
нена, да бъде абсолютно водонепдопускате'.на.
При големите кораби, тамъ където външната об
шивка е направена отъ цебелъ железенъ или дър
венъ материалъ, чове<ъ може аа бъде по-спокоенъ, защото веднажъ последнята направена водонепропускателна, тя запазва това си свойство дъл
го време, освенъ ако кораба подъ действието на
външни причини получи повреда. При русалките,
обаче, случая е m-особенъ и сериозенъ. Тънката
парусинена или гумена външна обшивка може найнезабелязано да се повреди и съ това русалката
да изгуби своята плавучасть, а само тая послед
ната е, която гарантира живота на намиращиятъ
се въ нея гребецъ. Ето защо външната обшивка
на русалкитв требва въ есобностида се пази мно
го грижливо, като се има предъ видъ, че едно не
брежно или леко отнасяне къмъ същата може да
има катастрофални последствия.
Затова всеки гребецъ, преди да спусне ру
салката си въ водата е длъженъ въ интереса на
своята собствена сигур-юсть да направи най-внимателенъ прегледъ на външната обшивка на ру
салката, наредъ съ тоя който прави на скелета.При доказана изправность, той спуща по
следнята въ водата, прави още единъ прегледъ
да не пропуща некъде и чакъ тогава влиза въ нея.
Тъй като при влизането на гребеца въ ру
салката общото тегло на последнята се увеличава,
тя потъва по-вече. При това потъване налегането
на намиращата се отвънъ русалката вода се увеличава, ето защо гребеца никога веднага съ вли
зането си не требва да отблъсква отъ брега. Той
почаква 5—10 минути, безъ да става (изправянето
въ русалката се забранява) и съ ръката си опитва'
въ дъното да не би русалката да прави вода и
ако всичко е редовно, тогава той отблъсква.
За:да можемъ да запазимъ външната об
шивка на русалката винаги здрава, нуждно е да
съблюдаваме следното: '
>
•' 1) Веднага съ пристигането си отъ излетъ
гребеца измива отъ вънъ външната обшивка съ
една гъба или съвършенно мека четка и чиста вода-
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2) Следъ измиването се избърсва външната
обшивка съ единъ сухъ и чисть парцалъ.
3) Остава се следъ избърсването на външната
обширна на русалката да изсъхне. Това изсъхване
требва да става на открито место, обаче, не на
силно слънце, а ако вънъ вали дъждъ, това се
прави въ некое затворено помещение, въ което
се. разтвярятъ вратите и прозорците за да се об
разува изкуствено течение.
4) Щомъ външната обвивка изсъхне русалка
та требва да се прибере въ съответно приготве
ния за нея чехолъ, а ако нема такъвъ да се по
крие целата съ некое платно.
5) Никога не поставяй русалката, макаръ и
съ чехолъ, въ близость съ твърди и остри предмети
(дъски, трески, гвоздеи и др.,) защото външната
обшивка на същата е много чувствителна и при
най слабо усилие може да се среже или пробие.
6) Никога не изваждай русалката отъ водата
сь влачене, а съ повдигане. Въ особености треб
ва да се пази последнята отъ остри камъни.
7) Ако парусинената външна обшивка на ру
салката макаръ и напълно здрава, пропуща вода,
то не е зле да се намаже същата съ. топълъ оливъ
(ленено масло), въ който се разтваря (разтопява)
малко восъкъ или карпиусъ (колофоний). Пропор
цията на тая смесь е:' на 1 кгр. оливъ — 200 гр.
восъкъ или 150 гр. колсфоний.
Ако притежателя на русалката не разполага
сь тия материали, то той може да боядиса външ
ната обшивка съ _ блажна боя, но боядисването
требва да стане така, че да се изпълватъ всички
пори на тъкъиьта и въ никой случай боята да не
бъде гъста.
На металическите обковки на руса лота треб
ва се обръща също сериозно вниманиие. Нека не
се забравя, че ТБ въ повечето случаи служагъ за
свръзка (съединение) на две отделни части и като
така, те съ подтожени на същите натоварвания,
както и останалите съставни части на русалката.
Бронзовите части не требва да иматъ пукна
тини, ето защо те требва винаги да бъдатъ абсо
лютно чисти и излъскани. Железните такива треб
ва да се пазятъ отъ раждясване въ особенности
въ вътрешните си части. Раждясването причинява
отъняване и материала и неподвижность. Желез
ните обковки боядисвайте често и почиствайте
преди боядисването най-грижливо.
Всички съединителни винтове, съдиняващи
както бронзовите, така също и железните части
сь дървените такива требва Да бъдатъ аболютно
здрави и сигурни. Употребявайте по възможность
бронзови винтове, защото те не раждясватъ въ.
дървото и не го повреждатъ.""
Всеки гребецъ е длъженъ да пази въ изправность русалката, което е динствената сигурность
за неговия животъ.
Б. Поправки. Всеки гребенъ спортистъ треб
ва да може самъ да поправя русалката си, наймалкото презъ време на пътуването си, за да не
прекъсва пътуването. Всички повреди, както на
скелета, така също и по външната обшивка, могатъ лесно и бързо да се поправятъ. Една малка
дупка въ външната обшивка, направена отъ парусина, може бързо да се закърпи съ помощьта на
една, голема игла и единъ мекъ памученъ конецъ
отъ средня дебелина, имащъ същия цветъ, както
и външната обшивка. Шиенето става съ гъстъ
бодъ накръсгь или напречно. При по-големи дуп
ки се препоръчва да се постави една кръпка отъ
вътрешната страна на обшивката, чиито краища
да се зашиягь много гъсто сь външната обшивка.

ГоЛ IV.

Пропускаемите. шевове требва да се намажатъ съ
восъкъ."
При гумени външни обшивки въ случай на
повреда достатъчно е върху повредеяото место да
се залепи една гумена кръпка, също така, както
се лепятъ вътрешните гуми на велосипедите. Кръп
ката се слага външно. Въ специалните фирми има
готови намазани съ лепило гумени кръпки, които
при слабо нагреване срещу огънь биватъ готови
да се поставятъ върху повреденото место. Те се
намиратъ за продань и въ всички строителници на
лодки русалки или магази, продаващи спортни ар
тикули въ формата на ролка и требва да се съхраняватъ добре опаковани.
НЬкои спотисти се задоволяватъ и съ следнята поправка: Въ скъсаното (повреденото) место
отъ двете страни поставятъ по една дървена план-,
ка (дъсчица) облечена въ вътрешната си часть съ
кече. Тези две дъсчици се притягатъ една къмъ
друга съ помощьта на едно болтче съ крилчата
гайка (фиг. 1). Този начинъ на поправка, обаче
има и своето неу
добство, а именно:
грвенп плпнкя
най-много страда
лвгншня ОБШИВНЯ
външата обшивка
при у д ъ р ъ съ
ДЪРВЕНИ ПЛПНКВ
твърди тела въ
местата, където
подъ нея се на
миратъ части огь
дървения скелетъ
на лодката русал
Фиг. 1.
ка. Неудобството
за употреблението на този видъ кръпки е това, че
именно тамъ, където обшивката най-много страда
(при ребрата), тамъ кръпката не може да се по
стави, защото съ опирането на дъсчицата въ ре
брото и издуването на външната обшивка се на
рушава хармонията и симетрията на формата. За
това навсякъде почти се употребява шиенето и
лепенето на кръпки. За шиенето съ нуждни освенъ
иглата и конеца, още и напръстникъ и едни отъ
средня големина плоскогубци съ помошьта на
които се изтегля иглата презъ твърдата парусина.
Тези плоскогубци странично требва да иматъ и
едно ножче за тель, съ какъвто се правятъ пре
връзки на пукнатите или счупени дървени части.
Освенъ това плоскогубците служатъ още и като
чукче. Както виждаме плоскогубците съ една необходимость, която въ никой случай не требва да
липсва отъ лодката русалка. Счупи ли се едно надлъжно или напречно
ребро отъ русалката, то може много скоро да бъ
де поправено съ помощьта на тънакъ но здравъ
канапъ или мека тель и едно дръвче или парче
отъ некое клонче (фиг. 2). При това требва да се
внимава щото:
1. Дръвцето или парчето клонче да може
да поеме всич
ките натоварва
повтедя
ния на опъване
и налегане, ко
ито по преди е
носило здраво
то ребро. Ето
защо парчето
требва да бъ
де достатъчно
•ПОВРЕДЯ
здраво и така
Фиг. 2.
добре да бъде
привързано, че то действително да представлява
едно достатъчно усилване на счупеното ребро.
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2) Навивките, които въ никой случай не тръбва да. бъдатъ подъ 10, трвбва д а с е натЪгнатъ
много добре и да завършватъ въ краищата си съ
солидни и надеждни възли, тъй като една поправка,
която би се разглобила презъ време на пътуаанего.
може да доведе до катастрофа.
Ако се загуби некое парче отъ скелета, напр
една гредичка отъ вълнореза, което често се случ
ва на суша отъ невнимание, то веднага требва за
губеното парче да се замени съ некоя подходяща
гредичка или'клонче.' Невниманието въ'такива нагледъ второстепенни неща често пъти се отплаща
горчиво.
Когато се счупи вретеното на греблото, то
ако се намираме въ некое незаселено место взе
маме едно или две клончета, поставяме ги отъ
двете страни на счупенато часть и превързваме
внимателно и здраво счупеното место съ здравъ
канапъ, какъвто винаги требва да имаме въ ру
салката. По същия начинъ укрепяваме и всвка
счупена гредичка отъ русалката. (Фиг. 3).

Фиг. 3.

Ако ли пъкъ минаваме или пъкъ повредата
стане въ некое населено место, то тази попрвка
се предоставя на некой майсторъ дърводелецъ.
Ако следъ дългогодишно употребление на
русалката външната обвивка започне постоянно да

Съ българска моторна лодка
около Африка.
Младия нашъ съотечественикъ, възпитанникъ
на МорскигЬ специални школи и собственикъ •на
моторна лодка — Н. Василевъ, познатъ въ Варна
подъ презимето капитанъ Шопа, е замислилъ грандиозенъ подвигъ — да обиколи по море съ моторна
лодка цела Африка. Излизвйки отъ Варна и на
сочвайки се презъ Босфора и Дарданелите къмъ
Гибралтаръ, той ще минеюжно огь носъ Добра На
дежца за да заобиколи Африка и се завърне презъ
Суецския каналъ.
Моторната лодка на Н. Василевъ, —наречена
„Царь Борисъ", — дълга около 10 метра и ши
рока 2 метра, е пригодена за спортни цели. Тя е
въоръжена и съ платна. Подъ действието на мо
тора и при среденъ ветъръ би могла да развие
скорость до 10 морски мили въ часъ. Обслугата
й се състои отъ 5 души. Въ лодката ще има фотографически и филмовъ апарати за снемане ме
стностите, които ще бждагь обиколени.
Н. Василевъ предполага да започне смелото
си предприятие, което ще развее българското на
ционално знаме пз далечни морски брегове и прос
тори, къмъ средата на месецъ май т. г.
Пожелаваме му пъленъ усггЬхъ при изпълне
нието на смелия му планъ.
С. Ч.

,
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пропуща вода, то русалката ще требва да се из
прати въ фабриката за да и се сложи втора об
шивка, също така както изпращаме скъсаните си
обуща на обущаря за да имъ се сложатъ нови
подметки. Следъ такава една поправка, лодката
русалка служи още дълги години. Локалните пов
реди по външната обшивка, както казахме погоре, се поправятъ съ искърпване или кръпки.
Една лодка русалка при грижливо пазене и
манипулиране съ нея требва да служи безъ да
бъде поправяна,, най малко 10 години.
Ако още въ първите години, следъ кратко
употребление, на русалката се явяватъ дефекти и
последната се нуждае отъ поправки, това е сигуренъ признакъ, че русалката е изработена отъ недоброкачественъ материалъ. Такава една русалка
много мъчно се ремонтира. До като поправимъ
една видима повреда веднага се явява втора така
ва и така тия поправки следватъ една следъ дру
га и отиватъ до безкрайность. Такива поправки излизатъ въ края на краищата много по-скъпо, откол
кото купуването на една нова русалка, а освенъ
това съ постоянните поправки и намирането на
русалката въ неизправность, човекъ губи настрое
ние и любовьта къмъ гребането отслабва.
Затова, не купувайте русалки изработени огь
недоброкачествени материали и фирми, които не
се ползуватъ съ добро реноме. Не купувайте слу
чайно попаднали Ви и предложени русалки, въ
чиято доброкачественость се съмнявате. Не купу
вайте стари русалки, защото rfc ще Ви излезагь
по-скъпи отъ новите и ще Ви създаватъ постоян
ни неприятности.

Световниятъ воененъ флогь. Английското
правителство напоследъкъ е публикувало слецнигЬ
данни относно военни-rfe флоти на големите мор
ски държави:
Държави
Англия
Съединени Шати
Япония
Франция
Италия
Съветска Русия
Германия

Видове военни кораби
Броне- Кръс- Мино- Подвод
носци тосвачи носци ници
14
18
6
9
б
5
?

4«
32
33
16
14
7
8

157
309
109
49
60
83
17

55
121
58
44
42
23
нема

Жертвите отъ морската война. Германците
съ загубили презъ последната световна война на
море 26,685 души. А съгласно данните на Англий
ското адмиралгейство, публикувани на 26. XI. 1918
год., загубите на англичаните въ хора, сражавали
се на море, възлизатъ на 29,766 человека. Отъ
техъ 23,361 человека еж били убити или умрели
отъ рани. а останалите (6,405) еж били пропад
нали въ безизвестность, ранени или пленени.
С.Ч.
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1
2
3
4

5

б
7;
8
9

Ю
11
12
13
14
15
16
17

is

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Великобритания
Сев. Лм. Съед. Щати
Япония
Франция
Италия
Германия
Норвегия
Холандия
Швеция
Испания
Дания
Гърция
Белгия
Бразилия
Русия
Китай
Португалия
Аржентина
Финландия
Югославия
Чили
Данцигъ
Перу
Урагвай
Ромъния
Латвия
:
Куба
--....
Естония
-':<
Останалите държави
Всичко

20.381,543
5,427,331
1,500,014
2,201,164
1,521,942
5.082,061
2,457,890
1,309,849
1,047,270
840,945
762,054
722,782
304,386
329,637
974,178
Яб.690
120,579
214,835
:—.
—
139,792
. .—
45,514
75.531
45,408
. "—
61,536
—'.
1,268,014
46,971,000

22,270,114
14,878,761
3,967,617
3,490,606
3,240,630
3,110,918
2,841,905
2,564,904
1,338,089
1.16%008
1,081,146
924,944
507,473
482,308
323," 84
298,806
280,116
234,848
232,792
195,787
179,712
140,058
79,068
75,213
68,173
67,783
61,735
- 49,025
634 537
64,784,370

.
Разглеждайки тази таблица внимателно виж
даме, че тонажа на световния търговски флотъ
въ сравнение съ-1913 год. се е увеличилъ значи
телно, а именно съ 17,813,370 бр. per. тона т. е.
почти съ V* по-вече, отколкото въ 1913 год., въп
реки грамаднитЬ загуби презъ време на войната.
Това показва, че следъ войната строежа на тър
говски кораби е билъ много усиленъ.
" По отношение на отделните държави заслу
жава внимание увеличението на Италиянския тър
говски флотъ, който е надминалъ германския тър
говски флогь и който сега заема пето место. Освенъ това въ 1917 год: Италия не е имала нито
. единъ търговски параходъ съ вместимость по-голема отъ 10,000 тона, а въ настоящо време, по от
ношение числото на големите кораби, тя е изпре
варила и Франция. Въ Французския търговски флотъ
има само 3 парахода съ вместимость надъ 20,000
бр. р. тона, а въ италиянския'— 10 парахода съ
вместимость надъ 20.0С0 бр. р. тона.
Останалите държави съ си запазили почти
пакъ същите места въ общия редъ споредъ ко
личеството на тонажа.
-...-- Извънредно много е нарастналъ, обаче, почти
два пъти по-вече, търговския флотъ на СеверноАмериканските Съединени Щати.
(Изъ „Мор. Сб.", С. Ч).

Сноростит* на търговските парни кораби,
•) Въ тази таблица не влизать: 1) парните, моторни
те и платноходнит* кораби, които иматъ по-малко отъ 100
бруто регистеръ тона; 2) Платнс ходнитЬ кораби на Гърция,
Турция, Япония и тия въ Черно и Язовсно морета; 3) Каспийскиятъ търговски флотъ; 4) Дървените кораби и корабите
отъ смесена постройка, които плавать въ Американските
езера.

числото имъ и общия ймъ тонажъ се виждатъ отъ>
следнята таблична:
• • .•

о
Англия
С-Ам-СЩ.
Япония
Франция
Италия

2800 1287
2360 215
750 207
460 211
472 160

309
51
78
19
30

42
4
9
2
9

о

>аходи

Всичко

часъ
морски
мили
> часъ

Държави

МИЛИ

Число на параходите
съ скорость
. часъ
-19 мор.

ДЪРЖАВИ

2*

Бруто регистеръ тона
Преди вой Следъ вой
ната въ
ната въ
1913 год.
1926 год.
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Световниятъ търговски флогь. изразенъ
в ъ бруто-регйстеръ тона,*) преди европейската
война и 'следъ нея.
;v

-•

малко
> 12 мор.
въ часъ
-14 мор.
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Тонажъ
на целия
паренъ
търг.флоть.

4438 203000002630 12400000'
1044 3500000
692 3125000
671 3000000

Ново течно ТОПЛИВО. Французскиятъ инженеръ Макуинъ (Makhouine) е изнамерилъ новотечно топливо, поекономическо отъ нефта и кое
то не може да се самовъзпламени. Презъ —февруарйй 1926 год. той е получилъ разрешение да>
произведе своите опити на кръстосвачите,—контьръ-миноносците, миноносците и аеропланитъу
които опити се указали благоприятни. Разхода на.
топливото съставлява 7/в отъ съответния разходъ
нъ нефта. Топливото не се възпламенява вънъ оп».
мотора; неговото запалване става посредствомъ.
специално, подгреване, което става между цилин
дрите и карборатора. Подробности по въпроса!
липсватъ за сега понеже това изобретение се пази
въ тайна. - - • • *
Новъ французски дълбокомеръ. Измерва
нето на големите дълбочини въ настояще време:
въ странство се извършва посредствомъ звуковите
дълбокомери, каквито вече има около 10 различни
образеца. Въпроса за бързото измерване на помалките отъ 15 метра дълбочини, не посредством!..
простия механически способъ употребяванъ до
сега (съ обикновения дълбокомеръ), а съ помощьта(
на звуковия дълбокомеръ, не е получилъ задово
лително разрешение.
Отъ обикновените механически способи за
измерване на малките дълбочини, сега държи пър-„
венство новия французки дъномеръ на хидрографа.
Ко (Сог),нареченъ „оловена риба".
Той представлява отъ себе ей хорйзонталенъоловенъ дъномеръ, който се влачи по дъното - и.
когото подръпватъ отъ време на време за да прочетатъ мерната на дъномерното въже. Отъ прак
тика еж дошли до заключение, че най-добрата*
форма за такъвъ дъномеръ, е формата на плоска
риба. Телото на „рибата" се прави отъ олово, а>
опашката и тръбната перка — отъ тънакъ железенъ листъ; целата тежина възлиза на около 201
килограма. Дъномерното въже, което се прикрепя
къмъ гърба на „рибата" се прави отъ няколко
тънки стоманени жички и се маркира презъ всеки
10 сантиметра. Благодарение на малкия диамезйтъръ, дъномерното въже изпитва малко съпро
тивление въ водата при- корабна скорость 4—5морски мили въ часъ, съ каквато бързина се движатъ обикновенно всички хидрографически кораби..
Дъномерното въже е намотанона макара съ диа—
метъръ 17а до 2 метра. • Достатъчно е да се нап
рави '/« обръщане съ ръката на единъ човекъ за»
да се приповдигне дъномера на 40—50 сантиметра.
Други наблюдатель *' прави отечитанията по дъно
мерното въже. Щомъ -дъномера легне на дънотсь
дъномерното въже отслабва и тогава забелязватъ»
марката при равнището на водата. А тъй като д ъ 
номера постоянно пълзи по дъното, то дълбочи
ните се получаватъ постоянно презъ всеки 5 сеа-
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• кунди. При това никакво изменение на дълбочи*ната ио-големо отъ 50 сантиметра не остава не
забелязано. Освенъ това подобно измерване се
< извършва безъ ни най-малката умора на обслутата, когато постоянното хвърляне на обикновенния дъномеръ и постоянното му изваждане отъ
водата изискватъ значителни физически усилия.
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се съсредоточили въ Гибралтаръ за да произведатъ съвместни тактически упражнения.
За да се усили състава на китайската еска
дра, англичаните еж отправили въ китайските
води значително число кръстосвачи, миноносци и
подводни лодки отъ другите морета. По този нвчинъ, въ началото на м. мартъ, английските морски
(Изъ „Морски сб^рнчкъ", год. 1926, кн. 11 и 12; С. Ч.)
сили въ китайските води еж достигнали внуши
телни размери, а именно: 13 кръстосвача. 2 изтре
Миночистението презъ време на светов
бителя, 18 ексадрени миноносеца, 12 подводни
ната война. Англичаните даватъ интересни данни
лодки, 2 хвърчилоносача, 21 речни канонерски
:за заловените и унищожени мини при бреговете
лодки, 4 патрулни караба, 1 миночистачъ, 1 хидрона Англия, когато „минната" опастнрсть е била
графически корабъ и много спомагателни кораби.
най-голема.
Общъ началникъ на китайската английска
Презъ 1916 год. средно всеки месецъ еж били
ескадра е назначенъ вице-адмиралъ Тирвитъ.
изваждани или унищожавани по 178 мини, а презъ
Нови кораби. На 18 януари 1927 год. следъ
1917 год. това средно число е дошло до 355. Ето
продължителенъ
ремонтъ е влезълъ въ строя хвър
^подробните месечни данни презъ 1917 год. за уни
чилоносача „Argus". По настояшемъ Атлантичещожените мини:
скиятъ флотъ има два такива кораба „Argus" и
юли. . . . 404
януари. . . 250
„Furious".
февруари . 380
августъ . . 352
Заръчанъ е въ корабостроителницата Fairfield
мартъ .
. 473
септември . 418
въ Глазговъ единъ малъкъ кръстосвачъ съ 7,500
априлъ.
. 515
октомври. . 237
тона водоизмещение.
май. .
. 3*Ю
ноември . . 187
Подводната лодка „Oberon" (бившата О—1)
юни. . . . 470
декември. . 188
е започнала пробните изпитания.
Числото на миночистачнитЬ кораби, които съ
Съединените щати. Поправени кораби. Въ
загинали въ минните полета въ време на работа,
края на 1926 год, съ влезли въ строя поправе
-се изчислява за втората половина на 1916 г. сред
ните и модернизирани линейни кораби „Florida".,
но по 5'7 на месецъ. Въ първата половина на 1917
„Texas" и „Arkansas". Генералната поправка е из
год. съ загивали средно месечно по 10 миночи
менила м.юго външния имъ видъ и е усилила бой
стача, а въ втората половина на същата 1917 год.
ните имъ качества значително. Сега се модерш— по 4 миночистача на месецъ.
зиратъ олде три стари линейни кораба: „New-York"
Паралелно съ това и числото на повредените
„Wyoming" и „Utah".
или загинали търговски кораби отъ мини, месечно,
Хеърчилоноеачи. Споредъ сведенията на аме
въ първата половина на 1917 год. е било 90, а
риканската преса новите хвърчилоносачни кораби
втората половина на годината — 49.
„Saratoga и Lexington", носятъ на борта си: пърПри бреговете на другите страни отъ съгла
виятъ 120 хвърчила, а вториятъ 110 такива. На
шението, миночистението не е дало такива добри
всеки отъ хвърчилоносачите действуюшите хвър
резултати, каквито при бреговете на Англия, тъй
чила съ подразделени на 2 ескадрили бомбоносни
като само английските прибрежни води съ били
хвърчила и 2 ескадрили изтребители. При това
тъй „гъсто" минирани.
бомбоносиитЬ хвърчила се използватъ още като
(Изъ Мор. Сб. 1926 г., № 8 и 9., С. Ч.)
миноносци и като такива за корегиране артилерий
ския огънь.
Брой на населението въ крайбрежните градове:
На Черно море
На р. Дунавъ
Франция. Нови кораби. Съгласно „закона за
флота" и „закона за бреговата отбрана" се пред
1920 г. 1926rJ
1920 г. 1926 г.
вижда едно значително увеличение на флота въ
близко бждаще. До 1929 год. французкиятъ флогь
41.652 45,672
требва да бъде увеличенъ съ следните кораби: 4
50,810 60,761 Русе
Варна
кръстосвача, (3 по 8,000 тона водоизмещение и 7
Бургазъ
21,170 31,363 Видинъ
17,4ч1 18,611
Лчхиало
4,602 5,139 Ломъ
12,935 14,471
по 10,000 тона водоизмещение), 12 изтребителя
Соаополъ
4,420 3,524 Свищовъ
11,847 12,066
отъ
по 2,500—3,000 тона водоизмещение всеки, 20
Месемврпя
2,354 2,046 Орехово
5,723 6,058
ескадрени миноносеца по 1,500 тона водоизмеще
Васплнко
1,533 1,304; Никополъ
4,638 4,933
ние, 78 подводни лодки (въ това число и подво
Яхтополъ
761
867,
94,276 101811
денъ кръстосвачъ 3,000 тона водоизмещение и 3
85,650 105004.
подводни минни заградителя) и други еще неколко
Заб. Градовете съ курсивъ еж намалили население
спомагателни кораба. Една часть отъ корабите еж
т о си.
Г. С.
вече напълно готови и съ влезли въ строя; друга
Изъ военните флоти на чуждите държави.
часть за сега съ въ строежъ, и остава (преди 1929
година) да бжцатъ още зарачани следните кораби:
Англия. Деятелностьта на флота. Атлан2 кръстосвача, 9 изтребителя, 10 ескадрени мино
тическиятъ флотъ на б януари 1927 година се е
носеца, 1 подводенъ кръстосвачъ, 3 подводни минни
съсредоточилъ въ Портландъ и следъ единадесеть
заградителя,46 подводни лодки, 1 надводенъ кръсто.дневенъ престой се е отправилъ въ зимно задгра
свачъ-миненъ заградитеяь и 2 наливни кораба за
нично плаване. На 10 януари 1927 год. Средизем• номорскиягь флотъ е пристигналъ въ гръцки води ;1 пренасяне на нефгъ.
Изобщо напоследъкъ Франция се е заела
въ следниятъ съставъ: 5 линейни кораба, б кръс
много енергично да усили мощьта на своя флотъ.
тосвача, 2 флотилии ескадрени миноносци и единъ
помощенъ корабъ за миноносците. Флота е по. Особенно внимание е обърнато, обаче на подводсетилъ Фалеро и въ началото на м. февруарий се
' ния флотъ. Въ това отношение Франция стои на
първо место: никоя велика морска сила не е пред-.
-е завърналъ на островъ Малта.
видела въ такъвъ кратъкъ срокъ да построи тол
Въ началото на м. мартъ т. г. двата флота
кова много подводни лодки.
—• Лглантическиятъ и Средиземноморскиятъ — еж

Стр. 18.

Морски Сговоръ

Морска авиация. Следъ световната война до
1924 год. морската авигция на Франция се е на
мирала въ пъленъ упадъкъ, обаче, начиная отъ
1925 г. се взеха редъ енергични мерки за поставя
нето й на необходимата висота. Сега най съвършенните и мощни морски хвърчила еж тия отъ типа
„Голиафъ", които могат ъ да вдигнагь съ себе си
по 2,000 кгр. бомби. Те еж грамадни, здрави, мно
го мореходни и за сега съставляватъ скелета на
французеката морска авиация. Отъ тоя типъ Фран-.
ция има 2 ескадрили.*) Останалата морска авиация
се състои отъ 10 ескадрили отъ които 2 за бембени нападения, 5 за разузнаване, 2 за вьзцушенъ
бой и 1 съ специално назначение. Освенъ това въ
Брестъ има и една учебна ескадрила хвърчила.
Презъ 1926 год. общото число на действующите
хвърчила не е надминало 150.
Германия. Нови кораби. Въ края на минала
та година при изпитанието на есквдрения миноносецъ „MOwe" се е пукнала една тръба за израбо
тената пара при предния хладилникъ и е причи
нила изгаряне на целия приежтетвующъ личенъ
сьставъ. Умрели еж 5 души веднага, а други 4
души еж пострадали много тежко.
Параходни съобщения. Новиятъ търговски договоръ между Германия и Франция предвижда да
се разреши на германското търговско корабопла
ване да посещава бившите германски колонии,
които се намиратъ сега подъ управлението на
Франция. Най-главните отъ пристанищата за които
е получено разрешение вече да се посещаватъ отъ
германските търговски кораби еж: Ломе (Того) и
Дуала (Камерунъ).
Швеция. Постройка на нови кораби. Назначениятъ комитетъ ц- разработи проектъ за разви
тието отбраната на бреговете е приключилъ въ
края на миналата година своята работа. Той на
стоява енергично да се асегнуватъ за флота въ
течение на най-близките години общата сума
5,800,000 фунта стерлинги, за да се даде възможность да се обезпечи отбраната на шведското край
брежие. Комитета предлага отъ посочената по-го
ре сума, 1,500,000 фунта стерлинги да се изразходватъ за постройката на единъ броненосецъ за
брегова отбрана, а остатъка да бжде употребенъ
за направата на 4 ескадрени миноносеца, 7 под
водни лодки, 8 стражеви кораба противъ подводни
лодки и малки заградители и 1 корабъ хвърчилоносачъ.
Полша. НОВИ кораби. Новоизработените и
постъпили въ строя презъ есеньта 1926 година два
речни мотори „Вилно" и „Крвковъ", иматъ следнигЬ интересни характерни данни: водоизмещение
70 тона, дължина 35 метра, широчана 6*10 метра,
нормално газене 0'30 метра, артилерия — едно 10*5
см. орждйе (поставено на кърмата въ специална
кула) и две 7*5 см. оръдия. Освенъ това монито
рите съ въоръжени съ по три картечници, поста
вени въ кули. Скоростьта на тия кораби е 9 мор
ски мили въ часъ.
Напоследъкъ полското правителство е поръ
чало въ Франция 2 подводни минни заградителя;
освенъ това известно е вече отъ по-рано, че тамъ
се строятъ за полскиятъ воененъ флотъ два ескад
рени миноносеца „Bourza" и „Wicher" no 1542 то
на водоизмещение.
Роижяия. Нови кораби. Ромжнскиятъ печатъ
•) Въ мирно време ескадрилата се състои оть 9 хвър
чила, а въ военно време отъ 12 хвърчила.
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съобщава официално, че еж заржчани въ Италия
за ромжнекия воененъ флотъ следниде корабиг
два изтребителя (контъръ-миноносци) по 1,800 тона
водоизмещение, които ще бждатъ изработени отъ>
корабостроителницата Патисонъ въ Неаполъ и единъ
ескадренъ миноносецъ отъ 600 тона водоизмеще
ние, който ще бжде изработенъ отъ корабострои
телницата Quarnaro въ Фиуме. И трите корабаще бждатъ окончателно готови и предадени на
ромжнекото правителство следъ две години. Об
щата сума на тая поръчка възлииза на 800 мили-'
она ромънски леи и ще бжде изплатена отъ заема,,
който сключи Ромжния въ Италия за тази цельТурция. Плавания и маневри. Презъ есеньта
1926 година съ били въ плавание: кръстосвача
„Хамидие", минните кръстосвачи „Пейки-Шевкетъ",
»Берки-Сатветъ"и ескадрените миноносци „Басра",
„Самсунъ" и „Ташосъ". Кръстосвача .Хамидие"
отъ 10 до 19 ноември 1926 год. е направилъ пжтуване до Одеса и обратно заедно съ комисаря по
външните работи ТефикъРушидъ-бей. Следъ за
връщането си отъ Одеса, кръстосвача се е прибралъ въ Златния рогъ и влезълъ въ докъ за да
бжде ремонтиранъ незначително и да покраси под
водната си часть.
На 12 декемврий 1926 год. еж произведени
морски маневри. Въ първата часть на маневрите.
е била произведена минна атака отъ едениченъ
корабъ. Минниятъ кръстосвачъ „Берки-Сатветъ*
е атакувалъ единъ отъ миноносците, който се
отклонилъ отъ атаката. Пустната учебна мина, се
счита, че е попаднала въ миноносеца. Въ втората
часть отъ маневрите атакувалъ миноносеца, а въ
третата часть — атаката била произведена отъ
три кораба. Въпреки големия ходъ на атакувания
корабъ и криволиченията му, счита се, че две отъ
пустнатите мини еж попаднали въ него. Презъ нощьта 12 срещу 13 декемврий съ произведнни нощни
учения въ края на които, корабите е требвало да
се отклонятъ отъ атака на подводна лодка. Под
водната лодка се е изображавала отъ единъ надводенъ корабъ.
Комисаря по морските дела Ихсанъ-бей е
съобщилъ на кореспондентите, че той е доволенъ
отъ добитите резултати презъ време на маневрите.
Между другото той казалъ: флота се съсъстои оть.
материална часть и личенъ съставъ. Ний немаме
финансова възможность за сега да поставимъ ма
териалната часть на флота на нуждната висота, но
затова пъкъ тоя недостатъкъ ще бжде компенсиранъ отъ искуството и способностьта на команди
рите, офицерите и моряците. Следъ създаването
на морскиятъ комисариятъ, всичко което беше не
годно се бракува и продаде като старо железо, *
възможните за ремонтъ кораби се ремонтираха и
сега разполагаме съ една достатъчна учебна и
маневрена флотилия. Ний работимъ съ този материалъ вече два месеца и имаме yorfexb. He може
да се каже, че ний сме достигнали до съвършен
ство; това е още далечъ, но то е въпросъ само,
на време. Ревностьта и ентусиазъма, който проявяватъ морските офицери, заедно съ проявените имъспособности, съ сигурна гаранция за нашия успехъ"Работата по изваждането на потжналигЬпрезъ време на войната кораби, въпреки неблаго
приятното време, отива успешно. Потъналите при
носъ Нагара, турскиятъ броненосецъ Месудие и
единъ старъ французки броненосецъ еж вече из
вадени, признати за негодни и разпродадени като
старо железо. Оръдията и други прибори, които-
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еж били добре запазени, еж предадени на тур
ското правителство. Огъ потъналите малки кораби
еж извадени три катера и корабчето „Агамемнонъ". Фирмата Фрателли Серра е получила пра
вото да извади затъналия при островъ Имбросъ
Турски кръстосвачъ „Мидили" (бившия германски
„Бреслау"), но поради лошите ветровз презъ зи
мата не е било възможно да се работи. Ако и въ
бъдаще не бъце възможно да се работи по изваж
дането на кораба, то ще извадятъ само артиле
рията му.
Споредъ съобщението на турската преса, ча•стьта, която получава турското правителство отъ
извадените и продадени каго старо железо кораби
и пр. др края на м. декември 1926' год. е достиг
нала сумамата 50,000 турски лири.
Уволнения въ фчота. Прззъ месецъ октомврий 1926 год. съ били уволнени отъ турския во
ененъ флотъ 139 офицери и чиновници. Въ това
число на уволнените влиза и бившия началникъ
>на морския генераленъ щабъ Ахмедъ бей. За сега
въ турския воененъ флоть има само единъ адмиралъ (Вассифъ-паша — пргдеедатель на Поливната
комисия) и само единъ капитанъ 1 рангъ—главния
инспекторъ на флота Мехметъ Али-бей.
Командующь турския воененъ флотъ е назначенъ капитанъ II рангъ Фахри-бей, бизшъ съветникъ на морския комисариятъ.
Морска авиация. Презъ месецъ октомври 1926
тод. е пристигналъ построения въ Дания и заръчанъ отъ средствата на комитета заавиацията хид
роплана бзмбоносачъ „Рорбахъ". Той принадлежи
къмъ типа Рорбахъ Ro— IV, • повдига тяжесть 7Sh
тона и има два мотора отъ 450 конски сили Очаква
се да пристигне и втория подобенъ хидропланъ
отъ същата поръчка.
Гърция. Новл кораби. Поправения въ Тулонъ
'(Франция) гръцки кръстосвачъ „Helh" въ миненъ
.заградигелъ, може да вземе съ себе си 110 мини.
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Въоржженъ е съ три оръдия 15 см. и едно протизоаеропланно оръдие 7'5 см. Котлите му еж
заменени съ нефтено отопление; поставени му еж
турбинни двигатели 7000 конски сили. Скоростьта
му е 20 морски мили въ часъ.
Заржчани еж освенъ това два специални мин
ни заградителя: едина въ Венеция подъ името
„Pleias" (520 тона водоизмещение, скорость Т4
морски мили, а вместимость 50 мини), а другия въ
Ротердамъ подъ името „Paralos" (395 тона водо
измещение, скорость 13 мили, а вместимость за
52 мини).
На 3 ноемврий 1926 год. е спусната на вода
въ Нантъ (Франция) гръцката водводна лодка „Папачи<олисъ", еднотипна съ подводната лодка „Катсонисъ (650 тона водоизмещение).
Нова английска мисия. Въпроса за поканва
нето въ гръцкия воененъ флотъ нова английска
мисия е окончателно решенъ. На 27 октомврий 1926
година гръцкото правителство официално е съоб
щило решгнието си на на английскиятъ посланникъ
въ Атина. Споредъ сведения отъ 1 декемврий 1926
година, новата английска мисия ще се състои отъ
9 души: 1 вишь офицеръ (вероятно капитанъ! p.),
който ще бъде съзетникъ при Началника на гръц
кия морски генераленъ щабъ; други вишъ англий
ски морски офицеръ ще чете лекции по стратегия
и тактика въ гръцката морска академия; 4 специа
листа по: морската артилерия, минно дело, сигнал
но дело и подводно дело ще бждатъ на служба
въ гръцкия воененъ флзтъ, а трима морски авиа
тори (едина отъ техъ механикъ)щебъцатъна служ
ба въ гръцката морска авиация.
Школа за ПУДВОДНО плаване. Морскиятъ ге
нераленъ щабъ въ Гърция е обявилъ на 4 декем
врий 1926 година, че е открита „Школа по под
водно таване" за подготвяне обслуга за подвод
ните лодки. Курса ще продължава 6 месеца.
(Изъ „Морски сборннкъ" 1927 г. кн. 1 и 2; С. Н. И.)
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Б о ж е р ъ , Иоханъ. — „Рибари". — Превелъ отъ френски
М Московъ. — (Библиотека „Избрани съчинения",
безплатно приложение на кн. 7, год. VI, отъ списание
„Икономия и Домакинство", София 1927 год, страница
17—28).
<Б., Д-ръ Я. — „Дунава, Русе—Варна". Извлечение отъ ре
ферата на инспектора на Дунавския Секторъ г. Инженеръ Божиновъ, четенъ на 2 мартъ 1927 год. въ Ру
сенския клонъ на Българското Икономическо Д-ство
— (в. Слово год. V, брой 1434, София 22.Ш.1927 год,
страница 2).
Божиновъ, Инж. Б. — „Българско Дунавско Параходно
Дружество. (Списание на Българското ИнженерноЯрхитектно Дружество, год. XXVII, брой 6, София 20.
111.1927 год., стр. 105-111).
Г я н е в ъ , Д-ръ Д. — „Значението на морето въ Българ
ската история. (Сп. Морски Сговоръ год. IV, брой 4,
Варна 1V.1927 год., стр. 7 и 8).
G. Н. S. — „Поправка на морските пословици." (в. Морски
Ратникъ, год. II, брой 28, Варна 1.1V.1927 год., стр. 3).
Гельмерсен, П. В. — „Борьба флота против берега." — Опе
рации на западнь.х театрах. — Издан.е Р.И. О. Морских Сил РККЯ, Ленинград 1927 г., 306 стр., съ 28 черт.).
Дигчитровъ, Капитанъ С — „Изъ опасностите на океана-.
(в. Морски Ратникъ, год. 11, брой 27, Варна 15.111. год.,
стр. 3 и 4).
,
.ДрЪнскн, П. — „Какъ се защищаватъ рибите*. (Списание
Ловецъ, год. XXXII. брой 3, София 1927 год.).

J a n e ' s Figthning Ships 1926. — Ежегоденъ справочникъ на
Дженъ за боевите кораби — год. XXX. (Подъ редак
цията на Д-ръ Оскаръ Парксъ и Ф. Макъ Мертри.
Издание на Samson Low, Marston & С-о, Лондонъ 1926 г.,
448 страници+ 54 страници обявления. Цена 42 шил.).
И в а н о в ъ , Сава Н. — „Повърхностни течения въ Черно
море". (Сп. Морски Сговоръ. год. IV, брой 4, Варна IV,
1927 год., стр. 8—10).
К а п и т а п ъ Сава Ив. Моиоловъ. — (в-къ Морски Ратникъ,
год. II., брой 27, Варна 15.111.1927 год., стр. 1).
Каракостовъ, К-нъ В — „За морските, търговски кораби."
(в. Морски Ратникъ, год. II, брой 27, Варна 15.111. годстр. 1 и 2).
Каракашввъ, Инж. Т. И. — „Моторни кораби". (Списание
на Българското Инженерно-Ярхитектно Дружество, г.
XXV11, брой 6, София 20.UI.1927 год., стр. 119—121).
К*р. W. К — „Кооператизмътъ въ корабоплавателното де'ло"
(в. Препорецъ, гоц. XXIX, брой 68, София 26. III. 1927
год., стр. 1, или „Морски Ратникъ, год. II, брой 28»
Варна 1.IV. 1927 год., стр. 2).
Каракостовъ, Кап. В. — „Кооператизма въ корабоплава
телното дело." (в-къ Варненски Новини, год. XV брой
968, Варна 30 Ш, 1927 год., стр. 1).
Каракостовъ, Кап. В. — „Строежъ, доставка на кораби и
насърдчение на родното корабоплаване." (в. Морски
Ратникъ, год, 11, брой 28, Варна 1.IV. 1927 год., стр.2Х
Кхневъ, Б. — „Българското корабоплаване." (Списание на

Стр. 20.

Морски Сговоръ

Държавните железници и пристанища въ Бългирия,
год. I, кн. 10, София, марть 1927 г„ стр. 289—295).
К а р а к у я е » ъ Ц. — „Нашето търговско корабоплаване и
намесата на държавата въ отношенията пои него."
(Списание на държавните железници и пристанища
въ България, год. 1, брой 10, София, мартъ 1927 год.,
стр. 298-303).
К ж в е в ъ , Инж. Б. — „По въпроса за устройството
на при
станищните служби у насъ." (Списание: на Българ
ското Инженерно-Ярхитектно Дружество, год. XXVIII,
брой 7, София, 5 априлъ 1927 год., стр. 129—133).
К. Ску.уновъ. — „Средства за борба по море." (Подофи
церски журналъ, год. И, кн. 1 и 2, София априлъ и
май 1926 год.).
К. Ск)тувоь... — „Мината за заграждане." (Подофицерски
Журналъ, год. II, кн. 3, 4 и 5, София, юний, юлий и
октомврий 1926 год.).
К. Снутунодъ. — .Нови средства за борба по' море." (Под
офицерски Журналъ, год. II, брой 6, София, XI.1926 г.).
К. Скутуновъ — „С(.едетва за борба по море." (Подофи
церски Журналъ, год. II, кн. 7, София ХП.1926 год).
Л у в к е . и ч ъ , В, — „Самумъ и смерчъ." (Младежко четиво,
год. IV, кн. 6, София 1927 год ).
М о р с к а , а политика на Ьългария. (в. Варненска Поща
год. X, брой 26.6, Варна 18.Ш.1927 год., стр. 1).
Мвнковь, Инж. В. — „Какво предстои да се направи въ
района на Бургазското пристанище презъ настоящия
строителенъ сезонъ." (в. Бургазки Фаръ, год. X, брой
1449, Бургазъ 25.111.1927 год.. стр. 2).
Н е ч а е в ъ , Я. — „Риболовните проучвания предъ Бълграрбр-Ьгь". (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 4, Варна
1V.1927 год., стр. 15).
Обр-Ьшковъ, Д - р ъ Т. — „Бургазъ и Варна ' въ миналото
и настоящето.", (Известия на Бургазската ТърговскоИндустриална Камара, год. X, брой 51. Бургазъ 19.111.
1927 год., стр. 3 - 6 ) .
Ostlund, R. — „Boken om batar,* Stockholm 1924.
П о п о в ь, He. Югд. — „Теормя на аероплана". (Въздзхоплавателна библиотека „Теория на авияцията", кн. 1,
София 1927 год.; Книгоиздателство „Родина", ЕО стр.,
цена 30 лева). .
Пастуховъ, Ив. — „Край р*ка Дунавъ въ старо време."
(Младежко четиво, год. IV, кн. 6, София 1927 год).
Лравнлникъ за таксите, които се плвщатъ за използване
Българските пристанища и техните уреди. София 1927
год. (Утвърденъ отъ Министера на Железниците, Пощит* и Телеграфите съ № 562 отъ 11.11.1927 год.).
Поповъ, В. — „Езика на цифрите въ връзка съ дейностьта
на Българския Народенъ Морски Сговоръ." (Списание
Морски Сговоръ, год. IV, брой 4, Варна IV. 1927 год.,
стр. 3—5).
Поповъ, Д. — „Българинъ адмиралъ въ турения флотъ."
(Сжщото списание „Морски Сговоръ", стр. 6 и 7).
П е ц о в ъ , Г. — „Влиянието на плаването върху организма и
хигиена при упражнението му." (Сжщиятъ брой отъ
списанието „Морски Сговоръ", стр. 16 и 17).
Р а ч е в ъ , К. и Благоевъ, Т. Н. — „Btno море." (Библио
тека „Нашата татковина", кн. 3, София 1927 год.).
Р а ч е в ъ и Благоевъ. — „Струма." (Библиотека „Нашата
татковина, кн. 4, София 1927 год),
Р а ч е в . и Благоевъ. —- „Янтра". (Библиотека „Нашата тат
ковина", кн. 5, София 1927 гоц.).
С г о я н о в ъ , Инж. Д. — „Нашите пристанища и нашето ко
рабоплаване."— Отговоръ г-ну Шишкову - (в. Препорецъ, год. XXIX, брой 58, София 15.111.1927 г., стр. 1).
Ссбио, П. И. — „Исландската годеница" — Британска ле
генда, преводъ отъ Ст. Пейчовъ. — (Сп. Икономия и
домакинство, год. VI, кн. 7, София 111.1927 год., стр. 15).
Станчевъ. Б — „Калканния ловъ започва*, (в. Морски Рат
никъ, год. II, брой 27, Варна 15.111.1927 г , стр. 2 и 3).
Стоппанпъ, Я. — „Отъ Генуа до Специя. — Фосфорисценция. — Превелъ Йоле. — (в Морски Ратникъ. год. II,
брой 27, Варна 15.1111927 гсд., стр. 4).
S- В. — „La peche dans les eaiix de la mer Hoir." („La Bulgarie, lV-eme annee. № 1 07, Sofia 23.111.1927 год.).
Славяпотвл,, Г. — „Правото на защита.- (Сп. Морски Сго
воръ, год. IV, брей 4, Варна, IV. 1927 год., стр. 1—3),
t t — „Изъ отчета на първата Пернишка детска морска
колония въ Лнхиало". Сжщиятъ брой на списанието
„Морски Сговоръ,* стр. 5).
С. Ч. — „Презокеанско пжтуване на роторния корабъ.* (Сж
щиятъ брой на списанието „Морски Сговоръ", стр. 11).
С Н. И. — „Изъ военнитЬ флоти на чуждите държави." (Сж
щото списание, стр. 18 и 19К .
• ,
Станчевъ, Б. — „Съюзна дисциплина." (в. Морски Ратникъ,
год. 11, брой 28, Варна 1.1V.1927 год., стр. 1). .
Т р а а н т а л н и к ъ п . Варна— Ру«.е— Ш>мен-ь. (в. Варненски
Новини, год. XV, брой 952, Варна 14.111.1927 г.; стр. 1).

Год. IV. J5pofi 5.

Taschenbuch der Kriegsflotten. Допълнение къмъ изда-* нието за 1926 година. (Издание J. E. Lehmann, MOnchen
1927; 58 стр. и 4 илюстрации. Цена 3'80 зп. марки».
Frothingham, Thomas G. — „The naval history of fh'e World
War". Cambridge 1925. (v. I. Offensive operations 1914Л5,p. 350; v. II. The Stress of Sea Power 1915—16, p. 342).
Чолакова, Злата. — „До Египетъ и Палестина." (Географ-ско четиво, год. IV, кн. 4 и 5, София 1927 год.).
Ч . р н е в ъ . — „Нашето риболовство и мерки за подобре
нието му." (в. Бургазски Фаръ, год. X, брой 1426, Бур-газъ 26.11.1927 год., стр. 2).

Теория на аероплана отъ Ас. Юрдановь По
пови, учитель по математика при Държавното Сред
но Техническо Училище и бившъ авиаторъ отъ Бъл
гарската авиация. (Въздухоплавателна библиотека
„Теория на авиацията", книжка № 1, 80 печатни
страници обикновенъ форматъ, цена 30 лева. Из
дание на книгоиздателството „Родина", София 1927"
г. Складирана у автора ул. „Викторъ Григоровъ"
№ 11 София и въ столичните книжарници: Т. Ф.
Чипевъ, Булевардъ Дондуковъ и „Младо поколе
ние" — ул. Алабинска).
Авиационната литература въ България ег и з 
вънредно бедна. Като изключимъ неколко малки.
брошурки, които еж почти безъ значение, единствениятъ сериозенъ и обемистъ трудъ въ това от
ношение е „Авиация, томъ I — История на авиа
цията" (Две части — обща и българска авиация,.
30 печатни коли и 250 фигури, цена 100 лева), из
дадена преди 5—6 години отъ сжщиятъ авторъ —
Ас. Юрдановъ Поповъ. Съ започване издаването •
на Въздухоплавателната библиотека „Теория на
авиацията", автора прави единъ новъ цененъ приносъ за българската авиационна литература. Зада
чата на автора е да разясни научните основи
върху които почива въздухоплавателната проблема *
и е съградена стройната теория и конструкция на
авиационните летателни уреди изобщо и въ частность на аероплана.
Въ първата книжка отъ Въздухоплавателната.»
библиотека „Теория на авиацията", а именно „Тео
рия на аероплана", авторътъ — единъ вещъ познавачъ на летателното дело въ теоритично и прак
тическо отношение — се е справилъ добре съ своя
та работа. Накратко, въ леко разбираема научна.
форма, той ни запознава:
1) Съ научните основи и подделение на л е 
тателната проблема и на способите за въздушно
то съобщение.
2) Съ устройството на аеропланите и
3) Съ аеродинамиката.
Книгата се чете леко и увлича читателя. Въ>
нея еж избегнати до минимумъ чуждите названия на авиационните термини, което е едно много отрадно явление. Желателно е, обаче, въ последующите номера да се обърне по-големо внимание на.
корегирането, а също така на печата и клишетата,.
които не съответствувать на ценната работа на
автора. Самите клишета еж много дребни и на'.
места неясни, а сжщо така и отпечатването имъ,_
както и отпечатването на текста, не еж напълно
задоволителни. Това, обаче, е единъ дефектъ, кой
то не засега сжщностьта на труда на r-нъ Поповъ,,
й отстранението на които не зависи само отъ него.
Книгата „Теория на аероплана" и изобщо
Въздухоплавателната библиотека „Теория на авиа
цията", препоръчваме на вниманието на българ
ската интелегенция, а най-вече на младежьта, коя
то требва да познава отлично основите на които се гради днешното въздушно съобщение, което несъмненно въ бждаще ще държи първенство надъ
земното и морското.
,
..,
' ''
Воененъ пилоть-авиаторъ о_х_
Варна, 21 марть 1927 год.
Сава Н. Ивановь.

Риболовна Трудово-Производителна Кооперация „България" — гр. Созополъ
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ГОДИШНА РЯВНОСМЪТКЯ
за 1926 година
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о
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и

Наименование но смЪштЪ

V

ЯКТИВЪ

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Каса.
.
.
.
18,992 40
Стоки и материали .*
28,263
Дебитори & Кредитори . 220,127 15
Протестирани полици
6,161
Депозити . . . . 115,000
ДЪлове прп Б. Ц. К. Б-ка .
5,000
Имоти
656,079 75
2,255 80
Общи доставки
.
33,226
Разни
.
.
. • .
1,085,105 10

а
о
с

2
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование на смътните

ПЯСИВЪ

Текущи лих. смЪтки
Кореспонденти.
.
Якцепти .
.
.
.
Депозити.
.
.
.
ДЪловъ капиталъ .
Задъижител. спестявания
Фондове
. . . .
Загуби & Печалби .

164,824
113,961
500,000
115,000
90,000
90,605
9,380
1,335 10
1,085,105 10
i

Е

*

Смътша ЗЯГУБИ и ПЕЧЯЛБИ
ТЕКСТЪ

Общи
суми

о редъ 1

о редъ 1

Да Дава

с

*

ТЕКСТЪ

*

д а Зема
Общи
суми

1 Печалба отъ касова разли
Загуба за покриване отъ
1925 год
52,931 45
ка съгл. ревиз. протоколъ
090
2 Загуба отъ изправл. грЪшки
955 50 2 Печалба отъ пролътния ри1
3 Загуба отъ преработката
боловенъ сезонъ
249,57495
презъ есенния сезонъ
3,395 — 3 Печалба отъ преработката
1
презъ пролетния сезонъ . 20,67885
4 Загуба отъ превозните пла
вателни сждове
9,571 — 4 Печалба отъ труда на коо
5 Погасяване направените о§ператори презъ прол. сез. 29,372 —
щи разходи
562,974 95 5 Печалба отъ общит-fe доставки
133 20
6 Погасяване направените 15%
6 Печалба отъ подаръци
1,661 —
амортиз. на инвентаря
115,779 — 7 Печалба отъ лихвите на
н./излишаци
786 —
7 Погасяване броените лихви
и шконто.
7,269 — 8 Печалба отъ есенния рибо8 Погасяване даден, подаръци
1,600
ловенъ сезонъ.
464,199 10
Погасяване
пропад.
инвент.
9
9,130 —
презъ пролетния сезонъ .
10 Погасяване признатите рек
1,465 .....
ламации
11 Реализирана чиста печалба.
1,335 10
—
766,406
766,406
i
—1
Счетоводитель: Ял. Върбевъ.
Директоръ: Г. х. Ивановъ.
Управителенъ съветъ: председатель: П. Янестиевъ, членове: М. Мариновъ,
Я. Янгеловъ и В. Гавраиловъ.
Контроленъ сьветъ: председатель: П. Поповъ, секретарь: Б. Поповъ, членъ:
Д. Железковъ.
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СЪДЪРЖЛНИЕ: 1) Параход* на Б. Н. М. С. отъ Г. Славяновъ; 2) Яза отчеота яа втората лШна учена~ческа колония въ гр. Варна, организирана отъ Плевенския клонъ на Б. Н. М. С. отъ 10 юлин до 12 августъ 1926 г.; 3) Изъ отчета на Пловдивската детска колония, устроена отъ Б. Н. М. С. презъ лЪтото
1926 г. въ гр. Созополъ; 4) Подводни течения въ Черно море отъ Сава Н. Ивановъ; 5) Добруджанска ле
генда отъ Зл. Чолакова; 6) Легенда за Черно море отъ Торосъ; 7) Рибарство п ртраслитЪ му; 8) Съхра
нение н поправка на русалкитЬ, отъ Инж.-Корабостр. Пампулов-ь; 9) Морски новини; 10) Морски кннгописъ.
>

Отпечатаха се и се* пустнаха -въ продажба:

Метеорология ошногрпфия
отъ Сава Н Ивановъ
съ 136 страници
и 30 фигури
Цена 25 лева.

съ 162 страници
и 30 фигури
Цена 30 лева.
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Книгите сж издание на
Б. Н. Морски Сговоръ.
До

нашите постоянни и случайни сътрудници.

Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своите постоянни и слу£ътрудници да йматъ предвидъ следните нареждания:
катиите и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа
йжность
съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ
и по
много поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2) Статиите требва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 27,
печатни страници отъ списанието. Дългите статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назацъ не се повръщатъ въ никой* случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудниците си
защо статията му не е удобрена, или защо не е поместена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.
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Никщанаto.Щ. ш и В. в. I. С се намирате шдш* irimi издания: Ъ ^

-Сп.
ь" год.
• ^"^ Морска
Морска библиотека
библиотека №
№ 11 цена
цена 33 лева
лева
Сп. „Морски
.МорскиСговор
Сговорь"
год.IIIIII цена
цена 120
120 л. ^ ^
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Гребане и ветроходство . f изчерпана
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Правилникъ за морските и
Морска библиотека № 4 цена б лева
речни спортни легиони цена 2 л.
Морска библиотека № 5 изчерпана
Черно море (общодостъпни * •
Морска-библиотека № 6 изчерпана
„ : студии) отъ С^Н. Ивановъ: цена 30 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Практически указания за
;-Морска библиотека № .8 цена 11 лева
, предсказване на време
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
то отъ Сава Н. Ивановъ цена 8 л.
•Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Метеорология отъ Сава Н.
Морска библиотека" № 11 цена 10 лева
Ивановъ ,
цена 25 л.
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Океанография отъ Сава Н.
Сп. „Морски Сговоръ" год. I изчерпано
Ивановъ
цена 30 л.
Сп. .Морски Сговоръ" год. II цена 100 л.
Плаване отъ А. Друмевъ
цена 15 л.
Всички поръчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отпра- / " \ /
вягь на адресь: Б. Н. М. Сговоръ Книжовно-Просветенъ Отделъ — Варна.
^ М
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Печатарска Производителна Кооперация .ЕДИНСТВО* Варна, бул. ;М. Луиза" 41, Телефонъ№ 121.

