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Пристанището на Пловдивскиятъ РЪченъ Спортенъ Легионъ при Българския Народенъ
Морски Сговоръ. 1927 год.
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вести изъ дейноспъта на Б. Н. Н. С.
Главното управително тЬло — Варна. Въ ^
конференцията за гимназиални учители, устроена
отъ Б. Н. М. С. еж взели участие всичко 106 учи
тели (60 мъже и 46 жени) 9 професори, 3 унив.
асистенти. По градове, участниците се разпреде лятъ:
по 1 отъ Дйтосъ, Брьзникъ, Берковица, Б-вла, Б.
Чернова, Б. Слатина, Дреново, Ихтиманъ, Иванча,
Карнобатъ, Кюстендилъ, Казичане, Кула, Левски, Луковитъ, Ловечъ, Никополъ, Орехово, Орхане, Пана
гюрище, Пирдопъ, Перникъ, Пещера, Пловдивъ, П.Тръмбешъ, Ст.-Загора, Сухиндолъ, Т.-Пазарджикъ,
Трекляно, Тетевенъ. Трънъ, Хасково, Харманли; по 2
души отъ Бургазъ, Видинъ, Е. Джумая, Елена, Про
вадия, Свиленградъ, Севлиево» Самоковъ, Троянъ,
Тръстеникъ; по 3 души отъ Казанлъкъ, Ломг, По
пово, назградъ и Ямболъ; 4 души отъ Плъвенъ; 6
отъ Шуменъ и Варна, 8 отъ София н 9 отъ Тър
ново. Всичко отъ 54 града.
На изпратените телеграми отъ участниците
въ конференцията до Н. В. Царя и Военния министъръ, въ деня, когато б&ха поканени на другарска
закуска въ Военния клубъ отъ офицерите на Варнен
ския гарнизонъ, се получиха следнитв отговори:
Варна—Председатели Морски Сговоръ,
Вамъ, на участницнтЬ на конференцията и всич
ки присятствуващи благодаря отъ сърдце за ху~
бавитЬ пожелания, които ми отправихте за Великъ день — Цирьтъ.
Варна — Председатели) Морски Сговоря.
Предайте моля на участннцнтЬ на конфе
ренцията за гимназиялни учители моитЬ най-сър
дечни поздрави и благодарность за чувствата,
конто ги вълнуватъ пред: една задружна работа
отъ армия и училище — това е единствения пжть,
който ще донесе свЪтлн бжднини на народа и Бъл
гария № 986,
Вълковъ, генералъ лейтенантъ,
Министръ на Войната,
Много клонове еж решили да повишатъ годишниятъ членски вносъ отъ 70 на 90 ла., а дру
ги — отъ 70 на 80 лв. Главното Управително тъло
удобри тия решения, които следва да засегнатъ
само членовете записали се следъ датата на ре
шението.
Къмъ тия отъ клоноветъ, които не еж дали
още своето съгласие за исканото повишение на
членския вносъ — Г. У. Т. апелира и тв да взематъ подобни решения, за да се избави Б. Н. Мор
ски Сговоръ отъ трудното финансово положение.
— Нъкои г. г. членове, изплатили членския
си вносъ на клоновете и представени за абонати
отъ последните, възвръщатъ изпратеното имъ спи •
сание, като вероятно предполагатъ, че освенъ член
ския вносъ те ще требва да плащатъ отделно и
абонаментъ. Клоновете следва да обясняват* на
г. г. членовете, че годишниятъ членски вносъ е и
абонаментъ на списанието и че за последното не
плаща отделно,
— Група отъ 8 и повече души, членове на
Б. Н. М. С. пжтувать съ 50% намаление. Клонове
те тръбва да издаватъ на такива, уверения по изпратенияимъ м. година образецъ, като въ края поправятъ и завЪрятъ съ червено мастило поднове

ното за тая година разрешение на Дирекцията на
железниците, което носи № 7 — 41 — 183 отъ 2. III.
1927 година.
Група отъ Ю и повече души пжтувать съ
50% намаление и по Дунава. За вевки случай, по
отделно, клоновете да се отнасятъ до кпона Русе.
— Фотографа Терзистоевъ — Варна, е изработилъ 15 различни фотографически снимки отъ
конференцията. Заедно съ единъ общъ големъ
портретъ върху картонъ тъ- струватъ 115 лева. Поржчки могатъ да се направятъ и чрезъ Гл. Упр.
Тъло.
" — Г. У. Т. моли клоноветъ да взематъ живо
участие въ МБСТНИГБ комисии по отпразднуването
1000 години отъ царството на Симеона и 50 го
дини отъ освобождението на България.
Ямболъ. Клона организира презъ тая година
лътна детска морска колония въ гр. Лхтополъ,
който градъ както и околностьта му еж малко поз
нати за широкото общество. Яхтополци еж обеща
ли да дадатъ най-широко съдействие и гостопри
емство, за да се създаде интересъ и къмъ тех
ния градъ.
Г-ца Еленка Боянова
— и. —
Г-нъ Панаиотъ Божиловъ
(директоръ на фабрика „Оцетъ")
Сгодени
Нашигв честитки и благопожелания I
Русе—На 1 май клона е организиралъ за свои
те членове излетъ до острова „Лилякъ" съ моторни
лодки. Въ излета еж взели участие голъмо число
членове, които еж останали твърде доволни отъ
приятната разходка по Дунава.
На 2 май г. Г. Славяновъ е държалъ беседа
„Нашия черноморски брътъ" придружена съ свътливи картини въ салона на „Модеренъ театръ"
Беседата е била отлично посетена.
На 8 май, клона е уредилъ излетъ по вода до
устието на р. Янгра, дето съ лодки еж навлезли
навжтре въ реката.
Бургазъ— Клона напоследъкъ проявява ожи"
вена д-вйность. Секретаря на клона г. Ст. Баевъ е
пристигна лъ въ Варна специално за да поржча
лодки за Бургазкия спортенъ легионъ, които се
работятъ вече.
.
Съ гол-вма скърбь съобщаваме на чле
новете на Б. Н. Морски Сговоръ за ранната
кончина на нашия многозаслужилъ членъ

КИРИЛЪ С. ПОПОВЪ
Директоръ на статистиката.
който е починалъ на 6-и май далечъ отъ ро
дината си, въ гр. Женева. Въ негово лице,
организацията ни губи единъ отъ СВОИТЕ стъл
бове, а родината — своятъ заслужилъ и многообещаващъ синъ. Ввчна му памятъ.
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Г о д и н а IV
Брой 6
Юний, 1927 год.
гр. Варна.

Годишенъ абонаментъ:
за България . . 120 лева
за чужбина. . . 150лева

Отд-Ьленъ брой 15 лева.

Урежда
Книжовно-Просвътния отдЪлъ
Главенъ редакторъ:
Сава Н. Ивановъ.

Ник. Вас. Ракитинъ.

ЧЕРНОМОРСКИ ВЕЧЕРИ.
I.
Бурята отстжпи, но вълнитъ
Блъскатъ се въ брЪга тревожно ощъ.
Тънтятъ бездни съсъ купнежи скрити
И сияятъ красота и мощь.
ВЪтъръ гони облаци последни
И подхвърля чайки на яга.
Екне ширъ отъ гърмове победни,
Въ менъ за волность прозвънти мечта.
И морето кипнало съ вълните
И на свода синйото стъкло
Жадно азъ обгръщамъ съ очитъ
Като чайка съ счупено крило.
Н.
Води и блясъци — ширъ чуденъ.
Стоя съсъ часове загледанъ.
На тоя стръменъ брътъ безлюденъ
Да бжде моя кжтъ последенъ;
На утро златната усмивка
Надъ менъ да звънка съ радость волна;
Нощьта съсъ звездната завивка
Да ме пригръща богомолна.
Да.слушамъ всввга на вълните
Какъ пЪе хорътъ многогласенъ
И за безсмъртность на душите
И за живота имъ прекрасенъ.

Ш.
Морето приспивално п-ве
Но де сега за мене сънь?
Самотно тамъ далечъ мъждее
Рибарски догорелъ огънь.
Нощьта затваря двери всички,
И стонъ и викъ безъ отговоръ.
Въ душата мисли — ято птички
Притискатъ се като въ затворъ.
Безлюденъ брвгъ — скали грамада,
Хоръ отъ разлюшкани води.
О, месецъ, ьъчна ти лампада,
Отвъдъ живота ме води I
IV.
Съ очите всека вечерь отъ брега
Изпращамъ кораби въ страни незнайни.
Топи ме бавно тихата тжга
На блвнове несбжднати и тайни.
Де ходихъ, що видъхъ и преживвхъ?
гЪъ чакахъ, чакахъ, но не стана чудо.
Въ крткгътъ на трудъ и грижи остаръхъ
И гледахъ други какъ живъятъ лудо.
О, жажда да съмъ воленъ, да съмъ самъ,
Да скитамъ вредъ и всичко азъ да видя.
Изпраща мъ съ ржка корабитв тамъ,
Кждето никога не ще отида.

Василиковскиятъ заливъ презъ време на учителската екскзурзия.
Фот. П. М. — Василико 1927 гоя.

Год. IV. Брой 6

М^ [ СКИ_^СгОВОГГЬ

Стр. 2.

Участниците въ учителската конференция, организирана оть Б. Н. М. С. въ Варна
отъ 18 до 30. IV. 1927 г.
Фот. К. Н. Терзистоевъ.
Кс. Янковъ.

КОНФЕРЕНЦИЯТА - ЕКСКУРЗИЯ
ЗА ГИМНАЗИАЛНИТЪ УЧИТЕЛИ.
(Снимки отъ К. Я. Терзистоевъ—Варна).

Б. Н. Морски Сговоръ извърши тая година
едно съ твърде голямо значение и още по-големи
резултати дело за целете на организацията: ор
ганизирането конференция и крайбрежна екскур
зия за гимназиалните учители въ Царството —
географи, историци и естественици.
Идеята за тая конференция бе дадена още
презъ зимата отъ гимназиалния учитель г. Вл.
Николовъ, подпредседатель на Софийския клонъ,
който самъ най добре е чувствувалъ нуждата отъ
такава и оценилъ нейните важни последици.
Министерството на Нар. Просвещение даде
своята пълна подкрепа и отпустна за цельта суб
сидия отъ 80,000 лева, която обаче не можа да
се получи, защото Финансовото м-во я спре. Въ
преки всички трудности и спънки, обаче, конфе
ренцията и екскурзията се осжществихв.
На 18 априлъ въ кино „Паласъ" подпредсе
дателя на Г. У. Т. г. Я. Найдечовъ откри конфе
ренцията съ кратка съдържателна речь. Следъ
него взема думата г. С. Поповъ, инспекторъ въ
М-вото на Нар. Просвещение, поедставитель на
сжщото въ конференцията. И двамата изтъкнаха
целите и значението на конференцията. Следъ
това въ продължение на цела -седмица се зареди
четенето, отъ нвши професори и видни общественици, на около 20 реферата, единъ отъ дррги поинтересни, програмата на които се дава на друго
место въ настоящия брой*).
До деня на големата морска екскурзия, се
устроиха други ТРИ такива: до Джанаваръ тепе,
до Яладжа монастиръ — Санаториума — Евксиноградъ и до Гебедже — Дикили ташъ — Девня. И
тритехъ излета предприеха почти всички участници
на конфере^ията.
Въ предвечерието на морската екскурзия, на
втория день на Великдень, участниците на кон
ференцията беха поканени отъ офицерите на Вар*) Отд-Ьлъ „Морски новини", стр. 16.

ненския гарнизонъ на другарска закуска въ Военн- я клубъ. При една оссбенно задушевна и сър
дечна обстановка, въ продължение на неколко
часа се опознаха учителите съ офицерите. Начал
ника на гарнизона г. полковникъ Соларовъ въ хубаза цветиста речь, изтъкна значението на духов
ните а^ъзки между армията и учителството, за ус
паха и доброто бждаше на родината. Отговори
му г. г. С. Поповъ и П. Ценовъ.
На 27 априлъ се тръгна за многоочакваната
мерека екскурзия — рано ертриньта, натоварени
на миноносеца „Храбри" и катера .Левски" 100
души учители, половината отъ които жени, при
дружени отъ професорите Ст. Петковъ, Ст. Бончгвъ, Ст. Консуловъ, Д-ръ Пар. Стояновъ и Н.
Стояновъ иЗ асистенти, огпжтуваха при едно мно
го хубаво време отъ Варненското пристанище.

Пристигане на катера „Левски" въ Янхиало.

Първиятъ день, екскурзиянтже следъ като
спреха при устието на р. Камчия, а следъ това и
при с. Гьозекенъ, посетиха гр. Месемария. Тамъ
разгледаха старите църкви, плажа, и следъ обедъ
заминаха за гр. Л.хиало, гдето нощуваха. Втория
день те разгледаха солниците и калните морски
бани, при които г. проф, Д р ъ П. Стояновъ държа
беседа за калолечението. Както при едните, така
и при другите, екскурзиянтите беха отведени съ

Стр. />.

Морски Сгозоръ

Год. IV. Брой 6.

Благодарение услугите на директора на ри
барското училище, г. Б. Станевъ, екскурзиантите
имаха възможность да навлвзатъ съ големи мо
торни лодки на н-тзколко клм. навжтре въ реката
и следъ една дълга и приятна почивка вср-Ьдъ ве
ковните китни дървета, гЬ се отправиха за Бургазъ,
гдето макаръ и кжсно пристигнали, б-Ьха настанени
веднага за нощуване въ казармите.
Разглеждане солницитъ въ Лнхиало.

специално за тЬхъ компензиранъ влакъ, която ус
луга дължатъ на секционниятъ инженеръ г. Петровъ.
Сящиятъ день т-Ь отпжтуваха за Созополъ, гдето

На морския бр^гъ при Лнхиало.

Пристигане въ Созополъ.

посетиха новото рибарско училище, присжтствуваха на демонстрацията отъ ученицитЬ на сжщото
за ловене на чирози, при което бъха уловени около
5—6,000 такива и останаха да нощуватъ въ Созополъ.

Следъ като изпратиха другаритъ си отъ южна
България, на четвт ртия день тия отъ северна Бъл
гария. заминаха обратно за Варна, гдето пристиг
наха бодри, весели, обогатени съ впечатления отъ
тъй приятната и полезна екскурзия.
Въ всички посетени крайбрежни градове —
Месемврия, Днхиало, Созополъ, Ахтополъ, Василико и Бургазъ екскурзиантите беха посрещнати из
вънредно мило и сърдечно: навсЬкжде почти има
ше специални арки, обкичени съ цветя и зеленина,
шпалиръ отъ ученици, приветствени речи и т. н..
Особенно милъ беше приема въ Василико.

Разглеждане на таляна за ловене на чирози.

Третиятъ день екскурзиянтигЬ отпжтувеха пре
ди зори за Яхтспсм, Василиьо и долината на р.
Ропотамо. Те имаха {.Ядката възможность и щас
тие да посЬтятъ тия къста — българските коло
нии— откжснати отъ вж-решностьта на Царството
и тъй трудно достжпни га обикьовеьниятъ пжтникъ.
Особено силно впечатление на всички направи до
лината на р. Ропотамо: широка до 40 — 50 метра,
дълбока 3—4 метра, корабоплавателна въ долното
си течение, съ брегове обрасли въ девствени ле
сове, тя беше заслужено нръстена отъ всички
„Българска Ямазонка".

Посрещането въ Василико.

Презъ време на екскурзията, професорите дър
жаха кратки беседи по своята специалность, а уча
стниците събраха извънредно много и богати ма
териали за нашето крайбрежие: растения, живот
ни, минерали и пр.

Беседа на открито при Янхиалскитъ солници.

На прощаване, при заминаването, всЬки п.
изказваше доволството и възхищението
си за дадената му възможность да чуе и види тъй
интересни неща, като не пропущаше да пожела
щото тая конференция и екскурзия да не е пър I
и последна. -

ОТД-БЛНО

Нхтополското пристанище.

Стр. 4.

Морски Сговоръ

Год. IV. Брой 6

УчителигЬ-екскурзиянти въ устието на рЪка Ропотамо.
Ст. Бръчковъ.

УЧИТЕЛСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪ ГР. ВАРНА.
(снимки отъ К. Л. Терзистоевъ — Варна).

Българския Народенъ Морски Сговоръ съ съ
действието на Министерството на Просвещението
устрои въ Варна отъ 18—30 апр<шъ т. г. научна
конференция, съ цель да запознае учителите. по
история, география, археология и естествена исто
рия съ Черно море и крайбрежието му.
На 18 априлъ стана откриването на конфе
ренцията отъ подпредседателя на Б. Н. М. Сговоръ
и отъ г. С Поповъ, като делегатъ на Министер
ството на Народното Просвещение.
Тръбаа да отбележа, че въ първите дни на
конференцията благодарение на лсшото време учи
телството се много безпокоеше, че не ще бжде въз
можно да се състои екскурзията по черноморското
крайбрежие и близката му околность.
Въ програмата на конференцията бЪха набе
лязани 20 реферата огъ исторически, архиоложки,
географски, економически, геоложки» етнографски,
стопански, флористиченъ и биоложки характеръ.
Като неразделна часть отъ рефератите въ про
грамата имаше предвидени 2 екскурзии: 1 малка
изъ околностите на Варна и втора отъ 3 дни по
Черноморското крайбрежие. Въ последствие стана
едно малко изменение въ програмата въ смисълъ,
че екскурзиите се увеличиха съ една за сметка на
деньтъ определенъ за почивка. Последната екскур
зия бЬ използувана за отиване'до Гебедже и отъ
тукъ до Девня. Въ близката околность на Вариа
екскурзиянтите бЪха запознати съ Ллацжа манастиръ, хубавия плажъ „Узунъ-кумъ", Джанаваръ
тепе и разкопките подъ него. Посетиха се така
сжщо Детския санаториумъ, манастири Св. Константинъ и двореца Евксиноградъ.
Организацията и изпълнението на тази кон
ференция еж отлични. Малкото дефекти не еж отъ
естество ни най-малко да я затьмнятъ. Добре е, на
всеки случай, въ бждаще, когато се устройватъ.
подобни конференции, времето за пжть да бжде
по-вечко, а това за рефератите — по малко. Вънъ
отъ това, сметамъ, че първите дни на летната ва
канция или последните, биха били по подходящи
за цельта.

Цельта на конференцията бе да се запознае
учителството отъ посочените по-горе специалности
съ нашето Черноморско крайбрежие. Тази цель
бе постигната, съ четените реферати и съ екскур
зиите. Само подобни конференции съ точно и ясно
зададена цель могатъ да двдътъ резултати. Само
такива конференции нема да дадатъ поводъ да се
говори за напраздно изгубено време. При това,
така уредени конференции съ специалности, които
се взаимно допълватъ, даватъ възможность за едно
ЦБЛОСТНО запознаване и проучване на отделни об
ласти на нашето отечество. Те обогатяватъ и опр*сняватъ познанията на учителя и му даватъ импулсъ за работа. Желателно е дори Министерство
то да подпомогне тия конференции посредствомъ,
които ще стане опознаването на учителите съ на
шата родина и проучването й въ всеко отношение.
Но само това ли е ? Въ тия конференции мо
гатъ да станатъ работи, които дори никой ги не
подозира. На втория день на Великдень началника
на Варненския гарнизонъ ни покани заедно съ офи
церите отъ целия гарнизонъ на среща въ Военния
клубъ. Тукъ предъ целия гарнизонъ началника
г-нъ полковникъ Солвровъ ни приветствува съ една
топла речь. Въ речьта си той посочи на тежкото
време, което се преживъва отъ нацията ни. Обърна
внимание на големото значение на учителя за из
веждане или за по-л%ко понасяне на тегостното
положение, въ което се намира народа, и изтъкна,
че требва да сжществува тесна връзка между учи
телството и офицерството. На края г-нъ полков
ника подчерта, че е време да се мине отъ думи
къмъ дела. Ний благодаримъ на г-нъ полковника
за неговата любезность, благодаримъ му и за ини
циативата да свърже по-тесно две съсловия, които
действително требва да вървятъ ржка за ржка, за
да може да се изкове по-светло бждаще за ро
дината ни.
Следъ свършването на рефератите, всич
ки учители участници въ конференцията, съ много
малки изключения, вземаха участие въ екскурзията
по Черноморското крайбрежие съ миноносеца
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Разглеждане на дюнитЪ при гр. Месемврия

„Храбри" и влекача .Левски". Презъ тази екскур
зия ний обиколихме цялото крайбрежие отъ Варна
до Лхтополъ и имахме възможностьта да пжтуваме
покрай самото крайбрежие за да се опознеемъ съ
него. Слизахме, макаръ и за по няколко часа, въ
Лнхиало, Месемрия, Созополъ, Василико, Яхтополъ
и Бургасъ, гдето едни завършиха екскурзията. При
това пжтуване ний се запознахме съ величието
на черноморското ни крайбрежие, съ неговите ху
бости, но видехме така еж що и мизерията на на
ШИГБ малки черноморски градчета. Единственото
градче на Черно море, което за сега економически
стои по-добре е Лнхиало. Привилегирсваното по
ложение на Лнхиало се длъжи главно на солопроизводството и лозарството. Въ Лнхиало има и от
лична лечебна каль, използуването на която сега
е много слабо. Не отъ малка полза е за Лнхиало
и тЬснолинейката, която го свързва съ Бургасъ и
отъ тукъ съ цялата вжтрешность. Созополъ сжщо
така е доста оживенъ, благодарение на Рибарското
училище и рибарската кооперация, образувана отъ
свършилите рибарското училище. Най-западнали
огь черноморските ни градчета еж: Лхтополъ и

Василико. Но нека не се мисли, че това положение
може да продължи дълго. Населението, събрано
отъ всички краища на България, бърже свиква съ
морето, обиква го и мнозина дори еж захванали да
преминаватъ отъ земледелие къмъ риболовство.
За да се използуватъ екскурзиите твърде
много помогна, участието на господа професорите
въ техъ. Ний много имъ благодаримъ, че тъ от
делиха малко отъ скжпото си време за своите
бивши ученици.
Привършвайки кратките си бележки за кон
ференцията и свързаните съ нея екскурзии, азъ
изказвамъ благодарностьта на всички учители, уча
стници въ конференцията *), къмъ Б. Н. М. Сго
воръ за хубавата инициатива; бгагораримъ сжщо
и на министерството, че е подкрепило тази ини
циатива и оставаме съ надеждата, че въ скоро вре
ме ще се уредятъ и други екскурзии отъ подобенъ характеръ.
Перникъ, 4. V. 927 год.
*) Не съмъ сондиралъ учителството, но см-Ътамъ, че
то е съгласно съ менъ.

Василиковското пристанище въ време на учителската екскурзия. Катера „Левски" и
миноносецъ „Храбри", съ които бЬ направена научната крайбр-Ъжна екскурзия.
Фот. М. П.—Василико.

Г. Славяновъ.

ПРИСТАНИЩА — МОРЯЦИ — ИНЖЕНЕРИ.

Въ неколко свои статии, поместени въ послед
ните книжки на списанието на Инженерно-архитектното д-во и това на Държавните железници и
пристанища, инженеръ Б. Кжневъ, гонейки край
ната цель да дискредитира идеята за Дирекция на
мореплаванието и да защити днешната уредба на на
шите пристанища, се старае да докаже, че найважниятъ елементъ въ съвременните пристанища

е техническиятъ, че „корабоплавниятъ (морскиятъ)
елементъ въ техъ е много слабо заажпенъ", че
„моряците еж хора на една много ограничена С7ециалность", че напротивъ инженерите еж най-ком
петентни да управляватъ пристанищата и пр. все
въ сжщия духъ.
За да докаже, че техническиятъ елементъ въ
едно съвременно пристанище е всичко, а морскиятъ
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— нищо, г. Кжневъ си служи съ СЬВСБМЪ погрешни
и даже абсурдни положения. Така напр. той твър
ди, че .пристанищата на древностьта еж били от- ч
къснати отъ вжтрешностьта: тв еж живеели, така
да се каже, само съ морето и, понеже въ твхъ еж
липсвали каквито и да било технически усъвър
шенствувания, единственния елементъ въ тъхъ е
билъ морския; пристанищата на древностьта еж
служили на корабоплаванието което само за себе
си е било цель". По-късно, съ развитието на тех
никата, за сжществуванието на едно пристанище
станало абсолютно необходимо наличието на „голЪмй*) ж. п. гара, безъ каквато, при всички найидеални за корабоплаванието условия и при найразвито такова, не може да сжществува едно днеш
но пристанище въ смисъла, както той се опред-вли*
(като „разтоварище на стоки"); наличието на кей,
„безъ сжществуванието на който е немислимо едно
пристанище" и пр. технически усъвършенствувания:
вагони, машини за претоваряние на стоките, хелинги
за вадение корабите на сухо и пр., като при това
„ж. п. гари и кея еж технически съоржжения отъ
първа величина и първостепенни фактори въ днеш
ното пристанище", а по-нататъкъ казва и подчер
тава, че „корабоплавнитъ- служби въ едно днешно
пристанище еж сравнително много ограничени".'
Излиза, че пристанищата не служатъ вече преди
всичко за приставане на корабите,, а за приставане
главно на треноветв . . . и че докато по-рано ко
рабоплаванието е било самоцель, днесъ пристани
щата еж самоцель 1 Лбсурдностьта на всички тия
разсжждзния е ясна, защото отъ край време и до
сега, пристанищата еж служили и служатъ за да
пристааатъ корабите въ гвхъ (отъ тамъ и името
имъ пристанища), а корабоплаванието е било и е
главното средство за извършванието и развитието
на външната търговия на една страна. Винаги при
станищата и корабоплаванието еж били и еж само
еръдства, а стопанската дейность — цельта. Техни
ката абсолютно въ нищо не може да измени това
основно положение, тя идва само да усъвършен
ства наравно, както корабоплаванието и пристани
щата, така и сухите пжтища.
Попжгно ще отбележа, че г. Кжневъ самъ
дава аргументи срещу тезата, която поддържа, че
началника на пристанището требва да бжде инженеръ. Той признава, че въ нашигв пристанища липсватъ машини за претоварване на стокитъ, отъ
друга страна ж. п. гари у насъ се управляватъ не
отъ инженери (при това ж. п. гара въ нашите при
станища е независима отъ пристанищния началникъ),
значи отъ „първостепенните фактори" остава само
кеятъ (който не е нищо друго, освенъ една камен
на ила дървена стена, къмъ която приставатъ и се
завързватъ корабите,* неговото значение е това,
каквото е на обикновенната рампа за товаряние и
разтоваряние на стокигЬ въ една ж. п. гара), т. е.
функциите на инженера-началникъ се свеждагь
главно въ управлението на кеятъ! . . .
По-нататъкъ г. Кжневъ се запитва какво пред•ставляватъ „морскитв въпроси" и намира, че това
понятие е безсмислено, както би било безсмислено
понятието „земни въпроси". Дзъ мисля, че ако г.Къневъ съпоставеше „морскитЬ въпроси" напр. съ землед-влекитв, а не съ „земните" въпроси, то безсми
слицата веднага ще изчезне, освенъ това, той много
добре знае, че когато се говори за морски въпроси,
то обикновенно се разбяратъ дветв големи сто
пански области за използувание морето — мореплаванието и риболовството, а не и научните въп*) Курсива на всЬкжде е мой.

Г

°Д-

1У

- БР°Й А _

роси за „морската флора и фауна или геодезия"
и др. т.
Струва ми се, г. Кжневъ много гръши, когато
набързо решава, че .моряка е чеввкъ на една много
ограничена специалность", той забравя, че понятието
морякъ е много общо и че сжществуватъ моряци
съ много степени и отъ различни категории, както
изобщо въ морското двло (както впрочемъ и въ
техниката) има всевъзможни родове^ дейность и
твърде многобройни специалности; той забравя, че
сжщесгвуватъ вевкакви видове морски училища,
които по своите степени вървятъ отъ забавачни
цата и основните училища до университета и ака
демията, а по своя харакгеръ тк могатъ да бждатъ:
търговски, рибарски, военни и пр.
До колко е ограничена компетенцията на единъ
напр. търговски морякъ, личи отъ действително- \
стьта: единъ съвремененъ океански колосъ, който |
представлява истинско чудо на техниката, се управ- !
лява не отъ инженеръ, а отъ морякъ, комуто се
поверява имущество за милиарди левове и живота
на стотици и хиляди хора. Я каква требва да бжде
компетенцията на единъ воененъ морякъ, който ко
мандува напр. линеенъ корабъ отъ 30—40,000 тона
водоизмвстване, снабденъ съ 38 — 40 см. орждия,
на когото само главните двигатели развиватъ 30,000
до 160,000 индикаторни конски сили и въ когото
еж концентрирани такова количество извънредно
сложни технически средства, каквито никога нвма
да се намърятъ въ всичките наши пристанища
взети заедно. Ецинъ подводникъ или даже м^ноносецъ, сжщо така, отъ край до край е съчетание
на крайно сложни и деликатни технически приспо
собления и уреди. И все пакъ, тия чудеса на тех
никата, кждето най важни и найсжщестаени еж
тъкмо техническите елементи, не се управляватъ
отъ инженери, а отъ моряци. Г. Кжневъ самъ при
знава, че начело на военните пристанища стоять
моряци, но по какво собственно се отличавать
военните о7ъ търговски пристанища: и едните и
другите иматъ кейове, ж. п. гаои, линии, вагони,
работилници, докове, хелинги, технически инста
лации, магазини и пр.; и въ едните и въ другите
влизатъ и излизатъ кораби, става тоаарение и разтоварвание на стоки или материали съ приблизи
телно сжщитв машини и при сжщата организация;
и едните и другите иматъ нужда отъ сжщитв тех
нически или морски (корабоплавни) служби и т. н.
Разликата е само въ това, че въ едните влизатъ
и излизатъ военни кораби, а въ другите — тър
говски, че въ едните се товарятъ и разтоварватъ
военни материяли, а въ другите — търговски стоки
и, ча начело на едните стоять военни —, а на дру
гите търговски моряци. Но защо да отиваме много
далечъ: по какво се отличава напр. варненското тър
говско отъ насрещното полицейско (бивше военно)
пристанище? — само по това, че търговското при
станище има по-дълга кейова стена, а полицей
ското има повече и по-големи технически сръ-дства
(работилницата на търговското — има единъ локомобилъ отъ 10 конски сили, а тая на полицейското
отъ 120 конски сили; хелинга на търговското —
може да изважда само шлепове, лодки и малки
ветроходни корабчета, а на полицейското — зна
чително по-големи кораби и пр.) и по това, че на
чело на полицейското — стои морякъ, а на тър
говското — по едно недоразумение стои инженеръ.
Но нали главниятъ елементъ въ едно инду
стриално предприятие е сжщо тъй, а може би и
много повече, отколкото въ едно пристанище, тех
нически, защо тогава начело на първото стои сто-
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панина-търговецъ, а на второто требва да стои
инженеръ ?
Г. Кжневъ твърди, че инженера изучавалъ
въ политехниката експолоатация на пристанищата!
До колко това твърдение е вЪрно, не зная, но си
гурно е, че тамъ поне морското дъло не се изу
чава, защото инъкъ, въ закона за благоустрой
ството ше требва да се признае неограничена коипетентнссть на инженера не сако на сухо, а и по
море, и тогава ще стенатъ излишки не само архи
тект ит-Ь, а и моряците . . .
Въ подкрепа на своята теория за пристанищата,
г. Кжневъ привежда и становищата на чужди автори
тети. Така напр. берлинския прсфесоръ по приста
нищно д-кло Де Тиери билъ кааалъ на „едно лице отъ
България, занимаващо се съ пристанищни и др.
свързани съ последнигв въпроси" (това гице е
г. Ешкеиази, инженеръ въ Русенското пристанище),
че управлението на нашите пристанища било иде
ално и че то било примтзръ, къмъ който днешна
Германия се стреми. Какво е казалъ берлинския
професоръ не знвмъ, но неговиятъ отговрръ си
гурно е билъ въ зввисимость отъ това какво нему
е било казано за нашите пристанища, обаче сжщиятъ тоя Де Тиери пише на едно лице отъ Бъл
гария, занимавгщо се съ ме реки въпроси, а имень.о
на г-нъ Ив. Михаиловъ, началникъ ка дунавската
флотилия въ Русе, буквално следното:
„Встзко пристанище требва да се разглежда
като едно индустриално предприятие. Сгмо «фезъ
възможно най-хармоничната (безъ търкания) съв
местна дейность на всички фгктори се достига до
онази пълнота, която требиа да намери крайния
си изрезъ въ една процъвтяваща търговия. Относно
всички въпроси по постройката и снабдяването на
едно пристанище съ машинни спомагателни сред
ства, за които е кемпетентенъ строителния инже
неръ и при които моряка требва да бжде привлеченъ (пШзргеспеп 5о11). въпросите отъ морски характеръ оставатъ на втори планъ. Само отъ съв
местната работа: 1) на търговеца, който въ края
тръбва да използува пристанището за своитЬ тър
говски предприятия, 2) на строителния инженеръ.
комуто се гада задачата да посочи пжтя, по който
целесъобразно да се задоволятъ изискванията на
търговията и 3) на моряка, като представителъ на
корабоплаванието, ще се дойде до едно правилно
(задоволително) разрешение въ България, както
това е станало у насъ" (т. е. въ Германия).
Въ капиталното съчинение върху Водното сто
панство на Германия, съставено отъ цела редица
капацитети по .воднитЪ въпроси", прсфесоръ д-ръ
инженеръ } . Р. ВиЬепйеу определя сжшностьта на
пристанището по следния начинъ: „Устройството
на пристанищата произлиза отъ необходимостьта
да се създадатъ сигурни стоянки за корабите, въ
които тЬ да могатъ, при прекжеване на плаването,
да прекаратъ времето за почивка, да предприематъ необходимитЬ поправки, както и да извършатъ товарението и разтоварянето. До като за пър
вата цель е достатъчно наличието на едно добре
запазено котвено мтзсто въ нъкой заливъ или ус
тие на река, то интересите на търговията поставятъ особенни условия, които изискватъ едно бла
гоприятно положение, както по отношение на морскитъ пжтища, така и на пжтицата отъ вжтрешностьта на страната". Л по-нататъкъ казва: „Уп
равлението (на пристанището) не тр-Ьбвв да пре
дизвиква никакви трудности и требва да осигурява
едно лесно сътрудничество между заинтересова
ните кржгове, корабоводачите (моряците) и прис
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танищните чиновници, корабостъкмителитв (арматйоритв) и митническите чиновници".*)
Правейки разлика между „пристанищно" и
„морско управление", г. Кжневъ казва, че първото
съвсемъ нъма за задача да се грижи за корабо
плаванието и че за липсата у насъ на специални
морски управления не е виновна пристанищната
вкасть, тъй като „тя не е била до сега натоварвана
съ организацията на подобни служби". Това е мно
го ценно признанж; то значи, че до сега просло
вутата „пристанищна служба* съвсемъ самозванно
се е „грижила" за корабоплаванието у насъ и съ
всемъ не ней се падаше да се заеме съ създазание на законъ за търговското корабоплввание, чрезъ
който администрирането на последното да се въз
лага на сжщата пристанищна служба, а не на „спе
циално морско управление". Още една крачка ос
тава до признанието, че и управлението на при
станищата никой не е поверявелъ на инженерите.
и че следователно и тукъ те еж самозванни на
чалници.
Г. Кжневъ дава многобройни примери за уп
равлението на чуждите, търговски пристанища, отъ
които яско личи, че невсекжде главната роля играятъ търговците, само въ Франция тся роль се
пада на инженерите, а въ Италия — на моряцитта.
Интересно е заключението на г. Кжневъ, който,
отъ всички образци, избира, като най-подходящъ
за нашите условия, тъкмо французкиятъ —. Обаче
сжщиятъ, при другъ случай — като съставитель
на зеконспроекта за търговското корабоплавание
— избра за образецъ италиянекиятъ законъ, понеже
италианското морско законодателство най-порхождало на нгшите условия... съ други думи ще има
ме италианско законодателство, а французека ор
ганизация,)...
Въ заключение ще отбележа, че колкото пра
во или компетенция има инженера да застане на
чело на пристанището, най-малко толкова ги има
и моряка. Като първа стжпка къмъ най-правил
ното разрешение на въпреев, когато и трит* еле
мента — търговски, моряшки и технически — хар
монично ще си сътрудничать, за сега у насъ би
могло да се задоголимъ съ отделянето на двет-Ьслужби — техническата отъ морската и поставя
нето начело на т1хъ, независими единъ отъ другъ.
и равни по степень на положение, инженеръ и морякъ, като отъ друга страна часъ по-скоро създадемъ липсващето морско управление, т. е. дирек
цията на мореплаването, защото основниятъ ни неджгъ не е толкова въ управлението на пристани
щата., колкото въ липсата на корабоплаване.
*) 0"1е МаззетМзспаП ОеиЬсМапйз ипй Шге пеиегг
ЯиГдаЬеп; томъ 1., глава VII,, стр. 251 и 152. Издание на Ке'1т а г НоЬЬтд т Вег1т, 922 год.

ИталианскитЬ контръ-миноносци „Риназоли" и „Никотера",
посетили Варненското пристанище отъ 3 до 8 май т. г.
Фот. К. Н. Терзистоевъ
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ЧИФТИЛЕРЪ.

На 12 километра отъ гр. Видинъ по течението
на р. Дунавъ, между селата Видболъ и Симеоново.
се намиратъ двата острова наречени малкия и го
лемия Чифтилеръ.
Гол-вмиятъ островъ има 300,000 кз. м. площь,
която се обработва, и е въ видъ на голвмо бобено зърно съ издудата си часть къмъ нашия
брътъ, а малкиятъ е продълговатъ — 4 пжти иомалъкъ и се простира въ страни и подъ големия.
Между големия островъ и нашия брътъ се
образува' единъ каналъ съ средна ширина 50 м
и дълбочина 2 клм. Този каналъ е дълбокъ оть
3—7 м. съ стръмни брегове, за тазенъ е почти отъ
всички ветрове, като остава откритъ само за юж
ния, който пъкъ много ръдко духа и е слабъ.
Близките височини, отъ които се открива велико
лепна гледка къмъ Видинъ Якчаръ и Ромжния,
го запазватъ отлично отъ западния и североза
падния ветрове, които духатъ почти презъ че
лата зима.
Тия ветрове тласкатъ течащигЬ ледове презъ
зимата по Дунава къмъ ромжнския брътъ, като по
тоя начинъ канала остава чистъ отъ ледъ. Тече
нието въ канала е слабо — така че ВЛЕЗЛИТЕ по
квкога кжсове ледъ минаватъ по край СТОЯЩИГБ
тукъ кораби съ по-малка скорость. По често, при
малка вода, такива кжсое ледъ се натрупватъ въ
горнята часть на канала, запушватъ го като замръзнатъ и, по тоя начинъ осигуряватъ кораблгЬ
отъ течащия ледъ, който е една опасно сть за тъхъ.
Съ това свое особенно разположение спрвмо
нашия брвгъ, тия два острова даватъ всички удоб
ства нуждни за зимовка на корабите, кояго по
следните дирятъ поради навъзможчостьта да се по>
държа навигацията по Дунава презъ зимата, поради
ГЖСТИТБ мжгли и течащите ледове и замръзването.
Течащите ледове еж особенно страшни. Имало
е случаи когато ц-ели кораби и шлепове еж биле
пробивани, скжевани отъ веригите на котвит^ си
и завличани по течението — потжвали.
Този единственъ удобенъ пунктъ по нашия
бр%гъ е билъ използуванъ за зимовище още много
отдавна. Тукъ е бипа зимовката на турския флотъ
за което свидетелствува, неизвадения още, потопенъ турски мониторъ, а, може би, тукъ еж зиму
вали корабите и на старите поселници на България.
Въ продължение на 27 години е зимуваль и
нашия Дунавски флотъ до потопяването му презъ
балканската война. Огъ тога» до 1926 год. това
мъсто е било заемано само отъ понтонитв и ко
рабите на Лвстрийското и Маджарското и др.
параходни д ва, а отъ М1налата и тая година тукъ
зимуватъ и корабите на Дунавска Полицеска служ

ба — наследница на Дунавската флотилия.
Зимуващитв спокойно въ канала кораби по
никога еж биле подлагани на сериозно изпитание.
Така, презъ известни зими, когато по Ду
нава тече много ледъ и се запушатъ съ такъвъ
по-тесните места, водата на ръката почва бърже
да приижда, понЬкога съ 0 20 — 1 м. въ часъ, за
лича Ц-БЛИЯ островъ, и ако има въ ^такъвъ слу
чай северо-източенъ вътъръ,' то той тласка леда
къмъ нашия брътъ и минавайки презъ острова натиква корабите извънъ канала — до самото шосе.
Следъ нвколко ч^са водата бърже спада, понеже
си е направила пробивъ презъ запушеното мЪсто.
Възможно е при такъвъ случай, особенно нощно
време, ако не се взематъ нужднитъ мврки, кора
бите да останатъ на сухо — извънъ канала.
Това явление на Дунава се нарича „Запоръ"
и се случва когато той е пълноводенъ презъ зимата.
Вь миналото Чифтилеръ, при големи зими. е
представлявалъ гол-емо селище — „Зименъ курортъ".
тукъ всички кораби еж идвали съ цълиятъ си сьставъ и еж водили зимни занятия. Околнитъ села
еж били съживъвани отъ моряците, които селяните
наричали „зимни лъттовички" и за които и до сега се
говори съ известно оживление. Тача те СЖ дали животъ на с. е. Ботево и Симеоново, които въ миналото
сж били турски чифлици. Като споменъ отъ моряците
е построена една чешма на самото шосе Видинъ —
йкчаръ-Лзмъ, Строена е презъ 1896 год. Тая чешма
е единствена по цълото шосе и п; инася голяма полза
на пжтницитв. Презъ настоящата зима моряците
отъ Дунавската часть от- оао сж я ремонтирали за
едно съ стариятъ й характеренъ, въ стихотворна
форма, позив ь ,къмъ пжтника":
„Тази тъй бчетра като сълза водица,
Която тече отъ моряшката чешмица,
Направена оть моряка за пжтници и хора.
Нека разхлад-Ьва вс-Ькиго отъ жажда и умора".

Значението на Чифтилерския каналъ е отъ
гол-вма важ-ость — то нъма да се намали и съ
довършването на новою русенско пристанище, кое
то ще бжце пригодено и за зимовище, защото големата часть отъ кораби, понтони и шлепове находящи се въ Ломъ и надъ гр. Орехово, ще предпочетатъ Чифтилера като по близъкъ до твхъ.
Дългъ се налага на компетечтниттв власти да
обърнатъ внимание на тоя чашъ природенъ даръ,
като залесятъ брътовегБ на канала, които постоянно
се срутвагъ, да го очихтятъ отъ затъналите еждовз, да устроятъ необходимите съоржжения за ед
на зимовище на корабите които имъ плащать дос
та добри такси.
О-въ Чифтилеръ, 10 мартъ 1927 г.
Корабъ „Кап. Лейт. Минковъ"

Празднуване на Великдень оть Дунавската Полицейска Служба и Ръчния лзгйонъ. Русе 1927 г.
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Ю. Новоселовъ.»)

РАЗПРЕДЪЛЕНИЕ НА МОРСКИТЪ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ.
Морските растения се двлятъ на две групи:
бентосъ и планктонъ. Растенията, които се причисляватъ къмъ първата група, макаръ и да еж
прикрепени къмъ морското дъно, извличатъ хра
ната си отъ водата. ПрибрЪжнигЪ части на мор
ското дъно еж особенно богати съ бентосъ. Къмъ
планктона се отнасятъ растенията, които плаватъ
къмъ горния спой на водната повърхность не подълбоко отъ 2С0 метра. Те се размножаватъ много
бързо и въ некои морета се насъбиратъ въ гра
мадно количество. Планктона служи като главна
храна на рибите и другите морски животни.
Цвета на водораслите се изменя въ зависимость отъ светлината и следователно отъ дълбо
чината. Въ повърхностните морски води преобладаввтъ водорасли съ зеленъ цв^тъ, а въ по-дълбо
ките — водорасли съ кафявъ и червенъ цвЪтъ.
Откжснатше отъ брега водорасли, ако еж снабде
ни съ плавници, се отнасятъ отъ морските тече
ния далече отъ бреговете- и образуватъ често
вср-вдъ него плавающи полета, които предаватъ
особенъ видъ на водата. Отъ подобно насъбиране
на водорасли се е образувало добре известното на
мореплавателите въ /Атлантическия океанъ — Саргасово море.
Морето е по-богато съ животни, отколкото
сушата. Споредъ местото на обитаването, цялата
морска фауна се дели на: 1) Дълбоководна, 2)
Фауна на откритото море (пелагнческо) и 3) ПрибрЪжна.
Въ зависимость пъкъ отъ начина на живеене,
обитателите на водното животинско царство се
дълятъ на: Планктонъ, Нектонъ и Бентосъ. Къмъ
планктона се отнасятъ всичките животни, които
не могатъ сами да се движатъ, а се носятъ въ
морската вода, ту въ една или друга посока, бла
годарение на теченията и ветровете Всичките
морски животни, които се движатъ самостоятелно,
се наричатъ нектонъ. Животните, които оставатъ
постоянно прикрепени къмъ морското дъно се казватъ бентесъ.
Дълбоководна фауна. До скоро се предпо
лагаше, че животните не могатъ да живеятъ въ
големите морски дълбочини и то главно поради
отежтетвието на светлината. Настойчивите изслед
вания напоследъкъ въ това отношение доказаха, оба
че, че и въ най-големите морски дълбочини има жи
вотни и че тамъ сжществува богата и своеобразна
фауна. Големо налегание, почти абсолютна тъм
нина, почти пълна неподвижность на водата и по
стоянна температура — ето физическите условия при
които живеятъ дълбоководните животни. Изкарани
на повърхностьта на водата, тия животни веднага
умирагь. Скелета у рибите и другите дълбоководни
животни е тънъкъ и мекъ, а мускулите еж слаби.
Едни отъ животните еж слепи и вместо очи иматъ
специални органи (наречени термически очи), които
чувствуватъ близостьта на предметите по темпе
ратурата имъ, а други иматъ големи зрителни ор
гани. Изменението на зрителните органи въ жи
вотните започва отъ дълбочината 400 метра, кждЪто вече слънчевата светлина почти не прониква.
За да компенсиратъ отежтетвието на слънчевата
светлина, животните иматъ фосфорисцирующи (све») Основи физической географии, Рига, 1925 г., стр.
123, 124, 128 и 129.

тящи) органи, които понекога покриватъ целото
имъ тело, и които изпущатъ слаба светлина. По
ради отежтетвието на растителна храна въ голе
мите дълбочини, тамъ животните се ядатъ едни
други и произлиза една жестока борба за сжществувание. Въ връзка съ това дълбоководните жи
вотни еж въоржжени съ отлични органи за защита
и нападение. Много отъ техъ иматъ дълги крака
въ видъ на остри пили или ножици. Слепите ри
би иматъ грамадни уста и цЬла гора отъ остри
зжби. Споредъ заключенията на учените, дълбо- ководната фауна въ всичките океани е една и сжща и е отъ много старъ произходъ — тя има го
лемо сходство съ фауната отъ третичната епоха
и даже съ още по-старата фауна.
Фауна на откритото море (пелагнческо).
Къмъ нея се отнасятъ животните отъ повърхно
стните слоеве на откритото море, които живеятъ
до дълбичина 800 метра. До тази дълбочина мо
гатъ да живеятъ и растенията. Дълбочината 8СО
метра се счита и като пределъ до кждето падатъ
умрелите остатъци отъ растенията, които служатъ
за храка на обитателите отъ откритото море.
Повърхностните слоеве на отдалечените отъ
брега морски пространства еж богати съ растителенъ и животински планктопъ. Тази обилность на
растителна и животинска храна привлича масово
въ откритите части на моретата свободно плава
щите малки и големи животни — главно рибите
и китообразните. Даже и некои птици, като буре
вестника и албатроса, които търсятъ храната си
тамъ и се задържатъ дълго въ тия отдалечени отъ
брега морски пространства, ги отнасятъ къмъ оби
тателите на откритото море.
ЖивотнигЬ на откритото море еж характерни
съ синята си окраска и прозрачното си тело. И ед
ното, и другото, ги правятъ незабележими за окото
и ги защищава отъ враговете имъ. Въ по дълбо
ките слоеве животните еж обагрени съ допълнителенъ червенъ или черъ цветъ.
Въ моретата на тропическия и умеренъ поясъ
животинскиятъ планктонъ е твърде разнообразен*;
въ полярните морета, планктона се състои само
отъ неколко вида, които обаче еж въ грамадно
количество. Благодарение на по-изобилната планктонна храна въ полярните морета тамъ се привличатъ и по-големи количества риба и големи
млекопитающи морски животни.
ПрибрЪжна фзуна. Тя се отличава съ големото си разнообразие отъ животински форми. Тукъ
еднакво е развитъ планктона, нектона и бентоса.
Благодарение на изобилната светлина, богатството
на растителностьта, а сжщо така на приливите,
отливите и теченията, които разнасятъ храна на
животните, се е създала много благоприятна об
становка за техното размножаване. Въ прибрЪжните части на морето, обаче, животните страдатъ
много отъ разбиването на вълните, ето защо едни
отъ техъ еж покрити съ твърда защита, като напримеръ раците и охлювчетата; други пъкъ нап
раво еж прикрепени къмъ морското д"> но или под
водните предмети, като напримЪръ мидите; трети
си пробивагь удобно жилище въ камъните или
дърветата, като напримеръ некои отъ морските —
каменопробивачи, и най-после, много отъ техъ се
заравятъ въ песъка.
Твърдата защита и удобните жилища въ ка-
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мънит-Ь и пъсъка предпазватъ животните отъ прибр-Ьжната фауна отъ техните врагове. Ката защита
отъ последните тукъ имъ служи сжщо така пред
пазителното обагряне и формата имъ. Така наприм-връ, у калкана, койга л-Ьга на прибр-Ьжното дъно,
тЬлото му е изгубило симетрическата си форма и
е станало плоско, като двете му очи еж останали
на страната, която е обърната къмъ повърхностьта
на морето. Тази страна (горнята) така добре напо
добява цвета и неравностите ьа морското дъно,
че е много трудно да се забележи даже отъ близ
ко разстояние калкана.
Каменистото дъно дава своя особенъ отпеча-
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тъкъ на животните, които го обитаватъ. Тамъ преобладаватъ животни, които еж въоржжени съ ши
пове, игли и особенни органи; кЬкои животни иматъ
способностьта да изменятъ цвета си, като наприм4ръ осмоногигв. Къмъ каменистото дъно се отнасятъ и прочутите коралови рифове, между които
се въдятъ забележителни по своята фирма и пъс
трата си окраска коралови риби. Те иматъ сплъхнато отъ страни т-Ьло и хоботообразна муцуна,
сь помощьта на която извличатъ храната си изъ
отворите и цепнатините на кораловите полипи.
Не кон отъ кораловите риби еж въоржжени съ
ядовити шипове.

Превелъ отъ руски: Сава Н. Ивановъ.

Клодъ Фареръ.

КАПИТАНКАТА.
Рапортъ отъ Жакъ-Констанъ д'Ерло, петоразряденъ корабенъ капитанъ, командиръ на военния корабъ
Сересъ — до Г. Маркиза Дешербие де
Л'Естандеръ — Начялникъ на ескад
рата, въ залива Кибгронъ.

Г. Маркнзе, въ изпълнение на запов-Ьдьта Ви
и въ донесение за изпълнението на мисията, която
благоволихте да ми поверите, и която щастливо
изпълнихъ за величието на Краля, — отъ вторникъ, 13 априлъ, деньтъ, когато получихъ заповЪдьта Ви чрезъ сигнала Ви, който ми нареждаше
да направя своята маневра и да поема къмъ тай
ното си местоназначение — до този петъкъ, б май,
денятъ, въ който се върнахъ подъ Ваше знаме
— честь имамъ да ви донеса, че възложената ми
работа, съ Божията помощь, изпълнихъ изцЪло.
Г. Маркнзе, като газперихъ ветрилата на Се
ресъ, на горепосочената дата и направлявайки се
по югъ - югозападъ — споредъ направлението,
което ми бехте определили — преминахъ отна
чало около сто и двадесеть мили подъ средень
северенъ ветъръ до обеда на другия день. Подъ
този ветъръ Сересъ се носеше много добре, за
своя типъ фрегатъ, съ отвори само за четиренадесетъ орждия; той се носеше безъ умора, съ
скорость отъ седемъ до осемъ вжзела. Почиства
нето нв корпуса, което ми бехте разрешили неотколе премахна мжховата лига, водораслите, мидите
и всичките паразитни червеи, които по-рано заба
вяха хода на фрегатътъ. И оттогава нататъкъ азъ
можахъ да предвиждамъ единъ по-добъръ уелтвхъ
за нашето оржжие.
Изпълнявайки устните Ви нареждания, тегава
на 13 априлъ по обецъ, счупихъ печата на пове
рителния пакетъ, който ми бехте предали. Въ не
го намерихъ, както сами знаете, заповедьта под
писана отъ г. Дцмирала на Франция, Тулузския
графъ, който постановяваше да преследвамъ навсекжае и да унищожа известенъ пиратски ко
раб ь, въоожженъ като бригантинъ, носящъ черно
знаме съ бели мъртвешки глави и назовавайки се
споредъ местото, времето и случая: ту Гарван*,
ту Паунъ, ту Ястребъ или Соколъ . . . Съ дейст
вията си: да обира, да изгаря, да потопява многочисленни френски кораби, които имаха напълно
редовни докумгнти и не бвха покровителствувани
срешу смъртоносния ужасъ на пиратите, немащи
ни вера, ни законъ — този м-югоименъ бригантинъ много пжти бе заслуж^лъ гневътъ на Краля.
И вследствие на това Н. Величество, решилъ да
възстанови незабавно сигурностьта по всичките мо
рета, гдето се явяваше неговото знаме, заповедввше и възлагаше въ обязаность на всичките си
капитани да атакуватъ и пленятъ гдето и да се

яви въпросниятъ бригантинъ. Вий сжщо г. маркизе'
ми възлагахте, частно, незабавното изпълнение на
заповедьта на Н. Величество.
Въ запечатания пакетъ беха приложени неколко бележки отъ Вашата ржка. Огъ техъ яветвуваше възможностьта, къмъ посоченото време,
пиратския корабъ да бжде около западния брегъ
на Ирландия, гдето бе направилъ известни злосторства. Намирайки се на 42° 20' сев. широчина
и 9° 40' зап. дължина, сир. много на югъ и на
изтокъ отъ указаното место, азъ се постарахъ да
взема курсъ — западъ - северозападъ, за да диг
на фоегатьтъ си къмъ ветъра. Презъ целия день
на 13, както и на 14, 15, 16 и на 17 — минввахме
отъ ветъръ на вегьръ за да стигнемъ къмъ ир
ландския брегъ, който се откри отъ стражата на
18 сутриньта на 52° 10' с. ш. и 13° 15' з. д. отъ
Гринвичъ. Сересъ презъ целото плаване даде до
казателства за превъзходните си качества.
Вечерьта на сжщия день, 18 априлъ, азъ
закотвихъ на 16 метра дълбочина въ песъчливо-чакълесто дъно, на единъ откритъ, съ го
ристи брегове, заливъ, недалече отъ едно село,
което на карта бе обозначено съ името — Клифденъ. Язъ си набавихь пъленъ запасъ пресна
вода и влезохъ въ сношение съ честните жители,
които ме посрещаха отлично. Мчналата седмица
пиратския корабъ се явилъ въ открито море предъ
този брЬгъ Даже — ималъ е смел зет ьта д?- хвьрли
котва на единъ мускетенъ изстрел ь отъ брега, —
да изпрати хора и да вземе контрибуция отъ се
лото. Два фрегата на Н. Британско Величество
веднага следъ това — напраздно еж претарашували всичките дупки на бреговете безъ да откриятъ най малъкъ знакъ отъ некой съмнителенъ
корабь. Следъ това те еж взели за да се приближатъ къмъ Хебридите, уверени, че преследваниятъ
бригантинъ е избегалъ нататъкъ и безъ съмне
ние, че тамъ той намира помощь и съучаегнечеството на местните рибари, които се занимаватъ
още и съ обири на предмети опь корабокрушения,
тъй като техното главно препитание се състои помалко отъ оиболовството, което упражняватъ и —
по вече отъ морските бедствия, които те предизвикватъ съ дзижущи се и променливи огньове върху
брега, заблуждавайки залуталите се кораби. Въ
преки това, азъ мислехъ, макаръ и да бе малко
вероятно, че пиратите не могатъ да бждатъ тъй
глупави та да избератъ за центръ на действия га си
единъ архипелагъ, разположенъ вънъ отъ всички
те морски пжтища, и че тъкмо азъ требвате да бжда тоя, който незабавно ще задоволи желанието
на Краля.
Тогава азъ си послужихъ съ военна хитрость,
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*която се увенча съ успЪхъ. Дълго разпитвахъ хорат
та отъ Клифденъ върху отплаването на английските
фрегати, — населението разбра, че имамъ намерение
да последвамъ стратегията на англичаните. Язъ попълнихъ наново запасите си, и явно — потеглихъ на
-северъ, ужъ съ намерение да заобиколя Ирландия
и да. се отправя къмъ Хебридитв . . . Но на нъкакви си двадесеть и петь мили оттатъкъ Клифденския заливъ, се отваря залива на Клеу, обширенъ и ц-влъ осъянъ съ прагове и плитковини,
които еж го обърнали въ бичъ на мореплавателите
познатъ само на рибарите и на мастни моряци.
Тамъ именно азъ останахъ въ относъ, сигуренъ, че
никой не би подозрелъ, Сересъ да остане въ за
сада на това опасно М-БСГО.
СЛБДЪ няколко внимателни измервания на дъл
бочината, хвърл-1хь котва предъ входа на залива,
задъ единъ доста високъ, пустиненъ островъ, от' белязанъ на картата съ името — Кларъ, който ед
новременно щеше да ми служи за маскировка и
за убежище. Следъ това зачакахъ, увЪренъ, че не
следъ дълго, добри новини щвха да наградятъ
търпението ми.
Дълго не очаквахъ. БЪхъ точно на местото
си; щастието, което придружава оржжието на
Краля, и тукъ ми помогна защото именно този за
ливъ на Клеу е служилъ за скривалище на пира
тите, които въ него еж намерили единъ криволичащъ и мъчнодостжпенъ каналъ, отъ който да
могатъ да се ползвуватъ само те и то само въ не
кои часове на отлива. Азъ хвърлихъ котва предъ
острова Кларъ вечерьта на 24 априлъ; а на сутриньта на 26, когато точехме саблит-Ь си — гарванското гнездо показа приежетвието си съ часть
отъ ветрилата си, движейки се всредъ праговеть
на вжтрещния заливъ. Веднага различихъ бригантинското въоржжение и следователно кораба, съ
който требваше да воювамъ. Бързо взехь нужднитъ мерки. Но преди Сересъ да бв готовъ да
тръгне, пиратскиягъ корабъ, носенъ отъ течението
«а отлива, както — и отъ единъ доста силенъ вътъръ, който удвояваше ходътъ му — скоро го от
далечи вънъ отъ изстрелите ми и той пое широ
кото море. Не ми бъ възможно да откача и хвър. ля котвенитъ си вериги, понеже рискувахъ да бжда
отнесенъ върху островните канари. Требваше да
хвърля котва отъ кърмата, за да се задържа. До
като се приготвя да преследвамъ — бригантина ни
изпревари съ три или четире мили. . . .
Но, веднага следъ това, единъ перивистъ в-Ьтъръ ни помогна много: той се прекжена отъ изтокъ и задуха отъ юго-западъ. Сересъ, като по-добъръ типъ отъ неприятеля, по-усилено запори во
дата и почна да догонва загубенитъ мили. Скоро
въ стъклата на моя далекогледъ можахъ да видя
ямето на бригантина написано съ червени букви
върху външната страна на кърмата. Прочетохъ:
.^Гарванъ. . . и последните ми съмнения изчезнаха.
Въ около два часа следъ обЪдъ, ний се приб
лижихме до единъ далеченъ изстрелъ и, ржководейки се отъ правилника. примървайки се съ халостенъ изстрелъ за предупреждение — дигнахъ
кралското знаме на наклонника. Пиратътъ не от
говори и азъ му пратихъ халостния изстрелъ. Сега
той има дързостьта веднага да ни отвърне съ две
ядра, които продупчиха ветрилата ни на много
мъста. Цельта му бъ явна — да ни забави.
Обезпокоенъ отъ възможна повреда, която би
«-могла да отреже крипегЬ ни — ако мога тъй да
се изразя — и по този начинъ да се изплъзне
• черната птица изподъ ноктитЬ на нашия соколъ,
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азъ отворихъ сражението съ цълия си корабъ и
съ всичката си обслуга за да съборя стожерите на
пирата. Неприятеля продължи да бъга. Но следъ
прехзръкванията на няколко наши ядра — ний му
счупихме главния стожерь. И вкдъхътази каналия
вече на издъхване, да спуща лодките си за да се
отдаде на едно съмнително избътване чрезъ гре
бане, понеже вевко друго средство бъ вече невъз
можно. Но. . . азъ бъхъ излъганъ — ТБЗИ разбой
ници показаха небивалъ куражъ, какъвто не очак
вахъ отъ хора безъ честь: тъ застанаха въ относъ
и започнаха да отговврятъ на нашия огънь, като
незабравиха срещу нашето знаме на Лилиите да
издигнатъ своето — на отврътителнигв мъртвешки
глави,
който плющеше на гвхната кърма. Биха се
тъ- подобно на храбърци, които рвдко съмъ виждалъ даже и между служителите на Краля!
Последва една ожесточена борба, презъ вре
ме на която, за съжаление претърпяхме значи
телни загуби, възлизащи на осемь убити, отъ ко
ито единъ офицеръ, и тринадесеть ранени, между
които и корабника — артилеристъ. Боевата воля
на пиратит-Ь бе крайна и ожесточена. Защото безъ
стожери, съпробитъ корпус ъ, който пропущаше во
да и съ горенъ подъ залънъ съ кръвь — те не
преставаха да се биятъ и да увеличаватъ загубигЬ
ни по-вече отъ онова, което е достатъчно за единъ
лояленъ противникъ. Отчаялъ се да свърша сра
жението до началото на нощьта и решилъ на ВСБка ц^на да изпълня желанието на Краля — азъ
започнахъ маневръ за абордажъ. . . Моя първи
помощникъ г. де Сория има тази честь. Отде
лението му, заедно съ подкрепления скочи върху
палубата на бригантина и изкла последните раз
бойници, отъ които ни единъ не се предаде. То
гава стана едно чудно произшествие, чието описа
ние, безъ съмнение, ще ви накара да ме извините
за продължение на настоящия ми рапортъ.
Последните отъ нашитъ неприятели всички
паднаха предъ капака на кърмовия входникъ, где
то защитата стръвно се биеше до последното си
издихание. Цвлого отдъление и г. де Сория реши
ха, че требва да се елвзе долу и съ пиеголетъ въ
ржка благоразумно да се изследва тайната, защо
то — по всичко изглеждаше —, че кърмовия вход
никъ крие н^що или нъкого, странно или страненъ
по естеството си. Неколцина отъ нашите хора вля
зоха следъ първия помощникъ. И изненадата за
всички бе неочаквана: мъстого, коею служеше зя
капитанска каюта, пълна съ книги, карти и инстру
менти, съдържаше между стенитъ си една хубава
млада жена, богато облечена и натруфена, — ко
ято съ ?еше върху разкошно драпиранъ съ скъпи
възглавчички диванъ и гледаше победителите,
които влизаха при нея, безъ тя да даде на лицето
си знакъ на гнЪвъ или задоволство.
Т. де Сория, незнаяйки дали се намира предъ
пленница или съучастница на пиратите, бързо по
иска отъ дамата да даде обяснения за себе си. Въ
отговоръ, той получи единъ кървавъ барутенъ ударъ
отъ който падна тежко раненъ. Веднага следъ това
всички видеха, че жената, вь бълитв си малки ржце
държеше два пистолета, съ които прекрасно мо
жеше да си служи. Около нея б*ха още двама души,
които ни коствувзха четирма отъ наша страна —
вънъ отъ полесражението, докато се плени тази
зла жена, тъй грациозна нагледъ. Моряците ми я
доведоха свързана, както тръбваше. Безъ всъкакви предисловия тя звяаи, че не е никаква пленни
ца, нито е пиратска съучастница, а чисто и просто—
тя самата е. пиратъ, и което е още по-лошо — на-
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чалникъ на пиратите, и самата — капитанъ . . . .
или капитанка? . . . на този Гарван», който споредъ фантазията й ставаше: Пауни, Ястреби, Мла
да кобила или Сокол». Впрочемъ тя' ми доказа до
броволно и напълно научно, че тя бв тъкмо това.
което се хвалеше, а именно, че е единъ бележитъ
морякъ, който познава всички морски науки, които
иматъ приложение, било въ плаването въ открито
море, било въ маневрите, било въ морското дело
изобщо.
Удовлетворенъ, азъ заповвдахъ безъ вевкакви церемонии да обвеятъ тази капитанка . . . или
женски, капитанъ, който, очевидно, бв повече виновенъ за престжпленията, за които бв решено обесва
нето и на още дузина отъ другия полъ. Осждената не
направи никаква забележка, освенъ тази: тя найучтиво ме помоли да дигна заедно съ нея върху
стожерния напречникъ на Серес» двама отъ старитв й другари и подчинени, които тя ми посочи и
отъ които единия бъ мъртавъ, а другия — тежко
раненъ. Решихъ, че мога да удовлетворя тева по
следно и законно желание на едно сжщество, което
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често е приемало да изпълнява и желания, по-малко разумни отъ предложеното въ случая. Готови тритв вжжета и трите примки, прекарани презъ три
вратове, азъ повикахъ корабния свещеникъ, който,.
милостивъ по карактеръ, дойде съ кръстъ въ ржка.
Жената-пиратъ на драго сърдце цвлуна светия образъ, но веднага следъ това пожела по сжщия>
начинъ да цвлуне и устата на двамата си другари
по сждба, казвайки, че тЪзи целувки за нея еж
по-ценни и по желани отъ оная върху Нашия
Господь, защото искала да вкуси отъ най-вишето
сладострастие.
Язъ кжсо отрвзахъ върху това й светотатственно бръщолевене по начинъ, както и вий мислите.
Следъ това, другите ранени или умрвли пи
рати бвха обесени, бригантина — изгоренъ, и азъ
взехъ курсъ за ца се присъединя подъ Ваше знаме.
Честь имамъ. г. маркизе — да бжда Вашъслужитель:
Жакъ-Констанъ д'Ерло — Капитанъ на Сересъ..
Заливъ Киберонъ, 6 май 1689 г.
Превелъ отъ френски: П. Л. Шишковъ

Н. Нечаевъ.

~~

Л ОНОЛНАТА СРЪДА.
МОРСНИТЪ РИБИ И

Рибите еж нкеши грабначни животни съ прос
та направа на мозъка и съ слабо развити органи
на чувствата. Като такива, тв се намиратъ въ голвма зависимость отъ условията на околната ервда,
които насечватъ и управляватъ твхнитв действия.
Особено значение иматъ за твхъ температур
ните условия, защото техното твло мени своята
температура споредъ тая на водата, въ която живъятъ. За вевка риба сжществуаа известна темпе
ратура, при която тя се чувствува най-добре. Мно
го силно спадане и качване на температурата пре
дизвиква болезнени явления и даже смърть. Така
напримеръ, морската котка, барбунята и нвкои
други черноморски риби не могатъ да се запазятъ
живи, ако температурата на водата е по-низка
отъ + 7".
Температурата на водата се промвнява въ за
висимость отъ сезона на годината, затова единъ
и сжщъ участъкъ на морето може да бжде из
вестно време удобенъ, а другото време неудобенъ
за живота на рибитв.
Освенъ температурата, за рибитв има голвмо
значение и соленостьта на водата Солите непос
редствено влияятъ върху телето на рибитв, които
като правило, не могатъ да понасятъ резки про
мени въ твхното количество. Така, напримеръ,
скумрията или паламуда умиратъ почти веднага',
щомъ попаднатъ въ сладка вода. Изключение
отъ това правятъ само некои видове риби: кара
гьоза, несетровитв риби и др.
Действието на солитв е особено силно върху
хайвера и малкитв рибки, които иматъ нежна и
лесно проницаема кожа. Поради последната причина
размножението на рибитв се извършва тамъ, кждето, при други равни условия, соленостьта е найподходяща за развитието на хайвера. За да намв-

рятъ такива мвста, рибитв променятъ своето мес
тожителство, а въ некои случаи даже напущатъморето и навлизатъ въ сладката вода или обрат
но (несетровитв риби, змиорката и др.).
Температурата, соленостьта и другитв физикохимически условия на морето, освенъ првкото си
действие върху рибитв, иматъ още и косвено вли
яние, а именно отъ ГБХЪ зависи разпределениетона „планктона". „Планктонътъ" е съвокупность на
водни растения и животни, които, поради слабитв
си органи на движение, не могатъ да противостоятъ на вълните и теченията и, вследствие на това^
се носятъ отъ последните.
Въ по-голвмата си часть растителния планктонъ се състои отъ толкова малки водорасли, че
те не могатъ да се виждитъ съ просто око. Коли
чеството имъ аъ морската вода е огромно.
Животинския планктонъ се храни съ расти
телния и се състои отъ твърде разнообразни ор
ганизми, които принадлежатъ къмъ различните
разрвди на животинското царство. Като храна на
рибитв най големо значение иматъ ракообразнитвпланктонни животни.
Планктона е единствената и изключителна
храна на малкитв рибки, за които той има сжщото
значение, както за бозайницитв млвкото. Освенъ
това съ него се хранятъ и нвкои възрастни
риби, напримвръ: карагьоза, пролвтната скум
рия и др.. Затова малкитв и посочените ло-торевъзрастни риби се събиратъ презъ време на хранянето тамъ, кждето има по-вече планктонъ. За
едно съ твхъ дохаждатъ и грабливите риби: па
ламуда, лефера и др., разпределението на които,по такъвъ начинъ, сжщо се намира въ известна
зависимость отъ разпределението на планктонаБидейки зависими отъ външните условия, р и -
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битв, въ ВСЕКИ периодъ на своя животъ, се намиратъ тамъ и търсятъ такива места, кждето съот
ветните- условия еж на лице. Така напр. скум
рията прекарва лвтото въ Черно море, а зимата —
въ Мраморното; барбунята презъ топлия сезонъ
на годината живее около брвга, а првзъ студе
ния се оттегля въ дълбочината и т. н..
При всичкета си външна еднородность, вейки
морски басейнъ въ сжщность представлява отъ
себе си една твърде сложна съвокупность отъ отдвлни участъци или зони съ различни и харак
терни комбинации отъ физико-химически свой
ства. Такава зоналность на морските басейни ежществува, вследствие на това, че пластовете на
водата съ различна соленость и температура се
емвсаатъ извънредно бавно.
Зоните съ различно комбинирани хидрологически условия нвматъ това постоянство на границигЬ, което е характерно за сухоземните клима
тическа облаеги. Въ зависимость отъ сезонитв на
годината, отъ метеорологическите условия и други
причини, тия граници могатъ да се мвнятъ, като
ОТДБЛНИТБ зони се разширяватъ или се ственяватъ
за сметка на съседнитв. Такива промвни не мо1 гатъ да не се отразятъ и върху разпределението
на рибите, които съответно заематъ по-големи или
по-малки пространства въ даденъ морски басейнъ.
За херинга и тунеца това е устаноаано отъ Д-ръ
Дануа, който констатира следното: — Съвокупностьта на атлантическите води се раздвля на две
групи: 1) води съ соленость по-малка отъ 35%о>
.; които заематъ арктическите, крайбрежни и дъл
боководни участъци и 2) водите съ соленость поголема отъ 35 °1К>, които господствуватъ въ еква
ториалния поясъ и зъ открития океанъ. ПоследниГБ презъ топлия сезон ь на годината се приближаватъ къмъ бр^га, каго същевременно се разпространяватъ и на северъ. Големината на простран
ството, заето отъ техъ, се мвни отъ една година
на друга. /Атлантическия тучецъ е риба, която живве въ тия води и неговото разпределение е свър
зано съ твхъ. Презъ 1921 год, която се характе
ризира съ големо разпространение на по-солената
<вода, тунеца с е е срещалъ вь непосредствена близость до брега и е прони-шалъ далечъ на северъ.
Сжщото обстоятелство, кое го е благоприятствувало
на тунеца, е предизвикалъ големи пертурбации въ
режима на херинга, който е навикналъ къмъ постудена и по-сладка вода. Планктона, съ който
се храчи херинга, е билъ разпръснатъ, а отчасти
и унищоженъ. Вследствие на това херинга е прегтърнБлъ загуби и е напусналъ часть отъ обикнояенитв си местожителства. Въ резултатъ херинговото риболовство е било компрометирано, а улове
ните риби еж имали видъ на изгладнели.
Отъ гореизложеното е понятно и това влия
ние, което имзтъ върху разпрецвпението на ри.битв морските течения. — Благодарение на бав
ното смесване на водчтЬ, по цвлото протяжение
на течението се наблюдава значителна еднород'
ность и устойчивость на хидрологическитв условия,
които се отличааатъ отъ съседните на течение го
участъци. Поради това обстоятелство рибитв, кои
то се намиратъ; въ района на дадено течение, нв
матъ мотиви да го напущатъ.
Освенъ това теченията стимулиратъ и ориентиратъ движенията на рибитв. Така напр. пр^ф.
Руль е устанзвчлъ. че средиземноморския тунецъ,
готвейки се за размножзние, се движи точно средцу течението, което се движи на западъ. Малкитъ
змиорки почти автоматически се насочватъ и плу-
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ватъ срещу теченията, които носятъ въ морето посладка вода.
. Привличащата сила на теченията се използу
ва въ широкъ мащабъ въ прочутото риболовно
стопанство „Комаччио" въ Итвлия. Посредствомъ
сложната система на шлюзовете, презъ пролвтьта
тамъ се предизвиква течение отъ лагуната (блато
то) къмъ морето, което течение примамва морскигв
риби, особено кефалите, да навлвзатъ въ лагуната.
Презъ есеньта се образува морско течение, насо
чено въ лагуната и рибитв започватъ да се движатъ срещу него, като при това движенията имъ се
намиратъ въ зависимость огъ силата на течението.
Горнигв примери могатъ да се допълнятъ съ
наблюденията и върху нашитв риби. Г. Данйлевский констатира, че въ областьта на Керченския
прогокъ, карагьоза се лови почти изключително
около десния Кримски брътъ на протока, т. е.
тамъ, кждето минава главното Язовско течение.
Сжщия г. Данилевский съобщава, че въ района на
протока несетровитв риби се ловятъ въ особено
големи количества, когато духатъ ввтрове. които
усилватъ течението насочено отъ Язовско-о къмъ
Черно море. Споредъ него, причината за това е,
че въ последния случгй по-сладката вода се раз
пространява по-далечъ въ морето и, по такъвъ
начинъ, примамва рибитв отъ по-широко простран
ство, отколчото обикновено. Има основания да се
мисли и тева, че скумрията, навлизайки въ Черно
море, се ориентира и се движи въ района на тъй
нареченото Дяволско течение.
Въ зависимость отъ различните условия, те
ченията могатъ донБкжде да промвнязатъ своя
маршругъ и своитъ граници, което е свързано съ
известни пертурбвции въ разпредвлението и дви
женията на рибите. Проф. Руль констатира, че
средиземноморското течение, за което се споме
нава по-горе, минава, ту по-близу, ту по далечъ
отъ южно европейския брътъ. Заедно съ него се
движи и тунеца, отъ ко^то движение пъкъ зависи
резултата на неговия ловъ съ специални таляни.
Презъ 1682 г., благодарение на извънредно сил
ните ветрове, течението Голфщромъ е било отместено малко на оране отъ южното крайбре
жие на Северна Дмерика. Неговото мЪсто е било за
ето отъ по студени и по-сладки води, нвщо, което
е оказало пагубно влияние върху крайбрежната
риба „2орпо1аШиз". Количеството на загиналите
„2орпо1атПи5" е било не по-малко отъ 1,000,000,000
риби;

Василиковския залиаъ.

Фот. М. П. — Василико.
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ПЛОВДИВСНИЯ РЪЧЕНЪ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ.
Гр. Пловдивъ има привидното щастие да се
радва на втората голема р-Ъка въ България — Ма
рица, която за съжаление е втора по име, но не

и по пълноводие, защото реки много по-малки отъ
нея: Камчия, Тунджа и др. еж по-пълноводни отъ
Марица, която седемъ месеца презъ годината
почти пресъхва.

Като воденъ пжть, пълноводна и канализи
рана, Марица има да играе голема роль за стопан
ския и търговски подемъ на Южна България, но
въ сегашния си видъ тя служи само за поене ори

зищата изъ тракийското поле и за риболовство въ
дребенъ мащабъ. До пълното й използуване, тя><
би могла за сега да задоволи и други култур
ни нужди на населе
нието отъ градовете»
по нея — Пазарджикъ,
Пловдивъ, Борисовградъ, Харманлий и др.,.
атова еж на първо вре
ме използуването й за.
р^чни бани и воденъ
спортъ. Какъ ще стане
това е въпросъ на подълго разглеждане, а
ние тукъ ще се задоволимъ само да опи
ше мъ какво е направе
но отъ Пловдивския
клонъ на Б. Н. М. С.~
въ облветьта на водния
спортъ по р. Марица.
Следъ разрестванетО"
и стабилизирането кло
на на Б. Н. М. С. въ
Пловдивъ, Управител
ното Т*ло на сжщия се
зае сериозно съ създа
ването на рЪченъ спортенъ легионъ при кгона, съ це/ь развиване вод
ния спортъ — плавгне и гребене по р. Марица. Въизпълнение на тази своя задача, той започна ша
рана агитгция между членовете на клона и граж
данството върху полза
та и хубостьта на найновия видъ спортъ у
насъ—водния, и сполуч»'
да привлече доста граж
дани и младежи къмъ
сформирувания презъ
м. априлъ 1925 год. рЪченъ спортенъ легионъ.
Първите демонстра
ции съ спортни лодки
по р. Марица се напра
виха на 29 мартъ 1925"
год. съ две лодки русал
ки, изпратени за цельта
отъ Варна*). Демонстра
циите излязоха сполу
чливи и изиграха бла
готворна роль за съз
даването на легиона —
млаДИТБчленов е на кло
на се заинтересоваха
и запалиха отъ хубава
та и приятна гледка на
браздещит-в по гладкитЪ води на Марица лодки—
*) СнимкитЪ отъ тия демонстрации сж г поместени в ъ списанието „Морски Сговоръ", год. II (192*), бр. 9, стр. 11.-
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-русалки и започнаха настоятелно да искатъ доста
вянето на спортни лодки за клона ни. Управител
ното Т-Ьло не закжсня да се отзове на желанието на
своигЬ членове-м падежи и презъ м. декемврий 1925
•г. поржча въ Варна чрезъ Г. У. Т. 6 лодки-русалка и
2 гребни—шесторки. Съгласно условието, лодкитЬ
требваше да бждатъ приготвени и доставени презъ
м. априлъ 1926 год. и затова още презъ м. мартъ
с. г. легиона се формира и започна своите упражне
ния върху дзе понтонни лодки, отпуснати отъ 2-а
пионерна дружина за трениране на легионерите.
Цельта на обучението по гребане върху понгони
беше да свикнатъ легионерите съ водата и пра
вилата на гребането и да бждатъ подготвени за ма
нипулиране съ ИСТИНСКИТЕ спорт
ни лодки. За съжаление, обаче,
лодкитв не можаха да се доста
вя гъ на определеното време, а
освенъ това и настжпилата необикновенна суша презъ 1926 г.
(Марица пресъхна още презъ м.
• май с. г.), заставиха Управител
ното тЬло на клона да разтури
легиона веднага следъ събора,
-съетоялъ се презъ м. юний въ
Лловдивъ, съ намерение да го
възобнови наново следъ набавя
нето на лодкитъ.
Поржчанигв въ Варна ру
салки и лодки-шесторки, заедно
съ подарените отъ Г. У. Т. 2 ру
салки, бидоха доставени презъ
:<м. декемврий м. г. и отъ 1 яну
ари т. г. легиона при клона ни
биде наново възобновенъ. Днесъ
той брои вече 35 ревностни ле
гионери младежи и възрастни,
напълно дисциплинирани и екипирани съ нуждната легионерска
-форма. Разделени на две чети — юношеска и въз
растна, тъ извършватъ редовно своите тренировки
чпо водитъ на Марица, която за щастие отъ нача
лото на тази година е доста пълноводна и позво
лява извършване на ученията как
то съ русалките, така и съ шесторкигв. Освенъ двегв споменати
•чети, турено е началото и на дам
ска чета, въ която охотно се записватъ членкит% на клона и взе•матъ участие въ тренировките по
требене.
Благодарение услужливостьта на г. кап. II р. о. з. Ив. Михайловъ, отъ Русе биде изпрате
на на клона ни за временно из
ползуване една малка моторна
лодка за 7 човека, съ моторъ 5
,к. с. — първата моторна лодка по
ВОДИТЕ на Марица, съ която при
достатъчно вода въ ръката се
правятъ демонстрации, които до«принасятъ още по-вече за привли
чане членовегв-младежи къмъ
водния спортъ.
Освенъ своитЪ ревностни
• членове, пловдивския ръченъспортенъ легионъ притежава и богатъ инвентаръ на стойность око. ло 90,000 лева, състоящъ се отъ: собствено при
станище на р. Марица^ до пристанището дървена
'барака, върху отпустнато отъ държавата безплат..но место, гдето се съхранява материялната часть на
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легиона: 2 гребни лодки-шесторки; 8 малки пврусинени лодки-русалки; една гумена лодка-русалка сгъ
ваемо; множество флагове, спортни костюми, вжжета и др. материали, нуждни на легионерите при
обучението имъ по гребане.
На 19 януари т. г. — Богоявление, легиона
устрои по Марица първата своя обща демонстра
ция съ всички лодки, презъ което време се извър
ши отъ Н. В. П. Митрополигъ Харитонъ освеща
ването на- пристана и кръщаването на лодките съ
следните имена: шесторкитв: Царь Борисъ III и
Капитанъ-лейтенантъ Славяновъ; русалкитъ: Мари
ца, Лрда, Тунджа, Ввра, Надежда, Любовь, Вихъръ, Стрела и Пиратъ.
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Освенъ отдала гребане, легиона възнамерява да
развие презъ настжпващето лвто на басеинъ-баражъ
въ р. Марица, за осигуряване вода презъ летния безводенъ сезонъ, когато реката съвършенно пресъхва.
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Като се вземе предъ видъ всичко гореописано
по направеното отъ р-вчния спортенъ легионъ при
пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С. и отъ друга
страна липсата въ Пловдивъ до преди две години
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каквото и да било понятие за воденъ спортъ по
Марица (каго се изключать малките дъсчени лод
ки — каици. съ които местните рибари - балъкчии
си служагъ при риболовството, чрезъ даули, на
дребната маришка риба) ще се оцени големия

Год. IV. Брой 6.

трудъ положенъ отъ ръководителите на водния»
спортъ въ Пловдивъ — енергичните и ревностни.
членове на клона г. г. кап. Райчевъ, Кирилъ Петровъ и Никола Тепавичаровъ, за оформяването и
приложението на тъй хубавия и полезенъ за под
растващата българска младежь, воденъ спортъ.
На ръководителите на легиона пожелаваме
да работятъ съ сжщата настоичивость и енергия въ
тази насока, да могатъ въ скоро време да се радватъ на пълното реализиране идеалите на техното светло начинание — канализирана и плавателна
Марица, съ осеяни по крайбрежието й речни спорт
ни легиони, чрезъ които да се поведе българската
младежь къмъ каляване въ здравъ и смелъ духъ,
силни мишци и обичь къмъ родните морета и ре
ки за благото на България.
Напредъ съ открити гърди къмъ водната стихия!"
И. Л. О-въ.

«ХЛ^З^^*ХК*»0~УХЛХХ^<^Ла^^Ч^

Конференция на Б. Н. М. С,
Презь време на конференцията, устроена за
гимназиалните учителки и учители (историци, гео
графи и естественици) отъ страна на Българския
Народенъ Морски Сговоръ и съ съдействието на
Министерството на Народната Просвета, която се
състоя въ Варна отъ 18 до 26 априлъ включител
но, б%ха прочетени следнит^ реферати:
1. Д Илков* — Живота на Черно море.
2. Д. Илков» — Живота на Дунава.

3. Сава Н. Ивановъ — Ветрове и бури въ Черно
море.
4. Сава Н. Ивановъ — Колебание на равнището и
течения въ Черно море.
5. Б. Саклзовъ — Стремежите на балканските на
роди къмъ морето и положението на Бъл
гария.
6. Г. Славяновь — Използуване на морето.
7. Г. Славяновь — Нашето Черномор. крайбрежие.
8. Г. Славяновь — Български Народенъ Морски
Сговоръ (организация, цели, задачи и дейиость.
9. Проф. 3. Караогланов» — Химически съставъ
на черноморската вода.

10. Прсф. Ж. Радевь — Морето и Българските земи.
11. Прсф. Ж. Радев» — Черно море и Стара планина.
12. Проф. Ст. Романски — Население на нашето
черноморско крайбрежие.
13. К. Шкорпилъ — Развитието на древните кул
тури въ черноморската область.
14. Ив. Стоянов» — Морето и другите фактори
въ образуването на нешата държава.
15. -Ив. Стоянов» — Икономическото значение на
Черно море.
16. Прсф. Д-р» Пар. Стоянов» —. Морето католечитель.
17. Проф. Д' р». Пар. Стоянов» — Морско калолечение.
18. Проф. Ст. Бончев» — Геология на българското'
черноморско крайбрежие.
19. Проф. Н. Стоянов» — Растителность по черно
морското крайбрежие.
20. Проф. Ст. Петков» — Флората на нашите мор
ски и прибрежни води.
21. Проф. В. Златарски — Морето въ политиката»
на българските царе.
22. Проф. Ст. Консулов» — Черноморска фауна иь
риболовство въ Черно море.
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Изъ протоколъ № 15 на Пловдивското
риболовно дружество „Каленикъ."
По въпроса за изкореняване браконерството особенно преследване ловенето риба съ бомби,
?варъ, рибе-биле и др., станаха доста дебати и се
изтъкна обстоятелството, че требва да се взематъ
всички м^рки за изкореняване на браконерството.
Събранието, следъ станалите по въпроса разисква
ния, като взе предъ видъ:
1. Че ловенето на риба съ бомби е противо
законно, защото по такъвъ начинъ се унищожа
в а рибата въ самия й зародишъ,
2. Че въпреки постановленията на чл. чл. 31
« 84 отъ закона за рибарството и усилията на дру
жеството (съставени 32 акта презъ 1927 год. за
.хвърляне на бомби и др.,) този варварски начинъ
за изтребление на рибата и лишаване реките ни
отъ естественото имъ богатство, продължава да
-сжществува, а на тнЪкои места и да се засилва.
3. Че власть а натоварена съ непосредстве
ния надзоръ върху изпълнението и прилагането на
.закона за рибарството не взема никакви мерки, а
просто нехае и
4. Че требва да се употрЪбятъ всички уси-лия, както отъ страна на дружествата, гдето има
такива, така и отъ страна на Държавата и зако
нодателната властЬг-за-да-се-намалн и въ послед
ствие съвсемъ премахне ловенето на риба: съ
варь, бомби и други незаконни средства
Реши:
1. Натоварва настоятелството на дружеството
да ходатайствува предъ Господина Министра на
.'ЗемледЪлието и Държавните Имоти, при измене
ние закона за рибарството чл. 84 отъ сжщия законъ, да се измени въ смисълъ щото глобата да
се увеличи на 5000 лева и б месеца затворъ.
2. Да се предвидятъ въ закона за рибарство
то и членове въ смисъль:
I. «Който лови риба: въ забранено отъ зако
на време, (чл. 45) или въ позволено време, но съ
незаконни средства или маломерна риба (чл. чл.
31, 32, 33, 48 и 49) наказва се съ глоба за всвки
уловенъ или убитъ екземпляръ риба сг: за пастърва 20 лв, а за останалите видове по 10 лева,
независимо отъ наказанието за другите извърше
ни нарушения на закона за рибарството".
II. „Градските и селски общини се задължаватъ да следять най строго за спазване на чл. 31
буква Я отъ закона за рибарството и да залавятъ
всеки нарушитель
Въ случай, че се констатира нарушение на
'чл. 31 буква Я и нарушителя не е залогенъ и не
• може да се открие, то общината, въ землището на
. което е извършено нарушението, заплаща глоба
въ размЪръ на 2000 лева".
3. Настоящето решение да се изпрати на Го. сподина Министра на Земледвлието и Държавните;
имоти и се изпрати до редакциите на списания:
„Ловецъ", .Морски Сговоръ" и „Ловна Просвета"
:за да му се даде гласность.
С. Ч.
Професоръ Д ръ П. Ив. Стояновъ е подарилъ на библиотеката на Б. Н.М.С. своите книги:
1) КалолЬчението въ България и Балчишката
тузла. Варна, 1911 год.
2) МорелЪчение. Лечебни свойства на морето.
• Методи на лечението. София, 1926 год.
Нашите благодарности.
Художника иаринистъ Ял. Мутафовъ, членъ
.Управително твло на Софийския клонъ отъ Б. Н.
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М. С. и редовенъ сътрудникъ на списанието „Мор
ски Сговоръ", е устроилъ художествена изложба
отъ морски картини отъ 17 априлъ до 1 май т. г.
въ София. Изложбата е направила на посетители
те! отлично впечатление.
. Пристанищните капитани и моряци. Съ за
доволство требва да се отбележи, че на длъжно
стите пристанищни капитани започва да се гледа
все по сериозно; докато преди две години тия
длъжности беха включени въ IV категория на дър
жавните служители, миналата година беха пре
хвърлени въ III., а съ бюджета за 1927/28 год. се
прехвърлятъ вече въ II категория, т. е. тамъ кждето е тЪхното действително место. Първите крач
ки за повдигане престижа и значението на инсти
тута на портовите капитани еж направени, остава
да се направягъ и следующитв крачки: да се подбератъ подходящи за своите постове лица, а имен
но моряци най-малко съ специално средно обра
зование, ако не може да се нам-врятъ такива —
съ висше, а освенъ това непременно владЪющи
най-малко единъ модеренъ чуждъ езикъ.
Требва да изкажемъ едно пожелание и по
отношение на корабоначалницигв и старшите мо
ряци въ пристанищата, които все още еж оставе
ни въ последните категории. Дпъжностьта корабоначалникъ не бива да остава въ V категория, а
тия на старшите моряци — въ VI категория, както
еж сега.
Г. С.

Изъ военнитъ флоти на чуждитЬ държави.
Янглия. Изключени еж отъ списъците на фло
та въ края на 1926 год,, като устарели, 5 линейни
кораба. 14 ескадрени миноносеца, 2 подводни лод
ки и 14 миночистачни кораба.
Наименованието на новите английски кръс
тосвани, за които съобщихме по-рано, че еж да
дени да се строятъ, е следующето: Двата кръстос
вана отъ типа Я, съ водоизмещение по 10,000 то
на, еж наречени „Мог!о1к" и „Оизд&гиге", а кръстосвача отъ типа В, съ водоизмешение 8,000 тона
— е нареченъ „Уогк".
Адмиралтейството е назначило особенна ко
мисия, която да разработи въпроса за включване
въ програмата за обучението на морските офице
ри и изучването на морска авиация (вероятно
теоритически и практически, както е въ Америка).
Съединените щати. Нова конференция по
разоръжаването. Президента на Северно-Ямериканските Съединени Щати г-нъ Кулиджъ, на 10.
И. 1927 год. е обнародзалъ единъ меморандумъ до
Великите сили, въ който изказалъ своето опасе
ние, че предстоящата конференция по разоръжа
ването, която ще бжде като допълнение на Ва
шингтонската конференция, н-Ъма да бжде свикана
скоро, поради бавната работа въ подготвителната
комисия въ Обществото на народите. Той настоява
да се бърза съ този въпросъ.
Италия и Франция еж посрещнали неблагосклонно този меморандумъ. Кулиджъ, се надЪва,
обаче, да постигне съгласие по този въпросъ поне
съ Янглия и Япония.
Изключени ся. отъ списъците на флота въ
края на 1926 г,, като устарели 4 подводни лодки
и 25 ескадрени миноносци и еж предадени за из
ползване отъ пограничната стража. Поспеднята ще
използува тия кораби главно за борба срещу спирт
ната контрабанда.
Морски бюджет». Въ новия морски бюджеть
на Съединените щати еж предвидени значително
увеличени суми за морската авиация и за личниятъ
съставъ на корабите въ сравнение съ бюджета
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за предшедствующата 1925—26 финансова година.
останали параграфи отъ новия бюджетъ,
съ малки изключения, еж намалени.
Япония. Морски бюджетъ. Общия държавенъ
бюджетъ на Япония за 1927—28 год. е де стигнвлъ
рекордната цифра 1,730,373,000 йени. Сравнително
съ по-предните години за отбраната на Япония еж
отпуснати доста малки суми, а именно: за флота
'225,000,000 йени и за армията — 212,000,000 йени,
т. е. за цялата отбрана на Япония еж предвидени
27% отъ общия държавенъ бюджетъ на Япония.
Бжцащиятъ воененъ флотъ на Япония. Къмъ
пролЪтьта на 1929 год. въ състава на японския
воененъ флотъ ще се числятъ следующигв напъл
но боеви кораби, не по стари отъ 10 годишно слу
жене : б линейни кораба, 4 линейни кръстосвача,
3 хвърчилоноевчв, 25 кръстосвача, 81 ескадрени
миноносеца и 69 подводни лодки.
Къмъ 1931 година, следъ като бждатъ из
ключени отъ списъците на флота остарелите по
вече отъ 10 години кореби, японскиятъ воененъ
флотъ се предвижда да има следниятъ боеви
съставъ:
б линейни кораба, 4 линейни кръстосвача, 2
хвърчило-носача, 29 кръстесввча, 89 ескадрени ми
ноносеца и 72 подводни лодки.
Франция. Ново разпределение на флота. Въ
края на месецъ януерий т. г. е направено ново
разпределение на силите на французкия всененъ
флотъ. Въ Средиземно море еж изпратени I и III
ескадри. Последнята ескадра е формирана сега.
Въ Ятлантическия океанъ е оставена само И-рата
ескадра. Съгласно това разпределение целия „Бсеви флотъ" (флота на откритото море) е изпратенъ
въ Средиземното море, а на северъ (въ Ятланти
ческия ок«анъ) еж оставени само най-минималните
морски-сили за отбрана на крайбрежието. По сжщия принципъ се разпредЪлятъ и въздушните
морски сили на Франция, при това особенно вни
мание е обърнато на развитието на морските
въздухоплавателни станции по бръта на о. Корейка.
Намаление на морскитЪ бази. Съ цель да се
направятъ економии, на 10 септемврий 1926 год.
Морското Министерство е издало заповЪдь за из
празването и разоржжаването на морската база въ
Рошфоръ. Тази запов-вдь е била санкционирана
отъ палатата на депутатите при утвърждаването
на новия бюджетъ. За напредъ въ Рошфоръ ще
останатъ следните военно-морски учреждения: Упра
влението на морската авиация, управлението на
складовете и работилниците на бреговата отбрана
отъ IV'ия районъ.
Все пакъ съ цель за економия, въ бждаще
се предвижда да се упраздни мо'рската база въ
Лорианъ, да се съкратятъ две морски окржжия и
да се отве Морската Жандармерия съобщорепубликанската.
Изключени ех. отъ СПИСЪЦИТЕ на бсев^я флотъ
въ края на 1926 год., като устарЪли: 3 кръсто
свача, 12 ескадрени миноносеца (часть отъ които
еж предадени за използване отъ бреговата от
брана и учебнитЪ морски заведения), 4 миноносеца,
5 подводни лодки, 2 подводни заградителя и 5 миночистачни кораба.,
Нови кораби. Въ корабостроителниците Харвиле и Каене еж заржчани по единъ ескадренъ
миноносецъ отъ корабостроителната програма за
1926 год. Въ Брестъ е заржчачъ презъ м. априлъ
т. г. ецинъ кръстосвачъ, сжщо отъ корабострои
телната програма за 1926 год. Той е нареченъ съ
името „ЗигГгеп".
ВСИЧКИТЕ
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Сега правятъ пробни изпитания напълно завг ршенитв кораби отъ корабостроителната про
грама за 19?2год„ именно: Изтребителите „ЬеорагсГ
и „Ьупх" и ескадренитв миноносци: „Оигадап",
„Тготое", „Тогпасге", яМу5тга1", „вггоесо", „Турпоп".
Италия. Изключени еж въ края на 1926 го
дина отъ боевия съставъ на флота, като устаръли:
6 миноносеца и 20 бързоходни минни катера.
Практическо плаване. Презъ месецъ мартъ
1926 година е обнародванъ зеконъ въ Италия,
съгласно който на презокеанските, и други тър
говски кораби, които иззършвать регулярни рейси,
се изпращатъ офицери и механици отъ военния
флотъ за да се обучаЕатъ въ практическо плгване. Споредъ този законъ, на всеки търговски корабъ се назначава по е^на група, състояща се
наймного отъ 5 души отъ ней младите офицери,
на срокъ 6 месеци. Всека група се ржководи отъ
по-старши чинъ морски офж еръ и е почти въ
пълна услуга на заповедите на командиря на тър
говския корабъ.
Италиянския воененъ флотъ има много мглка
възможность да извършва далечни плавания и за
това, предвидената въ споменатия по-горенъ закенъ практика ще бжде отъ големо значение за
личниятъ съставъ. Използвайки широкото разви
тие на италиянското търговско мереплавание, Гор
ското министерство ще дгде не само необходима
та пракпка на личниятъ офицерски съставъ отъ
военния флотъ, но освенъ това ще спомогне за
сближението на военния и търговски флотъ.
Югославия. Морска политика. Следъ послед
нята световна война Югославия получи далматин
ското прибр-БЖке, осипано съ множество прекрасни
естествени пристанища, а именно: Бокаръ (Бука' ри), Сплитъ (Спалато), Шибеникъ (Себенико), Грушт»
(Гравоза), Каторъ (Катаро). Наистина, ни едно отъ
изброените пристанища н1зма големо икономиче
ско значение, благодарение на липсата на желЪзопжтна връзка въ вжтрешностьта на страната,
техническит-Ь трудности при постройката на ти»
пристанища и невъзкожностьта да се обурудвать
напълно съ всички необходими средства и съоржжения безъ големи парични разходи. Всичките
най-добри търговски и военни пристанища отъ
тоя брегъ еж въ ржцете на Италия. Осве^ ъ още
по - северните, бивши австрийски пристанища,
Триестъ и Пола, които притежаватъ грамадни ко
рабостроителници и военноморски съоржжения,.
италиянците получиха и важното търговско при
станище Фиуме и столицата на Далмация — при
станището Зара. Но Югославия още не е изгубила
надеждата да спече*! като задземие Унгария, съз
давайки въ съсед...ао съ Фиуме новото си търгов
ско пристанище—Сушакъ Главните австро-унгарски
параходни дружества минаха сжщо въ Италия, на
все пакъ въ настоящо време въ Югославия е останалъ значителенъ търговски флотъ (136 кораба съ
обща вместимость 194,444 бруто регистеръ тона);
който заема 20-то место въ общия редъ на све
товния търговски флотъ. Неудовлетворена напъл
но отъ създаденото положение въ Ядриатическота
море, Югославия въ последно време се мжчи по
дипломатически начинъ да получи излазъ на Егейското море.
Постоянните спорове, които се пораждатъ
между Италия и Югославия и големата възмож
ность да се достигне до вжоржженъ конфликтъ,,
еж заставили последнята да предприеме една ак
тивна морска политика. Въ това отношение прави-
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телството на Югославия намира пълна подръжка
отъ страна на^Югославянската морска лига.
Следъ войната Югославия получи една незна
чителна часть отъ останките на авсгро-унгарския
воененъ флотъ, ксйто до преди скоро се състоеше
отъ: 4 речни монитора (всеки по 540 тона водоизмЪщение, скорость 13 морски мили въ часъ и
4—12 с. м. орждия); 12 миноносеца (200-260 тона
водоизм-вщение, скорость 27 до 28 мили въ часъ); б
минни заградтели (по 250тона водоизмещгние); 4 миночистачни кораба и 9 стражеви бързоходни катера.
Начиная отъ 1926 година Югославия започна
да усилва военния си флотъ: Отъ Германия е купенъ стария кръстосвачъ „№оЪе", ксйто е ремонтиранъ, модернизирзнъ и ще влезе въ състава на
югославянския воененъ флотъ подъ името „Далма
ция" (2900 тона водоизмвщение, скорость 26 мор
ски мили въ часъ). Последниятъ е предназначенъ
за учебни цели. Независимо отъ това въ Янглия
еж заржчани б ескадрени миноносеца и 2 подвод
ни лодки (800 тона водоизмещение).
Взети еж енергични мерки за усилването и
«а авиац «ята, кояго ще ежде увеличена до 16 ес
кадрили по 8 хвърчила всека ескадрила.
Главната военна морска база за сега е въ
Катарския заливъ. Морското управление представ
лява единъ отдълъ отъ Военното министерство.
Обслугата на военния югославянски флотъ,
която се комплектува отъ далматинското крайбре
жие, е отлична. Офицерскиятъ съставъ въ по-го .тъ
мата си часть е служилъ по-рано"въ австро-унгарския воененъ флотъ. Напоследъкъ една часть отъ
офицерит-в и подофицерите еж командировани въ
Франция (Брест ь и Тулонъ) да се обучатъ въ морско-артилерийско, минно и подводно дъло.
Германия. Морски бюджшъ. Препратения за .
угвърждение морски бюджетъ за 1927 година въз
лиза на 221,600,000 златни марки т. е. 25,100,003
златни марки повече отколкото миналогодиш
ния. Огъ то за увзличение 9,000,000 злат.-ш марки
еж предназначе ж за обикновенни разходи, а
15,200,000 златни марки за извънредни разходи.
Последните еж предназначени за постройката на
нови кораби, за удълбочението на фарватера въ
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р-вка Яде за да стане достжпна за големи кораби
и най-после —за опити по употребата на двигатели
съ вжтрешно горение на военнигв кораби.
ИзмЪненне въ корабния съставъ. Следъ за
връщането си отъ задгранично плавание линейниятъ корабъ „Хановеръ" е зачисленъ въ резерва.
а на негово мътто въ строя е встжпиль наново
ремонтирания линеенъ корабъ „Шлезиенъ".
Стражевия корабъ „Делфинъ" е изключенъ
отъ СПИСЪЦИТЕ на флота.
Нови кораби. Новостроящите се кръстосвани
въ държавната корабостроителница въ Вилхелмсхафенъ и въ корабостроителницата „Оеитзспе \УегтЧ"
въ Килъ. обозначени еж буквитъ В, С, и Д, ще
бждатъ окончателно готови къмъ 1929 год.
Новостроящигв се 6 ескадрени миноносеца и
1 миноносецъ ще бждатъ окончателно готови презъ
петото 1928 год.
Ромжния. Нова кораби. Споредъ съобще
нието на германското списание „ЗспШЪаи" отъ м.
януарий т. г. ромжнекото правителство е заржчало
въ Янглия две подводни лодки, независимо отъ
заржчйнить въ Италия два ескадрени миноносеца
по 800 тона водоизмЪщение, 1 ескадренъ миноно
сецъ 300 тона водоизмъщение и единъ спомагателенъ воененъ корабъ.
Полша. Нови кораби, Даннигв на заржчаНИГБ нови кораби въ Франция еж следните:
1) Ескадренигв миноносци, които се строятъ въ
корабостроителницата „СпапНегз Мауакз Ргапса'1з"
подъ имената „Вяхръ" и .Буря" иматъ вевки единъ
отъ тЪхъ водоизмвщение по 1540 тона, скорость
33 морски мили въ часъ, 4 орждия 13 см., 2 орж
дия 40 м м. противоаеропланни, 2 тройни минни
апарата диамзтъръ 55 см. и обслуга 155 человЪка.
2) Трити подводни лодки, които се строятъ
по чгртежит-Б на инженеръ Фено, иматъ вевка една
огъ тъхъ 983—1250 тона водоизмвщение. 1 орждие
10 см., 1 оржцие 40 м. м. противоаеропланно, б
минни апарата диаметъръ 55 см., запасни самодвижущи се мини 10 и обслуга 40 человвка. Освенъ това, вгЬка подводна лодка може да вземе
съ себе си 40 мини за заграждане.
(Изъ „Морски Сборникъ" кн. 3, 1926 г. С. Н. И.)
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/\1уапШпо. — „Дунава—Черно море." (в. Търговско-Промишлена Защита", год. XV, брой 752, Варна 9.1У.1927
год. стр. 1 и 2).
^А/# _ „Конференцията на морските експерти." (в. Морски
Ратникъ, год. II, брой 30, Варна 2.У.1927 г.. стр. 3 и4).
Г р о з е в ъ , Гр. Ив. — „Риборазвъждане въ естествените
блата (гьолове)." (Сп. Ловна Просвета, год. II, брой
4, София, 1У.1927 год., стр. 101—105),
Д р а г у л е в ь, Ст. — „Пжтните съобщения." — Черноморското
ни крайбрежие. — (в. Търговско-промишлена защита,
год. XV, брой 752. Взрна 9.1У.1927 год., стр. 2).
Доброполскв, Б. — „Параходното съобщение по Дунав
ското ни крайбрежие." (в. Морски Ратникъ, год. II,
брой 29, Варна, 15.1 V. 1927 год., стр. 2 и 3).
Драгулевъ, Н. Д. — „За бежанците риболовци по брего
вете на Черно Море", (в. Странджански гласъ, год.
I, брой 6, Василико 15.1У.1927 год., стр. 1).
Дренски, Пенчо. — „сероводороднигЬ газове въ Черно
Море и зяаченчето имъ за риболовството." (Сп. Естествознание и География, год. XI, брой 7 и 8, София
1У.1927 год., стр. 206—212).

ОетеЬпаа 1 , 1пд Р. — „Яи1опогте ипй Рге'12опеп !п <1еп гйт а т з с Ь е п гШеп ипа" ВгаПа. 1927).
Дон. Б. — „За пристанищните капитани." (в. Морски Рат
никъ, год. II, брой 30, Варна 2.М, 1927 год., стр. 3).
Иванивъ Сава Н. — „Подводни течения въ Черно море"
(Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 5, Варна, май 1927
год., стр. 7—10).
Ивановъ, Сава Н. — „Теория на аероплана отъ Ле. Ю.'Поповъ." (Сжщата книжка на списанието, стр. 20).
Калин->въ, Д — .Развитието на съобщенията по Дунава н
нуждата отъ свободно пристанище въ Варна." (В-кт.
Демократически Сговоръ, София 1927 год, 9 мартъ).
Коьфа^емиия.м н а Българския Народенъ Морски Сговоръ.
(в. Вфченски Новини, год. XV, брой 2631, Варна 12.1У
1927 год., стр. 1).
Кжнсвь, И * Б. — „По въпроса за устройството на при
станищните служби у насъ." (Списание на Българ
ското Инженерно-Лрхитектно Дружество, год, XXVII,
кн. 7 й 8, София 1927 год.).
Куюлджиенъ, Илж. М. — „Водни пжтйща и използване на
водните сили въ Европа." (Сжщото списание г. XXVII,
кн. 8, София, 20.1УЛ927 год., стр. 163—165).
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Каракостовъ, К-пъ В. — „Насърдчителни мери за корабо
плаването и родната търговия." (Морски Ратникъ, г.
II, брой 29, Варна 15.1У.1927 год., стр. 1 и 2).
Каракостовъ, К-аъ В. — „Условията, на които требва да
отговарятъ търговските кораби и преглеждането имъ."
(в. Морски Ратникъ, год. II, брой 30, Варна 2 май 1927
2.У.1927 г., стр. 1 и 2).
Крайбрежната екскурзия на Българския Народенъ Морски
Сговоръ. (в. Варненска Поща, год. X, брой 2650, Варна
год., стр. 2).
Конференцията н* Морс.ия Сговоръ. (в. Варненски Но
вини, год. XV, брой 986, Варна 18.1У.1927 год., стр. 1).
Квициаскш. — „Краткш историчесшй очеркъ развияя систематическ^го обучешя плавашю въ Николаевскомъ
округ-в и обзоръ дйятелькости школь1 плавашя за первь1е два года ея существовашя 1914 и 1915." (Морской
Сборникъ, Петроградъ 1926 г., № 11).
1«е5 1еггашз шоп<1аЬ1е8 <1и РапиЬе Коитагне. („Ьа Ви1дапе", 1У-ете аппее, № т з , 5оПа 12.1УИ927, р. 4).
Г^|Ь1ьск, Соп1ге-Нгп1га1 еп гекгаИе Я. Р. — „Ьез соигап1з
осеатцие йапз 1еиг гаррог! ауес 1'осеаподгаргле, 1а Ью1од\е т а г Ш т е , 1а те4еого!од1е е1 1'Ьус1годгарп1е." (Из
дание на Вигеаи Нуйгодгаргнцие 1п1егпа110па1, РиЬИсагюп 5реоа1е № 19, Мопасо. Магз 1927; 50 страни
ци, цена С/30 долара).
Нечаевъ, Я. — „Риболовни проучвания съ холандския корабъ Кникеръ въ Черно море". (Сп. Ловна Просвета,
год. II, брой 3 и 4, София III и 1У.1927 год.).
Начини и средства за повдигането на гр. Варна. (в. Вар
ненска Поща, г. X, брой 26 7, Варна 9.У.927год., стр.1)
Ннколовъ, Инж. р. — Подземната вода и магическата пржчка." (Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно
дружество, год. XXVII, брой 9, София 5.У.1927 год.,
стр. 176—183).
Пампуловъ, Иаж. Пр. — „Съхранение и поправка на ру
салките." (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 5, Варна,
май 1927 год, стр. 13—15).
Поповъ, С — „Океанография отъ Сава Н. Ивановъ." (Училищенъ прегледъ, год. XXVI, кн, 2 и 3, София 1927 г ,
стр. 432—433).
Парушеаъ, Б. — „Игра на вълните." — Разкази — София
1926 год. (Цена 20 лева, ул. Царь Самуилъ N2 145).
Радославовъ, Иаж. Ь. М. — „Старо-Загорскитв термални
извори." (Известия и ступански архивъ на Министер
ството на Търговията, Промишленостьта и Труда, год.
VI, брой 17 и 18, София 1ДИ.1927 год., стр. 73—77).
РдзОойяиковъ, Н Ст. — „Градъ Созополъ и летуването
на Пловдивската детска колония." Пловдивъ 1927 год.
(Издание на Пловдивския клонъ отъ Българския На
роденъ Морски Сговоръ, 73 страници, 42 снимки отъ
Созополъ и околностьта му, цена 12 лева)
Ставчевъ, Б. — „Новъ ударъ на риболовството." (в. Морски
Ратникъ, год И, брой 30, Варна 2.У.1927 г., стр. 2 и 3).
Стремежа на България къпъ морето. — Скица отъ ре
ферата „Стремежите на балканските народи", произнесенъ отъ Борисъ Сакжзовъ въ конференцията на
гимназиалните учители, уредена отъ Българския На
роденъ Морски Сговоръ. (в. Търговско-Промишлена
Защита, год. XV, брой 754, Варна 5.V. 1927 год.).
Ставчевъ, Б. — „Рибарски съюзъ." (в. Морски Ратникъ,
год, П, брой 29, Варна 15.^.1927 год., стр. 3 и 4),
Славяновъ, Г. — „Вината на бившия ни воененъ флотъ за
създаване българско морячество." (в. Препорецъ, г,

Год. IV. брой. 6.

XXIX, брой 92 и 93, София, априпъ 1927 г., стр. 1 или
в. Отечество, год. VI, брой 328, София б.У.1927, стр. 4).Славяновъ, Г. — „Параходъ на Б. Н. М. С. (Сп. Морски Сго
воръ, год, IV, брой 5, Варна,' май 1927 год., стр. 1—3).
8. В. — „1_'ехро5\1\оп ал ре'т(:ге Я1. Мои1агоу." (1_а Ви1дапе
ГУ-ете аппее, № 1132, 5оНа 22.1У.1927, р, 1).
С. Ч. — „Изъ отчета на втората лътна ученическа колония
въ гр. Варна, организирана отъ Плевенския клонъ на
Б. Н. М. С. отъ 10 юлий до 12 августъ 1926 година"..
(Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 5, Варна, У.1927 г.,.
стр. 4—6).
С. Ч. — „Изъ отчета на Пловдивската детска морска коло
ния, устроена отъ Б. Н. М. С, презъ л-етото 1926 годвъ гр. Созополъ." (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой
5, Варна, май 1927 год., стр. б и 7).
С. Н. И. — „Изъ военните флоти на чуждите държави."
(Сжщото списание, стр. 16—19).
Стояновъ, Д-ръ П. Ив. — „Калол-вчението въ България и
Балчишката тузла." Варна 1911 год. (Издание на Бал
чишката градска община).
Стояновъ, проф Д-ръ П. Ив. — „Морел-вчение." — Л е 
чебни свойства на морето. - Методи на лечението. —
(Книгоиздателство „Акация", ул. „Витошка", № 21,.
София 1926 год, 128 страници, цена 15 лева).
Торосъ. — „Легенда за Черно море." (Сп. Морски Сговоръ,
год IV. брой 5, Варна, май 1927 год., стр. 11).
Трубятчянсквн. — „О вековном ходе магнитного склоне
ния въ поху 1919—1920 г. г. въ районах Балтийского
и Черного морей." (Морской Сборник, Патроград 1921
г„ кн. 7—12, стр. 154—159).
Универсална плгваща турбина, (в. „Дунавска Заря", г_
1, брой 42, Ломъ 1.У.1927 год., стр. 2).
Хрусановъ, М — „Видрата съперникъ на българските ри
боловци." (Сп. Ловна просвъта, год. II, брой 4, София,
1УЛ927 год., стр. 95—97).
Хрнстовъ, Ив. — „Черно море". — Стихове. (Стрелецъ, г
год. 1, брой 3, София. 21.1У.1927 год., стр. 3).
Чолакове, Зл. — „Добруджанска легенда." (Сп. МорскиСговоръ, г. IV, брой 5, Варна, У.1927 г., стр. 10 и 11).
ТПвповенсии. Д-ръ М. — „Търговските сношения между
Италия и България следъ войната и средствата ЗФтехното засилване." (в. Търговско-промишл. гласъ, г.
V, брой 453 и 454, София, II. 1927 г., страница 2, илиИзвестия на Бургазската Търговско-Индустриална Ка.
мара, год. X, брой 47, Бургазъ 22.11.1927 г., стр 2—5)Шишковъ, П. Я. — „Военни транспорти." (Сп. Морски Сго
горъ, год. IV, брой 3, Варна III. 1927 год., стр. 13—15).
Шишковъ, П. Н. — „Морски въпгоси и спорове." (в-къПрепорецъ, год. XXIX, брой 62, София 19.111.1927 год.,
стр. 1 и 2).
Шишковъ, П. Я. —^Съ Ятонския ветроходъ Св. Илия". (Сп
Морски Сговоръ, год. IV, брой 4, Варна 1У.1927 *год,стр. 12—14).
Шишковъ, П Я . — „Съ моторна лодка около- Яфрикг." (в
Препорецъ, г. XXIX, брой 76, София 5.1У.1927 г., стр. 1)
Шишковъ, П. Я. — „Ловъ на китове." (Сп. Светлиьа. год
XXXV, кн. 4 и 5, София 1927 г„ стр. 10—14).
Шишковъ, П. Н. — „Пиратски гнезда." — Разказъ. — (вПрепорецъ, год. XXIX, брой 87, София 19.1У.1927 год.,
стр. 1 и 2).
Ш. — „Една екскурзия по черноморсния бр^гъ". (в. Маке
дония, год. I, брой 165, Ссфия 301У.2927 г., стр. 2).

Рибарското училище на остров ь „Св. Кирилъ" при Созополъ и новостроящетто се
пристанище.
Фот. К. Я. Терзистоевъ 1927 г.

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ:
Известия на Бургазката Търговско-Индустрнетика. — Редакторъ Боянъ Станчевъ. (Варна,
ална Камара, г. XI, брой 1—6, Бургазъ 1927 г.
кварталъ № 581/16). Годиш, абонаментъ 60 лв.
Известия и ступансни архивъ на Министер
в. Тунджа, г. IX, брой 417—420, Ямболъ 1927 г.
ството на търговията, проиишленостьта и
в. Подофицерска защита, год. XII, брой 450—455,
труда, год. VI, брой 14—18, София 1927 год.
София 1927 год.
Зраве и Сила, г. XXIII, брой 13-15, София 1927 г.
в. Дума, год. I, брой 12—20, Ст.-Загора 1927 год.
Ловецъ, год. XXVII, брой 5 - 6 , София 1927 год.
в. Тракиецъ, г. IV, брой 160—167, Ямболъ 1927 г.
Бюлетинъ на Софийския окржженъ съветъ,
в. Тетевенски вести, год. II, брой 19, Тетевенъ
год. V, брой 19, София 1927 год.
1927 год.
Светлина, год. XXXV, кн. 4—5 София. 1927 год.
в. Търговско промишлена защита, год. XV, брой
Природа, год. XXVII, кн. 7 - 8, София 1927 год.
752—754, Варна 1927 год.
Месечни статистически известия на Главната
в.
Странджански
Гласъ, год. I, брой 6, ВасиДирекция на Статистиката въ Царство Бълга
лико
1927
год.
рия, год. XVI, брой 1, София 1927 год.
в. Професионаленъ подемъ, год. I, брой 2—7,
Полезни съвети, год. II, кн. 5 - 6 , София 1927 г.
София 1927 год.
Спортенъ прегледъ, год. IV, брой 7—10, София
в.
Нова
борба, год. I, брой 1, Фердинандъ 1927 г.
-•
1927 год.
в. Машиненъ техникъ, г. I, брой 10, София 1927 г.
Българско овощарство, год. VIII, кн. 3—4, София
Отчетъ за дейностьта на управителния съветъ
1927 год.
на съюза на българските индустриалци презъ
Училищенъ прегледъ, год. XXVI, кн. 1-3 София, .
1927 год. София 1927 год,
1927 год.
Комасация на земите и измерителното дело
Нвтомобилистъ, год. I, брой 6—7, София 1927 г.
у насъ отъ покковникъ о. з. Г. КараюрдаБългарски туристъ, г. XIX, кн. 3 и 4, София 1927 г.
новъ, София 1927 год., стр. 30.
Народно стопанство, год. XXIII, кн. 3—4, София
Осеап сиггеп15 ш ге1аглоп 1о Осеаподгарпу, Ма1927 год.
п'пе Ью1оду, Мег,еогоЮду апй НуДгодгарпу,
Списание на физико-математическото Друже
Ье1
Реаг' Апига! А. Р. 1Ч1Ь1аск. (Издание на
ство въ София, г. XII, брой 6 и 7, София 1927 г.
1п1егпа!юпа1
Нуйго^гарпк Вигеаи, 5реаа1 РиЬЗемедвлие, год. XXXI, кн. 2 и 3, София 1927 год.
Нсагюп
№
19,
Мопасо, Магсп 1927; 50 стра
Юридически прегледъ, год. XXVIII, книжка 3—4,
ници. Цена 0'30 долара.)
София 1927 год.
Общи резултати отъ преброяване на населе
Списание на държавните железници и при
нието въ Царство България на 31.ХН.1920
станища въ България, год. I, брой 10, Со
год. Книга Ь (Издание на Главната Дирекция
фия 1927 год.
на Статистиката, София 1927 год.).
Естествознание и География, год. XI, кн. 5—8,
Общи резултати отъ преброяване на населе
София 1927 год.
нието въ Царство България на 31.ХП.192О
Списание на Българското Инженерно - Архигод.. Книга II. Възрасть, семейно положение,
тектно Дружество, год. XXVII, брой 7—9,
грамотность на наличното население. (СяСофия 1927 год.
щото издание, София 1927 год.).
Ловна Просвета, год. II, кн. 4, София 1927 г.
Статистика на злополуките въ Царство Бълга
Стрелецъ, год. I, брой 1—5, София 1927 год.
рия презъ 1922 год. (Сжщото издание, Со
Нашата конница, год. IX, брой 6—8, София 1927 г.
фия 1927 год.).
Кубратъ, год. II, книга 7—10, Ссфия 1927 год.
Движение на външната търговия на България
Общинска автономия, год. I, кн. 1, София 1927 г.
презъ третото тримесечие отъ 1926 г.. Вносъ
Огнище,' год. VI, кн. 9 и 10, София 1927 год.
и износъ. (Сящото издание, София 1927 г.).
в. Бургазски Фаръ, год. X, брой 1438—1488, Бур
Статистика на работническите надници въ инду
газъ 1927 год.
стриалните предприятия въ Царство Бългав. Варненски Новини, год. XV, брой 948 -1006,
презъ 1924 год.. (Слицото издание, София
Варна 1927 год.
1927 год.).
в. Македония, год. I, брой 123—170, София 1927 г.
Дългьтъ, отъ Емилъ Фаге. (Библиотека „Кубратъ"
в. Варненска Поща, год. X, брой 2600—2660
№ 4. Издание на върховния комитетъ на Бъл
Варна 1927 год.
гарския Нар. Съюзъ „Кубратъ", София 1927 г.)
в. Слово, год. V, брой 1425—1471, София 1927 г.
Морелъчение отъ проф. Д ръ П. Ив. Стояновъ.
София 1926 год.
Търговско-промишленъ гласъ, год. V, брой 461
до 483, София 1927 год.
Кало лечението въ България и Бълчишката ту зла
в. Првпорецъ, год. XXIX, брой 54-100, София
отъ Д-ръ П. Ив. Стояновъ. Варна 1911 год.
1927 год.
1.а Вшдапе, М-егпе аппе*е № 1098—1142, Зойа
в. Наше слово, г. III, брой 112—121, Фердинандъ
1927 г.
01'е гге1е Оапаи, 12 }аЪтцап%, № 5-8, РееепзЬигд 1927.
1927 год.
01е Рогзспипдеп ипо! гогг.$сгт'г.ге, III ]аЪт^ап§,
в Бургазска поща, год. II, брой 257—305, Бур
№ 8 12, ВегНп 1927.
газъ 1927 год.
„,.,„.,.,
1пгогтаНоп5
5оаа1е5, Уо1. XXI, № 10—13, Vо1.
в. Отечество, год. VI, брой 321—328, София 1927 г.
XII,
№
2
5 , Оепеуе, 1927.
в. Кубратъ, год. II, брой 8—10, София 1927 г.
Ладранска стража, год. V, бр. 3—4, Сплитъ 1927 г.
в. Спортъ, год. IV, брой 151 -159, София 1927 г.
ТЬе Сапд Р1апк, Магсп 1927; РиЪНзпес! МопаШу
Църковенъ вестиикъ, год. XXVIII, брой 10—17
Ьу 1пе Ргепсп 1лпе (19 5та{е з*., №\у-Уогк).
София 1927 год.
_
ВиНеНп йе 1а спатЬге де С о т т е г с е Ггапс^изе
Вестиикъ на жената, год. VI, брой 372—281, Со
еп Ви1дапе, 7-ете апп^е, №63—64, Зопа 1927.
фия 1927 год.
1л$(;е
йе5 ЗкаНопз а"ез 5аиуе1ад "йи Мопс! епНег
Съгласие, год. I, брой 1—2, ЛлЪвенъ 1927 год,
ауес
1еиг Еяшретепт е! 1еиг5 РозШопз Ое"оВарненски окржженъ вестиикъ, год. VII, брой
8гар1щие5, раг Айгшга1 А. Р. №Ь1аск. (Вигеаи
44; год. VIII, брой 1-5, Варна 1927 год.
Нускоегаргпяие 1п{егпа{юпа1, РиЬНсаНоп 5р$в. Морски Ратникъ, год. И, брой 27—30, Варна
аа!е № 18, ]апу1ег 1927, №се);
1927 год. — Свободна трибуна на морски въ
проси, факти изъ морето и морска белетри-

СЬДЪРЖДНИЕ: 1) Черноморски вечери отъ Ник. Вас. Ракитинъ; 2) Конференцията—екскурзия за гпмнайналннптЬ учитеЛи отъ Кс. Янковъ: 3) Учителската, конференция въгр. Варна отъ Ст. Бръчковъ; 4) /7рястанища—моряци—ннжинерн отъ Г. Славяновъ; 5) Чифтилеръ отъ П. Павловъ; 6) Разпределение на мор
ските растения и животни отъ Ю. Новоселовъ — превелъ Сава Н. Ивановъ; 7) Капитанката отъ К. Фареръ — превелъ П. Я. Шишковъ; 8) Рибарство и отраслитЪ му- 9) Морски спортъ; 10) Морска новини;
: . : • : ; : : : : . : : : : . : : : : : 11) Морски книгописъ. : : : : : : : : : : : : : : : : :
ъ^п

Отпечатаха се и, се пустнаха въ продажба:

Метеорология Океанография
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отъ Сава Н. Ивановъ
съ Т36 страници
и 30 фигури
Цена 25 лева.

2гЯ

съ 162 страници
и 30 фигури
Цена 30 лева.

еж издание на
Б. Н. Морски Сговоръ.

КНИГИГБ

До нашитъ постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своигв постоянни и слу
чайни сътрудници да иматъ предвидъ следнигв нареждания:
1) Статиите и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа
и по възможность съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ
много поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
'
2) Статиитв требва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 27,
печатни страници отъ списанието. ДЪЛГИТБ статии се оставятъ непрегледани. ,
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницигЬ си
защо статията му не е удобрена, или защо не е поместена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията. •
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Еи пща на М -]ц. Шо п ! 1. М. I и намнратъ сздш! м п й издания:
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Морска библиотека № 1 цена 3 лева
Сп. „Морски Сговор ь" год. III цена 120 л,
Гребане и ветроходство .. ... изчерпана
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
-Правилнйкъ за морскит-Б и
•
Морска библиотека '№ 3 цена 5 лева
рЪчни спортни легиони цена 2 л.
Морска библиотека № 4 цена б лева
Черно море (общодостжпни
Морска библиотека № 5 изчерпана
студии) отъ С.Н.Ивановъ цена 30 л.
Морска библиотека № 6 изчерпана
Морска библиотека Ма 7 изчерпана
Практически указания за;
предсказване на време
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
то от» Сава Н. Ивановъ цена 8 л.
Морска библиотека № 9 цена И лева
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Метеорология отъ Сава Н.
Морска библиотека № 1 1 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. Друмев*
цена 15 л.
Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отправягь на адресъ: Б. Н. М. Сговоръ Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.
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