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Вести изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ
Въ заседанието си на 5.Х.1927 год. Гл. Упр.
Твло реши да се избере „Изпълнителния Комитетъ"
за особенни поржчки, като въ сжщото заседание
се избраха и членовете, които да съставятъ тоя ко
митетъ, а именно : г. г. Петръ Стояновъ, проф. Д-ръ
Ст. Консуловъ, В. Игнатовъ и М. Димитровъ.
Назначението на комитета е:
1. Да застжпва и развива идеит-в и станови
щето на Б. Н. М. С, по всички въпроси на държав
ната политика и дейность въ свръзка съ морето.
2. Да изнася и да се старае да прокарва иска
нията на Б. Н. М. С. както въ Народното Събрание,
тъй и предъ всички фактори на държавното уп
равление.
3. Да действува за даване на морална и ма
териална помощь на Б. Н. М. С. отъ страна на дър
жавата и обществото.
Комитета действува:
1. По предложение на Г. У. Т.
2. По предложение на своя председатель.
3. По решение на самия комитетъ.
4. По молба на Софийския клонъ, възприета
отъ комитета или удобрена отъ Г. У. Т.
5. По молба на всвки другъ клонъ, предадена
на комитета само чрезъ Г. У. Т.
Комитета действува въ кржга на устава, дей
ната програма, съборните резолюции и решенията
на Г. У. Т. За дейностьта си и постигнатите ре
зултати, комитета веднага' донася въ Г. У. Т.
Търново. Клона е избралъ ново Управително
Твло, което на 30 септемврий се е конституирало,.
както следва:
Председатель — Йорд. Пенчевъ, окр. управитель; под. председатель — Ст. Тенекеджиевъ, нотариусъ; секретарь — Никола Михаиловъ, гимн. учитель; касиеръ — Н. Фурна джиевъ, банковъ чиновникъ; ржков. вод. спортъ —• Н. Воденичаровъ, аптекарь.
, | Капитанъ Б. Велизаровъ
Членове. | ^ор. Геновъ — счетоводитель.
За представитель на клона въ гр. Елена е избранъ г. Дечко Шипчановъ — агентъ на Б. 3. Банка.
Клона предприема постройката на фаръ върху
Своето пристанище, което да осветлява освенъ прис
танището, но още и околната мъстность.
На 2 юний по случай 25 годишния юбилей на
Търновското туристическо дружество, подпредседа
теля на клона г. Ст. Тенекеджиевъ е приветствувалъ юбиляритв съ прочувствена речь, въ която
като изтъкналъ общите цели на двете организации
— изучване земните и морскитв богатства, пожелалъ на юбиляритв още по-голъми бждеши успъхи.
Председателя на туристическото д-во г. Ц. Гергановъ въ своятъ отговоръ е заявилъ, че туристите
сърдечно подаватъ ржка, за да може съ взаимни
усилия да се опознаятъ и изпълняватъ земните и
морскигв блага.
Русе. На 17-й, 18-й и 19-й октомври клона е
устроилъ екскурзия до Силистра и Тутраканъ, въ
която еж взели участие 800 души отъ гр. Русе и
други градове отъ Царството. Екскурзията е била
ржководена отъ комитетъ, състоящъ се отъ г. г.
Оджаковъ, Димитровъ и Панчевъ.
Екскурзиантите еж били отведени до тамъ и
обратно Съ влекачите на Русенското пристанище
„Искаръ", „Витъ" и „Цибръ."
Посещението е имало официаленъ характеръ
и приема на гостите е билъ твърде радушбнъ и
сърдеченъ. Комитета е направилъ визити на бив*

шия и сегашни префекти Пучеря и Стату, кмета
на града, разни шефове на учреждения и на бив
шите народни представители Коджабашевъ и Патроновъ.
Въ честь на гостите еж биле устроени фут
болни състезания и дадени два банкета.
Екскурзиантите еж посетили въ Силистра между
другото още и военното сиротопиталище, дома на
героите въ военните гробища, а въ Тутраканъ —
местото, дето еж станали големите боеве презъ м.
септемврий 1916 г. при с. Дайдоръ, дето еж събра
ни коститЬ на 2000 българи и ромжнци въ хубава
гробница-мавзолей.
Както при посрещането, тъй и при изпраща
нето и отъ двете страни еж се държали речи, въ
които се е подчертавало желанието за искренность
и разбирателство.
Екскурзията е завършена твърде успешно и
безъ никакви инциденти.
Клона проучва и скоро ще пристжпи къмъ ор
ганизирането и постройването на ръчни бани.еяашяавшавшюяакаааашяшяашшшшшшяшшт
На 10-й октомври е починалъ въ Русе

Иванъ Ангеловъ
зап. капитанъ 1-и р., бившъ началникъ на морското
машинно училище. Гл. Упр. Твло изказва своитв
съболезнования на близките на покойника, който е
посветилъ ц-влиятъ си животъ на морето и Дунава.

ПРОГРАМА
за конкурса на Българския Народенъ
Морски Сговоръ за написване цикълъ
отъ морски пъхни.
1. Обявява се конкурсъ за написване единъ
цикълъ отъ 4—5 стихотворения — пъсни, които
иматъ за съдържание морето, стремежа и любовьта
къмъ него, живота на моряците и сроденъ сюжетъ.
2. П-вснитв тръбва да бждатъ куплетирани и
да иматъ строго ритмична форма. Желателно е ед
ната отъ твхъ да има формата на маршъ или химнъ.
3. Въ конкурса може да вземе участие всвки
българинъ.
4. Трвбва да се представятъ написани спе
циално за конкурса и неиздавани до сега творби.
5. ПвснигБ тръбва да бждатъ представени найкжено на 1-й мартъ 1928 година, въ Главното Упра
вително Твло на Б, Н. М. С. —•' Варна — улица
„Царь Борисъ" № б. Тв трвбва да. бждатъ напи
сани на пишуща машина и да носятъ мото, а въ отдвленъ.запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и приложенъ къмъ твхъ да се представи името на автора.
6. За преглеждане на представените пъсни се
избира комитетъ — жури отъ 5 члена, двама отъ
които се посочватъ отъ Главното Управително Твло
на Б. Н. М. С, двама отъ писателския съюзъ —
София и едннъ отъ Министерството на Народната
Просввта.
7. За най-хубавия цикълъ се опредвля награда
5,000 лева. Премираниятъ цикълъ става пълна собственость на Б. Н. М. С.
8. Журито избира най-хубавите отъ непремиранитв пъсни и ги препорЖчва за отпечатване въ
сп. „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно
правилника на Б. Н. М. С.
Варна, 23.Х 1.1927 г.

ОтьГ.У.Т» на В. Н.М.С.
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гр. Варна.

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

ОтдЪленъ брой 15 лева.

Урежда
Книжовно-Просвъ-гния отдътгь
Главенъ редакторъ:
Сава Н. Ивановъ.

Г. Славяновъ

РАШКО СЕРАФИМОВЪ
(Споменъ)
Българскиятъ народъ може да се похвали съ
и знаменитъ морски народъ — гръцкиятъ, италиянмного малко, на брой, и съ още по-малко добри
скиятъ, английскиятъ или норвежскиятъ.
по своите качества мо->
Роденъ на 16 януари
ряци. Единъ измежду
1875 г.; презъ 1891 г.
ткзи малцина българи
той свършва V класъ на
беше и покойниятъ Раш
реалната гимназия въ
ко Серафимовъ, запаПловдивъ и бива изпрасенъ капитанъ 1 рангъ
тенъ въ търговското мор
(полковникъ).
ско училище въТриестъ,
като степендиантъ на
Рашко Серафимовъ е
Военното министерство,
чистъ българинъ отъ
да изучи новата, непо
подножието на Балкана
зната и тъмна за бъл
и отъ сърдцето на на
гарина морсканаука.Две
шата родина ; той е рогодини по-кжсно, презъ
денъ тамъ, отъ кждето
1894 год. той завършва
излъзоха най - буднитЬ
съ отличие образова
българи, най - енергич
нието си и се завръща
ните ратници въ всич
въ България, за да за
ки области на българ
почне една у с и л е н а
скиятъ общественъ житворческа' морска дейвотъ; той е родомъ отъ
ность, която продължа
село Аджаръ — Карлов
ва и завършва чакъ до
ско. Това показва, че ле
гробната дъска. Млагендата за негодностьта
диятъ Рашко бива зана българина като мочисленъ въ сжщо така
рякъ е съвсемъ неосно
младиятъ български вователна ; покойниятъ Р.
ененъ флотъ, който до
Серафимовъ, съ д-влата
тогава имаше нъколко
на Ц-БЛИЯТЪ си животъ,
корабчета и бойна про
я опроверга и отхвърли.
слава само на Дунава, но
Стига да се сближи и
не и на морето. Като мор
опознае съ морето, бъл
ски портупей - юнкеръ,
гарина е способенъ да
той на нъколко пжти
обикне водната стихия
бива изпращанъ въ пла
сжщо тъй, както горване съ корабигв на
диятъ нашъ Балканъ или
Българското Търговско
чернозема на нашите
Параходно Д-во, за да
китни полета. Рашко Се
увеличи и разшири своя
рафимовъ бе българинъ
морски опитъ, а сжщо така, да се запознае съ Чер
— морякъ, който, по СВОИТЕ моряшки качества, мо
ното и съседните нему морета, кждето, може би,
жеше да съперничи съ моряците и на най-гордиятъ

Стр. 2

Морски Сговоръ

по-кжсно ще стане нужда да действа за защитата
на своето отечество отъ неговите, дошли по морето,
врагове.
За да попълни своето морско образование и
съ военно такова, т. е. за да бжде не само морякъ,
но за да стане и офицеръ, презъ 1896 г. той бива
изпратенъ въ София да свърши старшиятъ (последниятъ) класъ на Военното Училище. Следъ това
Рашко Серафимовъ е и морякъ и воененъ, но той
още не е напълно оформенъ като морски офицеръ и
затова, въ 1899 год., бива изпратенъ на практика
съ французскиятъ учебенъ фрегатъ*) „Мелпоменъ",
кждето прекарва едногодишно океанско плаване.
Но за малкиятъ български флотъ и това не е до
статъчно ; ний не можемъ да имаме много морски
офицери и за това всЬки единъ отъ ГБХЪ, още по
вече ако той е способенъ, требва да се усъвършен
ствува и да достигне до върховете на всенно-морското изкуство, за да бжде всестранно подготвенъ
и за да развие въ мирно и военно време максимумъ полезна енергия и творческа дейность. За
това, следъ като издържа съ отличие установения
конкурсенъ изпитъ, въ 19С4 г. Рашко Серафимовъ
бива изпратенъ въ Кронщадъ (Русия), кждето за
вършва минниятъ офицерски класъ, а следъ това,
въ 1905 год. остава да завърши и подводниятъ офи
церски класъ въ Либава, като попълва всестран
ната си подготовка на миненъ и подводенъ офи
церъ съ редица плавания като помощникъ и като
командиръ на руски подводни лодки й съ изуча
ване строежа на подводниците въ руските корабо
строителници.
Като младъ офицеръ, Рашко Серафимовъ е
командва лъ учебният ь в-втроходъ въ Черно море
„Ясень", следъ това е билъ старши офицеръ на
княжеската яхта „Александръ 1" на Дунава; въ 1898
год. е билъ изпратенъ въ Франция за дове- дането
на първиятъ и единственъ до сега български кръстосвачъ „Надежда"; отъ 1908 год., въ чинъ лейтенантъ (капитанъ), поема командването на току-що
пострсениятъ миноносецъ „Смъ\ли", а следъ това—„Храбри", чийто командиръ остава до 1913 год., отъ
която дата, като единъ отъ най-способните офицери,
въ чинъ капитанъ-лейтенантъ (майоръ), му се по
верява командването на най-важната часть отъ
флота — Подвижната отбрана, въ която еж влизали:
кръстосвача „Надежда", б-т1зхъ миноносеца, семафорно-наблюдателната служба по бръта, а по-късно
—• и нашите водохвърчила и подводници. На тоя
постъ Р. Серафимовъ остава и въ продължение на
гол-вмата война, до 1917 год., когато поема коман
дването на цъ\пата Черноморска часть, а една го
дина по-кжсно, вече въ чинъ капитанъ I рангъ (полковникъ), му се възлага най-високата военно-морска длъжность въ България — началникъ на Флота
на Н. Величество.
'
Като морски офицеръ, покойниятъ Рашко Се
рафимовъ е притежавалъ ценни качества, които ви
наги еж го отличавали и еж му давали възможность
бързо да се издига по военната йерархическа стълба.
На своето време, той е билъ единъ отъ най-прос
ветните наши военни моряци; независимо отъ това,
че той е училъ въ София, Италия, Франция и Русия,
но познавайки отлично три чужди езика (италиянски, френски и руски) и притежавайки една посто
янна жажда къмъ самообразование и самоусъвършенствание, той е достигналъ до положението да
*) Фрегатъ—лекъ военгнь корабъ отъ ветроходната
епоха, — вЪтроходенъ кръстосвачъ.
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бжде цененъ като нашъ военно-морски авторитетъ.
Презъ 1914 год. той е билъ преподаватель въ висшиятъ морски офицерски курсъ по тактика и стра
тегия; къмъ сжщото време той е работилъ върху
единъ гол-^мъ свол трудъ — „Морска стратегия",
когото е завършилъ, но поради войната и послед
валите я ежбития, не е можалъ да отпечата.
До средата на голомата война, Капитанъ Се
рафимовъ е билъ едничкиятъ специалистъ въ Бъл
гария по подводното дело; убеденъ въ голямото
бждеще на подводните лодки, като оржжие, знаещъ
извънредно важното имъ значение за малките и
финансово слаби морски държави, той още преди
войната е вършилъ една жива агитация за снабдя
ването на българската морска отбрана съ подвод
ници: цЪла редица статии въ вевкидневниятъ и военниятъ печатъ, беседи предъ офицерите отъ вар
ненския и софийския гарнизони, по-кжсно като повиешъ офицеръ и началникъ, ползвайки се отъ слу
жебното си положение, съ непрестанни постжпки и
настоявания, той, най-сетне, въ 1915 година виде
първиятъ резултатъ на своите усилия -— Варнен
ското пристанище започна да се посещава отъ гер
мански подводници и стана техна база за дейст
вията имъ въ Черно море и по отбраната на наши
т е брегове; на следната година ний имахме вече и
първиятъ български подводникъ. Въ оставената отъ
поколниятъ архива има единъ обширенъ трудъ вър
ху устройството, действието и тактиката на подвод
ниците, за съжаление, сжщо така както и Морска
та стратегия, останалъ само въ ржкописъ, безъ да
е могълъ да бжде отпечатанъ.
Съ живъ темпераментъ и буденъ интелектъ,
още при първите си стжпки въ военно-морското
поприще, Рашко Серафимовъ не е могълъ да оста
не безучастенъ къмъ честите по онова време на
падки срещу Флота въ всекидневния печатъ. Преди
войните не само широките кржгове на нашето об
щество, но даже висши военни и мнозина българ
ски държавници имаха смжтно' представлениа за
значението на морето въ културно, стопанско и во
енно отношение, затова често се ноезше мисъльта,.
че военниятъ флотъ е луксъ за" България и даже
се достигна до тамъ, че едно отъ правителствата
ни бе посегнало да унищожи Флота. Срещу това.
пакостно невежество, покойниятъ Серафимовъ неу
морно се е борилъ съ своето убедително и бойко
перо въ военниятъ и всекидневниятъ нашъ печатъ.
Като морски офицеръ, капитанъ Серафимовъ
се е отличавалъ и съ качеството на примерна храбрость срещу врага и крайна решителность въ бор
бата съ морската стихия. При обявяването на Бал
канската война, още на б октомврий той се впуска
въ открито море съ своя миноносецъ да разузнава
и предизвиква неприятелската турска ескадра; на
8 октомврий следъ пладне, подъ артилерийския
огънь на големите турски кораби, той не се поко
лебава да излезе въ морето и да търси възмож
ность да атакува противника; на 8 ноемврий, найбележитата дата въ историята на военниятъ ни флотъ,
той участва съ миноносецъ „Строги" като доброволецъ *)' въ дръзката минна атака срещу „Хамидие". По-късно, презъ световната война, като на
чалникъ на отряда миноносци, въ продължение на
*) Командваниятъ отъ него м-цъ .Храбри", нвколко
дена преди това е получилъ сериозна повреда при едно
нощно плавание въ лошо море и е останалъ на поправка
въ пристанището.
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много нощи, не смущаванъ нито отъ студа на зим
ните месеци, нито отъ непрогледния мракъ, нито
отъ яростьта на морето, той е кръстосвалъ съ ц-Ьлия отрядъ далечъ въ открито море да търси и
атакува противника, като съ това му даде да раз
бере, че предъ българските брътове има единъ ви
наги буденъ стражъ, който ги пази. Неприятельтъ,
обаче, е билъ твърде предпазливъ и не е далъ
възможность на българските моряци, водени отъ
кап. II р. Серафимовъ, да покажатъ, както въ 1912
год., своята храбрость и безпределна любовь къмъ
родината.
Най-ясно изпъква фигурата на покойниятъ Се
рафимовъ като морякъ; тукъ той показва качества,
които малцина, преди и следъ него, еж притежава
ли. Той като че ли беше закаленъ въ свирепите
бури на Северните морета, като че ли бе откжснатъ отъ бреговете на Норвегия или Англия; него
никога не го спираше беенуващото море, напротивъ,
то като че ли му доставяше удоволствие и той
спокойно браздеше неговите водни хълмове и до
лове съ своите малки сто-тонни черупки — миноносците. Имало е случаи, когато слабите корпуси
на тия малки плаващи еждове еж трещели и еж
заплашвали да се разкжсатъ подъ напора на гроз
ните морски вълни, сърдцата на мнозина по-млади
моряци еж се свивали отъ страхъ всредъ свирепа
та буря и заедно съ по-старите, т е безспокойно
еж поглеждали къмъ своя началникъ на отряда; —
очите на целата обслуга еж насочени къмъ него,
всички следятъ погледа му, движенията му, чакатъ
да чуятъ думата му, но по лицето на този малъкъ
морски богъ- не трепва нито единъ мускулъ, той е
съвършенно спокоенъ, даже веселъ, нито жестъ,
нито звукъ издаватъ некакъвъ признакъ на безпо
койство; хладнокръвието му никога не го напуща,
то заразява всички на кораба и бушуващето море
не е вече тъй страшно . . .
Капитанъ Серафимовъ изпъкваше и въ част
ния животъ; неговиятъ домъ бе винаги отворенъ
за близки, познати, съслуживци, другари и подчи
нени; тамъ всекога бе светло, приятно, весело; все
ки се чувстваше непринудено, като между близки
хора. Въ това направление, за семейството и домътъ му, твърде много се дължеше на неговата
спжтница въ живота, •— високо образована и от
лично възпитана жена.*)
Това обаче, за което потомството най-много
ще благодари на покойния Рашко Серафимовъ, то
е, че той пръвъ хвърли всредъ българите искрата
на морската идея. Той, заедно съ другъ единъ скжпъ
покойникъ — Лейтенантъ Лнтоновъ и съ живиятъ
виденъ деецъ на Морския Сговоръ, професоръ Ст.
Консуловъ, те тримата беха идейните бащи на шесть
години по-кжено създадената организация на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ. Още презъ вре
ме на междусъюзническата война, следъ като ата
ката на „Хамидие" бе ослепила съ блесъка си за
спалото съзнание на българина за значението
на морето, когато въ Търново се основа фонда
„Народенъ крайцеръ Отецъ Паисий", Рашко Сера
фимовъ въ Варна става най-ревностенъ организаторъ
и проповедникъ на фонда и неговите идеи. Една
година по-късно, съ Лейтенантъ Лнтоновъ и про
фесоръ Консуловъ, те замислятъ основаването на
Морска Лига или Съюзъ, съ задача да пропаган
дира значението на морето въ България. И тримата
*) Г-жа Тира Серафимова е авторка на неотдавна
излязлата хубава книжка .Естетика и Култура*, — издание
на книгоиздателство «Якация*.
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почватъ една оживена печатна дейностъ въ военниятъ и всекидневните вестници. Най-силно застжпваната и отъ тримата идея е била заселването на
морските ни крайбрежия съ българи и развитието
на риболовството. Те много правилно еж сметали,
че за да се закрепятъ българите по морския брвгъ,
темъ непременно требва да се осигури некакъвъ
доходенъ морски поминъкъ и като такъвъ еж сочили
риболовството. Особенно много еж привличали по
гледите на тримата апостоли Беломорскиятъ ни
брегъ и Яхж-Челебилските българи, които лете еж
работили полска работа, а зиме еж се спущали отъ
Родопите къмъ брега, за да се занимавать съ ловитба на риба въ Белото море.
Презъ време на големата война делностьта
на тройката отслабва, за да се засили наново къмъ
края на войната: на 3 мартъ 1918 год. те издаватъ
позивъ къмъ българското общество —• „Мисли за
заселване морските брегове и за създаване бъл
гарско модерно риболовство", съ когото канять
съзнателните българи, симпатизиращи на идеята,
на заседание въ София за оснозаване комитетъ,
който да се нагърби съ оежществяване следната
програма:
1. „Създаване народно морско риболовство на
Бело море, като се засели брега му съ българи —
рибари, главно отъ родопските села, на които да
се дадатъ условия за бързо стопанско засилване;
2. Създаване практично рибарско училище за
сираците отъ войната и децата на инвалидите;
3. Създавание условия за модерни крупни ри
боловни предприятия и рибна промисъль;
4. Бързо прокарване на единъ законъ за ри
боловството, който да отговаря на днешните негови
нужди, съ огледъ къмъ онародностяване бждещето
морско риболовство".
По-отблнзо съ закона за риболовството се е
занимавалъ професоръ Консуловъ и неговите усилия
еж успели, като въ 1321 год. се прокарва новия
„законъ за риболовството". Съ идеята за рибар
ското училище се е занимавалъ предимно капитанъ
Серафимовъ, той още въ 1915 год. пише статия въ
„В. Известия" за това училище и тамъ чертае една
програма за неговото създаване и развитие, която
днесъ почти буквално е реализирана. Независимо
отъ обществениятъ пжть, за това училище той е
работилъ и по служебенъ редъ, като виешъ флот
ски началникъ. Той е проектиралъ създаването на
това училище къмъ Флота, като една отъ неговите
Специални школи. Той бе почти осигурилъ откри
ването на училището и бе подготвилъ всичко за
неговото първоначално обзавеждание, когато дойде
разформироването на Флота и за да не загине за
едно съ флота и това младо училище, то се пре
даде на м-вото на земледелието, което го откри
две години по-кжено, презъ 1921 год. Днешното Ри
барско училище въ Варна съ право се счита рожба
на покойниятъ Рашко Серафимовъ. Наредъ съ гри
жите за Рибарското училище, пакъ по служебенъ
пжть, той още въ 1919 год. повдига въпроса за съз
даване на централно държавно учреждение, което
да ржководи развитието на нашето мореплаване и
морски промисли, въпросъ, който и до днесъ зани
мава умовете на компетентните лица и учреждения.
На Капитанъ I р. Серафимовъ не било еждено
за дълго да остане да работи на общественото по
прище; прослужилъ 24 години въ Флота, започналъ
почти съ неговото зараждане, той требваше да свър
ши службата си съ неговото унищожение. Въ края
на 1919 год. той „съ душевна мжка се раздели отъ
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любимия си Флотъ; този човъкъ съ силна воля и
дисциплина не можа да удържи сълзите си, защото
флотътъ б-еше негова религия, негова светиня, а
той щеше да вижда този неговъ храмъ вече само
отдалеко, щеше да прави служението си не въ него,
а извънъ него" (изъ писмото на най-близкия нему
човекъ).
Излезълъ въ гражданскиятъ животъ, Рашко
Серафимовъ не можа да се сприятели съ сушата,
морето му бъ1 станала вече втора природа и той се
отдаде пакъ нему съ всичката своя още младенче
ска енергия; той пожела да докаже не само съ пе
рото и съ словото си, а вече и на дъло, какъ треб
ва да се служи на морската идея; вложилъ всич
ките си спестявания за покупка на единъ малъкъ
корабъ, той, съ своятъ моторенъ ветроходъ „Тритонъ", започна една нова дейность —• търговско мо-
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реплаване въ Черно море подъ българско знаме.—
Въпр-вки извънредно тежките условия, при които е
поставено плаванието на българскиятъ морякъ и подъ
българско знаме, поради липса на всвкаква закрила
и подръжка отъ страна на българското законода
телство, той не се отчая, а продължи трудното дъло
съ една настойчивость и упоритость, достойни за
удивление.
Заразилъ се отъ холера, на 30 май 1922 год.
Рашко Серафимовъ почина въ Одеското пристанище
на своятъ „Тритонъ", като войникъ на поста си.
Загина той далечъ отъ родниятъ брътъ, но неговия
блъстящъ примъръ за дълго ще освътява пжтя на
по-младите негови последователи. Не само неговата
жена и деца, които той тъй много обичаше, ще има да
се горд-вятъ съ него; той завинаги ще остане една
гордост ь и за българското морячество.

Созополъ и околнитъ острови съ новопостроеното Рибарско училище.
Фотогр. К. Я. Терзистоевъ, 1927 г.
Д-ръ Г. Петковъ

^КРИЗАТА ВЪ ТЪРГВОСНОТО МОРЕПЛАВАНЕ.
Големата европейска война между другите
важни промени въ политическия и стопански жи
вотъ на народите предизвика и едно чувствително
изменение въ мореплавателната мощь на ГОЛГБМИТБ морски държави. Войната съ подводници на
мали чувствително търговските флоти на Янглия и
Франция. Победена Германия требваше да изгуби
почти целия си съставъ отъ търговски параходи
отъ значение по силата на наложените й договорни
условия. Срещу това пъкъ Съед.-Щати и Япония
уагюса да засилятъ значително своите търгов
ски флоти и чрезъ разширеното си мореплаване
да проникнатъ въ дотогавашните пазари на Ннглия,
Германия и Франция и ги завладеятъ.
Периода на реставриране материалната култу
ра следъ войната се характеризира съ едно разви
тие, извършващо се подъ знака на два важни де
виза : увеличение добива на суровите материали и
•засилване строежа на търговски флоти. Липсата
на материали и на транспортни средства се чув
ствуваше еднакво.
Но докато въпросьтъ за суровите1 материали
и твхното разпределение представляваше една меж
дународна проблема, поставяна не еднъжъ за раз
глеждане въ международните стопански конферен
ции, строежътъ на търговски параходи бе една чис
то национална задача. И всеки народъ се стреме
ше да си я разреши съобразно условията и налич
ните материални сили. Стремежа къмъ разширение

на търговските флоти почиваше върху съзнанието,
че това е необходима предпоставка за завладяване
на международния пазаръ и усигуряване икономи
ческо търговско господство въ свъта.
Това бе за победителките страни Франция,
Янглия, Съединените Щати и Япония. За Герма
ния, осакатена въ нейното мореплаване, въпросътъ
за засилване на корабостроителството бъ въпросъ
за спасението на страната отъ икономическа гибель.
Така бъха създадени психологическите и мате
риални условия за засилено корабостроителство въ
голъмитъ модерни държави, изразило се до едно
безогледно надпреварване.
Въ резултатъ на всичко това наличностьта на
тонажа въ търговския флотъ въ света днесъ е зна
чително по-голъмъ, отколкото преди войната. Този
тонажъ зъзлиза за 1926 г. на 64'8 мил. тона срещу
49 мил. тона за 1914 г. —- едно увеличение съ-30°/0.
Освенъ тази наличность на търговски тонажъ, къмъ
края на м. декември 1926 г. въ ГОЛЪМИТБ корабо
строителници имало въ строежъ въ: Янглия 760,000
тона, Германия 644,000 тона, Съед.-Щати 151,000
тона, Франция 143,000 тона, Холандия 145,000 тона
и Италия 239,000 тона.
Почти всички морски държави успЪха да увеличатъ значително своите търговски-флоти, съ из
ключение на Янглия, която релативно е останала
назадъ спръмо общия световенъ тонажъ. Докато
презъ 1914 год. английскиятъ търговски флотъ е
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съставлявалъ 2/5 отъ този на Ц-БЛИЯ СВ-БТЪ, сега той
представлява само '/зНай-много успаха да развиятъ своятъ тървовски
флотъ С.-Щати, увеличавайки го отъ 1'8 мил. т.
презъ 1914 год. на 11 "1 мил. тона презъ 1926 год..
Въ това направление не по-малко завидна дейность
прояви и Германия, която отъ 5,098,000 тонажъ въ
1914 г., изгубенъ почти Ц-БЛИЯ презъ 1919 г., успъ
къмъ ср-Ьдата на 1926 год. да си създаде единъ
новъ търговски флотъ отъ 3,049,000 т.. Италия сжщо
така зарегистрира презъ следвоенния периодъ едно
засилено корабостроение и презъ миналата година
дори надмина Германия, заемайки пето М-БСТО следъ
Съединените Щати, Днглия, Франция и Япония.
Това безогледно засилване на корабостроителството неизбЪкно требваше да доведе до едно
излишество въ световния търговски тонажъ, надвишаващъ нуждите на морския транспортъ. Споредъ
официалнитъ статистически данни отъ международ
ното бюро на труда при О. Н. световната търговия
презъ 1925 г. се е увеличила само съ 4'5% спрямо
положението преди войната, а презъ 1926 год., го
дина на стопанска криза и депресия, отново е на
малъла, когато търговския флотъ на целия свътъ
се е увеличилъ, както изтъкнахме по-горе, съ 30°/0.
Този излишекъ на търговски параходи става
още по-чувствителенъ, като се вземе предъ видъ
големите технически и плавателни предимства на
новите~кораби. Благодарение на трескавото корабостроителство отъ войната насамъ днесъ най-го
лямата часть отъ търговските флоти на ОТДЕЛНИТЕ
държави се състои отъ сравнително нови кораби.
По-вече отъ половината кораби на търговскиятъ
флотъ въ свъта се състои отъ кораби по-нови отъ
10 годишни, а въ С. Щ. ТБ съставляватъ дори
67'6°/о и въ Германия бО^9/» отъ целия имъ тър
говски флотъ.
Онова, което е най-характерно въ модернизи
рането на търговското мореплаване следъ войната,
е заместването парата съ двигателната сила на дизе-ловия моторъ и каменигЪ вжглища, като гориво,
съ петролни деривати. Това техническо нововъве
дение повдигна значително скоростьта на новите
кораби, както и спестяването въ твхната товарна
вмъттимость. Докато презъ 1914 год. тонажа на мо
торните кораби съставляваше 3"1°/(, отъ Ц-БЛИЯ тър
говски флотъ на св^та, сега сжщия възлиза близо
на една трета.
Това повишение въ скоростьта на новите мо
торни кораби, както и увеличената вмъхтимость на
СЖШИТБ, допринесоха още по-вече за излишека въ
търговския тонажъ, значително надвишилъ нужди
те на морската търговия. Кризата отъ този изли
шекъ почва вече да се чувства и то най-значител
но, гдето корабостроението въ последно време се е
най-много увеличило. Така, С.-Я С. Щатиб-вха прину
дени да изтеглять изъ употребление по-вече отъ 4
милиона тона търговски кораби и по-голямата часть
да унищожатъ. Л голямата американска компания
\МНпе 51аг Упе бе принудена въ последньо време
да продаде всички свои параходи съ ВМ-БСТИМОСТЬ
около 500,000 т. на британския КоуаЬМаП — концернъ за близо 4,600 мил. лева. Въ Лнглия, Япо
ния, Норвегия и др. една гол-вма часть отъ търгов
ския имъ флотъ стои неизползванъ. Правятъ се
вече опити чрезъ разбирателство на международна
база да се отеглятъ отъ навигацията ИЗЛИШНИТЕ
кораби.
Това положение не можеше да не се отрази
върху размерите на морскитв навла. Докато цениТБ на всички стоки показваха едно увеличение спр-Ь-

мо положението отъ преди войната, то тарифите на
навлата оставаха надире. Въ Германия, съ изключе
ние времето на английската стачка, ТБ дори не мо
жаха да стигнатъ положението преди войната. Бър
зия строежъ на нови кораби и създадения отъ но
во излишекъ въ търговския тонажъ влияеше деприсирующо върху навлата. Споредъ английското
списание „Тпе Есопоггпз*" индексътъ на фрахтовеТБ тарифи презъ февруарий т. г. е билъ 120"5*/0,
т. е. едно покачване едва само съ 20'5% спръмо
положението преди войната. Този индексъ, който
далечъ остава задъ общия индексъ въ повишение
цените на стоките (158'/„), показва най-релефно
големия кризисъ въ търговското мореплаване, предизвиканъ не толкова отъ общата икономическа
стагнация, която отъ създаденото вече и чувства
що се надпроизводство на търговския тонажъ. До
колко едно разбирателство на международна почва
между параходните компании, корабостроителните
концерни и трусове ще допринесатъ за изживЯване
на тази криза, остава още единъ висящъ въпросъ.
Едно е безпорно, че това положение повлия твър
де много за промЪната въ досегашната политика
на субсидиране корабостроението отъ страна на
държавите.
Бившия канцлеръ на Германия Д-ръ Куно треб
ваше да заяви съ една откровеность предъ конгре
са на корабоплавателитЬ, че германското корабо
плаване не требва по-вече да се осланя на субвенЦИИТБ отъ държавата. Въ Янглия не отдавна бе отм%ненъ закона за държавните гаранции за достав
ки на кораби въ чужбина. Тоже и Италия предъ
наличностьта на пръком-врно ГОЛ-БМИТБ строежи на
кораби преустанови, макаръ и временно, субвенциИТБ на своите корабостроителници.
Съ това се премахва една отъ причините за
тъй бързо и несъразмерно нарастване на търгов
ския тонажъ въ света. Защото въ това отношение
политиката на държавното поощряване корабостроителството упражни сжщото влияние въ развитието
на търговския флотъ, както системата на защитителнитв мита върху националната промишленость.
Въ тези перипетии на търговското мореплава
не почватъ неизбеждно да проявяватъ своето влия
ние господствующитв въ общия стопански животъ
икономически закони на конкуренцията.

Край Созополъ

Фот. К. Н. Терзистоевъ
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НОРАБОПЛАВАНЕТО ПО ДУНАВА
. Международниятъ уставъ за плаването по Ду
нава е вявзълъ въ сила на 1-й октомврий 1922 г„
Той се прилага подъ контрола на международната
Дунавска комисия, която простира своята юрисдик
ция отъ Бранла до Улмъ, пункть отъ който Ду
нава започва да става плавателенъ.
Отъ Браила до устието на Дунава при Черно
море плаването по тая ръка се контролира отъ Ев
ропейската Комисия, учредена по силата на парижкиятъ договоръ отъ 1856 год.
Международната Комисия се е събрала на 18
мартъ т. г. въ Стразбургъ, за да разгледа рабоТИТБ, които ще тръбва да се извършватъ за разширочаване и удълбочаване, посредствомъ канали,
коритото на Дунава при Желъзнитв врата.
По силата на Версайдекия договоръ въ тая
Международна Комисия еж представени не само
прибръжницитв на Дунава, но още и великитъ сили
Франция, Англия и Италия.
Известно е, че следъ н-вколко години ще бжде
привършена постройката на единъ каналъ, който
ще съедини Реннъ чрезъ Мапнъ съ Дунава. По тоя
начинъ Черно море ще блзде въ првко съобщение
по вода съ Северно море и корабите ще могатъ да
отиватъ отъ едното море до друго, преминавайки
цъла Европа по една дължина около 3,500 кило
метра. Търговските сношения на Централна и За
падна Европа съ Юго-източните страни отъ тоя
континентъ, като България и други, ще станатъ то
гава по-интензивни и много по-лесни. Яла за по
стигане на това тръбва да се преодолъять две го
леми препятствия: удълбочаването на дунавското
устие въ подвижните ггвсъци при Черно море и пре
пятствието на Жел-взнитв врата при ср-едното течечение на Дунава. И действително, отъ Черно море
до Браила, Долниятъ Дунавъ има 1,ЗСО мтр. сръдня
широчина, т. е. той е по-широкъ отъ Босфора, кой
то има само 700 метра ширина при Румели-Хисаръ
и Дарданелите, които иматъ само 225 метра ши
рина при Чанакъ-Кале. Напротивъ тия проливи
иматъ по-вече отъ 100 метра дълбочина, до като
Долниятъ Дунавъ има ср-вдна дълбочина, въ това
число и Сулинскиятъ каналъ при устието на ре
ката, 7*5 метра, което при все това дава възможножность на големите кораби, съ водоизмъстване
бООО тона да могатъ да отиватъ на горе по Ду
нава до Браила.
Поне такава е била нормалната дълбочина на
тая р-вка и на Сулинския каналъ въ продължение
на двадесетътв години, които предшедствуваха вой

ната ; обаче следъ световно стълкновение, работите
по разчистването на Сулинския каналъ се извърш
ватъ по начинъ не тъй съвършенъ, та дълбочината
на Долния Дунавъ е намал-вла на б метра.
Отъ Браила до Турно-Северинъ, корабите отъ
2,000 тона могатъ да циркулиратъ свободно по Ду
нава, защото сръднята дълбочина на тая ръка въ
това пространство достига 2*5 метра. Яла по-нагоре
отъ тая мъстннеть се намиратъ прочутите Желъзни
врата, гдето среднята дълбочина на Дунава не над
минава 1*5 метра.
Тукъ преминаването е възможно само съ-шле
пове или кораби, които не надминаватъ 800 тона.
Въпреки тая несгода, Дунавскиятъ трафикъ се уве
личава тукъ всъка година. Въ 1923 година той е
билъ общо 5ОО,ОСО тона, а въ 1926 година той е
достигналъ общо 1'/2 милиона тона. Достатъчно
би било да се удълбочи коритото на Дунава при
Железните врата и при Сулина за да се увеличи
още повече тоя трафикъ.
Яла освенъ тоя важенъ въпросъ, другъ не помаловаженъ въпросъ занимава по настоящемъ прибръжницитв на Дунава. Това е подобрението на пла
ването съ параходи по тая ръка. За сега то е тъй
несъвършенно, че макаръ стойностьта на транспорта
на стоките по Дунава (по-вода) да достига до 7 5 %
отъ стойностьта на транспорта по железницата, все
пакъ предпочита последниятъ като по-бързъ и поредовенъ.
Съ цель да се подобри плаването съ параходи
по Дунава, Германските, Явстрийскитв и Унгар
ските параходни компании не отдавна еж образували
единъ картелъ за плаване съ параходи по Дунава,
къмъ който се е присъединило и едно английско
сдружение „за плаване съ параходи по Дунава", ко
ето е турило вече на разположение на по-горе спо
менатите сдружения (Австрийски и Унгарски) сумата
580,000 лири стерлинги, съ цель да се усъвършен
ствува и подобри тая служба. Тоя картелъ има понастоящемъ по Дунава 92 парахода за пренасяне на
пасажери, 34 парни влекача и 741 шлепа за пре
насяне на стоки, възлизащи общо на 58,000 конски
сили, и които могатъ да пренасятъ изггвло
512,000 тона.
Една отъ целите» на тоя картелъ е да премах
не вредната конкуренция между Германските, Яв
стрийскитв и Унгарските сдружения за параходно
плаване по Дунава. Тръбва да забележимъ, че гер
манското, австрийското и унгарското правителства
подкепятъ въ широкъ размъръ сдруженията на сво-
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итв сънародници за параходно плаване по Дунава,
било като имъ доставя една часть отъ капиталите,
които имъ еж нужни, било, както прави унгар
ското правителство, като имъ отпуща годишни суб
сидии, понякога твърде значителни, между другото
за да имъ дадатъ възможность да построятъ нови
параходи за СВОИТЕ нужди. По примъра на картела
Югославянското, Чехословашкото и Румънското
сдружения за параходно плаване по Дунава, еднак- •
во подпомагани отъ съответнитв ни правителства,
сжщо еж сключили неотдавна помежду си единъ
подобенъ картелъ.
Ромънското правителство е отишло още подалечъ. Съ цель да привлече въ полза на Ромънския Дунавски трафикъ, то е решило да обяви за
свободни, Изц-Бло или отчасти, СВОИТБ пристанища
на Дунава—Гюргево, Галацъ и Браила — и Кюстенджа на Черно море, а освенъ това да намали
значително транспортните тарифи за стоките по
железницата, която свързва Дунава съ Кюстенджа.
И Турция отъ своя страна проектира да при
влече къмъ Цариградъ търговията на гоявмия воденъ пжть Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, като създаде
въ тоя градъ едно свободно пристанище.
п. Нечаевъ

:
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България би требвало въ най-скоро време да
вземе отъ своя страна целесъобразни мърки, за да
може тая търговия да мине презъ нейнитъ приста
нища. Всички природни предимства еж на нейна
страна, както ние неотдавна обяснихме.
Най-късиятъ пръкъ пжть за търговията на цен
трална Европа съ близкиятъ изтокъ е оня, който ми
нава презъ Русе на Дунава и Варна на Черно море.
Пжтя Русе — Варна — Цариградъ е само около
600 километра, а оня чрезъ Русе—Сулина—Цари
градъ е около три пжти по-дълъгъ, безъ да се сме
та, че струва още по-скжпо поради задължи
телното заплащане отъ всеки корабъ специални
такси за подържане на Сулинския каналъ. Нужно
е прочее въ най-скоро време да се организиратъ въ
Русе и Варна свободни пристанища за чуждестран
ни стоки и се намалятъ желъзнопжтнитъ тарифи
отъ Русе до Варна. Предимството за преминаване
на тоя трафикъ отъ Европа и Близкия изтокъ презъ
нашите пристанища би било грамадно и благотвор
но въ вевко отношение и преди всичко би дало голъмъ подемъ за износъ на превъзходните българ
ски каменни въглища.
Преведе отъ „1_а Ви1даНе" Н. П. Ивановъ

зЗ
подводно или възходящо
ТЕЧЕНИЕ.*)

Въ статията на г. С. Н. Ивановъ „Подводни
течения въ Черно море"1) е изложена хипотезата на
руския хидрографъ Скаловский, съгласно която се
предполага, че долното босфорско течение достига
до северните и северо-източнигв бр-вгове на Черно
море. Своята хипотеза г. Скаловский гради главно
върху факта, че понъкога при Кримския и Кавказ
кия бръгъ на повърхностьта на морето избива вода,
която по температурата си се отличава отъ нормал
ната такава за даденъ сезонъ на годината: презъ зи
мата тя е относително топла, а презъ лътото студена.
Г. Скаловский свързва това явление съ дол
ното . босфорско течение, като допуща, че послед
ното избива на повърхностьта около горепоменатитв
брегове. Съ други думи, г. Скаловский предполага,
че „ненормалната вода" покрай бреговете не е отъ
мъстенъ произходъ, но се донася отъ Босфора съ
подводното босфорско течение.
На пръвъ погледъ предложението на г. Ска
ловский се представлява за доста правдоподобно,
обаче по-внимателния анализъ довежда до други
заключения.
Отъ даннитъ на г. Скаловский се вижда, че
„ненормалната вода" се появява на повърхностьта
само тогава, когато духа енленъ вЪтъръ отъ брЬга.
При морски вътъръ такава вода не е била наблю-

*) Бележка на редакцията.
Редакцията на списанието «Морски Сговоръ' макаръ
да не сподвля напълно мнението на г-нъ Ял. Нечаевъ по
въпроса за хипотезата на г-нъ Скаловский относно под
водното течение въ Черно море, все пакъ дава мвсто на
статията му, водима отъ желанието да се осввтли и под
тикне къмъ научно изследване единъ въпросъ, който може
да има голвмо практическо значение за насъ. Г-нъ Не
чаевъ не дава обяснение на всички явления, които взети
вкупомъ еж довели г-нъ Кап. II р. Скаловски до хипоте
зата му за подводното течение въ Черно море, а се спира
само върху нвкои отъ тъхъ, които естественно, взети по
отдвло, биха могли да иматъ и друго обяснение.

Отъ редакцията.
1) Напечатана въ бр. № 5 въ сп. Морски
1927 год.
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давана. Това е първото важно обстоятелство, което
требва да се отбележи. Второто е, че изби-.
ването на водата съ ненормална температура не е
нъщо специфично само за северните бръгове, но се
наблюдава и въ другитъ райони на Черно море, а
въ частность и по нашето крайбрежие. И тукъ, както
по Кримския и Кавказския бръгове необходимото
условие е силенъ брегови вътъръ.
Широкото разпространение на феномена и на
еднообразието на условията, при които той изниква,
мжчно се съгласуватъ съ хипотезата на г. Скалов
ский, понеже необходимо е да се допусне, че под
водното течение омива всичитъ бр-вгове на Черно
море. Явяването пъкъ на подводното течение по
край нашия бръгъ е съвършенно невероятно, поне
же благодарение на въртението на земята течение
то се отклонява не на западъ, а на изтокъ.
На какво, въ такъвъ случай, може да се дъл
жи избиването покрай бреговете на вода съ ненор
мална температура?
Причината е на лице; — силенъ в-втъръ отъ
брега. Този вътъръ откарва повърхностната вода
навжтре въ морето и чрезъ това предизвиква дохаждането къмъ повърхностьта и бръга на вода отъ
по-дълбокитв пластове, която презъ зимата е потопла, а презъ лътото е по-студена, отколкото тая
на повърхностните пластове. Това явление се нари
ча „възходящо течение". Силата на възходящето те
чение е въ тъсна зависимость отъ силата на вътъра
и въ нъкои случаи засъга доста отдалечени и дъл
боки пластове на водата. Проф. Крюмелъ посочва
следнитв характерни примъри: — На 9.\/И.1875 въ
околностьта на Мемелъ (Германия) вследствие на
силенъ брегови в-втъръ температурата на морето
покрай бръга е спаднала презъ едно денонощие отъ
19° до 8°, а презъ последните дни дори. до 6°. Сжщата температура 6° е била намерена на около 35
мили отъ бръга на дълбочина отъ 70 метра. Експе
дицията на Шаленджера презъ 1873 г. е установи
ла при СЖЩИТБ услевия, че температурата на вода
та по Яфриканското крайбрежие е спаднала отъ 17°
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до 10°. Последнята температура е намерена въ от
крития океанъ на дълбочина 90 метра.
Въ Черно море разликата въ температурата,
предизвикана отъ възходящето течение, може да
достига до 9° — 10°, като въ движението, вероят
но, се ангажирватъ пластовете до 40 — 50 метрова
дълбочина, а може би и още по-вече.
Яко допустнемъ, че отбелязаното отъ г. Скаловский явление е свързано не съ подводното босфорско, а съ възходящето течение, то съ това лесно
се обясняватъ и другите негови особености.
Споредъ г. Скаловский „ненормалната вода"
избива най-често около носъ Тарханкутъ (въ райо
на на Тендра и Евпаторийския заливъ), а най-р-вдко по южното крайбрежие на Кримския полуостровъ.
Наблюденията на г. Скаловский засЬгатъ главно
зимния периодъ, когато преобладаватъ вътрове отъ
СИ и С. СИ. Я тия ветрове еж брегови за района
около носъ Тарханкутъ, и следователно, требва да
предизвикатъ тамъ възходящите течения. СжщигЬ
вътрове по-малко засътатъ южния брътъ на Крим
ския полуостровъ, който е защитенъ съ високите
плани (на това се дължи топлия климатъ на „рус
ката Ривиера") и тамъ крайбрежието е по-свободно
отъ възходящигЬ течения.
Ветровете отъ Северо-изтокъ и Северъ-североизтокъ, еж брегови и за Новоросийскъ, кждето зим
но време достигатъ до силата на ураганъ: — „бо
рата". Вече арпоп може да се очаква, че презъ
време на бората разликата въ температурата на во
дата требва да бжде твърде значителна. Г. Скалов
ский констатира това, обаче увлеченъ отъ своята
хипотеза дава други обяснения. Споредъ него зим
ната бора изниква благодарение на явяването въ
района на Новоросийскъ на топлата вода. Ясно е,
че въ своето обяснение г. Скаловский е взеяь при
чината за следствие и обратното, понеже именно
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бората, която духа отъ бръта, предизвиква избива
нето на топлата вода презъ зимата. Презъ топлия
сезонъ на годината бората докарва на повърхностьта студената вода.
Споредъ г. Скаловский една отъ особеностите
на подводното течение е, че то носи съ себе си
много риби отъ Мраморното море и че, когато те
чението се явява покрай бръта, то се лови много
•скумрия. Богато ли е въ това отношение подводно
то босфорско течение, не мога да кажа. За района
на Скагеракъ и Категатъ, кждето има сжщата сис
тема на теченията, както въ прибосфорския участъкъ, Д-ръ Иохансонъ е доказалъ, че скумрията не
се движи съ водите на подводното течение. Но, че
възходящото течение, което присмуква къмъ брега
по-дълбоките и по-отдалечените пластове на вода
та, е благоприятно за лова на нЪкои риби, това е
фактъ, който между друго е доказанъ отъ менъ за
скумрията. Така напримеръ съ таляна „Какодива"
около Варна презъ 1923 год. беха получени след
ните резултати: за 11 дни, когато имаше възходя
щото течение, беше уловена 88'9% отъ целия скумриенъ ловъ, а за 26 дни, когато това течение липс
ваше, — само 11"1°/«.
Г. Скаловский привежда една цитата отъ „Кримский вестникъ" въ която се казва, че водата, коя
то избива на повърхностьта покрай брега, е бога
та съ кислородъ и има освежающа миризма На
озонъ. Това споредъ мине е явна грешка, защото
по-дълбоките пластове на водата съдържатъ много
по-малко отъ тия вещества, отколкото повърхност
ните. Специалната меризма, която се осеща, азъ
твърдя, че се дължи на приежтетвието на органич
ните вещества, съ каквито водата отъ дълбоките
пластове е доста богата. Сжщата меризма се чув
ствува покрай брега следъ силните бури, които изхвърлятъ водорасли и др. растителни животински
остатъци.

Евгеновъ, Н.

ПОЯВЯВАНЕТО НА НОВЪ ОСТРОВЪ ВЪ КАСПИЙСКО МОРЕ.
Презъ нощьта на 30 априлъ срещу 1 май тази
година въ Каспийското море (въ района на Баку)
е било констатирано изригване и появяване на новъ
островъ. Споредъ донесенията получени въ Руското
хидрографическо управление, изригването и появя
ването на острова, благодарение на добрата видимость, е било наблюдавано отъ корабите, които еж
били по това време въ морето, отъ бръговигв фа
рове и отъ постовете по крайбрежието.
Единъ отъ корабите („Яшуръ-Яде") е наблюдавалъ изригването въ видъ на високъ огненъ стълбъ,
който се е задържалъ въ продължение на 13 ми
нути. Появяването на огнения стълбъ се е предшедствувало съ силно бучение въ продължение на 3
минути; това бучение се е продължило и въ време
на изригването. Надъ огнения стълбъ се е образувалъ гъстъ тъменъ облакъ, който се е виждалъ мно
го добре благодарение силната светлина на огъня.
Облака се е наблюдавалъ чакъ до разсъмване, следъ
което (при изгрт^ването на слънцето) той постепенно
е побл-вднялъ и се е елълъ съ окраската на небо
склона. Огнениятъ стълбъ е изчезналъ доста бързо
(въ течение на по-вече отъ една минута) при това
като се е понижавалъ е давалъ отъ време на вре
ме силни блясъци.
Споредъ други наблюдения (кораба „Салянецъ")
запалването на пламъка е започнало отгоре и следъ

това огъня се е спустналъ и надолу и по тоя начинъ се е образувалъ светълъ високъ огненъ стълбъ.
Споредъ сведенията, получени отъ фара „Свиного" билъ наблюдаванъ светълъ огненъ стълбъ въ
морето, а на следующия день даже видели и осстрова, макаръ и на друго место, а не тамъ, кж
дето острова въ действителность се показалъ. Презъ
време на изригването въ сеизмическата станция въ
Баку били отбелязани колебания върху пищущите
прибори.
На 7 май 1927 год. излезла отъ Баку специ
ална експедиция за да изследва морския районъ и
новообразувания островъ. Местото на последниятъ се
оказало върху плитковината „Кумани" (географическа широчина 33° 33°,7 северна и дължина 0°14;7
източна отъ Баку) т. е. на около .50 морски мили
(около 95 километра) отъ града Баку. По форма
островътъ е кржгълъ, малко изтегленъ на северозападъ; плоското му съдържание е 2800 кв. метра.
Среднята часть на островътъ (най-високата)
се издига около 60 сантиметра надъ равнището на
морето. Целата му повърхность е много неравна и
само отчасти въ южната си часть той има тукъ-тамъ
по-равни места. Почвата му е мека и пластична, а
особенно въ долчинките, напълнени съ вода; тамъ
човешкия кракъ леко затъвалъ. По високите места
почвата е по-вече затвърдена: сжщо така сравни-
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телно твърди еж по-равните места, покрити съ п-Ъсъкъ. Изобщо по острова може да се ходи и даже
въ средата му билъ построенъ малъкъ знакъ отъ
случаенъ материалъ, който се е намиралъ на експе
диционния корабъ. Островътъ билъ изм^ренъ и описанъ; най-голямата му дължина е 73 метра, а ши
рочината — 55 метра.
Презъ времето, когато експедицията е посе
тила острова, на северъ отъ него въ морето, на
около 30 метра отъ брега му, се наблюдавали пе
риодически изхвърляния на вода съ височина до
0'3—О"4 метра; това явление е било последствие отъ
изригването на газове съ силна бензинна миризма.
Дълбочината въ посоченото место била около 3
метра, обаче по направление къмъ острова тя по
степенно се е намалявала. Въ североизточно напра
вление отъ острова се е простирала дълга ивица
мътна вода произлизаща по всека в-вроятность отъ
изригване на газове заедно съ тиня. Понеже следъ
появяването на острова до посещението му отъ ек
спедицията въ морето е върлувала буря отъ север
но направление, то може да се предполага, че се
верната часть на острова презъ това време е била
много измита. Дълбочината на острова въ разстоя
ние 30 метра отъ бреговете му е била отъ 4—5 метра.
На местото на новобразувалия се островъ, до
появяването му, дълбочината на морето била около
6 метра (плитковината „Кумани"), а около това мес
то морската дълбочина е била отъ 17 до 26 метра.
Отъ,тия данни е явно, че плитковината „Кумани"
върху която се е-появилъ острова, се е издигала
отъ дъното на морето въ видъ на конусъ т. е. тя
е имала вулканически характеръ.
Този случай на появяване новъ островъ въ
Каспийско море не е единиченъ. Още отдавна е из
вестно, че въ това море, въ района между Баку и
Ленкоранъ, дъното е усеяно съ вулканически ос
трови и плитковини, което обстоятелство се намира
въ определена връзка съ вулканическата деятелность на Задкавказскитв области. Неотдавна (на 8
февруарий 1923 година) въ сжщия районъ на мо
рето се е наблюдавало изригване на тиня отъ ос
трова Лосъ, който е разположенъ на 1б1/г морски
мили северо-западно отъ бившата плитковина „Ку
мани".
Требва да се отбележи и факта, че върху плит
ковината „Кумани" вече за втори пжть се появява
островъ: Пръвъ пжть на това мътто се е появилъ
островъ въ началото на м. май 1861 гидина; на не
говото м^сто преди тази дата е имало подводна
плитковина съ дълбочина 11/2 до 2 метра отъ рав-

нището на морето. Острова билъ откритъ отъ кораба-изм-Ьрвачъ „Туркменъ". Командиря на кораб— лейтенантъ Кумани — разглеждайки острова кона
статиралъ, че се състои отъ мека, а на н-Ькои места
даже рЪдка, жилава, още гореща глина.
Въ средата на м. май 1861 г. острова билъ
посетенъ отъ специална експедиция, която го из
следвала всестранно. Споредъ данните на тази ек
спедиция острова ималъ почти кржгла форма съ
диаметъръ 92 метра и височина, въ ср-вднята му
часть, 4 метра надъ морското равнище, т. е. тоя
островъ е билъ по-гол-вмъ и по-високъ, отколкото
сегашниятъ. Ц-влата повърхность на острова е била
много набраздена. Той получилъ името „Кумани".
Следъ два месеца острова билъ наново изследванъ и се указало, че той значително намаявлъ
както по големина, така и въ височина (диаметъръ
отъ 44 до 23 метра и височина 2 метра). Въ нача
лото на м. ноемврий 1861 година той изчезналъ и
на негово место останало само една подводна плит
ковина съ дълбочина около 1 метъръ подъ равни
щето на морето. Споредъ мнението на Н. Ивашинцовъ*), който взема подъ внимание мекия глинестъ
съставъ на острова, острова се е появилъ изъ подъ
водата вследствие изригване на подводенъ вулканъ
отъ тиня и е изчезналъ не отъ действието на
подземните вулканически сили, а просто е измитъ
(разрушенъ) отъ вълнението презъ време на про
дължителните есенни бури.
Сжщата участь естествено очаква и острова,
който се е появилъ и тази година на сжщото место,
ако разбира се, не бждемъ изненадани отъ нова
вулканическа деяталность като последствие отъ из
общо засилващата се вулканическа деятелность
презъ последно време. Макаръ, че описания случай
за появяването на острова не е единиченъ и по
добни явления еж се случвали и въ други морета
(въ Средиземно море недалечъ отъ островъ Сици
лия, въ Лтлантическиятъ океанъ при Дзорскитв
острови, въ Тихия океанъ при Алеугските остро
ви и пр.), все пакъ този районъ отъ Каспийското
море заслужава голямо внимание както отъ стра
на на геолозите, така и отъ страна на хидрографите. Описания случай се явява като още едно
доказателство, че Каспийското море се нуждае
още отъ хидрографически изследвания,**) насочени
както къмъ систематическото му изучване, така и
къмъ планомерни периодически проверки на дъ
ното му въ районите на вулканическата деятелность.
Превелъ отъ руски (Морски сборникъ № 6 отъ 1927 г ).
Сава Н. Ивановъ.

Ст. Тренкова

НАНЪ СТАНА ЯННО МОРЯНЪ.
(Екскурзия)
обновихме си спомените, а останалите, обърнати на
Спокойно прочетохъ въ класа сухото съобще
уши и очи, следяха всека дума и движение на дру
ние отъ дирекцията: „За учениците отъ I класъ —
гарите си.
Екскурзия до Варна". СЬкашъ мълния излезе отъ
„Ехъ, дяволъ да го вземе, хайде да тръгнемъ
устата ми и като наелектризирани всички ученици
още утре, г-жа! — извика Янко, като удари съ
и ученички отъ класа трепнаха. Да се удържи по
юмрукъ по чина.
вече дисциплината въ класа беше невъзможно. Всич
Янко, палаво, буйно и немирно момче до сегаки се раздвижиха, лицата имъ засияха, крачката
немъ и глухъ, следеше развогора съ широко отпочнаха да тропатъ, ржчичкитъ- да плескатъ: забра
*
•—
виха че еж въ часъ. Тия, които еж ходили въ Вар
*) Известенъ изследователь на Каспийското море*
на, съ ржце и съ крака разправяха най-енергично
Той е описалъ подробно появяването, краткото сжществуване и изчезване на въпросниятъ островъ въ обстойната
на другарите си, какво ще видятъ, обаче първото
си статия, поместена въ «Морски сборникъ', кн. № 12. С и последно впечатление бе —- морето ! Използувахъ
Петербургь 1861 г.
създаденото вече настроение и побеседвахме съ
**) Каспийското море е известно още и съ посте
„щастливците", които еж ходили при морето, възпенното изменение на равнището си.
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крити очи. Той, правъ на чина, се зае да ме убеж
дава да тръгнемъ още утре.
— „Не може утре, Янко, нали ще питаме въ
кжщи родителите с и ; пъкъ и ние имаме да уреж
даме НЕЩО по екскурзията.
—• Но и вие ще дойдете съ насъ, г-жа, нали ?
— Добре, ще дойда, само сега вече се уми
рете, че смущаваме другитв класове.
Да работя по-нататъкъ въ часа граматика, бъше
невъзможно и азъ продължихъ беседата за Варна,
като същевременно си чергаехъ и плана за екскур
зията, на която азъ игвхъ да бъда ръководителка.
Цвла нед-вля, докато траяха приготовленията,
ВСЕКИ день все за Варна и за морето се приказваше
изъ училище. Пръвъ донесе пари за екскурзията
Янко, синъ на бедни родители.
— Даде ли ти, Янко, пари баща ти?
— Не даваше той, ама азъ имахъ малко спе
стени и мама измоли още отъ татка. Нагласихме
се съ мама да му кажемъ, че екскурзия е задъл
жителна и че всички ученици ще отидатъ и той се
съгласи.
Предъ видъ силното желание на Янко да види
морето, извинихме му малката лъжа.
Деньтъ на тръгването бе неописуемъ: който
не е ходилъ на екскурзия като ученикъ, не може
влезе въ душата на детето въ тоя моментъ: то бъше
радость, радость луда, неудържима. Нъма вече учи
тели и ученици — всички еж равни! Отношенията
другарски. Но всредъ тая лудость все прозира опомняне: „Всичко ли взехме? Да не забравимъ нтзщо!
Одеало, горня дреха, че зеръ не знаемъ въ Рибар
ското училище, дето ще спимъ, ще има ли завивки".
— Азъ си взехъ и бинокълъ.
—• А пъкъ азъ си забравихъ манерката! Ями
сега ?
Само Янко отъ бързане да не го остави влака,
е дошелъ 2 часа по-рано и си забравилъ завивка
и храна.
Идването на впака се посрещна съ „ура", като
всеки бързаше да заеме м-всто въ вагона до про
зореца, че пръвъ да види морето. Още едно „ура"
съпроводи потеглянето на влака.
Родителите — изпращачи даваха последни на
ставления на децата си и най-настоятелни на насъ,
учителкитв: „хемъ по морето да не ги пущате!"
— Какъ може то, въ Варна да отиде, а по
море да не се разходи? Тогава защо отиваме? Щомъ
не го пущате по море, в?емето си детето! — отго-'"
варяме ние.
Но въ тоя моментъ никой авторитетъ не е въ
състояние да се наложи и, разбира се, всички за
минаваме. Съ какво съжаление изглеждахме тия,
които оставатъ на шуменската гара. Горките! А ние
о, ние въ тоя моментъ бъхме най-щастливитв хора!
Да пътувашъ и то къмъ морето! Има ли по-голямо
блаженство? Морето — за което толкова басни се
разказватъ, толкова уроци се учатъ, толкова раз
кази и пътешествия се четатъ! Това е ц-вло съби
тие въ живота на малкитв първокласници!
Всека спирка, вевка гара старателно се запи
сваха, — бележки се държаха споредъ наставленията.
Минахме Провадия, соловарнята ••— кой гледа? —
морето, морето!
— Морето, ето го, азъ пръвъ го вид-вхъ!—викна
. Янко съ жаръ като показваше съ пръстъ отъ трена.*
— Това не е морето, бре, това е Гебедженското езеро, прекъсна му ентусиазъма другарче,
което вече се познава съ марето.
Дадохме обяснения за дветв езера, за дев
ненските извори,, за Камчия, на която притокъ е и
нашата шуменска рекичка и пр.
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Влизането въ Варна 6 Б съпроводено съ н-вмъ
възторгъ: плахи погледи се озъртатъ наоколо, ни
кой нищо не пита, само мълчатъ, слушатъ и изпълняватъ точно запов-вдитв и наставленията ни.
Надойдоха роднини за да взематъ познатите
деца. Тръгнахме всички, разбира се, първо при мо
рето. Нали за него сме тръгнали! То требва да бъде
първото ни впечатление! Ето го и него. Слизаме на
бръта: тъмна синева залъла морската шарь. Сегизътогизъ се повдигатъ леко гърдите на морето и заливатъ съ пвна краката ни. Децата съ писъкъ отскачатъ назадъ, за да се върнатъ пакъ подиръ въл
ната. Тя пакъ ги подгони, и тв пакъ я изпращатъ.
Всички изказватъ впечатления, размнвятъ мис
ли, питатъ, заключават ь. Първото онемяване се
замъни съ бърборене, на което едва сварвахме да
отговаряме. Всичко, което се е учило въ училище,
сега бледн-ве предъ могъщия обектъ на нашигв наб
людения.
Само Янко-мълчи,и само гледа, гледа—-морето.
— Хайде, деца, да вървимъ, че се мръква, а
морето до утре нъма да избъта!
— Де ще нощуваме?
— Момчетата въ Рибарското училище.
Въ Рибарското училище, осведомени отъ порано, ни посрещнаха радушно: ученицитъуоблъчени
въ форменно обл-вкло, приеха момченцата, запоз
наха се и ги въведоха въ спалнята, която т е бъха
отстъпили на гоститъч
Следъ наставленията, които дадохме, оставихме
ги, като ги повърихме на надзора на морячетата и на
училищните слуги. Ние, учителките, съ момичен
цата отидохме да спимъ другаде: Янко остана въ
училището.
На другия день всички момчета, настанени за
спане и з ъ ' роднини, мол-вха настоятелно да имъ
разрешимъ да останатъ да спя гъ при другарите си
въ училището.
— Не може, деца, леглата еж малко, нали
виждате, че всички спятъ по двама на легло!
-— Ние ще сближимъ креватите и т-вхъ ще
смъстимъ, обажда се въ защита Вълко.
—• А защо толкова настоявате ? — питамъ азъ.
Като се попогледнаха единъ другъ, отъ което
разбрахме, че има н-вщо, най-сетне Янко се осмъли пакъ:
— Ахъ, г-жа, да знаете, колко е хубаво тукъ
и вие ще останете: ц-вла нощь се разхождахме по.
морето съ лодки, а луната ни освътяваше пътя.
Чудна нощь!
—• По морето ли? — очудихме се ние, че кой
ви позволи? Не помните ли, какво заръчаха роди
телите ви? Ами началниците?
— Ние излгвзохме, когато всички заспаха и
луната изгръ1.
Предъ свършения фактъ нвмаше какво да правимъ, освенъ да вземемъ предпазителни мърки за
следнит-в нощи, че услужливите и гостоприемни
хазяи при удоволствието, което доставятъ на ГОС
ТИТЕ си, да не ни навлекатъ на насъ, ръководите
лите, нвкоя неприятность! Много неохотно се пос
рещна съобщението, че една отъ учителкитв ще
остане да спи при твхъ.
Ето ни вече и на параходче средъ морето! На
устата на всички е общоизвестната п-всень „По море
се скитамъ а з и " . . . Черно море за насъ б-вше мно
го гостоприемно: види се и то разбра, че страхли
ви дъща за пръвъ пжть се любувать на него и не
иска да имъ развали впечатлението и настроението.
То ни позволи да се разхождаме по гърдитв
му, безъ да ни се сърди, като само сегизъ-тогизъ
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като живо дишаше и клатеше параходчето. Това
б-вше даже и приятно.
— ЯНКО къде си се качилъ чакъ тамъ? Сли
зай долу, ще се обърнешъ, че да не те събираме
йзъ водата!
—• Тамъ поне нъма да се удари, добавя шеговитъ морякъ.
Но напраздно викаме Янко. Той не може да
се откъсне отъ кормилото, отъ машините, отъ
моряцигв. . .
За слизане никому не му се чува.
— Още, още, до довечеря да се возимъ, ей
че хубаво! — викатъ всички.
— Ще слвземъ да разгледаме нашия най-голъмъ параходъ „Царь Фердинандъ"—добавихъ азъ.
„Царь Фердинандъ", почистенъ, нареденъ, готовъ за тръгване, свъти отъ чистота. Разглеждането
не ни стига:
— Г-жа, нека ни повозятъ съ „Царь Ферди
нандъ" ще имъ платимъ по-вече — молятъ се всички.
—• Той за ВСИЧКИТЕ ни пари не ще се помръд
не, даже! — отсичамъ азъ.
На тая детска наивность се разсмяха всички
въ парахода.
Слизаме по неволя. Янко го нвма! Връщаме
се, обикаляме парахода търсимъ, обръщаме — на
мираме го; Янко се заврълъ при-машините, не ис
ка да излезе: ще заминавамъ!
Учителския авторитетъ надви и Янко съ клюм
нала глава тръгна пакъ по грапавите паважи на
Варна. Разглеждаме музеи, фабрики, черкви —• Ян
ко нищо не гледа! Окото му все въ морето.
Съ насълзени очи и дълбока въздишка той
си откъсна погледа отъ морето и се качи на трена
за да ни отведе обратно въ Шуменъ.
—• Сбогомъ Варна, сбогомъ море, догодина
пакъ ще дойдемъ, викаха всички. Само Янко мълчеше.
Дали другите можаха да отидатъ догодина, не
знамъ, но Янко отиде:
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Той б-вше вече въ II класъ. Единъ день Янко съ
още единъ другарь остътствуваха отъ училище. Отсътствуватъ день, два, три — неделя. Родителигв му
го търсятъ въ училище, училището — въ къщи!
Проследихме и разбрахме: Янко съ другаря си, ко
гото увлъкълъ, заминали за Варна. Съ помощьта
на полицията на следния день нашитъ „Робинзоновци", тъй ги кръстиха другарите имъ, пристигнаха съ
клюмнали глави. Снели ги отъ единъ чуждъ пара
ходъ, който тъкмо вдигалъ котва и подъ стража на
шигв герои се отзоваха въ Шуменъ. Безславно пъ
тешествие !
— Ями билети имахте ли? — питаме ги.
— Не, ние се условихме на/парахода да по
магаме.
— Я где щъхте да отидете?
— По свъта! — отговаря Янко гордо.
Той ЦГБТГЬ да е Робинзонъ, а азъ Петканъ, и
ИГБЛИ сме да откриемъ нъкой островъ, дето ще живъемъ — хленчи другаря му.
— Ями какъ пътувахте до Варна, като ня
махте пари ?
Съ товарнитъ влакове, скрити въ куличката
на спирача —• заключи Янко пътешествието си.
Учителскиятъ съветъ, като прегледа параграфа,
буквата и точката на правилника, който за подобни
постъпки е категориченъ, наказа Янка и Янко
свърши II класъ съ намалено поведение.
Въ III класъ Янко поумня, стана добъръ ученикъ и, като свърши учебната година, първата му
грижа бъ да постъпи въ флотското училище —- да
е вср+здъ морето, което съ такава магическа сила
го теглъше.
*'" *
Видъхъ го после въ Варна, левентъ мъжъ,
произведенъ въ по-горенъ чинъ, като върви гордо
отстрани на колоната отъ малки морячета. Като
ме съзре отдалечъ, изпъчи се и още по-сило взе
да командува : „едно-две, едно-две!

П. й. Шишковъ.

С Р ЕЕй
ЩА.
Посвещавамъна първия търговски капитанъ— по
койния Сава Маноловъ.

Лвтора.

Есенното бъдо-морско небе стоеше въ безцвътие. Парфюма на южната природа изпълваше цълото ширине. Въздуха пълнъше гърдите като съ нектаръ. Слънцето, клоняще къмъ залъзъ, блествше
въ нъкакво юго-западно направление надъ ефирния
силуетъ на бавно издигаще се възвишение изъ
водата.
Морето сп^ше и отражаваше... То тихо и непре
къснато шумеше въ видъ на две постоянни пънливи
крила подъ носътъ на параходъ България, който цепъше гладката гръдь на Бълото море. Въ далечи
ната, около по линията на корабното сгърчило, все
по-ясно се очертаваха крайнитв точки на два ос
трова: единия — ГОЛ-БМЪ, високъ и дълъгъ — Негропонтъ, а другия — по-малъкъ, по-низъкъ и покъсъ —• Яндросъ. България държеше носътъ си по
сръдата имъ, въ онази точка, гдето те губятъ стръм
нините си въ водата, образувайки пролива — Доро. Отд-всно, блъстящъ и огроменъ коридоренъ килимъ б-Ь простренъ отъ подножието на слънцето
чакъ до кораба. . .
Въ ЯБВО и двсно, по-близо или по-далече, сто
яха в-кгроходи съ овиснали платна; отсреща, по ли
нията на сгърчилото, параходъ, високъ и празенъ

съ черна и червена боя по бортовегв си, съ мач
тите си въ створна линия —. мъжествено цепьше
срещу България. Задъ него други корпуси, мачти
и димови стълбове, като обелиски, въ по-релиефенъ
изгледъ или ефирни силуети, следваха отъ Доро
или къмъ Доро. . . Масленно равнище бъ разтлано
отъ край до край, а по него бъха пръснати бавноснишаващи се възвишения задъ кърмата, които се
стопяваха въ въздуха и — леко издигащи се дру
ги по носътъ. . .
Върху командирския мостъ дежурния помощникъ капитанъ Иовчевъ правъше двадесеть крачки
на лъво, повърнъше се презъ дъсното рамо за да
направи други двадесеть въ дътно м — пакъ въ
лъво. . . Той изпълняваше дежурството си, което
бъ започналъ преди часъ. Задъ него стоеше корм
чията, който държеше очите си забитн въ стъкло
то на компасния похлупакъ. . . По горния подъ ле
ниво се изтътаха третокласни пътници или пъкъ
апатично врьха погледитв си въ далечината. Часть
отъ моряците миеха съ сапунъ и сода вътрешната
страна на бортовегв, а корабникътъ, събралъ ня
колко пътнички подъ навеса на моряшкото поме
щение, оживъно имъ разказваше морски истории...
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Разстянието бързо се скжсяваше между Бълга
рия и отсрещния параходъ . . . Иовчевъ вдигна да
лекогледа и го насочи напредъ . . . Створната ли
ния на отсрещните мачти равномерно се заклати
въ л-вво и следъ минута се спръ въ много остъръ
жгьлъ. Йовчевъ простр-в д-всната си ржка къмъ
кормчията и я завърти бавно на дъсно: кормилна
та машинка затрака, а България зарисува слабо !
огъната пънлива джга задъ кърмата си: двата ко
раба се готвеха да си дадатъ пжть . . . Обърнатъ
облически, Иовчевъ съсредоточено загледа презъ
стъклата на далекогледа си и, изобръщайки се за
едно съ движението на идящия корабъ, и, неизпущайки името му изъ стъклата си, той полугласно
засрича:
— Ан-да-лу-зи-я . . .
Андалузия се изравняваше съ България. ПжтНИЦИТБ проточиха глави отъ мъстата си, н-вкои ста
наха, прекрачиха и загледаха товарния параходъ,—
отъ около -петь хиляди тона — който „свчеше траверсътъ" имъ на около двеста метра . . . По кър
мата му Иовчевъ можа да прочете и името — Ливерпулъ —- пристанището, къмъ което б-в приписанъ
парахода. Винтътъ му наполовина работвше извънъ
водата и пръскаше бризги, които обливаха кърмовиятъ му надписъ . . .
Другъ корабенъ корпусъ, съ димовъ обелискъ
надъ себе си, се рисуваше отпредъ . . . Иовчевъ
оправи курсътъ си, който падна въ лъво отъ но
вия силуетъ, до който разстоянието б-в около десе
тина мили . . .
. . . Следъ четвъртъ часъ, като се изтегнаха
и обрисуваха по-ясно контурите на идящия корабъ,
Иовчевъ пакъ дигна далекогледа и го насочи на-.
предъ. . . .
— Л! — екна зарадванъ той следъ малко,
разтвори очи и жадно заследи за нови подробности
върху парахода, който му носвше некаква изненада.
— Той е . . . сжщия . . . нашия . .,. ! — промър
мори колебливо и полугласно, доближавайки се до
кормчията, комуто подаде далекогледа си:
— Я, Тодоре, погледай и вижъ дали не е . . ?
Не прилича ли на . . ? — и отъ вълнение не мо
жеше да се доискаже.
— Точно тъй господинъ капитане! Това е на
шия параходъ Варна. Съвсемъ на него прилича... Го
дина и половина прекарахъ въ него . . . познавамъ
го. Сжщия е: мачтитв му еж почти равни съ куминътъ . . . Макаръ и неясно — върху куминътъ се
забелязва и знамето ни . . .
— Да? Сигуренъ ли си, че виждашъ знамето?
— ...Доста ясно го виждамъ 1 . . . Той е...! —
колебливо промънка кормчията и върна далекогледа
на Иовчева, който веднага пакъ го прилепи къмъ
ОЧИТЕ си.

Минаха още петь минути въ прехвърляне на
далекогледътъ въ ржцетв на единия и другия. Зна
мето нарисувано върху ламаринения кржгъ на ку
минътъ, все по-ясно откриваше червения и бълия
си цветове, зеления — по-неясно се долавяше . . .
Следъ малко ув-вреностьта имъ бъ сто на сто, че
отсрещния параходъ не е никой другъ, а самия —
Варна, собственость на дружеството на което при
надлежеше и България... Д Варна, въ качеството си
на товаренъ параходъ, който н-вма опред-влена ли
ния —- отдавна б-в напустналъ отечествените води:
около преди година той б-в натоварилъ въ Каварна
жито въ насипано състояние за Англия. И оттогава
той бъ направилъ още три рейса между Нъмското
море и руските черноморски пристанища безъ да б-в
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ималъ възможностьта да хвърли котва въ некое
свое пристанище. Цела година обслугата му не б-в
имала възможностьта да се види съ домашните си,
които жив-веха въ разни мъчгга по отечественото
черноморско крайбрежие. Далечното плаване на Вар
на служеше за добра практика и стажъ на ВСИЧКИТЕ
моряци отъ прибръжното плаване. Настоящия стар
ши помощникъ въ България —• Едровъ — б-в миналата
година младши помощникъ въ Варна. Тъй сжщо единъ
огняръ и двама моряци се б-вха превели отъ Варна въ
България... Двата кораба, които идеха единъ срещу
другъ — б-вха подъ едно знаме на кърмата си,
подъ единъ и сжщъ дружественъ знакъ на гротъмачтитв с и ; единъ и сжщъ езикъ се говоръше въ
т в х ъ ; отъ единъ и сжщъ господарь зависеха и.
д в а т а . . . Оттукъ имаха познати тамъ, и оттамъ —
познати тукъ. Сжществуваше връзка, равна на она
зи, която е между двама братя, които се срещатъ
следъ дълга раздъла...
На Иовчевъ се падаше да извести за прият
ната среща... Той още еднъжъ вдигна далекогледа,
задържа го закованъ за н-вколко секунди, свали го
и решително свирна съ пищялката си.
Яви се морякъ подъ стълбата на мостътъ:
— Какво обичате, господинъ капитанъ ?
— Иди и кажи на команданта, че Варна иде
срещу насъ!
Бл-всна радость по лицето на моряка.
Следъ минута ц-влата обслуга знаеше новината.
Наизкачаха изъ кухнята, изъ класитв. . . Пре
установи се работата по бортоветв; корабника из
остави слушателкитв си и се изкачи на бакътъ; ме
ханици, огняри и вжглищари се наредиха по лъвия
бортъ; командирътъ се качваше по стжпалата на
мостътъ . . . Ц-влиятъ корабъ б-в на к р а к ъ . . . Па
сажери и пасажерки се наредиха въ шпалиръ по
борта.
Всичкитъ очи бъха обърнати къмъ Варна, кой
то бе вдигналъ обслугата си по носовата си часть,
моста и лъвия си бортъ. . . ВСИЧКИТЕ далекогледи
бъха насочени къмъ кораба, който б-в внесълъ
оживление, тъй не приежщо за моряците въ време
на плаване . . .
Разстоянието намаляваше .
Командирътъ свирна.
— Какво обичате, господинъ коменданте! —
изправи се единъ морякъ.
— Веднага вдигнете знамето на кърмата!
Следъ минута на кърмит-в на двата кораба се
разв-вваха трицвътнитБ знамена .
Миля оставаше помежду имъ . . . Варна цепъше и напредваше . . .
Задъ Негропонтъ слънцето скриваше горния
край на своя дискъ. Фарътъ Фасса — върху Андросъ —• хвърляше първите си проблвсъци . . . .
Морето чрезъ своята гладкость губ-вше материал
ния си видъ; то се обръщаше на ефиръ, който въ
далечината се сливаше съ небосвода, въ който само
островните възвишения говоръха за материя.
. . . България и Варна еж вече на разстояние
по-малко отъ половинъ миля.
Командиря Стефановъ, съ б-влата си фуражка,
украсена съ огроменъ гербъ, на глава — въ на
прегнато очакване стои на лъъия бортъ; до него е
Едровъ, до Едрова — Иовчевъ, до Йовчева — тре
тия помощникъ Геровъ. И четирмата наблюдаватъ
идящия събратъ, който е събралъ командирътъ и
ПОМОЩНИЦИТЕ си върху мостътъ, отгдето еж вперили
далекогледите си насамъ . . .
Четвъртъ миля! . . . Само четвъртъ миля . . .
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И дежурнитв огняри еж изкочили за моментъ
върху горния подъ . . . Потни, черни мазни лица
и ржце еж се надвесили на парапетите на спардекътъ, съ впити очи и разтегнати мускули на уста,
готови за поздрави . . . Всички очакватъ . . . Очакватъ . . . .
И оттатъкъ очакватъ, . . надвесили еж се пер
пендикулярно върху парапетите.
Очакватъ да се доближатъ до най-кжсото раз
стояние, да се погледнатъ, да се провикнатъ и да
се раздълятъ пакъ, може би, за цъла година . . .
Отъ носовата часть на Варна мръдна първата кър
па... Мръдна и отъ България. . . Замърдаха кърпи,
барети, каскети, бъли фуражки . . .
— ДУУУ • • • ДУУУ • • • Дууу! — обади се си
рената на Варна съ пре-басовъ тънтежъ.
— Дууу. . . Дууу. . . Дууу! — отвърна Бъл
гария съ по-дискантенъ ревъ, а носовата й часть съб
рала по-голъмата половина отъ обслугата и пасаже
рите, махаше, махаше. . . Махаше лудешки. . .
Варна пое малко въ лъво. . . И България мръд
на малко въ лъво. . .
Телеграфа, изподъ ржката на Стефановъ, из
дрънча и стрелката му засочи на сръденъ ходъ. . .
И подъ носътъ на Варна постепенно намаляваше
разсЬкътъ на водата. И двата намаляваха разсвкътъ си, а кърмчиите внимателно следвха ржкодвижението на командирите си, които искаха да се
приближатъ единъ до другъ до най-възможната
близость.
Двата кораба се приближаваха къмъ перпен
дикуляра, спуснатъ върху преднитБ имъ точки. А
перпендикуляра нъмаше да бжде по-дълъгъ отъ
стотина метра. . . Разминаването имъ цгвше да ста
не, като разминаване въ пристанищенъ басейнъ. . .
Тъ ще се видятъ тъй ясно. . . тъй ясно.. . Всички
еж усмихнати и протътатъ ржце. . .
— Урааа!
Двата кораба викаха и се поздравяваха и въ
небивалъ възторгъ, вевки махаше съ онова, което
се бв намерило въ джобътъ му или бе привързано
на вратътъ му, или бв наблизо около него по гор
ния подъ. . .
Отъ Варна се надвеси брадата глава на командиря Филчевъ, който протегна мегалафона си
надъ червения фенеръ, който свътвще. . .
Двата кораба, като по команда, замлъкнаха.
• • > • » п. > . у > - » - >
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— Капитанъ Стефановъ! — зарева мегалофо-'
нътъ, — на връщане отъ рейсътъ си, предай на;
всичките ни домашни, че азъ и цвлата ми обслуга
сме въ превъзходно здраве. . .
— Урааа! — отново гръмна Варна, въ потвър
ждение думите на командиря си.
Следъ моментъ Стефановъ ревеше презъ своя
мегалофонъ:
— Отъ где, и за кжде, капитанъ Филчевъ?
— Отъ Кардифъ съ вжглища за Батумъ. . .
— А после?

— Отъ Батумъ — съ половинъ товаръ руда и
съ половинъ — жито отъ Новоросийскъ за Анверсъ...
Стефановъ, Стефановъ. . . — крещеше мегалофонътъ отъ Варна, а носътъ на Варна се израв
няваше съ кърмата на България.
Хората отъ носовата часть на България тича
ха къмъ своята кърма, а тия отъ Варна — тичаха по
дъсчения си мостъ, който въ хоризонтална линия
съединяваше носътъ съ кърмата . . . Кжси, рвзки,
нервни, отъ по-рано приготвени, като изреченията
на телеграма — думи се заносиха между двата ко
раби . . .
Пищялката на Стефановъ свирна:
— Салютъ! На знамето!
Подъ ржката на единъ младикъ знамето мръд
на надолу . . .
Изравняваха се въ перпендикуляръ кърмитв на
двата кораба . . . Щомъ знамето на България слъзе
долу, мръдна и знамето на Варна. Едното се кач
ваше нагоре, другото слизаше надолу. Слизаха и се
качваха тв по вървитв на СВ"ОИТ"Б флагщокове съ
равномврностьта на машина, а корабитв бързо уве
личаваха разстоянието между себе си . . .
Задрънка телеграфа подъ Стефановата двена
ржка. Машината заработи на пъленъ х о д ъ . . . Бъл
гария поемаше курсъсъ си.
Варна довършваше третото издигане на зна
мето си и поемаше курсътъ си.
ВИНТОВИТЕ струи на двата събрата влизаха въ
една и обща линия, по която единия и другия виж
даха бвлитв си електрически кърмови фенери, кои
то постепенно увеличаваха свътлината си презъ сумракътъ, който се обръщаше на мракъ . . .
Следъ четвъртъ чась двата събрата бвха само
тъмни петна, разлвти въ разлътитв въ едно —г
море И небе . . .

ТЗУЗД»>">1^"Ь^^Ха,У»1.

София, 12.У1П 19^7 г.
ЗЗДКУУДД-Д-Ь

ГОЛЪМИТЪ СЪСТЕЗАНИЯ МЕЖДУ МОРСНИТЪ ЧАСТИ
ВЪ ВАРНА
(Снимки отъ К. Л. Терзистоевъ — фотографъ — Варна).

Преди ВОЙНИТБ, бившиятъ ни воененъ флотъ
ежегодно устройваше състезания за моряцитв въ
плаване, гребане и сигнализация, които безспорно
имаха добъръ успвхъ и голвмо значение за култивиране въ моряците необходимите качества на решителность, подвижность, смълость, издържливость
и пр. Войнитъ и настжпилитв тежки времена следъ

;
\
;
!

твхъ, бвха преустановили временно тъй хубавата и
полезна традиция. Тая година, обаче, тя наново въз
кръсна, поставена на една още по-обширна, здрава
и планомерна основа. Наследницитв на бившия
нашъ морски воененъ флотъ — морските части въ
Варна (Морската полицейска служба и Морската
учебна часть) — въ тридневни състезания въ мо-
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нямапо нв ППЙВННЕ юоо ^ЕТРЙ РнгстоянпЕ
рето на 22,23 и 24 септемврий т. г. показаха единъ
мощенъ спортенъ духъ, който, подхранванъ плано
мерно и съ любовь отъ страна на началствующит е лица, обещава да се развие бързо и обхване
цялото крайбрежие.
Състезанията беха произведени при много ху
баво и приятно време, каквото само есенния сезонъ
може да даде на Варна. Требва да се отбележи,
обаче, че при все това Варненци показаха много
малъкъ интересъ къмъ тЬхъ, като изключимъ раз

бира се морските ср-Ьди, които беха непосредстве
но заинтересовани.
РезултатитЬ отъ тия състезания еж следните:
1. Плаване на 2000 метра разстояние.
1. Ученикъ-огняръ отъ Морските Специални
Школи Михайловъ Борисъ (47 минути, 9 секунди).
2. Отъ Бреговото отделение морякъ Илиевъ
Илия Николовъ (47 м. 9 с ) .

Брой 9. Год. IV
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3. Отъ корабъ „Б-Ьломорецъ" морякъ Хаджий
ски Георги (50 м. 4 с ) .
4. Отъ П-ри Крайбр-Ьженъ участъкъ морякъ
Петковъ Георги (51 м. 9 с ) .
5. Отъ Морското Машинно Училище ученикъ
машинистъ Медникаровъ Василъ (55 м. 23 с ) .
II. Плаване на 1000 метра разстояние.
1. Отъ Бр-Ьговото отделение иорякъ Илиевъ
Илия Николовъ (28 м. 51'б с ) .

ьътьчпь сь лодки авойки ма гооо петрв.

2. Отъ Мсрскигв Специални Школи, ученикъ
огняръ Михайловъ Борисъ (23 м. 52'2 с ) .
3. Отъ корабъ „БЬломорецъ" морякъ Хаджий
ски Георги Димитровъ (29 м. 19"8 с ) .
III. Плаване с ъ ррехи на 300 метра разстояние.
1. Отъ Морското Машинно училище Стойковъ
Стою (12 м. 59 с ) .
2. Отъ I Крайбр-Ьженъ участъкъ морякъ Бояджиевъ Кирилъ (13 м. З9'б с ) .
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3. Отъ корабъ „Дръзки" морякъ Тодоровъ
Тодоръ (13 м. 49"8 с ) .
IV. Спасяване на у д а в н и к ъ на
разстояние 75 метра.
(Плаване съ дрехи на разстояние 50 метра и
следъ това още 25 метра заедно съ удавника.)
1. Отъ 11-ри Крайбръженъ участъкъ ефрейторъ
Гурбатенковъ Григоръ (2 м. 32 с ) .
2. Отъ 1-ви Крайбръженъ участъкъ морякъ Бояджиевъ Кирилъ (2 м. 34 с ) .
V. П о д в о д н о плаване
1. Отъ корабъ „Храбри" морякъ Ганевъ Божилъ (2О"5 метра за 21 секунда).
2. Отъ корабъ „Дръзки" морякъ Бончевъ То
доръ (20 метра за 23 секунди).
VI. Скокове в ъ в о д а т а о т ъ 7 метра височина.
1. Отъ Морското Машинно Училище ученикъмашинистъ Димитровъ Димитъръ.
2. Отъ Морското Машинно Училище ученикъмашинистъ Геновъ Кирилъ.
3. Отъ корабъ „Черноморецъ", морякъ Лев
ски Атанасъ.
VII. Н а д б я г в а н е с ъ л о д к и д в о й к и
на 2000 метра разстояние.
1. Обслуга отъ корабъ „Храбри" (13 м. 38"б с ) .
2. Обслуга отъ корабъ „См1зли" (13 м. 4б"б с ) .
3. Обслуга отъ 11-ри Крайбръженъ участъкъ
(14 м. 6 с ) .

VIII. Н а д б я г в а н е с ъ л о д к и д е с е т о р н и
на 4000 метра р а з с т о я н и е .
1. Обслуга отъ Морско Машинно Училише Щ
курсъ (20 м. 57 с ) .
2. Обслуга отъ Морски Специални Школи (21
м. 14-6 с ) .
3. Обслуга отъ Морско Машинно Училище II
курсъ (21, м. 39"2 с ) .
4. Обслуга отъ Бръговото отдтзление (22
м. 37-8 с ) .
IX. Ф л а ж н а сигнализация.
(Предаде се съ повдигане на флагове една заповъдь отъ 76 думи, комбинирани въ 24 отделни
сигнала).
1. Корабъ „Смъли" (13 м. 50 с ) .
2. Корабъ „Строги" (16 м. 46 с ) .
X. Р ж я н а сигнализация
(Предаде се единъ текстъ отъ 136 думи.)
1. Корабъ „Строги" (19 м. 4 с ) .
2. Корабъ „СМ-БЛИ" (20 м. 20 с ) .
XI. Нощна сигнализация с ъ Морзовата а з б у к а .
(Предаде се единъ текстъ отъ 113 думи.)
1. Корабъ „СмЯли" (35 м. 54 с.)
2. Корабъ „Храбри" (45 м. 35 с ) .
На отличилигЪ се състезатори бъха раздадени
награди въ видъ на предмети отъ морски стилъ и
употръба.
Варна, 24.1Х 1927 год

С. Черноморски

дСУз^з-аззазжзаз^^^ои^скаи^^^
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Експедицията на „Метеоръ"
Презъ 1925 година, германскиятъ хидрографически корабъ „Метеоръ" напустна пристанище
то Вилхелмсхафенъ и замина въ две годишно пла
ване въ южния Атлантически океанъ съ цъль да
направи океанографически изследвания. Заедно съ
кораба замина една комисия отъ хидрографи и
океанографи, които по специално изработенъ планъ
да се занимаятъ съ научното изследване на океана.
„Метеоръ" е корабъ отъ 1150 тона водоизмъщение съ скорость 14 морски мили въ часъ,
спуснатъ на вода въ Данцигъ презъ 1915 год. и
специално пригоденъ за хидрографическа служба,
снабденъ съ най-съвършеннитъ съвремени прибори
и апарати за всевъзможни геологически и хидрографически изследвания. Той носи на борта си и
цЯлъ редъ звукови дълбокомъри, а именно: еходълбокомъра на Бема; прибора на фабриката „Атласъ"; подводноморския сигналъ, нареченъ въ Съединенитъ Щати — Рагпоте1:ег; дълбокомъра 5. О.
и свободния дълбокомъръ на фирмата 51дпа1 СезеНзспаг* въ Килъ.
За да провърятъ работата на звуковигЬ дълбокомери еж използували дълбокомъра съ телено
вжше типъ 1_исаз. Звуковия дълбокомъръ на Бема
не е далъ особенно удовлетворителни резултати.
Звуковитъ дълбокомъри „Атласъ" и 5. 6 . се упо
требявали за измерването на голъмитъ дълбо
чини до 6,000 метра; за по-голъмитъ дълбочините
се оказали недостатъчно сигурни. Свободниятъ дълбоком*ръ на фирмата 5]дпа1 СезеНзспагг въ Килъ

е билъ годенъ само за измърване на малки дъл
бочини.
Хидрографическиятъ корабъ „Метеоръ" е започналъ научната си работа съ напушането на
Буеносъ-Айреското пристанище на 16 априлъ 1925
година. Той е пресъкалъ напръки 14 пжти Атлан
тическия океанъ най-напредъ между споменатото
пристанище и Кептоунъ (Южна Африка) и обратно
Следующето пжтуване— отъ Буеносъ-Айресъ къмъ
Фалкландскйтъ острови и Кептоунъ и пакъ обрат
но въ Буеносъ-Аейресъ. Следъ това — отъ Буе
носъ-Айресъ въ Мегелановия проливъ, къмъ южнитъ Шетландски острови и къмъ южна Георгия!
следъ това — пжтувайки по 55-ия паралелъ, достигналъ до островитъ Лендсей и до 70° южна ши
рочина, отъ кждето се завърналъ въ Кептоунъ. Ше
стото пжтуване — отъ Кептоунъ въ Китовия заливъ
(Западния бръгъ на Африка), а отъ тукъ въ РиоЖанейро и обратно въ Буеносъ-Айресъ. Седмото
кръстосване е било: Буеносъ-Айресъ въ Каравеласъ (Бразилия), островъ Св. Елена и Моссамедесъ
(Африка), Осмото пжтуване — отъ Моссамедесъ
въ Бенгуели и въ Бахия, съ отбиване по пжтя на
островитъ Възнесение. Деветото — отъ Бахия въ
Пернамбуко и следъ това въ Фритоунъ (Сиерра
Леоне 8°'/) с. ш.). Десетото — отъ Фритоунъ при
бръговетъ на Африка въ Монровия (Либерия 6° с.
ш.) и минавайки екватора къмъ островитъ Фернандо-По. Единадесетото— отъ Фернандо-По къмъ
Принцовигв острови и въ Пернамбуко и отъ тукъ
въ Дакаръ (Сенегалъ 14°4О' с. ш,). Дванадесетото
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— къмъ островигЪ на Зеления носъ и връщане въ
Пара (Бразилия 1° 28' ю. ш.). Тринадесетото — отъ
Пара въ Джоржтоунъ (Английска Гвиана 6° ю. ш.)
и отъ тукъ въ Сенъ-Луи въ Сенегалъ. Четирина
десетото пжтуване — завръщане отъ Дакаръ въ
Вилхелмсхафенъ.
Кораба „Метеоръ" се е завърналъ въ Герма
ния на 2 юний 1927 година.
Презъ време на тия двегодишни кръстосва
ния, еж били измерени около 20,000 дълбочини.
Освенъ това направени еж следните изследвания:
на 9,000 различни мЪста еж изследвани физикохиминескигЬ усливия на водата; на 1,200 различни
м^ста е изследвана водата въ биологично отно
шение; на 400 места е изследвано биологично-ми
нералното съдържание на океанското дъно и на
1,000 м%ста еж изследвани въздушните течения въ
горнигЪ пластове на атмосферата и изобщо състоя
нието й.
Следъ систематизирането на това грамадно
число цифри и данни, ще са уясни доста подроб
но физическиятъ животъ на Атлантическият-!* океанъ и прилягащата надъ него атмосфера. Грамад
ната работа на тая експедиция ще бжде оценена
напълно следъ години, когато изводитъ й ще бж
датъ използувани за практически цЪли.
С. Ч

КлоновегЬ на Б. Н. М. С. по относителенъ
брой на членовегк
Къмъ 1 септемврий 1927 г. Б. Н. М. С. е ималъ
напълно издължени, редовни членове 3937 души,
разпределени между клоновете както следва:
ю ред

КЛОНОВЕ

1_
.01

*

Чер.-Брътъ
ПлЪвенъ
Ахтополъ
Созополъ
Василико
Луковитъ
Ямболъ
с. Бела
Търново
Ю Павликени
П е. Брезово
12 Шуменъ
13 Борисовградъ
14 Перникъ
15 Бела Спатина
16 Русе
17 Варна
18 Провадия
19 с. Вътренъ
20 Попово
21 Пловдивъ
22 Т.Пазарджикъ
23 Гор. Джумая
24 Видинъ.
25 Бургасъ
26 Пещера
27 Ловечъ
28 Ески-Джумая
29 София
30 Ст.-Загора
31 Дупница
32 Кюстендилъ
1
2
3
4
5
б
7
8
9

4° А 5 5
2

о и о т

1»

г„

2

2. О п п;

=

Й

о4» О •

х >- а ч

х

а

36

О

X к пЮт

8
1
31
14
29
12
5
22
9
20
28
7
23
15
18
6
4
19
21
25
2
11
17
13
10
24
32
30.
3
16
26
27

8х

<5« ш § Е » ^
" I

153
752
21
74
22
91
299
28
124
36
53
170
28
72
41
252
325
40
29
25
422
107
43
83
113
26
20
22
347
47
25
24

СО

т о - м

3'60
2"59
2-40
2-24
ГбО
ГЗО
1-29
1-16
0-97
0-92
0-72
О70
0-63
0-59
0 56
0-55
0-53
0-53
0-53
0-52
0-50
0-50
0-45
0-43
0-36
0 36
0-22
021
016
016
016
0-16

го
О
е;

з:
X

О
ь
о

3
о
0

Ай

СтЕ:.И

Отъ горната таблица се вижда, че процентно
най-силенъ е клона въ Червенъ-Бръгъ, а следъ
него идва този въ Плтзвенъ; ако се спаднатъ чле
новете на Плевенския клонъ отъ селата на окржга, само за градските жители клона има 1'5% и
въ такъвъ случай ще дойде пети по редъ. По аб
солютния брой на членовете, първи по величина
е Плевенския клонъ. Ясно е, че идеята на Б. Н.
М. С. е пуснала най-дълбоки корени въ Плевен
ския окржгъ.
Некои отъ членовете упрЪкватъ крайбреж
ните клонове въ изостаналость; отъ таблицата се
вижда обаче, че малкитЪ клонове по Черноморския
брьтъ: Ахтополъ, Созополъ, Василико и Бела, въ
процентно отношение, държатъ едни отъ най-първигЬ мЪста въ организацията. Но за съжаление, по
отношение на голъмигЬ крайбрежни градове Вар
на и Русе, а особенно за Бургасъ и видинъ, упръка е много уместенъ. Положението на Варна,
четвърти клонъ по абсолютния брой на членовегЬ
и 17 — по относителния, като морска столица и
като седалищенъ клонъ на Б. Н. М. С. е съвсемъ
неоправдано. Почти сжщото може да се каже и
за Дунавската ни столица — Русе. Неоправдано е
местото и на държавната ни столица — въ про
центно отношение последна, макаръ инъкъ и да е
трета по редъ.
По отношение общия брой на населението въ
царството, членовете на Б. Н. М. С съставляватъ
едва 0 07%, а това показва още колко много треб
ва да работимъ всръдъ нашия народъ, за да проникнатъ идеите на Б. Н. М. С навсъкжде,
Съвсемъ незадоволителенъ, поне за сега, е и
общия брой на членовете ни, едва достигащъ 4000
души, когато до края на миналата година този брой
бъше близо 5000. Това показва, че всички членове
ще трЪбва да засилятъ своята депность, ако ис
каме Б. И. М. С. да бжде силенъ морално и мате
риално. Въ Гл. Упр. ТЬло стоятъ свободни около
2000 годишни течения (за текущата 1927 год.) отъ
списанието, които до края на годината непремЬнно
трЬбва да бждатъ пласирани, ако искаме да не
оставаме назадъ отъ миналогодишната си депность,
ако скжнпмъ за доброто име на Сговора п ако се
грижимъ за материалното закрепване на органи
зацията.
г. С.

Пишатъ ни отъ Търново.
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На 2 юний т. г. туристическото д-во въ гра
да ни празднува своя 25 годишенъ юбилей отъ
основаването на дружеството По този случай то
б е поздравено отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ съ кратка речь произнесена отъ подпред
седателя на Търновския клонъ на Б. Н. М. С. г-нъ
Ст.Тенекеджиевъ. Въ огговоръ на нея председате
ля на туристическото дружество въ Търново е
казалъ:
„Преди 25 години нашето дружество първо
подигна въпроса за доставяне на лодки въ реката
Янтра. Идеята му тогава остана нереализирана по
парични причини. Въ тоя моментъ намъ е особе
но приятно, че ни приветствувате отъ организа
цията, която вече е реализирала лансираната преди
четвъртъ в"Ькъ отъ насъ идея.
Между цЬлитЬ ни има много общо; трЬбва
единодушно да се стремимъ за опознаването пре
димно отъ подраствашптЪ поколЬния не само на
нашптЬ родни планини, рЬкп п полета, но и на на
шето родно българско море. НародптЬ, които мо
жаха да го опознаятъ и пзползватъ своевременно
засматъ първптЪ редове на културния и стопански
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напредъкъ. Азъ вЬрвамъ, че ако нип енергично се зйловимъ съ опознаването на морето и използването
му, ще успЪемъ да се наложнмъ на свЬта, не съ
сила, а съ своята култура н стопански жнвотъ.
Само тогава българския народъ ще заеме своето
първо мЬсто на Балканския Полуостровъ.
На васъ, нпп туриститЬ, подаваме, ржка и желаемъ съ взаимни усилия да накараме българитЬ
да опознаятъ България."
с. ч
Югославянското правителство отдавна про
ектира да построи на Дунава, въ околностьта на
Б"Ьлградъ, единъ мостъ. Следъ дълги преговори съ
нЪкои германски предприемачи за строежъ, угово
рено било да се възложи на едно германско стро
ително сдружение да построи този мостъ за 30 ми
лиона зл. марки за сметка на репарациите. Репа-

рационната комисия е дала съгласието си относно
тая сдЬлка.
Новиятъ мостъ на Дунава, който ще свързва
Б-Ьлградъ съ Панчово, ще позволи да се установятъ пртзки жел-взоптктни съобщения между Букурещъ и Б-Ьлградъ. Липсата на подобни пр-Ъки съ
общения между горнигк два града предизвикваше
многобройни мжчнотии на пжтницигЬ, който се отправятъ отъ Ромжния въ Югославия и въ Гърция.
Най-кжсиятъ пжть между Букурещъ и Бъ\пградъ е въздушниятъ пжть, ала пжтницигв, които
не искатъ да използватъ това ново бързо превоз
но средство, еж принудени да отиватъ по жел^з
ницата въ Оршова, Турно-Северинъ, а отъ тамъ
съ параходъ въ БЪлградъ. Отъ друга страна пла
вателната линия Кюстенджа — Пирея, макаръ и
доста приятна, изисква много по-дълго време.

Бракаловъ — „Директна и индиректна стрелба въ брего
вата артилерия" (в. Народна Отбрана, год. IX, брой
134Й, София 9.1Х. 1927 г., стр. 3 и 4).
Бчжевъ, Д-ръ Ив. — „РОМЪНСКРЯТЪ ракъ" (в. Северно ехо.
год. VII, брой 37, Плт,венъ, 15.1Х.1927 г.. стр. 1).
Бюджетъ за 1928 год. за фонда Черноморски Наученъ Институтъ. (Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 8, Варна
Х.1927 г., стр. 18).
Бурнлковъ, Д-ръ Д. Т. — „Калните бани при Янхиало" (в.
Радикалъ, г. XXII, бр, 210, София 17.1X1927 г., стр. 1).
Бурнлковъ, Д-ръ Д. Т. — „Изучването на минералните из
вори" ((в. Радикалъ, год. XXII, брой 222, София 1.Х
1927 г., стр. 1).
Засплевъ, Добринъ — „Раздвоениятъ ор-Ьхъ" - легенда —
(Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 8, Варна Х.1927 г..
стр. 10—12).
Васнлевъ, Гр. — „Варна требва да стане летовище на Че
хословашко" (в. Варненски Новини, год. XV, брой 1252,
Варна 1.Х. 1927 г., стр. 1).'
Гропало, Томазо — „Последните дни на Немези" (в. Мор
ски Ратникъ, год. II, брой 37 и 38, Варна I.IX. 1926 г.,
стр. 2 - 7 ) .
Друмевъ, А. — „Курсъ за учители по плаване при Българ
ския Народенъ Морски Сговогь" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IV. брой 8, Варна Х.1929 г., стр. 12^-14).
Дановскп, С. — „Три минути" (Вестникъ на жената, годVII, брой № 2*3, София 1.1Х 1927 г., стр. 1).
Мл- М. Ил. — „Едно високо хуманно дело" (в. Морски Ратникъ, год. 11, брой 37 и 38, Варна 1. IX. 1927 г.)
У/. В. - „1_е сотгпегсе Ьи1даге зиг 1е ОапиЬе" (1-а Ви1дапе,
У-ете аппее, № 1249, 5оПа 14. IX. 1927, р. 4).
]1. В. — „1_ез уо1"ез 11иУ1"а1ез е1 1а пау1даНоп Ьи1даге" (1_а
Ви!дапе, У-ете аппее, № 1253, 5оНа 19. IX. 1927, р. 4).
Ивановъ, Сава Н. — „Спасяване на вода" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IV, брой 8, Варна X. 1927 г., стр. 2—6).
Ивановъ Сава Н. — „Въ отговоръ на Д-ръ П. Д. Скорчевъ
(в. Варненска поща, год. XI, брой 2802,- Варна 30. IX,
1927 год., стр. 2 или в. Варненски новини, год. XV.
брой 1152, Варна 1. X. 1927 год., стр. 2).
Ивановъ Сава Н.
„Градъ Созополъ и летуването на Плов
дивската детска колония отъ Я. Сп. Разбойниковъ"
(в. Слово, год. VI, брой 1588, София 26. IX. 1927 г.,
стр. 2).
Ивановъ, В. — „Езерото се вълнува" — Беше действителность — Сега е приказка — (в. Варненска поща, год.
XI, брой 2810, Варна 8. X. 1927 год., СТР. 2).
Ионевшъ, Д-ръ Д. — „За консервираните риби" (Известия
на Бургазската Търговско-Индуст риална Камара, г. XI,
брой 28, Бургазъ 7. X. 1927 год., стр. 3 и 4).
[\аракостовъ, К-нъ В. — „За лицата съставляващи екипа
жа на корабите и техната служба" (в. Морски Ратникъ, год. И, бр. 37 и 38, Варна 1. IX. 1927 г., стр. 5—7).

Кравковъ, Ив. — „Провадийските солници и техната днешна
история", София 1927 г.
Куповъ, Г. — „Съюзъ на българските моряци" (в. Черно
морска камбана, г. II, бр. 27, Варна 20. IX. 1927 г. стр. 2).
Капе//, В. — „Ье рог1 с!е Уагпа". ВгихеПез 1927. (Яззос1атлоп .лг1егпатлопа1е Реггпапеп1:е йе Сопдгез <1е Иау'1даИоп. СпаоЧгге VI).
Цнлпфарсш, Б. Т. — „Привличане на българския Дунав
ски трафикъ презъ Русе за Варна", (в. Търговскопромишленъ гласъ, год. V, брой 529, София 24. IX.
1927 г., стр. 2).
Диенскп, Вл.~ „Писма отъ морето" (в. Радикалъ, год. XXII,
брой 203, София 9. IX. 1927 год., стр. 1 и 2).
Ловенъ и рибарски речннкъ (сп. Ловна просвета, год. III
брой 1, София 1927 г., стр. 9).
Мановъ, Иоспфъ А. — „Морска болесть" (сп. Морски Сго
воръ, год. IV., брой 8, Варна, X. 1927 г., о р . 9—10).
Мпхайловъ, Инж. Р. — „Постройка на новите водопроводи
въ София и въ Ятина" (Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно Д-во, год. XXVII, брой 19, София
5. Х.1927 год., стр. 409—412).
/-[ашето морско риболовство — (в. Черноморска камбана,
год II, брой 27, Варна 20. IX. 1927 год., стр. 1).
Николовъ, Инж. П. — „Пакъ за железниците презъ Родо
пите и излаза на Белото море". (Списание на Българ
ското Йнженерно-Ярхитектно Д-во, год. XXVII, брой
19, София, 5. X. 1927 год., стр. 412—417).
Отчетъ за дейностьта на временния ржководенъ комитетъ
на Черноморския Наученъ Институтъ презъ 1926 год.
(Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 8, Варна X1927
год., стр. 17 и 18).
Пецовъ, Г. — „Трениране на плувеца" (Сп. Морски Сговоръ,
год. IV, брой 8, Варна Х.1927 г„ стр. 14—17).
Протоколъ № .7 на временния ржководенъ комитетъ на Чер
номорския Наученъ Институтъ (Сп. Морски Сговоръ,
год. IV, брой 8. Варна Х.1927 г., стр. 18).
ПроваднйскптЪ солници (в. Препорецъ, год. XXIX, бр. 211,
София 19.1Х.1927 г., стр. 1 и 2).
Панчевъ, Г. Т. — „Оржжия за блатенъ ловъ" (Сп. Ловна
просвета, год. 111, кн. 1, София 1927 г., стр. 13—14).
Подгоровъ, Л. — „Островътъ въ делтата на р. Места" (Сжщата книжка на сг. „Ловна Просвета", стр. 15 - 18).
Палчгоровъ, инж. Т. — „Новъ видъ турбини за използване
на речните течения" (Списание на Българското Йн
женерно-Ярхитектно Д-во, год. XXVII, брой 19, София
5.Х. 1927 г., стр. 426).
Радиотелеграфа и мореплаването (в. Морски Ратникъ. год.
II, брой 37 и 38, Варна 1.1Х.1927 г., стр. 2 и 3).
Ракптшъ, Ннк. Вас. — „Черноморски вечери" (Сп. Морски
Сговоръ год. IV. брой 8, Варна Х.1927 г., стр. 1).

(Изъ „ 1 а Ви1дапе" Н. П. И.)
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Рапопортъ, Г. — „Търговския флотъ" (Известия ня Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XI, брой
28, Бургазъ 7.Х.1927 г., стр. 1 и 2).
Стояновъ, Инж. Иоснфъ х. — „Девненските извори и тях
ното използване за Варна" (в. Варненска пощг, год.
XI, брой 2785. Ж6 и 2787, Варна 1Х.1927 г. стр. 1 и 2).
Славяновъ, Г. — .Първиятъ наученъ конгресъ на ИнженерноЛрхитектното Д-во" (Сп. Морски Сговоръ, год. IV,
боой 8, Варна Х.1927 г., стр. 6—9).
С. Н. И. — „Изъ военните флоти на чуждите държави" (Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, бр. 8, Варна Х.1У27 г. стр. 19).
Славяновъ, Г. — „Вината на бившия военень флотъ за съз
даване българско морячество" (Приложение на „На
родна Отбрана" год. IX, брой 1349, София 16.1Х.1927 г.)
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Следсезонни предложения — 1 за
опознаването ни съ Черно море" (в. Варненска нови
ни, год. XV, брой 1148. Варна, 27.1Х.1§27 г., стр. / ) .
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Въ отговоръ на г. С. Н. Ивановъ"
(в. Варненски новини", год. XV, брой 1154, Варна, 3.1Х.
192 год., стр. 2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Следсезонни предложения". 2.
Къмъ доуредбата на морските бани (в. Варненски но
вини, год. XV, брой 1161, Варна 10. X. 1927 г., стр. 2).
Свободна зона въ'Варна — (в. Варненски новини, год. XV,
брой 1156, Барна 5.Х.1927 г., стр. 1).
Силистра и Добруджа — Научно-културни изследвания,
книга I, София 1927 г. (Издание на Научния комитетъ
за гр. Силистра, 341 стр. гол^мъ форматъ, цена 100 ла.
'Рърговско, стопанско и курортно повдигане на гр. Варна.
(в. Варненски новини, год. XV, брой 1161,, Варна 10.
X. (92' год., стр. 1).
Т. йи М. — „Душевниятъ животъ на рибите" (сп Ловна
Просвъта, год. III, кн. 1, София 1927 г., стр. 10—13).
У. — СтериоскопическигБ далекомери* (в Народна От
брана, год. IX, брой 1351, София 33. IX. 1927 ,одина,
стр. 3 и 4).
рИтагоп — „За рибеното маело" (в. Погледъ, год. I, брой
6, ПлЪвенъ 2. X. 1927 год., стр. 3).
X- И. А". — „Градъ Созополъ и летуването на Пловдивска
та детска колония — отъ Н. Разбойниковъ" (Училищенъ Прегледъ, год. XXVI, кн. 7, София IX. 1927 год.,
стр. 1129—1132).
Чорни, Федя — „Въ Добруджа" II Кюстенджа. (в. Слово,
год. VI, брой 1573, София, 8. IX. 1627 год., стр. 1).
Чорни, Федя — „Солунъ" — Западането на едно големо
пристанище — (в. Слово, год. VI, брой 1596, София
6. X. 1927 год., стр. 1).
Чорни, Федя — „Изъ бежанските села" — Бежанците отъ
България. Инглишъ. Нова Месемврия - (в. Слово
год. VI, брой 1598, София 8. X. 19/7 г , стр. 1).
Чорни, Федя
„Нтина" (в. Слово, год. VI, брой 1599, София
10. X. 1927 г, стр. 1).
Щишмановъ, Д. — „Морето" (в. Слово, год. VI, бр. 1585,
Варна 23. IX. 192; год., сгр. 1).
Г р а д ъ С о з о п о л ъ и л е т у в а н е т о на П л о в д и в 
ската д е т с к а к о л о н и я о т ъ гА. Сп. Р а з б о й н и к о в ъ ,
П л о в д и в ъ 1927 г. (Издание на Българския Народ е н ъ Морски Сговоръ — Пловдивски клонъ, 72
страници, 42 фотографически о т п е ч а т а н а , ц е н а 12лв.
Д о преди н я к о л к о години въ Б ъ л г а р и я поч
ти не се п и ш е ш е по морскитЪ въпроси. Отъ време
на в р е м е в ъ переодическия печатъ се п о я в я в а ш е
•нъкоя б е л е ж к а съ морски х а р а к т е р ъ или се изда
в а ш е нъкоя книжка с ъ в с е м ъ случайно, които идваха да ни напомнятъ оная г о л я м а празднота, която
сжществува въ нашия п е ч а т ъ по отношение на
всестраннить морски въпроси. Следъ създаването
на Българския Н а р о д е н ъ Морски Сговоръ, о б а ч е .
и неговата настойчива и планомърна пропаганда,
морската мисъль на българина излезе о т ъ инерт
ното си състояние и почна по-често да се появява
отпечатана въ б ъ л г а р с к и т ъ издания. Б е з с п о р е н ъ
ф а к т ъ е, че Б. Н. М. С. з а р о д и и постави на з д р а 
ви основи началото на една сериозна и обилна
литература, която щ е има да играе голъма роля
в ъ стопанското развитие на нашата страна. Вече
не о т ъ време на време, съ м ъ р т а в ъ п е р и о д ъ о т ъ
нъколко години, а всека година редовно се издаватъ по нъколко книги въ Б ъ л г а р и я , които трети-
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р а т ъ морски въпроси. А българската е ж е д н е в н а
преса и периодическия печатъ сега постоянно подд ъ р ж а т ъ новия интересъ на н а р о д а ни к ъ м ъ мор
ската п р о с в е т а . О т в о р е т е страниците на о т д ъ л а
„Морски Книгописъ" въ списанието „Морски Сго
в о р ъ " за да прегледате н а п р а в е н и я т ъ голтзмъ прогресъ въ това отношение.
Книгата, която ни предлага подпредседателя
на Пловдивския клонъ о т ъ Б. Н. М. С. г-нъ А. Сп.
Разбойниковъ ( о к р ж ж е н ъ училищенъ инспекторъ)
е единъ новъ цененъ приносъ за нашата о щ е бед
на морска литература. Съ голъма вещина той опи
сва Созополъ, околностите му и л е т у в а н е т о на
Пловдивската детска колония. Книгата е изпълне
на съ множество сполучливи фотографически стпечатаци, чете се леко и увлича четателя. С ъ д ъ р 
жанието й е следното:
„Черно море и н е г о в и т е странджански б р е 
гове. — Черно море и черноморската култура. —
Най-древното мъстно население край Черно море.
— О с н о в а в а н е на гр. Яполония — с т а р а т а Яполония и християнскиятъ Созополъ. — С о з о п о л ъ сега.
— Созополскитъ околности.— Р и б о л о в с т в о . — Вът ъ р ъ т ъ и неговото значение за к р а й б р ъ ж н и т ъ жи
тели. — Различни културни следи в ъ С о з о п о л ъ . —
М о р е л в ч е н и е и климатични бележки. — Л е т у в а н е
на Пловдивската детска колония въ С о з о п о л ъ " .
Въ книгата на г-нъ Разбойниковъ, о б а ч е , в е 
роятно отъ недоглеждане или при к о р е к ц и и т е е
допустната една невърна данна, която би т р е б в а 
ло, при второ издание, да б ж д е отстранена.
Невярната данна (на стр. 3) е по отношение
на най голъмата дълбочина на Черно море — 2 2 4 4
метра, а не 2618 метра. З а вмъкването на тая не
върна данна въ нашата литература и нейниятъ
произходъ, а з ъ о щ е презъ 1925 год. о б ъ р н а х ъ вни
манието на и н т е р е с у в а щ и т е се о т ъ този в ъ п р о с ъ
с ъ статията си — „Коя е \ ай-гол^мата дълбочина
въ Черно м о р е " —, поместена въ книгата ми „Чер
но море — общедостжпни студии", стр 34 — 37
(Варна 1925 г )
Тоя почти едимственъ н е л о с т а к ъ ю , м с ж е би
случайно допустнатъ, не е въ състояние да намали
хубавото впечатление о т ъ обширния и много инт е р е с е н ъ т р у д ъ на г н ъ Р а з б о й н и к о в ъ . Т о й т р ъ б в а
да б ж д е прочетенъ непременно о т ъ всеки членъ
на Б Н. М. С Много малката му цена (12 лева
при 72 страници о т ъ чисто б ъ л а хартия и 42 фо
тографически отпечатана) го прави напълно дост ж п е н ъ за всъкиму Ний п р е п о р ж ч в а м е настоятелно
тази книга не самона всички членове на Б.Н.М. С , но
и на всички б ъ л г а р и , които искатъ да познаватъ
всестранно своето отечество.
Сава Н. Ивановъ.
М е ж д у н а р о д н о п р а в о , лекции четени въ
висшия морски корабоначалнически курсъ 1926 —
1927 година, о т ъ капитанъ I р. о 3- Б о р и с ъ Стателовъ, началникъ на Морската Полицейска Служ
ба, Варна 1927 г. (Издание на Морската Учебна
Часть, 305 страници, цена 120 лева.)
П р е з ъ тази година, б л а г о д з р е н и е инициати
вата на Морската Учебна Часть в ъ Варна и труда
на г-нъ капитанъ I р. о. з- Б . Стателовъ, нашата
морска литература се .обогати с ъ о щ е една обе
миста книга. Тя има следното с ъ д ъ р ж а н и е :
Въведение.
Понятие и д е л е н и е на международното пра
во. История на международното право о т ъ 1648
год. до 1915 год.
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Морски Сговоръ

ОтдЪлъ I.
Субекти на правото и тяхното общо правно
положение. Държавата като субектъ на междуна
родното право. Международно правна дЪеспособность. Държавната власть и нейната външна независимость. Държавната власть и нейната вжтрешна самостоятелность. Държавна територия.
Придобиване и загубване държавната територия.
Народъ.
Отд-Ьлъ II.
Международно правни сношения между дър
жавите. Международно правно представителство
изобщо. Държавенъ . глава. Посланници. Консули.
Международни органи за международни правни
сношения.
Отделъ III
Общность на интересигЪ на международно
правното съединение на държавитЬ. Откриване
достжпъ въ страната и правното положение на
чужденците. Общение на интересит-Ь на държа
вите въ областьта на пжтищата и средствата за
Съобщение. Я. Корабоплавание въ открито море и
свободата на морето. Б. Корабоплаване по рЪки
гЪ и каналите.
Отдълъ IV
Междудържавни спорове и способи за раз
решението имъ. Не военни способи за разреша
ване международни спорове. Войната като между
народно правно отношение. Правните норми на
сухопжтната война. Правни норми на морската
война. Правно положение на неутралнитЬ държа
ви. Международна призова юрисдикция.
Приложение.
А. Съглашения засътащи правото на морска
та война. I Декларация за морската война, подпи
сана въ Парижъ на 16.1У.185б година. II Конвен
ции. Декларация и заключителния актъ, подписа
ни на конференцията на мира въ Хага на 18.Х.
1907 год. III Декларация за правото на морската
война, сключена въ Лондонъ на 26.11.1909 год. Б.
Конвенции засътащи морски въпроси отъ международенъ характеръ, сключени следъ общоевро
пейската война- В. Морскитъ- постановления на
Ньойския договоръ за миръ отъ 27.XI. 1919 год.
Г. Международното положение на Дунава и Чер
но море и проливите въ миналото и следъ общо
европейската война.
С. Ч.
Учебникъ по електротехника отъ С. Стефановъ. Часть II. Динамомашини и двигатели за
постояненъ токъ. Варна 1927 г. (Издание на фон
да за .Попълване и подържане кабинетит-Ь" при
Морската Учебна Часть, 244 страници, 277 черте
жа и фигури, цена 80 лева).
Новиятъ учебникъ по електротехника, предназначенъ специално за Н-рия курсъ отъ Морско
то Машинно Училище е приспособенъ така, че да
може да послужи за ржководство и на другитЬ
наши сръдни технически училища. ЗасегнатитЬ
въпроси се обясняватъ теоретически съ огледъ за
приложението имъ на практика. За съставянето на
учебника автора се е ползувалъ отъ руската и
французката литература по въпроса и главно отъ
своята дългогодишна практика, като преподаватель по електротехника въ Морското машинно
училище. Учебника е разд-Ьленъ на три отдела:
I — Динамомашини за постояненъ токъ. I I — Е л е к 
тродвигатели за постояненъ токъ и III — Изпита
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ния, които се правять върху динамомашинитЬ и
електродвигателите за постояненъ токъ, и обслуж
ването при работенето съ тЬхъ.
Учебника е грижливо и акуратно съставенъ
и отпечатанъ. Нищожната му цена (80 лева) при
243 страници го прави достжпенъ за всЬкиго. Пре
поръчваме го на тия наши членове, които се интересуватъ отъ електротехниката.
с. Ч.
Ье рог! йе Уагпа раг В. КапегГ — 1пдегиеиг
еп сЬег йи Рог* с!е Уагпа. ВшхеНе 1927. (ЯззоааНоп
•пгегпайопаю РегтапеШе йез Сопдгез йе Мау1даглоп, 38 Кие йе Ьоиуат).
Въ книжка № 4 отъ 1927 год. на списанието
ЯззоааНоп Лпгегпа1лопа1е Регтапеп*е йе Сопдгез йе
1ЧаУ1да1юп (Постоянното Международно Дружест
во за конгреси по навигация въ Брюкселъ) на че
тири страници е отпечатана статията на начални
ка на Варненското пристанище инженеръ Б. Кжневъ — „Пристанище Варна". Изпратения отдъленъ отпечатъкъ (на французски езикъ) отъ сжщата статия въ нашата редакция има следното
съдържание:
1. ЗКиатлоп ауапгадеизе йи -1еп1о1ге йи рог1.
2. Оеуеюрретепг йи рог*.
3. Ех*епзюп йи рог*.
4. ЛпзгаПаКопз йи рог*.
5. 2опез ггапсНез е* рог* тйизгпе!.
6. Спапглег йи сопзгпсНоп е* йоск гюиапг.
Тази статия дава една обща картина за днеш
ното състояние на Варненското пристанище и не
говото близко бждаще.
С. Ч.

И з д а н и я на Полската морска л и г а .
I. К и т т е 1 — „Сйута рог* роккл". г1. 7 —
I. К и т т е 1 — яРапз*и/о а т о г г е " . г\. 2-—
\У1. N81602 — „Иа Ьигзггупошут Ьггеди". г\. 3 —
Р . Ко81колУ8к1 — „Кеаюу ргодгат *\уогсге| ргасу
Ро1зк! па тогги". г\. 0-50
Р. КозгкошбМ — „РапзЬно а гедюда 1 ]е] гепг.о\упозс" 21. 0'50
А. 1ШетЪ1о — „Ргаса Р о Ш пай поггет". г\. 0 5 0
А. Ку1ке — „Со кагйу Ро1ак о тогги \у1ейг'1ес роимшеп". гЬ О-ЗО.
А. Ку1ке — „Могге *о по\му *егеп ргасу й!а гоЬо*т к а ро1зк1едо" г\- 0-20.
К. О е т е ! — „ИаггесИа 1 тег.ойу 1о\уи да*ипко\у
игу*ко\нусп гуЬ Ва1*уки роЬкгедо" г\. V—
Е. 81оп8к1 — я2аз1иЬ|'пу Ро1зк1 2 Моггет" (Ьа]ка
?~ ' : ' Й1а Й21еа) г1. 3 ' —
I. В о г о т к — „КуЬасШо МогзИе па*1е ВПапзи
Напй1о\уедо". г1. 0 5 0
Р. ТгхераШо — „ХУзкагодак! сНа тус1ес2ек *игуз(усгпусп г глед\т ггек". г1. 0 - 25
I. Вого№1к — „ТггеЬа гизгус ъ т1е]зса зрга\уегог\уо]и гуЬасгига тогз&едо" г\. 0"50
8.Шо]с1есЬо\У8к1—-»Р1о1аЬапЬ1отоаадРо1зсе".21.О-5О
ДУМ. ОЛйгМи \Л& М. 1 К ш . О й у т — „ Ро1зИе тогге" (тгогтагог муЬггега). г\. 2"—
^ М . Рапзгчу. 1п81у1и1и АУШалуп. \у Рогпагни —
«НапаЧоаде 1 ргу\уате Ргаига МогзИе оЬо«1а2и]асе \у Ро1зсе, огаг рггер1зу о ро1зк1сЬ з*а*касг1
ЬапйюадусН". г\. 6'—
За набавяне на КНИГИТЬ се обърнете на адресъ:
1Л&1 Мо^8к^е^ 1 Кгесгпе] — \Уаг8ха\уа
. Е1ек1огаюа 2.
С.Ч.

Правилникъ за фонда „Воденъ спортъ"
при Г. У. Т. на Б. Н. М. С.
1. При Г. У. Т. на Б. Н. М. С. се образува
фондъ „Воденъ спортъ" чиито цели еж:
А. Да улеснява материално Г. У. Т. въ дейностьта при създаванеи развитие на „Водния спортъ"
въ страната:
Тая дъйность ще включва;
а) Доставяне, превеждане и издаване на не
обходимата литература застжпваща водния спортъ.
б) Подготовка и създаване на ржководители
въ разните области на водния спортъ.
в) Уреждане теоретически и практически кур
сове за усъвършенствуване на водния спортъ.
г) Уреждане на състезания за определяне
първенците на водния спортъ, въ страната.
д) Даване на награди.
е) Подържане връзки съ чужду организации
отъ подобенъ характеръ.
ж) Участие въ международни състезания.
Б. Да подкрепя дъйностьта на клоновете на
Б. Н. М. С. въ областьта на водния спортъ, а именно:
, а) Подпомагане клоновете при снабдяването
имъ съ плаващъ инвентаръ.
б) Снабдяване на легионерите съ нужднигЬ
ржководства и упжтвания по водния спортъ.
в) Подпомагане клоновете при създаване и
обзавеждане на необходимите плувни басейни —
л^тни и зимни.
г) Подпомагане клоновете за постройка на
необходимите пристани и убежища за лодки.
2. Приходите на фонда ще се образуватъ отъ:

а) Сумите, които Г. У. Т. и желающигв кло
нове ежегодно вписватъ въ бюджетите си.
б) Всички постжпления въ Г. У. Т- отъ член
ски и встжпителни вноски на всички легионери,
безъ стойностьта на списанието, ако легионера по
лучава такова.
в) Сумите, които ще се събиратъ отъ про
дажбите на лентички, картички и др. такива съ
специално назначение за фондъ „Воденъ спортъ"
г) Всички чисти приходи, които ще се полунатъ отъ лотарии, подписки, състезания, забави,
увеселения, вечеринки и пр. уредени отъ Г. У. Т.
или клоновете, изключително въ полза на фонда
при Г. У. Т. — „Водния спортъ*.
д) Чистия приходъ отъ продажбата на спор
ни издания, материяли, уреди и др.
е) Помощи и субсидии отъ държавни и об
ществени учреждения, дарения отъ частни лица и др.
3. Сумите на фонда се държатъ въ некое
държавно или солидно обществено кредитно уч
реждение, гарантирано отъ държавата.
4. Разходите на суми отъ фонда става сжщо
по решение на Г. У. Т. и то за цъли посочени въ
точка 1-ва.
5. Г. У. Т. не може да изразходва презъ те
чение на ц-влата година повече отъ V* отъ налич
ния капиталъ на фонда къмъ 31.XII. на изтеклата
година.
Потолъми разходи могатъ да се правятъ само
по решение на събора.
6. Отъ фонда могатъ да се отпушатъ заеми
само на касата на Г. У. Т. за опредъленъ срокъ
не по-голъмъ отъ 1 година и при законната лихва.
Всички заеми общо за целата година, не могатъ
да бждать по-голъми отъ '/* отъ наличния капи
талъ на фонда къмъ 31.XII. на изтеклата година.
7: Фонда се управлява отъ Г. У. Т., съотвитно
отъ спортния и домакинския отд-Ьлъ на Г. У. Т.
8. Въ края на всъка година се съставя подробенъ отчетъ за състоянието и дейностьта на фонда
Тоя отчетъ се прибавя къмъ общия отчетъ
на Б. Н. М. С. и докладва предъ събора.
9. За ликвидирането на фонда, а сжщо така
и изминаването. на настоящия правилникъ решава

10. Настоящия правилникъ е приетъ на 14 VIII
1927 год. отъ 1Уредовенъ съборъ на Б. Н.М.Свъ
гр. Плевенъ

ПРАВИЛНИКЪ
за фонда „Плавателни елдове" при Варн.
клонъ на Б. Н. М. С.
Чл. 1. При Варненския клонъ на Б. Н. М О
се образува фондъ „Плавателни еждове".
.Чл. 2. Целите на фонда еж:
• а) Снабдяване клона съ плавателенъ инвентаръ.
" б) Подържане и обзавеждане плавателния ин
вентаръ.
в) Постройка на хангаръ и др. за нуждите
на плавателния инвентаръ.
Чл. 3. Средствата на фонда се събиратъ:
а) Отъ суми гласувани всека година въ бюд
жета на Варн. клонъ на Б. Н. М. С.
. б) Отъ членскитЬ вноски на легионерите.
в) Отъ суми, събирани за фонда отъ вечерин
ки, утра, концерти и др. давани специално за фонда.
г) Отъ помощи и субсидии давани за фонда
отъ учреждения, дружества и частни лица.
д) Отъ продажба на лентички, картички и пр.
специално за фонда.
Чл. 4. Сумите на фонда се държатъ въ не
кое държавно или гарантирано отъ държавата кре
дитно учреждение.
Чл. 5. Фонда се управлява отъ управителното
ТБЛО на клона.
Чл. 6. Изразходването на сумигЬ става само
за целите на фонда.
Чл. 7. Презъ течение на годината не могатъ
да се изразходватъ повече отъ 3Д отъ годишния
приходъ на фонда; остатъка се минава въ приходъ
за следната година.
Чл. 8. За нуждите на клона, управителното
тЬло, може да прави заемъ въ размъръ на 2 / 3 отъ
сумите за фонда, срещу 10% годишна лихва за
срокъ до 1 година.
Чл. 9. Всъка година, заедно съ годишния от
четъ, се дава предъ общото годишно събрание подробенъ отчетъ за състоянието и дейностьта на
фонда.
Чл. 10. Настоящиятъ правилникъ е приетъ
отъ общото събрание на клона на 7 августъ 1927
година и влиза въ сила отъ 15 августъ с. г. на която
дата е удобренъ отъ IV редовенъ съборъ на Б.Н.М.С^

Времененъ правилникъ за фона построй
ка морска хижа въ с. Гьозекенъ
(Анхиалско)
Чл. 1. При Шуменския клонъ на Б. Н. Морски
Сговоръ се създава фондъ постройка морска хижа
въ с. Гьозекенъ — Анхиалска околия.
Чл. 2. Цельта на тоя фондъ е да се построи
въ близко време морска хижа въ с. Гьозекенъ —
Анхиалска околия за членовете на Б. Н. М. С. отъ
Шуменски окржгъ.
Чл. 3. Приходите на фонда еж:
а) Суми предвидени ежегодно по бюджетить
на клоновете на Б. Н. М. С отъ Шуменски окржгъ.
б) Ломощи отъ общините, окржга и държавата
в) Отъ ЛИХВИТЕ на вложенитЬ въ фонда суми и
г) Отъ специални подписки, томболи и пр,
Чл. 4. Постройката на хижата ще се почне,
когато фонда нарастне до 50,000 лв.
Чл. 5. До започването на постройката фонда
ще се управлява отъ управителното гЬло на Б. Н.
М. С. — Шуменски клонъ.
Чл. 6. Настоящия правилникъ е приетъ и утвърденъ отъ IV ред. съборъ на Б. Н. М. С въгр.
Плъвенъ на 14 августъ 1927 г. отъ която дата той

СЪДЪРЖННИЕ: 1) Рашко Серафимовъ ( С п ^ & Ж З Ь г - Славяновъ; 2) Кризата въ търговското морепла
ване отъ Д-ръ Г. Петковъ; 3) Корабоплаване^З^Дунава; 4) Подводно или възходящо лечение отъ
Л Нечаевъ- 5) Появяването на новъ остров* въ Каспийско море отъ Н. Евгеновъ; 6) Какъ стана Янко
морякъ (Екскурзия) отъ Ст. Тренкова; 7) Среща отъ П. Л. Шишковъ; 8) Голъмитъ състезания между
: : : : : :
: морскитъ части въ Варна; 9) Морски новини; 10) Морски книгописъ. : : : : :

Отпечатаха се и се пустнаха въ продажба:

Метеорология ошногрпфня
отъ Сава Н. Ивановъ

*3

съ 136 страници
. и 30 фигури
Цена 25 лева.
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съ 162 страници
и 30 фигури
Цена 30 лева.
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еж издание на
Б. Н. • Морски Сговоръ.
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Д о нашить постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски .Сговоръ съобщава на СВОИТБ постоянни и слу
чайни сътрудници да иматъ предвидъ следнит"Б нареждания:
•••...
1) Статиитв 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) СтатиигЬ трЪбва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 27,
печатни страници отъ списанието. ДЪЛГИГБ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницигв си
защо статията му не е удобрена, или защо не е поместена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.
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Въ склада на Гл. ]ц- ТШ йа Б. й. I Е. (е ш щ п следнии м ш вдам: 1 ^
Морска
№ 1 йена
цена 3 левалева
Мсюска библиотека №
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Морска библиотека № 4 цена б лева
Морска библиотека № 5 изчерпана
Морска библиотека N2 6 изчерпана
Морска библиотека № 7 изчерпана
Морска библиотека '№ 8 цена 11 лева
Морска библиотека № ' 9 цена 11 лева
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Морска библиотека № 1 1 цена 10 лева
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Сп. .Морски Сговоръ* год. I изчерпано
Сп. .Морски Сговоръ" год. II цена 100 л.

Сп. _Меюски
п Шпиил
п
„Морски Сгоиопт."
Сговоръ" тгод.
III цена 19П
120 л.

>-^

Гребане и в-Ьтроходство . . изчерпана
Правилникъ за морскигв и
р-вчни спортни легиони цена 2 л.
Черно море (общодостжпни
студии) отъ С. Н. Ивановъ цена 30 л.
Практически указания за
.предсказване на време. то отъ Сава Н. Ивановъ цена 8 л.
Метеорология отъ Сава Н.
Ивановъ
цена 25 л.
Океанография. отъ Сава Н.
Ивановъ .
цена 30 л.
Плаване отъ А. Друмевъ
цена 15 л.
Всички поржчки се "изпълняватъ само следъ предварително внесейа сума и се отпра/\/
вягь на а
ДР е с ъ ; Б« Н. М. Сговоръ— Книжовно-Просв/втенъ ОтдЪлъ — Варна!
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