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Общъ видъ на корабъ .Калиакра" следъ пълното му възобновяване,
(Къмъ статията „Корабъ Калиакра").
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Вести изъ живота и дейностьта на Б>ългарския Народвнъ Морски Сговоръ.
Главното Управително Т-Ьло. — Отъ 14 юли
до 4 авгусгъ т. г. се състоя организираниятъ отъ
Г. У. Т. подъ покровителството на Министерството
на Народното Просвещение, „Курсъ за учители
по плаване", подъ ржководството на г. Я. Друмевъ.
пом. инспекторъ по физическо възпитание въ сжщото министерство.
Въ курса постжпиха 26 мжже и две жени, всичко
28 души. отъ ноию 9 учители по физическо въз
питание въ различни гимназии отъ Царството.
Обучението се водеше по специална програма, въ
която бвха застжпени: теория по плаването, прак
тика, водене на урокъ, хигиена на плазането, ор
ганизация на Б. Н. М. С. и пр. Освенъ главния
ржководитель, лектори беха още г. г. Дръ Пашевъ, Г. Слааяновъ, Г. Пецовъ и П. Златевъ. Отъ
постжпилите 28 души завършиха курса 23 души,
които държаха изпитъ предъ специална комисия,
въ присжтствието на членове отъ Г. Т. У. На кур
систите се раздадоха свидетелства за добито пра
во на „Учитель по плаване*.
Варна. — На 23 и 24 юли клона устрои големо морско увеселение съ състезания на море,
състоящи се въ плаване, гребане и скачане отъ
височина. Състезанията се произведоха въ присжт
ствието на многохиляденъ ьародъ, подъ звуковете
на флотската музика. На победителите се разда
доха парични награди. Въ състезанието на гребане
съ русалки вземаха участие и дами.
Чистиятъ приходъ отъ увеселението е 24,000
лв., половината отъ който, още на другия день се
внесе въ Г. У. Т.
Дупница, — Клона е възобновилъ дейностьта
си, като е набраль нозо управително тъло състоя*
ще се отъ председатель — Д. Янковъ, п. кметъ;
секретарь — Л. Чомаковъ. учитель; касиеръ —
Я. Меджидиевъ, учитегь; съветници — Н. Димчевъ, кметъ и Д-ръ Ив. /Ьбутовъ. Провтзрителенъ
съветъ — К. Димчевъ, сждия; Кр. Кузмановъ, електротехнпкъ и Д. Високалийски, п. вптекаръ.
Клона е организиралъ лътна морена детска
колония отъ 30 деца въ Варна, съвместно съ
женското д-во «Съзнание*,
Пловдивъ. — Клона е ималъ агитационна
седмица отъ 5 до 13 юни. Презъ седмицата е из
вършено следното: Изпратени еж биле до всички
членове на клона писма-апели за издължаване'на
членските вноски и вземане участие въ урежданата агитационна седмица. На 5 юни е устроенъ общъ сборъ на членовете и легионерите при
пристана на клона до моста на Марица. Явили се
60 души легионери въ пълна униформа и повече
отъ 100 души членове. Въ 10 часа, начело съ
военната музика е била организирана манифеста
ция до салона на кино „Екселсиоръ*, дето пред
седателя на клона г. Л. Т. Лазаровъ обявилъ аги
тационната седмкца за открита, следъ което под
председателя на клона*г. Д, Куртевъ е държвлъ
твърде интересна сказка върху «Целите и задачи
те) на Б.Н.М.С. оть стопанско гледище". Сжщиятъ
день въ 5 часа сл, пл. еж биле устроени състе
зания на .р. Марица съ лодки русалки, като на
проявилитЬ се въ ТБХЪ легионери еж биле раз
дадени хубави предмети — подеръци.
На 9 юни 7 ч. сл. пл. е била уредееа втора
сказка отъ Д-ръ Яджаровъ върху „гЛорелвчение
н слънцелБчение".
На 11 юний е била уредена трета сказка огъ
поканения за цельта отъ София г. Д. Илковъ, който
е говорилъ върху .Живота на Черно море".
На 12 юний се е състояла четвърта агитаци
онна сказка на г, Я, Разбойниковъ, подпредседа

тели на клона върху „Гр. Созополъ и летуването
на Пловдивската детска колония презъ 1926 год."
Сжщиятъ день отъ 5 до 9 часа следъ пладня е ус
троена семейна среща за членовете отъ клона.
Месемврия — На 7 юни преминалата по край
брежието силна буря е отнесла хижата на клона
както и намиращия гъ се въ нея инвентаръ отъ
кревати, маси и пр. като го е пръснала по брега.
При тая буря е билъ тежко раненъ секретаря на
клена г. Иванъ Славовъ, а синъ му Славейко, вследс
твие добитите тежки рани е починалъ сжщия день.
Изказваме, по тоя случай на близките му нашите
съболезнования.
Созополъ — Клона е получилъ отъ Начал
ника на Морската полицейска служба щедриятъ
даръ отъ 13,720 лава за фонда „Постройка морска
хижа". Клона, както и Г. У. Т. своевременно бла
годариха за това дарение, което — тукъ му е мес
тото да споменемъ — н е е първо, тъй като и хи
жата въ Месемврия е построена приимущественно
съ дарението на сжщиятъ началникъ.
Шуменъ — Тая година клона загражад по
дареното му отъ общинското управление въ е. Гьозекенъ МБСТО отъ 1000 кв. метра за постройка но
легна морска колония. На 24 юлий, клона е далъ
специално градинско увеселение за въ полза на
тоя фондъ.
Горна Джумая — Поради прояена въ местослуженето на нвкои отъ членовете на управи
телното тело, избрано е ново такова съ съсгааъ:
председатель — Епископъ Ириней; п. председа
тель — Г. Христовъ, директоръ на гимназията; сек
ретарь — Ст. Сакеларовъ, адвокатъ; касиеръ —
К, Захариевъ, адвокатъ; членове — Ив. Караджовь. бившь учитель; запасни членове — Я:. Пвтамански, Иеромонахъ Климентъ. Проверителенъ
съветъ: — Сотиръ Наумовъ, данъч;нь началникъ;
Иорданъ Ефремовъ, търговецъ; Явадисъ Япеловъ,
окр. инженеръ и запасни членове — Г. Д. Захариевъ, търговецъ и Г. Ьелиновъ, сждия. Клона организирва екскурзия до Солунъ — Пирея.
Ямболъ. — Клона напоследъкъ развива особенно енергична дейность: независимо отъ голЪмото число новозаписани членове — клона брои
вече около 300 такива, напълно отчетени — реа
лизирано е едно дело съ което еж спечелени сим
патиите на делото ямболско гражданство. Това еж
речните бани на р. Тунджа, която минава презъ
града.
На 19 юли, клона е изпратилъ организира
ната отъ него детска морска колония отъ 50 деца
въ гр. Яхтополъ.
Русе. — На 27 юни, спортния легионъ е устроилъ водни състезания на Дунава. Гражданст
вото е проявило твърде големъ интересъ къмъ тЬхъ.
На 31 юли клона е устроилъ нови състезания
съвместно съ Варненския клонъ, резултатите отъ
които даваме въ отдела «Морски спортъ".
На 29 май клона е устроилъ еднодневенъ излетъ съ параходъ и лодки до с. Белцовъ, 12 км.
далечъ отъ Русе, при устието на р. Янтра. Участ
вували около 150 души.
На 12 и 13 юни четирма легионери съ 2 ру
салки еж пропжтували до гр. Свищовъ и обратно.
Заедно съ комитета „Ц»ръ Освободитель" въ
Свищовъ, клона е въ преговори за купуване и до
карване въ България парахода „Радецки", кой
то да служи като подвиженъ музей — памзтникъ
по Дунавския брегъ.
Клона между другия сц инвентаръ е прите
жвтель вече и на една моторна лодка .Слава" отъ
16 конски сяли и 10 ки, бързина.
К. Я,
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Сава Н. Ивановъ."'

IV РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НА Б. Н. М. С.
Следъ учредителния съборъ на Б. Н. М. С.
презъ 1923 г. въ гр. Варна и редовните събори
въ Бургвзъ, Русе и Пловдивъ, тази година, отъ
14—16 ввгустъ включително, се състоя въ гр.
ПлЪвенъ четвъртия редовенъ съборъ на Б. Н.М. С.
Делегатите на събора, на брой всичко 72
души, пристигнаха въ Шгввенъ на 13.VIII. следъ
сбедъ и на 14.VIII сутриньтв, посрещнати мнсго
мило и сърдечно отъ управителното тЬло на кло
на и членовете на Б. Н. М. С. Те б*ха отведени
съ автомобили и файтони въ града и настанени
веднага по частни квертири и хотели. На всички
направи много силно впечатление добрата ор
ганизация и отличното гостоприемство на ПЛ-Бвенци. Града.беше окиченъ съ национални зна
мена, емблемите и девиза на Б. Н.""М. С, а ули
ците беха препречени съ платна, на които съ го
леми букви бела написани поучителни изрази за
значението на морето и плавателните реки. Въ
центъра на града, течно до салона .Съгласие",
кждето заседаваше събора, беше пестрееьа вели
колепна грамадна арка въ морени стилъ, предста
вляваща два фара, съединени съ платненъ местъ
въ средата на който личете едно, нърмилно ко
лело. Ярката бе сполучливо декорирана съ наци
оналното знаме и сигнални прЪпорци, а нещно
време — феерично осветена. Отъ едната страна
на арката &Б написано: .Добре дешли мили гости",
а отъ другата — „Къмъ морето и Дунвва за напредъкъ". Памятнина, кейто краси центъра на
града, бе еж що тена сполучливо декориранъ съ
подходящи надписи и емблемите на Б. Н. М. С. и
красиво осв-Ьтенъ. Много приятна изненада за де
легатите бе, специално за случая отпечатаните
пистове за хранене въ ресторанта на К. Лазаровъ.
а сжщо така и цигарите отъ тютюневата фаорина
на г. Бакаловъ, въ чийто кутии най ясно личеше
голЪмото внимание на Пл^венци къмъ съборяниге> и пълното имъ съзнание за пропагандирането
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на морската идея. Всичко не може да се отбе
лежи само въ КЕКОЛКО реда — това. еж най важ
ните щрихи съ които исквмъ да счертая отлич
ната и оригинална работа на неуморимите ПЛ-Бвенци по организирането и бихъ казалъ .мо
билизирането" на целия градъ за 1У-редовенъ
съборъ на Б. Н. М. С. Хвала на Гмгввенци!
Събора бе откритъ въ неделя (14ЛЛП.1927)
10 часа сутриньта въ отлично декорирания за слу
чая театралния салонъ на д во „Съгласие" съ
пламенна и съдържателна речь отъ председателя
на Гл. Упр. ТБЛО на Б. Н. М. С. г-нъ Петъръ Стояновъ, въ приежтетвието на множество граждани.
Веднага следъ това прочутиятъ у насъ хор-» на
гнъ Ссрокинъ изпъ съ отлично изпълнение .Шу
ми Марица* и НБКОЛКО народни песни. Следъ то
ва, съ пълно единодушие и акламации бе избра»
но ржкоьодно бюро на Събера въ състевъ: председатель — префесоръ Д-ръ Ст. Консуловъ, кой
то до сега е ржноводилъ съ рЪдъкъ тактъ и уме
ние всички събори на Б. Н. М. С.; подпредседа
тели — Маринъ Милчевъ (председатель на Пле
венския клонъ отъ Б. Н. М. С. и капитанъ Пр. е. з.
Иванъ Михайлсвъ (Нсчалникъ на Дунавската
Полицейска Служба) и секретари — Радушъ Въл-*
чевъ (Шуменъ), Кожухаровъ (Пловдивъ) и Бояджиевъ (Ямболъ).
Следъ кратката встжпителна и дълбоко поу
чителна речь, произнесена отъ председателя на
Събора г-нъ преф. Ст. Консуловъ, се започнаха
приветствията. Събора на Б. Н. М. С. беше поздравенъ отъ окржжния управитель г. Хвйдутовъ,
отъ кмета на града г. Поповъ, отъ председателя
на дружеството на запасните офицери г. зап. полковникъ Нерезовъ, отъ председателя на друже
ството на запасните подофицери г. Върбеновъ, отъ
доброволческото дружество .Сливница" (г. Каракашевъ), отъ търговското дружество, дружество
.Съгласие" и Библиотеката (г. Хр. Цаьеаъ), отъ
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ДелегатигЪ отъ IV Редовенъ Съборъ на Б. Н. М. С, състоялъ се въ гр. ПлЪвенъ отъ 14—16.VIII. 1927 г.

съюза на провинциалните журналисти (г. Симеоновъ), отъ ловната организация (г. П. Моновъ),
отъ съюза „Юнакъ" (г. Я. Върбеновъ). отъ Пле
венската окржжна спортна область (г. Геновъ),
отъ Плевенското женско просвети гепно д-во „Раз
витие" (г-жа Капамацжиева), отъ съюза .Родна
защита" (г. Бжчеааровъ), отъ Македонската орга
низация (г. Петрушевъ), и отъ адвокатския съветъ
при окржжния сждъ (г. Милковски). Председате
ля на Събора прочете и изпрагенит-Ь поздравител
ни писма и телеграми отъ Българския Учителски
съюзъ, отъ с. Бъркачъ, с. Долни Джбникъ, с. Кюприя, гр. Пловдивъ, Русе, Хасково, Хисарскяте
бани и пр.
Очибиющъ фактъ бе и требва да се подчер
тае, че поздравителните речи бвха отлични. Въ
приветствията личеше, че представителите на ор
ганизациите иматъ вече ясна представа за целите
и задачите на Б. Н. М. С. и чз напълно схващатъ
значението на морето и Дунава за благосъстояни
ето на нашата страна.
Подпредседателя на ржководното бюро на
Събора г. кап. II р. о. з. Ив. Михайлавъ поднесе
поздрави и благопожелания за отлична дейность
отъ страна на Дунавската флотиляя. Веднага следъ
това биха избрани необходимите комисии за да
се разпредели работа и усили експедитивностьта
на Събора.
Следъ обедъ се прочете отчета за дейность
та на Главното Управително Тело на Б. Н. М. С.
презъ 1926 год. и доклада на Главния Проверите-

ленъ Съвегь. При четене имената на починалите
презъ годината членове отъ Б. Н. М. С, събора
почете паметьта имъ съ стааане на крака и думи
те „Богъ да ги прости". Даде се думата на деле
гатите да се изкажатъ върху отчета и доклада.
Дебатите привършиха съ кратка речь отъ Пред*
седателя на Гл. Упр. Тело г. П. Стояновъ, въ ко
ято подчерта, че вече Б. Н. М. С. е излвзалъ отъ
пелените на своята дейность.
Веднага следъ това се взеха отъ Съборе след
ните решения:
1. Изказва се благодарностъ на Гл. Упр. Тело
за дейностьта му презъ годината и се освобож
дава отъ отговор ность.
2. Възлага се на Созополскиге делегати да
поздравятъ отъ името на Събора секретаря на
клона имъ въ Созополъ за твърдостьта му като
българинъ и примерната му безкористна дейность.
3. Благодари се на Софийския клонъ отъ Б.
Н. М. С. за съдействието му по всички въпроси,
които Гл. Упр. Тело или клоновете отъ Б. Н. М. С
еж отправяли въ София.
4. Гл. Упр. Тело да проучи въпроса за наймалкото необходимо число членове за клоновете
отъ Б. Н. М. С.
5. Изказа се пожелание неизправните кло
нове отъ организацията да усилятъ дейностьта ся
и уредятъ сметките си, като иматъ предвид ь, че
гвхната дейность или бездейность не може да не
се отрази въ дейностьта на Гл. Улр. Тело.
Преди да привърши следобедното си засе-

Год., IV. Брой 7.
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дание събора състави и изпрати подходящи поз
дравителни телаграми до Н. В. Царя—Върховенъ
покровитель на Б. Н. М. С, до министеръ-председателя, до председателя на Народното събрание
и до всички министри.
Вечерьта всички делегати вкупомъ посетиха
устроеното отъ спортистите въ гр. Плевенъ уве
селение въ честъ на съборяните. Това мило вни
мание къмъ представителите отъ Б. Н. М. С, как
то отъ страна на спортистите въ гр. Плевенъ, та
ка изобщо отъ страна на делото гражданство,
трогна всички съборяни. Хвала Вамъ ПлЪвенци.
Втория сьборенъ де.чь (понедЪлникъ 15.УШ
1927 год.) започна съ разглеждането и приемането
на дейната програма, което продължи и на след
ния день. Тя бе приета тъй както бе предста
вена отъ Гл. Упр. Т-Ьло съ малки изменения и до
пълнения. Нейниятъ пъленъ текстъ ще бжде отпечатанъ въ единъ отъ близките броеве на спи
санието.
Презъ втория съборенъ день събора прие:
1) Времененъ правилникъ за фонда „Построй
ка морска хижа въ с. Гьозекенъ (Лнхиалско) за
нуждите но Шуменския клонъ отъ Б. Н. М. С".
2) Правилникъ за фонда спасяване дввящи се
подъ име „Тодорчо Данаиловъ", къмъ Варненския
клонъ отъ Б. Н. М. С.
3) Правилникъ за фонда .Плавателни сждове"
къмъ Варненския клонъ отъ Б. Н. М. С.
4) Правилникъ за фснда „Воденъ спортъ" при
Гл. Упр. ТБЛО отъ Б. Н. М. С.

Вториятъ съборенъ день привърши кжсно
следъ О&БДЪ съ два интересни реферата: „Дру
гите и ние на.Дунава" — отъ зап. вап. II р. Ив.
Михайловъ и .Детски летни колонии" — отъокржжния училищенъ кнспекторъ въ гр. Плевенъ г-нъ
Маринъ Милчевъ.
Трети ягъ съборенъ день (вторникъ 16УШ.
1927 год.) започна съ разглеждане и дебатиране
по бюджета на Б. Н. М. С. Прие се сбщия бюджетъ на Гл. Упр. ТБЛО за 1928 год.: приходъ 478,000
лева (най-главно перо 405.000 лева членски вноски
огъ 4500 членове по 90 лева) и разходъ еж що
478,000 (най-крупната сума 230,000 лева е за изда
ване на списанието .Морски Сговоръ" въ 10 книж
ки по 20 страници всека съ тиражъ 4700 броя)
Следъ това б*ха приети бюджетите на фон
да .Черноморски наученъ институтъ" (приходъ и
разходъ по 200,000 лева и на фонда „Летни мор
ски колонии" (приходъ и разходъ по 51,000 лева).
Презъ останалото време събора изработи и
прие следните резолюции:
1. По бежанския въпросъ.
2. По закона за учителския персоналъ въ гра
ничните села.
3. По становището на Б. Н. М. С. къмъ н-Ькои отъ членовете *а организираните инженери.
4. По говоренето на български езикъ въ уч
режденията въ граничните области.
5. По сътрудничеството на Б. Н. М. С. по
отношение на дейностьта на културния комитетъ
въ гр. Видинъ.
6 По прилагане закона за службата по под
държане плавателностьта по Дунава.
7. По привършване инсталациите въ аква
риума въ гр. Варна и по-скорошното му откриване
като биологична станция.
8. По улеснение на ученическите екскурзии
по морето и Дунава.
9. По пжтуване на членовете отъ Б. Н. М. С.
на групи по 8 души, съ намаление 50°/0 по I
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българските параходи, както това е вече разре
шено за пжтуванията по Б. Д. Ж.
10. По пжтуването съ държавните кораби по
Дунава и морето на групи по 50 души по сжществуващите тарифи, безъ да плащатъ обаче .кеево право".
11. По настояване предъ крайбрежните об
щини да си набавятъ годни лодки за превозъ на
пжтници до корабите и обратно, които лодки да
еж подъ контрола на държавната власть.
12. По залесяването на. незапесенигв Дунав
ски брътоЕе.
13. По пжтуване на членовете отъ Б. Н. М. С.
съ параходите на чуждите параходни дружества
съ 50% намаление.
14. По поощрение съ похвала усилията на
Българското Параходно Дружество .Постоянство"
въ гр. Варна да увеличи парка си и за дейностьта
му по отношение на корабостроителницата.
15. По поощрение съ похвала дейностьта на
корабеплавателната кооперация .България" въ
гр. Варна.
Тия резолюции, чийто пъленъ текстъ ще бжде
публикуванъ допълнително, ще бждатъ поднесени
на съответните фактори отъ една комисия отъ
членеве на Б. Н. М. С. въ съставъ: Петъръ Стоя
нова Василъ Игнатовъ, Проф. Ст. Консуловъ, Манчо Димитровъ и Тома Константиновъ.
Освенъ тия резолюции, събора взе следните
решения:
1) Вменява се въ обязаность на Главното
Управително Тело: а) Да сложи на разглеждане
въ идния съборъ въпроса за отношението на Б.
Н. М. С. къмъ сродните организации; б) Да про
учи въпроса и неправи постжпки предъ меродав
ните фактори за поевтиняване на рибата съ огледъ да стане общедостжпна народна храна; в)
Да проучи основно въпроса по начините за засил
ване екскурзиите по море и когато назрее въп
роса да го внесе въ единъ отъ бждащитв събори.
2. Вменява се въ длъжность на крайбреж
ните Дунавски клонове отъ Б. Н. М. С. да събиратъ данни по проучването на Дунвва и да ги изпращатъ въ Главното Управително Тело въ Варна.
3. Бждащиятъ V редовенъ съборъ на Б. Н. М.
С. ще се състои въ гр. В,-Търново презъ 1928 го
дина. Датата на събора се предоставя да се оп
редели отъ Главното Управително ТБЛО ВЪ съгла
сие съ Търновския клонъ и преобладающето же
лание на останалите клонове.
Кжсно привечерь, преди закриването на съ
бора, се направи изборъ за членове на Главното
Управително ТБЛО И Главния Проверителенъ Съветъ, които ще требва да звмЬстятъ тия съ изтекълъ вече мандатъ.
Съборътъ беше закритъ съ подходяща нази
дателна речь отъ председателя на ржководното
бюро г-нъ префесоръ Д-ръ Ст. Консуловъ, комуто
се устрои бурна овация заради неговата тактична,
примерна, умна и неуморна дейность, провъзгла
сявайки го сжщевременно за несменяемъ председатель на съборите на Б. Н. М. С. Събора сжщо
така отбеляза и акламира въсторжено дейностьта
на неговия помощникъ г-нъ Маринъ Милчевъ
(председателя на Плевенския клонъ на Б. Н. М. С),
който е единъ отъ най-ревностните и плодотворни
деятели отъ нашата организация и главния виновникъ за блестящиятъ въ всЬко отношение съборъ
въ гр. Плевенъ. Наредъ съ него беха акламирани
и неговите примерни и неуморни съидейници и
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цвлото будно, гостоприемно и просввтено въ морскитв иден, гражданство.
Следъ закриването на събора. депегвтитв
бвха разведени за да разгледатъ забележителнос
тите на историческия Плввенъ, а вечерьта всички
делегати и гости бвха събрани на другарска ве
черя въ ресторанта на К. Лазарозъ, кждего делегатит-в на събора, всръдъ радость за съзнателно
изпълненъ обществедъ дългъ и веселие, подчер
таха още веднажъ СВОИГБ твсни връзки и сгоаорна дейность.
Следъ привършването на 1У-ия редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. трвбза да се подчертае съ де
бела черта, че макаръ количеството на делегагиНз
да бв сразнигелно малко, качеството имь бвше
несразнело много по-добро. Въ четвъртия редо
венъ съборъ на Б. Н. М. С. бвха представени помалко клонове съ по-малко делегати, отколкото
миналия съборъ, о5аче морския имь умственъ ба<
гажъ беше грамаденъ и надмина далечъ тоя отъ
миналите събори. Ето защо съ право чесго се из
тъкваше мнсъльга, че вече ноаородедиятъ »Б. Н.
М. С." е излвзълъ оть пеленитв си и е сгжпалъ
здразо на СВОИГБ собствени крака.
Сутриньта на другия день следъ закриваенго
на събора (сръда 17.\Ш!.1927 г.), делегатите бвха
отведели съ автомобили и файтони въ отличното
държазно стопанство „Кпиментина", отстоящо на
около 20 километра огъ Плввенъ. И тукъ нова
приятна изненада за съборянитв и още едно до
казателство за голвмага дейно :ть на Пяваенщ.
При входа на стопанството бв построена специ
ална арка съ подходящ4 надписи, а алеитв въ
стопанството бвха окичени сь национални знамена,
морски афоризми и ем5лемитв на Б. Н. М. С. ГО
СТИТЕ бвха радушно посрещнати отъ Директора
и персонала на стопанството и разведени наасвкжде. ВсЬки се чувствуваше гордъ, че България
има образцови въ вевко отношение и доходни сто
панства, като това въ „Кпиментина". Директора
на стопанството г нъ Петровъ и неговите помощ
ници, ржководейки сь успвхъ едно отлично и до
ходно за България предприятие, заслужено спе
челиха симпвтиитв на всички делегати. Въ сто
панството бвха сервирани обвдъ и вечеря и следъ
това бвха предложени легла за спане.
На дригия еднь (четвъртия 18.УШ.1927 г.) су
триньта рано делегагитв заминаха съ трепа за Сомовитъ за да продъпжатъ по нататъкъ по Дунава за
Вицинъ. При пристигането си на Сомовигското при
станище съборянитв бвха наново приятно изнена
дани—пакъ арка, пакъ печата на широката и отлично
организирана дейность на Плваенскиятъ клонъ
отъ Б. Н. М. С. Хвала Вамъ Плвве-щи—Вашата дей
ность е ненадмината до сега въ нашата организация.
Огъ Сомовитъ въ 57а часа сутриньта съ ав
стрийския параходъ „Тегетхофъ" съборянитв про
дължиха пжтя си за Видинъ. Приятна, полезна
и незабравима екскурзия, която допълни познанията
на ратницитв огъ Б. Н. М. С. по ошошение на
.Дунавското двло". Презъ това пжтуване делегатитв-видвха съ очите си това, за което толкова
много се говори на Събора въ Плввенъ и което
ще бжде още предметъ на редъ събори, докато
се почувстваме и ние на Дунава „у дома си".
Тъмно беше — къмъ 9 часа вечерьта —, ко
гато съборяните наближиха Видинъ,-осввтенъ празцнично за случая. Преди още парахода .Тегетхофъ"
да се приближи до пристанището, бвше посрещнатъ отъ корабчетата на Дунавската полицейска
служба и легиоиеритв, дошли за състезанията въ
Видинъ още преди два дена. На пристанището
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съборянитв бвха посрещнати отъ официалните
власти и военната музика. Тв се спрвха предъ
специално за случая построената арка, кжд е го бвха
призетствувани съ «Добре дошли" отъ кмета на
града и мвстния клонъ на Б. Н. М. С. Отговори
имь съ кратка благодарствена речь кап. лейтенантъ
о. з. Г. Славянозъ — ржководигель на Спортния
отдель при Б. Н. М. С. Следъ това съ музиката
на чело съборянитв бвха отведени въ Военния
клубь, кждето имъ се сервира закуска и чаша
бира и имъ се определиха мвегата за спане.
Следующия день — патронния праздникъ на
Б. Н. М. С. — (Преображение — 19. VIII. 1927 г.)
бе опредвленъ за състезание на Дунава между
спортните легиони при клоноветв на Б. Н. М. С.
Бвха пристигнали отъ по-рано за цельта морскитв спортни легиони отъ Бургазъ и Варна и рвчнигв спортни легиони отъ Русе и Търново.
Видинъ бвше празднично премвненъ и окиченъ съ национални флагове, дезизитв на Б. Н.
М. С. и емблемитв на организацията. Още сут
риньта, въ приежтетвиего на Видинчани, се започ
наха предварителните състезания—пъраитв, може
би отъ образуването на Българската държава до
днесъ, въ Видинъ. Всички следвха съ голвмъ инте
рес ь първите прояви на българския воденъ спортъ
въ тоя край. Гледката бв мила и приятна. Всвко бъл
гарско сърдце радостно туптеше огъ успвха на
българскитв гребци и плувци, вевкя българинъ
се чувствуваше гордъ при тоя тържегтвенъ за
морската идея въ България день.
Състезанията продължиха и следъ обвдъ. На
специално подготвеното мвсто се бв струпалъ
още по-аече народъ, който сь живъ интересъ сле
деше надпрезарванията на легионерите. ВИДИН
СКИТЕ легионери — отъ най-младия спортенъ легионъ, ржководенъ отъ г-нъ Кънчевски, показа
голвмо преуспвване.
Състезанията се привършиха следъ залвзването на слънцето и при смръкване.
Вечерята въ „Бабинитв Видини Кули" бвше
устроена венецианска вечерь съ участието на кораочетата отъ Дунавската полицейска служба и
моторната лодка на Русенския спортенъ легионъ
«Слава". Гамъ, въ феерично осавтенитв за случая
«бабини Видини Кули", при звуковетв на военната
музика се раздадоха награди тв. Праздненството
продължи до кженр следъ полунощь.
Изглекда, че Видинския клонъ на Б. Н. М.
С. е положилъ много трудъ и старания за да из
несе достойно подготовката на състазанията и
може да се каже, че той издържа единъ успвше<ъ изпитъ вь тоаа отношение. Благодарение
на неимозврнитв усилия отъ страна на председа
теля на клона г-нъ Пауновъ, ржкоаодшеля на
спортния легионъ г нъ Кънчевски и главно бла
годарение на секретаря на клона поручикъ Стойко
Ивановъ, празцнзнетвото бв добре изпълнено. То
би могло да бжце още по-добре и успвшно ор
ганизирано, ако Видинските граждани бвха под
крепили двлото на Б. Н. М. С. тъй, както то се
подкрепя отъ страна на Плввенци! Все пакъ рабо
тата и успеха на Видинския клонъ на Б. Н. М. С.
заслужазатъ похвала, защото условията за дейностьта имъ е много своеобразна и трудна.
На следния день (ежбота 20МШ 1927 г.) съ
борянитв н лггионеритв отъ Б. Н. М. С. си разо
тидоха по домозегв си, отнасяйки въ СВОИГБ краи
ща едно отлично впечатление отъ развоя на морската идея въ България.
Дунавъ—На пжть отъ Видинъ за Русе
Параходъ „Вишеградъ", 21.УШ 1927 г.
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К О Р А Б Ъ „КАЛИАКРА"
(1898—1926 година).
несть 136 индикаторни конски сили, по типа на
тия, строени отъ завода Баровъ инъ Фжрнесъ въ
Глазговъ. Котела е обикновенъ огнетржбенъ ко
телъ, разчетенъ за максимално налъгане 10 атмо
сфери, съ обратенъ ходъ на дима.
Корпуса, дълъгъ 23 25 м., широкъ 3 м., гази
1.65 м., построенъ отъ здравъ отлежалъ, джбовъ
материалъ, е получилъ здрави връзки, което за
пазило скелета на кораба напълно изправенъ как
то по форма тъй и по здравина.
При постройката на кораба еж взели участие
отъ Дунавската флотилия Началникъ на арсенала
технически лейтенантъ Божковъ, инженеръ Соларовъ, корабните механици Гройсъ, Брюкнеръ, Корсонъ, лоцманите Петко Русевъ, Димитръ Русевъ и
Рихтеръ. Корабътъ, построенъ изключително съ
средствата на Дунавския флотски арсеналъ, е билъ
готовъ къмъ края на 1898 година, и при изпита
нията е далъ 9 мили скорость.
Въ началото на 1899 година подъ командата:
на лейгенантъ Минковъ, корабътъ е билъ изпратенъ, презь Сулина въ Варна. Въ сжщата 1898 го
Корабъ „Калиакра" следъ постройката му
дина, презъ месецъ юлий, корабътъ е билъ осве
въ гр. Русе 1898 год.
тенъ въ Варна, въ Височайшето приежтетвие на
ра", следъ основниятъ му ремонтъ и преустрой
Негово Царско Височество Фердинандь I, който
ство. Понеже корабъ „Калиакра* е първиятъ бъл
наименовалъ кораба „Калиакра*.
гарски корабъ построенъ
Огъ начало корабътъ
въ България отъ българ
е служилъ като яхта на
ски техници, то даваме
Българския князъ, когато
кратката му история.
имало нужда отъ по-да
лечни пжтувания по край
Презъ 1894 г. Началбрежието.
никъ Дунавската Флотилия, полковникъ отъ инПрезъ месецъ ноемженернитЪ войски Янгеврий 1899 година корабъ
ловъ, въ стремлението си
.Калиакра" е билъ изпрада тури начало нв Флота
тенъ подъ кемандата на
на море, въ Варна, окурамичмвнъ Поповъ, да станженъ отъ успешното за
ционира въ Бургазъ, где
вършване на катеръ ,Амато престоява до месецъ
лня" по типа на оставе
юлий 1900 година. Следъ
ните отъ Русия, решилъ
завръщането си отъ Бур
да построи новъ, по-гогазъ, корабътъ е влъзълъ
лвмъ, морски п а р е н ъ
въ съставътъ на Порто
корабъ.
вото капитанство, и е
Презъ време на преустройството на кораба „Калиакра".
Задачата, която треб
изпълнявалъ транспортна
вало да се изпълни, е била разпределена така:
служба. Въ 1914 година корабътъ твърде износенъ,
е билъ прегледанъ отъ комисия и поради повреда
Общото ржководство е ималъ инженеръ Д.
Петковъ — Началникъ на техническата служба.
Той е проектиралъ корабната машина, котела и
винта. Неговъ помощникъ е билъ механикъ Ш кл.
Щрасеръ.
Корпуса е билъ проектиранъ отъ инженеръкорабостроитель И. Родевъ, който е следвалъ по
корабостроението въ Англия, и въ момента е билъ
на практика въ гр. Нюквстелъ. Тъй проектираниятъ
корпусъ 6 билъ построенъ отъ пгрвомайстора отъ
арсенала «Бай Иванъ", твърде опитенъ самоукъ
конструкторъ и отличенъ изпълнитель, познагь по
СВОИТЕ дарби и вещина по цълото ни Дунавско
крайбрежие.
ВСИЧКИТЕ машинни части и котелъ еж пос
троени и монтирани отъ флотския арсеналъ въ
гр. Русе, съ изключение на вала, който е билъ доставенъ отъ завода Крупъ. Машината е система
Готовия корпусъ на корабъ „Калиакра" се притегля къмъ елинга за да бжде спуснатъ на вода.
„Компаундъ" съ повърхностно охлаждане, съ мещНа 19 й декемврий 1926 година въ Морската
Полицейска Служба бъ- осветенъ корабъ .Калиак-
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по корпуса, въ котела и машината е билъ бракуванъ. Презъ войната 1915 —1918 година той е изпълнявалъ пилотажната и транспортна служба въ
Флота. Следъ свършването на войната, презъ м.
иартъ 1921 г. е билъ предоденъ на Варненското
пристанищно управление, гдъто корвбътъ е работилъ твърде усилено, при лоши условия и подър
жане, по изкопаване на Гебедженския каналъ. до
априлъ 1924 година.
Повърнатъ обратно въ Морската полицейска
служба корабътъ &Б ВЪ съвършенно лошо състоя
ние. Единствено здраво 6Ъ неговия масивенъ и
отлично скрепенъ скелетъ: гръбнакъ, вълнор-Ьзъ,
кърмови упоръ и ребра.
Презъ м. октомврий 1924 година се реши не
говото пълно възобновяване. Изввденъ бЪ на сухо
и ремонтиранъ основно.
Отъ корпуса се използвувасаио скелета:—гръб
нака, ребрата, вълнорЪза и кърмовия упоръ. Ремон
та на кораба се извърши подъ ръководството на
руския опитенъ морякъ и маисторъ-корабостроитель
Т. Плющевъ. Благодарение на него кораба получи
хубави форми и външенъ видъ. Корпусътъ се пре-
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териали и корабостроителни предмети се замениха
съ нови.
Котелътъ, изваденъ на сухо, се възобнови.
Ремонта извърши кооперация „Съгласие", ръково
дена отъ майстора Георги Лсеновъ, рЪдъкъ по ве
щина и опитность майсторъ-котлярь. Смениха се
съ нови: половина отъ ризата му, огнените тржби,
огнения сандъкъ, топката, димовия сандъкъ и тржба. Пробата на котела даде отлични резултати.

Най-стария (Бай Иванъ) и най-младия (лейтенангь
Пампуловъ) корабостроители въ флота.

Поставянето на котела.

устрои: — повдигна се горниятъ подъ при носа и
кърмата, гдето се направиха лжжестени; вжтрешНИГБ помещения се разширочиха и обзаведоха;
направиха се две мачти, мостикъ и рубка. Прера
ботиха се кърмил ното и котвенно устройство, по
стави се компасъ, машиненъ телеграфъ и електри
ческа инсталация. Поставиха се две шлюпъ балки
и се построи специална корабна лодка. Всички ма

Машината бЪ подложена на арсеналенъ ремонтъ подъ ръководството на механикъ Щрасеръ,
който отстрани всички недостатъци, проектира,
разчете и построи нова циркулационна корабна
помпа.
Целия ремонтъ се извършва отъ арсенала
при съдействието на механиците Панайотовъ, Петковъ и Дервишевъ.
Презъ Ноемврий 1926 год., следъ 28 години
отъ постройката му, корабътъ бъ- готоаъ и пря
изпитанията даде 9 мили скорость. На 19-й декемврий — Някулъ денъ — б* осветенъ въ присжтствието на Негово Величество, пуснатъ въ движение,
напълно изправенъ и стъкменъ, подъ командата
на корабоначалника Добревъ.
Въ тържеството устроено по случай освеща
ването му, Н. В. Царя произнесе следнята речь:
Драгн моряци,
Когато получихъ поканата за днешното тър
жество, азъ искренно се зарадвахъ, защото знаяхъ
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морска служба, обогатявайки, колкото и скромна да
е тя, нашата малка Морска полицейска служба.
„Калиакра" възкръсна предъ ОЧИГБ НИ благодаре
ние на една голтзма любовь къмъ
морето, една безгранична преданость къмъ нашето морско дЬло
и една присжща на българина
упоритость въ творческия трудъ.
Тя става двойно по-ценна за насъ
бидейки първия морски корабъ
^*»**
построенъ преди 28 гсдини въ
България, съ наши средства и
5 *
сега възобновена по сжщия на&и*'
^
чинъ, представляваща миналото
I.. . «* г> Л
на нашия флотъ и зараждащето
*..*».
се бждаще на нашата Морска
?.
*•
~ -"А .>*<*'Ц
полицейска служба. Тъй „Калиякра" символизира, като че
- , - * Я • / >!
ли, участьта на България, която
изъ бездната, гдето я хвърлиха
нещастията отъ недалечното ми
нало, постепенно излиза възро
г*2
дена,
благодарение жилавостьта,
1,»: *г -е* *Ъ
**'.*
трудолюбието и здравия смисъль
&*1
на нашия народъ. Нека всички
?*ла
работимъ съ такава преданость
и вЪрв въ бждащето на нашата
Никудденъ 19.ХП.1926 г. Въ височайше присжтствие кораба се освещава
Родина, както Морската полицей
отъ Н. В. Преосвещенство Варненски митрополитъ Симеонъ.
ска служба работи за своята „Ка
лиакра". Така ние най-добре ще
служимъ за издигането на България и благоден
тЬ отъ най-разнообразно естество, съ което е свър
ствието на българския народъ.
зана всека творческа дейность при днешните усло
вия. останахъ изненаданъ като узнахъ, че всичко
Да жив^е България! Ура!
е преодоляно и корабътъ е готовъ.
Тържеството завърши съ първото плаване на
Имайки близко до сърдцето си нашето мор
ско Д-БЛО и ценейки усилията на
всички, които работятъ за из
дигането и напредъка на на
шата Родина, азъ дойдохъ
тукъ да взема лично участие
въ отпразднуването на този
иакаръ и скрсменъ, но символяченъ усп-вхъ на нашата Мор
ска полицейска служба, да
поздравя най-искренно всички
инициатори и участници, съ
действували за неговото до
стигане и отъ сърдце да поже
лая Вамъ, драги моряци, все
по-чести успехи въ разнитЪ
отрасли на морското д*ло и
да засилвате все по-вече еди
номислието и другарството въ
вашата срЪде, за да можете,
чрезъ сплотени усилия да на
правите вашата служба найполезна за Отечеството.
Вервамъ, че всички спо
Следъ освещаваното на кораба и издигането на кърмовото знаме
деляте МОИГБ чувства, като виж
и щандарта, Н.В. чете речьта си.
дате предъ себе си извадена
та отъ забвение, остаряла и захвърлена .Калиак
кораба подъ знаме и щандаргь, като отведе Н.
ра", сега обновена и годна за още дългогодишна
Величество Царя въ двореца му Евксиноградъ.
за започнатата въ Морската полицейска служба
работа по възстановяването на стария корабъ „Ка
лиакра" и познавайки добре трудностите и пречки-

•Щ$Р®

Рисунка отъ К. Скутуновъ.
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Г. Славяновъ.

ВЖТРЕШНИТЪ ВОДНИ ПгтЧТИЩА НА ГЕРМАНИЯ.
ВжтрешнитЬ водни пжтища на Германия възлизатъ на 14,534 клм., отъ които 8,143 клм. еж пла
вателни р-Ьки, 1,693 клм. канализирани реки, 2,614
клм. плавателни канали и 2,034 клм. плавателни
пжтища презъ езера, блата и пр.
Плавателната дълбочина на тия пжтища се
движи отъ 1 до 5 метра, като най-дълга е мре
жата съ 1 5 до 2 м. дълбочина, а именно 4,060 клм.
Величината на корабите, които могатъ да пла
ватъ по германските водни пжтища, се движи отъ
кораби съ 170 тона до 3,500 тона товароспособность;
най-дълга е мрежата за кораби съ 400 до 600 тона
товароподемность,. а именно 2,600 клм.
Постройката на изкуствени водни пжтища въ
Германия е започнала още въ средните векове,
обаче особенно се засилва презъ 17 столетие. Ця
лата дължина на изкуствените водни пжтища къмъ
1922 год. възлиза на 6,534 клм. съ 801 шлюза *)
Единъ отъ най оживените водни пжтища на
Германия е реката Рейнъ, която по ц-Ьлото си
протежение презъ германска територия (698 клм.)
е плавателна. Корабоплаванието по нея датира още
отъ древностьта, обаче особенно бързо почва да
се развива презъ 19 столетие, когато започва едно
международно сътрудничество, на всички съ край
брежни държави за регулирание на течението и
улеснявание на търговскит-Ь съобщения.
Плавателната дълбочина на реката отъ Базелъ до Холандската граница постепенно се уве
личава отъ 1 до 4.5 метра, а тевароподемностьта
на корабигв, които могатъ да плаватъ по нея, на
раства отъ 1,300 до 3,600 тона. Систематическата
планомерна регулировка на реката е започната
въ 1879 г. и продължава непрекженато до сега,
като е струвала до 1920 год. на различните гер
мански държавици общо нвдъ 45,000,000 марки.
По Рейнъ плаватъ най-разнообразни кораби»
на брой кржгло 12.800, обслужвани отъ 36,000 ду
ши. Числото на параходите възлиза на 2,000 съ
470,000 индикаторни конски сили, а на ветрохо
дите и шлеповете на 1О.80О съ 5,700,000 тона об
ща товароподемность. Около 50 °/а отъ този тър
говски флотъ е германска собственость. Морс
ките параходи, които презъ 1913 год. еж посетили
долнорейнските пристанища, възлизатъ иа 62 съ
56,000 тона товароспособность.
Пристанищата по реката Рейнъ еж твърде
много; отъ техъ. съ годишенъ трафикъ надъ 500,000
' тона, могатъ да се отбележатъ: Кеепъ, Карл:руе,
Манхаймъ-Райнау, Лудзигсхафенъ, Вормсъ, Густавсбургъ, Майнцъ, Весселингъ, Кйолнъ, Мюлхаймъ,
Райсхолцъ, Нбйссъ, Дюселдорфъ, Рвйнхаузенъ, Дуисбургъ, Хомбергъ, Млсумъ, Валсумъ и Везелъ.
Най-големъ е трафика на Дуисбургъ — 29,000,000
тона кржгло.
Отъ притоците на Рейчъ плавателни еж: р.
Некаръ отъ Манхаимъ до Лауфенъ; р. Майнъ отъ
Майнцъ до Яшафенбургъ, тукъ ще минава голе
мия воденъ пжть, който ще свързва Немското съ
Черно морета — Рейнъ—Майнъ—Дунавъ; р. Лаанъ
*) Шлюзъ — голЪма водна камара, препречваща водрото течение, снабдена съ две врати, позволяваща на конабитЪ да минаватъ оть по-низко въ по-високо ниво на те
чението или обратно. Чрезъ шлюзове се преодол-Ьватъ гоЛ-ЬМИТБ наклони и се намаляватъ бързитЪ течения; сжщо
така чрезъ ТБХЪ се осигурява и достатъчната пълноврдность на пжта. Шлюзоветъ се използватъ още за добиване
на водна енергия и за оросявание на околнигв полета.

до Гиссенъ; р. Мозелъ до Метцъ; р. Руръ до Виттенъ и Липпе до Липщадъ.
Най-значителния, свързанъ съ Рейнъ, изкуственъ воденъ пжть е канала Рейнъ-Херне, който
започва отъ Дуисбургъ—Рурортъ, минава презъ Херне и достига на изтокъ до Липщадъ. Свързанъ е
съ канала Дортмундъ-Емсъ, като по тоя начинъ
германското корабоплавание и търговия по р. Рейнъ
получаватъ свободенъ достжпъ до морето, мина
вайки презъ немска територия и оставайки неза
висими отъ чуждото влияние при устието на р.
Рейнъ. Въ 1918 год. трафика по канала РейнъХерне е възлизалъ надъ 9,000,000 тона годишно.
Канала Дортмундъ-Емсъ върви близко край
Холандската граница и представлява единъ видъ
изкуствено долно течение на Рейнъ, минаваща
лрезъ немска територия и достигащо до морето
лри Емденъ.
Тоя каналъ е плавателенъ за кораби потъ
ващи 23 метра, съ товароподемность 900 тона.
Сгойностьта му възлиза на 79,000,000 марки; д ъ лъгъ е 214 клм., съ 17 шлюза. Презъ Емденъ, по
, канала Дортмундъ-Емсъ, вносъ-износа презъ 1913
год. е билъ надъ 6,000,000 тона.
Отъ Рейнъ се отделятъ още каналите РейнъРона, Рейнъ-Марна, Саарскиятъ каналъ и др.
Отъ Дортмундъ-Емсъ, при градчето Бевергернъ,
<е отделя другъ големъ и важенъ каналъ, който
свързва реките Рейнъ и Везеръ, като по тоя на
чинъ осигурява за Рейнъ едно второ изкуствено
устие въ морето (при Бременъ) на германска те
ритория. Канала, носящъ название Емсъ-Везеръ,
върви отъ звпадъ на изтокъ, пресича големата
плавателна река Везеръ при Минденъ и достига
до Хановеръ; това е западната часть на големия
Мителландъ-Каналъ, който пресича отъ западъ на
изтокъ ц/вла Средна Германия и свързва всички
плавателни немски реки; сега се строи последния
участъкъ на тоя каналъ, отъ Хановеръ до Елба.
Емсъ-Везеръ каналъ е дълъгъ 172 клм., по
стройката му е привършена къмъ края на голя
мата война и още въ 1919 год. той показва единъ
трафикъ надъ «3,000,000 тона. Пригоденъ е, както
и Дортмундъ Емсъ, за плаване на големи кораби.
Единъ големъ естественъ воденъ пжть е те
чението на р. Везеръ, която се влива въ Север
ното море и има при устието си второто по вели
чина германско пристанище, Бременъ. Регулира
нето на реката и свободното развитие на корабо
плаването по нея започва отъ 1823 година. Тя е
плавателна за кораби оть 500 до 800 тона това
роспособность, а въ най долното си течение—-за
всекакви морски кораби. Канализирана е на едно
протежение отъ 470 клм., отъ устието си до Касселъ.
Канализирани притоци на Везеръ еж рекит*
Фулда, Верра н Лллеръ. Близо при устието й
свършва канала Емденъ-Вилхелмсхафенъ, който
върви близо край морето и има по-вече военно
значение.
Още по-големъ естественъ воденъ пжть е те
чението на р. Елба, която по целото си протеже
ние отъ 760 клм. презъ германска територия е каф нализярана и плавателна, като свързва голелите
градове —.въ горното си течение Дрезденъ, въ
средното —Магдебургъ и въ долното — Хамбургъ.
По нея могатъ да се движатъ кораби съ товаро-
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споеобность отъ 1,200 до 2,400 тона, а въ най-дол
ното й течение — всЬкакви морски кораби.
Както при Рейнъ и Везвръ, тъй и тукъ кора
боплаването' започва своето свободно и бързо раз
витие въ началото на 19 столетие. Трафика по
долното течение не реката, подъ Хамбургь, въз
лиза днесъ на 12,000,000 тона нржгло, а въ гор
ното — надъ Дрезденъ, близо 4,000,000 т. годишно.
Много отъ притоците на Елба сжщо еж ка
нализирани ; най-ввжниятъ отъ тЪхъ е реката Зале, канализирана на протежение 175 клм. и мина
ваща презъ големия градъ Халле. Отъ Елба се
отклоняватъ сжщо така много канали, единъ отъ
които е канала Елба—Траве, свързващъ рЪката
съ Балтийското море при Любекъ; дълъгъ е 67
клм., съ 7 шлюза и плавателенъ за 1,200 тонни
кораби.
Северното и Балтийско морета еж свързани
чрезъ голЪмиятъ Кайзеръ-Вилхелмъ-Каналъ, дъ
лъгъ 98 клм. и предназначенъ за морски кораби
съ най-голЪмо. потъвание 11 метра и товароспособноель 60,000 тона; стойностьта му е 157 милиона
марки. Той започва отъ устието на р. Елба при
Брунсбютелъ и свършва при Холтенау, недалечъ
отъ гол-вмиятъ пристанищенъ градъ на Балтика,
Килъ, Канала е строенъ предимно за военни цели,
за да може всеки моментъ да се прехвърли било
Балтийскиятъ флотъ на Германия въ Северното
море, било ГОЛ-БМИЯТЬ флотъ на Северното море
въ Балтийското, като двата флота се обединятъи
съср-Ьдоточатъ на запвдниятъ или източенъ фронгь
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на империята. Движението на търговските кора
би презъ 1918 г. е било кржгло 55,000 кораба съ
10,000,000 Бр. Р. Т.
Днесъ канала служи предимно за търговски
цели, като скжсява дългия пжть на корабите отъ
Северното море презъ проливите на Зундъ и БелтовегБ, минаващи презъ Дания и край Швеция.
Съ превръщането на бившето военно пристанище
Килъ въ голъмо свободно пристанище, търговско
то значение на канала нарастна извънредно много,
като трафика му започна да съперничи по разме
ри съ трафика на гол-вмиятъ Суецки каналъ или
съ тоя на Панамскйятъ каналъ.
Между ръкигЬ Елба и Одеръ се простира
широка мрежа отъ канали, чиито два най-важни
центра еж Бранденбургъ и Берлинъ. За тая мрежа
еж използвани главно малкигв р-вки Шпрее и Хавелъ, а сжщо и езерата около твхъ.
Десниятъ притокъ на Елба, р. Хавелъ, е ка
нализирана почти по цвлото си протежение. Отъ
устието си, презъ Бранденбургъ и Берлинъ до
Ораниенбургъ, а отъ тамъ чрезъ каналъ до Хохензаатенъ на Одеръ, тя образува значителенъ воденъ
пжть, който свързва дветв големи плавателни р-вки.
Ц-влата дължина на тоя пжть е 273 клм. съ 24
шлюза; въ западната си часть, на едно протежение
отъ 189 клм., канала е плавателенъ за 600 тонни
корвби, а по-нататъкъ до Одеръ за 250 тонни ко
раби. Почти успоредно съ тоя пжть върви още едннъ
каналъ Хавелъ — Одеръ, дълъгъ 94 клм. съ 7
шлюза, пригоденъ за 600 тонни кораби, така че
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цвлиятъ пжть Елба — Одеръ може да се изпол
зва и отъ 600 тонни кораби.
Хавель въ горното си течение, заедно съ мно
гобройните рвки и езера между Епба, Одеръ и
Бмлгййското море образува една доста развита
канална мрежа за кораб* не по-големи отъ 170 тона.
Друга една връзка между ръкитв Епба и Одеръ
образуватъ: канала Ииле, кой го почва огъ Магдебургъ, продължаза се отъ канала Плауеръ до Бранденбургъ, тамъ се съединява съ Хавель, при Потсдамъ наново се отделя и подъ името Телтовъ каналъ достига до Одеръ при Фюрстенбергь. Целия
пжть е плавателенъ за 600 тонни кораби.
Друго разклонение отъ тоя пжть е течението
на р. Шпрее съ многобройните канали около Берлинъ; общата дължина на тази мрежа е близо 200
км. съ 11 шлюза, пригодна за 500—600 тонни кораби.
Въ горното си течение, р. Шлрее, южно отъ
линията Берлинъ — Франкфуртъ на Одеръ, сжщо
образува мрежа отъ канали, но само за малки ко
раби до 170 тона.
Рвката Одеръ е плавателна по цвлото си те
чение презъ германска територия, съ една дъл
жина отъ 709 клм, отъ Чахската граница при
Одербергъ до устието й въ Балтийско море при
Саинемюнде, северно отъ Щгтинъ. Канализирането
на Одеръ започва въ началото на миналото столвтие, до когато рвката е била плавателна самоза корабчета съ 25 тона товароспособность; къмъ
средата на 19 столетие тя бива пригодена за 75
тонни кораби, а днесъ отъ Козелъ до Щгтинъ
(628 клм.) е плавателна за 650 тонни корабл, надъ
Козелъ (45 клм.) за 170 тонни корабчета, а надъ
Щетинъ — за 5,500 тонни морски кораби. Въ гор
ното си течение, до Бреслау, има 23 шлюза. За
регулирване и канализиране течението й еж из
разходвани общо 280,000 000 марки. По своето про
тежение Одеръ има 115 малки и 14 големи прис
танища, 10 отъ които съ желвзопжтна връзка.
Най големи еж: въ горното течение пристанището
Козелъ, съ годишенъ трафикъ, до канализирането
на рвката, 10,500 тона. койго следъ това, въ 1913
год., достига 3,700,000 тона; въ средното течение
— Бреслау съ годишенъ трафикъ, преди — 50,000
тона (1874 г.), а сега — 5,400,000 тона (1913 г.), и
въ най долното течение — морското пристанище
Щетинъ.
Почти всички притоци на Одеръ еж малки
рвки, канализирани на кжеи разстояния отъ устията
си. Най-голвмиятъ й притокъ е рвката Варте, която
пъкъ съ своя пригокъ Нятцеи Бзомгергския канапъ
представлява голвмъ воененъ пжть. който свързва
дветв главни водни артерии въ Източна Германия
Одеръ и Висла. Цвлиятъ пжть (270 клм.) е плазателенъ за 459 тонни кораби. Реката Варте, отъ
точката, дето се зпива въ нея Нетце, нагоре по
течението си до Позенъ и по нататъкь съставлява
самостоягеленъ воденъ пжть (278 клм.), плавате
ленъ до Позенъ за 450 тонни, а по нагоре — за
250 тонни кораби. Рвчата Нагце въ горното си те
чение, южно отъ Бромбергъ, сжщо така е канали
зирана (105 клм.) за малки (до 150 тона) кораби.
Между Щгтинъ и Рощокъ, въ долнитв тече
ния на нвколко малки реки, цвлата крайбрежна
на Балтийското море, область е прорвзана отъ ка
нална мрежа, плавателна за кораби отъ 100; 1,200;
4,000 и 12,000 тона вмвстимость.
Най-източната голяма водна артерия въ Гер
мания е рв«ата Взела, която въ по-голвмата си
часть тече презъ Полша, а само въ долното си те
чение пресича отъ югъ на северъ германската те-
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ритория. По цвлото си протежение отъ полската
граница при Торнъ до устието си въ Балтийското
море (218) клм. тя е плавателна за 400 тонни ко
раби. Многото й устия въ морето образуватъ пла
вателна мрежа отъ 132 клм. за кораби отъ 400 до
5,003 тона вмвстимость. За регулирането и кана
лизирането й еж изразходвани всичко 120,000,000
марки, отъ които за целите на корабоплаването
19,000,000 марки и за целитв на земледвлието
(оросяване, отводняване и пр.) 101,000,000 марки.
Найголемото й вжтрешно пристанище е Торнъ съ
годишенъ трафикъ (1913 год.) близо 500,000 тона
дървенъ материалъ на сплавъ и 180,000 тона раз
ни стоки, товарени и разтоварвани отъ кораби. Въ
най-долното си течение има голвмото морско при
станище Данцигъ, дчесь свободенъ градъ, съ го
дишенъ трафикъ 782,000 тона.Странични малки водни
пжтнща въ свръзка съ р. Висла има няколко ка
нализирани притоци и канали съ обща дължина
49 клм., плавателни за 140 до 572 тонни кораби.
Въ Източна Прусия водните пжтища еж обра
зувани огъ рвкитв Прегелъ и Мемелъ (въ ервдното си и горно течение, протичаща презъ руска
територия и носяща името Неманъ) и тъй нарече
ните Мазурски езера. Системата на тия водни пж
тища далечъ нъма онова грамадно значение, което
иматъ плавателните системи на Рейнъ, Емсъ, Везеръ, Елба, Одеръ и Висла. Цвлата канална си
стема на реката Прегелъ има обща дължина 293
клм. и е плавателна въ вжтрешностьта за кораби
отъ 214 до 572 тона товароспособность, а въ мор
ската си часть, около поистанището Кьонигсбергъ,
за морски кораби отъ 4,800 до 6,000 тона вмвсти
мость. Каналната система на рвката Мемелъ има
обща дължина 247 клм. и е плавателна за кораби
отъ 480 тона товароподемность, а край морето,
близо до пристанището Мемелъ, за 3,500 тонни
морски кораби. Най-голвмото вжтрешно приста
нище на тази система е Тилзитъ.
Изброените до тукъ плавателни системи се
групиратъ около голвмигв германски рвки, които
имагъ главно направление отъ югъ на северъ и
се вливатъ въ Северното и Балтийското морета.
Главната напрвчна връзка на всички тия системи,
отъ западъ на изтокъ, представлява тъй наречениятъ Мителландъ-каналъ, който въ различните
си части носи най-разнообразни имена. Тоя голвмгь
взденъ пжть, отъ западъ на изтокъ презъ централна
Германия, се прекжева само отъ липсващата връз
ка между Везеръ и Елба, чийто последенъ участъкъ между Хановеръ и Елба, както споменахъ и
по-горе, по настоящемъ усилено се строи.
Последната плавателна система въ Германия
се образува отъ течението на рвката Дунавъ, коя
то протича въ Бавария съ главно направление отъ
западъ на изтокъ. Макаръ Дунавъ да е най-голвмата рвка, слецъ Волга, въ Европа и макаръ тя
да протича презъ иззънзедно богати и плодородни
области, то нейното значение като плавателенъ
пжть съвсемъ не е тъй голвмо, както на другитв
плавателни рвки въ Германия или изобщо въ за
падна Европа. До като рвката Рейнъ напр., има
годишенъ трафикъ около 65,000,000 тона стоки, то
цвлиятъ Дунавъ отъ Улмъ до Сулина, при една
почти три пжти по-голвма плавателна дължина
отъ тая на Рейнъ, е ималъ най-голвмъ до сега
трафикъ (преди войните) 14,600,000 тона, а сега
едва 4.000,000 тона. За Германия тоя трафикъ е достигналъ найтолвмата цифра 134,000 тона (1912 г.);
за Я в стрия (заедно съ притоците на Дунава) —
2,600,000 тона; за Унгария (сжщо съ притоците) и
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за целия доленъ Дунавъ (Ромжния, Сърбия и Бъл
гария) по 5,000.000 тона. Само за България дунав
ския трафикъ е достигналъ въ 1911 год. кржгло
650,000 тона, а следъ войните е спадналъ на 250
—300,000 тона. Сравнително малката стопанска дейность по дунавския воденъ пжть се дължи на не
говата разпокжсаность между много държави, една
часть отъ които твърде изостанали въ стопанско
и културно отношение, на многото плавателни ре
жими и на недостатъчното му регулиране въ никои
негови участъци (главно КатарактитЪ и ЖелЪзнигв^врати). Колкото се отнася до Германия, слабата
дейность по реката се дължи предимно на нейна
та откжснатость отъ останалата плавателна система
на страната. Грамадното значение на Дунавъ, ако
той се свърже съ реката Рейнъ, а чрезъ това като
се добие връзка между Немското и Черно морета,
е била схваната много отдавна и още въ 1836—
1846 година е билъ построенъ тъй наречениятъ
Донау — Майнъ — Каналъ или Людвигъ — каналъ,
дълъгъ 178 клм. и плавателенъ едва само за 127
тонни кораби, при това броящъ тъкмо 100 шлюза.
По настоящемъ се работи върху постройката на
новъ каналъ Рейнъ — Майнъ — Дунава, който
ще бжде съ по-малко шлюзове и най-главното ще
може да обслужва 12 пжти по-големи кораби —
съ 1,500 тона товароспособность — отколкото стариятъ каналъ.*)
Въ германска територия Дунавъ е плавате
ленъ отъ Улмъ до Пассау (австрийската граница),
на едно протежение отъ 387 клм.; въ най-горното
си течение до Регенсбургъ той е пригоденъ за 25
до 120 тонни кораби, а отъ Регенсбургъ до Пассау
за 1000 тонни. — Най-голЪмъ е трафика на при
станищата Регенсбургъ (250,000 тона кржгло) и
Пассау (140,000 тона). Освенъ Людвигъ — Каналъ,
странични връзки въ Германия р. Дунавъ нвма.
По настоящемъ въ Германия се работи почти
по всички водни пжтища за тъжното продължение
или разширение и се създаватъ или се проектиратъ да се създадътъ нови водни пжтища по всички
направления. Така напримЪръ проектира се кана
лизирането на р. Рейнъ до Бодензее; канализира
нето на ръката Некаръ и свързването й съ Дунавъ
при Улмъ; свързването чрезъ каналъ Бздензее съ
Улмъ и разширяване плавателния пжть отъ Улмъ
до Регенсбургъ; създаванието на новъ морски ка
налъ отъ Рейнъ край Холандската граница до Емденъ
новъ каналъ между Емденъ и устието на Везеръ;
каналъ Емсъ — Олденбургъ — Бременъ; разкло
Н. Ю. Наумовъ
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нение отъ канала Емсъ — Вазеръ, презъ Бременъ
до Хамбургъ; каналъ Брауншзайгь — Хамбургъ;
каналъ Везеръ — Майнъ; Лайпцигъ — Торгау —
Бгрлинъ; Лайпцигъ — Торгау — Франкфуртъ на
Одеръ; Дрезденъ — Браслау; Бреслау — Позенъ;
каналъ Дунавъ—Одеръ—Висла; Дунааъ—Елба н пр.
Говорейки за нови водни пжтища, интересно
е да се знае каква е твхнота стойяость. ЦзнигЬ
за водните посгройки еж сравнително твърде висо
ки, а за тяхното подържане, общо взето, относи
телно доста ниски. Никаква обща, срЪдна стойность да се изведе е много трудно, тъй като це
ните за построй л»тЬ на воднитЪ пжтища зависягъ
отъ твърде много условия: характеръ на терена,
широчина и дълбочина на пжтя, начанъ на пост
ройката и пр. За да се вид4 до колко еж високи
и различни тия стойности, ще дамъ нЪкои цифри
за сжществующчтЪ водни пжтища въ Германия,
като се има предъ видъ, че цените еж отъ преди
войнитЬ въ златни марки. Днешните цени, макаръ и
въ злато, тр-Ьбва да бждагъ чувствително увеличени
Регулирането на голЪмигЬ германски реки
струва за километръ дължина отъ 10,000 до 160,000
марки, а подържането отъ 2,600 до 11,200 марки.
Регулирането на малките рйки струва отъ
20,000 до 40,000 марки на километъръ, а подър
жането отъ 1,200 до 1,500 марки. Канализирането
на рвкитв струва отъ 75,030 до 223,000 марки за
километъръ, а подържането на тачи за канализи
рани р^ки — отъ 4,000 до 8,000 марки. Стойностьта
на шлюзоаетв при такива рйки е била отъ 120,003
до 1,200,000 марки за вейки шпюзъ, а подържа
нето е струвало отъ 6,000 до 12,000 марки.
Стойностьта на чисто каналните посгройки се
е движила за единъ километъръ дължина на канала
отъ 316,000 до 1,420,000 марки, а за подържането
— отъ 2,700 до 11,000 .марки. Всвки шлюзъ на
каналите е струвалъ отъ 200,000 до 4,000,000 мар
ки, а подържането имъ отъ 4,700 до 67,000 марки .
Въ стойностьта на подържането, на всЬкжде
еж включени и разходите за администрирането,
персонапъ и пр.; подържането се разбира годишно.
Значението на германските водни пжтища ос
венъ за целитЬ на съобщенията, за землед-влието
(оросяване и отводняване) и за индустрията (из
ползване на водната енергия) е сжщо така грамад
но, обаче поради липса на мЬсто, не мога да го
засегна въ и безъ това краткия и съвсемъ бътълъ
настоящъ прегледъ.

ПО ДУНАВА ДО ЯНТРА
(Съ Русенския клонъ на Б. Н. М. С. на 8 май т. г.).

Две сестри — голъма и малка, които се срещатъ и събиратъ безъ всЬкакъвъ шумъ; веднага
се сливатъ една въ друга, безъ да размътватъ во
дите си, съ сладка, сладка сестринска целувка.
Следъ тая жива галерия отъ пейзажи по на
шия бр-Ьгъ на Дунава, предъ която дефилирахме
съ влекача „Витъ" сладостно хлъзгайки погледа
си по пластичнигЬ гънки на слабитъ брътови въз*1 Това грандиозно предприятие, което следъ реали
зирането си ще бжде отъ голЪма полза и за нашето.народно
стопанство, з«дно съ всички проблеми около р. Дунавъ,
изчерпателно еж разгледани въ ценната книга на Д-ръ Ст.
«яшевъ РЪкзта Дунавъ въ средноевропейския воденъ пжть
РеТнъ - Майнъ - Дунавъ" 1926 г.: цена 60 л в . а за членовет* на Б. Н. М. С. - 50 лв.

вишения, които криятъ въ себе си нежностьтв,
привлекателностьта, живота на девствена гръдъ,
като че ли облечена съ зеленикавъ кадифянъ мъхъ,
за да очертае по-пластично формата и съблазни
окото, ние неусетно навлвзохме въ устието на Янтра.
Какъ изминаха тия часове? Защо изминаха?
Предъ красотата на природата, както предъ кра
сотата на жена, страха отъ смъргьта изчезва. Кой
не знае, че живота става безразличенъ безъ лю
бимото сжщество, което най-напредъ е майката,
после сестрата, брата, дружката, по сетне жената,
върна съпруга и милия въренъ съпругъ; най-после . . . най-сладкото — детето.
Янтра, въ първия моментъ свива разтлалата ся
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душа по Дунава и човЪкъ навлиза въ нея съ едно
мжчително чувство . . . на разочарование. Защо
напустнахме тоя ширъ? Не е ли по-добре да спремъ,
или да се върнемъ?
. Но върбите, изобилните върби, съ тихи пок
лони, привличатъ и завладяватъ постепенно по
гледа ни и той почва да скача по тънките имъ
клонки, придружаванъ отъ любовните църкания
«а птичките.
Следъ едно гробище отъ дънери — дървета
мъртавци. които само стърчатъ като надгробни
камъни и ни нав-Ъватъ тягата на сираците въ
днешния день на детето, брътоветЪ на Янтра ши
роко се отварятъ . . . Светва ни предъ очите: просторъ на л-Ьво. просторъ на дътно. Погледа ни
лети на далечъ. Спира се въ единъ оазисъ отъ
китни върби, сбрани на в-Ьковенъ разговоръ, вечно
тихи и сговорни — като хората на утрешния день,
безъ викъ, безъ шумъ, безъ злоба, безъ съскаща
зависть, любовно, сладостно гладейки листата си,
«дянъ о другъ.
Спр-вхме въ царството на върбите, прошарено
съ трепетлики и опасано отъ приветливата, тиха,
иедоловимо течаща Янтра. ЗапЪ една красива гла
совита госпожица: „И никога, тъй сладко, не сьмъ
ни ялъ, ни спалъ".... Съ кръшно българско хоро,
протестирахме противъ чуждите .модерни" танци..,
Нима наистина тоя день ще се свърши така
скоро и ние ще се върнемъ въ прашния градъ,
при делничните грижи, въ улиците гъмжащи отъ
отровителници — кръчми?
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Л времето ? Господъ е съ смелите и добрите,
съ поклонниците на красивото, свежото, чистото,
възвисяващето крилатия човешки духъ, който ние
всички таимъ въ дълбините на човешкото си сжщество. Въобще, лошо време и лоши бремена нема.
Има само лоши, мързеливи, безводни, невежест
вени, незнаещи да живеятъ хора . . . Живи да ги
оплачешъ! . . . Но всеки заслужава участьта си:
„Богъ дава, ала въ кошара не вкарва".
Сказката на г-нъ Славяновъ за Черноморския
брегъ беше за мене откровейие, а тая разходка,
която Морския Сговоръ, на който отъ онзи день
съмъ членъ и пръвъ редникъ за борба въ името на
морската идея, ни устрои до устието на Янтра, бе за
мене първото поклонение на нашите крайбрежни,
божествени, природни красоти. Целъ пжть, целъ
день. безъ првхъ, безъ шумъ, безъ грижа! Баня
отъ природна светла красота.
Ние бехме малцина, и слава Богу! Тия раз
ходки не требва да се обръщатъ отъ поклонение
въ митинги. По-добре малко, но хубаво. Всички
беха съ съпруги, деца, симпатии. Само азъ бехъ
саминъ . . . Но затова целата природа беше съ
мене я азъ съ нея. А малката Блажна, съ големите
си небесни лазурни очи, ме засипа съ цветя и детска
нежность и накара да литне паметьта ми при мойта
Беатриче, Адамчо, златний Иорданъ и ме направи:
щастливъ, много щастливъ.
На брЪга на Янтра 9.УЛ927 г.

Н. Михаиловъ.

БОГОЯВЛЕНИЕ ВЪ В.-ТЪРНОВО.
Хубава традиция отъ преди освобождението
на България (отъ турското владичество) е да се
празднува Богоявление въ нашия градъ по найтържественъ начинъ. На този день цълото насе
ление на града, безъ разлика на полъ, възрасть
и народность, се стича масово на р. Янтра, за да
вземе участие при потапянето на светия кръстъ.
До тази година този великолепенъ праздникъ ста
ваше на две тераси подъ градската баня, место,
вероятно определено отъ турската власть, доста
отсранено отъ града и съ малъкъ хоризонтъ. Тази
традиция да се празднува Богоявление на сжщите
тераси би продължила сще много години, ако не
б е Б. Н. Морски Сговоръ съ своя добре организиранъ клонъ въ града и енергичниятъ членъ отъ
управителното гЬло г-нъ Тенекеджиевъ, който не
пожали време и енергия, за да създаде на завоя
подъ моста на махалата „Св. Троица" великолеп
но по планъ и изпълнение речно пристанище.
Требва да дойде тукъ всеки сьотечественикъ, за
да види какъ, почти безъ никакви средства, ча
стната инициатива на жадния за полезенъ трудъ
българинъ е създала отлични условия за речния
спортъ. Тукъ бе една стръмна и разедена отъ

водата речна тераса. Благодарение използуване
труда на младежите отъ близкия кварталъ и тру
доваците — граждани, терасата се закрепи и на
стръмната разнебитена тераса презъ 1924 година
изникна кокетно пристанище. Реката, обаче, по
жела да изпита волята на новите си гости. Не
мина месецъ и Янтра небивало придоде — 8 метра
надъ обикновенното си равнище, нахвърля се вър
ху каменната броня и я помете, а заедно съ нея
помете и голема часть отъ терасата, като застра
ши даже да вземе и устоите на моста. Картината
бе плачевна: на местото на хубавото речно при
станище — погълнало толкова трудъ и надежди —
стърчеха развалини и речни насипи. На бързо
управителното тело се събра и енергичниятъ г-нъ
Тенекеджиевъ, започна още по-усилено организи
рането на работата: Трудоваци, арестанти, трудо
ваци-граждани; съ молба, съ заплашване; хода
тайства въ София, Варна и Русе — всичко беше
въ движение. А колко беха насмешките и подмя
танията на далечъ стоящите отъ идеите на Б.Н.М.С.
търновски граждани, които до завършването на
пристанището не спираха подигравките си! Като
фениксъ отъ развалините и насипите на разру-

Год. IV. Брой 7.

Морски Сговоръ

шеного пристанище презъ 1926 година поникна
34 метрово ново такова, по величествено и постройно. Янгра почувствува човешката упоритость
и ласкаво почна да гали съ водите новото си ук
рашение. Това бв кжсна есень, зимата идеше, но
времето бе топло — то искаше да даде възможность да се завърши едно хубаво дело. Двете
тераси по продължение на пристанището се подравниха. украсиха се съ борове и се посипаха
съ настилка. Управителното тЪло на Търновския
клонъ на Б. Н. М. С. реши да покани духовната,
военната и гражданската власти да дойдатъ тази
година на Богоявление на новопостроеното при
станище и съ потапянето на светия кръстъ да
стане кръщението на пристанището. Съ това се
цепеше да се посочи на Търновското гражданство
една отъ Д-БЛОВИГБ страни на Б. Н. М. С. и да се
проагитяратъ идеигв на организацията.
Очаквания день дойде. Рано сутриньта младежитБ легионери украсиха улиците съ емблемите
и афоризмите на Б. Н. М. С. По-вече отъ 50 флага
красиха пристанището, а надъ твхъ гордо се разв-вввше флага на Б. Н. М. С, издигнатъ на мач
тата. Реката пакъ се понаежи. Размжти се и на
стръхна и малко излезе отъ коритото си. Всички
плавателни сждове, съ които разполагаше клона,
бЪха на вода. Две хубави лодки — шесторка и
четворка, строени въ Варна, една Дунавска четвор
ка, три русалки, 2 плоскодънни лодки, подобни
на русалките и една стара лодка на клона, строена
въ Търново отъ бившъ легионеръ — това бъ цвлата ескадра на Търновския рвченъ спортенъ легионъ при Б. Н. М. С.
Гость, голЪмъ гость на града и на клона бе
началника на Дунавската Полицейска служба кап.
II р. о. з. Михайловъ Иванъ. Този изпеченъ въ
воднатв стихия морякъ, между младежите легио
нери се почувствува на годините имъ. Спомни си
той времето, когато като дете и юноша е скачалъ
по ПЪСЪЧНИГБ тераси на Янтра, монотонния й на-
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певъ и страшната й яросгь, кога излезе отъ ко
ритото си. Г-нъ Михайловъ пое командата на лод
ките. Я въ това време гражданството, духовен
ство, войска, учаща младежь и всички културни
сдружения бвха заели местата си по терасите
надъ пристанището. По цзлото продължение на
терасите отъ двете страни на реката, по стръмни
ните на „Царевецъ" и „Света Гора", по моста, на
площада до пристанището — всичко бе заето огь
хиляденъ народъ. Всички знаеха,'че Богоявление
ще стане на новото пристанище, че легионерите
ще взематъ живо участие въ праздненството. Следъ
божествената служба, когато Митрополита Н. В.
Преосвещенство Филипь дойде на подготвената
естрада, 10 обучени отъ по-рано младежи, между
които легионери, всичките подъ командата на ле
гиона, се наредира по брега на рвката. Потапя
нето на кръста стана необикновено тържествено
като въ различие отъ миналото, вмьсто случайни
хора въ реката се нахвърлиха предъ пристанище
то, на 6 метра дълбока вода 10 стройни младежи
облечени въ еднообразни бански костюми. Послед
ваха множество салюти и ракети, дадени пакъ отъ
легионери.
Стана парадъ на войскигЬ. Предъ началника
на гарнизона, застаналъ на пристанището, минаха
стройно 2 пжти въ гребане легионерите—първия
пжть по течението на рвката, а втория пжть сре
щу течението. При минаването край началника на
гарнизона — първия пжть всички гребла отъ лод
ките красиво бвха издигнати „на вальокъ". Ле
гионерите бвха поздравени както отъ него, тъй
и отъ делото гражданство. Ржководиитв лица под
несоха поздравите си на главния виновникь на
великолепното пристанище и хубавото двло — г.
Ст. Тенекеджиевъ. Съ твзи си поздрави те отда
доха почетьта си предъ делата на Б. Н. М. С. и
предъ творче:кия български духъ.
Поклонъ, предъ творческите1 сили на България!
В. Търново, 27.У.1927 г.

Стефановъ Стефанъ Ллександровъ
ученикъ отъ VII кл.

ИЗЛЕТЪТЪ НА ВИДИНСНИЯ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ
ПРИ Б. Н. М. С. ДО ОСТРОВА ЧИФТИЛЕРЪ.
5 ти юний. Хубава ясна недвлна утринь. Ду
нава тихо носи къмъ Черно море СВОИТЕ мътни
води. На изтокъ се простира една пурпурна линия,
която постепенно става огнено червена до като
най-после златно жълтото слънце величествено из
грева и поема своя пжть по ясно-синьото небе.
Старопрестолниятъ градъ Бдинъ току що се съ
бужда и тишината на неговитв улици се нарушава
само отъ стжпкитв на нъкой закъснвлъ легионеръ,
който бърза къмъ кея. Тамъ вече чакатъ нвкои
отъ по-ранобуднигЬ ни другари. Събрали се всич
ки, ние, заедно съ ржководителя ии г. Кънчевски,
«е настаняваме въ учебната лодка, хващаме
греблата и се отправяме по течението на тихия и
бвлъ Дунавъ, изпратени отъ пжтницитв и еки
пажа на едянъ унгарски параходъ, готвящъ се да
отплува сжщо за нанадолу. Скоро той ни настигна
и ние съ пвсни и сивхъ се заклатуш<взме отъ
вълните, които той оставя задъ себе си. Съ скорость около б клм. въ часъ ние се носимъ край
зелените и кичести брвгове на Дунава, задмина
ваме българскиятъ осгровъ срещу с. Видболъ и
най-после следъ двучасово непрекъснато гребане

приставаме на българскиятъ брЪгъ въ канала,
който се образува между бръга и острова Голвмъ Чифтилеръ. Бързо завързваме лодката за
кривата върба и всички отиваме да се „разхладимъ отъ жажда и умора съ бистрата като сълза
водица отъ моряшката чешмица". Тукъ на чешма
та направихме една снимка, а. следъ това нвколко
души се отправяме къмъ близкигв височини. Вече
сме горе. Въ краката ни се прсстира Голвмия Чиф•жлеръ, а малко по-долу и навжтре въ реката и
Малкиятъ. Каналътъ, образуаанъ между бръгътъ и
островитв, понеже е добре запазенъ отъ ввтроветв
и течащигв презъ зимата ледове, е много удобенъ
за зимовка на корабитв. За тази цель той е служилъ още на турския флотъ, По-кжсно тукъ е зимуаала нашата дунавска флотилия, параходите на
австрийското, унгарското и др. параходни дружес
тва, а отъ миналата година и корабите на Д. П.
служба. Стояхме ние горе онемвли отъ величест
вените гледки, които се откриаатъ къмъ Видинъ,
Якчаръ и Ромжния, но виковетв на останалите
ни долу другари ни принудиха да се откжснемъ
отъ твхъ. Бързо се спущаме къмъ лодката.
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Морски състезания въ Варна.

•ПегионеритЪ отъ Видинския р-Ьченъ спортенъ
легионъ при чешмата въ Чифтилеръ.

Скоро сме предъ нашиятъ постъ № 4. Отъ тукъ
продължаваме пжтя си къмъ с. Симеоново. Обика
ляме малкото селце и следъ веселъ другарски
обЪдъ се отправяме обратно къмъ Чифте ле ръ. ГолЪма тричасова почивка — чакаме да се разхлади
мвлко и поемаме обратно къмъ Видинъ. Вечерьта
сме тамъ. Тягостно чувство ни обзима, че ще треб
ва да прекараме цЪла една седмица въ голЪмиятъ градъ, чиято многошумность ни потиска, до
като дойде пакъ неделя, за да можемъ отново да
бждемъ нЪколко часа на свобода.

Състезания на Дунава при Русе.
На 31 юли Русенскиятъ клонъ отъ Б. Н. М. С.
е устроклъ състезания съвместно съ Варненския
клонъ. Състезавали се тима .Дунавски орли" отъ
Русенския клонъ съ тима .Пирмъ" отъ Варнен
ския. Резултати отъ състезанието:
Кжсо гребане — 1000 м. — Русе 7 м. 17 сек.,
Варна — 7 м. 35 сек.
Кжсо плаване — 300 м.: С. Каракашевъ, Русе
— 3 и. 13 сек.; К. Юрдановъ, Русе — 3 м. 37
сек.; Ст. Медникаровъ, Вврна — 3 м. 42 сек.
Дълго гребане — 3000 м. Русе — 26 м., Вар
на 27 м. 25 сек.
Дълго плаване — 1000 м. Каракашевъ, Русе
— 11 м. 33 сек.; Юрдановъ, Русе — 11 м. 47 сек.
Медникаровъ, Вврна — 12 м. 24 сек.
Подводно плаване — Капитановъ, Варна, Юр
дановъ — Русе.
Плавене съ вързани ржц-Ь — Герчевъ и Юр
дановъ.
Гребане съ русалки — 6С0 м.: Т. Тонковъ и
Н. Мирчевъ, Русе — 4 м. 57 сек.; Л. Давицсвъ и
Ст. Гешевъ, Варна — 4 м. 58 сек.
Скокове отъ височина б, 8 и 10 м. А, Бъчввровъ, Варна; А. Герджиковъ, Русе и Д. Капита
новъ, Варна.
На състезвторигв еж раздадени 3 награди:
на Русенския тимъ сребърна ваза; на С. Карекешевъ, Русе — сребърна статуя и на Л. Ка
питановъ, Варна — сребърна статуя.
К. Я.

На 24 юпкй н. г., по случай традиционния
праздникъ, Варненския клонъ на Б. Н. М, С. устрои
състезания. Последните б*ха произведени предъ
новопостроените морски бани. Въ състезанията,
- освенъ легионерите, участвуваха още морските,
скаути, Морското Машинно училише, обслугите
отъ мнноносците и професионалисти лодкаригребци.
На разстояние 500 метра се състезаваха 2
лодки „русалки". Направиха се две упражнения
едно съ мжжка обслуга и друго съ дамска. При
първото — първа дойде русалката .Ропотамо" съ
гребци: госпожицитЬ Пейчева и Моллова — 2 м27 с; при второто — русалката .Камчия" съ греб
ците: Давидевъ и Гешевъ — 1 м. 48 с.
Русалката съ мжжкия екипвжъ е дошла съ.
39 с. по-рано отъ тая съ дамския.
На разстояние 1000 метра се направиха 3 надбегвания съ лодки двойки:
Отъ морския спортенъ легиенъ беха пустнати 3 двойки. Първа дойде двойката съ об
слуга: кърмчия Чаракчиевъ и гребци: Савовъ и
Михаиловъ — 4 м. 36 с. Морските скаути пустнаха 7 двойки. Първа дойде двойката съ кърм
чия Николовъ — 4 м. 40 с. Сжщо беха пустнати.
7 двойки и съ обслуга отъ миноносцигЬ. Отъ
гЬхъ първа дойде лодката на корабъ .Дръзки" —
4 м. 17 с. а втора — двойката на корабъ .Кали
акра" — 4 м. 18 с.
На разстояние на 2000 метра се произведоха.
2 упражнения. Едно отъ Морското Машинно Учи
лище и друго отъ професионалистите лодкари,
Морското Машинно училище се състезаваше
съ лодка десеторна. Беха пуснати две, екипиранил
съ гребци отъ вторите курсове. Първа дойде лод
ката съ кърмчия Поповъ — 7 м. 30 с.
Професионалистите лодкари се явиха сжщо
съ две лодки, но съ по б гребла теглени отъ 3гребци. Отъ техъ първа дойде лодката .Луна" —
— 6 м. 49 с.
По плаване се явиха 16 души кандидати —
легионери и любители. Плувците беха пустнати
отъ курортния пристанъ и пристигнаха до кулата
за скачане срещу новите бани. Първи пристигна»
любителя Ангелъ Василевь — б м, 51 с; втори
— легионера Тодоръ Медникаровъ — б м. 52 с.
и трети — легионера Иванъ Фссчисвъ.
На скачки се явиха 14 кандидата. Направиха
се по 2 скока съ главата надолу отъ 5 и 7 м.
височина. По правилно изпълнени и красота на.
скока, първи излезе легионера Добри. Иванов».
На отличилите се имъ се раздадоха парични.
награди.
г.П.

ГолЪмигЬ състезания на Дунава при
Видинъ.
На 19.VII!., по случай IV редовенъ съборъна Б. Н. М. С. въ гр. Плевенъ, на Дунава, въ Ви
динъ, беха устроени водни състезания между ле
гионите Варна, Бургазъ, Русе, Търново и Видинъ.
Цельта на последните беше да се опред-влятъ
първенците на ведния спортъ между легионите
и да се направя пропаганда на морската идея въ
западния Видински край.
Състезанията застжпваха гребния и плувнияспортове и скачането.
По гребане се произведоха две упражнения::
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сь лодки четворки на разстояние 1000 м. и сь
лодки русалки, на разстояние 1000 метра.
Огь разните видове плавания бвха застжпени: плаване на гърди, на разстояние 300 м„
плааане на гръбъ — 200 м., плаване дълго —
комбинирано — 1000 м. и плаване съ дрехи —
.200 метра.
Състезанията бвха произведени, предъ и
следъ обвдъ. Предъ обвдъ бвха определени ония
легиони и плувци, които следъ обвдъ требваше
да се състезаватъ за първенство.
За сждии (жури), коиго требваше да опредвлятъ първенците, бвха назначени отъ Г. У. Т.
следните лица: Г. Славяновъ, главенъ ржководитель на водния спортъ при Б. Н. М. С; Л. Бюнтеръ, почетенъ главатаръ на Д-во „Юнакъ" въ
Варна, Кмета на гр. Видинъ и г-нъ М. Димитровъ
сждия, секретарь на Б. Н. М. С. — Софийски клонъ.
Състезанията после обвдъ започнаха въ 4 ч.
По гребане съ четворки конкурираха легионитв: Бургазъ, Варна и Русе.
Първи пристигна Бургазъ б м. 54 с.
Втори — Русе
7 м. 12 с.
Трети — Варна
7 м. 22 с,
Съ русалки за първенство се състезаваха
Варна и Бургазъ. Първа пристигна Варна — 4 м.
46 с, втори — Бургазъ 5 м. 53 с.
По плааане на гърди на разстояние 300 м.
сутриньта взеха участие, отъ всички, легиони 16
плувци. Огь твхь дошлите първи трима бвха пус
нати да се надпреварвате после обвдъ.
Първи пристигна легионера В. Христовъ —
3 м. 3 с. — Видянъ; втори — Л. Петровъ — 3 м.
12 с. — Видинъ.
По плаване на гърбъ 200 м.. сутриньта се
явиха 15 плувци, а после обвдъ бвха допустнати

Стр. 15.

сжщо само дошлите първи трима — 2 Видинъ и
1 Бургазъ. Пързи пристигна легионера Калиновъ
— 2 м. 29 с. — Видинъ, втори Караджоаъ — 2
м. 41 с. — Бургазъ.
На дълго плаване отъ 1000 м. сутриньта се
явиха 14 души; после обЪдъ бвха допустнати да
са надпреварватъ сжщз 3 души: 2 отъ Русе и 1
отъ Видинъ. Понеже Русенския легионъ се отказа
да вземе участие въ послеобвднитв състезания,
ВМЕСТО двамата легионери отъ Русе бвха допу
стнати следните двама отъ Видинъ,
Първи пристигна легионера В. Христовъ 10
м. 1 с. — Видинъ, втори — Ц. Георгиеаъ — 10
м. 23 с. — Видинъ.
На плаване съ дрехи се явиха 4 кандидати.
Първи пристигна легизнера Вълчевъ — Бургазъ.
На скачане се явиха 10 души. По правиленъ
и красивъ скокъ първи излезе — легионера Ди
митровъ — Видинъ, втори — Н. Балкански — Ви
динъ и трети — Бъчваровъ — Варна.
Поради напреднало време подводното пла
ване на дълбочина и разстояние, не можа да се
произведе.
На ОТЛИЧИЛИТЕ се, бвха раздадени награди
въ предмети, като часовници, вази, табакери, то
алетна кутия, статуя и др.
г. П.
Въ 1923 година въ Германия еж били заре
гистрирани 21,896 спортни кораба, отъ които 6,522
ветроходни яхти и яхтички. Тия спортни кораби
еж принадлежали на разните спортни организа
ции имащи връзка съ водния спортъ, чиито чле
нове еж възлизали на общото число 139,515. Еже
годния приръсть на членовете отъ тия организа
ции, а сжщо така и на спортните кораби е отъ
10—15%.
С. Ч.

ИЗЪ ВОЕННИТЪ ФЛОТИ НА ЧУЖДИТЪ ДЪРЖАВИ.
Лнглия, * Според» английската преса, про.лвтнитв морски маневри, които станаха въ областьта на Гибралтаръ, еж уяснили на английското
морско командуване необходимостьта да се включи
въ състава на съвременните флоти голЪмо число
леки сили — ескадренни миноносци и подводни
лодки. Освенъ това, при разбора на тия маневри
-еж били изтъкнати следните заключения: 1) ПОД
ВОДНИТЕ ЛОДКИ могатъ да се използуватъ успешно
за атака привечерь и даже нощно време; 2) Въз
душното разузнавание дава добри резултати, като
държи неприятеля подъ постоянно наблюдение да
леч* отъ главните сили; 3) Торпедната стрелба
въ английския флот* стои на необходимата висота
и 4) Организацията, изпълнението и разбора на
маневрите еж добри.
* Завършена е въ края на м. Лприлъ пос
тройката на линейния корабъ „Нелсонъ", който е
напустналъ корабостроителницата на Лрмсгонгъ и
е отпжтувалъ за Портсмутъ. Следъ завършването
на пробните изпитания на 21 май т. г. е пристиггналъ въ Плимутъ и влвзълъ въ строя. Построй-

ката му струва на държазата 6,483,879 фунта стер
линги. Устарвлитв подводни лодки „Н 25" и „Н 26"
еж изключени отъ списъците на флота и ще бждатъ продадени като старо желвзо.
* Английският* министеръ на външните ра
боти — Чемберлвнъ, е съобщилъ въ парламента
на 13 априлъ 1927 год., че въ китайските води еж
съсредоточени следните морски сили:
Лнглия —13 кръстосвача, 2хвърчилоносача,
20 изтребителя и ескадрени миноносеца, 2 корабаматки за подводни лодки, 40 стражеви кораба и 5
спомагателни кораба.
С е в е р н а Л м е р и к а — 4 кръстосвача, 12ес
кадрени миноносеца, 11 канонерски лодки и 1 яхта.
Япония — 11 кръстосвача, 22 ескадрени ми
ноносеца, 9 канонерски лодки и 1 миночистачъ.
Франция — 1 кръстосвачъ, 8 канонерски
лодки, 3 стражеви кораба и 1 миночистачъ.
Италия — 1 кръстосвачъ, 2 канонерски лод
ки и 1 ескадренъ миноносецъ.
Х о л а н д и я — 1 кръстосвачъ.
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П о р т у г а л и я —1 кръстосвачъ, 5канонерски
лодки и 1 стражеви корабъ.
И с п а н и я — 1 кръстосвачъ.
* Отъ 30 юннп е назначенъ и встжпилъ въ
длъжность първи морски лсрдъ и началникъ на
морския генераленъ щабъ едмиралъ Меденъ, на
местото на адмиралъ Битти, ксйто беше на тая
длъжность въ продължение на последните 8 го
дини. Адмиралъ Медденъ сега е на 65 години.
Презъ време на войната е билъ началникъ щаба
на големия флотъ, а отъ 1918 до 1922 година тсй
е командувалъ Атлантическия флотъ.
Съединените Щати. * НамиращитЪ се до
сега въ европейските води като станционери, кръс
тосвана „Мемфисъ" и 25-ия дивизионъ минонссци отъ 1 юний т. г. еж заменени съ кръстосвача
Д)е{гоН" и 38-ия дивизионъ ескадрени миноносци.
* Освенъ приетте до сега въ американския
флотъ катапулти за изхвърляне на аероплани, действующи съ сгжетенъ въздухъ, се въвеждатъ и
още два нови типа катапулти, а именно:
1) Катапулти, действующи посредствомъ ба
рутни газове.
2) Катапулти, действующи посредствомъ елек
тричество.
Конструкцията на катапултигв, които се поставятъ на военните кореби е усъвършенствувана
до толкова, че ВСЕКИ катвпултъ може да издържи
до 500 изпитания на хвърчила и чакъ следъ това
требва да бжде основно ремонтирвнъ.
Япония. * Японския флотъ въ съставъ 4 ли
нейни кораба, 3 кръстосвача. 16 ескадрени мино
носеца и 8 подводни лодки е направилъ своите
ежегодни маневри презъ м. Априлъ въ Тсингтао
— (въ китайски води). Избора на местото за ма
неврите— Китайските води — не е случаенъ. При
сяпетвието на силенъ японски флотъ въ околностьта на Тсингтао ще укаже значително влияние
за успеха на японската външна политика по отно
шение на китайския въпросъ.
Франция. * Група француаски депутати еж
изработили интересенъ проектъ за ограничение на
морските въоржжения, въ основата на който про
ектъ еж легнали съвършенно нови принципи. Приз
навайки, че подводния флотъ представлява отъ
себе си най-деброто оржжие за слабите морски
държави, този проектъ предлага Франция да по
жертвува своя подводенъ флотъ, ако Англия се
съгласи да изкара отъ строя свея грамаденъ линеенъ флотъ. Съ други думи, тази група отъ 13
депутати иска Франция да направи предложение
на другите държави съвсемъ да бждатъ унищо
жени линейните и подводните флоти, а да се за• пазятъ само леките морски сили въ следното съ
отношение: Англия и Съед. Щати — по 500 000 тона,
Япония — 300,000 тона, Франция, — 225.ОСО тона и
Италия — 150,000 тона; максималното водоизмвстване на кръстосваните да бжде ограничено до
5000 тона. Този проектъ е срещнелъ голвма опо
зиция въ Франция, която изобщо квма намерение
да се отказва отъ мощниятъ си подводенъ флотъ.
Изглежда, че даже още по голЪма опозиция ще
срещне този проектъ въ Англия и Италия.
* Окончателния видъ на корабостроителната
програма на Франция за 1927-28 бюджетна година
е следниятъ: 1 кръстосвачъ отъ 10,000 тона водоизм-вщенне, 6 изтребителя по 2,700 тона водоизквщение всеки, 5 подводни лодки по 1,560 тона
водоизмвщенне, 4 подводни лодки по 600 тона, 1
.миненъ заградитель 800 тона и 2 канонерски лодки.
Италия * Новата организация на италианския
флотъ е следната: цълиятъ действующъ флотъ
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съставлява „Морската армия", която се подразде
ля на: 1) Линеенъ флотъ (линейните кораби, ес
кадрени минонесци, подводни ледки и корабите
противоподводници); 2) Разузнавателни сили (кръс
тосвани и ескадрени миноносци) и 3) Спомагателни
кореби. Въ този съставъ на морската армия на
Италия т. е. въ действующия й флотъ влизатъ: 5
линейни кораба, 6 кръстосвача, 9 изтребителя, 46
ескадрени миноносеца и 41 подводни лодки.
Останалите италиянски военни кораби (3 ста
ри линейни кораба, 3 броненосни кръстосвача, 9
ескадрени миноносеца и 2 подводни лодчи) обслужватъ учебниятъ отрядъ и чуждестранните станции.
Въ италианските морски бази за отбрана на брега
се числятъ около 50 миноносеца, няколко минни
загрвдителя и големо число бързоходни моторни
катера.
* Презъ лЪтото разпределението на италиян
ския флотъ по пристанища е било следното:
1-ва ескадра (линейния флотъ) въ пристани
щето Специя; Н-ра ескадра (разузнавателния флотъ)
— въ Таранто; подводните лодки — въ първите
две пристанища, а сжщо така и въ пристанищата
Неаполъ, Месина и Бриндизи.
Морската авиация се базира на пристанищата:
Ливорно, Ортебело, Неаполъ, Мврсала, Сиракузв,
Бриндизи, Анкоиа. Венеция и Каляри.
Испания * Споредъ последнята организация
на испанския флотъ най-новите кръстосвани, ес
кадрени миноносци и подводни лодки, а сжщо та
ка и всичките налични линейни кораби, влизатъ
въ «учебната" ескадра. Това е мнего характерно
за днешното състояние на испанския флотъ, комуто
предстои да обучи отлично големи кадри отъ личенъ съставъ, съ които ще требва да се укомплектуватъ многото новостроящи се военни кораби.
По настояще мъ въ испанския флотъ се числятъ
14,000 моряка и 2700 души морска пехота.
Германия * Действующия флотъ въ съставъ
линейните кораби „Шг.езвигъ — Холщайнъ", „Елзасъ", „Хесенъ" и кръстосваните „Амазсне", „Берлинъ" и „Нимфь" е предприелъ съвместно задгра
нично плавание отъ началото на м. априлъ до края
на м. юний т. г. Той е посетилъ Испания, Западна
Африка, Канарските и Азорските острови.
* Новопостроения кръстосвачъ „Емденъ", на
мирайки се въ кржгосветско плаване е извършилъ
и океанографически измервания. Въ района между
островите Целебесъ и Нагазаки той е можалъ да
открие и измери ней-големата известна до сега
морска дълбочина кржгло 10,400 метра. (Послед
нята най-голема дълбочина беше измерена въ
1912 година отъ германския хидрогрвфически ко
рабъ „Планетъ" — 9,788 метра).
* Презъ м. Мартъ т. г. е спуснатъ на вода
новия германски кръстосвачъ „Кьонигсбергъ" (водоизмешение 6000 тона), който представлява отъ
себе си подобренъ Кръстосвачъ отъ типа на новия
„Емденъ". Кръстосвача „Къонигсбергъ" до слуша
нето му на вода е работенъ въ продължение на
14 месеца; следъ спущането му на вода ще требва
да се работи още 14 месеца за да бжде напълно
завършенъ и годенъ да влезе въ строя. Споредъ
това, предполага се, че презъ летото на 1928 год.
германския флотъ ще увеличи морските си сили съ
новия кръстосвачъ.
* Морския бюджетъ на Германия за 1927 ге установенъ на 2,188 милиона марки.
Швеция. * За текущата финансова година
морския бюджетъ на Швеция възлиза на 44,554,390
крони. Миналогодишния морски бюджетъ е билъ
съ 356388 крони по-малко, а именно 44,298,002 крони.
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Норвегия. * Въпреки, очакването морския
бюджетъ на Норвегия да бжде намаленъ съ 25
милиона крони и тая финансова година той си ос
тава, както и преднята, а именно 40 милиона крони..
Полша. * СтроящнтЪ се въ Франци за смет
ка на полското правителство три подводни заградители еж получили следните наименования: 2глк,
Куз, \УПк.
Холандия. * Отпътувалата отъ Ямстердамъ
въ края на м. май 1926 год. подводна лодка „КХ1Н"
за да направи едно кржгосввгско пжтуване и се
прибере въ Холандска Индия, е пристигнала бла
гополучно до местоназначението си. Целиятъ изминатъ пжть отъ холандската подводна лодка се
е равняаалъ на 13,000 морски мили. Презъ тече
ние на цепото кржгосветско пжтуване подводната
лодка (700 тона водоизмвщение) се е движила сьвършенно самостоятелно, безъ да я придружива
какъвто и да било корабъ. На е констатиранъ никакъвъ дефектъ. Този блъстящъ походъ е доказа
телство за достигнатото въ Холандия, както по от
ношение на материалната часть въ флота, така
сжщо и по отношение подготовката на личниятъ
и команденъ съставъ.
Ромлшия. * ПрожчанитЬ отъ ромжнекото пра
вителство въ Италия два контъръ миноносеца отъ
по 1603 тона водоизмвщение (въ корабостроител
ницата Патисонъ — Неаполъ) ще бждатъ оконча
телно готови и предаде™ на Ромжния въ начало
то на 1929 г.
Въ Фиуме (Италия) се строятъ сжщо така за
нуждите на ромжнекия воененъ флотъ единъ миненъ заградитель и една подводна лодка.
Независимо отъ тия поржчки, ромжнекото пра
вителство води преговори съ италианските кора
бостроителници за постройката на единъ лекъ кръстосвачъ съ водоизмвщение 5000 тона. Тия прегогори още не еж привършени и нвкоипредполагатъ,
че следъ недавното посещение на ромжнекигв
черноморски пристанища отъ француската ескадра.
състояща се отъ май новите леки француски ко
раби, ромжнекото правителство може би ще прекжеке тия преговори съ Италия и ще поржча въп
росния кръстосвачъ въ французекитв корабостро
ителници.
* Презъ м. Мартъ т. г. ромжнекитв приста
нища беха посетени отъ една французека ескадра
> подъ командата на Яцмиралъ Буи, състояща се
отъ най-новите французеки кораби, а именно: кръстосвача „Оидиау - Тгошп"; контъръ - миноносцитв
_„Тетрс1е" и „Зшоип" и подводните лодки „Кеяшт"
и „ЗоиНеиг". Тая ескадра е посетила сжщо и Цариградъ и нвкои гръцки Беломорски пристанища.
Споредъ изявленията на французекия морски аташе
въ Цариградъ, цельта на тоаа плаване е бяла да
се покаже на източните народи — постоянн кли
енти на француз ската морска индустрия — новите
кораби, които едва що еж завършени отъ французекитв корабостроителници.
* На 19 Декемврин 1926 год. е открита въ
'Букурещъ конференция за пропагандиране разви
тието на ромжнекия воененъ флотъ. Конференция
та се е ржководила отъ началника на морския генервленъ щабъ Баланеско.
*) На 25 февруарнн т. г. въ Букурещъ се е състоялоучредчтелнотосъбрание на „РомжнгктагЛзаа ционна лига".На това събрание еж приежтегвували:
председателя на сената генералъ Коанда. военниятъ министъръ генералъ Мирческу и други вис• ши правителствени лица и еж били произнесени
фчеи за значението на силенъ въздушень флотъ
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въ настояще време за Ромжния. Решено е било
да се започне събиране на волни пожертвувания.
Отъ търговската камара въ Черкецъ еж пожерт
вували за целитй на новата авиационна лига 2
милиона леи.
Турция. * Въ края на мсеецъ февруарий т. г.
е спустнвта на вода въ корабостроителницата
Рцепоога" (Холандия) първата турска подводна лод
ка отъ заржчанитв две такива въ 1925 год. Нас
коро ще бжде спустната на вода и втората под
водна лодка.
* Спзртъ съобщенията на турската преса на
20 декемарий миналата година дреднаута „ЯаузъСелимъ" (бившлягь германски пГьобень*) е билъ
докарань въ Измидъ за да бжце вкарань на по
правка въ новосьоржженнлтъ специално за него
плавающь докъ. Презъ м-цъ фгвруаирй т. г„ ко
мисаря по морските дела Ихсань-Бей е оповестилъ. че ремонтирането на „Язузъ-Селимь" отива
успешно, но следъ тоза турската преса не е да
вала никакви съобщения за хода на ремонта. Само
английската преса изнесе, че следъ вкарзането на
дреднаута „ЯаузьСелимь" въ плаващия докъ, по
следния се указаль недостатъчно здравъ въ дъсната си страна, вследствие на което се е огъналъ. .
Изглежда, обаче, че кораба е останаль неггавреденъ.
* РаботнтЬ по изваждането на потжналитв
през ь враме на война кораби въ турските води
отива успешно. Презъ месецъ сеттемзрий миналата
година е иззаденъ единъ гръцки параходъ. На 25
февруарий т. г. е извадена погжналата срещу Чанакъ кале француз<а под!Одна лодка „Мапотге"
(530 тона водоизмвщение), коато се указала добре
запазена съ малки повреждени?. Ввроягко лодката
ще бжде ремонтирака и използвана за нуждите
турския воененъ флотъ.
Гърция. * СА ЗаповЬдъ отъ 25 януарий 1927
год. се създава нова „ме езрена ескадра" въ със
тавъ: броненосеца „Килкисъ", ескадреннигв миноносци .Пантеръ", „Леонъ", „ЛЬнчи" и миноно
сеца „Панормосъ." Ескадреннигв м*ноносци „Иераксъ", „Яетосъ" и „Смирна* еж зачислени въ ре
зерва. Споредъ мнението на турската преса, на
стоящия съставъ на „маневрената ескадра* не
само, че е много по-слабъ отъ предишния, но
и осввггь това е непригоденъ за съвместни дей
ствия. Действително чегиритвхъ миноносеца отъ
настоящия съставъ на „маневрената ескадра" принадлежатъ къмъ три съзършенно различни типа,
както по скорость и въоржжение, тъй и по водо
измвщение. Освенъ това броненосеца „Килкисъ",
вследствие на много малката си скорость, тръбва
да действува отделно.
* На 15 мартъ т. г. е з почнала работата си
въ гръцкия воененъ флотъ новата английска мор
ска мисия, която ще остане въ Гърция две години.
Въ договора подписанъ за случая, се съдържатъ
следните по-глаани точки.
а) Цельта на мисията е да увеличи боевата
способность на гръцкия воененъ флотъ посредствомъ подготовката на личниятъ съставъ.
б) Въ случи а на конфликтъ между Гърция и
трета държава, членовете отъ мисията нъма да
откажатъ да помогнагъ на Гърция презъ време
на войната.
в) Договора може да бжде скжсанъ по иска
нето на една отъ страните.
г) Състава на мисията е: Началникъ — Капитанъ 1-и рангъ Царлзъ Тайрлъ и 4 щабъ офице
ри. Последните се разпредвлятъ така: 1 — въ
Морската академия, 1 — въ Морското авицаионно
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училище, 1 — въ Морския генераленъ щабъ и 1
— ще бжде главенъ инспекторъ на морските въз
душни сили.
* Споредъ съобщенията на гръцката преса, по
ради икономии, новиятъ бюджетъ на Морското ми
нистерство е нвмаленъ съ 100 милиона драхми. За
цельта еж взети следните мерки:
а) Намелено е числото на моряцигЬ отъ 7,2С0
души на 4,200 човека, а новобранците ще бждатъ
събрани въ м. Септемврий (вместо въ м. Мартъ).
б) ОфицеригЬ отъ флота ще бждатъ зачис
лявани периодически въ резерва на срокъ 4 ме
сеца презъ година, започвайки отъ чинъ КапитанъЛейтенатъ и презъ това време ще получаввтъ 30 6 / 0
по-малко отъ полагаемата имъ се заплата.
в) Нема да се поржчватъ никакви нови ма
териали.
г) ШколигЬ за домакинските педефицери и
моряцитъ- машинисти ще бждатъ затворени.
д) Презъ течение на годината сфицеригв
кЬма да бждатъ произвеждани въ по-горенъ чинъ.

е) СтаригЬ броненосци (сега учебни кораби)
.Псара" „Спетцай" и „Хидра" ще бждатъ прода
дени като старо желЪзо.
ж) Броненосеца „Лемносъ" ще бжде разоржжкеъ.
з) Прекратява се функционирането на без
жичните станции въ Солунъ, Риаксъ, Самосъ и
Хиосъ. Тамъ ще остане само караулъ за да ги пази.
и) Намалена е службата по морската отбрана.
Солунската морска база се разформирова.
к) Ескадреьия миноносецъ „Велоксъ" нтзма
да бжде ремонтирвнъ.
л) Намаление кадритЬ на различните служби
и още цЪлъ редъ по-малки мероприятия за съкращеване ьа разходите.
* Въ начало на годината (14. I.) английската
средиземноморско ескадра, състояща се отъ 28
боеви кораби подъ командата на адмиралъ Роджеръ Кийсъ, е посетила Пирейското пристанище,
кждето е останала да гостува една седмица.
(Изъ „Морски Сборникъ" № 4—6, 1927 г. С. Н. И.)

галски кмигопкеь
ки^гстъ
Ангеловъ, Инженеръ Б. — .Горна иригационна система
на р. Марица." (Сведения по Землед-Ьлието. Периоди
чески бюлетинъ, г. VII, кн. 8—10, София 1926 г., стр.
3—53. Издание на Министерството на Землед-Ьлието и
Държ. Имоти — Информационно бюро).
Я . В. — Ьез дгапйз сопсоигз паи1Циез а Уагпа." (Ьа Ви1дапе, У-ете аппее № 1211 1.У111.1927. р. 3).
БОЖИИОВЪ, Инж. Б. — „Отклонение на българския международенъ трафикъ презъ Русе—Варна." (Списание на
Българското Инженерно Лрхитектно Д-во, год. XXVII,
брой 14—16, София, юлий 1927, стр. 295—300).
Богалевъ, Инж. В. — „Прокопаването на Гебедженския каналъ." (Списание на Бълг. Инж. Лрхитектно Д-во, год.
XXVII, брой 14—16, София, УП.1927 год., стр. 343—347).
Българско Кооперативно Корабоплавателно Д-во „Бълга
рия." (в-къ Търговско-Промишлена Защита", год. XV,
брой 756, Варна 22.У.1927 год., стр. 3).
Боячевъ, Проф. Д-ръ Г, — „Сольта въ Провадийско и
последнит* изявления въ вестницитЬ по нея." в-къ
. Миръ, год. ХХХШ, брой 8073, София, 31.У.1927 г., стр. 3).
Б^ Иаженеръ.— „По корекцията на р. „Искъръ." (Сведения
но Землед-Ьлието. Периодически бюлетинъ, г. VII, кн.
2, София 1926 год., стр. 3—9. Издание на Министер
ството на Землед-Блнето и Държ. Имоти — Информа
ционно Бюро).
Балевски, Инж. Я. — „Общъ прегледъ върху използването
на воднигв сили, постигнатиятъ усп-Ъхъ и неговото зна
чение." (Сведение по Землед-Ьлието. Периодически
бюлетинъ, год. VII, кн. 11—12, София 1926 год., стр.
24—43. Издание на Министерството на Землед-Ьлието
и Държ. Имоти — Информационно Бюро).
Бурното заседание на Българското Търговско Параходно
Дружество, (в. .Варненски Новини", год. XV, брой
1030, Варна 1.VI. 1927 год., стр. 1 и 2).
Батанлиевъ, Ив. — „Черноморската конференция на учителитЬ географи, историци и естественици." (Списа
ние Естествознание и География, год. XI, кн. 9 и 10,
София, V и У1.1927 год., стр. 270—291).
Бръчковъ, Ст. — Учителската конференция въ гр. Варна"
(Сп. Морски Сговоръ год. IV, брой 6, Варна У1.1927
год., стр. 4 и 5).
Бургазсното пристапвте. НЬкои отъ неговигЬ нужди. (Из
вестия на Бургазската Търговско-Индустриална Кама
ра, год. XI, брой 14, Бургазъ 2.VII год., стр. 1 и 2).
Балабановъ, Н. Т. — „Ученически л-Ьтовища презъ 1926
година." (Училищенъ прегледъ, год. XXVI, кн. 5 и 6
София, V и VI. 1927 год., стр. 881—9з8).
Варненско пристанище. София 1906 г.. (Издание на Ди
рекцията на постройките на желЬзницигЬ и приста
нищата).
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Уагпа е! вее епукопз. (Ьа Ви1дапе, 1У-ете аппее № 1144,
ЗоПа 10.У.1927, р. 1—2).
Владннинъ, Л. — „Пролъть на морския брзгъ." (Списание
Български Туристъ, год. XIX, кн. 5, София 1927 год.,
стр. 66 и 67),
Василевъ, Гр. — „Чехословацит-Ь и Варна." (в. Пр-Ьпорецъ,
год. XXIX, брой 154, София 14.УП.1927, стр. 1).
Гражданинъ — „Защо рибата у насъ е скжпа." (в. Вар
ненска Поща, год. X, брой 2673. Варна 26.V. 1927 год.,.
стр. 2). .
СиеспоЯ, КаНа. — „5иг 1ез Ьогаз ае ГЕих1п." (Ьа Ви1дап&
1У-ете аппее № 1146, 1147, 1148, 1149, ЗоЯа 1927, р.2).
Грозевъ, Ив. Гр. — Сжщность на риборазвъждането." (Сп.
Ловна Просвъта, год. II, брой 2, София 11.1927 г., стр,.
35 и 36).
Грозевъ, Ив. Гр. — „Риборазвъждане въ езерата." (Сжщото
списание, кн. 5, София, май 1927 год., стр. 132—134).
Ганевъ, Д-ръ С. — „Външната ни търговия презъ 1926 год.
(Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Ка
мара, год. XI, брой 10—12 Бургазъ 1927 год.).
Граиатвковъ, Д. — „Курорта Гьозекенъ." (в: Пр-Ьпорецъ,.
год. XXIX, брой 163, София 25.УП.1927 год., стр. 1).
Гавчевъ, Инж. Н. — „Пристанищата ни и тЬхнит-Ь нужди."
(Списание на Българското Инженерно-Лрхитектно Д-во г
год. XXVII, брой 14—16, София, VIII. 1927 година, стр316—334).
Доброполски, Б. — „Параходъ" на Б. Н. М. С (в. Морски
Ратникъ, год. 11, брой 31, Варна 15.У.1927 г., стр. 1 и 2)^
Оироиу, Н. — „1-е РоП <3е Коиеп" Рапз 1920. (Еа1*еигз Н.
Оипо1 е1 Е. Р1па*, 47 е149 Оиа! с1е Огапаз-Яидизгтз У1-е),
Оироиу, Н.— „Вгезг ег Ьопеп*." Рапз 1922. (Сжщото книго
издателство).
Доброполсви, Б. — «Първото Българско Параходно Дру
жество. „Провидение въ Цаоиградъ." (в. Морски Рат
никъ, год. II, брой 32 и 33, Варна 1.У1.1927 год.)
Доброполски Б. — „Защо рибата у насъ е скжпа." (в-къВарненски Новини, г. XV, брой 1032, Варна З.У1.1927 г.>
Дарвнн, Д . Г. — „Приливът и родствените им явления в
солнечной системе." Петроград 1923 г.. (Перевод с английского В. В. Серафимовъ; Государственное Издательство, 328 стр. и 52 рисунка).
Дали ръка Тунджа ще бжде отнета отъ Ямболъ. (в. Тунджанецъ, г. I, бр. 2, Ямболъ 4.У1.1927 год., стр. 3).
В о п с п а т р , В — „Годишното събрание на Българското Тър
говско Параходно Д-во „Постоянство." (в. Морски Рат
никъ, год. И. брой 33, Варна 15.У1.1927 год., стр. 3).
Девисовъ, В. — „Почистване корабитЬ и изобщо жел-взнитЬ
части отъ ржжда и предпазването имъ отъ ржждясване." — Превелъ руски Сава Н. Ивановъ. — (Списа-
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ние Техникъ, год. V, кн. 3 и 4, Варна VI и УИ.1927 г.,
стр. 64—66).
Д а а ч е в ъ , Инж. Ю. — „Водни пжтища и корабоплаване у
насъ." (Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно Д-во, г. XXVII, брой 14—16, София, юлий 1927
год., стр. 286 -295).
Е д н а хубава инициатива на Министерството на Народ
ната ПросвЪта и Морския Сговоръ. — Конференцияекскурзия на гимназиалнитъ учители, (в Слово, год.
VI, брой 1476, Софая 13.У. 1927 г., стр. 1).
Ешкеялзи, Инж. И. — „Нашия Дунавски трафикъ." — Една
реплика.— (Списание на Българското Инженерно-Ярхитектно Д-ство, год. XXVII, брой 10, София 20ЛМ927 г.,
стр. 194-195).
Ейгяерь, Д - р ь Ф. — „Техника на подводната сигнализа
ция" Берлинъ 1927 г. (Издание Митлеръ и синъ, 322
стр. и 169 илюетрации).
Екскурзията на Българския Народенъ Морски Сговоръ до
Италия, (в. Варненска Поща, год. XI, брой 2682, Варна
З.У1.1927 год, стр. 2).
Екскурзия цо И галия. — Една инициатива на Морския Сго
воръ. — (Търговско-Промишленъ Гласъ, год. V, брой
494, София 7.У1.1927 год., стр. 2).
И в а н о в ъ , Ж. — „На морския брЪгъ." — Стихове. — (в-къ
Варненски коренякъ, год. I, брой 1, Варна У.1927 год.,
страница 4).
Ивановъ, Сава Н. — „Морско ц-Ъпо."— Изъ гръцкия флотъ.—
(Сборникъ отъ статии № 2, приложение на в-къ „На
родна Отбрана" отъ 1927 год., София, май 1927 год.,
стр. 39 и 43).
1уапо\г, 5. — „Ьез соигап*з зоиз-таппз с1ап5 1а т е г Мо'1ге."
(1_а Ви1дапе, У-ете аппее, № 1197,5отт 15.У11.1927, р.1).
Ивановъ, Сава Н. — „ЗагубитЬ въ личния съставъ празъ
време на морския бой." (Сборникъ отъ статии № 5.
Приложение на в. „Народна Отбрана отъ 1927, София
юлий 1927 год., стр. 41—50).
Илиев ь, П — „За пристанищните капитани." (в-къ Морски
Ратникъ, год. II, брой 32, Варна 1.У1.1927 г., стр. 2 и 3).
И. Я. С. — „Свети камъни отъ Света гора." (в. Морски Рат
никъ. год. II, брой 32, Варна 1.УИ.1927 г., стр. 3 и 4).
Илков ь, Д. — „Пролътна разходка отъ София до Взрча."
(в. Огечество, г. VI, брой 331, 338 и 339, София 1927 г.).
Искусгвгно напояване на Ямболското поле. — (в. Тунджа^ н е ц ъ , год. I, брой 2, Ямболъ 4.У1.1927 г., стр. 2).
И.?Л. О-а*. — „Пловдивския рЪченъ спортенъ легионъ."
(Сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 6, Варна VI. 1927
- г„ стр. 14—16).
.Инж. 3 . — „ВоднигЬ сили и добиването на азотнигЬ то
рове." (в. Слово год. VI, брой 1527, София 16. VII. 1927
год., стр. 2).
г11. В. — „1_ез Ьа1пз ггПпегаих еп Ви1дапе." („Ьа Ви1даг1е,"
У-ете аппее, № 1205, 5оПа 25.УЦ.1927, р. 4).
К ж н е в ъ , И л * . В. — „Кой е виновния за слабо развитото
българско корабоплаване." (в. Пзъпорецъ, год. XXIX,
брой 104, София 12.У.1927 год., стр. 1).
Кар. V/. — „Кооперативното корабоплавателно дружество
„България" — (в-къ Препорецъ, год. "XXIX. брой 103,
София И.У.1927 год., стр. 1).
Крогковъ, Н. Н — „Нуждата отъ единъ съюзъ на риболовнитъ кооперации." (в. Странджански Гласъ, год. I,
брой 8, Василико 10. V. 1927 год., стр. 3 или Морски
Ратникъ, год. II, брой 31, Варна 15.У.1927 г., стр. 3 и 4).
-СоНп, Е1. — „Ьез рог1з <1е 1а Взззе—1-01ге—Мап1ез е! 5а1м>
ГЧахаке" РаНз 1920. (ЕсШеиг Зиссеззеиг йе Н. Оипо1
е1 Е. Рта*, 47—49 0.иа1 Йез Огапйз-ЯидизНпз, У1-е).
Карано;товъ, К-яь В. — „За корабнитъ капитани." (в-къ
Морски Ратникъ, год. II, брой 31, Варна 15.У.1927 год.,
стр. 2 и 3).
а
• К а м а н о - о л ^ ш г ь б а с е й н ъ в ъ Провадийско, (в. Търговско
промишлена защита, год. V, брой 483, София 19.У.1927
год., стр. 4).
ЗСзнфвиелцяяга за Черно море и к р а й б р в в а я г а му. Сп.
Прирзда", год. XXVII, кн. 8 и 9, София, май 1927 год.,
стр, 130 и 140).
гКр. п. Л-в .. — „Българинътъ и морето, (в. „Пръпорецъ ,
год. XXIX, брой 116, София 27.У.1927 год., стр. 1).
К , Д - р ь Д. — „И1Дусгоиалчого развитие на Варна." (в-къ
Слово, год. V, брой 1493, София 31.У.1927 год, стр. 2).
Кя.аез», Т. — „Ваона като свободно пристанище." (в. Търговскч-промншлгнъ гласъ. год. V, брой 496, София 11.
У1.1927 год., стр. 2 и 3).
« о а с г д я г я н >въ, Иаж. П. — „Солнитъ залежи въ прова
дийско като геологическа и мин.но проучвателна про
блема." (Са. на Българското Ичженерно-Ярхитектно
Доужзство, год. XXVII, брой 19, Софля 23.У1.1927 год.,
стр. 239—244).
Сар. МУ. — „Кзопзрзтивно корабоплавателно Д-во „Бълга
рия." (в. Мзргки Ратникъ, год. II, брой 33, Варна 15.
УИ.1927 год., стр. 1).
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Кремаковъ, Ив. — „Българското параходно д-во." (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. V, брой 513, София 30.
1927 год. стр. 1).
К. Ш. — „Исторически бележки за гр. Варна." (Списание
на Българското Инженерно-Ярхитектно Д-во, г. XXVII,
брой 14-16, София, УИ.1927 г., стр. 335—337).
Кжнеяь, Инж. Б. — „Възможенъ ли е плавзтеленъ каналт»
между рЪка Дунавъ и Черно море презъ Българска
територия и коя е нуждата, която би го предизвикала."
(Сжщия брой на списанието на Б. И- Я. Д-ство, стр
337-343).
Це соигап! <]ц ОапиЬе итШзе с о т т е гогсе то1псе. (Д.а
Ви!дапе", 1У-ете аппее № 1144, ЗоПа 10.У.1927, р, 4).
Ьог1п, Н. — Вогйеаих 1а Смгопа*е". Рапз 1921. (Издателство
Н. Оипоо" е1 Е. Ртаг, 47 е! 49 Олш а*ез Сгаш1з-ЯидизгЛпз, У1-е).
Ьез з1аНопз Ьа1пйа1'гез еп Ви1дапе— Уагпа. — (1-а Ви1даг!е,
У-ете аппее, № 1277. 5огГа 21.У1.1927, р. 1).
М а н о в ъ , Ят. И. — „Завладяването на града Варна отъ Яспарухъ и неговить заслуги." (в. Варненски коренякъ, г.
I, брой 1, Варна, У.1927 год., стр. 2).
Морско Д Б Я О . — (В. Народна Отбрана, г. IX, брой 1330, Со
фия 6.У.1927 год,, стр. 4).
Ма1о, Н. — N03 тто15 рог1з йи погй—Оипкегчие—Са)а1з—Вои1одпе." Рапз 1920. (ЕйЛеигз Н. Оипоа" е1 Е. Ртаг, 47
е! 49 йиа1 аез Огапа*5-Яидизглп5 УЬе).
МагИп, О. ег СотЬу, М. — „СеНе, Рог1-Уепа"гез е1 №се."
Рапз 1922. (Сжщото книгоиздателство). •
Морозъ, проф. Д-р* Т.; Грозевъ, Гр Ив. и Нечаевъ, Ял.—
„Черноморскиятъ ни риболовъ въ връзка съ проучва
нето му отъ холандското Д-во „Ноордерлихгь" презт»
октомврий, ноемвр-ш и декемврий 1926 год.." (Сведе
ния по ЗемледЪлието. Периодически бюлетинъ, г. VIII,
кн. 1—3, София 1927 год., стр. 37—98. Издание на Ми
нистерството на Земледълието и Държ. Имоти — Ин
формационно бюро).
М. — „1-а Сотгшззюп 1п1егпаИопа1е ди ОапиЬе а Ргадие."
(Ьа Ви1даг1в, У-ете аппее № 1199,5оПа 18.У11.1927, р.1).
М. — „Ьа «Их-ЬиШете сезз'юп р1еп1еге <1е 1а Сотгшззюп 1п1егпа1юпа1е Йи ОапиЬе 1епие а Ргадие." (Ьа Ви1дапе,
У-ете аппее, № 1203, 5оПа 22.УП.1927, р. 1).
Н . Д. — Какъ тръбва да започнемъ съ културата на масли
ната въ порвчието на р. Велика — Василиковска око
лия." (в. Странджански Гласъ, год. 1, брой 8, Васи
лико 10.У.1927 год., стр. 1).
Новоселовъ, Ю. — „Разпределение на морскитъ растения
и животни". — Преводъ отъ Сава Н. Ивановъ.—(Спи
сание Морски Сговоръ, год. IV, брой 6, Варна У1.1927
год., стр. 9 и 10).
Нечаевъ, Я. — „Морскитъ риби и околната сръда." (Спи
сание Мооски Сговоръ, год. IV, брой б. Варна У1.1927
год., стр. 12 и 13).
Отчетъ на Главното Управително ГБЛО на Българския На
роденъ Морски Сговоръ за състоянието и дейностьта
на организацията за времето отъ 1 януарий 1926 год.,
до 31 -й декамврий 1926 год.. (Издание на Б. Н. М. С ,
Варна, юлий 1927 год., цена 10 лева).
П р е з ь океана —(в. Варненски Новини, год. XV, брой 1014,
Варна 15.У.1927, стр. 2).
Пенчааа, М. — „Хвала на Българския Народенъ Морски
Сговоръ." (в. Взрненски Новини, год. XV, брой 1027,
1029 и 1030, Варна 1927 г.).
Параходното Дружество.—(в. Търговско-Промишлена За
щита, год. XV, брой 757, Варна 4.У1.1927 г., стр. 2 и 3).
Пагкоаъ, п р о р . Д-ръ Сг. — „Хисарскитъ бани като лЪчебенъ и курзртенъ центъръ." (Списание Естествознание и География, год. XI, кн. 9 и 10, София V и VII.
1927 год., стр. 257-264).
Павлоиь, Пдзела. — „Чифтегсеоъ." (Сп. Морски Сговоръ,
год. IV, брой 6, Варна VI1927 год., стр. 8).
Пасне мий, Е. — „Защо не успъва каботажния флотъ въ
България." (в. Мзрски Ратникъ, год. II, брой 33, Варна
15.VI. 1927 год., стр. 4).
Поповь, Д. — „Край бръга на Варна" — Скица отъ натура
(в. ПрЪпорецъ, год. XXIX, брой 154, София 14.У11.1927
год., стр. 1 и 2).
Пеневъ, М. Л. — „М1нералнигЬ извори въ България и изпопзвуването имь отъ населението." Известия и ступански архивъ на Министерството на Търговията, Промчшленостьта и Труда, год. VI, брой 23 и 24, София,
У1.1927 год., стр. 20 -25).
Пвязвъ, М. Я. — „Зз благоустройството на нашитЬ курор
ти." (Сжщото списание и сжщата книжка, стр. 25—27).
Поповъ, С. — „Конференцията на Българския Нар. Морски
Сговоръ и научн!та екскурзия покрай черноморското
крайбрежие." (Училищзнъ прегледъ, год. XXVI, кн.
5 и 6, София V и У1.1927 год,, стр. 965—977).
Пецовъ. — „Вашингтонската конференция и флотитъ на в е -
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Морски Сговоръ

ЛИКИТБ морски държави следъ тая конференция." (Воененъ Журнапъ, год. XXXIV, кн. 3 и 4, София 1927 г.,
стр. 67—81).
Ромааовъ, Инж. „Оздравяването на гр. Видинъ." (в. „Пръпорецъ," год. XXIX, брой 101, София 9.У.1927 г., стр.1).
Ракитинъ. Ник. Вас. — „Черноморски вечери." —Стихове.
(Списание Морски Сговоръ, год. IV, брой 6", Варна VI,
1927 год., стр. 1).
Склшат-Ь ГосТя на Васнлико. (Странджански Гласъ, год.
I, брой 8, Василико, 10.Х.1927 г„ стр. 1).
Ставчевъ, Сирно.—„Проблемата за разоржжението." ( а На
родна Отбрана, год. IX, брой 1331, София 13.У.1927 г.
стр. 2 и 3).
Стояновъ, Проф. Д - р ъ П. Ив. — „Варненскиятъ държавенъ
детски морски санаториумъ". (Известия на дирекцията
на народното здраве. Месечно официално издание, г.
XI, кн. 5 и б, София 1926 г., стр. 203—244).
51о71;спеу, Ог. Нг. — „Ьез еаих ттега1ез еп Ви1дапе." —Ье5
Ь а т з с1е Меп4сп1еп. (ЬаВи1дапе, 1У-ете аппее № 1171,
5оПа 14.У1.1927, р. 1).
Славявовъ Г. — „Пристанища — моряци — инженери." (Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, брой 6, Варна 1У.1927 год.,
стр. 5 и 7).
С Н. И. — „Изъ военнигЪ флоти на чуждит-в държави." (Сп.
Морски Сговоръ, год. IV, брой 6, Варна 1У.1927 год.,
стр. 17-19).
Ставчевъ, Б. — „Вториятъ конгресъ на съюза на българ
ските моряци." (в. Морски Ратникъ, год. II, брой 33,
Варна 15.1У.1927 год., стр. 3 и 4).
Султановъ. — „Крайморски хижи." (в-къ Тунджа", год. IX,
брой 427, Ямболъ 25.У1,1927 год., стр. 2).
С Н. Л. — „Тропическите морета неизчерпаеми извори на
енергия." (Сп. на Физико-математическото дружество
въ София, год. XII, брой 10, София, У1.1927 год., стр.
377—382).
Стателовъ, Б. — „Международно право." Лекции, четени
въ Вишия морски корабоначалнически курсъ въ Варна
презъ 1926—1927 г. — Варна 1927 год.. (305 страници,
,цена 100 лева).
С. Ив. — „НашигЬ съседи." (в. Народна Отбрана, год. IX,
брой 1340, София 15 юлий 1927 год., стр. 4).
Ставчевъ, С. — Най новат» конференция по разоръжава
нето." (в. Народна Отбрана, год. XI, брой 1340, София
15.У11.1927 год., стр. 2).
Статистически данни за Бургазското пристанище за 1-вото
тримесечие отъ 1927 год.. (Известия на Бургазската
търговско-индустриална камара, год. XI, брой 18, Бургазъ 30.VI 1.1927 год., стр. 3 и 4).
Стаичевъ, Б. —• „Българско корабоплавателно коопера
тивно Д-во България." (в. Черноморска Камбана, год.
II, брой *3, Варна 1.УШ.1927 год., стр. 1).
Сакжзовъ, Б. — Индустрията въ Варна и околията (Сп. на
Българското Инженерно-Лрхитектно Д-во, год. XXVII,
_
брой 14—16, София. VII. 1927 г.. стр. 347—356).
Тосзузовъ, Л П. — „Каменната соль въ Провадия" (в-къ
Варненска поща, год. X, брой 2665, Варна. 17. V. 1927
год., стр. 1).
Теодоровъ, Д-ръ Ив. — „Курортъ Варна" (в. Миръ, год.
ХХХ11), брой 8074, София, 1.У1.1927 г., стр. 3).
л
*Рареръ, к. — „Капитанката" — Преводъ отъ П. Л. Шишковъ — (сп. Морски Сговоръ, год. IV. брой б, Варна,
VI.1927 г., стр. 10—12).
и
"илиигировъ, Ог. — „Варна* — Стихове — (в. Черномор
ска камбана, год. II, брой 22, Варна, 12.УИ.1927 год.,
стр. 1).
Чорви, Федя — „Комисия" — Спомени на бившъ морякъ —
фейлетонъ — (в. Слово, г. VI. брой 1531, София, 21.УН
...
1927 г., стр. 1 и 2).
1-Цептевъ — „Шведската мисия въ Месемврия" (в. Маке
дония, год. I, брой 174, София, 12ЛМ927 г., стр; 1).
Шокальскш, Ю. М.— .О бризахъ въ Севастополъ". С.-Петербургъ 1913 г.
Шокальский, Ю. М. — „О последнихъ непериодическихъ
колебашахъ уровия Каспшского моря въ 1910 —1912
годахъ". С-Петербургъ, 1913 год.
Шокальский, Ю. М.— „Океанограф1я". Петроградъ 1917 г.
(Обстоенъ трудъ съ подробно изложение теорията
на тая наука Тоя трудъ е получилъ първа Премия въ
1919 г. отъ Руската Лкадемия на Наукит-в и освенъ
това премията Ге (Сау) въ 1923 г. отъ Пар1Жката Лка
демия на НаукигЪ. Книгата съдържг 614+19 страници).
СЬдсЬтвпоу, И. — Ли Ьогс! йе 1а т е г " (Ьа Ви!дапе, 1У-ете
аппее № 1164, 5оЯа, 4.У1.1927, р. 2).
Янковъ, Кс. — „Конференцията — екскурзия за гимназиалнигЬ учители* (сп. Морски Сговоръ, год. IV, брой 6,
Варна, IV.! 297 г., стр. 2 и 3).

Год. IV. Брой 7.

Черноморският* ни риболовъ въ връзка съ
проучването му отъ холандското риболовно дру
жество „Ноордерлихтъ" презъ октомврии, ноемврий
и декемврий 1926 година отъ Профгсоръ Д ръ Т.
Моровь, Гр. Ив. Грозевь и Ап. Иечаевъ. София,Държавна печатница 1927 год. Подъ горния надсловъ, Министерството на Земледелието и Държав
ните Имоти, е издало книга въ 60 печатни стра
ници и 6 литографирани скици, въ която подроб
но и доста изчерпателно се излага развитието и
резултатите по въпроса за проучването на нашити
прибръжнн черноморски води въ риболовно отно
шение отъ холандскиятъ корабъ „Кникеръ", принадлежащъ на холандското риболовно дружество
.Ноордерлихтъ*.
Книгата има следното съдържание:
1. Предговоръ отъ гл. инспекторъ по рибар
ството Гр. Из. Грозевъ.
2. Доклодъ дог-на Министерана Земледелието
и Държавните имоти отъ Д-ръ Т. Моровъ, Гр. Ив..
Грозевъ и Ял. Нечаевъ.
3. Договоръ сключенъ между Министерв на
Земледвлието и Държавните Имоти отъ една стра
на и делегата на компанията .Ноордерлихтъ" Ф.
Гепенъ — отъ друга.
4. Програма за проучванията, които холанд
ското-дружество .Ноордерлихтъ" ще направи по
нашето черноморско крайбрежие.
5. Протоколъ, подписанъ на 31. XII. 1926 год.
съ който се приключватъ проучванията и въ който
подробно еж изложени, както по дата, така и по
м^сто всички проучвания.
6. Докладъ до г-на Министра на Землед-клието и Държавните имоти съ който, се представя про
токола и въ който еж поместени заключенията на
комисията, натоварена да бди за проучванията.
7. Докладъ върху риболовните опити съ мо
торния корабъ .Кникеръ" покрай Българското чер
номорско крайбрежие за време отъ 1 октомврии'
до 31 декември й 1926 год. отъ директора на рибо
ловното дружество .Ноордерлихтъ" г нъ Р. деБуръ.
8. Заключение.
'.
Ний препоржчваме тая книга на всички, които
се интересуватъ отъ условията за риболова покрай •нашия черноморски брегь. Въ нея обективниятъ
читатель, ще може да намери доста интересни
данни. Макаръ, че проучванията не еж пълни, все
пакъ, като първи по рода си за нвсъ те еж исто
рически и независимо отъ това, те ни даввтъ една
сигурна основа върху която ще се градятъ бждащите проучвания за да имаме една пълна и без
пристрастна картина за условията на нашия мор
ски риболовъ.
С Ч.

Видинския р-вчень спортенъ' легионъ въ време на занятия..
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