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Капитанъ - Лейтенанть Ивановъ С.

ОБИЧАЙТЕ МОРЕТО
Когато преди 13 в-ека въ северо-източния кжтъ
на Балканския полуостровъ — между Дунава и Черно
море — се турило начало на нашата държава, на
шите далечни прадеди не обърнали никакво вни
мание къмъ морето и неговите големи природни
богатства. Незапознати отъ по-рано съ морската
стихия, очудени отъ силата й, те се страхували отъ
нея; даже и СПОКОЙНИТЕ морски води еж ги пла
шили съ своята просторность, непостоянность и голъма дълбочина. Те, безъ да си дадатъ трудъ да
опознаять морето, бояли се отъ неговите води и
предавали отъ поколение на поколение вродения
си страхъ отъ него. За твхъто е било „черно", въ'
смисълъ на лошо, бурливо, опасно, даже и смър
тоносно, което може „да се гази до колене" и „да
се гледа само въ паница" — народни мъдрости,
които за жалость и днесъ царувать. Ясно е, че при
тия обстоятелства, ТЕ не са могли да предвидятъ
изгодитЬ, които е можало да имъ даде морето съ
безкрайно широкия си, уцобенъ и ефтенъ воденъ
пжть, и ако при все това еж се настанили и поч
нали да разширяватъ новосъздадената държава по-'
край западния брътъ на Черно море, то е било ве
роятно само затова, защото подчинени на вроде
ния си страхъ, си въображавали, че поне откъмъ
неговата страна кЬма да бждатъ обезпокоявани отъ
никого. Но историята ни показва, че те останали
излъгани въ своите смътни; скоро е станало нужда
да отбраняватъ и укрепяватъ морския брътъ, тъй

като южните имъ съседи — гърците — вече отдавна
плавали съ СВОИТЕ кораби по „гостоприемното" за
ТБХЪ Черно море и не само че използвали всички
негови блага и богатства, като единственни госпо
дари, но и ги безпокоили постоянно съ СВОИТЕ мор
ски нападения. Въображаемата непроходима об
ширна морска ивица за нашитв прадеди, била въ
сжщото време най-добрия безприпятственъ пжть за
гръцкитв кораби, къмъ вратите на нашата земя.
* *. .*

Когато българския народъ е обработвалъ СВОИТЕ
плодородни полета покрай черноморския брътъ или
е пасялъ стадата си по приморскитв пасбища, той
не веднажъ е спиралъ погледигв си върху СИНИТЕ
просторни и спокойни води на морето или върху
зеленикавите му, съ бели гребени вълни; не вед
нажъ той се е удивляват» на великото създание на
творческата ржка; не веднажъ той е виждалъ да
се хлъзгатъ по неговата вечноподвижна повръхность ветроходните кораби на гърцитв; но нито
веднажъ не се е опиталъ да използува и той вод
ното богатство тъй, както е използвалъ хл-вбороднитв си полета, пасбищата и другите природни
земни богатства. И каква голъма загуба е било това
за крайбр-вжното население, защото природните
богатства на морето еж много по-лесно достжпни
за човека, отколкото земните, стига да знае какъ
да ги извлече. Чрезъ използуване на морето чо-
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въкъ може много по-вече да добие и по-скоро да се
обогати, отколкото чрезъ използването на земята!
* * *

Нашитв прадъди не се запознали на времето
си сь морето; тк не еж съумели да го обикнать и
не могли да се проникнатъ отъ голъмото . му зна
чение за богатството на своето отечество. Въ сжщото време, когато предъ ТЕХНИТЕ погледи старитЕ
гръцки моряци използвали неговитв стопански из
годи и природни богатства, тв не само че не се
опитали да го използватъ по сжщия начинъ, но
даже били видимо доволни, че други еж се заели
съ тази „опасна" работа. Тв продължавали да се
държатъ на страна отъ морето и упорито работили
само надъ своята земя, за да се сдобиятъ съ по
вече храни и добитъкъ, въ замвна на които си ку
пували риба, морска соль, растителни масла, пла
тове, накити и други стоки, които гърцитв имъ до
насяли по водитв на гостоприемното само за твхъ
море, и които получавали добъръ процентъ за мор
ския превозъ, който като е билъ изключително въ
т^хни ржце не се е боялъ отъ никаква. конкурен
ция., А гърцитв тъкмо това и чакали: съ по-малко
трудъ и съ по-вечко безстрашие и предприемчивость изкарвали на гърба на българите големи
печалби.
И за гърците нъкога — когато пръвъ пжть еж
посетили водите му — морето е било „негостопри
емно" въ смисълъ на опасно, лошо, бурливо, но въ.
последствие, когато го опознали добре, изучили и
почнали да го използватъ въ ВСБКО отношение, то ста
нало за тъхь „гостоприемно". За нашитв дъди то за
винаги си останало „черно", тъй като никой отъ ТБХЪ
не направилъ и опить даже да надникне подъ чер
ната покривка на богатствата му, които чрезъ нея
се съхраняватъ само за любознателните, безстраш
ните и предприемчивите.
Така отъ дълги векове, дори до днесъ, един
ственото въ този моментъ наше море — „гостопри
емно" за всички други народи и „черно" само за
насъ — не е било използвано отъ собствениците
си — българитъ. Водното богатство, което приро
дата е отредила за нашата замя, е било мъртво за
насъ, благодарение на общото нехайство къмъ него!
Едвамъ въ последно време — 01Ъ началото на
третото българско царство — нашиятъ народъ почна
малко по-малко да съзнава извършените грвшки
въ миналото, почна да се интересува отъ морето и
да се прониква отъ голямото му значение за доброто
икономическо състояние на родната ни страна, но
всичко това отиваше много бавно и неуверено. А
въ това време нашитв съседи, и отъ северъ, и отъ
югь, съ голвмъ устремъ се мжчеха подъ различни
начини да откженатъ колкото се може по-вече бълбългарски бръгь. Тръбваше да се побърза да се
събуди напълно съзнанието въ народа за голвмото
значение на Черно море за нашата държава. Ето
защо, най-вещитв въ тази область, които най-добре
познавать условията за произхода на името му и
неоснователния страхъ на българина отъ него, които
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най-добре познавать живота по море, морскитв бо
гатства и начинитв за използването имъ — българскитъ моряци — основаха въ 1920 година въ
Варна „Българския Народенъ Морски Сговоръ".
Това безпартийно културно сдружение, въ което
вевки българинъ, съчузственикъ йа морската идея,
може да бжде членъ, има клонове по цъла Бълга
рия и си е задало на първо време за цель да за
познае българския народъ съ морето, съ неговитв
природни богатства и стопански изгоди за страната
ни, както и съ начинитв за използуването имъ. То
има твърда въра, че следъ като съ помощьта на
словото, печата и всевъзможните други начини за
разпространението на морската идея, запознае съо
течествениците си съ морскитЬ въпроси, които целять не само частното богатство, но и общото ико
номическо повдигане и независимость на родната
ни страна, не ще се намъри нито единъ българинъ,
който би .се раздЪлилъ лесно даже и съ часть отъ
нашия черноморски брегъ. Та .не е ли последния
единъ неизчерпаемъ източникъ на преимущества и
природни богатства за насъ?
Представете си само за моментъ, че на ме
стото на нашето Черно море се простира терито
рията на нъкоя нова източна съседка, съ най-минималнитв претеници на днешнитЬ ни съседи и
предъ Васъ моментално ще се обрисува следнята
картина: нови гранични въпроси сь още една дър
жава, граничното българско население на новата
граница почти безъ поминъкъ, съприкосновение
само съ единъ народъ вместо съ цълия свътъ, под
чинение на външната ни търговия на каприза на
новата въображаема държава, отежтетвие на ле
чебните ни крайбрежни мъста, изостряне на кли
мата въ северо-източна България . . .
Но за наше щастие, ний сме съседи на изтокъ не съ държава, а съ ВОДИТЕ на морето, които
не само, че ни освобождаватъ отъ всички горепо
сочени тежки икономически, политически, лечебни
и климатически условия, но и ни предлагать безвъз
мездно ГОЛВМИТБ си природни богатства и безкрайно
широкия си, свободенъ, удобенъ и ефтинъ воденъ
пжть, по който се съобщаваме съ целия свътъ.
Като е така, не сме ли длъжни да обикнемъ тия
води, които нашитъ дъди по незнание неоснова
телно еж кръстили съ името Черно море ?

Обичайте морето и пазете неговитъ брегове 1
Морето и бреговетъ еж белитъ дробове, чрезъ
които диша България. МорскитЬ брегове еж про
зорците, презъ които прониква светлина отъ вънкашния културенъ свътъ въ нашата земя А мор
скитв пристанища — това еж вратитв, презъ които
влиза по-големата часть отъ богатството на нашето
отечество. Колкото бълитв дробове, прозорците и
вратитв на България еж по-големи, по-здрави, попросторни и по-удобни, толкова и ний ще бждемъ
по-съживени, по-културни и по-богати. Загубимъ ли
ги, като последствие отъ това, ще загубимъ на
пълно и нашата икономическа свобода!
Варна, 25 XI 1923 год.
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Лунна вечерь на Черно море при Варна.

В. К. Поповъ
командиръ на параходъ „България*.

ПОСЕИДОНЪ.
Богьтъ на морето, силний Посейдонъ,
Следъ пирътъ божественъ на Олимпъ свещенъ
Видя сьнъ: че нему, предъ тръгване в' пжть
Жертви да принасятъ, моряци не щатъ!

Че русалки в' помощь, кат'изгр-Ьн луна,
Съсь танци надуватъ корабни платна,
Че въ мъглитЬ гжети — виялици енъжни,
СМАЛИТЕ моряци, пазятъ нимфи нежни! . .

Че подводни скали, буритЬ, гръмътъ,
Не плашагь моряка; че трудний му пжть
Верно охраняватъ трептящи звезди,
Че му еж покорни морскитв вълни!

Че музигЬ дивни, що пиръ му чудесенъ
Красятъ отъ векове съ игри и съ п^сенъ,
Сж отлетели вече далечъ отъ Парнасъ,
Че той губи сила и че н%ма власть! . .

Следъ този сьнь тревоженъ, отъ Олимпъ свещенъ,
Посейдонъ изчезна. И до днешенъ денЬ
Сждбинигв морски не държи той вечъ —
КорабитЬ безъ страхъ плаватъ надалечъ!
Островъ Лесбосъ, IX. 1923 г.
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Делегатитв на учредителния съборъ на Б. Н. М. Сговоръ на разходка съ моторната
лодка яВЪра", въ канала при Варна, (май, 1923 г.).
Н. Мишевъ.

БЪЛГАРИТЪ И МОРЕТО.
„Вънъ отъ другигв съображения у славянигв
сжществува наслоеното презъ вековете непо- •
знаване морето и неговото велико значение за
общуване' съ ц-Ьлия свЪтъ и съ ц-влия животъ,
което обстоятелство е довело до отдалеченостьта
отъ морето". . .
(Капитанъ II рангъ Михаиловъ, »Славянигв и
морето", в. Сговоръ, бр. 131 отъ 26. XI. 1923 г).

Въ непрестанни борби за обединение, терито
риално разширение, за окрепване мощни държави,
славянигв, въ стремежа си къмъ развитие, не еж
имали вЪрна преценка за пжтя на техния правиленъ стопански напредъкъ. И поради такова нераз
биране, като че ли провидението ги е подлагало и
подлага още до днесъ на дълги и тежки изпита
ния, като ги поставя при по-мъчни условия за животъ, отколкото другите племена въ Европа. Кому
еж неизвестни в-вковнитъ борби на Русия, която
първа между славянските народи подхвана плано
мерна борба за проникване до море? Че стана ли
тя жертва на враговете на Славянството, защото
тая славянска царица се стремеше да се яви на
историческата сцена като равноправна владетелка
на свободни морета, сиречъ, равноправна конку
рентка на свободнигЬ всесвътски пазари ? И за да
накажать нейната дързость, не се ли съюзиха въ
борбата си противъ нея, лукавата помощь и под
дръжка на „приятелигв й", съ хитригв планове
на нейните врагове ?
, Векове, славянигЬ съ разединението си и съ
закжагБЛОто си разбиране значението на морето,
сами спъваха стопанската си независимость и своята
стопанска сила. ТБ, като да се примиряваха сами,
че гвхното предназначение въ живота на човъчеството е да еж „орачите" на Европа!.
Ний българите, по-вече отъ другите славяни,
изглежда да сме се помирили съ горчивата си сла
вянска еждба, макаръ природата да ни е облаго-

детелствувала съ свой собственъ морски бръгъ. Какъ
сме се отнесли и какъ се отнасяме сега още къмъ
този божий даръ ? . . като презъ 45 годишния си
свободенъ животъ доказвахме и доказваме на всички,
че смъло държимъ първенство въ отрицателното
отношение на славяните къмъ морето. И ето какъ
го доказваме;
Морето ни осигурява евтини превозни сред
ства, като свързва единъ съ другъ най-разнообразНИГБ и отдалечени мирови пазари (мореплавание).
Морето съдържа въ изобилие евтина питателна храна (риболовство).
Морето ни предлага соль въ достатъчно ко
личество не само за да задоволимъ консомативниге
нужди на страната, а и за да се явиме, чрезъ евтиНИТБ си морски превозни средства, като сериозни
конкуренти, на най-подходящите пазарни центрове
(солно производство и мореплаване).
Какво сме използували до сега отъ всички
тп>зи щедри дарове на морето, ний българитгъ?
а) По мореплаването:
Не си създадохме морски превозни средства.
Първото Българско Търговско Параходно Друже
ство, което въ 30 годишния си животъ, не можа да
закрепне и да заеме въ стопанския животъ на
страната припадающето му се место, е само единъ
опитъ въ тази область. Но все пакъ, то си остава
въ страната ни единствената проява на разбиране
значението на морето въ стопанско отношение.
Освенъ това, то си остава' и единственото м^сто,
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гатъ, само съ разрешението на Министерството
безъ държавните такива, гдето българите могатъ
на Земледелието и Държавнитъ Имоти, да налада проявятъ, че и ТБ могатъ да бждатъ моряци. За
гатъ специални такси върху риболовните уреди.
слугата на Българското Параходно Дружество предъ
Закона за общинския налогъ, отъ друга страна,
България и предъ славянството е голъма. Тя дори
е историческа: славянско знаме се развтьва по мо облага рибата съ данъкъ отъ 3 - 1 5 лева единъ
рета, славянско племе се явява на свгътовнатть па килограмъ, т. е. толкова съ колкото се облага ка
фето, тютюнътъ, захарнигЬ изделия и др. продукти
зари съ свое мореплаване, тъй както се явяватъ
не отъ първа необходимость!! . . . Законътъ за
по морето и другитгь племена \
риболовството • предвижда държавна помощь за
До сега ний използуваме още въ голъмъ мапоощрение на 1/ основаните морски риболовни коо
щабъ чуждите морски,превозни средства. Не моперации до 50' о отъ стойностьта на най-необходи
жиме да претендираме нашето морско стопанско
мия ймъ инвентаръ, а за усилване и поощрение ри
развитие да се извършва само подъ наше знаме.
болова въ открито море — помощь до 25% отъ
Това, даже и най-развитигв морски народи, не
инвентаря и премия до 5% отъ стойностьта на
претендиратъ да осжществятъ Въ стопанската мо
уловената
риба. Законътъ пъкъ за бюджета и за
рска история на Европа, па и на света, е познатъ
кона
за
Дружествата
налагатъ на рибарит-Б на
само единъ такъвъ опитъ: Кронвелъ въ Англия. Но
общо основание данъкъ върху общия доходъ и да
единствено само Англия можеше да си позволи
нъкъ занятие, а на кооперациитв — отъ б-гО^о
такова насилие безъ сама да загине отъ него. Ний
данъкъ върху печалбите.
можеме и требва да желаемъ участието на наше' то племе въ стопанския ни животъ да е процен
Не ще и съмнение, че при такъвъ хаосъ като
тно по-голъмо. Давамъ няколко статистически све
горния рибата не може да бжде евтина и въ годения, които красноречиво подкрепятъ горното по
лъмо количество.
желание:
в) По солопроизводството:
1. Презъ 1921 го д., нашитв две главни черно
Соло производството въ Бургазскигв солници
морски пристанища Варна и Бургазъ еж били по
(Анхиало
и Атанась-кьой) не е още развито до
сетени отъ кораби съ обща чиста вместимость отъ
възможния
размъръ. А тъй, както се каза по-горе,
1,169,571 рег. тона, отъ които на българското па
ГБ
биха
могли
да осигурятъ дори износа на соль.
раходство се падатъ само 150,817 рег. тона, т.
Едва
презъ
последнит-Б
две години е проявена малко
е. 12-9'/о.
по-голъма заинтересованость и еж привлечени къмъ
2. Отъ вноса на разни стоки, възлизащъ вси-,
това дело български и чужди капитали. И все таки,
чко на 149,776 тона, на Българското Търговско Па
вместо да изнасяме соль, ний още внасяме такива.
раходно Дружество се падатъ само 6,380 тона
Въ заключение, требва да констатираме, че
т. е. 4-3%.
при добри условия и при пълна възможность да
3. При износа, съотношението, е значително
се използва морето съ неговите богатства, ний
по-добро: отъ 93,568 тона, на Българското Търгов
БългаритЬ, като че ли правимъ всичко за да не виж
ско Параходно Дружество се падатъ 20,884 тона,
даме т^зи изгоди и за да не се нъкакъ наложи
т. е. 22-3°/о.
твхното използване.
4. При износа на едъръ и дребенъ добитъкъ,
На какво се дължи подобно отрицателно от
отъ 149,239 глави, на Б. Т. П. Дружество се па
насяне къмъ единъ тъй жизненъ за нась въпросъ?
датъ 101,278 глави т. е. 72'3'/о.*)
Капитанъ II р Михаиловъ отговаря:
На на
б) По риболовството:
слоеното презъ вековете непознаване на морето
Не се ползуваме отъ изобилната ефтина мор
и неговото велико значение . . . „Това е върно за
ска питателна храна:
нась, като славяни. Какъвъ е отговора за нась,
като Българи? . . . Че освенъ наслоеното презъ
Защото въ откритото море и до сега ри
вековете непознаване морето, следва да прибабата се лови въ малко количество и то главно отъ
вимъ още една чисто българска причина: отежтинородци, тъй като българи рибари едвамъ сега
ствие на организация.
се създаватъ\ Срещу наловената въ български во
ди риба, ГБЗИ инородци изнасятъ изъ България
Кой въ България е вдъхновительтъ и ржкопаритв на българското население.
водитель на морската ни политика, имаме лй въоб
ще такъвъ, съзнали ли сме необходимостьта отъ
Защото по крайбрежието, макаръ ловителтакъвъ? Не, защото заблуждение е да се в-Ьрва,
НИГБ уреди (таляни) да еж българска собственость,
че нъколко чиновници разпръстнати тукъ-тамъ въ
рибаригЬ еж пакъ въ по-голъмата си часть инородци.
разни министерства, безъ никаква свръзка помежду
Защото при отличенъ законъ за риболов
си,
безъ общо ржководство, могатъ да давать жи
ството, имаме невъзможно прилагане на тоя за
вотъ на такава голъма държавна потр-вбность I
конъ и фискалните наредби, тъй като финансова
(М-во на Железниците — Пристанища, Параходно
та власть обременява риболовците съ непоносими
Дружество, Морска Полицейска Служба, Морски
данъчни облагания. Напримеръ, до како въ закона
Учебни заведения; М-во на Земледълието —рибо
лежи като основно начало: освобождаване за по
ловството и Рибарското училише; М-во на Финанощрение, финансовата власть облага и спъва! ПроСИИТБ - часть отъ риболовството и часть отъ при
тивъ духа на закона за риболовството (чл. 70) е
станищната служба; М-во на Войната — Крайбръжда се налага акцизъ до 9 лв. на килограмъ со
< ната Жандармерия; М-во на Просветата — часть
лена риба.
отъ морското учебно дъло и пр.)
Отъ една страна закона за риболовството
предвижда, че общинитъ въ особени случаи моБезъ общо ржководство, безъ обща" основна
мисъль, ний ще продължаваме да летимеотъ
*) Морскияп. ни превозъ презъ 1921 година, отъ Г
опитъ на опитъ. Тръбва ли да ни очудва, че пове
<-лавяновъ, въ Български Стопански вестникъ, бр. 17 отъ 13
чето отъ нашитъ начинания, дори и най-добритв,
у
оставатъ безплодни?

Брой 11

Морски Стоворъ

До като не се възложи на специална орга
низация ясна задача съ ясни директиви по разученъ планъ да ржководи морското ни развитие,
съгласно стопанските ни нужди, до тогава съ право

Самотни скали.

Стр. 7.

ще се шири убеждението, че тСлавянитгъ на
истина не заслужаватъ да притежаватъ мор
ски бргъгъ\и.
Варна, б. XII. 1923 год

Картина отъ Ял. Мутафовъ. ,

С. Черноморски.

ЗА РИБОЛОВСТВОТО ВЪ ЧЕРНО МОРЕ.
Риболовството въ Черно море е толкова старо,
колкото и корабоплаването по неговите води, които
споредъ историческигБ данни още въ 26 въкъ преди
Рождество Христово еж указвали гостоприемство на
прочутитЬ стари финикийски моряци. Тия отдале
чени времена не ще да еж били начало на рибо
ловството и корабоплаването въ нашето море, осо
бено въ прибръжните му води; въ ТБХЪ риболов
ството и корабоплаването водятъ началото си много
по-отдавна — още отъ времената, когато първите
люди се появили по брътовете на морето. За жалость, обаче, ний н-вмаме никакви сведения за ри
боловството въ Черно море, както отъ тия, много
отдалечени времена, така и отъ времената на фи
никийското могжщество. Пръвъ ни съобщава све
дения за старото риболовство въ Черно море ба
щата на историята—Херодоть, а следъ него и
другитЬ древни писатели, като: Яристотелъ, Поли
вни, Страбонъ, Плиний, Плутархъ, Марцелинъ и др.
Споредъ техните сведения риболовството въ Черно
море е било добре развито; то е било поставено
на здрави начала и е било прочуто въ близки и
далечни страни. Рибите, които еж се ловили въ
Черно море и ОКОЛНИТЕ му ГОЛЕМИ ръки и езера,

еж били по вкуса на старитв народи, изнасяли се
на свътовния пазаръ и се ценили скжпо. За да
може уловената риба да се запази за по-дълго
време безъ да се развали, тв еж я консервирали
и изглежда, че старитв риболовци въ Черно море
еж били добри майстори и въ тази область на ри
барството. Старите писатели твърдятъ, че черно
морските риби били прочути, като най-вкусни и
най-добре приготовлявани за износъ. Не ще и дума,
че древнитЬ крайбрежни черноморски жители си
изкарвали голъми печалби отъ риболовството и
рибарството изобщо.
Ч : г.м:->:.
* *
'
-''
• •'-.
Въ настояще време, когато риболовните ко- ;
раби кръстосвате океаните и моретата на целия'
свътъ, когато науката и техниката еж достигнали <
почти най-високото си стжпало, риболовството въ
Черно море не отъ такова гол-вмо свътовно зна
чение, както въ древнитЬ времена. Но, затова пъкъ,
за крайбрежните държави на Черно море то е отъ
много големо значение: съ риболовството и ри
барството изобщо въ Черно море се препитава
една гол-вма часть отъ крайбрежните му жители,
а съ уловената риба — се изхранва една значи.

Стр. 8

БроЙ. 1

Морски Сговоръ^

Полицейскит-Ь кораби «Строги" и „Храбри," които действуваха за потушаванче комунистическитв мятежи въ Бургазския заливъ (Бургазъ, 29 септемврий, 1923 г.).

телна часть отъ населението на причерноморскитв
страни. Независимо отъ това, риболовството дава
доходъ и на държавните каси.
Чували сте може би да казватъ, че Черно
море било бедно отъ къмъ страна на рибитв.
ВЪрно е, въ него
не се въдятъ тъй много и раз
новидни риби,1) както въ другите по-топли морета,
но все пакъ количеството и разновидностьта на ри
бите въ Черно море надминава много пжти това
на реките, които текатъ въ пространствата на окол
ните му държави. Въ Черно море живъятъ около
130 различни вида риби и почти половината отъ
ТБХЪ — около 60 вида — еж предметъ на риболов
ството. Отъ тия последните, нъкои видове се ловятъ съ стотици хиляди, даже сь милиони килограми
за единъ риболовенъ сезонъ въ Черно море. Нима
това рибно богатство е малко и тръбва да го пре
небрегваме защото другите морета били по-богати ?
Не, рибното богатство въ Черно море не е малко,
то е толкова, че може да задоволи нуждитъ на
крайбрежните страни, стига тъ умело и модерно да
го използватъ. А колкото се отнася за насъ бъл
гарите, ние можемъ да ловимъ въ Черно море го
дишно б пжти по-вече отъ това, което сме ловили
до сега (около 2 -> 3. милиона килограма) и не само
да задоволимъ нуждитв на нашата страна, но и да
изнасяме отъ уловената риба за проданъ въ съседнитъ ни държави. Може ли при тия усповия, ние
българите, да казваме, че Черно море било бедно
отъ риба ? Не! За насъ то крие въ водите си голъмо рибно богатство, крето требва да почнемъ
по-систематично и усилено да извличаме за данаситимъ народа си съ риба — храна здрава и вкусна,
която, българина много обича — и да подобримъ
лошото си икономическо положение чрезъ неговите
доходи.
• • .' *) Една отъ причинигЬ за това е, че рибигЬ въ дру•гигв,морета живеять по Ц-БЛИГБ дълбочини на ВОДИТЕ, а ВЪ
.Черно море — само до 200 метра дълбочина, тъй като подъ
тази. дълбочина въ Черно море водата му е заразена съ
"вонещия й смъртоносенъ свроводороденъ' газъ,' който не
-позволява никакъвъ животъ' въ област^та-иа неговото, раз
пространение.

* .*

Най-изобилна риба въ Черно море е хамсията.
Всвки отъ васъ я знае и я виждалъ насолена въ
качета по бакалницитв — малка, дребна, но вкусна
риба. Тя се лови главно презъ пролълъта. Покрай
нашия брътъ хамсията малко се лови, но изобщо
въ Черно море, тя се лови въ най-голямо коли
чество.
. >
Скумбрията държи второ мъсто по многобройность и наловено количество въ нашето море. И
нея всички я познавате. Напролъть тя на стада идва
отъ Мряморно море, минава покрай нашия брътъ
и отива къмъ устията на Дунава за да си хвърли
хайверя. Тогава тя е по-слаба, лови се и се суши
и се изпраща въ вжтрешностьта на България подъ
името чирузъ. На есенъ, вече угоена и тлъста, тя
се връща пакъ покрай нашия брътъ въ Мряморно
море. Презъ този сезонъ тя сжщо се лови въ голъмо количество и е много по-вкусна, отколкото
чируза. Употребява се пръхна или се соли за да
се запази за презъ зимата. Покрай нашитБ бре
гове скумбрията държи първо м-всто въ риболовно
отношение.
" •'
Трета риба по значение въ Черно море е ке
фала.' Той обича малко солените води [и затова
живъе при устията на ръкитв и въ прибръжнитъ
езера. Той се лови въ гол-вмо количество и рибо
лова му продължава почти ц-Ъла година.
Четвърто место въ риболовно отношение въ
нашето море заема калкана — доста гол-Ьма, кржгла,
плоска и вкусна риба. Лови се главно презъ пролътьта, когато се приближава по-близко до бръговетв. За нась българитъ тази риба е отъ много
голъмо значение за черноморското ни риболовство.
Сжщо така, отъ гол-вмо значение за риболов
ството въ Черно море еж: есетровитв риби, паламудътъ, карагьозътъ, попчетата, иларията, лаврекъть, леферъть, барбунъть, смаридътъ, стафридътъ. черноморската сарделка и др.
Най-вкусната риба въ Черно море е барбу
нъть (султанката). Най-красивата — е зеленушката.

Г. БЕЗИ, СИНЪ & С^
Бургазъ^Варна, Кюстенджа,
Галаиъ и Браила.
ПАРАХОДНИ АГЕНТИ

тарска, канцеларска и
а м б а лажна х а р т и и.
Всички канцеларски и
ученически материали.
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БУРГНЗЪ—ВПРНН
**
БУРГНЗЪ—ВИРНИ
Приематъ товари за всячкя пристаияща ва Великобритания. Отиссете се за сведения янавпа.
: Параходна агенция МЕТОДИ СТАНЕВЪ—Варна.
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Морски Сговбръ

Най-голъмата, а сжщо и най-бързоходната — е делфинътъ. Най-ненаситната (най-лакомата) — е мор
ското куче (отъ рода на акулигв, но поради своята'
малка величина, около 70 сантиметра, не е опасна
за човека). Най-интересните риби въ Черно море
еж делфините (морскитъ- свини) и черноморските
тюлени (морските мечки).
Рибигв въ Черно море се ловятъ обикновено
съ неподвижни мрежи, които се установяватъ на
мътта по пжтя на рибата. Последната сама влиза и
се заплита въ тъхь. Подвижните мрежи, които се
влачатъ отъ параходи и търсятъ рибата, едва сега
почватъ да се прилагатъ въ черноморското риболовство. Те за въ бждаще ще дадатъ много големи ло-

видби. Отъ неподвижните мрежи най-известни и
най-разпространени покрай нашия брътъ еж таляНИГБ, съ които се лови главно скумбрията, ставридътъ и паламудъть. Таляна представлява отъ себе си
няколко дълги пърта закрепени въ морето въ отвесно
положение, между които еж опънати просторни
мрежи. Тъ- така еж нагодени, че рибата като влезе
въ ТБХЪ не може да се върне обратно. Талянигв
се разполагатъ близко около бръта, кждъто морето
е по плитко, тъй като пъртоветЬ се задържатъ на
на едно место чрезъ котви (обикновенно, чрезъ
завързани къмъ ГБХЪ тежки камъни) и въ такива
мъхта, които еж по пжтя на рибнигв стада. По
край нашия черноморски брегъ ний имаме около
30 таляна.
гр. Варна, 2 февруарий, 1923 год.
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Карлъ Шотъ съ лодката си „Пиратъ II" по ВОДИГБ на "Дунава.
Мичманъ Панчевъ.

ЕДИНЪ СМЪЛЪ СПОРТИСТЪ.
Спорта, като средство за заздравяване чо
вешкия организъмъ, се прилага много отдавна
въ Англия и Америка. Напоследъкъ той се
прехвърли и въ Европа, а особно въ това от
ношение се отличи Германия, която издигна
всички видове спортъ на недостигаема висота:
футболи, колелояздене, пешеходство, а особно
водния и въздушенъ спортъ увличатъ всички
жадуващи за твърдость граждани и тъй се
раждатъ, растатъ подтиквани отъ държавата
и величаятъ здрави спортни групи, които да- |
ватъ силни натури и твърди характери —
,хора способни на чудеса.
•Рожба на такива клубове е Карлъ-Шотъ
—- немецъ, членъ на Ненбургския и Инголщадски Дунавски гребни клубове. Той съ лодката
си „Пиратъ II" на 18 май т. г. тръгналъ отъ

—<_..Ли

Стр. 10.

Брой 1.

Мирски СговорЪ

Шварцвалдъ — изворитЬ на Дунава — да
направи второто си пжтуване съ гребна лодка
до Черно-море.
-•.•_-;-Чс&^Т\^^..=•Г~;^-.:•
Презъ време на пътуването си той се
отбивалъ въ всички по-големи градове по
Дунава. Ненбургъ, Пасау, Виена, Буда-Пеща,
Бълградъ, Русе, Силистра, Галацъ, Сулина,
Кюстенджа, Варна (кждето бе къмъ края на
авгусгь), Месемврия, Лнхиало, Бургазъ.Созополъ и къмъ 15 септеврий,: замина за
Цариградъ.
Дребенъ по ръсгь и жилавъ, съ из
пъкнали опърлени оть вътъра моряшки
гърди, мълчаливъ, той не се е смутилъ предъ
мисъльта за лишенията, не се е побоялъ оть воя на
ВЪЛНИТЕ и въренъ на немската си душа, той из
пълни решението си.
Лодката на Карлъ-Шота прилича на изтърбу
шена риба, дълга 450, широка О-93 м., тежи 22 кгр.,
може да се сгъва за удобно носене като раница, а
когато е на вода въ нея могать да сгоятъ освенъ

Каряь Шогь въ Варненското пристанище.

МОРСНИ
Сядбата на бившия руски флотъ. Споредъ нъкои
съобщения французското правителство възнамеря
вало да "продаде СТОЯЩИТЕ въ Бизертъ руски военни
кораби. Въпроса се касае за корабитв на генералъ
Врангелъ, които презъ месецъ ноемврий 1920 год.
напустнаха кримските пристанища, поради заемането
на Кримъ оть болшевиките. Най-добрия и най-цен
ния оть тия кораби е линейниятъ корабъ „Генералъ
Алексиевъ", който има водоизмещение около 23,000
тона и е въоржженъ съ дванадесеть ЗО"5 см. орждия.
Освенъ това къмъ този флотъ принадлежатъ: стариятъ линеенъ корабъ „Георгий Победоносецъ" (построенъ въ 1892 г.), малките кръстосвани „Корниловъ" и „Ялмазъ", 10 контъръ-миноносеца, 4 под
водни лодки и други разни спомагателни кораби. Съ
една нота Съветска Русия е протестирала противъ

^ >' л^аии
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гребеца още двама души. Тя може да се движи и
подъ платна използвайки вътъра. Управлението й
става съ крака.
Съ нея, подъ гребла, съ единъ гребецъ може
да се развие скорость 7 морски мили въ часъ (13
километра).

Фот. В. Нганчиянъ.

НОВИНИ.
продажбата на тия кораби, понеже ги счита за принадлежность на руската държава и е поискала да
бждатъ върнати въ,руските.пристанища.
Оть своя страна, Ромъния е направила пред
ложение на французското правителство да купи
нъкои оть тия кораби.
(Изъ 5сгпггЬаи", № 48, 1923 г.).
За рускит* морски знамена. Въ едно допълне
ние къмъ английската флагова (сигнална) книга,
английското адмиралтейство съобщава следното,
относно употребяваните оть руската съветска ре
публика знамена: Главнокомандующия всички вой
ски — морски и сухопжтни — има червено знаме съ
правоъгълна форма, въ средата на което се на-

Брой 1.

_^_

Морски Сгбворъ

мира 6-БЛЪ, квадратъ сь червена звезда, а около
звездата еж разположени златни букви Р. С. Ф. С. Р.
Главнокомандующия на флота има подобно
знаме, само че б^лия квадратъ се намира въ гор
ния край до знаменцева пъртъ.
Знамето на командующия действуваЩИГБ мор
ски сили е правожгжлно, разделено сь една от
весна линия на две равни части — червена и' б^ла.
Въ билото поле се намира червена звезда, а около
нея буквит-Б Р. С. Ф. С. Р.
Подобни знамена се предвиждатъ за начални
ците на ескадригЬ, флотилнитъ- и пр.
(Изъ ЗсгнггЬаи.)

Стр. 11.

срещу него — Нордщрандъ; то ще се състои отъ три
големи басейна: язовъ басейнъ, високъ басейнъ и
низъкъ басейнъ, първиятъ отъ които стои въ връзка
сь морето. Уклона (падането на водата) който се
образува-при приливъ, на пжтя отъ морето къмъ
яза, и при отливъ, на пжтя отъ яза къмъ морето,
ще се използва
за движението на водни турбини,
които отъ,; своя страна ще привеждатъ въ' действие
водни помпи;-Назначението на тия последнитв ще
бжде да прехвърлятъ водата отъ язовия, — въ високиятъ басейнъ, чиято височина е 14 метра. Отъ
високиятъ', —* водата пада въ низкиятъ басейнъ, при
което падане тя привежда въ действие пакъ водни
турбини, чието движение произвежда електрическа
енергия. При тоя проектъ приливо-отливнигв вълни
се използватъ двойно: ТБХНОТО хоризонтално тече
ние движи помпитЬ, а вертикалното имъ повдига
не улеснява СЖЩИТБ помпи въ изкачването на во
дата отъ язовия — въ високия басейнъ. като ПОМ
ПИТЕ ще работятъ за изкачването водата не на де
лата височина, а само на една часть отъ нея, а'
именно на менящата се разлика на ВОДНИТЕ нива
на двата басейна. Плановете еж разработени отъ
инженеръ Пайнъ.
..',
Яко тоя проектъ се оежществи, това ще озна
чава една нова ера въ материалния напредъкъ на
човечеството; количеството на „бълитБ вжглища"
ще се увеличи извънредно много, като тЬхното из
ползуване ще стане възможно и по всички край
брежия на океанитЬ и откритите морета.

Морското увеселение въ Месемврия презъ септемврий
1923 год. Предъ града еж на котва МИНОНОСЦИГБ
„Строги" и „Дръзки".

Отъ руското съветско правителство и управле
нието на руския „Доброволчески флотъ" (въ Парижъ") е образувано ново параходно дружество,
което ще подържа право пжтническо параходно
съобщение между Петроградъ и Лондонъ.
Споредъ една телеграма отъ Москва управле
нието на рускигБ държавни параходи е'сключило
конвенция сь английската компания Вугоп Ьте. По
силата на тази конвенция се уреждатъ два пжти въ
месеца съобщения между Москва и Нюйоркъ.
(Изъ .ЗсгпггЬаи).
Заминаването на туриститъ сь парахода „Кирилъ" на
Бълг. Търг. Парах. Д-во на конгресъ въ гр.
Бургазъ (Варна,_ 10.У1И. 1923 год.)

Нмериканския контьръ-миноносецъ № 338, който посещаваотъ време на време Варненското пристанище.

Въ Германия се проектира постройката на сьоржжение за използуване енергията на морскитгъ
приливи и отливи. Сьоржжението се предвижда
между Хузумъ (на бръта на Северното море) и острова

Новъ способъ за изваждане потънали параходи.
Преди НГБКОЛКО време въ Берлинъ се е основала
компания, която се занимава сь изваждане на час
ти отъ такива потънали параходи, които вследствие
положението си не могатъ да бждатъ дигнати цели.
За ц-вльта компанията е купила товарния параходъ
„Тритонъ I" и го е дала въ Хамбургъ на корабо
строителната и машинна фабрика 1пз5еп & ЗсНгтпНпзку* да го снабди сь силни помпи и подводни ре
зачки; следъ това парахода е отправенъ за Триестъ. Първиятъ опитъ ще бжде направенъ сь единъ
френски брониранъ корабъ, потьналъ презъ вой
ната при брътоветБ на Далмация. Въ предприя
тието вземагь участие, освенъ нъколко банки, и
висши германски офицери отъ флота.
(Изъ ЗсгнгТЬаи),
На 3 и 4 Октомврий и. г. единъ ураганъ е-преминалъ по крайбрежията на Ламаншъ. На некои

Стр. 12.

Морски Сговоръ

места по брега, морето излезло отъ бреговете си,
некои параходи заседнали. Идящия по това време
отъ Нова-зямя, рибарски корабъ, потъналъ. Ураганътъ причинилъ повреди и на сушата: на много
м^ста изкоренилъ дървета и прекжсналъ трамвай
ните съобщения.
Въ градъ Руанъ, бурята засилена отъ пороенъ
дъждъ, направила циркулирането почти невъзмож
но. На много здания стърчащите архитектурни ук
рашения, били съборени.
Сжщия ураганъ се разпрострелъ чакъ до Па
рижката околность, но сь по-малка сила, отколкото
по Ламаншското крайбрежие.
ОСВ-БНЪ големите разрушения, които е при
чинилъ ураганътъ. той е взел и и човешки жертви.
Попадналите презъ време на бурята рибарски ко
раби № № 482 и 172 въ морето еж изгубили часть
отъ екипажите си, отнесени отъ големи вълни.
Преди още да избухне бурята, службата на
пощенските параходи за Англия била спр-вна. Казватъ, че това се случва за първи пжть въ Кале.
НОВА французко параходно дружество на Дунава.
Французкото правителство е турило началото на
едно Дунавско параходно дружество — „5оае1а йе
пау1дайоп ОапиЬнеппе". Новото параходно дружес
тво е получило 12 влекача и 70 шлепа, които фран
цузкото правителство взе отъ победените съюзници
по силата на Версайлския миръ.
(Изъ „Оаз 5сЬ1гг").
Въ Франция е гласуванъ новъ законъ,. съ
гласно който французскигБ и всички други кораби
съ тонажъ по-голъмъ отъ 500 Вг. К. Т„ които посещавать французскитЬ пристанища требва да бждатъ снабдени съ безжични приемни станции. НеснабденитБ съ такива станции кораби, безразлично

.|Брои-1.

французеки или чужди, не могатъ да влизатъ въ
французскигБ пристанища. Закона е въ сила отъ
15 октомври 1923 год.
Споредъ тоя законъ всички български пара
ходи (съ изключение на „София") губятъ правото
да посещаеатъ французекипаъ пристанища.
Ново Чехословашко параходно дружество. Следъ
като съ участието на държавенъ капиталъ и подъ
контрола на държавата въ Чехословашко презъ
последните години бьха образувани двз голъми
пахараходни дружества — едното за Дунава и вто
рото за р. Елба, сега се образува трето такова дру
жество — на р. Одеръ. Капитала на това ново д-во
ще бжде десеть милиона чехеки крони, разпределенъ между 10,000 приоритетни и 15,000 основ
ни акции по 400 крони едната. Държавата поема
върху себе си 3000 приоритетни и .всички именни
акции на стойность 6,000,000 крони^
Лозанската конференция, която се привърши на
14.ХН.923 г. и осигури чрезъ подписания миренъ
договоръ мира на Изтокъ, е решила да се оставятъ
на Турция военните кораби включая и „Гьобенъ",
както и да й се се повърнатъ изнзеенитъ оржжия
и мунициони принадлежности.
Числото на пдтниците по СипапМ/ппе, На 25 августъ 1923 г. е отпжтувалъ бързия параходъ „ВегепдаНа" отъ Соутхамптонъ за Ню-Иоркъ съ 775
пасажера I класа, 700-Н кл. и 1500—III кл., векчко
— около 3000 души. Въ продължение на 5 дена.
тая компания съ СВОИТЕ 6 бързоходни парахода е
пренесла отъ Хамбургъ, Шербургь, Лондонъ, Соут
хамптонъ и Ливерпулъ въ Ямерика не по-малко отъ
10,000 пжтници. . *' . ~-. . },
, ... - ; : I
(Изъ „ЗсгпгТЬаи).

ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ.
(Известия на Главното Управително ТеЛо на Б. Н. М. Сговоръ, разпоредби, изъ живота на клоновете и пр).

Главното Управително Т-Ьло на Б. Н. М.
Сговоръ честити новата 1924 год. на Уп
равителнитв Т-Ьла на клоноветЬ и члено
вете имъ, като имъ пожелава презъ нас
тоящата година здраве, щастие и усилена
ползотворна дейность за разпространение и
закрепване на Българската морска идея меж
ду способния на всичко български народъ.
ПРОГРАМА
За дейностьта ва Б. Н. М, Сговоръ презъ първата ре
довна година.
1) Засилване организацията чрезъ образуване
на нови клонове, на пръвъ планъ въ всички насе
лени места по крайбрежието на Дунава; следъ то
ва постепенно въ всички по-важни вжтрешни цен
трове, а отъ тамъ и въ възможно по-вече населени
места в-ц страната.
2) Засилване отделните клонове чрезъ вербу
ване и записване на нови членове.
3) Образуване . на младежки ядра въ всички
учебни заведения на тия градове и села, гдето има
основали или ще се основатъ клонове отъ Сговора.
4) Образуване на морски и ръчни спортни ядра

къмъ всички клонове отъ крайбрежията на морето,
Дунава и ГОЛ-БМИГБ вжтрешни реки.
5) Засилване книжовната пропаганда чрезъ пе
чатния органъ на Сговора „Морски Сговоръ' и чрезъ
отделните брошури отъ „Морска Библиотека".
6) Засилване на пропагандата чрезъ живото
слово, като за цельта се ангажиратъ вещи поз
навачи на разнитв отрасли по морското дело, както
отъ страна на Главното Управително Тело за уреж
дане на по-големи обиколки, така и отъ страна на
клоновете за отделни гостувания и четения на бе
седи въ техния районъ на действие.
7) Засилване на пропагандата чрезъ устрой
ване на екскурзии по морето, Дунава и вжтрешностьта на страната къмъ крайбрежията, като за
цельта
се издействуватъ всички възможни облаги
И
!2. еСН | НИЯ п р и пжт У в ането отъ държавата и част
ните обществени учреждения, а сжщо така като
се взематъ всички необходими мерки," както отъ
Главното Управително Тело, тъй и отъ клоновете,
за да се подкрепятъ и насърдчатъ всички екскур
зианти, а главно да имъ се осигури възможностьта
да се запознаять по отъ близо съ морето, Дунава,
крайбрежията имъ, промислите имъ, мореплаване
то по тЬхъ и т. н.
8) Уреждане, както отъ страна на Главното
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Управително ТЪло, тъй и отъ клоновете на попу
лярни беседи за гражданството и особено за уча
щата се младежъ съ помощьта на светливи и обикновенни картини, карти, чертежи, модели, таблици
и други.
9) Уреждане на пропаганда чрезъ кинематографически представления изъ морския животъ, изъ
областьта на свързаните съ морето техника, про
мисли, индустрии, спортъ и т. н.
10) Издание на албуми отъ морски и Дунавски
видове и снимки, независимо отъ разпространението
чрезъ пощенски картички на отделни фотографически снимки и художественни репродукции.
11) Издаване отъ Главното Управително Т-БЛО,
съ съдействието на съответните клонове, на особенни албуми на Черноморското и Дунавското нй
крайбрежие, снабдени съ необходимите етнографически, исторически, географически, океанографически, статистически и т. н. сведения, бележки, данни
и' обяснения.
. -,;
12) Изходатайствуване отпечатването отъ дър
жавата на пощенски марки съ видове отъ нашето
Черноморско и Дунавско крайбрежие. ••
:
13) Основаване, къмъ тия отъ клоновете
чиито бюджети позволяватъ, на читални и библио
теки, снабдени съ наша и чужда- литература по
разните клонове на морското дъло.
14) Уреждане на конкурсъ отъ страна на
Главното Управително Тъпо за написване на тру
дове изъ областьта на нашата морска история.
15) Уреждане оть страна на клоновете малки
конкурси за разработване на отделни въпроси въ
свръзка съ развитието МЪСТНИТБ морски промисли,
създаването на морелечебни заведения, пристани
ща, параходства и т. н. — за всичко, което ще цъли
създаването на морската култура и морски сто
панства.
16) Засилване, както отъ страна на Главното
Управително Тъло, тъй и отъ страна на клоновете,
събирането на материали за Морския музей отъ ис
торически, сьвремененъ, статистически и сравнителенъ характеръ.
17) Издействуване основаването на професио
нално мореходно училище отъ страна на държа
вата или търговските камари.
18. Вземане живо участие въ вжтрешната
морска стопанска и строителна политика и законо
дателство на държавата, окржжията и общините.
19. Засилване дейностьта по създаване чисто
българско параходство по ръка Дунавъ.
20. Продължаване усилията на временния комитетъ за обединяване съ сродните организации
и фондове, а именно: комитета за постройка на
народенъ кръстосвачъ „Отецъ Паисий* въ гр. Тър
ново, комитета (фонда) за постройка на миноносецъ „Кирилъ и Методий" въ София, фонда на,
Вжтрешното М-во „Български Воененъ Флотъ" и фон
да за въздигане паметникъ на падналите презъ
войната моряци въ гр. Варна.
21) Подпомагане Варненския клонъ за пост
ройката на морска хижа и пристанъ за морските
спортни ядра.
22) Да съдействува за построяване или преме
стване риболовното училище въ Бургаския заливъ
и работи за усилване рибчрската просвета, на
пръвъ планъ чрезъ откриване на второ риболовно
училище на Дунава и повсеместни професионални
рибарски курсове.
23) Да се действува за побългаряване на мор
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скитв термини и въвеждане въ училищата за изу
чаване предмети, свързани съ морето, а именно:
морезнание и отрасли въ свръзка съ богатствата
на морето.
ИЗЛОЖЕНИЕ
на Месемврийския клонъ отъ Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ върху ония мероприятия и реформи, необ
ходими за преуспяването на просвЬтно-културното
дело въ гр. Месеиврия.
За постигане целите на Сговора и отъ тамъ
успеха на народната ни кауза има много да се ра
боти и жалае за гр. Месемврия, но за сега спи
раме се на най-важнитЬ точки, които иматъ нужда
отъ скорошното осжществяаане, ако разбира се
искрено се желае да се преобрази този изоставенъ,
въ гръцки ржце, край.
Целите на Сговора само съ две думи могатъ
да изразятъ онова грамадно значение за народното
ни д^ло. 1-о да всвемъ у българина любовь къмъ
морето и 2-ро да заселимъ (побългаримъ) край
брежието.
За постигане на горното само два еж легал
ните пжтищз — 1-о Просветно-културния и 2-о На
станяване на бежанци. Имайки това предъ видъ и
самата действителность на гр. Месемврия намираме
за най-необходимо следното:
1-о Българските правителства и партиите, отъ
които произлизатъ тЬ, единъ пжть за винаги да
решатъ, че гръцкото население край бреговете ни
е безпартийно и, че то дава гласа си за партията,
която управлява, а не както сега за 1ОО—200 гласа
се жертва, и училищното дело, и всечи народолюбецъ, който е решилъ съ рискъ на частните си ин
тереси и даже живота, да се бори за народната
ни кауза. При сегашната практика и калното партизанство всичко направено и създадено отъ въпрос
ните народолюбци съ единъ замахъ се разрушава
оть управниците зарадъ 1ОО - 2 0 0 гласа по изборите
и народния борецъ остава само съ ограниченията.
и получава гръцка ненависть, злоба и отмжщение.
2-о Въ крайбрежните инородни селища кметада бжде назначаванъ отъ вишата централна власть,
човекъ народенъ, безъ огледъ на неговите партийни
убеждения и по препоржка на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ. Инородното население из
бира само ежветници.
3-о Зз сега при тоя съставъ на общинския
съветъ, състоящъ се отъ най-фанатизирани гърци,
има нужда отъ разтурването му и назначение на
тричленна комисия отъ двама българи и единъ
гръкъ. Болшинството общински съветници еж из
брани по натискъ на гръцката организация и то съ
бела дружбашка листа, понеже на чело на оран
жевата листа б е българинъ. Споменахме гръцка
организация. Не можемъ да хванимъ нишките й,
но по очитъ и делата на първите гърци четемъ,
че има таказа.
4-о Съ Царски указъ № 217 оть 18. VI. 1914
год., за училищенъ имотъ е определена часть отъ
общинската мера, въ нея се заключаватъ 600 де
кара работна земя и морско-песачните бани. Ра
ботната земя е разграбена отъ гърците, засета съ
лози. Всиччи постжпки и действия на Окржжната
Училищна Инспекция оставатъ напразно, понеже
училищното настоятелство е въ гръцки ржце. Не
обходимо е и отъ големо значение и полза за учеб
ното ни дело, разтурянето на училищното на
стоятелство и назначението на тричленна комисия
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отъ българи, а следъ това при новъ изборъ за учи
лищни настоятели да се приложи чл. 96 т. „б" отъ
закона за Народното просвещение, като не.се допускатъ да гласуватъ ония граждани, които деклариратъ, че еж гърци, а не българи.
5-о Край морско-пъсачнитЬ бани проектира се
да се построи държавенъ детски санаторйумъ отъ
200 легла, 15—20 дни преди държавната промъна,
начело съ Директора на Народното здраве г-нъ
Д-ръ Величко Георгиевъ, дойде комисия и опре
дели местото, за санаториума. Казваха, че презъ
м. юлий ще почнатъ работата. Нъма още нищо.
И тоя въпросъ е отъ голъмо значение, чрезъ са
наториума ще се рекламира Месемврия, ще при
влече по-вече ,свътъ и ще се създаде работа за
много души, като чиновници, служители и други.
б-о Отъ изоставеното гръцко училищно зда
ние, преди две години, благодарение на курортисти
и търговци на вина, събрахме-помощи и напра
вихме единъ училищенъ теаграленъ салонъ. Чита
лището ни основано презъ 1895, год. е въ най-пла
чевно положение. Презъ войните покжщнината му
е разнебитена и много книги изгубени. Останала е
само библиотеката, сжщо въ най-плачевно положе
ние. Помещение н-вма. Нашето искрено желание
е, отъ горепоменатото гръцко училищно здание да
издигнемъ паметникъ на нашата просвета и кул
тура, ето защо намислили сме да се построи единъ
етажъ върху това здание надъ училищния театраленъ салонъ, който да служи за помещение на
читалището. За това предприятие еж потръбни
50—60 хиляди лева. Читалището ни не разполага съ
средства, желателно е държавата да се притече на
помощь.
7-о Ако училището въобще е източникъ на наро
дната ни просвета, то толкова по-вече въ градове
населени съ инородци. Нашето училище тукъ требва
да бжде поставено на висотата на положението съ
най-модерни средства: сгради, пособия, покжщнина,
ученически трапезарии и подбранъ и добре възнаграденъ учителски персоналъ. Но, за жалость, учи
лищата ни еж въ най-плачевно положение и съ
нищо не надминаватъ гръцките отъ близкото ми
нало. Даже прогимназията е и безъ собствено по
мещение. Дългъ се налаги на г. Министра на На
родното Просвещение да обърне сериозно внимание
на този въпросъ и отпусне средства за постройка
на прогимназиално помещение.
8-о Гр. Месемврия съ своя морско-балкански
климатъ и морско-пъсачни'бани може да бжде единъ
отъ първостепенните курорти. Той е сжщо центъръ
на най-богатит-в села въ Янхиалска околия. Липсата
на пжтища и ежобщителни средства много допринасягь за неговата инородна физиономия и западналость. Отъ големо. значение за нашата нацио
нална кауза е, ако Месемврия се свърже поне съ
твенолинейка.
9-о Не отъ по-малко значение е и открива
нето на клонъ отъ Земледълска банка. Въ геогра- •
фическо отношение гр. Месемврия е центъръ и на
селата въ Янхиалска околия.
,
1О-о Преди две години п6'"бюджетни причини
закриха Мировото еждилище; Последното, улесня
вайки селенигв, ги принуждаваше по-начесто да
идватъ въ Месемврия и да бждатъ въ съприкосно
вение съ ония на родолюбци, които желаятъ да
създадать отъ Месемврия български центъръ. Предвидъ това, най-належащо е наново откриването на
Мирово еждилище въ Месемврия.
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1. Въ изпълнение на втората точка отъ цеЛИГБ на Сговора се явява: маджурския въпросъ (на
станяване на бежанци). Бъжанцигв ще дадатъ бъл
гарската физиономия на гр. Месемврия много поскоро отъ вевки другъ способъ за побългаряване.
При: толкова милиони и милиарди задълже
ния, държавата,требва да жертва още нъкой милионъ и настани бежанци въ инороднигБ центрове,
особено по крайбрежието.
• Преди две години, действа сг за настаняването
имъ, — наредена бе комисия да намери помеще
ния. Комисията описа около 40—50 кжщи, въ които
могатъ да се настанять бъжанци. Тогазъ изпратиха
само 10 семейства и то най-беднить, като ги остаейха на произвола гна еждбата. Въпросните бъха'
враждебно приети отъ гърцитъ и общината. На
станени бъха въ полусрутени кжщи и въ големия
студъ едно Ц-БЛО семейство измря. Чрезъ разни
средства и спънки отъ населението и общинската
власть и останалите бъха принудени да се изселятъ съ изключение на две семейства
Покрай този възмутителенъ фактъ има да
съобщимъ, че тазъ година бъха настанени тукъ
около 15 семейства гърци бежанци — кога дойдоха,
кжде се настаниха, никой не знае. За тъхъ имаше
и кжщи и каруци да имъ докаратъ чакъ отъ Бургазъ багажа и ТБХЪ.
Бюрото за социални грижи тръбва да обърне
сериозно внимание по този въпросъ и се заеме поне
съ настаняването въ гр. Месемврия на 50 семейства
българи бъжанци, преимуществено рибари и лозари, ако нъма такива може и земледълци и тю
тюнопроизводители.
Отъ .общинската мера има отчуждени около
1500 декара пътачлива земя, пригодна за,лозя, отъ.
комисията по Т. П. Собстзеность, сжщо и около
1500 декара за нчви, но не до толкозъ плодородни.
Тази часть общинска мера се счита вече за дър
жавна. Освенъ това срещу Месемврийскитъ лозя
край морето има държавенъ разсадникъ отъ около
100 декара, преди години заетъ съ акации (сълкъмъ), но изоставенъ и сега запустялъ.
Отъ тая мъстность може да се раздаде ра
ботна земя. Яко пъкъ се пресуши блатото (съзлъка), както се проектира вече, тогазъ ще има
работна плодородна земя не за 50, но за 500 се
мейства — за ц-вло българско селище.
2. Около 100 семейства гърци отъ Месемврия
подали декларация за изселване въ Гърция. Мно
зина пъкъ сега искали да се отказватъ. Требва да
не имъ се удовлетворява молбата, а на тъхно М-Бсто да се настанятъ българи.
Месемврия, августъ,. 1923 г.
Отпечатани еж: 1) Стененъ календаръ на Б. Н.
М. Сговоръ — цена 6 лева; 2) Джебно календарче
на Б. Н. М. Сговоръ — цена 3 лз. Доставятъ се
отъ клоновете на Сговора или направо отъ Глав
ното Управително Тътго.
Приготвени еж снимкитЬ отъ учредителния
съборъ на Б. Н. М. Сговоръ. 1) Снимка съ деле
гатите на конгреса (голъмъ форматъ) — цена 50 лв.
2) Откриването на Морския музей (ГОЛ-БМЪ форматъ)
50 лв. 3) Делегатите на разходка съ моторната
лодка „Вера" (две снимки на пощенски карти) —
цена 5 лз. парчето.
Главното Управително ТЬло на Б. Н. М. Сговоръ
проектира да организира презъ пътния сезонъ
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дълги екскурзии по Дунава и по море. Вероятно
една до Буда-Пеща или Виена, няколко до Цариградъ и една въ Средиземно море.
Отъ облагите, които се дазатъ на членовете на
Б. Н. М. Сговоръ, могатъ да се ползуватъ само
напълно изправните членове, които еж си изпла
тили членскигв вноски и еж получили членски карти.
Тия отъ членоветъ, които до сега не еж получили
членски карти, нека побързатъ да си ги получагь
отъ секретаритъ на клоноветъ. ЧленовегЪ на Б. Н.
М. Сговоръ плащатъ: 10 лв. встжпителна вноска,
ср^щу които получаватъ уставъ и членска карта и
5 лева месечна вноска (60 годишно). Членовете на
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Б. Н. М. Сговоръ получаватъ списанието „Морски
Сговоръ" безплатно.
Поправка. Въ протоколите за заседанието на
учредителния съборъ на Б. Н. М. Сговоръ, състоялъ се на 16, 17, 18 и 19 май 1923 год. въ гр.
Варна, приложени къмъ кн. № 9 отъ „Морска Би
блиотека", въ глава II (приходи)*) еж пропуснати да
се отбележатъ следните приходи:
1) Отъ 50Уо отъ ЧИСТИГБ приходи на клоно
вете (томболи, вечеринки, забави и др.). 120,000 лв.
2) Отъ волни пожертвувания, дарения и др.
16,000 лв.
Общия приходъ и общия разходъ еж еднакви
и възлизатъ; всеки по на 276,830 лв.

МОРСКИ КНИГОПИСЪ
(Приключенъ на 1 декемврий 1922 г.).
СЪКРАЩЕНИЯ:
М. Б. — Морска Библиотека.
Ик. Изв. —.Икономически Известия.
Р. — Рибарство и отраслите му.
Б. Т. — Български Туристъ.
АНнгеповъ, Т. — „Цариградското пристанище" (Ик.
Изв., год. I., брой 49, Варна, 27. IX. 1923 год.).
Ангел овъ, Б., инженеръ — „Гебедженския каналъ"
(в. Слово, год. II, брой 440, София, 3. XI. 1923
година, стр. 2).
Ппексиевъ, Райко — „Островъ Рюгенъ" (в. Сговоръ,
;..год.. I, брой 114, София, 5. XI. 1923 год.).
Н. Н. — „Морското риболовство въ Западна Ев
ропа". (Р., год. I, бр. 5 и 6, Варна, май—авгусгь 1923 година).
Л. С — „Курорти" (Б. Т., год. XVI, кн. I, София,
IX. 1923 год., стр. 12).
Плександъръ Жозефъ— „Къмъ морето" (М. Б., кн.
№ 9, Варна, X. 1923 год. стр. 4 3 - 4 5 ) .
•

•

.

•
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Бахаровъ, В. — „Нуждите отъ създаване на народ
но българско дружество за подържане редов
на параходна служба по Дунава" — докладъ
до Русенската Търг.-Инд. Камара въ нейното
XXVII общо редовно годишно събрание презъ
юний 1922 год. (Издание на Русенската Търг.
Инд. Камара, XXVII редовна сесия, отдълъ III,
стр. 67, Русе, йний 1923 год.)
Б. — „Н-БКОЛКО начина употребявани въ Шотлан
дия за .опушване на риба'. (Р, Год. I, бр. 5 и 6,
Варна, май—августъ 1923 г.)
Вегппагс! \>оп бага — „Бег Кискгзрогт, Иетепшс1егп
ипс! 5ки1еп" (Уег!ад: СгегЬ1еш & Со, Ье1р21д).
„ВезспгеНшпд с1ег мкп11д51еп Йеихзспеп 5еетапддега1е ш
Ает Иог<1 ипс1 Оз^ее ип<1 "|пгег КеппгекЬпипд". (КоЬег* Юерегг. Спагю^епЬигд, НегсюпЬегдзгг 4/5).
Бъчваровъ, Кр. П. — „Газова болесть по рибите"
(Р., год. I, кн. 5 и 6, Варна, май—августъ
1923 година).
В.
МеИ21еп, Н. — „ОеигзсЬег НаиНзсЬег Ка1епс1ег глг сюз
.1аНг 1924". (Уег!ад с!ег „Напза", Оеикспе паи«зсНе 2еН;зсЬпг1, НатЬигд, Згещпогг 3).
*) Стр. 28—31 оть протоколите.

В 0. — „Съ хидропланъ до Кюсгенджа". (М. Б.,
кн. № 9, Варна, октомврий 1923 г., стр. 48-52).
В. И. — „За бетонните кораби'" (сжщо, стр. 34-36).
Вариеръ — „Опити за замръзяване на риба въ хладилнята на Лориентъ" — превелъ Н. П. Ивановъ — (сжщо, стр. 28—34).
Г.
„Гебедженския каналъ" — (Ик. Изв., год. Г, бр. 5 отъ
2. XI. 923 п, гр. Варна).
Се150« иид Каго$5 — „Оаз Зсггоптеп „РгапскНз Зрогг.уег!ад. 01"еск & Со, Зсийдагг)
ГОДИНЪ, М Н, баронеса — „По море" — скица —
(Духовна култура, безплатна при урка на „Църковенъ вестникъ" год. XXIV, кн. 16 и 17, Со
фия, юлий 1923 год. стр. 110— 114).
Годинъ, М. П., баронеса — „Есенни листа" — новела
— (сжщата книга, стр. 140—156).
Д.
Д. — „За нашия черноморски край" (в. Миръ, год.
XXIX, брой 6989 София 26. IX. 1923 год.).
йеззаиег, Ь-г Н1тге<1 — „5еде1п т Н к1етеп РаНггеидеп" — (Зрогг ипс! 5р1е1 М. В. № 32)
3.
„За деятепностьта на Полската морска лига" — (М. Б.,
кн. № 9, Варна, X. 1923 г., стр. 3 8 - 4 0 ) .
И.
Ивановъ, С. зап. пейтенантъ. — „Рибното тържище въ
гр. Бургазъ презъ 1921 год.". (М. Б., кн. № 9 ,
Варна, X. 1923 г„ стр. 24—28>.
Ивановъ, Н. П — „Ловидбата на делфините* — Преводъ отъ френски — (Р., год. I, кн. 5 и б, Варна,
май —августъ 1923 п).
Ивановъ, Н. П. — „Организацията на риболовната
служба въ Холандия" (сжщото списание).
Икономовъ, Ив. Т. — „Правното естество на далянитЬ по българския черноморски брегь" (сж
щото списание).
Илиевъ, Ненчо. — „Кавала" (Български Войнъ, год. I,
кн. 34, София, I XI. 1923 г., стр. 3).
„Изъ западноевропейския рибоповъ" — (Р. год. I, брой
5 и 6, Варна, май—августъ 1923 г.).
„Излаза на Б^по море" — (в. Отечество, год. III, бр
128, София, 31. VII. 1923 г.),
И. П. С, Д-ръ. — .Свободния износъ на сольта".
(в Зора, год. V, брой 1318, София, 2. XI. 923 г.).
К.
Крусевъ, П. Н. — „За новитъ английски подводници"
(Народна отбрана, год. V, бр 1008, София).
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Ко51ег, Н. — „Баз апИке 5ее\уезеп", ВегНп 1923.
(Ье1 ЗсЬоегг и. РаггЬузшз).
К. — „Радиоактивностьта на минералнитъ бани въ
България" (Естествознание и География, год.
VIII, кн. 1 и 2, София, IX и X, 1923 год.).
- Л.
Ленговски, инженеръ. — „Световния тонажъ" (М. Б.,
кн. № 9, Варна, X. 1923 г., стр. 36—38).
ЦИпег, Саг|. — „Рас1<зе15рог* ипа1 Р1изз\уапс1егп" (РгапскНз 5роггуег!ад, Оюск & Со, 51иидаг1).
М.
Мап1еу.— „Оег Кпед гиг Зее 1914—1918", Вапо\ VI.
(Уег1ад: Е. 5. МИНег & ЗоНп, ВегНп 5\У 68).
/Аутафовъ, Ем. — „Една вечерь". (М. Б., кн. № 9,
Варна, X. 1923 г., стр. 40 - 43).
„гАесемврия като курортъ". — (в. Фаръ, год. IV, бр.
184, Бургазъ, 12. VIII. 1923 год).
Н.
Неделковъ, Нп., Д-ръ— „Варна като морски курортъ,
въ климатическо, здравно и благоустройно от
ношение" (М. Б., кн. № 9, Варна, X. 1923 г.»
стр. 1—24).
Нечаевъ, Н. — „Опредълитель на най-важнигЬ Чер
номорски риби" (Р. год. I, кн. 5 и 6, Варна,
май—августъ 1923 г.)
Нечаевъ, Л. — „Къмъ характеристиката на Черно
морския риболовъ" (сжщото списание).
МайКсиз, ЗаЬгЬисЬ тиг 0еи15сп1ап<1 5ее'щ1еге55егг. ВегИп 1923. (УеНад: Е: 5. МШ1ег & 5опп).
•

:

П.

'

Поповъ, В. К. —..„Отмжщение" (М. Б., кн. № 9, Вар' на, X. 1923 г., стр. 4 5 - 4 8 ) .
'
Поповъ, Г. — „Край Бъло море" (Български Войнъ,
год. I, кн. 34, София, 1. ХГ. 1923 г , стр. 5).
Пушкаровъ, Н. — „Старите езера на юго-западна
България" (Естествознание и География, год.
VIII, кн. 1 и 2, София, IX и X 1923 г ) .
'*'•;'
С
'
". _ •'•
5етрег ]Лет — „Цариградъ и новия режимъ за
проливитъ" (сп. Полетъ, год. I, кн. 2, София,
19. X. 1923 г., стр. 5)
,.
•
Славяновъ, Г.— „Морския превозъ презъ 1922 год.
и българската инертность къмъ морето" (Ик.
Изв, год. I, бр. б, Варна, 15. XI. 1923 п).
Станчевъ; Б. — „3-та Рибарска Конференция" (Р.
год. I, брой 5 и 6, Варна, май - августъ 1923 г.).
Т.
Тодоровъ, М. Л. — „По членството на рибарскигв
кооперации въ затворените води" (Р. год. I,
бр. 5 и 6, Варна, май -августъ 1923 г.).
ФРге/Ьегд, Киг1 — „\Маз т и з т а п у о т Кис!ег ипс! 5еде1зрог* шззеп?" (Нид 5*етН:21 Уег!ад—ВегНп).
•' X. - "
НаеиЦегк, Р. — „УасЬ1зеде1пИ — РгакйзсНе Ап1епипд

И^

т дег УасЬиЧипс!е, с1ет Уасп1зеде1п аиг Втпепдеч/аззегп ипс! аиг Зее ипс1 КедаКазеде1п. (Вапс!
XVII с!ег УасН1Ь1ЬНогЬек. ВегНп. 1923;Уег1ад:
Ог \Уес!ектс1 & Со., О. т . Ь. Н.).
Негпег, Н. —. „Епг«игг ипс! ЕтпспШпд уоп Напс!е15зсгиггеп". Ье1р21д 1923. (УеНадзЬисНЬапсНипд
Ог. Мах Лапеске).
„Шаранъ — Български черноморски рибоповецъ" (в.
Фаръ, год. IV, бр. 190, Бургазъ, 22. IX. 923 г.).
5сН«ег1а, С. В. — раиЬооЬроН: ипс! К1етзеде1е1" (КоЬег* ЮерегЬ Спаг1о*епЬигд, Наг^епЬегдзгг. Чь).
Я.
Я. К — „АНГЛИЙСКОТО морско риболовство и на
ционалното му значение" (Р. год. I, бр. 5 и 6,
Варна, май - августъ 1923 год.).

МотогзсгмтГ ипс1 }асНт ВФПотНек.
(Ошсю НаскеЬеП А. 0., ВегНп 5 14, 5га115спге1Ьезгг 34—35).
Вапс! 1. Воо1з-Моюгеп. КопзижНоп, ЕтЬаи ипс! ВеНап
сНипд. Уоп !пд. 1зепс!ап1.
Вап(1 2. й а з МоюгЬоо* ипс! з е т е ВеНапсНипд, уоп
1пд. М. Н. Ваиег.
Вап«1 3. и-Воо4е, уоп 0 . ЗсНиНге—ВаН1ке'.
Вапс! 4. КоЬб!—Воо4зтоюгеп, уоп 1пд. Н. Ргапг.
Вапс! 5. У о т 5еде1шезеп, уоп 1пд. О. Е\уа1с1.
Вапс1 6» Моюг-—ЛасЬ1еп*-1Ьге.ЕтгШ1ипд ипс! Напх1—
!
НаЬипд. Уоп Н. МеуШе.
Вапс! 7. МазсЬ1пеп'—Ап1адеп гиг МоюгЬоо^е, УОП В.
МйПег.
Вапс! 8. Киз^еп ипс1 р1$сЬеге1 — МоюггаНггеиде, УОП
В. МиПег
' . '
Вапс! 9 Туреп—ТаЬе1еп уоп Воо1з ипс! ДиззепЬогйз
— Моюгеп ипс! 2йЬеНбг1:е11еп, УОП В МйИег.
Вапс! 10. Тазспепсюсп Шг Мо'.огЬоо1глЬгег, УОП В.
МйПег
•.
• •
,
Вапс! 11 Капи1есЬтк ипс! Капизрог!:, УОП 1пд. А.
Виггпег. .: :
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Вс^ка неполучена книжка отъ списанието требва да се поиска най кжсно спедъ получава
нето на спеднята. Въ противенъ случай рекламации^ се оставатъ безъ последствие. Списанието
излиза вс*ки месецъ, освенъ месецитЪ юпий и августъ.

