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ПРАВИЛНИКЪ
за морскигь и ръчни легиони къмъ клоноветъ
на Б. Н. М. Сговоръ.
1. Къмъ клоновете на Б. Н М. Сговоръ се
образуватъ спортни организации по силата на чл. 6
отъ устава на Сговора.
Тия организации сжществувать и действуватъ
възъ оеннова на устава на Б. Н. М. Сговоръ, който
сь всичките си потсанозления е въ сила и за тъхъ.
Настоящия правилникъ има за цель само да
допълни устава на Б. Н. М. СгоЕоръ.
2. Спортнитъ легиони преследватъ сжщитв
цели, както и цялата организация на Б. Н. М. Сго
воръ, обаче като най-първа цель, тЬ си поставятъ
физическото и духовно възпитание на своитЬ чле
нове чрезъ водниятъ спортъ.
3. За достигането на своята първа цель, легио
ните упражняватъ следнигв видове воденъ спортъ:
а) Плаване.
б) Воденъ футболъ и разни видове водни игри.
в) Гребание.

г) Ветроходство.
д) Моторенъ спортъ.
е) Буеренъ спортъ.
ж) Спортъ на кънки.
з) Спортъ на кънки и ржчни ветрила.
4. Застжпването на ОТДЪЛНИГБ видове воденъ
спортъ става само при наличието на достатъчно под
готвени за дадения спортъ членове и съответенъ,
добре подготвенъ, главатарь-ржководитель.
5) Като основа на всички видове воденъ спортъ
се счита плаването. Никой членъ на легиона не
може да упражнява другигЬ видове воденъ спортъ,
ако не е достатъчно добре трениранъ въ плава
нето. ВЪтроходниятъ и моторниятъ видове спортъ
могатъ да упражняватъ само тия легионери, които
еж достатъчно добре тренирани въ гребането.
Буерниятъ спортъ могатъ да упражняватъ само
тия, които еж добре тренирани въ вътроходниятъ.
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МОРЯЦИ.
Посвещава се на младите възтор
жени любители на хубавото море —
морскитт; легионери.

Катъ буря се носимъ по сини вълни,
Безкрай катъ морето еж наш'гв мечти!
Где вътъръ играе с'талази пенливи —
Тамъ само дома сме ний, бодри, щастливи!
Отъ сушата, — ти ли — ще схванешъ това,
Що страхъ те нав-Ьва предъ вевка вълна? —
Ти — който в'дребнавость, суетность, нехаешъ,
Що искренъ възторгъ и наслада незнаешъ?
— Това го разбира кой смелъ е безкрай, —
При изгледътъ морски сърце му играй;
Салъ той ще ти разкаже с'възторгъ В'ОЧИГБ
Какъ славно е с'пътни да поришъ ВЪЛНИТЕ! —
Угьва се мачта, платното плющи,
Оглежда се корабъ катъ лебедъ в'води! —
Далечъ къмъ безкраятъ, къмъ ширни простори
Стреми се моряка, съ стихии се бори. . .
"Че НБКОЙ день всички, следъ грозна борба,
Въ вихри и бури ще найдемъ смъртьта —
Незначи туй нищо: — всредъ перли, смарагди,
На морското дъно ни чакатъ русалки...
Ний буря сме сжща надъ грозни вълни;
Почивка не търсимъ — ний търсимъ борби:
Когато бушувагъ талази пенливи —
Тогазъ най-добре сме и най-сме щастливи!

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.
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Морски С г о в о р ъ

Брой 2.

Проф. Гавраилъ И. Кацаровъ.

СТАРОТО ИМЕ НА ЧЕРНО МОРЕ.
Споредъ най-старото, отчасти баснословно, ста
рогръцко предание като най-стари жители на се
верния брегь на Черно море се явяватъ кимерийцшпгь. Ние не знаемъ, кога тоя народъ се е поселилъ въ тия области, но ясно е, че тЬ еж живеели
тамъ по-дълго време, защото еж оставили следи
и въ географската номенклатура. Така напр. Керчерския протокъ въ древностьта се наричалъ Кимерийски Боспоръ; мътто Кимерионъ се намирало
въ северната часть на Кримъ; въ Кубанската область се споменува Кимерийски носъ и т. н.
Не може сжщо да се установи съ сигурность,
огь каква народность еж били старите кимерийци;
вероятно е обаче, че ГБ СЖ били огь тракийско
потекло.
Въ края на VIII в. пр. Хр кимерийцигв били
притиснати отъ нова преселнишка вълна, именно
отъ тъй наречените скити, които, дошли откъмъ
изтокъ. Вследствие на тоя натискъ, кимерийцигв
били принудени да напуснатъ жилищата си, минали
презъ Тракия и заедно съ тракийското племе трери
проникнали въ М.-Язия. Друга часть отъТБХЪ уда
рила презъ Кавказъ и сжщо се разлела въ М.-Лзия,
дето двегБ вълни се съединили и почнали да опустошаватъ Лидия и Фригия.
На местото на Кимерийците по-целия северенъ
брегь на Черно море се установили СКИТИТЕ. Тука
тк основали силна държава, която вл-взла въ близки
сношения сь съседите си, особно съ побр-БжнигБ
гръцки колонии. Следъ изследванията на руските
учени М. Ростовцевъ1) и М. Фасмеръ2) може да
се см^та вече за установено, че СКИТИТЕ СЖ гово
рели ирански езикъ. Това се доказва и отъ сведе
нията на античните писатели (Херодогь и др.) и
отъ остатъците на гЬхния езикъ.
Необходимо беше да дадемъ тия предвари
телни бележки, защото ще ни помогнатъ да разберемъ по-добре обяснението на старото име на Черно
море, което ни поднесе напоследъкъ споменатиятъ
руски ученъ, сега професоръ по славистика въ
Лайпцигския университети, М. Фасмеръ.1)
Като изтъква най-напредъ, че моретата въ
старо време, па и днесь, сж били наричани или
споредъ каквината си, или споредъ положението
си или по името на страна, градъ или народъ, Фас
меръ белъжи, че името на Чеоно море (Ропюз
Еихеюоз = гостолюбиво или гостоприемно море) не
подпада къмъ никоя отъ тия категории- Това об
стоятелство вече възбужда известно съмнение и
дава поводъ да се търси обяснение на това име.
!) Зллинство и Иранство на югЬ Росаи, Петрогр. 1918.
') М. Уаяпег, СМегзисп. йЬег сНе а11ез1еп ^оЬпзИге с!ег
51ауеп I. Липиска 1923.
*) М. \>а5т«г, Оз1еигорш5сЬе СМзпатеп, напечатано въ
Нс4а е1 СоттетйаНопез игтегз. Оогра1. т . 1. 1921. 1Юогра1 1921).

Нъкои древни писатели1) ни съобщаватъ, че Евксинския Понтъ поради своята дива бурность порано се наричалъ Ахешоз (Ахтиз, негосголюбивъ).
Като взима предъ видъ общеупотребителнитъ назва
ния на моретата, Фасмеръ изказва мнение, че името
Аксейносъ е народна етимология на нъкоя чужда
на гръцкия езикъ дума; тая дума е именно старо
иранската Ахшаена (Ах5аепа), която значи тъмноцвгьтенъ. Съ това качество е наречено Черно море
отъ скитите, които, както, казахме по-горе, сж били
отъ иранско потекло; това се потвърждава и отъ
обстоятелството, че у нъкои 'стари писатели дей
ствително Черно море се нарича и Скитско море2)
За подкрепа на своето тълкувание Фасмеръ
навежда факта, че староиранската дума ахшаена
се е запазила дори до днесь въ всички ирански
диалекти (Новоперсийски, Курдски, Осетски и пр.);
можемъ, значи, да приемемъ съ пълно основание,
че тя не е липувала и въ скитския езикъ. Още поважно е обстоятелството, че тая дума се ср-вща и
въ географически имена; значението й се колебае
между „тъмноцвътенъ", „черносинъ" и „синъ".
Интересно е да се изтъкне, че синьо-черниятъ
или черниятъ цветъ на това море е правилъ впе
чатление и на старитБ. Нъкои древни писатели
действително го наричатъ черно или синьо3). Това
име, както е известно, се е запазило и до днесь
почти у всички народи; и на новогръцки то се
нарича Мауп Ша1аз5а.
Когато ИОНИЙЦИТБ въ VIII—VII в. пр. Хр. ос
новали колонии по южноруския брътъ, те узнали
отъ туземците скитското име на морето, което
твърде много наподобявало гръцката дума аксей
носъ (негосголюбивъ). Това име било възприето
отъ гърците, които не разбирали първоначалното му
скитско значение, ами възъ основа на фалшива
етимология го сближили съ своята дуиа аксейносъ.
Обаче, веднажъ възприето, то не е могло да остане
непроменено, защото отъ една страна то плашело
моряцитЬ, отъ друга страна то могло да бжде не
приятно и за морското божество, отъ което мореХОДЦИГБ очаквали помощь въ време на пжтуванията си.
Поради това името аксейносъ било променено
въ евксейносъ (гостоприемно). Потикъ за това
преименувание е дело и културното повдигане
на Черноморския брегь вследствие на ионийската
колонизация.
Опитътъ на Фасмера да обясни старото име
на Черно море споредъ насъ е напълно сполучливъ
и затова ние счетохме за полезно да запознаемъ
съ него нашигЕ читатели.
София, XII 1924 година.
!) Тия мЪста отъ авторигв сж указани у В. Латъ!шевъ,
5су1Ька е1 Саисазка т. I 111, 324, 345.
') Ср. ЛатъЕшевъ, цит. съч. I! 146, 315.
*) Ср. Лагмшевъ, цит съч. II 143.
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Морски Сговоръ

Северозападниятъ жгьлъ на Варненския заливъ.

Стр. 3.

Фот. К. Терзистоевъ.

Сава Н. Ивановъ.

НАНЪ СЕ Е ОБРАЗУВАЛО ЧЕРНОТО МОРЕ.
Черното море, макаръ и да е свързано посредствомъ Босфора и Дарданелигв съ Средизем
но море, то не е часть отъ него. Чернотр море се
е развило самостоятелно още въ древните геологи
чески времена, като постепенно е изминавало фор
мата и разм-ЪригЪ си. Къмъ Средиземното море то
се е присъединило отпосле, едвамъ презъ дилувиално време. Черното, Каспийското и пралското мо
рета не еж нищо друго, освенъ остатъци отъ обшир
ното Сарматско море, което н-Ькога се е простирало
отъ Виена до Централна Язия. По-после то е почнало
все по-вече и по-вече да намалява, да се оттегля
на изтокъ и да се Д-БЛИ на части. Споредъ изслед
ванията на геолозите (между които най-видно мес
то заема по-отношение на Черно море руския професоръ Лндрусовъ) Черното море се е образувало
по следния начинъ:
Още въ началото на третичната ера ц-Ьлата
прало-Каспийска низина била покрита съморе, което
чрезъ южна Европа се е съобщавало съ океана.
Въ течение на миоценовия периодъ, това море поч
нало да се отделя отъ океана, но то въ сръдата
на този периодъ, както предполага професоръ Яндрусовъ, е било още въ съобщение съ океана. Въ
това време, споредъ думигв на този изследователь:
„Това обширно море, което изпълвало Явстро-Унгарския басеинъ, прониквало не само въ Галиция,
Полша, Волинската губерния и Бесарабия, но тъй
сжщо и въ Долньо-Дунавската низина и отъ тукъ
съ дълъгь и тесенъ ржкавъ се е провличало по
край северните склонове на Кримскитв и Кавказскигв планини и достигало Арало-Каспийската ни
зина".
По-кжсно, ^ ъ горньо миоценово или сармат

ско време, съобщението съ океана било пр^нженато. Образувалъ се обширенъ вжтрешенъ басеинъ,
нареченъ Сарматско море, което изпълвало СрЪдньо-Дунавската и Долньо-Дунавската низина и се
простирало презъ цълата южна Русия къмъ Туранския басеинъ, като миело на югъ подножията на
Кримските и Кавказскигв планини и ПОЛИТЕ на Копетдагската система*). Въ сжщото време то се е
вдавало на северъ съ продълговатъ заливъ по
край северните поли на Карпатитв. На югъ Сарматското море отъ една страна прониквало, по
малко известни за сега пжтища, въ областьта на
Мряморното море, а отъ друга страна — къмъ югъ
отъ Кавказския хербетъ достигало въ най-южната
си точка Елбурсъ. Въ края на миоценовия периодъ
и въ началото на плиоценовото повдигане на су
шата или поради други никакви причини било пре
дизвикано разкжеването на Сарматското море на
няколко езера отъ различна големина — часть отъ
твхъ полусолени, часть — пр-Ьсноводни. Отъ ТБХЪ
западнитв морета - езера, заемащи Ср-вдньо- Ду
навската равнина, въ скоро време съвършенно се
опр-венили и следъ това изчезнали, тогава, когато
на местото на днешното Черно море се е образу
валъ грамаденъ слабо-соленъ басеинъ, нареченъ
Понтийско езеро. Този басеинъ се простиралъ отъ
р^ка Пруть до ръка Маничъ (лЪвъ притокъ на р.
Донъ), Водното му равнище е било по-високо, от
колкото равнището на съвременното Черно море.
Басейна на Понтийското езеро билъ отдвленъ отъ
Каспийското море, което изглежда, че малко се е
отличавало въ това време отъ днескашното му
*) Копетдагскатз планинска система се намира въ
^1ала-Язия.
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състояние. На югъ отъ Понтийското езеро, на ме
стото на съвременното Мряморно. море, се намиралъ басеинъ,, който билъ съединенъ съ Понтий
ския посредствомъ проливъ и-се отделялъ отъ Егейско море съ суша, Въ, това,-време; Егейското-море
представлявало отъ себе.си суша,-покрита съ мно
жество сладководни езера. Въ края на плиоцена и
въ началото-, на; плайстоцена (началото на четвъртичната ера)•въ,-тая область еж станали силни по
нижения на сушата, образувалъ се е Дарданелския
проливъ и ВОДИТЕ на много-соленото Средиземно
море се устремили въ Мряморното, а отъ тамъ въ
Понтийското, море. Равнището на последното, вслед
ствие на постепенното изпарение и изсушаване за
което непосредствено свидетелствуватъ геологичес-,
китЬ отложения, било. много понижено и-даже
е било по-нйзко отъ съвременото равнище на Че[5но
море, а следователно и по-низко отъ тогавашното,
равнище на Средиземно море. По такъвъ начинъ,
прор-взвайки Дарданелитв, по-високите и по-солеНИТБ средиземно-морски води изпълнили впадината .
на Черно море, осолили ВОДИТЕ му и създали съ
временните условия. Въ тоя моментъ една гол-Ьма
часть отъ животното царство на морето, която не
е могла да се приспособи къмъ осолилата се, вода, _
е измряла масово и въ последствие следъ като е
изгнила е дала оня грамаденъ запасъ отъ сЬроводородъ, който се констатира сега въ дълбочините
на морето.
Около това време или малко по-рано, до процепването на Дарданелитв и съединението на Сре
диземноморските води съ тия на Мряморното и
Мерното морета, -е станало временно съединение
на Черното море съ Каспийското, посредствомъ

Инженеръ-Корабостроитель
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единъ ржкавъ, отиващъ отъ Каспийското море по
река Маничъ къмъ Лзовско море. Този ржкавъ
обаче въ скоро време изчезналъ и дветБ моререта — Черното и Каспийското — си останали и до
днесъ раздЪлени.
Следъ оттеглянето на водите на Сарматското
море, образуването на Понтийското езеро и съеди
нението му съ Средиземното море — въ началото
на плайстоцена — еж се очертали приблизително
съвременните граници на Черно море, но те и покжено еж се доуформявали подъ действието на мор
ските води и р-Бчнитв наноси. Благодарение на ве
ковното действие на морскигв вълни, морето се е
вдълбавало-въ сушата, бързо се е вдало навжтре
и се е спръло тамъ, кждето е срещнало препят- ствие на своята разрушителна сила — у скалистите
брегове, у които действието на ВЪЛНИТЕ се е па
рализирало. Отъ друга страна пъкъ, благодарение
на СВОИТЕ наноси отъ чакълъ, п-всъкъ. и тиня, ре
ките еж образували насипи, които вдавайки се въ
морето доуформили съвременните брегове. Естественно е, че най-бързо е отивало оформяването на
Черноморските брегове въ дилувиално време (пе
риода на плайстоцена).. Това оформяване на бре
говата линия, или по-право казано изменение на
бреговата линия, предизвикано отъ по-горе споме
натите причини, продължава и въ настояще време,
но въ такъвъ малъкъ размеръ и тъй бавно, че то
едвамъ се забелезва.
Отъ времето на Херодота до нашите дни,
главните и второстепенни характерни контури на
Черно море не еж се изменили.
Корабъ „Строги", Бургазско пристанище 26. IX 1924 г.

Пампуловъ.

ЕДНА НАЛЕЖАЩА НУЖДА.
Както миналото ни показва всъка една дър
жава първо се е загрижвала за СВОИТЕ пжтища,
тъй като чрезъ тЬхъ тя намира пазари за СВОИТЕ
индустриални произведения или сурови материали,
чийто пъкъ износь спомага за развитието на ней
ната промишленность, като съ развитието на пос
ледната се подобрява благосъстоянието на народъть й. Всичко каквото,една държава може да из
несе, било то индустриални произведения или су
рови материали требва да стане или по желъзниятъ или по водниятъ пжть. Стремление е не само
на великитъ народи, но въ последно време, когато
съзнанието за значението на водниятъ пжть е насжпило у ВСЕКИ единъ народъ, и на всички да се
добератъ до водни пжтища.' Това стремление се
предизвиква отъ това, че превоза по водниятъ пжть
е по-удобенъ, а най-главното и това, че е много
|по-евтенъ отъ тоя по жел-Бзниятъ. Това накарало
по-напредналитв народи да образувать търговски
флоти, чиито кораби еж плъзнали по всички свътовни морета.
Узнавайки какви блага носи тьрговскиятъ флоть
пуснаха се много кораби, създадоха се стотици па
раходни дружества и тозъ, който срещу по-малко
навло и за по-късъ срокъ превози стоката, той ще
я вземе. Често пжти по липса на свои превозни
средства народното стопанство <-, зъ зависимость
отъчуждитв интереси и благоволения. Н-вма поголъмо благо за едно народно стопанство отъ това
•

то да може съ свои собственни средства да прена
ся СВОИТЕ произведения, като по тоя начинъ бжде
спасено отъ ударите на чуждите интереси и нема
по-голема гордость за една нация да развее нацио
налното си знаме по световните морета и гордо
да засвидетелствува своето сжществувание!
у България е по-вече отъ щастлива, че може да
с^радва на толкова голема своя водна граница по
средствомъ която тя се свързва съ истокъ и западъ. Толкова, обаче, е по-тежко, че чужди кораби
обитаватъ нейните пристанища, въ особенности на
Дунава и че за да се пренесе нейното производст
во до пазарното место требва да се нагодява съ
техните рейси и да плаща таксите въ чужди валу
ти, които те ще поискатъ. Това само по себе си
представлява една беда за народното ни стопан
ство и виждайки и съзнавайки последнята требва и
държавата и обществото да се загрижатъ за поскорошното й отстраняване Все заради тая беда
родолюбиви българи* търговци отъ Варна преди
32 години туриха началото на второто българско
параходно дружество наречено „Постоянство", казвамъ второто защото преди 61 година е сжществувало за кратко време първото такова наречено
„Провидение", дело на българи живущи въ Цариградъ, което за жалость е требвало следъ кжсо
време да ликвидира.
Корабите които притежава сега българското
параходно дружество „Постоянство" еж 5 съ обща
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водоизмъстимость отъ около 7000 тона. То, съ тоя
си малъкъ тонажъ и неколко само броя кораби, по
край частнитъ си стопански интереси е пригьрнало и
тежката задача чрезъ своята конкуренция да служи
като регулаторъ на навлата искани отъ чуждигв та
кива. Освенъ това то поддържа каботажната служба,
Цариградската, Архипелагскага и Александрийско-си
рийската линии, а тоя тонажъ съвсемъ не отговаря
на нормите изисквани за подобна една широка
дъятелность. По тия причини именно параходното
дружество е поставено предъ неудобството, че презъ
мжртвиятъ сезонъ на^ работата, койго обикновенно
трае четири, месеца въ годината, значи '/з отъ ра
ботното време, то' требва да харчи за по дръжка
на корабитЪ и персонала имъ средства, които
презъ време на усилениятъ износъ когато поради
малкия си тонажъ не може да задоволи нуждите
на българските експортьори и по неволя търпи
загуби, като създава работа на чужди кораби, то
едва може да покрие тия свои разходи. За издръж
ката на такова едно предприятие свързано евен
туално и съ риска, се изискватъ големи средства
и една обезателна и то чувствителна помощь, която
тръбва да му се даде отъ обществената вдасть до
неговото*закрепване. По тая сжщата причина даже
и въ най-напредналите въ това отношение държа
ви на подобни дружества се оказва чрезъ редъ
мърки и жертви една осезателна помощь, защото
въ противенъ спучай това хубаво начинание е об
речено на загинване, както това стана и съ пър
вото българско парахоно дружество
Съзнавайки горното и нашата държава се е
оказвала винаги въ помощь на тоза народно дъло,
като чрезъ субсидии и други облаги, тя е спома
гала за неговата издръжка и закрепване. По единъ
въпросъ, обаче, тя е останала пасивна.Г"3а едно
подобно предприятие особенно е важно то да има
свои работилници и докови устройства, където ко
рабите му ВСБКО време да могатъ да се ремонтиратъ и почистватъ, което е особгнно удобно презъ
мъртвия сезонъ на работата. Такава една работил
ница и за нашето параходно дружество и другигв
морски части се явява като една необходимость и
ако днесъ само параходното дружество харчи средно
ежегодно по три милиона лева за своигЬ ремонги,
които прави почти всички въ чужбина, а и другитв
морски части наверно още толкова, защо тия
средства да не легнатъ въ основата на такова едно
предприятие, което при сигурно предположение,
че ще се раззие ще се превърне въ една корабо
строителница на първо време за строежъ на малки
кораби и машини, а въ последствие и за нъщо по
голъмо. Това не ще бжде нъщо ново въ, нашата
морска история, защото такива корабостроителнищ
макаръ и малки сме имали още въ 713 година по
бръговетБ на Вардара и Охоидското езеро, а имали
сме ги и въ устието на „Камчия" въ около 1235
година презъ времето на Асъна II, кждето както
се предполага еж се строили голъми кораби, които
въ нищо не еж отстжпвали на гръцкитъ. Сжщо и
презъ времето на Иванъ Александра тия Асенови
корабостроителници еж биле използвани отъ боля*
рина „Добротичъ", като той тамъ е построилъ
своя воененъ флотъ» който по сила е съперничалъ
на най-силнитъ Кримско-Генуезки и византийски
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флоти. Като гаранция за преуспяването на такова
едно дело.може да ни послужи и .„прим^и^чзтъч
близкото минало/ че въ" 1897 година биде постронъ:
всецъло съ машината си 80 тонния паренъ
кате'ръ
.Калиакра", който и до днесъ служи въ ; морскйгЬ':
•ни части и чиято послъдня заслуга е "работата.
която той извърши по прокопаванехо
,на> ГебЙджанския каналъ
' . ; : . ^ 4 ' '•
:'*''"
Изоставено по неизвестни обстоятелства-това
хубаво дело
днесъ се явява като една'необходи
мость за : ' на родното стопанство и тр-вбва ~ безре
зервно да се възкреси. Една обща комбинация отъ
държавата:.и частния^капиталъ би дала безусловно"
реални резултати >и.". тоя резултатъ би задоволилъ
не само нуждигЪ напараходното дружество и дър
жавните морски части, но и частните нужди въ
страната. Такава една работилница може съ сигурность още да разчита и на поржчки отъ чуждите
кораби претърпели аварии по нашето крайбрежие
и да се яви като конкурентъ на цариградските.та
кива. Освенъ това подобна една работилница би
се превърнала въ скоро време въ една модерна
инсталация за приготовление на корабни дървени
материали съ каквито еж богати хубавите ни камчийски и родопски балкани. Обработениять материалъ освенъ, че ще задоволи напълно нашите
нужди, но поради своите отлични качества той ще
бжде търсенъ и отъ чужбина, а това ще бжде не
минуемо единъ плюсъ за родното ни стопанство и
сигурна гаранция за бждащето развитие. България
е пълна съ богатства и тия богатства тръбва да се
използуватъ въ днешниятъ моментъ, като се инсталиратъ подходящите средства за обработването
имъ. Наредъ съ задачите, които би имала бждащата корабостроителница би била евентуално й тая
да развие желЪзната и медна индустрия. Тая ин
дустрия освенъ че ще предизвика развитието на
желъзного корабостроение, но непременно ще обеме
масовия ремонтъ на локомотивите и вагоните на
държавнатв ни желъзници. Този отдълъ при пра
вилно обзавеждане отъ самото начало впоследствие
ще се превърне въ самостоятеленъ заводъ за пос
тройка и поправка на железопжтни средства като
локомотиви, вагони, мостове и пр., а въ зависимость
отъ нуждигЬ евентуално и за индустриални машини
и земледълски уреди отъ каквито страната извън
редно много се нуждае. По тоя начинъ въ близко
бждаще България би била въ състояние сама да
задоволява нуждите си, като въ исключителни вре
мена не ще бжде въ зависимость отъ външна ус
луга, която винаги ще бжде вредна за народното
ни стопанство.
Нека се загрижимъ за удовлетворение на соб
ствените наши народни нужди съ помощьта на '
наши средства и не се оставяме и за въ бждаще
да бждемъ подвъргнати на чуждата експлоатация.
Това предпрш.-—» освенъ че ще задоволи все
странно нуждит-в на родното мореплаване, желъз
ници и частенъ плавателенъ инвентаръ, но ще съз
даде препитание на множоство трудолюбиви бъл
гари. То въ скоро време ще бжде въ състояние само
да се издържа и ще изплати вложените въ него
средства.
Варна, октомврий 1924 год.
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Подь пълни в-втрила.

Рисунка огь Ял. Мутафовъ.

Д-ръ Т. Обрешновъ.

ВСЕМИРНИЯ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ ПРЕДИ
И СЛЕДЪ ЕВРОПЕЙСКАТА ВОЙНА.
Голъмата война на нашия континентъ беше
съпроводена сь сжщо такава голема война въ близ
ките води на сжщия. Действуваше се безогледно.
И двете неприятелски страни потопяваха всичко,
което можеше да бжде потопено. Големия дълъ
огь жертвите, обаче, се пада на беззащитния и
?1ногоброенъ търговски флотъ. Въ този моментъ
..зъ не притежавамъ данни за потопените параходи
презъ време на войната, но азъ имамъ на ржка
данни за състоянието на търговския флотъ презъ
1913 и 1922 година, а сжщо така и за строежа за
всвка година по отделно, отъ което по индиректенъ начинъ ще могатъ да се доловятъ приблизи
телните количества потопени параходи.
Състоянието на търговския флотъ е било презъ:
Януари 1913 г.
Януари 1922 г.
Параходи въ 1.ООО регистъръ тона бруто:
21,615
Великобритания
19,8492
15,808
Съедин. щати
4,302*3
1,786
Германия
4,743-1
2,418
Норвегия
1.870-8
3,537
Франция
1,793*3
2,699
Италия .
1,274-1
3,587
Япония
1,500-0
2,618
Холандия
1,286-7
1,040
Швеция .
943-9
Русия
790-1
Испания
826 3
1,215
Дания
71М
963
Гърция
705-9
658
Останалите страни 2,482-4
3,399
Всичко 43,079-2
61,343
Построени параходи надъ 100 тона.1)
Година Въ 1000 рег. тона Година ВъЮООрег.тона
1913
3,333
1918
5,447
1914
2,853
1919
7,145
1915
1.202
1920
5,862
1816
1,688
1921
4,342
1917
2,938
Всичко 34,810
Следователно, отъ 1 януарий 1913 година до
1 януарий 1922 година еж били построени пара•) Включително платноходигв. Т-Б СЖ. обаче, незначи
телна чиетъ. За Германия и Явстро-Унгария дании липсвать
30 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 и 1920 година.

ходи съ 34,810,000 регистъръ тона- Като прибавимъ
къмъ това новопострояване сжществуващето до 1
януарий 1913 година 43,079,200 регистъръ тона,
би требвало св^та да разполага на 1 януарий 1922
година съ около 77,889,200 регистъръ тона, а той
разполага съ 61,343,000 или е около» 16,500,000 ре
гистъръ тона по-малко. Безспорно, всички тези па
раходи не еж потопени умишлено т. е. презъ време
на войната. Една часть еж бракувани, друга еж самозатънали. Вее пакъ последните случаи еж срав
нително нищожни.
Какви еж загубитЬ на отдълнитв държави ВЪ
потопени параходи презъ време *на войната, въ
случая не ни интересува. Тукъ желаемъ главно да
разгледаме въ какво съотношение еж се намирали
държавитЬ въ морско търговско отношение преди
и следъ войната. Съ други суми казано: какво
влияние оказа общоевропейската война върху разполагаемостьта на държавитЬ съ търговски флотъ.
Данните, които дадохме по-горе за състояние
то на търговския флотъ еж поразителни за нъкои
страни. Великобритания, която до началото на 1913
година е разполагала приблизително сь 50% отъ
всемирния търговски флотъ, въ началото на 1922
година разполага само съ една трета. Действи
телно, абсолютно търговския на Великобритания се'
е увеличилъ, ала относително той се е намалилъ.
Относителното намаление на великобританския тър
говски флотъ се причинява главно отъ страна на
Съединените Щати. които гигантски крачатъ напредъ. Така, напримеръ за споменатите две години
абсолютното нарастване флота на Съединенигв
Щати възлиза на 11,506,000 регистъръ тона, когато
това за Великобритания е само 1,766,000.
Въ началото на 1913 година Съединенигв Щати
еж заемали 3-то мъсто по отношение на разполагаемость съ параходи, когато въ началото на 1922
год. заематъ 2-ро место. Заемането на 2-рото мъсто,
обаче, далекъ още не може да се характеризира
силата не изпреварването. Презъ първата година
второто место се заемаше отъ Германия. Нейния
търговски флот е съставлявалъ 235°/о отъ този на
Великобритания, когато северо-американския е съ
ставлявалъ въ началото, на 1922 година 72%. Сле
дователно, силата на втората морска страна презъ
втория периодъ е далекъ, по-мощна, отколкото дру-
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гата презъ първия. Въ началото на 1922 год. Ве
ликобритания има единъ сериозенъ съперникъ,
който, ако така продължава да се засилва, въ близки
години ще изостави Великобритания задъ себе си.
. Презъ сжщия промеждутъкъ време всички ос
танали държави еж увеличили количеството на
своя търговски флотъ. Едно излючение отъ това
правятъ само Гърция и Германия. Франция, Ита
лия, Япония и Холандия еж удвоили количеството1
на своя търговски флотъ. Прочие, Съединенинъ
Щати и по бързина на увеличение количеството
на търговския флотъ държатъ рекордь — увели
чението е близо четворно.
Яко горнитв данни, еж удивителни въ споменатитъ* вече положителни променения въ количест
вото на търговския флотъ на отделните държави,
не по-малко еж такива и въ отрицателно отноше
ние. Думата ми е за Германия. Тази страна въ на
чалото на 1913 година заемаше непосредствено место
задъ Великобритания. Въ началото на 1922 година
тя стоеше на 8-мо место. Нейния търговски флотъ
отъ 4,743,000 регисгьръ тона намалява
на 1,786,000
— намалението е приблизително 2/з.
'Намалението на германския флотъ се дължи
на Версайлския. договоръ за миръ, който принуди
Германия да отстжпи Ц-БЛИЯ си флотъ на неприяте
лите си — победители. Следното количество гер
мански параходи еж преминали вече подъ чуждо
знаме:
П а р аходи
Сегашно знаме.
Брой Бруто регисгьръ тона
2
17,200
Аржентинско
Белгийско
27
88,900
247,544
Бразилско
48
Великобританско
362
1,898,227
16,636
Китайско
7
3,429
Чилско
'
2
11,585
Кубанско
5
2,552
Колумбско
1
16,492
Данцигско
4
9,473
Датско
4
Финландско
—
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Французско
ПО
481,140
Гръцко
15
44,409
Италиянско
42
191,678
Японско
7
45,603
Мемелско
1
2,726
Холандско
14
112,033
Норвежско
10
28,564
Перуанско
3
13,611
Португалско
42
184,869
Румжнско
2
7,150
Руско
4
16,048
Сиамско
5
15,246
Испанско
12
35,709
Югославянско
1
3,085
Урагвайско
7
38,367
СъединенигЬ Щати 131
814,202
Неизвестни
95
258,209
Изобщо, частьта, която се е падала на вевка
страна отъ общото количество на всемирния тър
говски флотъ възлиза на:
Държава
1 ян. 1913 г.
1 ян. 1922 г.
35-2 °/о
Великобритания
464 %
25-8 „
СъединенитЬ Щати
Ю—-.
3-„
Германия
11--.
4
-„
Норвегия
4-4 „
5-7 „
Франция
4-2 ,
•4-4 „
Италия
29 „
5-8 ,
Япония
3-5 „
4-3 я
Холандия
2-9 „
VI .
Швеция
2-1 „
Русия
1-8 „
Испания
2-„
1-9 „
Дания
1-5 „
1-6 „
Гърция
М .
1-6 ,
5-5 „
Останалите
5-7 „
100 —

100 —

Тези относителни процентни числа силно характеризиратъ промяната на количеството на тър
говски параходи по държави. Особенно ярко очер
тавате обаче, положението за първитв три страни.
Варна, априлъ 1924 г.

ВАРАУУЕЗРОРТ.

Р-Ьчень спортъ съ лодка типъ „русалка".

•
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НОВА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛОДКИ ВЪ ВАРНА.
Отъ миналата година почна да развива уси
лена деятелность работилницата за лодки на Тодоръ Симеоновъ Плющевъ. Последниятъ по народность русинъ и по професия морякъ (морски офицеръ отъ търговските кораби) е притежавалъ въ
Русия (градъ Бердянскъ на Азовско море) работил
ница за яхти и лодки. Презъ ц-влата европейска
война е билъ доставчикъ на моторни лодки и дви
гатели сь вжтрешно горение за военното приста
нище Севастополъ.
Въ България той се занимава главно съ по
правка на малки и средни ветроходи и направата
на лодки. Той построи първата българска чисто
спортна лодка, която му бе заржчена отъ Търнов
ския клонъ на Б. Н. М Сговоръ и коятр още ми
налото лъто се пустна въ движение по водитъ на
р. Янтра. Фотографията на тая лодка е дадена на
началната корица на миналогодишниятъ брой № 7
отъ нашето списание. Следъ това работилницата на
г-нъ Плющевъ пристжпи къмъ постройката на втора
лодка, а както се научаваме сега прави опити да
строи лодки типъ „русалка" (подобно на описа
ните лоДки Ва Ра \Ме въ книжка № 7, год. I на спи
санието). Той се надъва, че построените отъ него
лодки типъ „русалка" ще бждатъ по-здрави и поефтини.

Фиг. 1.
На фигура 1 е показана една часть отъ ра
ботилницата му съ почти завършения скелетъ на
търновската лодка.

Фиг. 2.

На фиг. 2 е показано напълно завършената
лодка, преди да е. спусната още на вода. На сним
ката се вижда и северо-западната часть на Вар
ненското пристанище.

Фиг. 3.
На фигура Завиждаме сжщата^лодка спустната
на вода въ Варненското пристанище за да бжде
изпитана въ мореходнигБ си качества преди да
бжде изпратена въ Търново.

Фиг. 4.
На фиг. 4 виждаме сжщата лодка въ водигв
на р^ка Янтра, които миятъ живописните м-встности на стария престоленъ градъ.
Бургазъ, 7. XI. 1924 г.
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ЧЕРВЕНИЯТЪ ФЛОТЪ.
I. Военниятъ.
Известно е, че Рускиятъ делегатъ въ -конфе
ренцията въ Римъ излезе съ програма, която по
отношение големите искания предявени оть стра
на на Русия представляватъ чисто и просто про
дължение на царската програма., Адмиралъ Беренсь ув^ри, че Русия обиколена оть четири мо
рета, чувства наложителна нужда да разглежда
отъ практическа точка морската проблема й е за
ставена да притежава могъщъ флотъ. Ядмиралътъ
заяви, обаче, че при нужда Русия би направила
отстжпки: 1) ако другите ойли, притежаващи боенъ
броненосенъ флотъ, бихз се задължили въ случай
на война • да зачитатъ Дарданелитв и да предоставятъ Черно и Балтийско морета, подъ изключи
телното владение на крайбрежните държави и
2) ако разрешения на Турция тонажъ въ Черно
море би биль намаленъ.
Подобни заявления би требвало да бжцатъ
съпоставени съ сведенията произлизащи отъ Фин
ландската преса по поводъ меморандума на руските
комисари до Народната Отбрана. Меморандума
съдържа програма крайно претенциозна.
Програмата само за Балтийско море предвижда
68 линейни кораба, 18 кръстосвана, 24 контра миноносци, 30 подводника, 1 хварчилоносачъ, нъколко
минозаградители, миночистачи и 100 хидроплана.
Като се знае, обаче, неуспоримо големия упадъкъ въ който се намира индустрията на руските
морски постройки, не се вижда какъ такава една
програма би могла да бжде осжществена.
Както и да е, не може да се отрече,- че се
правятъ усилия за повдигане на военния флотъ.
Назначените офицери следъ;;революцията,
малко по малко еж разчиствани и като- достатъчно
неподготвени въ техническо отношение^биватъ увол
нявани.
Подготовката на специалистите ;се подобрява
и преследванието на пиянството стара по - строго.
Освенъ това, между реформите препоржчани отъ
конферерцията събрана въ Балтийско море, личи
подобрение заплатата на моряците, най-вече тази
на моряците отъ корабите; личи сжщо усъвър
шенстване въ обучението на подофицерите и из
дирване на средства за привличане на свръхсрочна
служба; личи още увеличение на сроковете за
практически обучения и за плавания, усилване на
морското въздухоплавание и пр.
Въ сжщность, правителството на Съветите,
като вс%ко друго правителство, е заставено сжщо
да търси възтановяването на реда и дисциплината
чрезъ повдигане моралния уровенъ на персонала.
II. Търговскиятъ флотъ.
Търговскиятъ флотъ на Съветите на последъкъ броеше 456 кораба.
Управлението на този флотъ е създало две
линии, които то използва съ своите собствени
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еждоее: едната отъ Петроградъ за Хамбургь и
Лондонъ, другата — Черноморските пристанища до
Цариградъ и Александрия.
Въ проектъ е линията Одеса - Владивостокъ,
която особено интересува Съветите поради ней
ната икономическа и политическа важность. Тази
линия, обаче, ще се открие презъ следния навигационенъ сезонъ
. Държавниятъ търговски флотъ се раздъля на
три самостоятелни групи въ Балтийско море, Бътю
море, Черно и Азовско морета. Четвърта група е
образувана изъ остатъка отъ доброволческия флотъ,
чиито най-добри кораби обслужватъ предпочтително
европейските линии. Доброволческия флотъ, подъ
близкия контролъ на Държавата, се ползва съ поголъма свобода на действия отколкото другите
групиДа не забравимъ, най после, да припомнимъ
признатитъ напослъдъкъ преимущестла за Италиянското знаме въ Черно море следъ сключването,
на търговския договоръ между Италия и Съветите.,
Тези преимущества не еж маловажни, тъй като за
Италиянското знаме е осигурено сжщото третиране
като за Руското знаме и му се дава право да
участвува въ крайбрежния параходенъ трафикъ
по Черноморските брегове, трафикъ, който беше
запазенъ до тогава изключително за Руското знаме.
Съветските търговски параходни компании еж
дали до сега много различни резултати. Балтийската
компания е удвоила службата си при една печалба
оть 80,000 златни рубли. Беломорската компания
приключва сжщо съ печалба отъ нъколко хиляди
златни рубли. Черноморското дружество, обаче,
приключва годините съ дефицити отъ 603,000 златни
рубли, което се дължи на разноските по поправка
на корабите му.
Всички тези Съвет.ки дружества се оплаквате
въ своитЬ донесения, че срещатъ пречки въ раз
стройството на рускитъ пристанища и отъ липсата на
корабостроителници за извършване на поправките.
Изъ „1;а КеУие МагШте". ЮЛИЙ 1924 г.. превелъ Н. М.

бърчилото като творецъ на облаци.
Неотдавна американците направили въ заливчето Скезареке единъ твърде оригиналенъ опитъ,
чийто подробности не се знаятъ още добре, защото
въздухоплавателниять отдълъ и Министерството на
Мореплаването ги пазятъ въ тайна. При все това
ние можахме да си доставимъ три извънредно живо
писни фотографии, чийто изследване е внушително.
Задачата е следнята. Два кораба, отъ които
единъ боенъ — броненосецъ Л/ео> Уегзеу отъ старъ
типъ, и единъ преносвачъ на войски — 5ат1 М1кге1
се предполага, че се преследвате отъ неприятеля.
За да имъ се улесни избягването оть единъ посиленъ противникъ, требва да имъ се даде възможность да променяте пжтя си безъ да бждать забелъзани.

Стр. 10-

Морски Сгбвбръ

Брой 2.

Хвърчило, което изпуща димова завеса.
Едно хвърчило тръгва и на 300 метра висо
чина очъртава една четире километра дълга линия
между корабигЬ, що предстои да се спасявать отъ
неприятеля. Презъ време на това летене хвърчи
лото изпуща пушекъ, който канализиранъ въ една

тржбица, получава отъ това действие едно движе
ние на въртение около себе си. Тоя пушекъ оброзува така единъ видъ валекъ, който се върти окола
себе си и сетне се развива въ една завеса, която
се спуща надолу, като се развърта върху една не-

Горе въ дЬсно едно хвърчило, което изпуща газове за да
, прикрие движението на броненосеца, който се вижда
въ дЪсно долу.

Брой 2.
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видима ось. Точниягь съставъ на гоя пушекъ се
пази въ тайна, ала се знае, че той се произвежда
чрезъ една реакция на химични тела, които въ присжтсвието на морския въздухъ образуватъ изобилни
пари: тия последните. бидейки доста тежки, слизагь бавно и тъкаятъ по тая височина отъ 300 метра
и тая дължина отъ 4000 метра една завеса, презъ
която, въпреки слабата й плътность, е невъзможно

Лпарата за изпущане димова завеса, прикрепенъ подъ
едно хвърчило. Задъ димовата завеса е прикрить кораба
„Зат1 МШ1е1". Вижда се само пушекътъ му.

да се вижда. Нормално времето, презъ което завесатг
запазва непрозирностьта си е отъ осемь до десеть
минути, време напълно достатъчно за да може застрашения корабъ да хване неочакванъ пжть* койтс
да накара преследвачите да изгубятъ диритъ" му
Обаче ударътъ на една бомба отъ 10ОО килограма, хвърлена въ завесата отъ единъ предполагаемъ неприятель дошелъ да види отблизо тая
обезпокоителна пара, я разпръсва мигновенно пру
удара. Тия опити се намиратъ още въ своето на
чало, това е единъ периодъ на лутания. Лмериканските гюряци, обаче очакватъ много отъ тия чудни
изследвания.
Създаването на тия изкуственни облаци, проя
вени когато поискаме, ще позволи въпреки крат
кото имъ траяне, да преобразуватъ тактиката, както
по отношение на сражението по море между въоржжени кораби, така и досежно борбата между
морски кораби и крайбрежни батареи. Защото подъ
прикритието на тия подвижни и бързопреходящи
завеси, корабите ще се премъстять потайно и не
ще представляватъ вече удобенъ прицътгь за не
приятеля. Относно подвозигв, гЬ ще използуватъ
това средство за да заблудятъ неприятелските кръс
тосвани и миноносци, както и подводниците. — Това
е ц-вла нова техника, която се разкрива тукъ и
която се основава върху присътствието на борта на
заинтересуваните кораби, на леки и бързи хвър
чила, всекога готови да се издигнать за да изиграятъ ролята си на въздушни покровители.
Уместно е да споменемъ тукъ, че френското
мореплаване не е бездействувало; ето вече отъ
нъкое време насамъ то прави изследвания отъ сжщия родъ.
(Изъ „Ьесгигез роиг Ьиз", превелъ Н. П. И.).

Миноносецъ „Шумни", който потъна презъ последната война
на руска мина при устието на Батовската рЪка. Цялата обслуга на
миноносеца бЪ спасена.
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Мо реки СговбрЪ

Въпроса за водните пктища въ Чехословашко. Въ
чехословашката република сжществува живо стрем
ление за повдигане на вжтрешнопо речно корабо
плаване, което заслужава вниманието и на съседните
страни. И наистина, ако сравнимъ дължината на
жел-Ьзопжтната линия сь тази на водния пжть, ще
видимъ, че въ Чехославия тя се намира въ отноше
ние 70 : 1 , докато въ западна Европа, включително
и Германия, на ВСБКИ 4—5 клм. се пада 1 клм. воденъ пжть. Ц-вльта, която е поставена за разреше
ние е тази: да се създадатъ два нови напречни
водни пжтища въ средна Европа, които да вървятъ паралелно на немските такива: Рейнъ—Майнъ
—Дунавъ и Рейнъ—Некаръ—Дунавъ. Свързването
на Елба и Дунавъ ще почне отъ Пардубицъ на
Елба и при Прерау достига Маргь. Тамъ то се
среща съ свързката на Одеръ, която пъкъ започ
ва отъ Козелъ и минавайки презъ Меришъ—Острау,
води при Прерау. Освенъ това плавателностьта на
Молдова се чувствително подобрява. Върху ттззи
грандиозни проекти ясна свътлина хвърля реше
нието взето въ гр. Вгипп презъ 1923 година.
Използувайки стария проектъ на Австрия за
канала Елба—Дунавъ,- сега се предвижда единъ
окончателенъ проекто-планъ за свързването на Елба
съ Дунавъ съ едно отклонение и за Одеръ. Въ
Меренъ еж почнати обширни • приготовления за по
стройката на бентове, които ще снабдяватъ преси
чането на каналите съ нуждната вода за работа.
По самата Елба на не по-малко отъ 21 мъста се
работи вече за създаването на едно плавателно
корито за по-големи кораби. Въ зависимость отъ
финансовото положение на. предприятието, тъзи
работи ще продължатъ отъ 10—14 години. При
устието на Молдова при Мелникъ се строи едно
предпазително пристанище — крайно належаще,
защото при влачене на ледъ и пълноводие на едно
протежение отъ 121 клм. между Прага и Осигъ
нигде нъма достатъчно ГОЛ-БМО предпазително при
станище. То ще коства безъ релси и кранове 15
милиона чешки крони.
Едно чувствително подобрение на пжтуването
по Елба ще донесе изграждането на големия бентъ
при Шрекенщаинъ, което е почнало отъ миналата
година. Височината на пода е 7 м. съ което сжщевременно ще се спечели една енергия отъ 22,000
Р. 5., като по този начинъ цълата индустриална
область на Осигъ (Яизз1д) се снабдява съ токъ. За
тази Ц-БЛЬ еж необходими 170 милиона ч. крони.
РЪката Молдова ще бжде въ големи размери ре
гулирана и снабдени съ пристанищни постройки въ
областьта на Прага, за която еж предвидени 70 ми
лиона крони.
Като страна, която лежи сжщевремено и на
Дунава, Чехославия използува доста добре и тази
р^ка. Големи землечерпалки еж въ действие по ко
ритото. Съ една пума отъ 55—60 милиона ще се
разширятъ значително пристанищата на Пресбургъ
и Коморнъ.
Следъ всичко това тръбва да се очаква, че въ
кжсо време'Чехославия ще разполага сь една зна
чителна мрежа отъ водни пжтища, които ще иматъ
значение за Европейската съобщителна система.
Тези планове еж отъ гол-Ъма важность и за Гер
мания, а въ особности нейнигв морски пристанища
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Хамбургъ и Щетинъ, чийто задземие • по този на- =
чинъ значително се увеличава. Така се заздравява
плаването по Елба и връзката между морето и
вжтрешносгьта. Изключена е и възможностьта за
сметка на новите съобщителни канали да се на
мали движението по стария пжть Рейнъ—Майнъ —
Дунавъ, защото транспорта между Холандия и за
падна Германия едва ли ще става по Епба..Твзи
канали ще иматъ не само важно стопанско значе
ние за Чехославия и Германия, но ще донесатъ и :
едно политическо сближение между двегв държави,
като по този начинъ водната политика на Чехия
ще носи миръ и благоденствие въ средна Европа.
(Изъ „Напза" № 6, 1924 г., превелъ К. 3.).

Най-големиятъ построенъ въ И галия търговски
корабъ, е пжтническия параходъ „Дуилио", прина- '•
длежащъ на едно италианско параходно д-во въ
Генуа. Кораба е наименованъ по името на римския
консулъ Кайусъ Дуилиусъ, който е разбилъ картагенянитъ въ едно морско сражение презъ първата
пуническа война въ 260 година преди Христа.
Това е не само най-голъмиятъ построенъ до
сега въ Италия търговски корабъ, а и най-голЪм^ятъ пжтнически параходъ за съобщенията съ
Южна Америка.
„Дуилио" има брутна вмъстимость 23,228 Кед.
Т.*) дъчжина 194 метра, ширина 23 м ; потъвание
(газение) 9 м.; височина надъ водолинията 15 м.;
снабденъ е съ парни турбини, развиващи 22,000.
конски сили и привеждащи въ движение четири
винта; скорость на хода 22 мили на часъ; за предпазвание отъ потъвание кораба е раздъленъ на
независими отделения съ 16 водонепропускаеми
прегради.
Парахода е пригоденъ за следните числа пжтници: 32 пжтника въ особни луксозни кабини I
класа; 241 пжтника 1 класа; 300 пжтника II класа
и 1824 пжтника (емигранти за Южна-Дмерика) III
класа. Болничните му отделения еж пригодени за
76 пжтника
„Дуилио" има 'всичките удобства на модер
ните презокеански пжтнически кораби, обширни
рестортнти за ПЖТНИЦИТБ ОТЪ всека класа, великолепенъ танцуваленъ салонъ, пушилни и дамски са
лони, къпални и плавателни басейни, плацъ за тенись, библиотеки и читални, места за разходки и
т. н. Кабинитъ отъ първа, а даже и отъ втора класа
еж обзаведени съ най-големиятъ луксъ, който може
да се намери въ първостепенните европейски хо
тели. КабинитЬ за ПЖТНИЦИТБ ОТЪ трета класа, макаръ и съ по скромна обстановка иматъ ВСИЧКИТЕ
комфортни обстоятелства за дългото презокеанско
пжтувание
Помислено е и за децата, като за тЬхъ еж
определени особни дътски помещения за игри и
детски трапезарии.
Предназначенъ изключително за превозъ на
пжтници, парахода нема хамбари за стока освенъ
необходимите помещения за натоварвание пжтническигв багажи и покжщнина.
Г. С.
*) Четири пжти по-гол-Ъмъ, отколкото всичкитЪ наши
5 търговски параходи взети заедно.

Пбонирайте се за илюстрация „ С В В Т Л И Н Н " , год. 33 (1925), като изпратите 120 пв. до
редакцията въ София, улица „Генерапъ Паренсовъ", № 20.
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Морски Сговоръ

Получени отговори въ Гл. Упр. Тело на Б. Н Н.
Сговоръ въ връзка еъ изпратения въпросникъ
презъ февруарий 1924 гПодъ тоя надсловъ за напредъ редакцията на „Мор
ски Сговоръ" ще пом/вства получените отговори върху за
дадените 34 въпроса на нашитъ учени, писатели, художници,
общественици и пр. и пр., съ които отговори се цели да се
оформи мисълъта и отношението на българския народъ къмъ
морето. Това ще послужи за ориентировка на Б. Н. М. Сго
воръ въ бждащата му дейность.

Почитаеми Господа,
Отколе получихъ Вашето писмо отъ 23 фев
руари 1924 г, съ което ме приканвате да отговоря на
34 разни въпроси, свързани всички съ значението
на морето въ живота и историята на българския на
родъ. Ежедневнит-Ь служебни мои занятия и тълесни немощи не ми дадоха възможность до сега да се
занимая съ зададените ми въпроси и требва да при
зная, че следъ като ги изучихъ, намЪрихъ ги толкова
сложни за моит"Б сили, щото би било голяма смелость отъ моя страна да си позволя да се опитамъ
да дамъ отговоръ на всичко, за което се питамъ.
Яко се осмелявамъ да Ви отправя настоящето си,
правя го само отъ желание да се отзова на честьта,
която ми е направена като се адресирате и до мене.
Писмото Ви ми е напомнило една случка въ
моя животъ. Презъ септември 1873 година предприехъ да направя първата си обиколка като Епархиаленъ архиерей въ Варненската епархия. Не помня
точно датата, кога отидохъ въ село Карапча, Бал
чишки каймакамлъкъ. Прие ме въ дома си д-вдо
Вълчанъ, единъ отъ първигЬ хора въ Карапча. Той
бЪше на ръстъ повече висосъ, отколкото късъ, на
години около шестдесеть, снаженъ, крепъкъ телес
но, смисленъ, небъбривъ, почитанъ и уважаванъ не
само отъ своите съселяни, но и отъ жителитЬ на
околнигЬ села. Селото Карапча е до морето. Вре
мето б^ше спокойно, хубавъ есененъ день. Слънцето
древаляше. Поискахъ да направя една разходка до мо
рето, затова казахъ на гостоприемния си хазаинъ: „ ДЪдо Вълчане, азъ съмъ роденъ въ крайморски градъ,
жив^лъ съмъ много години въ Цариградъ, който
отъ много страни е обиколенъ отъ морски води,
обичамъ морето, хайде да отидемъ да се разходимъ
по край бръта." Бива, ми рече Д-Ьдо Вълчанъ. Оти
дохме. Бръгътъ покрай Карапча беше висскъ. НЪмаше никакъвъ признакъ, че Карапчани се занимаватъ съ морето. Нтвмаше пжтека, за да се слезе до
лу край водата. Сирехме се горе на бръта. Морето
беше тихо Слабъ вътъръ правеше морското лице
да се ежи. Надалечъ въ морето една малка гемия
б-Ьше разперила платна и плуваше иъмъ северъ.
Казахъ на другаря си: „Ехъ, д^до Вълчане, да съмъ
на оная гемия, да се обтегна на палубата, та да ме
духке тоя тихъ ьътрецъ, каква славна рабога щ-Ъше
да бжце." Д-Ьдо Вълчанъ виилъ очи въ мене, изгле
да ме строго и ми каза: „Чудя се на ума ти, дедо
Владико! Та какво ще разберешъ отъ това, гдето
ще лежишъ на гемията и да те духа вътъръ? Яма
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знаешъ ли пъкъ азъ какво мисля?" — Какво? го заоитахъ. „Всичко това пространство, което окото ми
дбхваща, да е било земля, та да си пу^тна плугътъ
иа ора, каква славна,работа щеше да бжде."
Думите на дъдо Вълчанъ очертавать какъ гле
да българинътъ на морето и сушата. Него малко го
интересува морето. Той не иска да знае, за какво
може да послужи това водно пространство, което на
м^ста обикаля обитаваната отъ нею земя. Той иска
ниви, ниаи безъ край, лицето на които да пори плу
гътъ, да ги покривагъ златисти класове, люлеяни въ
вълни отъ ветъра. Това го прави да не слиза на
морето, нито да се занимава съ него дори и тога
ва, когато жив-Ъе край море. Нашите крайморски и
крайдунавски градове и села еж заселени или съ инороденъ елементъ, или ако въ тъть жив-Ьятъ и бъл
гари, тЪхъ твърде малко ги интересува морето и
Дунава. Съ риболовство и варкаджийаво се занимаватъ обикновено иностранни работници. Така сжщо между българите твърде на рЪдко ще намерите
работници или майстори, които да се занимаватъ съ
корабостроителство. Кслари колкото щете. Но вар
ни строятъ само гърци.
Ние бътаме отъ морето. Затова и българското
население до неотколе беше слабо по численность въ
нашите крайморски градове или се топеше между
гърците. Следъ освобождението ни морето като че
ли захвана повече да привлича българина, но не
затова, за да се впусне той въ морски предприятия,
а за да жив-ве въ мъхта, гдъто по-лесно става об
мяната на стоки съ чуждите страни. .Нашата омраза
къмъ морето ни е причинила въ минали времена
гол-Ьми пакости. Тя ни е попречила за ца се закрепимъ здраво въ всичките части на Балканския полуостровъ. Въ минали времена нашитъ прадеди
често еж имали като обектъ на своитъ- походи Ца
риградъ, но вевкжде усилията имъ се оказваха ялови
защото по море бъхме слаби и ке можехме да се
боримъ съ византийцигъ, които много пжти ни пра
веха големи пакости съ своя флотъ. Великия Симеонъ разбралъ тази слабость на българската дър
жава, затова при единъ походъ противъ Византия
той се беше сьюзилъ съ Ярабитв, които се б"вха
задължили да обеждятъ Цариградъ по море. Че мо
рето е едно отъ глаенитв условия за нашия напредъкъ като народъ и държава се разбира и отъ това,
че подиръ последнитъ- войни насъ ни отблъснаха
къмъ северъ отъ морето и ние сега полагаме последни
усилия да премахнемъ пречките, които ни поставиха
къмъ сная посока. Може ви. обстоятелствата ще ни
помогнатъ да надвиемъ тия пречки, обаче колко
нуяедно, колко полезно би било, ако преди да слеземъ къмъ морето къмъ югъ като държава, да мо
жехме да слъземъ тамъпо миренъ начинъ като
народъ, и да завладъемъ тия мъста съ нашата ра
бота. Догдето не станемъ господари на нашето край
брежие като работници, всъкога ще ни се оспорва
това крайбрежие и подъ предлогъ, че ние тамъ нъмаме работа, ще ни казватъ, че то не ,ни прина
длежи и ще ни пъдятъ.

Морски Сговоръ
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Кой ще може да изкорени отъ сърдцето на
българина това отвращение, това. презрение къмъ
морето, и вместо него да му вдъхни обичь и тлас
не дейностьта му къмъ морски предприятия? Който
усп^е да направи това, би билъ великъ благодетель на българина и би далъ може би друга насока
на българската история. Срува ми се, че Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ такава задача си
е предпоставалъ. Яко схванахъ вЪрно цельта на Сго
вора, казвамъ. чет ова е сждбоносна цель и дано
усилията му успъятъ да положи здрави и трайни ос
нови на едно велико дело, за осжществението на
което требва да работятъ неуморно и упорито редъ
поколения,
,Господь да благослови начинанието Ви и да
подкрепи усилията Ви.
Варна, 14.У1.1924 г.

•{• Варненски и Пръсливски Симеонъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 9 .
отъ 18. I. 1925 година.
1. Централата на Югославянското Морско Сдру
жение „Ядранска стража" въ- Сплигь („Адриатиче
ска стража" въ Спалато) изпраща едно любезно
писмо сь желание да се опознае и влезе въ връз
ка сь Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ.
Главното Управително л-вло веднага се отзова на
братската покана, като изпрати въ замъна ВСИЧКИ
ТЕ свои досегашни издания.
2. Главното Управително ТБЛО направи постжпки предъ г-на Министра на Желъзницитв и
пристанищата при съставянето на проектираниятъ
Висшъ Технико-Стопански съветъ да се привлекатъ
, въ него и представителите на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ.
Подобни постжпки беха направени и предъ
г-на Министра на Земледьлието по отношение на
рибарскигЬ конференции и висшия рибарски съветъ.
3. На 14 т. м. варненския клонъ уреди предъ
гражданството беседа на тема: „Международното
значение на Тихия океанъ," държана отъ г. д-ръ
Г. Петковъ, професоръ при Търговската Якадемия.
Беседата беше отлично посетена и предизвика живъ
интересъ, поради което тя вероятно ще бжде пов
торена.
4. Шуменския клонъ е изпратилъ своя секре
тари въ София да покани нъкои ОТЪ нашитв об
щественици да посетятъ града Шуменъ и държатъ
тамъ отъ името на Б. Н. М. С. по нъколко беседи.
5. Главното управително твло изпрати чле
на отъ варненския клонъ, мичманъ Ив. Стоенчевъ,
преподаватель въ морскитв специални школи, да
обиколи н-вкои отъ южно-българските клонове и да
държи по една или две беседи. Сжщиятъ е натоваренъ съ задачата да основе повъзможность и
нъкои нови клонове.
6. Българскиятъ Генераленъ консулъ въ Солунъ.
д-ръ К. Списаревски, разглеждайки въ единъ свой
рапортъ до М-вото на Търговията и Търговскитв
Камари бързия развой и цвътущето състояние на
гръцкия търговски флотъ, горещо апелира къмъ
всички фактори въ страната да подкрепятъ Б.Н М
л.. и часъ по-скоро да се заемать съ развитието
на Черноморското ни параходство, създаването на
Дунавско корабоплавание и реализирането на ос
таналите програмни искания на Б. Н. М С Тоя
рапортъ, подъ название .Гръцката търговска" фло
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та и мореплавното дело у насъ" е публикуванъ въ
известията на Бургазката Търговско-Индустриална
камара (бр. 37 отъ 13. XII. 1924 г.
7. Юношкия Туристически съюзъ проектира
за презъ идното лъто СЪ сътрудничеството на Б. Н.
М. С. да уреди редъ излети по Черно море и да
устрои въ Варна и Месемврия курортни лагери.
8. Подпредседателя на главното управително
ТБЛО д-ръ Ялександръ Недълковъ, доскорошенъ
старши общински лъкарь въ гр. Варна, е назначенъ
Управитель на Детския Морски Санаториумъ. Отъ
новия си постъ д-ръ Недълковъ проектира да за
работи по-усилено за реализиране идеитв на Б. Н.
М. С. като на пръвъ планъ той ще иска да изнесе
въпроса за създаването на курортъ въ най-хуба
вото место отъ българското крайбръжие „Узунъкумъ—Яладжа монастиръ".
9. Шуменския клонъ на Б. Н. М. С у ре пи
грандиозенъ морски балъ на 17. I 1925 година
съ разиграване томбола „Ялегри", като последната
се е състояла само отъ морски предмети.
Разпродажбата на календарите и събирането
на членски вноски вървятъ усилено. Предполагатъ
тая година да иматъ много по-вече членове.
10. Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С, търсей
ки приложението на идеите, изложени въ дейната
програма, възнамерява относно изпълнението на
точка 26 отъ сжщата, да уреди единъ по-близъкъ
контактъ на клона съ рибнитБ тържища въ наши
тв рибарски центрове, като по тоя начинъ се избътнатъ страничнитв търговци и иматъ въ града
си евтина риба за своитв членове. Веднажъ това
приложено, клона ще се яви като конкурентъ-регуляторъ на пазарнитв цени на тая тъй добра и
здрава храна Съ тази първа сгапка за материал
ните облаги на членове и граждани, ще се почув
ствува веднага значението и мощьта на Сговора.
Тая идея може за въ бждаще да се разшири и
обеме целия районъ на южна България и съ това
се тури началото на проектирания рибарски^сьюзъ,
11. На 19 XII. м.г.— Никулдень, праздника на
всички моряци въ света, обществото на морскитв
офицери въ г. Варня уреди морски балъ въ сало
ните на Военния клубъ за въ полза на варненския
клонъ на Б. Н. М С. Салонитв бвха украсени въ
морски стилъ. Два дни преди бала, въ центъра
на града бе поставенъ свътящъ рефлекторъ, кой
то отражаваше думитв: „Морето е неизчерпаемъ
изт~чникъ на богатства", въ последователно меняващи се цвътове отъ народния ни трикольоръ.
Вечерьта на бала отразяваше знака на сгово
ра въ уголъменъ видъ.
Бала бе отлично посетенъ, личеше голъмата
пожертвователность на ГОСТИТЕ.
Само входъ и волни пожертвования се събра
р
ха 12000 лева.
12. Управителното ТБЛО на софийския клонъ
е ималъ събрание на 4.ХН. 1924 г., на което е избралъ за секретарь мичманъ I р, Недълчевъ. безъ
право на гласъ въ събранията на управителното
ТБЛО.

13. На 26. XII. 1924 г. Пловдивския клонъ е
устроилъ семейна среща на СВОИТЕ членове съ
разнообразна програма.
14. На 15. XI. 1924 г. ямболския клонъ далъ своята
танцувална вечерь, която е била добре посетена
Приходъ иматъ 5835 лв., разходъ 3644 лв. Оставатъ
чистъ приходъ 2191 лв.. отъ които 845-50 се из
пращал, на Гл. Управително твло.
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15. Въ Нова-Загора е избрано

ново управи

телно ГБЛО въ съставъ:

Поч, председатель: подполковникъ Коевъ
Председатель: д-ръ Г. Таховъ, лъкарь
Секретарь: Н. Ив. Ивановъ, счетоводит.
Касиерь-домакинъ: Романъ Чолаковъ, търгов.
Провърителенъ съветъ:
Д-ръ Т. Тркфоновъ, адвокатъ
Прокопъ Поповъ, търговецъ
Георги Недевъ, помощ лесничей.
Секретарь: Г. Славяновъ.
Нбонатит* на списанието „МОРСКИ СГОВОРЪ",
членове и нечленове на Б. Н. М. Сговоръ, се умоляватъ да съобщаватъ своевременно въ администрацията
на списанието при промЪна на адреса си, за да не се
повръщатъ книжките имъ обратно въ редакцията. Отъ
миналата година случаите на повърнатите книжки въ
редакцията на списанието „Морски Сговоръ" поради
промьнени или неточни адреси еж много. Бждете точни
и изчерпателни, когато давате адресите си: име и пре
зиме, занятие, улица и номеръ на квартирата, градъ или
село (съ обозначение на ололията.) Пощенските власти
еж много взискателни къмъ пълнотата на адресите и
повръщатъ обратно въ редакцията всички книжки съ
непълни и неточни адреси.
Отъ Администрацията на списанието.

Излезалъ е отъ печатъ № 2 отъ Периодичния
музикаленъ сборникъ , Юношески другарь" съ пре
водни художествени песни за всички училища подъ
редакторството на Борисъ Г. Гайдаровъ (учитель
по музика при педагогическато училище въ гр.

(Приключенъ на 5. I. 1924 год.)
СЪКРАЩЕНИЯ:
Р. — „Рибарство и отраслитЪ му.
М. С. — „Морски Сговоръ".
Б.
Бекерелъ, Полъ. „Атлантида* (Развигоръ, год. VI, брой
161, София, 6. XII. 1924 г., стр. 3).
ВаазсН, Е. —, СезсЬШе НатЬиг^з 1814—1918," ОоШа—
5ид«еаП 1924 (Р. А. РегШез, цена 9"30 зл. марки).
Бакаловъ, П. — „Ледените планини" (сп. Природа, год.
XXV, кн. 3, София, XI, 1924 г., стр. 40—41).
Бакаловъ, Л. — „Образуванието на континентите и оке
аните" (сп. „Природа", год. XXV, кн. 4, София,
XII, 1924 г„ стр. 49—51).
В.
Вчерашния морски праздникъ, (в. Варненски новини, год.
IX, брой ПО, Варна, 22. XI ,1924 г ) .
Г.
Гочевъ, М. (Гжлинъ) — „Пленикътъ въ островъ Кор
ейка" — Действителенъ разказъ — (Военна би
блиотека, № 25, София, 1924 год,, цена 25 лв.).
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Ломъ). Между другите пъсни той засЬга и морето.
Препоржчваме го на интересуващите се отъ му
зиката членове на Б. Н. М. Сговоръ. Цената му е
15 лева Може да се достави направо отъ редак
тора му.
На 3. VIII. 1924 год. въ гр. Пловдивъ се извършилъ венчаленъ обрядъ на членката отъ Сго
вора г-ца Луция Брайкова съ члена отъ сжщия
Василъ Малевъ. На венчалния обрядъ е присътствувало Управителното ГБЛО на Пловдивския клонъ.
Домакикскиятъ отделъ отъ Главното Управи
телно тъло на Б. Н. М. Сговоръ е издалъ нъколко
вида илюстровани пощенски картички съ морски
сюжети. На клоновете на Б. Н. М. Сговоръ кар
тичките се изпращатъ по костуемата цена. На книжаритъ се даватъ за разпродаване по споразу
мение Желающитв да направятъ поржчки да побързатъ, защото еж отпечатани ограничено коли
чество екземпляри, които .поради своята голъма
художественость и низка продажна цена се пласиратъ много бързо.
Отъ Домак. отдълъ на Б. Н. М. Сговоръ.
П. А Шишковъ, авторъ на излезлия вече, ро
манъ „Пазачитъ на фара", готви за печатъ втори
свой романъ сжщо така изъ живота на маряцитв.
Новиять му романъ е нареченъ „Морякъ".
По покана на Пловдивския клонъ на Б. Н. М. С ,
Дружеството на запасните подофицери въ гр.
Пловдивъ — „Тракиецъ" презъ месецъ Августъ 1924
г. е имало общо събрание, на което единодушно
е решило да запише дружеството като членъ на
Б. Н М. Сговоръ.

Сеогди, йг. V?. — „^УеНегуогпегза^е. 01е Рог1зсЬгШе йег
зупорпзспеп Ме{еого1о§1е" (Уег1а§ ТЬеойог 51ешкорИ, Огезаеп ипй Ъе\ргщ. Цена 4 50 зл. марки).
Д.
Дренски, Пенчо. — „Животътъ на нашите сладководни
риби". (Р., год. II, брой 3 и 4, Варна, X. 1924 г.,
стр, 2—6).
Дренски, Пенчо. — .Къмъ характеристиката на българ
ската сладководна фауна" (сп Естествознание и
География, год IX, кн. 3, София, ноемврий 1924 г.,
стр. 86—93).
Дренски, Пенчо. — „Мъстенето на нашите речни риби"
(сп. Ловецъ, год XXV, брой 3, София, XI. 1924 г„
стр. 7—9)
Дейна програма на Бълг. Нар. Мор. Сговоръ за презъ
1924/25 год, приета отъ 1-вия редовенъ съборъ
на 18 VIII. 1924 год. въ гр. Бургазъ (Р., год. II,
брой 3 и 4, Варна, X. 1924 г., стр. 14—15).
Димитровъ, Ст. — „Обноски къмъ р*ка Тунджа ; отъ
обитателите край нея и отъ държавата", (в. Тунд
жа, год. VII, брой 313, Ямболъ 1924 г.),
Оеи1зспег Р|5спеге1 — ШшапасЬ 1925 (Уег1г§ 'оп$. Ктб
§егз Виспйшскеге!, В1апкепезе. Цена 2 50 зл. марки).
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И.
Ивановъ, Сава Н. — „Растителность и животъ въ Черно
море". (М. С„ год. I, брой 10, Варна XII. 1924 г„
стр. 3 и 4).
Ивановъ, Сава Н. — «Черно море' (Морски Сговоръ,
год. II, кн. 1, Варна, януарий 1925 г , стр. 6—8).
Иширковъ, проф. А. — „Неколко бележки за гр. Бургазъ« (М. С. год. II, брой 1, Варна, I. 1925 год-,
стр, 1 и 2).

К".
Какъ налагатъ на пазарите некой новъ видъ риба —
превелъ отъ френски К. (Р. год II, брой 3 и 4,
Варна X, 1924 г„ стр. 10 и 11).
Консервиране (завардване) рибата съ соль — превелъ
1
отъ френски Б. (Р. год. II, брой 3 и 4, Варна,
X. 1924 год., стр. 11—12).

л'
1еШас1еп тиг <1еп 01еп51ип1егпсМ т <1ег Кекпзтаппе,
ВегНп, Е. 5. МШ1ег & Зопп, 1924. (Подвързана 3
зл. марки).
1.е|ир, К. — .Ьез Тгауаих йе ГетЬоиспиге йи ОапиЬе"
(Ьа Реуие МагШте, Раш, поуетЬге 1924, № 59,
р. 602—614). .
М.
Морското въорджение на Турция. (Народна отбрана, год.
VI, брой 1150. София 1924 г.
Мишевъ, Н. — .Морскиятъ бой на 7 срещу 8 ноемврий •
1912 г.". (в. .Варненски новини, год. I, бр. 109,
Варна, 21. XI. 1924 г. и Народна отбрана, год. VI
брой 1154, София 27. XI 1924 г., стр. 3).
Мишевъ, Н. — .Дирекция на мореплаването" (М. С,
год. I, брой 10, Варна XII, 1924 г., стр. 8).
Мутафовъ Ей. — .Морето въ поезията на Ив. Вазовъ".
(Сжщото списание, стр. 9—11).
Мишляковъ. — .Бойния праздникъ на Крайбрежната дру
жина". (Народна отбрана, год. VI, брой 1163, София 18. XII, 1924 г , стр. 1).
Морските бани. — (в. Неделно АБВ, № 31, София,
8. XII. 1924 г. стр. 2 и 3).
•
Михаиловъ, Ив. — .Делото на Българския Народенъ
Морски Сговоръ* (в. Русенскя поща, год. IV, брой
914, Русе, 24. XII. 1924 г., стр. 2).
Н.
Нечаевъ, А. — ,3а периодичните движения на некои
черноморски риби". (Р., год. II, брой 3 и 4, Варна
X. 1924 г., стр. 6 - 8 ) . .
Неделковъ, Д-ръ А. _ .Впечатления отъ 1-вия редовенъ
конгресъ на Б. Н. М. Сговоръ въ гр. Бургазъ"
(М. С, год. II, брой 1, Варна, януарий 1925 г
стр. 3—6).
Николовъ, П. X. — .Морская лъвъ« (сп. Природа, год
XXV, кн. 4, София, 1924 г., стр. 5 8 - 5 9 ) .
П.
Правила за спасяване на давящи се. (Р., год II, брой
3 и 4, Варна X, 1924 г., стр. 13 и 14).
Панчевъ, П. Ст. — .Дунавска природа" (М. С, год. I,
брой 10, Варна, XII, 1924 г., стр. 11).
Петковъ, П. — преводъ отъ немски — „Същинско по
жарно учение въ парахода", (Сжщото списание,
год. II, брой 1, Варна, I. 1925 г., стр. 7—10)
Р.
Р-й. — .Различни начини за запазване (боядисване) на
рибарските мрежи". (Р., год. II, брой 3 и 4, Варна,
Х..1924 г., стр. 12 и 13).
^
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Рабъ, Шарлъ. — „Едно приключение всредъ ледовете".
(Сп. „Природа, год. XXV, кн. 4, София, XII. 1924 г.,
стр. 55—57).
>
С.
Стояновъ Н., — „Тютюна въ връзка съ разпростране
нието на средиземно-морската растителность въ
Южна България". София 1922 г. (Издание на Сдру
жените" експортьори и фабрикантите на тютюнъ
въ България )
С. К. — „Риболовство и прехрана", (в."Свободна речь,
год. I бр. 234, София, 3. XII. 1924 г.).
Славяновъ, Г.— „Исторята на българския флотъ". (в. Вар
ненски новини, год I, бр. 109, Варна,21.Х1.1924 г.).
Славяновъ, Г. — „Рибарското пристанище и тържище
въ Куксхафенъ". (М. С, год. I, брой 10, Варна.
XII. 1924 г., стр. 5—8).
Славяновъ, Г. — „Рибарски съюзъ". (Р., год. II, брой
3 и 4, Варна, X. 1924 год., стр. 9.)
Славяновъ, Г, — „Използване на морето". (Морска би
блиотека, книжка № 10, Варна, XII, 1924 год —
Издание на Бьлг. Нар. Мор. Сговоръ, 64 стр це
на 10 лева,)
Стояновъ, Д-ръ П.— „Анхиалското езеро и неговата ле
чебна каль". (Отделенъ отпечатъкъ отъ XX Годишникъ на Софийския Университетъ, Медицински факултетъ, кн. 3, 1924 г ) .
Станевъ, Б. — „Морския риболовъ и забранените нощи".
(Р., год. II, брой 3 и 4, Варна 1924 г., стр. 1 и 2).
С. — „Една особна покана" — П о случай праздника
на Крайбрежната дружина — (Народна отбрана,
год. VI, брой 1153, София, 22 XI. 1924 г ) .
Савовъ, Н. — „Водоснабдяването ни", (в. Тунджа, год
VII, брой 113, Ямболъ, 30. XI. 1924 г.)
С, Д-ръ К. — „Гръцкия търговски флотъ и мореплавното дело у насъ". (Известия на Бург. Търг.-Инд.
Камара, год. VIII, бр. 37, Бургазъ, 13. XII,,стр 2 - 4 ) .
X.
Ни55ет — Низпу — „Ье, сапа1 йе Зиег е!Ча роНШше
е^урНеппе*. МотреШег, 1924.
Излъзалъ е отъ печатъ и е пуснатъ въ продажба
романа .Пазачитгь на фара" отъ П. А. Шишковъ.
Автора на романа въ качеството си на дългогодишенъ
морякъ и корабенъ офицеръ отъ търговските параходи
е далъ доста верна представа за живота на моряците
оть малките товарни кораби. Въ него той ни описва
най-крайния типъ моряци и затова неговите действующи
' лица еж съ известни отрицателени качества.
Романа му, първия по рода си въ нашата нацио
нална литература, прави добро впечатление, чете се леко
и увликателно, но страда малко отъ изобилната пикантность въ него. Безъ нея той би добилъ още по-голема
художествена ценность. „Пазачите на фара" заслужава
да се прочете отъ всички членове на Б. Н. М. Сговоръ
, и всички приятели на морето.
Цената на книгата е 20 лева (8 печатни коли
обикновенъ форматъ), но на членовете на Б Н М
Сговоръ се отстжпва по 15 лева, ако се купи чрезъ
Глав. управително тело на Сговора въ Варна.
Книгата е складирана за проданъ въ София въ:
II 1 Г Ж ? Г ? Ц а - С ^ й к о в ъ " (Площадъ , „Славейковъ"
№ 13); 2) Бюро „Вихгръ" (ул. „Арда" № 4) и 3) у
издателя П. А. Щишковъ (ул. „Денкоглу" № 19а) На
книжарите се прави 2 5 % отстжпка и разноските по из
пращането еж за сметка на-издателя, който приема
обаче, само предплатени поржчки,
'
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Спорта на кънки съ ржчни вътрита могап.
да упражняватъ само тия, които еж тре ирани въ
спорта на канки и ветроходство,
6. Преминаванато отъ единъ видъ спорть въ
други видъ (преминаването отъ едно отделение въ
друго—§11) става следъ успъшно полагание на
изпитъ върху тоя видъ спортъ, който легионера е
вече упражнявалъ и чието познавание се счита като
етапъ за преминаванието и въ новия видъ спортъ
(така напр. да се допусне легионера да упражнява
гребния спортъ, требва да се положи изпитъ по
плаване; да се допусне до упражнение на вътрохоцниятъ спортъ, тръбва да държи изпитъ по гребание и т. н.).
•
•
Само за упражнение на плавателния спортъ,
т. е. за постжпвание въ плавателните отдъления
не се иска никакъвъ изпитъ.
7. ИзпитигЬ се пройзвеждатъ най-малко ве1нъжъ въ годината или пъкъ по често въ зависи
мость отъ числото на желающитъ подготвени ле-гионери да се явятъ на изпитъ.
Произвеждането на ИЗПИТИТЕ става предъ
особна комисия ОТЪ специалисти, назначена отъ
Упр. Тъло на клона.
Подробнитв програми, ИЗПИТИТЕ и датитв на
тБхното произвеждане се обявяватъ на легионерите
най-малко единъ месецъ по-рано.
8. Клонове, които иматъ легионери, организирватъ общественна спасителна служба върху близКИТБ водни басейни (реки, езера или морета) За
това наредъ съ снабдяването си съ спортни средства,
клоноветЬ се снабдяватъ и съ спасителни средства.
Спасителната служба се изпълнява по особенъ
правилникъ, изработенъ отъ Упр. ТБЛО на клона
СЪВМЕСТНО съ местнитБ административни власти.
9. За да сжществува даденъ легионъ, той треб
ва да упражнява най-малко плавателниятъ спортъ.
10. Членове на легиона могать да бждатъ само
редовните членове на Б. Н. М. Сговоръ, обаче не
по-млади отъ 10 години.
11. Членовете легионери оезенъ членската
карта, която получаватъ по чл. 10 отъ устава се снаб
дяватъ безплатно отъ Упр. Тъло на клона още и
съ особенна легионерска лична карта
12. Легионерите се дълятъ на чети:
а) Детска чета, въ която влизатъ легионерите
отъ 10 до 14 годишна възрасть.
б) Юношеска чега — отъ 15—20 год. възрасть.
в) Младежка чета — отъ 21—30 годишна
възрасть и
г) Възрастна чета — отъ 31 годишна възрасть
нагоре.
ЛегионеркигБ се формиратъ въ особенни чети
споредъ сжщитв граници на възрастьта:
• а) Девическа детска чета, б) девическа юно
шеска чета, в) женска младежка чега и г) женска
възрастна чета.
Формирането на вевка чета става, ако се запишатъ най-малко 10 души членове легионери отъ
съответните възрасти и полъ.
13. Вевка чета се дъли на съответното число
отделения въ зависимость отъ застжпванитв отъ
нея видове спортъ:
а) Плавателно отдъление, б) отдъление на
ВОДНИТЕ игри, в) гребно отделение, г) ветроходно
отдъление, д) моторно и т. н.
Единъ и сжщъ легионеръ отъ една и сжща
чета може да се числи едновременно въ нъколко
отделения, като се спазва обаче точка 5 отъ настоящиятъ правилникъ.
14. Ако числото на членовегв-легионери въ

известно отделение на дадена чета е по-голъмо,
то отделенията се дълятъ по следния начинъ:
а) За видовете спортъ изброени въ букви:
а, б, ж и з на точка 3 — въ групи (пърза, втора,
трета и т. н.), като вевка група се състои отъ 10
члена легионери;
ь) За видоветЪ спортъ изброени въ букви:
в, г, е, и д на точка 3 — на групи по имената на
ЛОДКИТЕ (напр. група „Въра", група „Слава", група
„Дунавецъ" и т. н.)
Вевка отъ тия групи брои толкова членове.
колкото е числото на цълата обслуга (екипажъ)
на съответната лодка.
Яко известно отделение разполага съ малко
лодки, а много членове, то се дели на групи, които
по численость еж равни на числото на хората отъ
обслугата на дадената лодка; групите носягъ на
именование: I, II, III и т. н., като къмъ поредния
номеръ се прибавя и името на лодката.
15. Успоредно съ обучението и упражняванията
на легионерите въ различните видове спортъ, те
преминаватъ още и следните кратки теоритически
и практически курсове:
I. Въ плавателното отделение: а) анатомия и
хигиена; б) подавание първа помощь и спасявание
на давящи се.
II. Въ гребното отд&ление: а) международни
правила за предпазвание корабите отъ сбпъсквание; б) ржчна сигнализация (семафоръ) и в) мор
ско дъло.
III. Въ ветроходното отдъление: а) обществено
морско право; б) международна сигнализация; в)
корабоплавание (навигация) и г) метеорология.
IV. Въ моторното отделение: а) моторно дъло;
б) корабостроение; в) корабоводение (лоция).
При полаганието на изпитъ върху даденъ. видъ
спортъ, държи се изпита върху материала на съот
ветните курсове.
ПрограмитЬ за материала на курсоветъ се изработватъ отъ главния ржководитель и угвърждавать отъ Упр. Тъпо на клона.
Занаятията се водятъ отъ четницитъ на отде
ленията и главатаритв или отъ вънкашни лица —
специалисти.
16. Управителното Тъло на клона, къмъ'който
има образуванъ спортенъ легионъ се засилва съ
трима нози члзнове (съгласно забележката къмъ
чл. 54 оть устава), избрани измежду пълнолетните
легионери. Дзама отъ легионерите се избиратъ за
действителни членове на Управителното Тъло, а
единъ — за запасенъ членъ.
Следователно Управителното Тъло на клона
ще бро-1 всичко 7 действителни члена и 3 запасни
члена, отъ които най-малко 2 действителни и 1 за
пасенъ требва да бждатъ отъ средата на членоветв-легионери.
(Изборите се пройзвеждатъ на общо основа
ние съгласно чл. 55 отъ устава).
17. Единъ измежду членоветв на Управител
ното ТБЛО на клона се назначава за главенъ рж
ководитель на легиона.
Неговитъдлъжности сж:"а) Да ржководи вжтрешния животъ на легиона; б) да ржководи упраж
ненията и занятията на легиона; в) да ржководи
надбягванията и състезанията на легиона.
Главния ржководитель действува възъ основа
директивите на Управит. ТБЛО и съответните пра
вилници изработени отъ Управит. Тъло.
• Като помощници на главния ржководитель из
между легионерите се избиратъ единъ главатарь
и една главатарка, като първия застава на чело на
МЖЖКИТБ чети, а втората — на женскитъ чети.
(Следва).
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СЬДЪРЖИНИЕ: 1) Моряци отъ Капитанъ-Лейтенантъ Вариклечковъ; 2) Старото име на Черно море оть проф.
Гавраилъ И. Кацаровъ; 3) Какъ се е образувало Черно море оть Сава Н. Ивановъ; 4) Една належаща нужда
оть Инженеръ-Корабостроитель Пампуловь; 5) Всемирния търговски флотъ преди и следь европейската война
оть Д-рь Т. Обрешковъ; 6) Нова работилница за лодки въ Варна отъ С. Черноморски; 7) Морски новини;
6) Официаленъ отдЬлъ; 7) Морски книгописъ.

Всека неполучена книжка отъ списанието трЪбва да се поиска най-кжсно следъ получаването на
спеднята. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ последствие. Списанието изпи»
всеки месецъ, освенъ месеците Юлий и Нвгустъ.
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Строи и поправа: Лодки, кораби, моторни и платноходни. Поправка на
параходи: корпусъ, мачти, машини и котли. Оксиженовъ апаратъ за зазаварявания и ръзане. Отливки отъ чугунь и бронзъ на всички ви
дове машинни части. Парни котли и резервуари. Монтажъ на морски
мотори и всички видове индустриални и земледЪлчееки машини.
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КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА
ТОДОРЪ'С. ПЛЮШЕВЪ
въ ГР. ВАРНА.
Строи всвкакъвъ видъ морски, рЪчни и езерни кораби за
товарни, пасажерски, риболовни и спортни цели, снабдени
съ всички необходими принадлежности.
Строежа се извършва по собствени или
чуждестранни чертежи.
ЦенигБ и качеството на работата С А ВЪНЪ ОТЪ
всъкаква конкуренция.
Телеграфически адресъ: В а р н а

ПЛЮЩЕВЪ.
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.Зора" наеяатель
Лоргнаейа'
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