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ТОДОРЪ С. ПЛЮЩЕВЪ
ВЪ ГР. ВЯРНА
Строи всЬкакъвъ видъ морски, р-вчни и езерни кораби за
• товарни, пасажерски, риболовни и спортни цели, снадбенй
съ всички необходими принадлежности. .
Строежа се извършва по собствени или
чуждестранни чертежи.
ЦенигЬ и качеството на работата еж вънъ отъ
вевкаква конкуренция.
Телеграфически адресъ: Варна ПЛЮЩЕВЪ.
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Българско Електрическо Д-во
Плошадъ „Славейковъ" № 7, София
Кпонъ на П1Л6ЕМЕШЕ Е1ЕКТК1С1ТПТ5 (ЗЕ5Е1.1.5СННРТ —ВЕШГ1
Т е л е ф о н ъ № 697.
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Телегр. адресъ: „Ялгемъ"

Изършва и строи водни и механически електро* централи за електрифициране на
градове, селища, фабрики, казарми, хотели, банки и пр.
• ГРАДОВЕ: Провадия, Карлово, Севлиево, Своге и др.'
ФАБРИКИ: Фабрика за шоколадъ П-вевъ, Текстилна фабрика Илия Г. .Калозъ, Акц.
Текстилно Д-во Андоновъ и Михаиловъ — Сливенъ, Текстилна Фабрика Димитръ Сараивановъ — София, Текстилна фабрика „Принцъ Кирилъ" на Иванъ Беровъ - Габрово и др.
БАНКИ: Българска Търговска Банка — София, Кредитна Банка — София.
• Мина ПЕРНИКЪ трансформаторни постове и армирани кабели.
Постояненъ пжЪмъ складъ на разни електромотори, динама, инсталациони материали,
абажури, полюлей, настолни лампи, отоплителни гвла и пр.
Строи електрически железници и трамваи.
Проспекти и оферти се изработватъ при поискване безплатно.
Всвкога на разположение инженери.
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Г о д и н а II
Брой 5
Май, 1925 год.
гр. Варна.

Годишенъ абонаментъ:
за България . . 100 лева
за чужбина. . . 120 лева

Отд-Ьленъ брой 15 лева.

Г. Славяновъ.

Урежда
Книжовно-Просветния отцелъ
Редактрръ ч
Сава^ НС Ивановъ.
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ЛЪТНИТЪ МОРСКИ КОЛОНИИ. ,
До преди войните интереса на българина къмъ
морето беше твърде слабъ Като оставимъ на страна
въпроса за стопанското му използувание, неговото
лечебно значение се разбираше и ценеше много
малко. Отначало като мода, създадена от чужден
ците въ нашата среда, после като навикъ и тради
ция, на Черноморското ни * крайбрежие изникнаха
два курорта: Варна и Месемврия. И дълги години
наредъ никой не се сещаше, че по нашия брегъ
може да има и други места, между които и много
по-хубави, за морски курорти. Варненското Архео
логическо Д-ство, запазило чрезъ големи усилия
великолепната местность Аладжа манастиръ —
Дълъгъ пътъкъ. за народенъ паркъ и морски курортъ, 20 години наредъ убеждаваше представите
лите на нашата интелигенция за големите прелести
и преимущества на тоя кжтъ, като место за лъ-гувание или лечение, обаче никой не го чу; тоя бисеръ на нашето крайбрежие, до скоро не беше
известенъ даже и на варненци.
Наредъ съ двата наши случайно изникнали
морски курорти, преди войните, следъ упоритъ трудъ
отъ страна на неколцина познавачи и ценители на
морския климатъ, следъ дълги протакания отъ страна
на държавата и благодарение настойчивостьта на
покойната царица, на бръта край Варна се създаде
едничкиятъ ни морски санаториумъ. Тукъ всЬко лъто
стотици деца отъ вжтрешностьта на страната нами
раха спасение или най-малко, значително подобре
ние на здравето си.
Така, бавно и почти на сила, българина поч
ваше да разбира и цени морето като л-вчебенъ
факторъ.
Следъ войните обаче, интереса къмъ морето
почна бърже да расте, а въ последните години, тоя
интересъ почва да се превръща вече и въ система
тически стремежъ къмъ морския брътъ. Причините
на това явление може би се коренятъ въ промени-
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лата се общественна психика следъ^ разгрома, може
би и чуждите офицери, презъ и следъ войната, много
допринесоха за да си отворимъ очите и да забележимъ, че край източната си граница имаме едно
неоценимо богатство, за което по-рано мислехме, че
е чуждо. Успоредно съ тия фактори обаче, не може
да се отрече и значителния резултатъ отъ близо
петь-годишната пропаганда на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ.
Днесь вече, съ радосгь може да наблюдаваме
постоянно растяидиятъ интересъ и стремежъ къмъ
морето. Успоредно съ тоя стремежъ, следъ войните
у насъ изникна едно широко течение изобщо за
уреждание детски летни колонии. Една отлична
идея, която въ бздаще може да донесе по-ра
достни переспективи за физическото развитие на
нашето младо население, особенно отъ градовете.
Морето и планината си съперничатъ и се допълватъ въ широките възможности, които ни даватъ за освежавание, закрепвание и подбодрявание,
както въ физическо, тъй и въ духовно отношение
на нашата младежь. Девствените лесове на бал
кана и широките простори на морето, заедно съ
всичките техни многобройни хубости и заедно съ
техниятъ чудодеенъ и благотворенъ планински или
морски климатъ могатъ действително да изиграятъ
една спасителна роль за изтезаваната презъ дъл
гата зима отъ несносните наши социални и хигие
нични условия школска младежь.
Специално за крайбрежието на Черно-море,
като оставимъ на страна държавната инициатива за
постройка на втори детски санаториумъ край Ме
семврия, широките замисли на Чиновническото Коо
перативно Дружество за постройка на свой курортъ,
въ европейската смисъль на думата, пакъ край Ме
семврия, като оставимъ на страна и сериозните на
мерения на неколко професионални съюзи да си
построятъ собственик морски санаториуми, можемъ
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Морски Сговоръ

да отбележимъ многобройни желания за уредба на
яЬтни морски колонии.
Отъ няколко години насамъ редъ училищни
управи уреждатъ за СВОИТЕ деца колонии за лЪтувание на бръта на морето. Варна, а до известна
степень и Бургазъ, л-Ъте се пълнятъ съ много та
кива, малки и весели колонисти. За съжаление, тия
колонисти, макаръ и да иматъ на разположение
многото удобства (училищните сгради и лесната до
ставка на храна), които даватъ градовете, ГБ иматъ
и многото недостатъци на тия последните. Тукъ за
летни колонии, въ истинската смисъль на думата,
не може и да се говори Прашниятъ въздухъ и не
чистотата на нашигЬ градове унищожаватъ това,
което морскиятъ въздухъ дава на децата на самия
брегь, отъ друга страна големите мравуняци отъ
хора и целиятъ купъ отъ сгради лишаватъ децата
отъ свободниятъ просторъ на природата и угнетяватъ, мачкатъ техния духъ, вместо да го освободятъ и възвисятъ.
При несравнено по добри условя еж поставени
колониитЬ въ крайбръжнитъ села или малки град
чета. Въ с. Галата, край Варна, една отъ Софий
ските Девически Гимназии вече трета година урежда
своята лътна морска колония, чиито отлични резул
тати еж подтикнали още нъколко Софийски гимна
зии да предпочетатъ преимуществата на малкото
населено мътто и близостьта на свободната открита
природа, предъ задухата награда; така напримъръ
друга една Софийска Девическа Гимназия се готви
да уреди своя колония въ гр. Созополъ, а една
мжжка гимназия пропжтува пъшкОмъ цълото край
брежие за да си избере най-уаобното мътто за
колония.
Организаторите на ученическите колонии отиватъ и още по-нататъкъ, като отбътвать даже и
малките населени мъста и търсятъ урежданието на
колониите съвсемъ на свобода, — изключително
между красотите на морето и тия на девственния
брътъ. Така напримъръ, Министерството на Про
свещението е избрало най-красивото место на Чер
номорското ни крайбрежие — Дълъгъ песъкъ,
разположено далечъ отъ шума на „Луксозниятъ
Варненски курортъ". То проектира още това лето
да издигне тукъ своята първа пътна колония. Наредъ съ Министерството и Софийското Училищно
Настоятелство се готви да издигне своя колония на
брега на морето, но пакъ далечъ отъ града, близо
до Държавния Детски Санаториумъ.
Покрай ржководителитв на нашата училищна
младежь, като организатори на летни морски коло
нии се явяватъ и некои културни дружества: така
напр. Младежките Християнски Д ства поцготвятъ
уредбата на една своя морска колония, сжщо така

Рибари отъ Свищовско.

__;

Год. 11, Брой 5

Юношескиятъ Туристически Съюзъ готви откриванието за това лето на две свои колонии, —
една на Дългия песъкъ, а друга край Месемврия.
Инвалидния домъ сжщо така готви своя летна мор
ска колония край Варненскиятъ Окржженъ Курортъ
„Св. Константинъ".
Въ това широко движение за уреждание на
летни морски колонии, създадено до известна сте
пень вследствие пропагандата на Българския Народенъ Морски Сговоръ, не можеха да не участвуватъ и клоновете на тая млада организация. З а
съжаление, това участие още не е дало своите ре
ални резултати.
Подготовката, която неколко клонове пред
приеха миналото лето, остана само като единъ неуверенъ опитъ, безъ да се изрази некжде въ сьздаванието на колония. Пречката за това беше н е кжде липсата на опитность, а некжде липсата на
материални средства. Но докато клоновете отъ
крайбрежието имаха всичкото желание да уредять
летни колонии, тия отъ вжтрешностьта се отне
соха може би недостатъчно сериозно къмъ тая
задача и нейното разрешение се отложи за
това лето.
Клоновете на Българския Народенъ Морски
Сговоръ и ТЕХНИТЕ членоце не требва да забравятъ, че дейностьта на организацията не бива да
се ограничава само въ отвлечената пропаганда, а
тя тръбва да се оформи и въ дела. Чрезъ уреж
дание на летни колонии, крайбрежните клонове
биха заинтересували населението отъ вжтрешностьта
на страната и пустеющите днесъ, чудно хубави и ко
кетни, градчета и села по брега, въ скоро време щ е
се обърнатъ въ курорти съ не по-малка, ако не и поголема слава, отколкото Варна или Месемврия. По
тоя начинъ крайбрежието постепенно ще се сроди
съ вжтрешностьта и може би следъ не много го
дини нема да може да говоримъ за „забравениятъ,
незаселенъ и пустъ" български брегь.
'
Вжтрешнитв клонове отъ своя страна сжщо
требва да попематъ това дело съ ентусиазъмъ, за
щото ако то бжце оежществено ща донесе на тъй
нуждающето се наше младо поколение бодрость,
свежесть, здраве, а даже и спасение. А последи
ците отъ тая хубава инициатива еж ясни, — общественниятъ кредитъ на Б. Н. М С. силно ще порастне
и достижението на другите негови цели ще бжде
много по-лесно и много по-бързо, защото общест
вото ще види и ще се убеди въ конкретната полза
отъ начинанията на Б. Н. Морски Сговоръ.
Нека се проникнемъ отъ съзнанието за пол
зата отъ летните морски колонии и съ удвоена енер
гия заработимъ за урежданието на тия колонии още
за презъ настжпващето лето.

Рис. отъ Ас. Лингоровъ

Год. II., Брой 5.

Морски Сговоръ
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И. Б. Скрежинъ.

ТОЧНА 20-та ОТЪ ДЕЙНАТА ПРОГРАМА НА Б. Н. М. СГОВОРЪ.
я Да се действува за постройката огь страна
на държавата на малки, но удобни пристанища: въ
устието на р. Камчия, гр. Месемврия, гр. Лхтополъ,
с Кюприя, гр.
«*»те** Ч Ч Т У
Василико и гр.
^^Г^Г""
лнхиало, като :-*•:
заедно съ това
Т Б се свържатъ
с ь добри пжтища съ вжтрешностьта на стра
ната".
„Да се дейст
вува и за създа
ване на удоб
ства за спиране
на корабите въ
малкигв край
дунавски при
станища".
Дейната про
грама на Б. Н.
Мор. Сговоръ е
народенъ символъ, }въ който
сбито и ясно еж
очъртани нашиТБ народни за
дължения къмъ
морето, които до
сега не еж из
Входа въ Ахтополското заливче.
пълнени и кои
то повелително и неотложно викатъ за изпълнение.
Всички точки въ тая програма еж с»ъ първо
степенна важность и четеца, като ги преглежда, не
може да се спре
на никоя, която
да смътне за
второстепенна.
Ние си из
брахме точка 20
огь тази прог
рама, за да поговоримъ върху
съдържание й.
Отъ освобож
дението до сега
ние не сме на
правили много
огь
задълже
нията си къмъ
морето. Приста
нищата въ Вар
на и Бургазъ еж
само съградени
и грубо свързасъ
железнитъ
пжтища, безъ
да еж снабдени
съ всички необходимости за
интензивно, е ф Созополското пристанище.
тино и бързо из
ползване; сжщо и дълбочините имъ не се дър
« о т ъ въ изправность.

На Дунава, при ГОЛ-БМИГБ градове, се напра
виха пристанища и се свързаха съ железните пж
тища, но и тамъ липсватъ технически приспособле
ния за бързо,
ефтино и интен
зивно използва
не. При това тия
пристанища служатъ за сега на
чуждестранните
дунавски кора
би, защото на
ши такива ня
маме.
Що се касае
до малките на
селени м^ста по
край Дунава и
малките край
морски градче
та : Ахтополъ,
Василико, Созополъ, Лнхиало,
Месемврия; се
лата К ю п р и я »
Св. Никола, Гьозикенъ и устие
то на р. Камчия,
за ткхъ поч
ти нищо не е
направено. Да
Фот. Г. Цапевъ 1924 г.
же, .чато край
брежни места, ТБ не еж изучени още добре.
Нхтополъ, Василико и е. Кюприя еж изходните
зрата на голъмиге богатства, които крие Странджа
планина въ усо
ите и недрата си.
Созополъ и
Св. Никола еж
въ сърдцето на
българския мор
ски рибололъ.
Янхиало е из
вора на българ
ската соль, обграденъ съ бо
гати лозя.
Месемврия е
разкошния мор
ски к у р о р т ъ,
който дава здра
ве, животь, по
чивка, сила и
радость на бъл
гарите.
„. Гьозикенъ и
устието на р-вка
Камчия еж вратитЬ на Старо
планинските бо
гатства, въ изто
чната имъчасть.
Фот. Г. Цапевъ 1924 г.
Камчията е чу
дото рЪка на България. Неядитв на^тая рвка и си
рените на морето ноще на месечината, се ц-влуватъ
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съ дриадитв и напейте на Стара планина и по ЕГБЛИ,
нощи П-БЯГЬ чуднит-Ь си арии и пръскатъ рмая!
Яко Балкана и морето иматъ своите хубости^
тука ГБ еж въ едно изящно съчетание съ хубостигв
на Камчия и така правятъ едно трио, единствено
по хубость въ България.
Но не въ хубостьта на рЪката се състои найценното й качество.
7я е артерията, която позволява да се навлезе
навжтре въ дълбинигЬ на Лонгоза и още по-навжтре въ планината и ефтино и бързо да се изнисатъ неизчерпаемите имъ богатства.
Но лесно ли е да се доближи до гЬзи бисери
и да се изнисатъ богатствата имъ?
Отговора за жалость е: не!
Всички тия бисери се намиратъ на западнитЬ
брегове на Черно море, а на тия брътове долитатъ
големи и разрушителни вълни, карани отъ северо-.
ИЗТОЧНИТЕ ветрове чакъ отъ брътоветБ на Русия и
Азия Вследствие на това доближаване до тия бре
гове презъ края на есеньта, зимата и началото на
пролътьта е мжчно, а товарене и разтоваряне —
почти невъзможно. Презъ по-гол-вмата часть на го
дината търгуване съ тия пунктове е невъзможно и
богатствата имъ лежатъ мъртви
А да имъ се направятъ малки и удобни при
станища, не е мжчно.

Ахтополското заливче.
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Фот. Г. Цопевъ 1924 г.

Ахтополъ има естествено пристанище, добре
защитено отъ северо-източнигв вълнения, но е по
требно да се изчисти. Това изчистване може да
стане въ една година. Сега, при наличностьта на
хубавото пристанище, параходи не влизатъ вжтре,
' защото е плитко.
Василико има добъръ заливъ, въ който могатъ да влизатъ параходи съ петъ-метрово потъване
и при тихо море ГБ действително влизатъ. Но тоя
заливъ е отворенъ тъкмо срещу северо-източнигв
най-лоши вълнения и когато ГБ буйстватъ, нищо не
може да влЪзе въ залива.
Обаче залива лесно може да се направи тихо
и запазено пристанище, като се огради откъмъ мо
рето съ стена — вълноломъ, дълга до 5—600 метра,
която би станала въ една година. За направата й
не биха отишли по-вече отъ 25—30 хиляди куб. ме
тра камени, каквито близо до залива еж въ изоби
лие. Тука обаче се чака добрата воля на държавата.
Залива на с. Кюприя за щастие е малко закригь откъмъ северо- източните вълнения, но безъ
стена—вълноломъ срещу ГБХЪ не може. Самата об
щина е готова да се притече на помощь съ около
единъ милионъ лева за постройката на тая стена и
пристанището, но ржководната и първенствующа
роля и тука се очаква отъ държавата.
Созополъе открито заливче, но срещу северо
източните вълнения се намиратъ два острова, които
осигурсватъ на града едно сносно естествено
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пристанище. Единиятъ отъ тия острови е близо до
града на около 4—500, ч. На този острбвъ държа
вата е започнала построяването на риболовното учи
лище. Въ връзка съ това построяване е предприето
изпълането на' морето между града и острова. Това
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Кюприйското заливче.

Фот. Г. Цапевъ 1924 г.

изпълване ще осигури на Созополъ хубаво приста
нище и този ще е навярно първия на малъкъ крайбрЪженъ градъ, който ще се сдобие най-рано съ
пристанище. Това пристанище ще даде силенъ тласькъ на риболовството, което тука е най-добре раз
вито отъ цЪлото ни крайбрежие
Лнхиало е съ южио изложение и има закритие отъ прямите северо-източни вълнения. Но за
лива му е плигькъ, широкъ и вълнолома требва да
стане дълъкъ и пречупенъ. Разбира се, разходите
за такава една работа ще еж голъми, но на помощьта на държавата тука могатъ да се притекатъ:
соларитъ, лозаригв и общината. Икономическото
благоустройство на града е добро, та тия разходи
не ще повлияятъ разорително никому. За сега този
градъ е свързанъ съ Бургазъ съ твенолинейна же
лезница, то тя не може да го услужва напълно. Това

Анхиалското пристанище.

Фот. Г. Цапевъ 1924 г.

пристанище е необходимо и съ направата му трЪбва да се побърза.
Месемврия е тоже съ южно изложение, но й
тука безъ вълноломъ не може. Града е отличенъ
морски курортъ. ПЪТЪЦИГБ и ДЮНИГБ еж около за
лива. Но тоя хубавъ заливъ за да стане тихо приста
нище, необходимо е държавата да го предпази съ
вълноломъ, защото града едва ли би могьлъ да стори.
това. Постройката на пристанището тръбва да стане сь
добро пресмътане и съ огледъ къмъ морските бани, да
не би вследствие на тая постройка'морето да почне да

Год II, Брой 5.

Морски Сговоръ

изхвърля тиня и треви въ района на банигЬ и да
замърси златните и чисти писъци. Тоя курортъ е
единственъ по значението си въ насъ и на цъчпия
балкански полуостровъ и ние требва скжпо па го
ценимъ. Той е "здно р-вдко природно богатство. Тука
небето л^те изобилно сипе живстъ и щастие и ни
кому не отказва изцеление. З а жалость, обаче, при
станището му до сега не е построено. Параходите
и корабигЬ спиратъ въ открития заливъ само при
тихо и слабо вълнуваще море. При по-силно въл
нение параходи не илватъ, а и да дойдать, не мо-

Новостроящия се пристанъ при с Гьозикенъ.
Фот. Г. Цапевъ 1924 г.
гатъ да бждатъ посрещнати сь лодки отъ бръта.
Вследствие на това, съобщението на града съ Бургазъ става по су
хо, по едно раз
валено ш о с е ,
дълго 54 км. По
сетителите на
курорта пжтувать сь големи
неудобства 4—5
часа по т о в а
шосе съ талиги,
файтони и авто
мобили,
кото
плащать басно
словно с к ж п и
превози. А пре
воза по море
става само за
единъ часъ, мно •
го ефтино и мно
го приятно. Но
липсата на при
станище прави
този п р е в о з ъ
ръдъкъ и не
всЬкога приятенъ.
Държавата сь
•могъщитЪси
средства требва
да се заеме не
Устието на р. Камчия.
отложно съ по
строяването на пристанището, а въ свръзка съ това
гражданите и общината да създадать по приятни и
хигиенични условия за преживяване на курортистите.
З а с. Гьозикенъ и устието на р. Камчия по
ложението е сжщо. И тука требва да се направятъ
•малки-и удобни пристанища, защото безъ тъхъ ни-
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къвъ морски живосъ и търговия не може да вир^е
и се,развива тукъ.
При устието на Камчията въ далечното ми
нало и при гр. Василико до балканската война, по
край риболова и голъмата търговия съ дървени ма
териали, е вирЪяло и корабостроьтелство. Въ гр.
Василико еж се строили кораби до 1000 и по
вече тона и покрай частното корабостроителство,
тука, никога е имало и голъма корабостроилня на
турската държава. Днесъ обаче следитъ на това корабостроителстао еж така заличени, като че никога
нг е сжщесгвувало. Въ районитъ обаче на тия
крайбрежни пунктове и села растатъ изобилно добри
материали за »-ораби, но не се изполвватъ, защото
удобства нъма. Часть отъ тия материали презъ ло
тото и есеньтз се изнасятъ за Турция, гдето се използватъ за кораби Корабостроителството въ тия
м^ста пакъ може да се възобнови, но потребенъ
е тласъкъ отъ държавата.
Въ връзка съ пристанищата на всички тия
пунктове стои въпроса за връзката имъ сь добри
пжтища съ вжтрешностьта на страната. Въ това
отношение на Дунава е направено много, но на Черно
морското ни крайбрежие — нищо. Връзка съ вжт
решностьта иматъ само Варна и Бургазъ, а другитЬ
пунктове, не. До тия пунктове се идва по пжтеки и
лоши пжтища при големи неудобства само отъ
близките села; по-дълбоката вжтрешность се сно
шава съ твхъ
чрезъ Бургазъ
и Варна. И тукъ
държавата има
големи и теж
ки задачи,които
постепонно тр^ба да почне да
разрешава.
Направата на
тия малки при
станища не тре
ва да се отлага
за дълго; въ
свръзка съ твхъ
стоятъ и кейови
стени, или дъл
ги скели навжтре въ пристани
щето. до които
да се долепягь
корабите. ВСБко пристанище
на първо време
требва да се
снабди съ по
единъ мощенъ
винчъ за то
варене и разто
варване*).
Фот. Г, Цапевъ 1924 г.
Въ
помощь
на държавата (окржга и общината) винаги ще е
Б. Н. М. Сговоръ, охотно и даромъ ще помага съ
знанията и изучванията си.
Прочие, облечи се Българио въ морската си
мощь и развий силитЪ.си надъ водната стихия!
•'•За-по-вече сведени* и подробности по пристани
щата, вижъ въ .Морска Библиотека" книжка Ха 10.
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ШШ~ШШт^^ШШШШШШШш^Ж
Рис. оть Яс. Лингоровъ — Русе.

Тате, нашъ е!
Сава Н. Ивановъ.

РЪКА
Най-голъмата ръка, която се влива въ нашето
Черно море е Дунавътъ. Освенъ това, той е втора
европейска река по големина (следъ Волга) и един
ствената, която тече отъ западъ на изтокъ. Найстарото му име е Истросъ или Истеръ, а по-късно
римлянитБ го нарекли Данубиусъ, отъ кждето произлизатъ днешнитъ му названия — Дунавъ, ОапиЬе
Оопаи и пр.
Река Дунавъ извира въ предълитБ на Герма
ния (оть планината Шварцвалдъ), протича презъ
Баденъ, Вюртембергъ и Бавария, пресича северния
край на Австрия, напоява най-южнитъ пред-впи на
Чехославия, раздъля съ водите си на две половини
Унгария, навлиза въ северо-източната часть на Юго
славия, омйва брътоветБ на България и Ромжния,
и презъ територията на последнята се влива въ северо-запацната часть на Черно море презъ три ржкава — Килийски, Сулински и Св. Георги. Дължи
ната на Дунава се измерва 2890 километра, отъ
които — започвайки отъ градъ Улмъ (Вюртембергъ)
— 2600 еж плавателни. По течението си той приема
ВОДИТЕ на окопо 120 притока, отъ които половината
еж значителни по големина и много отъ ГБХЪ плава
телни. Ц-БЛИЯТЪ дунавски басейнъ възлиза на 817,000
квадратни километра. Тая велика ръка очертава една
часть отъ северната граница на Балканския полуостровъ и въ сжщото време служи за северна гра
ница на нашето отечество — отъ устието на р. Тимокъ до селото Турски-Смилъ (западно отъ Тутраканъ), на едно протлжение отъ 397 километра*).
*) Преди Балканската война, Дунавъ е служилъ за
граница между България и Ромжния отъ р. Тимокъ до 2 ки
лометра източно отъ Силистра — едно протяжение оть 471
километьръ.

ДУНАВЪ.
Широчината на Дунава се мъни отъ 75 метра
(при гр. Улмъ) до 2000 метра (при устието на ръка
Цибъръ). Най тъсенъ при нашатъ* брътове той е
при Видинъ (около 700 метра). Дълбочината му е
сжщо доста променлива и играе между 3 и 12 ме
тра. Най дълбежъ е при ЖелъзнитБ врата — около
50 метра. Наклонътъ на Дунава при българскигв
брътове е малъкъ: 1 : 40000 или единъ метъръ наклонъ на 3*85 километра, обаче следствие на голъмото количество вода, която влачи, течението му е
бързо — 43 километра на часъ. По течението на
Дунава но край нашата граница се наброяватъ до
90 островчета, добре залесени; тъ често се мъняватъ по големина, форма, даже и по брой. Дуна
вътъ е плавателенъ презъ по-голъмата часть на
годината. Не е плавателенъ сръдньо три месеца
презъ годината, когато замръзва или влачи големи
ледени маси, пречащи на движението.
Ржкавитъ на Дунава образуватъ блатиста делта,
която заема площадъ около 2700 квадратни кило
метра Крайнитъ ржкави на тази делта отстоятъ наоколо 90 километра единъ отъ другъ. Най-северниятъ отъ тъхъ — Килийскиятъ, — който дЪли Ромжния оть Бесарабия, е най-голъмъ и презъ него
се излива въ Черно море 63% отъ Дунавската вода,
обаче той не е най-плавателния, защото е бързотечащъ. Той е най-плиткия отъ ржкавитъ и при вли
ването си въ морето, благодарение на наносигв,
които влачи, е засипалъ пространни плитковини.
Най-плавателния е сръдния — Сулинскиятъ ржкавъ,
който освенъ това е удълбоченъ искуствено по оригиналенъ начинъ отъ инженеритъ на Европейската
Дунавска Комисия, която ежегодно го подържа въ
изправность. Той е широкъ отъ 100—130 метра;
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най-малката му дълбочина по цялото му протеже
ние е 6'5 метра. Чрезъ този ржкавъ се вливатъ въ
морето 7°/о отъ Дунавските, води. Описвайки Сулинското устие, французкия географъ Реклю, казва:
„Никжде, освенъ въ устието на Кпейдъ (Шотлан
дия), човъкъ не е усггвлъ тъй удачно да се въз
ползва отъ р-Ьчнигв води
~
Третия
— най-южния,
Св. Георгиевския ржкавъ
(или Хитрилисъ), презъ
който се влива останалата
вода на Дунава (30%), е
дълбокъ отъб до 11 метра,
но при вливането^_си—въ
морето~~й11а~тГлйтко насиггаткт-яъ^но-и-низки^бЕ^ГОЗе——гЧрезъ^тритЧГси -ржкава Дунавътъ отнася въ
Черно море сръдньо 7СОО
кубически метра вода въ
секунда (най малко 4500
кубически метра) и сръдньо годишно 60 милиона
тона ланосъ. Тая мощна
р^вка, която излива въ
морето почти два пжти
по«вече вода, отколкото
ВСИЧКИТЕ р^ки на Фран
ция, пренася всЬка годи
на такова количество наносъ, че отъ него може
ежегодно да се създава
земя отъ б квадратни ки
лометра повърхность съ
10 метра дебелина. Тази
грамадна маса отъ пъхъкъ
и глина се отлага въ бла
тата и по бреговете на
делтата и макаръ да се
разпределя по доста зна
чително пространство, все
пакъ ежегодното увеличе
ние на делтата е очевидно.
ДревнигБ народи забеля
зали това явление и се по
бояли да не би Евксинския
Понтъ постепенно да ста
не плитъкъ и да се изпъл
ни съ пъхъчни насипи, но
моряиитъ могатъ да бждатъ спокойни, поне за на
стоящето сжществуване на
земния шаръ, защото спо- Дунавски вЪтроходъ на котва;
редъ думите на Реклю, *)
Рис.
ако увеличаването на Ду
навската делта отъ наноСИТБ продължава да отива въ тая пропорция, то
Черно море би се напълнило съ пъсъкъ едвамъ
следъ 6,000,000 години, но Змеиския островъ, който
сега отстои отъ сушата на 40 километра, следъ нъколко столетия може би ще се присъедини къмъ
материка. Голъмата трижгьлна площадъ, която Ду
навътъ е подарилъ на материка се е показала отъ
водата само на половина; езерата — остатъците на
древнигк заливи, солената вода на които малко помалко се промънява на сладка и блуждающитв по
тоци. които при всвко разливане на ръката измънятъ своето течение, правятъ тази площадъ обща
*) Реклю — „Всеобща география", томъ |, стр. 163 и
164. С. Петербургъ 1876 год.
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собственость на материка и морето. Само нъколко
по-възвишени мъста, които преставляватъ отъ себе
си древнитЬ морски брътове, се подаватъ надъ това
пространство отъ тиня и камъшъ и еж обрасли съ
гжети гори отъ джбъ, бр-Бстъ и букъ ТБХНИТБ групи
показватъ местата на различните ржкави на ръката,
които ирор-Бзватъ делтата съ СВОИТЕ дълги извивки,
често измънящи своето на
правление.
Икономическото зна
чение на р%ка Дунавъ за
страните, презъ които той
протича съ плавателната
си часть, е много голЯмо.
Чрезъ своите ефтини и
удобни водни съобщения
той подпомага вносно-износната търговия на прибръжнчгБ държави, като
въ сжщо време имъ дава
и единъ изходъ къмъ Черно
море. Дунавътъ, посредствомъ Черното море, скжсяаа и улеснява пжтя и тър
говията между централна
Европа и Мала Азия. Ний
— българитв—можемъ да
се считаме щастливи, че
упираме съ брътовегв си
до неговото ср-вцньо пла
вателно течение. Гой ни
прибпижава къмъ централ
на Европа, което е отъ
много голямо стопанско
значение за отечеството
ни. Бждащето негово зна
чение за насъ изглежда
ще бжце още по гоггвмо.
Следъ прокопаването на
канала между Реинъ и Ду
навъ, ний ще улеснимъ
връзката си и съ западна
Европа и вероятно ще се
открие единъ косвенъ излазъ за насъ къмъ при
станищата на Ламаншъ и
Северното море, тъй като
чрезъ новия каналъ отъ
пристанищата на Дунава
по вода ще може да се
достигне Ротердамъ.
Дунавътъ ни дава из
оть Не. Лингоровъ — Русе. годи и въ военно отноше
ние — той затруднява не
приятелското минаване на
границата въ време на война. Българскиятъ брътъ
е по високъ — той е командующъ. Спрецъ професоръ Иширковъ, само около 80 километрова ивица
отъ нашия Дунавски брътъ е низка и дава възможность на неприятеля да премине у насъ. Обече. като
се вземе предвидъ взискателниятъ изборъ въ свръзка
съ изискванията на стратегията и тактиката, дължи
ната на ивицата пригодна за преминаване на Ду
нава отъ северъ къмъ югъ, се скжсява още повече.
И тъкмо по тия стратегически мъста, кждето Дунава
може да се премине еж възникнали градоветъ Видинъ, Ломъ, Оръхово. Никополъ Свищовъ, Русе,
Тутраканъ и Силистра*).
*) Д-ръ Иширковъ— .България". София 1910 г., стр. 12.
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лико-Британия, Франция, Италия и Ромжния. Съглас
но пъкъ чл. 219 отъ сжщия договоръ, Дунавътъ
се обявява за международенъ и отъ гр. Улмъ (Гер
мания) до Браила, кжцето
, започва компетентностьта
на Европейската-Дунавска
Комисия. Въ тая часть —
отъ гр Улмъ до Браила,
съгласно чл. 230 отъ сжшия договоръ, той оста
ва подъ управлението на
друга комисия, наречена
Международна Дунавска
Комисия, състояща се отъ
двама представители на
германскигв крайбрежни
държави, по ецинъ представитель на всека друга
крайбрежна държава и по
единъ представитель оть
всвка некрайбр"Ежна дър
жава, която ще се пред
ставлява за въ бждаще въ
Европейската Дунавска, Ко
мисия.
По тоя начинъ следъ
Европейската война, ця
лата плавателна часть на
Дунава — отъ гр. Улмъ до
Черното море — се призна
за
международна и сво
Сигналната кула на Дунавската флотилия въ Русе.
бодна
за корабоплаването
Рис. оть Яс. Лингоровъ — Русе.
на всички нации.

До европейската война, Долниятъ Дунавъ
оть Браила до морето —
бе неутраленъ и отъ него
можаха да се ползуватъ
всички нации. Той се нами
раше подъ управлението
на Европейската Дунавска
комисия, създадена съ чл.
16 отъ Парижкия договоръ
отъ 1856 год., съ цель да из
вършва необходимите ра
боти по регулирането на
ржкавитЪ, да ги подържа
плавателни и да се грижи
за най-рационалното имъ
използване. Въ тая коми
сия участвуваха представи
телите на Франция, Герма
ния. Австро-Унгария, Ан
глия, Италия, Русия, Тур
ция и Ромжния. Тя сж.ществуваше като самостоя
телна политическа едини
ца, имаща свой флотъ,
свое знаме и бюджеть.
Съгласно чл. 229 отъ
Ньойския договоръ за миръ,
подписанъ презъ септемврий 1919 год., Европей
ската Дунавска Комисия
продължава да упражнява
правата си, които е имала
преди Европейската война,
обаче временно само отъ
представителите на Ве-

Варна, 8. III. 1925 г.

Б. Станевъ.

ЗА РИБОЛОВА ВЪ ОТКРИТО МОРЕ.
У насъ напоследъкъ доста често се заговори
за риболова далечъ оть брътоветЪ — за риболова
въ открито море. Често пжти се разправя за сред
ствата, съ които се извършва тоя ловъ и за богат
ствата, които се добивать оть него, безъ да се има
ясна кртина за сами ГБ уреди, които служатъ за до
биването на тия богатства.
Като се има предвидъ горното, ще бжде инте
ресно да направимъ единъ, макаръ и бъгълъ погледъ на тия инструменти, като се спремъ малко
по-подробно на добилия днесъ широко употребле
ние ловъ съ влачущи се дънни мрежи".
Риболова въ открито море се извършва въ за
висимости отъ вида на рибата — цель на ловидбата
и оть характера на морското дъно: А) съ вждици,
Б) съ свободно плаващи мрежи. В) съ влачущи се
дънни мрежи и Г) съ влачущи се мрежи по повърхностьта на водата.
Я. Риболовъ съ вждици.
Риболова съ вждици бива: риболовъ съ вж
дици поставени неподвижно и риболовъ съ вждици,
които се влачатъ съ помощьта на разни видове
кораби.
Примамката, която се поставя на ВЖДИЦИТБ,
самия видъ и големината на последните и сезона
на употребление зависятъ отъ рибата, която ще
.бжде цель на ловидбата.

Б. Риболовъ съ свободно плаващи мрежи.
Риболова съ свободно плаващи мрежи се със
тои въ това. че въ морето на вероятните пжтища
на рибата, се поставятъ цъли свободни плаващи
стени отъ мрежи, въ които рибата се лови, като
се напъхва въ очите (дупките) на мрежата. Голе
мината на ОЧИТБ на мрежата, както и дебелината
на памука (конците) отъ които е направена тя, за
виси отъ вида на рибата, за която еж предназна
чени тия мрежи.
За усп-вшенъ риболовъ съ тия мрежи, се из
исква добро познаване на местните сезонни усло
вия на морето, както и добро знание начина на жи
вота на рибата, която ще ловимъ, за да знаемъ
кога, кжде, въ каква посока и на каква дълбочина
да поставимъ мрежите.
В. Риболовъ съ влачущи се дънни мрежи.
Сжщностъта на риболова съ влачущи се дънни
мрежи се състои въ това: една торба отъ мрежа
се влачи по дъното и събира въ себе си всички
срещнати незакрепени предмети, въ това число-и
рибите, които живеятъ по дъното или непосредвено до него.
••••--'. » \
Тоя ловъ бива два вида;"!) съ мрежи, който
се влачатъ ^отъ два кораба и. 2) съ мрежи,-които
се влачатъ оть единъ корабъ.
^о;.^г: ,? , ж
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1) Риболовъ съ мрежи, които се влачатъ
отъ два кораба.
^ Мрежигв за тоя-ловъ се състоятъ отъ една
торба Т (фиг. 1) съ малки крила (по подобие на
нашия грибъ). Къмъ свободните краища на кри' лата се прикрепватъ дълги вжжета. другите краища
на които биватъ неподвижно
съединени къмъ два
еднотипни кораби (С С1 фиг. 1), които теглятъ
мрежата.

При влаченето на мрежитв .отъ единъ корзбъ
се постига икономия, понеже се купува и се. по
държи единъ ..сждъ и се наема само единъ.екипажъ ; маневрирането при работа е много по-удобнр
и при различна големина на сжда, движенъ съ "ма
шини, можемъ да увеличимъ самитъ мрежи.
. Района на действие е: въ ширина РР1 (фиг. 2)
— около 25 метра и височина около 4 метра. ; 1,

Фиг. 2 . . . . . - • • • ;

Фиг. 1.

По долния край на устата на торбата има тяжести, а по горния — поплавоци (обикновенно гжби),
разположени така, че въ спокойно състояние въ
водата, както и при движение съ скорость 1—2 мили
въ часъ, устата на торбата да остава отворена и
_долния й край да се влачи по дъното. Горната часть
на торбата е по-дълга и къмъ устата се издава напрецъ, като сенникъ (като козерка, като стръха).
При движение, вследствие тегленето, устата на тор
бата взема почти елипсовидна форма съ височина
около 2—3 метра.
Тия мрежи въ различнигЬ страни иматъ раз
лични наименования; така напр. по крайбрежията
на Далмация ТБ се казватъ „Кочи", въ Италия —
„Паранца", въ Франция — „Ье тПех-Воеиг" или само
„Воеит", а въ Германия — „Курре". У нась е въз
прието името „Кочи".
Силно развитъ риболовъ съ „Кочи" има по
крайбрежията на Далмация и на Италия.
2) Риболовъ съ дънни мрежи, които се
влачатъ отъ единъ корабъ.
Тоя риболовъ се извършва: а) съ „бимъ-трала"
'И б) съ мрежи съ дъски.
а) Риболовъ съ „бимъ-тралъ".
Тоя уредъ се явява самостоятелно и не се е
съвършенствуваль. Има слабо стопанско значение.
Той се състои от . една рамка, която служи
'и за уста на мрежата. Отвора въ широчина е Ю
до 12 метра и е въ зависимость отъ големината и
здравината на рамката. Съ дълги вжжета тая мрежа
се влачи отъ единъ корабъ и е много непрактична:
;
малка е по размери, особено въ височина и е много
.неповратлива при работа.
б) Риболовъ съ дънни мрежи съ дъски.
Тоя ловъ се извършва: I- съ отъртрала и II. съ
трала на Ущпегоп-ВаУА.
I. Риболовъ съ Отъртралъ.
;
Подържането'на два кораба съ два екипажа
.при работа съ кочйтъ е било съвсемъ непрактично
и ле-икономично, затова поСледнитъ, кочйтъ, се
•видоизмънятъ и се създаватъ уреди, влачени отъ
чединъ; корабъ.
Това се достига, като къмъ края на торбата
(при устата, при отвора й) се поставятъ две дъски,
•които се поставятъ така, че прййвижение^апредъ
<се стримятъ да се раздалечать; тия дъски гсе вла'чатьазть^зединъьжор^бъ.
•'-.-•' *•'
^ 3

-,

На фигура 2 имаме: Т — торбата, Р и Р1 дъс
ките, С — кораба, РС и РгС — вжжета, които съединяватъ кораба съ ДЪСКИТЕ.
Тукъ двете дъски, влачени отъ единъ корабъ,
замъстятъ двата кораба, които влачатъ мрежата;
освенъ това, при правилно пущане на мрежата съ
необходимите дължини на вжже, мрежата върви
винаги отворена
Хоризонталния районъ на действие при кочйтъ
(АВ фиг. 1) е около 50 метра, а при трала (РР1
фиг. 2) е около 25 метра.
Влаченето на тия мрежи става отъ специални
кораби (С фиг. 2), които се казватъ „трални ко
раби", „тралери" или „Шалютие".
Тия кораби иматъ приспособпения за спущане
и вадене на мрежите и за просушаване на послед
ните. Тъ иматъ складове за риба, за ледъ, за соль
и за мрежи. Обикновеното спущане и вадене на
трала става по пъпата страна на кораба. При дви
жение напрецъ, мрежата остава точно задъ кораба,
Самитъ трапни кораби тръбва да бждатъ мореходни и здрави, защото съ тъхъсе риболовствува
далечъ отъ бръга, стоятъ въ морето съ седмици,
презъ което време често имъ се случва да водятъ
борба съ стихията. Предъ видъ на това, ТБ се явяватъ спасителни кораби за всички търпящи бед
ствие въ морето.
Корабитть еж снабдени съ безжиченъ телеграфъ, съ който своевремено се съобщава за ре
зултата отъ лова и за рибата, преди още тя да е
стигнала до бръга. По тоя начинъ можемъ да си
обяснимъ защо рибата, донесена отъ тралера сутриньта, до 3 ч. сл. пл. е вече разтоварена, сорти
рана, опакована и натоварена на трена.
II. Риболовъ съ трала Винеронъ-Даалъ.
При по силното развитие на тралния ловъ се
замисля за неговото усъвършенствуване. Въ това
отношение по-сполучливи резултати еж дали ОПИ
ТИТЕ на г. г. У^пегоп и Оап1 отъ Ьа КоспеИе въ
Франция.
Споредъ г. Вйнеронъ, кочйтъ превъзхождатъ
трала съ това, че" района на хоризонталното имъ
действие (АВ фиг. 1) е по голъмъ отъ тоя на отър
трала (РР1 фиг. 2)," а отъртрала превъзхожда ко
чйтъ съ това, че той се влачи отъ единъ корабъ,
при което, като се използва" машината като двига
телно средство, самия"к:отъртралъ може да бжде
много по^голъмъ.
" "'••
При кочйтъ и отъртрала той намира общъ недостатъкъ, че при влаченето, вследствие на опъванетб, устата на торбата взематъ" форма на елипса
съ ^сравнително низка височина, т. -е. той намира,
че района на действие
въ височина е малъкъ. Тия
данни споредъ него1; еж най сжщбствени. _ч
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Като е взелъ подъ внимание поменатите по
ложителни и отрицателни качества на КОЧИТБ И на
отъртрала, г. Винеронъ направилъ типъ тралъ, известенъ подъ името „ Винеронъ-Даалъ".
ДъскитЬ (РР1 фиг. 2), които еж непосредствено
до устата на торбата при отъртрала, тукъ еж из
местени далечъ напредъ (АВ фиг. 3). ДЪСКИТЕ еж
съединени съ мрежата съ вжжета.

Фиг. 3.

Височината на отвора на мрежата при отър
трала зависи оть големината на дъските. Понеже
при тоя типъ тралъ, дъскиттз еж далечъ отъ мре
жата, то твхната (на дъските) големина може да
бжде много по-малка, което пъкъ прави работата
по-лека и по-икономична: при по-малки дъски съ
противлението се намалява и при даденъ двигатель
ще може да се тури по-гол^ма мрежа.
За да се увеличи височината на отвора на
устата, г. Винеронъ поставя едно допълнително вжже,
което опасва надлъжъ ц-влата мрежа по средата
(при уредъ бъ работа — вжжето стои почти хори1
зонтално),
сжщото се съединява съ раменетъ ЛА
и ВВ1 (фиг. 3) и приема цялата сила за влчене на
мрежата.
При отъртрала движението на кораба чрезъ
вжя:етата се предава на дъскитъ, които отъ своя
страна чрезъ вжжетата, които образуватъ устата на
торбата, влекатъ ц-влата мрежа. При това теглене,
както се каза, се намалява височината на устата.
Вжжето, поставено отъ г. Винеронъ, приема
ц-влата сила на теглене и оставя устата на мрежата
да се разтваря сравнително много по-спокойно ида
се догтигне вксичина на отвора на устата на тор
бата до 8—9 метра
При голъмина на рамената АА1 и ВВ1 (фиг. 3)
района на действие въ ширина е около 60 метра.
При тралния ловъ гжбитв се зам-Бегватъ съ
стжклени кухи шарове, увити съ мрежа, които даватъ добри резултати.
Г. Риболовъ съ влачущи се мрежи
по повърхностьта.
Поменатитъ до тукъ уреди служатъ за рибо
ловъ иа дънни риби или на такива, които жив-вятъ
постоянно или въ даденъ сезонъ близо до дъното.
Напоследъкъ се правятъ опити за добиване
добри резултати съ повърхностния тралъ, при ко
гото горния край на мрежата се движи по повърх
ностьта на водата. На практика, обаче, тукъ се
среща едно неудобство: повърхностния тралъ ще
върви точно задъ кораба, т. е въ место, кждето
рибата е вече розгонена. За да се избътнатъ тия
неудобства, правятъ се опити, като ДЪСКИТЕ се закрепватъ по начинъ такъвъ, че цълия повърхностенъ тралъ да се движи не по посоката на движе
нието на кораба, но въ страни оть него.
По тоя начинъ кораба ще може да влачи ед
новременно по две такива мрежи — отъ дветЬ си
страни по една.
Близкото бждаще ще ни покаже какви ще бждатъ практическите за риболова резултати.
Оть тия, накаръ и кратки бел-вжки за трал
ния ловъ, ний виждаме, че риболова съ*тралнитБ
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мрежи се извършва не съ рибарски лодки или»
ветроходи, а съ модерни специални параходи и,като така, той, риболова, може спокойно да се откжене отъ бръта и да пренесе въ открито море, ськоето ще се използвать и благата, чужди за при
бръжния ловъ. Риболова край Зръта, трае съ ча
сове, а тоя въ откриго море, продължава съ дни
и съ седмици.
При прибръжния ловъ се използвать благата
въ една тЬсна ивица край бръта, а при тоя въ от
крито море — тия на обширното общо свободно
море, дето нъма международни граници. При ра
бота далечъ оть бръта, решающи фактори еж: смълостьта, умението, похватностьта и изкуството въ
работата. При риболова на открито море се лрилагатъ средства, които замъстватъ или улесняватъ гру
бата физическа работа и даватъ възможность съ
по-малко хора да се извърши по-голъмъ новъ; за
това пъкъ тия по-малко хора тръбва да бжчагъмного по-добри общи и специални работници отъ
тия, що изгьршватъ прибръжния ловъ.
Това е отъ особено голъмо значение за ржководния персоналъ. Търговския харзктеръ на ц-влата'
работа не позволяватъ на единъ рибарски параходъ
да има отд-вленъ специалистъ капитанъ и отд-вленъ
ржковоцитель на риболова.
Капитана на парахода самъ ржководи лова и
се грижи за доброто му запазване до пристигането
му въ пристанището; моряците еж и рибари.
Самия характеръ на работата изисква, щото
всички, които взематъ участие въ произвежданетона риболова въ открито море да бждатъ, преци
всичко моряци и да притежавн.тъ въ голема степенъ всички дейни качества, които еж неразделно
свързани съ понятието морякъ Капитана на пара
хода требва да владъе всички познания, които му
сж_ необходими за плаване далечъ отъ брътовегв,
той тръбва да има достатъчна морска практика за
да може сгокойно да срещне бурята и съ достойн
ство да излезе отъ тая борба.
Независимо отъ горното, той тръбва да по
знава много добре живота на рибите, които еж цельна неговия ловъ, въ връзка съ мъхтнитв условия,
съ температурата на водата, съ теченията, съ вътроветв, съ соленостьта и връзката на живота на
отдълнитъ- риби.
Той требва да познава до подровности устойството на мрежите, твхното поддържане, пазене и
закърпване ; той тръбва да си служи съ тъхъ до
степень на виртуозность.
Отъ личностьта на капитана, отъ неговия ха
рактеръ, отъ неговото умение и отъ изкуството му
по специалностьта зависи въ голема степень и ре
зултата на работата — добъръ ловъ при запазени
уреди и инструменти
При морския риболовъ капиталиста — арматьоръ, майстора и работниците образуватъ едно
цъло, между които се разпредълятъ благата добити
отъ лова въ процентно отношение, различно за
разнитЬ страни. Тукъ нъма наемодатели и наемни
работници въ смисъль на надничари.
Като оставимъ прибръжния ловъ за отдълнигврабари и за незакрепналитв и по-бедни рибарски
кооперации,- време е вече у насъ да се тури- на
чало на риболова въ открито море съ специални
рибарски параходи.
Отначало ще еж нуждни по-голъми капитали,
но при правилна организация, добро и умело ржко'
водство и при добри изпълнители, тия капитали ще
се рентиратъ добре и ще възнаградятъ щедро рис
ковете на тия. които ще турятъ начало на рибо-лова въ открито море у насъ.
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Мичманъ Пецовъ, Г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТОНАЖЪ НА НАШИЯ ФЛОТЪ.
Всички кораби на една държава образуватъ
нейния флотъ. Споредъ назначението си флота се
разделя:
1) Търговски,
2) Рибарски,
3) Воененъ.
Търговскиятъ флотъ на ецна страна, образуватъ
ВСИЧКИТЕ кораби, които иматъ прЪкото назначение
да обслужватъ търговскигв интереси на страната
по море т. е. да пренасятъ по вода стока и пжтници.
Рибарския флотъ образуватъ всички кораби,
които иматъ назначение да обслужватъ рибарство
то по море, т. е. които служатъ за ловене риба
въ морето.
Военниятъ флотъ, — това еж всички кораби,
съ които се води войната по море.
Назначението на единъ воененъ флотъ е
следното:
1) Да запазва морското надмощие и влияние
на страната,
2) Да пази бръговетв на страната, отъ къмъ море,
3) Въ време на война да усигурява свободенъ
пжть за своите търговски кораби, а да пречи на
морската търговия на противника т. е. да покрови
телствува търговския флотъ
4. Яко страната има колонии да поддържа по. стоянна връзка между метрополията и КОЛОНИИТЕ.
Споредъ инициативата и капиталитв търгов
ския и рибарски флоти могатъ да бждатъ частни
или държавни. Съ малки изключения почти всички
търговски и рибарски флоти еж частни, т. е. кора
бите принацлежатъ на частни лица или дружества.
Държавни търговски флоти се срещатъ твърде
ръдко. До преди войната държавенъ търговски флотъ
имаше Русия—тъй наречения Доброволчески флотъ",
който обслужваше търговските сношения на Русия
съ далечния истокъ.
Такъвъ е търговския флотъ и на Ромжния,
който обслужва търговските й интереси по Ду
нава и моретата.
Следъ голъмата руска революция целия и тър
говски флотъ стана държавенъ.
Военнитъ флоти на всички страни еж държавни.
Нашия търговски флотъ е образуванъ отъ нъколко кораба, които обслужватъ търговията ни по
Черно Море и Дунава. Споредъ това той се раз. деля на две:
1) Черноморски,
2) Дунавски.
Началото на националния ни черноморски тър
говски флотъ е сложено въ 1896 г, съ създаването
на първото българско търговско параходно дру
жество, назовано „Постоянство". До 1921 год.. той е
. броялъ 6 пасажеротоварни кораби съ единъ тонажъ около 7000 тона.
Днесъ той е намаленъ на 5 парахода съ единъ
тонажъ около .6300 тона. Намалението се дължи на
потъването на парахода „Борисъ", който презъ 1921
година, реквизиранъ отъ френскитъ окупационни
войски, беше блъснатъ отъ единъ воененъ руски
транспортъ и потъна, предъ Севастополъ.
Назначението на черноморския ни търговски
"флотъ е да обслужва търговскитъ ни сношения:
1) между нашитъ пристанища, 2) между нашити
пристанища и Цариградъ, и 3) съ нЬкои отъ при
станищата на Архипелага, съ които е свързана на
шата износна търговия. Износа, който се извършва
съ него може да се раздвли на две категории:

1) Сурови материали: зърнени храни, тютюни,
добитъкъ, кожи и пр.
2) На индустриялни: брашна, кашкавалъ, си
рене и цр.
И еднитъ и другитъ еж продукти отъ нашето
земледълие и скотовъдство, обаче първенство държатъ продуктите отъ първото, главно храните и
тютюна, Износа е сезоненъ и се извършва масово.
Презъ тоя сезонъ нашия търговски флотъ се
оказва малакъ за да извърши целия износъ и ста
ва нужда да се прибъгва къмъ помощьта на чужди
кораби.
Нашия черноморски флотъ има голъмо значе
ние, какго за културния, така и за стопанския ни
животъ. Какво е неговото значение за икономичес
кия ни и стопански животъ, лесно можемъ да видимъ отъ следния фактъ. До основаванието на на
шето търговско параходно д-во въ 1896 г. цълия
нашъ износъ се е извършвалъ отъ параходитв на
чуждитЬ дружества: английски, френски, австрийски,
гръцки и др. Навлата, които ТБ еж налагали еж
биле неимоверно големи. Следъ създаването на на
шия търговски флотъ навлата еж спаднали съ око
ло 50%.
Дунавскиять ни търговски флотъ се състои само
отъ нъколко катери и шлепа, притежание на частни
собственници. По големината си той е незначителенъ и далеко неможе да изпълни своето назначе
ние : обслужване търговските ни пристанища: Русе,
Свищовъ, Ломъ, Вицинъ и подържене връзка съ кул
турния западъ, огъ гдето България прави една голъма часть отъ своя вносъ. Напоследъкъ се гово
ри много за създаване на държавенъ търговски ду
навски флотъ. обаче както повечето добри морски
идеи, изглежда, ча и тя ще бжде оставена за поблагоприятни времена. Тия времена отдавна еж
дошли, обаче ние българите по отношение на мор
ските въпроси сме си кжсогледи и не можемъ да
ги забележимъ.
Рибарскиятъ ни флотъ е миниатюренъ и се със
тои изключително отъ нъколко десятки гребни
лодки и нъколко малки ветроходи. По-голъмата
часть огъ ТБХЪ е съсредоточена въ най-голъмото
ни рибарско пристанище — Созополъ, а останалата
часть разпиляна по малко въ Варна, Месемврия,
Анхияло, Бургазъ, Василико и Ахтополъ и нъкои
малки крайбръжни селища.
Нуждата въ насъ за създаване на единъ подобренъ рибарски флотъ, е голъма и наложителна.
Българския рибаринъ очаква рибата сама да дойде
и влезе въ мрежата му и ако тя не дойде мре
жите му оставатъ празани. Отъ тукъ се е създала
несправедливата българска поговорка, че риболовството е било кумаръ. Модерното риболовство препоржчва рибата да.се дири навжтре въ морето. За
това еж нуждни специални кораби. Днесъ, съ това
примитивно ловене, годишно въ България се улавя
около 2 милиона килограма риба, обаче за да се
удовлетворява нуждата на населението, става нужда
да се внася отвънъ годишно още около 2х/г милиона
кгр. Изчислено е, че ако ние усилимъ нашето ри
боловство съ нужднитъ рибарски кораби, годишно
ще може да се лови .около 12 милиона кгр., т. е. б
пжти по вече отъ това, което се лови сега. Тогава
не ще има нужда да внасяме риба отвънъ и да я
ядемъ като луксозна храна, а ще имаме единъ излишекъ, който ще може да се изнася.
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Картина отъ Ал. Мутафовъ.
Ем. Мутафовъ.

НА

Б Р Ъ Г А.

— И сега живо възставатъ тия спомени въ
въображението, разказваше професорътъ, и извиквать преживънитв тогава чувства.
Сед-вхме ний на високия брътъ на морето —
азъ и тя, другарката на младинитв ми.
Стихнало бъ всичко въ попдневния пекъ на път
ния день: Морето притаило дъхъ не шава, само
плисъкътъ тамъ долу по равния пъхъкъ напомня
подвижностьтаму. Въздухъть замр^лъ въ мъртва
тишина, прекжсвана изредко отъ писъка на една
чайка.
Бъ тежко, като да притискаше нъщо тъпото..
На хоризонта се появи черъ облакъ. Той се
приближаваше съ необикновенна бързина, растеше
и задаваше страхъ. Морето прие тъмнозеленъ цвътъ,
който придаде на картината мрачно величие. Ня
колко рибарски лодки се отправиха бързо да се
скриятъ въ пристанището. Мълниеносниятъ облакъ1
се надвеси надъ главитъ ни, но въ въздуха не бъ
настанала промъна.
— Професорътъ млъкна, като да бъ го наве
стила нерадостна мисъль. Надя, която седеше до
прозореца и гледаше морето утихнало въ ведрата
лЬтна вечерь, се обърна къмъ него:
— Е после?
— Разказвайте, подкани Жана — хубавата со
фиянка, която прекарваше лъгото край море. Тя го
слушаше, и очигв й искр-Ьха съ изразъ на съчув
ствие. Топлотата на тона, съ който тя заговори, се
отекна въ душа му и той продължи:
— Изведнажъ духна силенъ вътъръ, и повърхностьта на морето се раздвижи, като по заповъ*дь
на Бога. Прошари се съ разп-внени вълни, които
се гонъха въ изпревара и все по вече се увелича
ваха. ТЬ идваха, идваха катъ хиляди, бели лебеди
по мрачните морски води, опжтили се да дойдатъ
при нази.
Закапаха едри капки и докатъ успъемъ да се
подслонимъ . подъ стр-Бха, се превърнаха на проливенъ дъждъ.
По необозримата ширъ на морето можеше
добре да се наблюдава, бурята какъ наближава.
До часъ картината съвсемъ се измъни. Цълото
море, разпънено, бе въ движение. ВЪЛНИТЕ дости

гаха бр^га и съ ревъ се хвърляха на него,.като даискаха да залеятъ цътгата суша. Струваше ми се г
че този ревъ изхожда изъ недрата на земята и аха,
ще рухне ц-влата земя.
Една отъ рибарскигБ лодки не бе успъла да
се скрие въ пристанището. Тя ту се показваше на'
гребена на вълнитъ, ту се изгубваше отъ предъ
очи. Каква смълость и хладнокръвие, колко упорити
бъха плувцитЬ въ борбата съ тазъ стихия!
(
Дълго се взирахме ний въ развълнуваното море
и се вслушвахме въ рева на сърдититъ' вълни.
Сладката мжка на раздъла, що сподъляхъ съдругарката си преди часъ, се превърна на тревога*
— Мили мой, обърна се тя пребледн-вла къмъ
менъ. . . г\зъ незолно бъхъ й хваналъ ржката и
сега н^жно й стискахъ пръститъ — разбирахъ въл
нението й.
— МИЛИ МОЙ, повтори тя утре азъ тр-вбва дапжтувамъ . . . ела и ти . . .
Азъ мълчахъ, нищо не отговорихъ. И защо не
отговорихъ ?...
Котато дъжда спре. ние се бавно опжтихме
къмъ дома.
Тогава бъхъ студентъ... „Разбирате ли?" каза*
той — фраза, която бъ1 свикналъ често да повтаря.
Въ сжщото време веждите му се изкривиха и ли
цето му доби сурово изражение. Той млъкна.
— На другия день замина ли тя?
Професорътъ мълчеше.
.
— Все тъй развълнувано ли бЪ морето.
И безъ да гледа на това, че той поклати глава,като да искаше да отговори, Жана добави:
— Не можеше ли по суша да пжтува?
Последниятъ въпросъ той и не доизслуша.
— Да, съ параходъ „София", казваха току-що»
купенъ тогава, за да обслужва по българския чер
номорски брътъ. Той е малъкъ, едва 250-тоненъ,но какъ безстрашно се впусна всредъ бурното море!
» :. —.• Малъкъ, но устойчивъ. Миналата година съ
него пжтувахъ до Месемврия, каза Надя, пооправи
,си роклята и се облакати на прозореца.
—- И Ви я оставихте да пжтува сама въ тако-~
ва време, Ви който... Не се доизказа Жана, чиито*
широко отворени очи изразяваха недоумение.
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— Оставихъ ли я азъ? Нима не я обичахъ?...
Тя бе учителка. Ваканцията бъ изтекла и тръбваше
да замине за местоучйтелствуванетб си.
Бавно се ЗаотдалечИ параходьтъ, азъ я неизпуШахъ отъ очи. Спръла тя на борда бЧ впила потледъ въ менъ — гледахме се двама и не мжката
на раздала, не. тя бъ се слъла съ предвкусването
на ужаса всредъ развълнуваното море.
Когато „София" изви край кулата на вълно
лома и се впусна въ откритото море,' посрещнаха
го вълните. Налитаха на него и го залюшкаха като
пиянъ, но той смЪло пореше ВОДИТБ.
— Колко страшно е било! Въздъхна Жана.
На сушата й н » по-малко страшно. Язъ тръгнахъ по брега, следъхь парахода, докатъ' се закри
и после се изкачихъ на високия ридъ отсреща, за
да гледамъ отъ тамъ.
Следъ н-Ьколко дни получихъ писмо отъ нея,
но не бъхь спокоенъ. Какви не мисли, сега пъкъ
отъ другь. родъ — дали не се е разЗолъла, защо
не отидохъ, защо я не придружихъ. Най после заминахъ при нея. Когато тя се научи за безпокойствата
ми — см-вхме се, и двамата се смихме кать деца.

— Вашето безпокойство бе' причина съ из
вестно замисляне каза Жана.
— Не, като че ли не. Колкото за морето спомнямъ си, бе ми казала, че дори морската болесть
не я хванала. Нали Ви казвамъ — смъхме се, ей
така се смихме като деца. Виждали ли сте деца на
плажа какъ играятъ, на такива приличахме тогазъ,
Надя, която бЪше се умълчала, стана, хвана
Жана за рамото, дигна възторжено глава и като
простре л^ва ржка къмъ морето, издекламира изъ
К. Христовъ:
„Мержей се бръгъ въ далечинитЬ,
Катъ вихъръ кораба лети".
Презъ широко отворените прозорци се виж
даха сапфирнитв води разделени отъ небето съ ли
нията на хоризонта, ясно очертанъ тази вечерь.
Тамъ корабъ се белееше, като мечта отъ отвъд
ните бръгове на величествената стихия. Една миноноска бързо поряща морската гръдъ прекоси и се
изгуби въ далнините, а фарътъ отъ срещния носъ
„Галата" отрази златистъ снопъ лжчи въ вечернитЬ
води на залива.
Варна, 1925 г.

ССК5и1ажхд^&г^ао^*Х*л^цзс*^^

РЛОР^СЗ-^К!

На 5 априлъ т. г. стана тържественото по
лагане основния камъкъ на първото рибарско учи
лище въ България, което се строи на островъ
„Св. Кирикъ" при гр. Созополъ.
По тоя случай на мъстото бъха дошли Н. В.
Царя, министера на земледълиего г-нъ професоръ
Я. Молловъ, трима народни представители отъ Бургазската колегия, председателя на Б. Н. М. Сговоръ
;г-нъ П. Стояновъ, журналисти отъ София, Варна,
Бургазъ и много гости отъ ц-Ьлото крайбрежие.
Преди полагането на камъка Н. В. Царя дър
жа прочувствена речь и пожела щото „първото ни
рибарско училище да създаде характери по-твърди
•отъ Балкана, характери, които да овладеятъ широ
ката златна грива на Черно море, характери, които
да убедятъ българина, че морето е богатство."
Следъ тържеството на гостите бе даденъ объдъ.
Г. П.
Единъ каналъ отъ Балтийското къмъ
Черното море е проектиранъ наскоро отъ тър
говската камара на гр. Галацъ. Канала минавайки
презъ Санъ ще свърже Вайхзелъ съ Днестъръ и
Прутъ. Като вжтрешни пристанища ще служатъ
градоветЬ: Торнъ, Плокъ, Варшава, Ивангордъ, Городенка, Черновицъ, Яшъ и Кагулъ. Цълата канална
•система, включая и използуванитв парчета отъ ржкавитъ, ще достигне 2000 клм. Относно намирането
на нуждния капиталъ камарата се е изказала, че
той може да намери чрезъ доброволни събирания
на суми отъ участвуващитЬ държави, чрезъ доба•въченъ данъкъ на всички области, презъ които ще
мине канапа и най-после съ безплатната работа на
армиите. Ето защо ще требва още доста да се по
чака, докато този проектъ стане действителенъ.
Образувана'е въ гр. Позенъ една полска
-компания за мореплаване за защита на запад

ните пазари и подъ покровителството на войводите
отъ Позенъ, Померания и Катовицъ. Въпросната
компания проектира за първо време постройката
на четири парахода надъ 10ОО тона, които да пустне
въ движение между Гдингенъ и Рнглия.
К. 3.
Канала Дунавъ—Майнъ. По горния Майнъ
следъ довършването на големите силозни постройки
при Фиретъ корабоплаването е започнало наново.
До сега презъ 1925 год. състотнието на водата по
поркия Майнъ може да се смъта за благоприятно.
Може да се каже, че по Дунава не е имало ни
какво движение, защото корабигв еж се страхували
отъ замръзването му и еж се укрили своевременно
въ подходящитъ пристанища. До сега, обаче, ледъ
не е имало, вследствие на което все още се е за-:
пазило малко корабно движение. По канала Дунавъ
— Майнъ корабното движение презъ тази година
още не е прекратявано, обаче то е било твърде
слабо, по причина, че еж липсвали стоки за Дунава.
(Изъ „Напза", превелъ К. 3.)

Германскиятъ корабъ „Метеоръ", построенъ специално за морски измервания и из
следвания наскоро ще предприеме своето пробно
плаване съ научна цель къмъ КанарскитЬ острови.
Съ него ще заминатъ нъколко души професори.
Следъ завръщането си отъ това пжтуване, което
ще трае около единъ месецъ, „Метеоръ" ще за
мине за НБКОЛКО години съ една научна експеди
ция въ Тихия океанъ.
> Постройката на „Метеоръ" е привършена въ
края на миналата година, неговото водоизмъхтване
е 1200 тона, а скоростьта му — 9 мили; за неговъ
командиръ е назначенъ капитанъ II р, (Фрегатенъ
капитанъ) Шписъ.
Г. С.
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Новости изъ навигацията презъ 1924 год.
въ Германия.
Способа за пелингуване по безжицния телеграфъ е постигналъ чувствителни резултати презъ
изтеклата 1924 г. Построени еж редица нови стан
ции за безжицно пелингуввне и предпазване отъ
опасности при мъгла. Министерството на Съобще
нията се е решило да снабди съ инсталации за без
жицно пелингуване първоначално четиригв плаващи
фара на немската бухта. Докато презъ 1923 год. не
се е употребявало нигде въ немското мореплаване
безжичното пелингулане, презъ 1923 г., напротивъ,
доста кораби еж го прилагали и то съ голъмъ успЪхъ. На едно разстояние отъ 150 морски мили еж
постигнати добри резултати съ корабнитъ безжицни
пелингатори (система Те1етипкеп ОеЪе§). Разбира
се, има още да се работи върху този типъ пелингаторъ, който чрезъ малки усъвършенствувания ще
стане до такава степень простъ и лесноупотр-вбяемъ,
че въ едно скоро време може да разчитаме, какво
това спомагателно средство за навигацията ще по
стигне голъмо развитие. Обаче необходимо е, щото
участвуващите и заинтересувани кржгове да не се
впускагь лудешки при разработването на това ново
навигационно средство, а да го оставятъ да се усъ
вършенствува свободно и безъ скокове.
Еховата дъном-врна система е постигнала
тоже големи успехи въ областьта на своето разви
тие, но при все това още нЪма -случаи да се употрЪбявалъ практически отъ страна на корабигй по
добни дъномъри. За сега най-добъръ изгледъ да си
прооие пжть има еховиятъ дъном^ръ на заводите
„Атласъ" и т^зи на фирмата. „Субмарине сигналъ
корп.". Самиятъ дъномъръ се състои въ сжщность
отъ изпращачъ съ мембранова пластина, единъ
приемникъ за хващане на ехото и отъ единъ показвателенъ апаратъ, който е прикрепенъ къмъ при
емника и който позволява да се отчитатъ по него
непрекженато дълбочинигв до 200 метра. При поГОЛ-БМИ дълбочини става трудно хващането" на ехото.
Еховата дъном-врна метода на Н. Вепт ще допри-
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Изъ ОКРЪЖНО № 377.
ОТЪ 28.III. 1925 год.
До Председателите на клоновете отъ
Българския Народенъ Морски Сговоръ.
1. Миналата година, крайбрежните клонове не
усп-Бха да уредять летни ученически колонии, тази
година обаче, дългъ се налага на всички край
брежни клонове, въ сътрудничество съ тия отъ вжтрешностьта, да направятъ всичко възможно за из
пълнението на тази хубава инициатива.
Нека се има предъ видъ, че урежданието и
закрепванието на една постоянна лътна колония въ
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несе на мореплаването ценни услуги следъ като се'
поусъвършенствува още малко.
Инсталации за Крайзелови компаси и
автоматическо управление презъ 1924 г. се срещатъ по търговските кораби вече въ доста голтзмоколичество. За жалость тьхното бързо разпростра
нение се спира само поради причина на голъматаимъ парична стойность.
Немската хидрографическа, лоцманска и
безжично съобщителни служби еж развити още
повече отъ страна на морското управление. Една отъ
най добригв заслуги на немскама морска обсерва
тория презъ 1924 год. е тази по разширението на
Метеорологическата Служба, а така сжщо и служ
бата по известията за леда, които взети заедноеж тоже отъ голъмо значение за корабоплаването.
Изъ „Напза' № 52, 1924. Превелъ К. 3.

Бързоходни търговски кораби по Дунава.
Напоследъкъ се правятъ, главно отъ страна на „Ба
варския Лойдъ" гол-Ьми усилвя за да се развиятъсъобщенията по Дунава. До сега, дълги години наредъ, корабоплаването по р-вката се придържаше
къмъ старитв водни съобщителни средства, безъ да
се използва гол-вмиятъ напредъкъ на корабостоителната техника. Упоменатото д-во недавна е поржчало
два модерни, бързоходни товарни кораби, чието
предназначение е да обслужватъ главно бързитв
сточни превози. Всеки отъ тия кораби е снабденъ
съ по два безкомпресорни дизелмотора отъ по 1ОО
конски сили. Корабитъ еж 300 тонни и ще развиватъ въ тиха вода около 20 километра въ часъ;
следователно надолу по течението на Дунава ще
иматъ 25—30 клм. скорость, а срещу течението
10—14 клм. Съ въвеждането на дизелмоторигв и
масленното гориво, вмъчпо парната машина, котлитЬ
и вжглищата, се спестява твърде много отъ вм^стимостьта на кораба, която ше може да се използва
за пренасяне по-вече полезенъ товаръ, т. е. тия ко
раби ще могатъ да взематъ относително по-вече
стока. Разстоянието Регенсбургъ — Виена тЬ ще
преминаватъ въ единъ день, а това между Реген-сбургъ—Буда-Пеща въ два дни.
Г. С.

всвко м-Ьсто на морския брътъ, би допринесло из
вънредно много за популяризирането на тия м-Ьста'
между населението отъ вжтрешностьта на страната,
а това би имало за последствие постепенното преобръщане на крайморскигЪ населени м-вста въ хуба
ви и добре посещавани морски курорти.
На първо време клоноветБ тръбва да урежцатъ малки колонии, поради слабитъ материални
средства, съ които разполагатъ и поради липсата
на опитность. Въ това отношение Гл. Упр. Твло
см-вта, че вевка една колония, за сега, ще тръбвада се състои ср-вдно отъ 20—30 деца и само при
особенно благоприятни условия това число може
да се увеличи до 50.
За обзавеждането на колонията, съответниять'
крайбръженъ клонъ ще требва да пожертвува ако*
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< не всичките си налични средства, то поне ПО-ГОЛ-Бмата си часть отъ тЬхъ. Нека се помни, че набавениятъ тази година инвентаръ, идущата година
твърде много ще улесни уреждането на колонията,
която по такъвъ начинъ отъ година на година ще
-се обзавежда все по-Добре и по-нашироко.
Вжтрешниятъ клонъ, откждето ще се образува
^групата колонисти, сжщо така ще требва да по
жертва всичкигЬ си или по-гол-Ьмата часть отъ СВОИТЕ
, налични, средства, за да подпомогне съответниягь
•. крайбрЪженъ клонъ за обзавеждане на колонията.
. Макаръ изразхоовалъ всичките си средства, вж
трешниятъ клонъ ще спечели извънредно много въ
• морално отношение, ако децата на М-БСТНИГБ граж
дани, по вината на Б. Н М. Сговоръ, усп-Бягь да
-вкусять отъ благодатьта на морския климатъ. Та
къвъ клонъ после смело ще може да иска и да раз
чита на материалната подкрепа на СВОИТЕ граждани.
Отъ своя страна Гл. Уп. ТБЛО ще подпомогне
материално тия клонове, които ще организиратъ
при себе си л"Ьтна морска колония; тая помощь
ще бжпе дадена подъ видъ на авансъ, който клона
ще повърне, когато се улесни съ средства.
Всички клонове, които ще взематъ участие въ
организирането на колониите, ще требва да се ржководятъ освенъ отъ пълния текстъ на настоящето
окржжно, *) още и отъ „Правилника за ученичес
ките лътни колонии" (утвърденъ отъ г. министера
на Народното просвещение съ запов-вдь № 2092
.отъ 2 юний 1924 г.), а сжщо да иматъ предъ видъ
и окржжното на Министерството на Народното про
свещение подъ № 8779 отъ 23 априлъ 1924 год.
(както правилника, тъй и окржжното, могатъ да се
.намерятъ въ управлението на ВСБКО местно училище).
Крайбрежните клонове да привършатъ всички
•подготвителни работи по уредбата на КОЛОНИИТЕ на
мастна почва най-късно до началото на май, а до
началото на юний, ще требва да бждатъ уговорени
всички подробности съ съответниять вжтрешенъ
клонъ. Пътните морски колонии ще траять само
•презъ ваканционните месеци.
2. Известни еж на всички клонове усилията,
-които Гл. Упр. ТБЛО употръби за да тури едно орга
низирано начало за създаването на Черноморски
.Наученъ Институтъ, известни еж и задоволителните
резултати въ това отношение. Това Д-БЛО не бива
обаче, да се оставя на средъ пжтя, а ще требва да
се движи все по-напредъ и по-напредъ, — една за
дача, за достигането на която всички клонове мо
гатъ и ще требва да дадатъ своето съдействие.
Въ правилника за фонда »Черноморски Нау
ченъ Институтъ", изработенъ и приетъ отъ I. редовенъ съборъ на Б. Н. М. Сговоръ, се предвиждать
,като приходи, между другото и помощи отъ всички
.клонове (чл. 5. букви в-, г. и ж.).
До сега фонда е достигналъ до 15О.СОО лв.,
главно чрезъ държавни субсидии; тоя прим^ръ на
държавата требва да се последва на пръвъ планъ
отъ клоновете на Б. Н. М. Сговоръ; ето защо, Гл.
"Упр. Тело предлага на всички клонове да отдвлятъ
по известна сума отъ своите, макаръ скромни сред
ства и я изпратятъ въ фонда „Черн. Науч. Инсти
тутъ" къмъ Гл. Управ. ТБЛО.
3. Гл. Упр. Тело е турило подъ печать книж
ката „Гребание и ветроходствсь наржчно помагало
за моряци и спортисти". Книжката представлява
едно общодостжпно ржководство за обучение въ
г* Тукъ даваме само извадки отъ окржжното.
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гребание и управление на лодката подъ ветрила;
големината й е около 64 страници малъкъ форматъ
и ще струва едина брой 4 лв. За поржчките на
клоновете ще се отстжпи по 3 лв. •
Клоновете да съобщятъ въ Гл. Упр. Тело какви
количества отъ книжката да имъ се запазятъ и впо
следствие изпратятъ.
4. Русенскиятъ клонъ на Б. Н. М. Сговоръ е
изработилъ неколко вида морски значки, предста
вляващи обикновенни брошки. Значките иматъ раз
лични сюжети: гребецъ на спортна лодка, знамето
на Б. Н. М. Сговоръ и др.
Тия значки биха били хубаво украшение за
членовете на Б. Н. М. Сговоръ. Стойностьта имъ
се движи, за единия брой, отъ 3 до Ю лв. Клоно
вете да отправятъ своите поржчки направо до Упр.
Тело на русенския клонъ (адресь на секретаря:
Инженеръ Георги Неновъ, Директоръ на Техни
ческото училище).
Председатель: Стояновъ.
Секретарь: Славяновъ.

Съобщение № 12.
1. Въ Борисовградъ на 28 февруари въ са
лона ни гимназията, клона на Б. Н. М. Сговоръ е
устрейлъ Морска вечерь съ участието на оркестъра
на „бръмбазъцитЬ", които еж изпълнили китка отъ
нарюдни песни съ оригинални първобитни инстру
менти. Вечеринката е била много добре посетена.
2. На 28 февруари, Месемврийския клонъ на
Б. Н. М. Сговоръ е ималъ събрание, на което се
конституирало ново управително тЬло: Председа
тель Шентевъ, Секретарь Хр. Минковъ, Касиерь Маринъ Величковъ, Съветникъ: св. Недю Спасовъ и
Хр х. Атанасовъ.
3. На 14 мартъ Русенскиятъ клонъ е уредилъ
големъ морски балъ, който билъ много добре посетенъ
4 На 18 януарий, Видинскиятъ клонъ е ималъ
годишно събрание, на което еж биле избрани: Пред
седатель: Г. Пауновъ, Подпредседатель Подполковникъ Лопушноаъ, Секретаръ Поручикъ Ивановъ.
5. На годишното събрание въ Бургазъ на 21
декемврий еж избрани: Председатель X. Нолчевъ,
Подпредседатель: Ст.' Бояджиевъ и Секретарь Я.
Костовъ.
6. Неколко членове на Б. Н. М. Сговоръ въ
гр. Пловдивъ еж откупили в. „Правда". Тоя в-къ
при новата си редакция е ималъ доста големъ успехъ и е съумелъ да си спечели едно добро име
между гражданите Ржководителитв на вестника
иматъ големото желание да прокарватъ чрезъ него
идеите на Б. Н. М. Сговоръ като за цельта молятъ
всички членове да имъ изпращать статии или съ
общения, които те съ готовность ще помествать.
Всичко да се изпраща до редакцията или до секре
таря на Б. Н М. Сговоръ г. Йовко Обрейковъ, тю
тюнева фабрика «Левски" — Пловдивъ.
7. На 29 мартъ. Софийския клонъ е свикалъ
организационно събрание. Управителното тЬло на
клона има редовни заседания всеки четвъртъкъ въ
Зоологическия Институтъ, улица „Оборище" № 11,
на което могатъ да приежтетвуватъ членовете на
клона съ съвещателенъ гласъ.
. 8. На 5 априлъ, въ Градското Казино, пред
седателя на Русенския клонъ, г. Кап. II р. Михаиловъ, е говорилъ на тема: „Новото у българина —
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стремежа му къмъ морето", предъ търговската ко
лония въ града.
9. На 28 мартъ. Пловдивския клонъ бЪ уредилъ грандиозенъ морски балъ. По своята уредба
и украса е надминалъ всички давани такива до сега.
На 29 сутриньта е имало демонстрация сь двегв

лодки — „Русалки" по р. Марица, които имъ бъха;.
изпратени отъ Варна за тая цъль.
Двете тържества на клона еж биле масово пот
сетени отъ Пловдивското гражданство, което се е-.
указало щедро въ своята подкрепа на морската^
идея. Обшия имъ приходъ билъ около 70 хил. лв.
Дъловодитель: П а в л о в ъ.

(Приключенъ на 10. IV. 1925 г.).
СЪКРАЩЕНИЯ:

М.
Морякъ отъ 5/5 „Сити офъ Спарта". — Служ
бите въ Бургазския портъ" (в. Морска Заря,.
год. III, брой 313, Бургазъ, 8. III. 1925 г., стр. 2).
Мишевъ, зап. кап.-лейт. — „Неколко думи па
въпроса за Дирекция на мореплаванието"
(в. Миръ, год. XXXI, брой 7424, София, 20. III..
1925 г., стр. 1).
МаНме5. — НатЬиге Кеейега 1814—1914" (НатЬигд, Ь. Рпейпспзеп & С-о. 1924; 300 стра
ници и 280 фигури, подвързана, цена 20 зл. м.).
Мждровъ, Н. — -„Морето"' — Стихове— (М. С.г
год. II, брой 4, Варна, IV. 1925 г., стр. 1).
Михаиловъ, Ив. Н. кап. II р. — „За морското ни
законодателство" (в. Миръ, год. XXXI, брой
7431, София, 28. III. 1925 год. стр. 3).

М. С. — .Морски Сговоръ".

Б.
Библиографический справочник редакционноиздательскаго отдела мерскаго ведомства на
1-е января 1925. Ленинград.»
Бурилковъ, Д-ръ Вл. — „^,ма ли нужда отъ ди
рекция на морплаванието" (в. „Свободна речь",
год. II, брой 328, София, 1. IV. 1925 г., стр. 2).
В.
МУеуег, В.—„ТазспепЬисЬ йег Кне^зНохтеп 1924/25".
0. Р. ЬеЬтаппз Ует\ац, Мипспеп. Подвързана
10 зл. марки).
\1Уе51ег—№ету5$ — „Тпе Иауу т хпе ОагйапеИез
Сатра^п" Ьопйоп 1924. НоаМег & Зхои^пхоп,
цена 16 шилинга).
В. П. — .Добра проява" (М. С, год. II, брой 4,
Варна, IV. 1925 г., стр. 4 и 5).
Водовъ, Д. Р. — „Хидроелектрически имотъ за
всички ямболци" (в. Тунджа, год. VII, брой 328,
Ямболъ, 22. III. 1925 г., стр. 1).
Г.
Ганчевъ, Инж. Н. — „По Дирекцията на Мореплаванието" (Сп. на Българското ИнженерноАрхитектно Д-во, год. XXV, кн. 6, София, 20. III.
1925 г., стр. 87—90).

П.
Пампуловъ, Инж.-корабостроитель. — „Ветроходъ безъ ветрила" — Роторътъ на флетнера
ь приложението му като корабенъ двигатель —
(М. С , год. II, брой 4, Варна, IV. 1925 г., стр.
6-8).
Р.
Кеуие с!е ОгоН: МагШте Сотраге, Тоте УШ
(1лЬгате йе 1а ЗоаеЧе' Апопуте йи КесиеП.
51геу, 22 Кие ЗоиШох, Рапз. Цена 5 фр.).

С

К.

5. В. — „Ьез ресЬепез Ьи1§агез е! Гехийе 8С1'епх11щие «Ле 1а тег Моите". (Ьа Ви^апе, деих1ете
аппее, № 506, ЗоКа, 10. III. 1925, р. 4).
5. В. — „Ьа Ви^апе ех 1а тег" (Ьа Ви1#апе, Йеихште, аппее. № 525, ЗоНа, 1. IV. 1925, р. 4).
Стателовъ, Б., кап. II р. — „Дирекция на море
плаванието или Дирекция на пристанищата"
(в. Слово, год. III, брой 845, София, 25. III. 1925год., стр. I).
Славяновъ, Г. — „Морското ни законодателство"
(в. Свободна речь, год. II, брой 325, София,
28. III. 1925 год., стр. 2).
Ф.
Филиповъ, Н. —, „Венеция" — Географско четиво
№ 6. София 1925 год., стр. 26, цена 5 лв.

Кованецъ, Д. —. „Легенда" (М. С, год. II, брой 4,
Варна, IV. 1925 г.. стр. 9 и 10).
Лъкарь — „Морскитъ кжпания" (в. Търговскопромишлена защита, год. XIII, брой 689, Варна
15. III. 1925 г., стр. 2 и 3).

Н61$спег — „Баз Висп уот Кпет". Кб1п а. Кп.';
1924 (Уег1а§ уоп Ноигзсп ипо! ВеспзхеаЧ, 294
стр., 18 карти и: 215 полуцвътни фотографии,:
цена 20 зл. марки).

3За насърдчеиие на мореплаванието (в. Търговско-промишлена защита, год. XIII, брой 690,
Варна. 22.VII. 1925 год, стр. 2).
И.
Ивановъ, Сава Н. — „Конференцията за Черно
морския Наученъ Институтъ" (М. С, год. II,
брой 4, Варна, IV, 1925 год., стр. 2 и 3).
Ивановъ, Сава Н. — „Почвенниятъ съставъ на
Черноморското дъно". (Сжщото списание, стр.
5 и 6).

ELLERMAN LINES LIMITED
редои 1вн5 дневни рейсове за и отъ иуегроо1, 5\л/апзеа,
1-опсюп, Ни1.
За сведение и навла:

а^—

Параходна агенция МЕТОДИЙ СТДНЕВЪ. з 3
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ванъ Караивановъ — Варна
=

=

ул. „Дспарухъ" № 6.

"

^
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Доставя всвкакъвъ видъ железарски, дървени и други стро
ителни материали. Въ склада се намиратъ всички видове
колониални, манифактурни и технически артикули.
Прави всвкакъвъ видъ доставки отъ мъттни артикули и та
кива отъ странство.
3-ю / ^
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Се нарича единстзениятъ манифактуренъ магазинъ въ Варна, въ който
многобройните му клиенти отъ града и провинцията намиратъ винаги
' . /
новости. Посетете го само веднажъ и щ е се уверите.

V

ПАРЛХОДНД

АГЕНЦИЯ

1
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X. П Я Й К У Р И Ч Ъ - ВЯРНА
Приема стоки за Холандия, Янверсъ и Хамбургъ и съ директни коносаменти за разни амзрикански пристанища и всички пристанища по
р. Рейнъ и разклоненията й.
2-Ю

г

Производителна Механическа Корабна Кооперация „СЪГЛАСИЕ" — Варна
Стрти и попраоя: Лодки, кораби, моторни и платнохоцни. Поправка на параходи: корпусъ,
мачти, машини и котли. Оксиженовъ апаратъ за заварявания и рЪзане. Отливки отъ чугунъ
и бронзъ на всички видове машинни части. Парни котли и резервуари. Монтажъ на морски
мотори и всички водове индустриални и земледЬлчески машини.
4 10

ВсЪка неполучена книжка отъ списанието тртзбва да се поиска най-кжсно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ случай рекламациите) се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза ВСЕКИ месецъ, освенъ месецигв Юлий и Августъ.
^

^

^^

Т е л е ф о н ъ N9 330.
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СЪДЪРЖАНИЕ: 1) Лътнитъ морски колонии отъ Г. Славяновъ; 2) Точка 20-та отъ дейната програма на
Б. Н. М. Сговоръ отъ И Б. Скрежинъ; 3) За риболова въ открито море оть Б. Станевъ; 4) Р-Ька Дунавъ
отъ Сава Н. Ивановъ; 5) Назначение и тонажъ на нашия флотъ отъ Мичманъ Пецовъ Г.; 6) На брега отъ
Ем. Мутафовъ; 7) Морски новини; 8) Официален!» отдъчпъ; 9) Морски книгописъ. !

SOCIETA DEL
МШАМО

ЦМ

Я. Е. КОЕНЪ
^=
Бул.

ВсЬкашъ видъ
тапети за кора
би, ж ш щ а I
учреждения.
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СОФИЯ
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„Царь Освободитель" № 12.

Генерално п р е д с т а в и т е л с т в о
з а България н а Сочнета д е н
Линолеумъ, Милано (Италия) и н а
Сосиете Аноиимъ де Линолеумъ Дтиу:—: бласко (Швейцария).
:—:

Представителство
иа пеяоснпедн
Мерцедесъ &
Олвмпия

при фабрични цени

йечатарш Провим.Коопер.
101мрхКоопер. „ЕД1НСТВ0"- Варна, ..Бдинска" 15, т и . 121. Пор. К 197/1925 г.

