БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 15.
1. На 20 септември, Ямболския клонъ ималъ
редовно събрание, на което делегатите на клона
за И-ия редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. дали своя
отчетъ. Такъвъ далъ и председателя на клона. И
двата отчета били удобрени.
- Въ сжщото събрание еж били избрани и три
ма члена на Управителното РБЛО, а именно:
Василъ Бончевъ — зжболЪкарь.
Т. Илиевъ — адвокттъ.
Г. Султановъ — адвокатъ.
Пров-Ьрителенъ съвътъ :
Моисъ Басанъ.
Борисъ Юрдановъ.
Т. Вълчановъ.
2. На 22 септември т. г. се образувалъ клонъ
отъ Б. Н. Морски Сговоръ въ гр. Котелъ. Консти
туирало се е Управително Тъло на клона въ съставъ:
Председатель — Георги Захариевъ. .
Подпредседатель — Димо Каралащевъ.
Секретарь — Бянко Петровъ.
Контролна комисия:
Янтонъ Тодоровъ.
Янтонъ Панчевъ.
Иванъ Бояджиевъ.
3. ИзбранитЬ на 27 окт. за настоятелство на
Варненския клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ еж се раз
пределили на длъжности:
Председатель Юрданъ Тодоровъ — Директоръ на мжжката гимназия.
Подпредседатель — Д-ръ Пашевъ — л-вкарь.
Секретарь — Василъ Ятанасовъ — учитель
въ Машинното Училище.
Касйерь—Карагьозовъ—чиновникъ Б. Н. Банка.
Ржководитель на Морския Спортенъ Легионъ — Мичманъ 1 рангъ Г. Пецовъ.
Съветници — Тодоръ Тодоровъ — инспекторъ
на класоветъ при Мор. Учеб. часть и Чаржкчиевъ — легионеръ.
4. На 10 октомври т. г., секретаря на Варнен
ския клонъ (географа Василъ Ятанасовъ) държалъ

въ Варна беседа на тема: „Нашето черноморско
крайбрежие отъ устието на р-Ьката Р-взовска до ус
тието на ръка Камчия" (географически и стопански
прегледъ). Беседата е била придружена съ 60 свътливи картини. Била отлично посетена отъ граж
данството и особенно отъ учащата се младежь.
5. На 18 т. м. Пловдивския клонъ отъ Б. Н.М.
Сговоръ устроилъ въ гр. Карлово сказка на тема:
„Развитие, цели и задачи на Б.Н.М.Сговоръ. Сказ
ката държалъ члена отъ Пловдивския клонъ г-нъ
Дтанасъ Георгиезъ, адвокатъ. Сказката е била при
дружена съ два морски филма и била отлично по
сетена. Следъ нея по покана на г. Георгиевъ се
основалъ клонъ на Б. Н. М. Сговоръ въ града съ
40 души членове.
Въ градъ Карлово е основанъ клонъ на Б.
Н. М. Сговоръ. Управителното гвло.на. който има
следния съставъ:
Председатель: Подполковникъ Стефановъ
Подпредседатель: Директора на мжжката гим
назия Дойчиновъ
Секретарь: Учителя — Дюлгяровъ
Касйерь: Запасенъ поручикъ Касъровъ. ;
Съветници: Н. Цвътановъ и Цв. Калиновъ
Запасни членове: В. Базайтовъ.
Контролна комисия: Председатель зап. полковникъ Бояджиевъ, секретарь: Лало Атанасовъ,
членъ: Войняговъ Н. подгласникъ: г-ца Донка Бакърджиева.
',
'
На 14 ноември Пловдивския клонъ отъ Б. Н.
М. С. устроилъ семейна среща за членоветъ си
въ бирария ,,С5единеня-.Б5лгарля*г-€реагата^'била
отлично посетена. При минималенъ входъ 10 левга?.
прихода е билъ 4600 лева.
Научаваме се съ радость, че на 8 т. м. въ гр.
Лхтополъ е била турена основа на „Бежанска тру
дова, риболовно-землед-Блека кооперация".
Пожелаваме успъхъ на кооператоригЬ.
гр. Варна, 3 ноемврий 1925 г.
Секретарь: Власевъ.

Български Народенъ Морски Сговоръ
Пловдивски клонъ.
Управителното тъло на Пловдивския
клонъ отъ Бълг. Нар. Морски Сговоръ съоб
щава на членките и членоветъ си, че отъ 1
декември т. г. започва събирането на членскигЬ вноски за 1926 г., които еж определени:
за членоветъ получаващи списанието Морски
Сговоръ — 80 лева годишно; за вторитъ чле
нове отъ семейство — 30 лева годишно.
Умоляватъ се членкитъ и членоветъ да
издължал» своевременно вноскигв си, за да
не имъ се спира списанието, ноето презъ
1926 година ще излиза увеличено, подобрено
и ще даде безплатни приложения.
Изплащането члененитъ вноски става; въ
кантората на Лазаръ Т. Лазаров?, задъ Б. Н.
Банка и при назначенитъ отъ управителното
тЪло лица.
Пловдивъ, ноември 1945 г.

Отъ управителното тъло.
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С К Р Ъ Б Н А ВЕСТЬ.
На 12 т. м. при единъ нещастенъ случай по
тЪснолинейката между с. Симеоново и София е
загиналъ видниятъ нашъ ученъ — географъ

ПРОФЕСОРЪ

КРУМЪ ДРОНЧИЛОВЪ
единъ отъ първигв ратници и съмишленици на
българската морска идея. Съ неговата смърть мла
дата българска наука и морска мисьль понасятъ
една тежка, чувствителна загуба. ..
Миръ на праха на заслужилиятъ покойникъ.
Варна. 1Я.Х1 1°25 г.
.
Отъ Главното Управително Тъло на
Българ. Народенъ Морски Сговоръ.

Шт № ш мМтт т тт^^т, ?

Официаленъ органъ
на Българския Народенъ Морски Сговоръ.

Г о д и н а II
Брой 10
Декемврий, 1925 год.
гр. Варна.

Годишенъ абонаменгь:

Урежда

за България . . 100 лева
за чужбина. . . 120лева
Отд-вленъ брой 15 лева.

Книжовно-Прссвьтния отдълъ
Редакторъ

Сава Н. Ивановъ.

Николай Мждровъ.

МОРЕТО.
1.

Морето е простряло
синята си дреха
надъ ц-Ьлата безбр-вжность
Морето е отъ буря,
отъ устреми и сила
и никога не стихва, —
говори и шепти.

Тогава тамъ е тъмно,
и страшно, и зловещо, —
и писъкъ, стонъ и ШГБСЪКЪ
раздира тишината:
О, свкашъ ревъ на лъвъ,
ожидащъ кръвь и плячка!
О, глутница тигрици,
ридаещи въ нощьта!

Понякога гласа му
въ плачъ се разразява
и въ неговата п4сень
ридае мощенъ звЪръ, —
заключенъ и наказанъ
въ каменна тъмница,
сновала въ своя пръстенъ
сломения титанъ.

Небето пада низко
надъ самите вълни: — •
Потъватъ въ водата
звездигв и луната, —
и става тъмно, тъмно
предъ морнитъ очи,
и сграхъ, тжга и ужасъ
проникватъ въ душата.

предъ МОИГБ очи. —

А тамъ — подъ мене7долу,
въ здрача и мъглата,
разпЪнена и безумна,
безпаметна и зла
долита и залива,
разбива и руши
безкрайната редица
отъ кипнали вълни.

Варна, 1924 год.

Следующата книжка отъ списанието „МОРСКИ С Г О В О Р Ъ " (год. III, брой 1,
януарий 1926 год.) и въобще ц-Ьлата Ш-та годишнина отъ списанието ще се
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изпраща само на членоветЪ отъ Б. Н.Морски Сговоръ, които ех. предплатили членскитЬ си вноски за 1926 г. Побързайте <Яь предплащането на членския си вносъ.
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Стр. 2.

Морски Сговоръ

Год II. Брой 10.

Г. Славяновъ.

ИЗЛАЗА НА Б"ЬЛО МОРЕ.
Двете най-важни задачи на нашата вънкашна
политика еж, безспорно, излаза на БЪло море и
малцинствата. Нека се занимаемъ накратко съ
първата.
Едва ли има здравомислящъ българинъ, кой
то да не съзнава огромната нужда за народното
ни стопанство отъ едийъ изходъ на свободното
Средиземно море. Географическото положение на
България е такова, че за да може тя правилно да
се развива, неминуемо требва да има непосредственъ достжпъ къмъ най-близките международни
пжтища: Дунава, Черно море и Бъло море. Из
вестно е, че културното и стопанско развитие на
вевка една страна се извършва винаги по ДОЛИ
НИТЕ на нейнитЪ главни водни артерии, които очертаватъ и най-важните направления на пжтищата и
-съобщенията. Единъ погледъ върху картата на
«Северна България ясно ни сочи, че движението на
нашата търговия ще бжде по наклона на Дунавска
та равнина и течението на нейните ръки къмъ
Дунава и Черно море, и действително, почти цълата наша външна търговия за Северна България
върви презъ Дунавските ни пристанища и Вар
ненското на Черно море. Ясно е сжщо така, че
естествената насока на нашата външна търговия
въ Южна България се определя отъ течението на
ръка Марица и нейниятъ най-важенъ притокъ —
Тунджа; следователно, самите природни условия
диктуватъ, щото развитието на външната ни тър
говия презъ Южна България да се извършва по
направление Пловдивъ — Свиленградъ — ДедеМгачъ. Но на пжтя нг тоя естественъ развой е из
дигната една мжчно преодолима изкуствена пре
града — южната ни политическа граница. На въ
проса кой и защо е издигналъ тая преграда, нъма
.да се спирамъ, защото отговора е известенъ: тръбваше да се сломи България, требваше сжщо така
да се отстрани южното славянство отъ свътовнитъ
•пжтища на Средиземното море и нашите против
ници разрешиха тая задача чрезъ мирните дого
вори, като залостиха здраво южната и главна, вра
та на нашето отечество, а ни разрешиха само да
се любуваме на Егея отъ върховете на Родопите
и да мечтаемъ за стопански излазъ.

ло по-лошо отъ днешното положение, защото ха
зяина на линията и пристанището ВСБКИ моментъ
може да обърне улесненията въ затруднения и
свободната зона въ запретена зона; при нрава на
нашия юженъ съседъ, това е лесно допустимо и
много възможно.
Другъ начинъ за по-сигуренъ стопански из
лазъ е, ако се интернационализиратъ желъзната
линия и пристанището, т. е. ако тъ минатъ въ ржцетъ на една чужда международна компания и
лъхната експлоатация се постави подъ контролата
напр. на Обществото на Народите. Примамливъ
проектъ, обаче гърците никога нъма да се съгласятъ да пожертвуватъ „суверенитета" си надъ ли
нията: примъритъ съ протокола за българските
малцинства и съ спора за линията Гевгели — Солунъ еж достатъчни доказателства за това. Може
би/ Г Б биха се съгласили да предоставятъ построй
ката и експлоатацията само на пристанището на
чужда компания — това е въ твхенъ интересъ, за
щото сами т в никога не могатъ и нъма да го построятъ — обаче съ контрола на Обществото на
народите тъ нъма да се съгласятъ, а пъкъ и едва
ли ще се намери чуждъ капиталъ за голъми и
скжпи пристанищни постройки, безъ достатъчна
гаранция за една сигурна рентабилность, т. е. б е з ъ
компанията да притежава и пжтищата къмъ при
станището.
Трети проектъ би билъ, да се разреши въпро
са, както съ полския коридоръ къмъ Балтийското
море и свободния грацъ Данцигь. Но и тоя на
чинъ е неприемливъ, защото услояията, при които
е поставена Полша еж едни, а тия на България —
съвсемъ други. Полша е победителка, голъма и
силна държава, съ мощни съюзници, а Германия,
която владее територията отъ двете страни на ко
ридора, като победена страна, е съ сравнително
по-слаби военни и политически позиции; вънъ отъ
това, Данцигъ, макаръ свободна държава, факти
чески се владъе отъ поляците и тъхнитъ съюзни
ци — англичаните. Съотношенията между Бълга
рия и Гърция еж точно обратните: коридора на
слаба България ще минава презъ територията на
силна, военно и политически, държава, при това
свободниятъ градъ - пристанище на Бълото-море непременно би билъ подъ фактическото господ
ство на гърцитъ и ТБХНИТБ силни сръдиземно-морски съюзници, а значи и при тоя начинъ на раз
решение, излаза на България ще бжде една илюзия.

Повелителенъ дългъ за всички българи е да
търсимъ и да се боримъ за изхода отъ това несносно положение, — тръбва да намъримъ начинъ
да отворимъ заключената отвънъ врата на нашата
кжща. Ето на тоя въпросъ требва да намъримъ
правилния отговоръ, за да ни бжде ясно какво
Четвърти начинъ би билъ да се образува отъ
искаме и къмъ какво се стремимъ. До сега ний
Западна Тракия автономна провинция, което е рав
на много пжти сме си издигали високо гласа и
носилно на горния проектъ. И действително, подъ
-сме искали излазъ на Бъло море. но никога не сме
чий протекторатъ би била тая автономна провин
заявили конкретно и определено какво точно ис
ция ? Яко бжде подъ гръцки суверенитетъ, поло
каме или по-право какъ разбираме и какъ си пред
жението би било равносилно на днешното. Подъ
ставляваме тоя излазъ.
протектората на нъкоя велика сила ? — още поЩ е се помжча да дамъ накратко едно мне
лошо, защото тая сила сигурно ще бжде избрана
ние, съ цель да се предизвика обежждане на въ
измежду СЪЮЗНИЦИТЕ на Гърция и би имала найпроса и намирание неговото най подходящо ре
малко интересъ да допусне една славянска дър
шение.
жава до бр^га на Средиземното море; тая покро
Договора ни разрешава стопански излазъ, а
вителка на Тракия, ще си създаде отъ автономна
най-простото оежществяване на такъвъ излазъ е
та прозииция по-скоро една нова своя база на
улеснения по желъзопжтната линия Свиленградъ -^ •.:..;• Егейското море и българскиятъ излазъ, още поДеде-Ягачъ и свободна зона въ "последния градъ;'
кжено би могалъ да бжде оежщественъ. Само про
нъщр, което ни предлагатъ и гърците. На гледъ,
тектората на Обществото на народите би предпросто и удобно, въ сжщность обаче, това би би- '
ставлявалъ известна гаранция, но все пакъ доста-
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тъчно малка за единъ действителенъ български
излазъ, защото известно е какъ гърцитъ се отне
соха къмъ протокола за малцинствата, изработенъ
подъ покровителството на Обществото на народит_ и какъ се отнасятъ къмъ самитъ малцинства,
поставени отъ мирния договоръ подъ закрилата
пакъ на Обществото на народигЬ.
Но всички изброени по-горе проекти иматъ
единъ общъ и твърде важенъ недостатъкъ, който
ги прави съвършенно неприемливи, а именно, че
при всички тия разрешения на въпроса, линията и
пристанището оставатъ въ чужди ржце и следова
телно българската външна търговия ще бжде ли
шена отъ своята независимость.
ЖелъзопжтнитБ и пристанищни тарифи ще
бждатъ едно сигурно оржжие въ ржцетъ на чуж
денците, които ще иматъ експлоатацията, контро
ла или протектората надъ линията и пристанището,
за да влияятъ, така както ТБХНИТБ интереси диктуватъ, върху българскиятъ вносъ-износъ. Вънъ
отъ това, тия решения ни даватъ единъ излазъ,
макаръ и съмнителенъ, само до брЪга на морето,
а не и на самото море, което за насъ е отъ несравнено ПО-ГОЛ"БМО значение. До тогава, до като
Деде-Агачското пристанище, подъ каквато и да
било форма, фактически се намира въ чужди рж
це, много естествено е, че ний въ Бъло море не
можемъ да създадемъ свой търговски флотъ, за
щото н_ма да имаме свое пристанище, на което
да се опре тоя флотъ. А да обслужваме беломор
ската си търговия съ нашия черноморски флотъ —
това е не само много трудно, но почти невъзможно.
ПОЛЯЦИТЕ, макаръ да еж почти господари на Данцигъ, макаръ това пристанище да е отлично уре
дено и съвършено достатъчно да обслужва нужДИГБ на ТБХНИЯТЪ търговски флотъ, все пакъ строятъ, по съседство съ Данцигъ, свое собствено при
станище — Гданскъ, което ще зависи само отъ
полската държавна власть. Сжщото нъщо имаме
и въ Фиуме: до скоро тамъ, и въ Триестъ, се ба
зираше ц-влия юго-славянски флотъ, но въ тия чуж
ди пристанища той се чувствуваше като гостъ и
следъ уреждането на сръбскитъ пристанища, глав
ното отъ които Сушакъ, до самиятъ Фиуме, вед
нага се прехвърли въ тъхъ, макаръ и при по-мал
ко удобства. Националното знаме е сигурно само
подъ закрилата на националнитЬ закони.
А ако ний нъма да имаме възможность да
създадемъ въ Бъло море свой търговски флотъ,
то отъ нашия излазъ на това море не остава да
ж е й свика, защото намъ тоя излазъ е необходимъ
не за да се радваме на синитъ води на Егея, а за
да осигуримъ свободното и независимо развитие на
нашата вънкашна търговия, нъщо което е немисли
мо безъ собственъ търговски флотъ. Само наци
оналното знаме може да осигури свободата и независамостьта на националната външна търговия.
Следъ всичко гореизложено, ясно е, че еднич
кото разрешение на въпроса, за да получи Бъл
гария действителенъ излазъ на Бъло-море, това е
корекцията на днешната южна граница, а именно
като отъ планината тя слезе до морето и включи
в ъ пред-Блитв на българската територия часть отъ
Б-вломорския бръгъ, заедно съ Деде-Агачъ, устието
и ц-влото течение на р_ка Марица.
Осжществяванието на тоя проектъ нито е не
възможно, нито е много трудно, необходима е са
мо системна подготовка и упорита настойчивость.
А,разбира се, че за достигането на тая цель е
необходимо още и следванието на една малко по-
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друга вънкашна политика. Ний ще тръбва да престанемъ да разчитаме на помощьта само на Об
ществото на народитв, защото тамъ нъма кой да
чуе нашигБ молби, пъкъ и да има, Обществото на
народитъ не е въ състояние да ги удовлетвори.
Опита и резултатите отъ досегашната дейность на
Обществото на народите тръбва да ни убедятъ въ
това. Нали и най-мощниятъ членъ на това Обще
ство — Англия, достатъчно недвусмислено гаяви
предъ цЪлъ свътъ, че главното средство за гаран
тиране на мира и разрешаването на международ
ните проблеми еж отдълнитъ споразумения и съ
глашения. Женева, споредъ сполучливата характе
ристика на единъ чуждъ журналистъ, си остава
само удобно м^сто за среща на европейските ди
пломати. Следователно, намъ се налага, да излеземъ отъ нашата резервираность и да потърсимъ
по-тъсното сближение и приятелство съ съседните
намъ държави, а и по-далечъ. На пръвъ планъ,
налага се едно пълно разбирателство съ Югосла
вия; ще требва да се потърсятъ начини и сред
ства за да се прехвърли мостъ надъ миналото и
наслоенитъ отъ него вражди и умрази. Мисъльта
на английския министръ на външните работи е
много умъстна и за нашите отношения съ сърбит_, „да оставимъ мъртвото минало да погребва
своите мъртавци". А забравимъ ли миналото, н_ма да има мъсто за спорове, защото най-сетне
сърбите ще требва да разбератъ, че всички южни
' славяни, включая българите и македонците, иматъ
еднакви и не противоречещи си интереси. И сър
би, и българи, и македонци еднакво иматъ нужда
свободно да дишатъ бъломорски въздухъ. . . А
тамъ, както и подъ слънцето, има достатъчно мъ
сто и за еднитъ, и за вторитъ, и за третите—.
Покрай политическата си страна, въпроса за
излаза на Бъло-море има и своята технико-стопанска страна, която е отъ не по-малко значение.
Нъма да се спирамъ върху необходимите постройки
и удобства, съ които тръбва да разполага мореплаванието въ Деде-Дгачъ, а ще се спра, съ ня
колко думи само, върху пжтя отъ България къмъ
Егейското море, Нъкога, българскиятъ износъ отъ
Тракийската равнина къмъ морето е вървълъ по
течението, на р. Марица, по-късно, силната конку
ренция на източната железница е успъла да от
неме за себе си ц^лиягь трафикъ. Марица не е
могла да издържи състезанието, по простата при
чина, че по нея никога не еж извършвани и найпростите подобрения на течннието й, за да може
плаванието да се извършва що-годе безпрепятственно. А струва ми се, че е настжпилъ вече мо
мента, да се замислимъ по-сериозно и върху тая
задача.
Канализирането на р. Марица се е смътало
като една необходимость още при освобождението
на България; предложение за това канализирание
е било направено и настойчиво препоржчано отъ
италиянскиятъ делегатъ, който е участвувалъ въ
комисията за изработвание организационния уставъ
на Източна Румелия (в-къ „Слово" отъ 21 септемврий 1925 г.) Тая инициатива, както правилно бе
лежи в. „Слово", „и до днесъ се разисква като
н^що ново", когато тя отдавна би требвало да
бжде свършенъ фактъ. Поне днесъ, когато желъзопжтната ни мрежа е достатъчно развита, требва
да пристжпимъ вече и къмъ създаванието на мре
жата отъ вжтрешни водни пжтища, първиятъ отъ
които е тоя на р. Марица. Постройката на тоя воденъ пжть не ще предоави никакви особни тех-
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лически препятствия, защото се касае просто за
регулиранието на едно сжществующо водно тече
ние, а не до прекарванието на каналъ. За тая цель
ще бжде необходимо удълбаването и прочиства
нето на коритото и укрепяването на бръговетъ, за
да се-избъгнатъ наводненията при голъмитъ ВОДИ;
отъ друга страна, ще требва да се сринатъ воденичнитъ бентове и вместо тъхъ да се построятъ
шлюзове, които да събиратъ водитъ на реката и
.да. осигуряватъ плаванието при маловодие. Успо
редно съ това, чрезъ шлюзовете, ше се разрешатъ
и още две голъми задачи — електрификацията на
цялата долина на Марица и напояванието на ней
ните оризища и полета.
Стопанското значение на водния пжть по р. Ма
рица е отъ грамадно значение. Той нъма да направи
:излишенъ сжществующия желъзенъ пжть, а напротивъ, така да се каже, ще го разшири и допълни.
Желъзницата ще остане като средство за бързи
сточни и пжтнически, съобщения, а ръката ще
поеме цълиятъ останалъ стокообмънъ. Несравненно
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по-евтиния превозъ по водния пжть, заедно съ
електрификацията и напояванието, ще послужи
като мощенъ лостъ за бързото издигание и раз
витие на всички стопански клонове въ Южна-Бъл1*ария, като съ това скоро ще изплати всички на
правени разходи и ще създаде и'за себе си и за
железницата усиленъ и постояненъ трафикъ.
Засиленото народно стопанство въ ЮжнаБългарйя, като последица отъ всестранното използувание на р. Марица, ще предизвика единъ
силенъ икономически напоръ по долината на ре
ката къмъ нейното устие й къмъ морето, а съ
това правото на България, за свободенъ и действителенъ излазъ на Бълото море, ще получи единъ
новъ и несъкрушимъ аргументъ, който въ голъма
степень ще допринесе за окончателното и единственно възможно разрешение на въпроса за из
лаза — корекция на южната граница и разшире
ние суверенитета на България върху цълото те
чение на р. Марица, нейното устие и часть отъ
прилежащите бръгове на морето.

Чистенето на минното поле при Варна съ корабигЬ на Морската Полицейска
Служба. Нвгустъ 1924 г.
Фотогр. В. Пганчиянъ.
•Сава Н. Ивановъ.

ГАЗОВЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ ВЪ ЧЕРНОМОРСНАТА ВОДА.
(Въздухъ, СОг и Нг5).

Като съставна часть на морската вода тръбва
да се причислятъ и нъкои газове, които се съдържатъ въ нея — главно: въздуха и вжглеливия двуокисъ (СОг).
Количеството на погълнатия въздухъ въ мор
ската вода зависи отъ температурата на водата —
колкото температурата на морската вода е по-низка,
толкова и по-вече въздухъ се поглъща въ нея и
обратното. Споредъ Д-ръ Якобсонъ,*) морскитъ
води на повърхностъта си съдържатъ сръдно отъ
18,8—15,5 кубически сантиметра въздухъ при тем
пература 13°—19°,7С. Това количество въздухъ е
*) Генералъ-Мапорь Шпнндлеръ — «Записки по океанграфш для гордемаринъ норского кадетсквго корпуса".
С Петербург. 1903 год., стр. 68-70.

подложено, обаче, на голъми колебания и причи
ната на тия колебания е въ зависимость отъ състоя
нието на времето. Въ морскигв дълбочини коли
чеството на погълнатия въздухъ е по-постоянно и
почти винаги съответствува на температурата на во
дата, т. е. на всъка дадена дълбочина се съдържа
толкова въздухъ, колкото би погълнала морската
вода при тази температура, ако се намираше на
повърхностъта. Но, и това не е съвсемъ върно, тъй
като въ сжщность въ морскитъ дълбочини погъл
натия въздухъ бива малко по-малко, отколкото би
следвало да се съдържа при дадената темпера
тура, благодарение на това, че една часть отъ кис
лорода му се изразходва отъ морскитъ животни
или отива да окисли ГНИЮЩИГБ организми; само
количеството на азота остава постоянно и съответ-
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ствующе на дадената температура и по него ний можемъ да заключимъ за количеството на въздуха,
което е.било погълнато на дадена дълбочина. Не
обходимо е обаче да знаемъ, че състава на въз
духа, който е погълнатъ отъ морската вода е малко
по-другъ, отъ тоя на атмосферния въздухъ; въ пос
ледния • кислорода съставлява 21°/о по обемъ, а
споредъ наблюденията на Буханана въ въздуха
съдържащъ се въ повърхностните морски води
кислорода съставлява 33 до 35% по обемъ. Нама
лението на присжтствието на кислорода въ дълбо
чина не е пропорционално на дълбочината и не е навсЬкжде еднакво; както показватъ анализите, степеньта на, това намаление зависи отъ М-БСТННГБ
условия. Сжщия Бухананъ е намерилъ: че на 600
метра дълбочина кислорода намалява до 11%, следъ
това на 800 метра дълбочина наново се увеличава
до 16% и най-после на 1500 метра дълбочина се
увеличава до 23—24%. Споредъ тия данни, найгол^вмъ разходъ на кислородъ става на 600 метра
дълбочина, което той обяснява съ обстоятелството,
че тази дълбочина въ океаните и моретата е наймного обитавана отъ морските животни — тамъ се
централизира най-интенсивния животъ на водното
царство.
Сравнително незначителното намаление на кис
лорода въ дълбочините на морските води, въп
реки неговия разходъ за подържане живота на не
говите обитатели, показва, че тоя разходъ посто
янно се попълва съ новъ кислородъ. Я тъй като
това попълване може да стане само на повърхностьта, то ний требва неизбежно да дойдемъ до
заключението, че водата отъ дълбочините се пов
дига на повърхностьта и обратното, т. е. че въ мо
ретата и океаните сжществува постоянно сменя
ване на водата въ вертикално направление. Яко
това сменяване не сжществуваше, то кислорода
въ дълбочините на моретата и океаните въ скоро
време би се изразходвалъ и живота тамъ би станалъ невъзможенъ,
Въ морската вода се съдържа още до 5% и
вжглеливъ двуокисъ (ССЬ); въ студената вода —
по-вече, въ по-топлата — по-малко. Споредъ мне
нието на Д-ръ Якобсонъ, количеството на вжглеливия двуокисъ въ морската вода е въ зависимость
отъ соленостьта, а именно: то се увеличава съ
увеличение на соленостьта и обратното. Това по
казва, че С О не само че въ известна степень се
поглъща отъ морската вода, но и че наверно се
намира въ различни съединения съ солите. Съ уве
личението на дълбочината на морската вода и ко
личеството на ССЬ се увеличава, което се обяснява
съ намаление на светлината и растенията, които
само подъ влиянието на първата поглъщатъ ССЬ
и изпущатъ кислородъ. На големите дълбочини
животните изразходватъ кислорода и отделятъ отъ
себе си ССЬ; послеДниятъ, при отсжтствието на
растителность въ тия дълбочини не може да бжде
изразходванъ тъй, както се изразходва на малките
дълбочини, кждето подъ действието на светлината
се поглъща отъ растенията. Следователно на го
лемите дълбочини би требвало да се натрупа зна
чително количество ССЬ. Наблюденията обаче по
казватъ, че такова натрупване на ССЬ въ дълбо
чините на морските води нема и това обстоятелствр още веднажъ ни доказва, че наистина сжществува вертикална циркулация на морската вода
т. е., че водните пластове отъ повърхностьта по
стоянно сменяватъ долните.
И така, въздуха, който се поглъща отъ по
върхностните води на моретата, благодарение на
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вертикалната циркулация, достига до различните
дълбочини, кждето дава една часть отъ кислорода
си за подържане живота на морските обитатели;
часть отъ изпустнатия отъ техъ вжглеливъ двуо
кисъ (ССЬ) отива за подържане подводното расти
телно царство, а остатъка, пакъ посредствомъ вер
тикалната циркулация на водата, се разпределя
между разните слоеве или се изпуща навънъ.
Благодарение на богатия животъ въ моретата,
въ морските води се намиратъ и органически извержения, които заедно съ умрелите животни еж
подложени на гниение и поради това имъ предаватъ понекога неприятенъ дъхъ и вкусъ. Понеже
тия вещества иматъ обикновенно по-малко относи
телно тегло отъ морската вода, то те се събиратъ
на повърхностьта на водата, кждето по-високата
температура благоприятствува за гниението. Студе
ните морета обладаватъ по малко гниюши веще
ства, отколкото топлите. Гниението особено се
усилва въ спокойните води; при развълнувано море,
различните пластове вода иматъ най-добри условия
за да се пречистятъ и разпределятъ кислорода си
по-равномерно, благодарение на което органичес
ките остатъци се преработватъ и по този начинъ
гниението се намалява. Независимо отъ това, и са
мите морски животни изтребватъ часть отъ орга
ническите продукти, като ги приематъ за храна и
съ това пречатъ на големото имъ натрупване въ
моретата — не даватъ да се образува сероводородъ, какъвто би се получилъ при гниенето на големо количество организми.
Читателя ще ми прости, че азъ се отвлекохъ
доста отъ правата си задача. — Съдържание на га
зове въ черноморската вода —•, но това направихъ
умишлено и то съ едничката цель да изтъкна големата особеность на Черно море въ това отноше
ние, спремо другите морета.
Водите на нашето Черно море, както и во"
дите на другите морета, съдържатъ въздухъ и СО2
въ приблизително сжщите пропорции и се подчиняватъ на сжщите закони, но само отъ повърх
ностьта до 200 метровата дълбочина. Въ този пластъ
вода (отъ 0 до 200 метра дълбочина) въ Черно
море, количеството на погълнатия въздухъ е въ за
висимость отъ температурата на водата, а коли
чеството на ССЬ — отъ соленостьта; и тукъ съ уве
личение на дълбочината кислорода се намалява, а
количеството на ССЬ се увеличава; и тукъ се кон
статира вертикалната циркулация на водата-.и присжщия животъ на тия дълбочини, но подъ този
пласть, картината сжщественно се променя. Подъ
дълбочината 200 метра водата на целата черно
морска котловина е заразена съ сероводородъ (гЬЗ),
установено е почти пълното отежтетвие на кисло
рода и липсата на всекакъвъ животъ, а ний вече
знаемъ, че въ останалите морета, даже и въ съсед
ното нему Мряморно море, най-усиления животъ
кипи на дълбочина 600 метра. Водата на Черно
море подъ дълбочината 200 метра е почти въ пълно
спокойствие — вертикалната циркулация липсва.
Ето особеностите му, които го отличаватъ много
отъ другите морета и които го отделятъ, като
единствено море въ това отношение въ целия светъ.
Споредъ Я. Я. Лебединцевъ, 1 ) количеството
на разтворените газове въ единъ литъръ черно
морска вода, за различните места и различните
*) й. Л. Лебединцевъ — „Предварительнь!й отчегь о
химическихъ изслЪдовпн1яхъ Чернаго и йговскаго морей
/гЬтомъ 1891 год.". (Изъ ХУ!-го тоиа, вьш. II, Запис. Новорсс.
Обществ. Естеств., Одесса, 1891 г., стр. 168 и 157),
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дълбочини, при температура 0° и 760 мм. налъгане,
се м^ни въ пред-влитъ отъ Ю'75 до 17*75 куби
чески сантиметра. За различните пунктове отъ 400
метровата дълбочина, той дава следните числа:
11*9 куб. сант.; 11*7 куб. сант. и 12-1 куб. сант.
Специално за съдържанието на сероводорода
въ Черноморската вода на различните дълбочини,
слшдия Лебединцевъ, дава следните данни: 1 )
Дълбочини въ метри

165 200 230 310 365 550 915 2200

Количеството на №5
въ кубич. сантиметри
на еяинълитъръ чер
номорска вода.

0 034 0-71 1-40 2-15 3-92 5-70 6-55

Той твърди 1 ), че разпределението на серово
дорода въ черноморската вода не е навсъкжде
съвсемъ еднакво. Изобщо казано, този газъ се
среща навсъкжде въ водата на черноморската кот
ловина, почвайки между дълбочината 180—230 ме
тра, като количеството му се увеличава постепенно
къмъ дъното, но не на всЪкжде въ еднакъвъ разм"връ; колебанията .въ правилностьта на разпреде
лението му, въ всеки случай, еж незначителни. Ми
нималното количество На5 въ грамове на 1 литъръ
вода, на дълбочина около 200 метра е О'ОО05О78 гр.,
а максималното — въ най-големите дълбочини е
О-О099875 гр.
Споредъ мнението на знаменития руски геологъ Дндрусовъ. първоначалния запасъ отъ сероводородъ въ черноморските дълбочини се е образувалъ въ началото на четвъртичната ера (периода
на плайстоцена), когато се е образувалъ Дарданел
ския проливъ и водите на Средиземното море се
съединили, посредствомъ Мряморното море, съ Чер
ното. Преди това време водата на Черно море е
била малко солена, но следъ съединението му съ
много солените води на Средиземното море, то соленостьта му се повишила значително. Последното
обстоятелство станало причина да измрътъ масово
по-големата часть отъ животните, които еж жи
вели по-рано въ негозите води и които не еж
могли да се приспособятъ къмъ новите физически
условия на водата. Отъ разложението на труповете
на това големо количество животни, въ едно кратко
време, при почти пълното отежтетвие на кислорода,
се е образувалъ въ грамадно количество сероводородъ, който като по-тежъкъ отъ водата газъ,
заелъ долнята часть на черноморската котловина.
Тъй като отъ една страна осоляването на
Черно море, благодарение долното Босфорско те
чение, постоянно продължава, а отъ друга страна
— повърхностните му води непрекженато се опресняватъ отъ водите на големите реки, които се
вливатъ въ северната му часть, то въ него се създаватъ съвършенно особени физически условия, а
именно: голема устойчивость на придънните води.
Обикновенно въ другите морета разликата между
относителното тегло на водата на повърхностьта ипри дъното е тъй незначителна, че при охлаждаване на повърхностните слоеве или при силното
имъ изпарение, повърхностната вода става по-тежка
отъ придънната, вследствие на което почва да по
тъва къмъ дъното. Това предизвиква вертикална
низходяща циркулация на водата; придънната вода,
1) Лебединцевъ — „Отчетъ о научнзй по^здкв по Черному морю на военномъ транспорти Ингулъ въ 1892 г "
Одесса, 1893 г., стр. 53.
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като по-лека въ случая, се повдига къмъ повърх
ностьта и дава место на първата — завършва се
цикъла на вертикалната циркулация съ възходящъ
воденъ потокъ. По този начинъ всичката морска вода
постепенно преминава презъ повърхностьта на моморето, запасява се съ въздухъ и следъ това го
носи къмъ дъното, т. е. чрезъ вертикалната цир
кулация на водата се усигурява сжществуванието
на животните въ различните дълбочини на морето,
благодарение на постоянния притокъ на новъ въз
духъ. Въ Черното море разликата въ соленостьта,
а следователно и въ относителното тегло на водата
на повърхностьта и въ дълбочината, е тъй голема,
че колкото да се увеличава плътностьта на повърх
ностьта при понижение температурата презъ зи
мата или при изпарението презъ летото, все пакъ
тя не може, не само да надмине, но и да достигне
даже, плътностьта на придънната вода. Следова
телно, въ Черно море, повърхностната вода никога
не може да достигне дъното, нЬма вертикалната
циркулация по целата му дълбочина, не може да
получава пресенъ въздухъ, нито пъкъ да изкара
навънъ насъбрания се отъ векове сероводородъ.
Повърхностните черноморски води могатъ да
потънатъ само 60—80 метра дълбочина т. е. само
този повърхностенъ пласть вода има напълно усло
вията на другите морета. Долньото Босфорско те
чение засега малко по-голяма дълбочина — до 100,
даже и до 200 метра въ некои случаи, но подъ
тази дълбочина обаче, чакъ до дъното, черномор
ските води нематъ условия да се проветряватъ,
ако ми бжде позволено така да се изразя. Почти
пълното отежтетвие на въздухъ въ водите на тая
область отъ Черно море, а отъ друга страна и на
личието на смъртоносния сероводородъ, правятъ
живота невъзможенъ. И действително, първата дъл
боководна руска експедиция въ 1890 год. установи,
че подъ дълбочината 200 метра въ Черно море
нема ни едно живо сжщество. При отежтетвието на
кислорода въ тия дълбочини, тамъ се развиватъ само серобактериите, които предизвикватъ
разлагането на умрелите организми отъ горния
животоспособенъ слой на морето и сулфатите на
морската вода, което разлагане се съпровожда съ
образуването на сероводородъ. Последниятъ в е 
роятно е напълно достатъченъ за да попълва слу
чайния разходъ на сероводорода отъ водите на
смъртоносната черноморска котловина. Подъ дъл
бочината 200 метра, черноморската вода издава ха
рактерния сероводороденъ дъхъ на развалени яйца.
Споредъ изследванията на руския ученъ Егуновъ, серобактериите *) се разполагатъ на повърх
ностьта на заразената съ сероводородъ вода въ
видъ на една огромна пелина, разпрострена по ц е лото Черно море на дълбочина около 200 метра.
По този най-интересенъ въпросъ, ето какво говори
самъ Егуновъ,**) следъ като е направилъ редъ
опити въ своята лаборатория:
„И въ Черно море на дълбочина 220 метра,
тамъ кждето се започва присжтствието на НгЗ в ъ
водата, серобактериите требва да образуватъ пе) Овробактериитв еж микроскопически, нежни, спирало-извити организми, въ които се забелязва гол-вмо раз
нообразие въ формигв имъ и които иматъ почти еднаква
организация, както всички бактериални общества. ТЪ еж
б»зцв-Ьтни, свободно-подвижни, и всЪка съдържа вь себе си
зрънце отъ сЪра.
**) М. Л. Егуновъ — „Бш-знизотропнше баесейнь!',
(Ежегодникъ по Геолопи и Минералопи Россж. томъ IV.
вьш. I, стр. 41—63, Новая-Нлександр1я, 1910).
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лена, разположена по цялото пространство на мо
рето, която е извънредно тънка, но ръзко очер
тана и която опредъля различието на водите отъ
повърхностьта и дъното. (Стр. 47 и 49)
И така, соленостьта и температурата на дъл
бочина 180 метра оставатъ постоянни презъ тече
ние на годината; низходящето движение на по
върхностните води вследствие зимното охлаждане
достига само до дълбочина 90—180 метра. Подъ
този.хоризонтъ колебанието на температурата про
излиза вероятно само вследствие на топлопроводностьта, а колебанието на соленостьта — само вслед
ствие на дифузията. Яко приемемъ 180 метровата
дълбочина-за предълна линия на вертикалната циркуляция въ Черно море, както я приема Шпиндлеръ, то подъ тази дълбочина до самото дъно всич
ката вода е въ покой; движението на веществата
е възможно само посредствомъ дифузията.
Застоя на водата, предизвиканъ отъ увеличе
нието на относителните тегла съ увеличаването на
дълбочината, се е отразилъ не само въ оргиналното разпределение на температурата (термическа

Стр. 7.

слоистность), но и въ всичкигв останали физически
явления въ Черно море. Дълбокитъ му води еж
херметически затворени; извънредната бавна дифузия на кислорода не е могла да компенсира не
говото изразходване, затова живота се е съсрЪдоточилъ само въ горния, достжпенъ за кислорода,
слой вода отъ около 2С0 метра дебелина, а подъ
него — въ дълбочините, еж се насъбрали продук
тите на гниенето (стр. 51).
Положението на бактериалната пелена напълно
определя горнята граница на свроводородната область. СжщигЬ причини, които влияятъ на вида на
последнята, влияятъ и на вида на пелената. Ето
защо, требва да приемемъ, че бактериалната пе
лена въ Черно море не представлява плоскость,
а никаква вълнообразна повърхность, затворена
между хоризонталите 164 и 220 метра дълбочина,
както може да се заключи по диаграмата за раз
пределението на сероводорода и органичеческото
вещество". (Стр. 61).
Бургазъ, корабъ „Строги'. 7 май 1925 год.

Кюприйскиятъ'за1ивъ, гледанъ отъ складоветЬ за дървени вжглища.
Фотогр. Г. Цапевь 1924 год.
Стоянъ Н. Драгулевъ, у-ль.

СЕЛО КЮПРИЯ.
Когато параходътъ ви понесе отъ Бургазъ,
отмине Созополъ, следъ това поеме на югъ по
крайбръжието*) и стигне носа „Зейтинъ", покрай
който завива, предъ васъ се открива голтзмъ заливъ, въ дъното на който се вижда селце, кокетно
и приветливо, кацнало на хубавъ полуостровъ. —
„Кюприя! Кюприя! — чуватъ се гласеве. И всЬки
бърза да погледа и се наслади отъ хубавата гледка:
море, полуостровъ, на него село се бЪлъе, задъ
него китна гора и ридове отъ Странджа — всичко
съчетано въ чудна хармония!
Параходътъ спира въ залива откъмъ южната
страна на полуострова. Лодки го заграждатъ, вие
слизате въ една отъ ТБХЪ и следъ няколко ми
нути сте на бръта и въ селото. Забелъзвате бели,
хубавички, неголеми къщи, наредени край прави
улици, Вижда се тукъ отпечатъкъ на известно
благосъстояние. .
До 1879 год. Кюприйския полуостровъ е билъ
безлюденъ. Имало само една постройка — така
наречениятъ отъ гъриитъ- талянь „Зунарита", за
чирозъ. Гърцит^ отъ Созополъ идвали тукъ само
на пролъть, за сезона на чироза.
*) Параходъ „София" пжтува по това крайбрежие
всвка ср-вда и нед-вля.

Следъ освобождението (1878), българските
семейства, избъгали отъ съседните села Вургари,

Село Кюприя и заливъть, гледани отъ югъ.

Мързево, Граматиково и Заберново (останали тогазъ въ Турция), дошли въ тоя край, се заселили
въ тогавашните черкезки села Салихлеръ (западно
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отъ Кюприя) и Ченгеръ (северно), напустнати отъ
черкезите.
По това време е била започната експлоатация
на околнитъ гори, материалите отъ които — вжглища и дърва — еж били носени и складирвани
на кюприйския полуостровъ, поради неговото доста
добро естествено пристанище. На полуострова се
появило движение:. отъ морето идвали много ко
раби, а отъ вжтрешностьта (сушата) — търговци,
колари и работници. Набирали се много хора,
особно на пролъть и лъте, а по-слабо есень и
зиме. Тия хора, много естествено, еж. имали нужда,
на първо мъсто, отъ храна. Това било схванато
отъ нъколцина по-будни и съ търговски духъ бъл
гари, живущи въ с. Ченгеръ и тъ отначало дона
сяли на Кюприйскага „Скеля" разни продукти за
ядене: хлъбъ, млъко, яйца, сирене, месо и др., а
малко по-сетне къмъ 1879/80 год. дошли до убеж
дение, че ще бжде по-добре, населението на Чен
геръ и Салихлеръ да се пренесе и засели на Кюпрюйския полуостровъ — „на скелята", кждето се
създала работа за мнозина. И запомнили да се настаняватъ. На първо време си построили малки
кжщурки, плетени съ пръти, измазани съ каль и
покрити съ сазъ.
г;.:

ШЯ>;Л

РЪката и гората юго-западно оть село Кюприя. 1925 г.

Така се турили основите на селото, което
почнали да наричатъ Кюприя, поради това, че на
ръката, която се влива въ морето току подъ са
мото село, отъ южна страна, имало отъ стари вре
мена мостъ (по турски — кюприя).
Постепенно, въ течение на нъколко години
всички жители на Салихлеръ и Ченгеръ се наста
нили въ Кюприя. Въ първитв 10—15 години, по
неже населението било още много бедно, живъело
въ нехигиенични кжщи, не се хранило добре и не
било аклиматизирано къмъ НОВИТЕ за него клима
тически условия, било силно изложено на мала
рията и смъртностьта била гопъма. По-късно, обаче,
следъ като хората се заловили за редовна работа
(едни съ земледълие, други съ скотовъдство, тър
говия, работа по горитъ и скелята и пр.), иконо
мически те се Засилили, почнали да си строятъ
нови по-хигиенични и удобни кжщи, подобрили
храненето си, аклиматизирали се и тъй еж достигнили до днешното си благосъстояние, ако не
голъмо, то поне задоволително.
Днесъ Кюприя брои 160 кжщи и около 750
души население, чисто българско. Самостоятелна
община е. Има първоначално училище и отъ три
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години — прогимназия. Сжществува отъ шесть го
дини ученолюбиво сдружение, което издържа чи
талище и работи за постройка на читалищенъ театраленъ салонъ.
Кюприя, като българско черноморско приста
нище, има голъмо значение. Тя е вратата, презъ
която се изнася най-значителната часть отъ гор
ското богатство на Българска Странджа. Самата
природа е направила Кюприя да бжде наистина
една такава врата: отъ една страна сгодно прис
танище, защитено отъ севернитъ и северо-източни
ветрове, а отъ друга страна — на югъ, на западъ
и на северъ се вижда какъ Странджа бавно се
спуща къмъ Кюприйския заливъ, обкичена съ
ценни гори.
Ежегодно презъ Кюприйското пристанище се
изнасятъ за Цариградъ отъ 5 до 10 милиона кгр.
вжглища и десятки хиляди тона дърва.
Съ сечьта на дървата, приготвянето на вжглищата, превозването имъ до пристанището и то
варенето на вътроходитъ, се създава работа за толкозъ много хора, че търговцитв — предприемачи,
които се занимаватъ съ това, еж принудени да
търсятъ работници — кюмюрджии и колари —• не
само отъ Кюприя и околнитъ села, но и отъ разнитъ краища на България. Създава се, значи, поминъкъ за стотици семейства. Отъ друга страна
въ Кюприя, почти презъ цълата година става го
лъмо оживление. Многото хора, които се събиратъ,
иматъ нужда отъ храна и разни други потреби,
които Г Б купуватъ отъ мъстнитъ търговци и отъ
населението. Така се развива и местната търговия.
Важно условие за напредъка на Кюприя е и
ще бжде увеличението на населението й. То става
постепенно, било отъ умножаването на мъстното
население, било вследствие прииждането на бе
жанци. Много такива, които живъха по нъколко
години въ Лхтополъ, Василико и другаде, не на
мирайки поминъкъ тамъ, се преселиха тукъ, зало
виха се за работа и еж вече настанени добре. Тукъ
биха могли да намърятъ прехраната си още мно
жество семейства, ако не бъше злата слава на
Кюприя, поради маларията Защото тукъ всъки на
мира добъръ поминъкъ. Фактъ е, че всички бежан
ци, кои го дойдоха тука почти голи, въ разстояние
само на 1—2—3 години си направиха кжщи, завъ
диха си добитъкъ и закрепнаха икономически.
За сега главнитъ поминъци на населението
е ж : земледълие, скотовъдство и търговия. Страниченъ поминъкъ за мъстното население е и пре
возването на дърва и вжглища отъ гората до ске
лята; нъкои пъкъ работятъ на пристанището.
Съ риболовство се занимаватъ само 4—5
души мъстни жители. А тукъ има толкозъ благо
приятни условия за едно интензивно риболовство:
по крайбрежието на Кюприйското землище се
лови най-голъмото количество чирозъ, лови се
голъмо количество паламудъ, скомбрия, сафридъ, карагьозъ, хамсия, кефалъ и разни други
видове риба. Тоя риболовъ до преди 5—б години
бъше въ ржцетъ на гърци, а сега е миналъ почти
напълно въ български ржце — Д-ръ Вл. Бурилковъ — Бургазъ, Българското риболовно друже
ство, Държавното рибарско училище и др.„ които
разполагатъ съ по-голъми капитали, инвентаръ и пр.
Въ тази посока, обаче, има още много да се на
прави и предъ Кюприйци стои една сериозна сто
панска задача, която тръбва да намъри и своитв
хора и необходимитъ капитали.
Тукъ сжщо би могло да се създаде отлично

ИЗЛОЖЕНИЕ
на Българския Народенъ Мор ски Сговоръ по индустриалниятъ ,
морски риболовъ.
Морскиять ни риболовъ се извършва
предимно съ помощьта на неподвижни
уреди, които еж приспособени за ловъ само
въ твената крайбрежна ивица. Подвижните
уреди, . които се употрЪбяватъ въ нтъкои
райони, обикновенно работятъ сжщо въ
непосредственна близость до бртзга. Послед
ното, отчасти, се дължи на примитивната
конструкция и малкото водоизмтзщение на
плавателните еждове.
По такъвъ начинъ, нашиятъ морски
риболовъ има за главенъ районъ на дейст
вие териториалните води. Вънъ отъ ТБХЪ
се извършва ловитбата на калкана, което
става изключително пролетно време.
Териториалните води се намиратъ изЦ-БЛО подъ контрола и суверенитета на
държавата, която е свободна да въвежда въ
т&хъ такъвъ редъ, какъвто намери за добре
въ интереса на страната. Следователно тя
има право и възможность да урежда и
рибарството въ тия води, както и да съз
дава желателните за него форми и начини
на производството.
По своята икономическа структура,
териториалния ни риболовъ представлява
отъ себе си занаятчийска рибна промишленость, която работи съ ограничени капитали
и скромни технически средства. Този му характеръ значително улеснява колонизационната дейность на държавата по заселването
на крайбрежието съ самостоятеленъ, въ
стопанско отношение, български елементъ.
Сжщата структура представлява известни
гаранции за осигуряването на рибното
производство презъ време на външните
усложнения, защото, както показа опита
отъ великата война, дребните риболовни
стопанства могатъ да продължаватъ своята
дейность при такива условия, при които
едрите риболовни предприятия преставатъ
да функциониратъ.
По горните причини, Б. Н. М. С. емтзта
за нецелесъобразно и даже за вредно капитализиранието на териториалното риболов-

ство, чрезъ предоставянето му на концесии
за ловъ въ държаните морски води.
Същевременно Б. Н. М. С. е на мне
ние, че държавата требва да вземе нуждНИГБ мтзрки за неговото засилване и модер
низиране, чрезъ въвеждането на плавател
ни еждове съ механически двигатели, на
уреди за по-интензивна ловитба и т. н., кое
то ще позволи по-пълното използуване на
териториалните води. Това може да се по
стигне само като резултатъ на една опре
делена и последователна риболовна поли
тика, която требва да се базира между дру
гото и върху следните положения: 1. пре
махването на всекакви мита, данъци и бег
рий върху уловената риба, консервирующите средства и риболовните уреди; 2. преката помощь на рибарските групи съ инвентаръ и парични средства и 3. урежда
нето на транспортната служба (построяване
на пристанища, подобрение на параходна
та служба по крайбрежието и т. н.).
Морския риболовъ вънъ отъ територи
алните граници е представенъ у насъ само
съ калканския ловъ, който се извършва
предимно отъ рибари не българи (лазовете
отъ Анадола и казаците). По своята техни
ческа и стопанска конструкция той не се
отличава отъ териториалния. риболовъ:—
риболовците еж дребни стопани, които не
разполагатъ съ големи комплекти мрежи
и излизатъ въ морето съ малки, открити
корабчета, неприспособени за борба съ
морската стихия.
Съвършенно друго е положението въ
Западна Европа и другите, напреднали въ
техническо отношение, страни. Морското
риболовство тамъ съ право може да се
нарече „риболовъ въ открито море", понеже
90—95% отъ рибата се улавя вънъ отъ
границите на териториалните води. Нещо
по-вече, отделните риболовни райони се
намиратъ на хиляди километри отъ рибар
ските пристанища, а риболовните експе
диции къмъ техъ траятъ по неколко сед
мици и даже месеци. ,

•Благодарение на интензивните начини
на лова и СЛОЖНИТЕ технически приспособ
ления, морскитв риболовни предприятия
иматъ чисто индустриаленъ характеръ и притежаватъ сложна стопанска организация.
Тъхната дейность е насочена въ три главни
направления: въ областьта на производство
то, на консервното дъло И на пласимента
на производството.
Производството, т. е. лозитбата на
риба, се явява като най-важенъ елементъ
на предприятието и то се организира така,
щото да бжде напълно осигурена възможностьта на масовата и регулярна доставка
на риба, както за продажба на пазаря въ
пръсно състояние, тъй и за нуждитъ на
консервното производство. Това се постига
чрезъ използуването при лова, на кораби
съ механически двигатели и въ частность
на рибарски параходи, които еж способни
да извървшатъ лова, даже въ условията на
бурно зимно море.
Консервиранието на рибата и приготвя
нето на второстепенни рибни продукти е
едно необходимо допълнение къмъ производственнигБ операции на предприятието.
Даже при идеално нареденъ пласиментъ и разпредъление на рибата, неизбъжно настжпватъ • такива периоди, кога
то поне часть отъ уловената риба тръбва
.да бжде преработена въ състояние, спо
собно да издържи продължително пазене.
Образуванитъ така запаси отъ консервира
на риба се използуватъ за нормалното
снабдяване на пазаря съ рибна стока и
презъ сезонитъ на слабо производство. Как
то е показалъ опита на Западна Европа,
последното има голъмо влияниз върху уве
личението на рибната консумация. Освенъ
това, нъкои риби твърде много се ценятъ
въ консервиранъ видъ и преработването
имъ въ тоя видъ, само по себе си, се явя
ва като една доста изгодна търговска опе
рация.
Правилната организация на пласимен
та на рибата съставлява третата важна за
дача за предприятието. Тази организация
предполага наличность на една широка мре
жа отъ рибарски продавници на вевкжде
въ страната и уреденъ транспо ггъ на ри
бата отъ мъстата на лова до мъстата на
консумацията. Освенъ вжтрешния пазаръ,
обикновенно се използува и външния такъвъ, защото произвоцетвото не ръдко над
минава консумативната способность на мъстното население.
Не може да има съмнение, че органи
зирането на индустриални риболовни пред

приятия, съ база нашитв брътове, ще се
яви катоголъма придобивка на народното ни
стопанството. Значителното улеснение на
прехраната, съживъването на транспортНигв съобщения и търговскитъ операции
и редъ още други положителни икономи
чески явления еж естествени и логически
послед ствия отъ функциите на такива
предприятия.
ВОДИТЕ вънъ отъ териториалната гра
ница еж международни и за това държа
вата не е компетентна да дава или да не
дава концесии за риболовъ въ тия воДи,
но тя може и тръбва да улесни използу
ването на крайбрежието като база за пред
приятията и по такъвъ начинъ да улесни
тЬхното създаване, безъ обаче да накър
нява интересите на териториалния рибо
ловъ.
Индустриалното риболовно предприя
тие е свързано съ брега въ три отношения;
то се нуждае: 1) отъ пристанище за СВОИ
ТЕ кораби, 2) отъ земни участъци за кон
сервни фабрики, хладилници, 'работилници
и др. и 3) отъ мрежа на търговски мага
зини и продавници въ страната.
Именно въ това направление държа
вата може ца укаже своето съдействие, ка
то осигури на предприятието необходими
т е за него условия.
г\ко не се смета опита съ траловия
ловъ въ района предъ руските брегове,
който районъ сега едва ли ще може да бж
де използуванъ, Черно-море представлява
отъ себе си една 1егга тсодпКа относно възможностьта за индустриаленъ риболовъ. По
следното съставя единъ елементъ на рискъ,
който е толкова по-големъ, че самия ха
рактеръ на предприятието изисква, щото
поне часть стъ инсталацията да бжде го
това, преди да се започне редовната ловитба.
При липсата на сведения за риболов
ните участъци въ свободните води на Чер
но море, всеко индустриално предприятие
ще бжде принудено да предприеме пред
варителни опитни ловитби, за да налучка
местата подходящи за ловъ. Естественно,
че при такива условия се явяватъ основа
ния за известни компенсации по специални
закони.
При едно засилено производство.
твърде е въроятно, че вжтрешния пазаръ
не ще може да консумира всичката уло
вена риба и рибните продукти. Освенъ то
ва възможно е, щото известни видове ри
би, напр. скатозете, да не могатъ да намврятъ консуматори между нашето населе-

ние. Това налага, щото предприятието да
има право на свободенъ износъ, но при
условие да оставя известенъ % отъ общото
производство, което напълно да задоволява
вжтрешната консумация.
Н^вма основание за държавата да се
противопоставя и срещу свободния вносъ
на рибата, изключително за нуждигБ на
консервнитъ- фабрики на предприятието, но
при условие, че приготвенигв отъ тая ри
ба консервни продукти ще бждатъ преизнесени.

Възъ основа на всичко гореизложено,
Б. Н. М. С. апелира къмъ всички фактори
въ страната да се отнесатъ съ необходи
мата сериозность и внимание къмъ въпроса
за индустриалниятъ морски риболовъ, за
да може отъ една страна да се насърдчи
създаването и развитието на тоя риболовъ,
а отъ друга — да се постави той на една
правилна и солидна основа, при която нЪма да пострадатъ нито интересите на дър
жавата и народното стопанство, нито тия
на дребния териториаленъ риболовъ,

Гр. Варна, 15 ноемврий 1925 г.
Председатель: П. СТОЯНОВЪ.
Гл. Секретарь: Г. СЛАВЯНОВЪ.

Български Народенъ Морски Сговоръ—Варна.
ГЛАВНО УПРАВИТЕЛНО Т е Л О .

До

Въ.

Год. II Брой 10.

Морски Сговоръ

•корабостроителство, поради близостьта и лесното
и ефгино доставяне на лодки и кораби. Презъ ми
налото лЪто бидоха изработени 3 лодки, 2 аламани за ловене паламудъ и епинъ платноходъ.
Не единъ, не двамина, а всички, които еж
дошли въ Кюприя и еж се опознали съ нея, съ
нейнигЬ условия и положение, всички предричатъ
:на Кюприя едно добро бждаще като пристанищенъ
>градецъ. И наистина добриятъ заливъ, богатата съ
гори околность, хингерландътъ отъ няколко бо
гати производителни села, износътъ на които е
естествено и по-удобно да минава презъ Кюприя,
възможностьта да се увеличи работната земя, като
се изкоренятъ недоходните и на негорска почва
гори, всичко това дава достатъчни основания да
се върва въ едно добро бждаще на Кюприя.

КЮПРИЙСКО хоро. 1325 г.

Но за това бждаще ще трЪбва много да се
работи! И то не само отъ Кюприици, но и отъ
всички добри българи!
На първо М-БСТО това, което е най-нуждно,
то е да се построи кей съ достатъченъ вълноломъ,
който ще защити залива отъ ЛОШИГБ източни вет
рове и отъ вълненията и ще направи Кюприйското пристанище напълно сигурно за корабитъ и
при най-голъмигв бури. Дори на първо време ще
бжде достатъчно да се построи само вълнолома.
На второ М-БСТО Кюприя тръбва да бжде свър
зана посредствомъ добри пжтища съ вжтргшностьта.

Стр. 9.

На трето место, требва да се пристжпи къмъ
оздравяването на блатата, които се намиратъ северо-западно и юго-западно отъ селото и които
еж източникъ на маларични комари.
Това еж най-важнигв работи, отъ извършва
нето на които ще зависи бждещето на Кюприя
като трети по важность български портъ и чудесенъ курортенъ кжтъ, съ своигв хубави пъсъци и
морско-горски въздухъ.
Но за изпълнението на всичко това, потребни
еж значителни средства. Кюприйската община едва
ли ще бжде въ състояние да направи нъщо въ
това направление, тъй като нейните средства еж
ангажирани и ще бждатъ за дълго време ангажи
рани за многото благоустройствени нужди на се
лото (водопроводъ, който сега се започва, постилане на улицигв, канализация и пр.). Ето защо'
единствено държавата е която може и тръбва да
се заеме съ направата на вълнолома и пжтищата,
както и съ оздравяването на блатата.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ,
който най-живо ратува за повдигането и напре
дъка на българското крайбрежие, ще требва да
бжде и най-енергичниятъ ратникъ за постройката
на вълноломъ и пристанище преди всичко въ Кю
прия, защото тукъ му е местото, напълно изискано
и заслужено; защото тукъ едно пристанище ще
дойде да удовлетвори епна действителна народно
стопанска нужда. Нито Василико, нито Яхтополъ,
макаръ че носятъ имената градове, иматъ тия ус
ловия, тая жива търговия, тоя грамаденъ износъ,
такъвъ значителенъ и производителенъ хйнтерландъ, такъвъ сгоденъ, голъмъ и дълбокъ заливъ,
какъвто Кюприя има.
Заради това и за да не се извърши една не
правда и грешка при разрешаване въпроса где порано требва да се строи пристанище, наложително
е предварително да се направятъ проучвания и
обективна преценка на сжществуващигБ условия
въ разните населени пунктове по цълото крайбре
жие, или специално — по югоизточния край.
Прочее, нека всички зажив^емъ съ желание
да се твори и съ надежда, че не ще бжде далечъ
времето, когато по хубавите ни черноморски за
ливи ще бждатъ построени нуждните вълноломи и
пристанища, които ще дадатъ най-силенъ импулсъ
за напредъка на крайбрежието ни. Българи, оби
чайте морето и своите брегове!
с. Кюприя, 20 май 1925 год.

Г . <:

ГЕРМАНСКОТО МОРСКО РИБОЛОВСТВО ПРЕЗЪ 1924 ГОД
Гол-вмата война презъ 1914—1918 год. нанесе
,на германското риболовство чувствителенъ ударъ:
рибуването въ открито море, т. е. индустриалния
морски риболовъ, б е невъзможенъ, защото областигъ на тоя видъ риболовство, главно Северното
море и водите около Исландия, представляваха
театъръ на военните действия. Риболова въ юго
източния-жгълъ на Северното море-б^ още^ вЪзможенъ, но силно затрудненъ отъ многобройните
•заградителни мини, съ които беше усеяно морето,
— жертва на тия мини станаха доста много рибар
ски кораби. Една значителна часть отъ германския
риболовенъ флотъ бъ мобилизирана за нуждите
,на морската война и естественно е, че и тукъ тия
кораби требваше да дадатъ твърде много жертви.
гЬтГрно е, че следъ войната ^ерманското правител
ство обезщети до известна степень риболовците

за ГБХНИГБ загуби, обаче това обезщетение далечъ
не можеше да постави риболовството въ неговото
положение отпреди войната.
Следъ войната морското риболовство бавно
почна да се съвзема, силно възпрепятствано отъ
още неочистенигБ минни полета въ морето. Бър
зото спадане на марката и окупацията на Руръ
нанесоха новъ ударъ на германското риболовство;
първата причина действуваше пагубно, както върху
всички клонове отъ стопанството, тъй и върху ри
боловството, а втората лишаваше рибарските па
раходи отъ възможностьта да се снабдяватъ съ
доброкачественни и ефтени вжглища, като ги при
нуждаваше да купуватъ такива, на твърде ви
соки цени, чакъ отъ Янглия.
Въпреки всички тия крайно неблагоприятниусловия, германското морско риболовство успъ, за
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последнитъ години следъ войната, не само да до
стигне, но даже и значително да надмине, поло
жението си отпреди войната. Интересни данни въ
това отношение ни дава обемистиятъ „Годишнжъ
на германското рнболовство презъ 1924 година",
издание на имперското министерство на прехра
ната и земледълието.
Презъ 1924 г. германскиятъ риболовенъ флотъ
се е състоялъ отъ 401 парахода за индустриаленъ
риболовъ въ открито море, собственность на 51
параходни дружества (срещу 254 такива параходи
въ 1913 г.); отъ 160 кораби за ловъ на херинги
(1913 с. — 256), отъ които 70 вътрохода, 66 — съ
спомагателни парни машини, 18 моторни кораба и
6 парахода; отъ-85 мореходни катери ^ (за рибо
ловъ въ открито море), снабдени съ дънни влачущи се мрежи (дъненъ тралъ) или съ кржгови
заградителни мрежи; и отъ около 12,000 край
брежни рибарски корабчета — закрити, полузакрити или открити катери (голъми лодки).
Съ тия средства еж били уловени 218,477,000'
кгр. морска риба на стойность 54,939,000 зл. марки,
т. е. около два милиарда лева (у насъ се лови
средно годишно само около \г1г милиона кило
грама на стойность около 20 милиона лв., •— раз
бира се, безъ да притежаваме каквито и да
било рибарски кораби или модерни средства за
риболовъ); презъ 1923 год., най лошата инфла
ционна година, ознаменувана още и съ много стач
ки е било уловено 156,541,000 крг„ а презъ 1913
г. — 180 милиона кгр. на стойность 45 милиона
марки. По-вече отъ половината уловъ на риба
презъ 1924 г., а именно 128 милиона кгр. на стой
ность 33 милиона златнй5марки, се пада на рибар
ските параходи; 2072 милиона кгр. на стойность —
7,341,000 зл. марки — на херинговия риболовъ; на
крайбръжното риболовство се падатъ 68 милиона
кгр. на стойность около 13 милиона зл. марки.
Вънъ отъ тия количества, отъ рибарскитъ пара
ходи еж били.уловени и разтоварени направо въ
чужбина (главно въ Днглия и Холандия) 57 ми
лиона кгр. риба, а отъ Германия еж изнесени 28
мил. кгр. на стойность 14,281,000 марки, срещу
което пъкъ вноса на риба (главно херинги) е билъ
293,987,000 кгр. на стойность 11.1,822,000 зл. марки
(1913 г.—300 мил. кгр. на стойность 100 мил, марки).
Следователно, вноса превишава износа съ 266 ми
лиона кгр. на стойность 97,5 милиона марки, срещу
едно собствено производство отъ 218 милиона кгр.
на стойность 55 милиона марки. Тия цифри показватъ, че вноса на риба въ Германия е значително
по-голъмъ, отколкото нейното собственно произ
водство, но тъ обясняватъ и бързото развитие на
германския рибарски флотъ и риболовство, които
се стремятъ къмъ положението сами да задоволятъ нуждитъ на Германия отъ риба.
Горнигв числа даватъ една годишна консу
мация на морска риба въ Германия отъ 480,000,000
кгр., което при едно население отъ 60 милиона
души, прави ср-вдно годишно по 8 кгр. на житель
(презъ 1913 г. се е падало по 5 кгр.), срещу една
консумация на месо отъ 41 кгр. годишно на жи
тель (1913—52г/г кгр.). Следователно въ Германия
се отбелязва едно увеличение въ консумацията на
рибата за смътка на тая на месото, която намаля
ва. Все пакъ тая консумация на риба не задово
лява германците, особенно когато се сразни тя съ
консумираните, въ другитъ европейските страни
количества, така напр. въ Янглия сръдната го*) Въ България консумацията на морска риба е само
300 грама на житель, а тая на месото около 40 кгр.
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дишна консумация е 20—25 кгр. на глава отъ на
селението*). Това обстоятелство предизвиква орга
низирането отъ страна на рибарските сдружения
и съответните държавни учреждения наново тъй
наречената „рибна пропаганда" въ вжтрешностьта
на страната, водена преди войната съ голъма енер
гия; стабилизирането на марката, вече позволява
създаването на по-раншнитъ безплатни готварски
курсове, безплатни рибни кухни, ефтени рибни па
зари и пр.
По производство на риба Германия стои на
четвърто мЪсто между останалите северно-европейски страни. На първо мъсто стои Англия съ по
вече отъ 1 милиардъ кгр. годишенъ уловъ, на
второ мъсто идва Норвегия съ около 700 милиона
кгр., на трето — Франция съ 200 милиона кгр.
(безъ производството на Сръдиземно море). Следъ
Германия идватъ Холандия съ 150, Швеция съ ЮОг
Дания съ 70 милиона кгр. и т. н.
Най-значителнитъ рибарски пристанища и риб
ни тържища въ Германия еж разположени на
бръга на Северното море, а именно: въ Везермюнде, Куксхафенъ, Ялтона, Хамбургъ, Бремерхафенъ, Емденъ и Норденхамъ. Само въ първитъ
: два най-големи рибарски центрове е имало презъ
1924 год.: въ Везермюнде (бившиятъ Геестемюнде,
преименуванъ въ 1924 г., следъ сливането му съ
близкия градъ Лее, въ Везермюнде) — 127 го
лъми риботърговски фирми и 42 фабрики за кон- ;
сервиране на риба, а въ Куксхафенъ — 61 търг.
кжщи и 31 фабрики. Въ тия две пристанища иматъ
своята база и по-голъмата часть отъ рибарскитъ
кораби; тамъ еж седалищата и на по-крупните ри
барски параходни дружества.
Въ Везермюнде е било стоварено 621/г «ми
лиона кгр. риба на стойность 16 милиона марки;
тамъ еж разтоваряли 155 парахода; въ Куксха
фенъ — 36 мил. кгр. за 7'3 милиона м., работили
еж 76 парахода; въ Ялтона — 28, 3 мил. кгр. за 8
мил. марки, разтоваряли еж 77 парахода ; Хамбургъ
— 15 мил. кгр. за 5 мил. марки, при 28 парахода;
Бремерхафенъ — 6,2 мил. кгр. за 1,5 мил. марки,
при 36 парахода; Емденъ — 27г мил. кгр. за 0,7
мил. марки, при 10 парахода и Норденхамъ 1 мил.
кгр. за 0,25 мил. марки. Останалото е стоварено
главно въ Балтийските пристанища. Следователно
само въ най-малкото пристанище — Норденхамъ
— е стоварено почти толкова риба, колкото у насъ
се лови презъ годината за цълото Черноморско
крайбръжие.
За насърдчение на риболовството, герман
ското правителство е изразходвало презъ 1924 г.
само 104 хиляди марки (31/г милиона лева), докато
преди войната е изразходвало годишно 500,000
марки; за 1925 г. еж предвидени ЗОО.ООО марки
(около 10,000,000 лв.). За изучване на морето презъ
1924 г. еж изразходвани 56,000 марки.
Отъ стоварената само въ германските при
станища и то само съ параходите 128 милиона
кгр. риба, 44% е уловена въ Северното море, 44%
около брЪговете на Исландия, 3,5% отъ Скагеракъ, 2,5% отъ Категатъ и 6% отъ Бълото море
(Барентското море). По сравнение съ миналите го
дини се забелязва едно бързо и усилено нара
стване на риболова около Исландия.
Стойностьта на стоварената въ различните
тържища риба, въ зависимость отъ мъстото на
улова, се движи за германските пристанища отъ*
7—184* фенига фунта. Исландската риба е стру
вала ср-БДно Ю1/2 "фенига; тая отъ Бълото море
13, а отъ Северното море — 15 фенига. Стоварена-
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та въ чуждигЬ пристанища риба е била продадена
на още по-низки цени. Средно цената на рибата на
германските тържища презъ годината е била 13
•фенига фунта (8"6О лв. кгр.), а ако се вземе подъ
внимание и стоварената въ чуждите пристанища
риба, средната й цена е била И1/» фенига. Презъ
1913 г. цената на единъ фунтъ риба за герман
с к и т е пристанища е била 12.4 фенига. Поскъпва
нето съ сръдно 0.6 фенига се оправдава съ нара
стването на производствените разходи съ 25%.
По вида на уловената риба, като се има предъ
видъ само риболова въ открито море, на първо
х
ЧМ-БСТО стои херинга съ 51 /2 милиона кгр., т. е. 34%
.отъ целия уловъ. Л ако се вземе подъ внимание
само параходния риболовъ, изключвайки тоя съ
специалните херингови кораби, на първо место
идва рибата кабеляу (отъ рода на треските), а
херинга остава на второ мъсто. Въ най-голъмо ко
личество херинга се лови въ северната часть на
Немското (Северното) море, сетне въ южната му
часть, въ Скагеракъ и пр. Следъ херинга идва
рибата кабеляу съ 35 милиона кгр., което съста,влява 27 "/о отъ общия риболовъ; тая риба се лови
предимно около островъ Исландия (26 милиона
кгр.) На трето мъсто идва рибата шелфишъ (също
отъ рода на треските) съ 17 милиона кгр. или 13'/о
,отъ общия уловъ. Тя се лови сжщо така предимно
около Исландия. На четвърто мъсто идва рибата
Кьолеръ (пакъ отъ рода на треските) съ 151/з ми
лиона кгр. или 127о. Тя се лови главно около Ис
ландия и въ северната часть на Немското море.
Като сжщественъ продуктъ на дребното риболов.ство се явява рибата шолле (писия, плоска дънна
риба), ловена предимно въ южната часть на Нем
ското море. Между останалите видове, заслужава
да се отбележатъ: рртбаршъ (дълбоководна риба),
витлингъ (отъ рода на трескитъ), ленгъ (сжщо
отъ треските), зеехехтъ (морска щука), Зеецунге
(морски езикъ, плоска дънна риба) и щаинбутъ
(калканъ, плоска дънна риба). Последните два
вида еж луксозни риби.
Както се спомена и по-горе, индустриалниятъ
риболовъ, който представлява сжщественна часть
отъ германското риболовство, се извършва отъ
401 рибарски парахода, притежание на 51 герман
ски акционерни дружества. Независимо отъ тъхъ,
съ бази въ Везермюнде и Куксхафенъ, работятъ
още две итадиянски дружества, основани презъ
1924 г., притежаващи общо 19 рибарски парахода.
Акционерния капиталъ, съ който работятъ 14 отъ
германските дружества, притежаващи общо 234
кораба (отъ които'параходи — 216), на стойность
кржгло 25,000,000 зл. марки, възлиза на 32,630,000
златни марки. По отдълно тия дружества притежаватъ отъ 6 до 34 парахода и капитала имъ се
движи отъ 600,000 зл. марки до 8,С00,0О0 зл. марки
(отъ 20 до 270 милиона лева).
. Месечнитъ резходи на единъ рибарски параходъ се изчисляватъ сръдно на 10,146 зл. марки
(335 000 лева); СЖЩИТБ разходи презъ 1913 г. еж
блии 8,130 марки. Главните разходни пера, кржгло 50% отъ общия разходъ, съставляватъ вжглищата и заплатите на прислугата. Другитъ по-важ
ни разходи еж: за мрежи и риболовни уреди,
прехраната на персонала, застраховки, ремонтъ,
ЛеДЪ

Обслугата (екипажа) на единъ рибарски параходъ се състои отъ 1 0 - 1 1 души, които полу
чаватъ следнитъ възнаграждения: капитана — о ю
отъ брутния приходъ (следъ като се извадятъ са",мо 4»/;°/о за разноскитъ на рибното тържище) на
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стоварената и продадената на тържището риба;
корабника — 1% отъ прихода и 110 марки посто
янна заплата; първия машинистъ— 1% и 120 мар
ки; останалите получаватъ отъ 40 до 100 марки
заплата и отъ 0 ' 1 % . до О7°/о отъ прихода. Вънъ отъ
това 50% отъ отделяните на кораба рибни вжтрешности, мась и пр. се разпредълятъ между обслугата; всъки жененъ морякъ получава следъ
всъко плавание, още по 8 кгр. риба въ натура, а
неженените по 5 кгр., най-сетне всички получаватъ
на кораба безплатна храна.
Рибарските параходи работятъ почти изклю
чително съ дънни тралове, — това еж големи конусообразни мрежи, които се влачатъ следъ пара
ходите и въ чиито огромни уста влиза всичко, ка
квото се срещне по пжтя на парахода. Презъ 1924
год. рибарските параходи на Германия еж напра
вили по-вече отъ 5,000 плавания (излази въ море
то или пжтувания), извършени въ 74,000 дена; на
единъ параходъ се падатъ сръдно 12—15 плава
ния въ годината, а всъко плавание има средна
продължителность, въ зависимость отъ морето, де
то се отива (разстоянието) и изобилието на риба
въ местата на лова, — отъ 10—24 дена. Количе
ството на уловената риба за едно плавание е сжщо така различно, то е въ зависимость още и отъ
сезона; — дневно при едно плавание (като се смътатъ и ДНИТЕ за отиване и връщане, когато не се
рибува) парахода улавя отъ 1500 до 2500 кгр. ри
ба, а по нъкога до 4000 кгр. и по-вече. Всичката
наловена въ парахода риба (10 до 50 тона ср%дно)
се сортира и запазва, до пристигането на парахо
да въ пристанището въ пръсно състояние, съ помощьта на ледъ.
Специалното херингово риболовство въ от
крито море се извършва отъ различни видове ко
раби (параходни, моторни, ветроходни и смесени),
обаче винаги съ помощьта на плаващи отвесни
мрежи; това еж дълги отъ по 3—-5 километра и
високи 15—30 метра мрежи, които се спущатъ от
весно въ морето въ видъ на стена, и преграждатъ
пжтя на рибата: кораба при спусната мрежа, стои
безъ ходъ, влаченъ отъ течението на вътъра. *)
Големината на херинговитъ кораби се движи
между 80—180 бруто рег. тона; параходните еж
снабдени съ машина отъ 70—150 к. с , а моторни
т е —- съ 45—90 к. е. Обслугата (екипажа) на вътроходитъ се състои отъ по 15 души, на моторни
т е кораби по 16 души, а на параходите по 17 ду
ши. Заплатите еж приблазително равни на тия отъ
ГОЛЪМИТБ рибарски параходи. Едно плавание на
херинговия корабъ трае оть 4—6 седмици. Уловенитъ херинги веднага се изкормватъ, очистватъ,
осоляватъ и нареждатъ въ бурета по 150 кгр. бру
то или 105 кгр. нето. Средната стойность на едно
буре солени херинги е била презъ 1924 год. 40
златни марки (1300 лв.).
Херинговия риболовъ презъ 1924 г. се е извършвалъ отъ 11 акционерни дружества, които еж
притежавали общо 160 кораба; по отдълно всъко
дружество е имало отъ 8 до 21 кораба, съ капи
талъ отъ 250,000 до 1'/г милиона марки. Стойностьта на единъ херинговъ параходъ възлиза на
100,000 марки (на моторнитъ и ветроходните —
сравнително по-малко), а единъ комплектъ херингова мрежа — 25,000 марки.
Дребното риболовство въ открито море, упра*) Тоя типъ мрежи и начинъ на рибуване би могьлъ
съ ГОЛЕМЬ усп-Ьхъ да се използува у насъ за лова на скум
рията, паламуда и др. пасажни риби.
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жнявано главно въ южната часть на Немското море,
се извършва отъ мореходни катери, снабдени съ
дънни тралове (влачещи се по дъното конусообразни мрежени торби). Почти всички катери еж снаб
дени съ мотори, малко еж останали катеритъ, сна
бдени само съ вътрила, много отъ тъхъ иматъ
смесенъ двигатель — ветрила и моторъ. НОВИГБ
катери еж на величина около 80 бруто рег. тона,
дълги около 25 метра и снабдени съ моторъ отъ
90 до 95 к. с , обслугата имъ се състои отъ 5 ду
ши (у по старите 4 души). Обикновено капитана
е собственикъ на катера, а останалите, моряци и
риболовци — най-често негови синове, братя или
близки.
Другъ ецинъ особенъ начинъ за ловитба на
риба, чрезъ обръчовидни отвесни мрежи, се прак
тикува съ сжщитъ мореходни катери или малки
параходчета. Мрежата е 400 метра дълга и 70 м.
дълбока, горниятъ й край плайа на повърхностьта,
а долниятъ, чрезъ оловни тяжести, се спуска на
дълбоко; съ мрежата се огражда едно простран
ство въ кржгъ, а сетне долнитъ й краища се стъгатъ, като отвора на обикновенна кесия, и мрежа
та тогава образува голъма торба, затворена отдо
лу, — всичката риба, останала въ тая торба,се излавя и товари на кораба. Тоя начинъ на рибуване
се практикува сжщо така въ южната часть на
Немското море.
Плаванията, които извършватъ мореходнитъ
катери, снабдени съ едина или другиятъ типъ мре
жи. иматъ твърде различна продължителность.
Сръдно единъ катеръ извършва годишно 15—20
плавания; презъ 1924 г. сръдния уловъ на едно
плавание на катеритъ съ дънни тралове е възлизалъ на 1120 кгр., а на катеритъ съ кржгови мре
жени торби — на 1500 кгр.
Крийбръжното риболовство въ Германия се
е извършвало презъ 1924 год. отъ 12,000 най-раз
нообразни по величина, постройка и начинъ на
движение корабчета и лодки. Уредитъ на това ри
боловство еж сжщо тъй най-разнообразни: дънни
тралове, теглени мрежи, неподвижни мрежи, пла
ващи мрежи-стени, обръчовидни мрежени торби,
винтери, всевъзможни въдици и пр. Крайбрежното
риболовство е по-силно развито по бръговетъ на
П. Л. Шишковъ.
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Балтийското море, а въ по-малки размъри — по
тия на Северното море
Въ Гермаиия е твърде разпространенъ и до
нася добри доходи, още и лова на морски раци и
стриди. Презъ 1924 год. само лова на раци е билъ
надъ 4. милиона кгр.
: Риболовството и германскитъ риболовци въ
открито море се охраняватъ отъ специалниятъ ри
барски кръстосвачъ „Цитенъ", построенъ и издържанъ отъ военно-морското: управление; кръстосвача е съ 550 тона водоизмъщение, 12 мили скорость и има значителенъ районъ ни действие.
Освенъ охранната служба, кръстосвача е снабденъ
с ъ цълъ редъ, модерни риболовни уреди за на
учни изследвания върху риболовството, за тая цель,
покрай военната си обслуга, съ него плаватъ и нъколко души учени — специалисти по рибното дъло.
За правилното развитие на морското рибо
ловство въ Германия, работятъ и редъ научни ин
ститути. Още въ 1870 год. е основана въ Килъ„Пруската комисия за научни изследвания на гер
манскитъ морета", която по настоящемъ разполага
съ специално нагодената за цельта яхта „Фиора".
Отъ сжщата година, покрай другитъ си задачи, за
изследвание на морето работи и „Германскиятъ
морски рибарски съюзъ". Въ 1893 г., веднага следъ
откупването на островъ Хелголандъ, тамъ е основанъ, за изследване специално на Северното море,.
„Биологически институтъ" съ аквариумъ и музей
къмъ него. Въ Хамбургъ сжществува „Рибарско
биологическо отдъление отъ държавния зоологи
чески институтъ и зоологически музей". Отъ 1919
год. въ Везермюнде е основанъ „Институтъ за мор
ското риболовство", а малко по-късно, въ Ллтона
— „Институтъ за изследвания върху германската
рибна индустрия". Въ Берлинъ къмъ университета
сжществува „Институтъ за морезнание", заедно съмузей къмъ него. Въ Хамбургъ е седалището на
„Германската метеорологическа станция". Най-сетне отъ 1900 год. работи и „Германската научна
комисия за международното изследвание на мо
ретата", преименозана въ 1919 год. въ „Германска
научна комисия за изследвание на моретата." Тая
комисия разполага съ специалния корабъ за научни
изследвания „Посендонъ".

ПОГРЕБЕНИЕ НА МОРЕ.

Парахода „Борисъ", съ курсъ отъ носъ Га
лата къмъ носъ Емине, пжтуваше за Бургазъ. Мо
рето бъ тихо, небето — чисто, а времето — топло. Голъма глъчь се носъше по палубата отъ приежтствието на една ескурзиянтска група, отъ около
двеста души, които — дошли отъ София презъ великденскитъ праздници въ Варна — сега се връ
щаха обратно презъ Бургазъ, като сжщевременно
се запознаваха съ кичестия ни бръгъ, бръгъ ненаселенъ, неизползванъ и неопознатъ... Една група,
отъ десетина души, бъ наобиколила младшия помощникъ-капитанъ, който усмихнатъ и подпрънъ
о борта, разказваше разни морски епизоди, минали
му презъ главата. Въпросите и отговоритъ между
помощника и неговата аудитория не прекжеваха, а
следъ като се бъха поизчерпали малко, една млада
мома, въроятно учителка, запита:
— Дми, Когато нъкой умре на море, какво
правятъ съ него ?
Младия капитанъ примижа леко й види се
спомнилъ си нещо, заприказва бавно:

— Преди две години имахме такъвъ случайвъ нашия товаренъ параходъ „Търново"... Когато
парахода, въ който се е поминалъ нъкой, може
Д0^24 часа да спре въ нъкое пристанище — по
койника не го хвърлятъ въ морето, а инакъ —
отива за храна на рибитъ...
— Колко грозно! — трепнаха нъкой.
— Разкжсанъ отъ рибитъ! — съ широко-отворени очи, допълниха други. .
Младия морякъ философски рече:
— Не ли все едно — разкжсанъ отъ риби,
или изяденъ отъ черви ? Тълото, отъ което се отдъля душата - не е нищо друго, освенъ една из
носена и окжсана дреха. Колкото важи за окж-саната дреха — где ще бжде изхвърлена, толкозъважи и за душата — где ще бжде погребано тъ
лото й . . . Но ний на морето сме съ едно малко
преимущество: смъртьта и погребението на морето
еж много по-поетични. Язъ бихъ желалъ да бжда
погребанъ на море I — отр-вза той и като сви леко
вежди продължи спомена си за печалния епизодъг-
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Морски

ДнхиалскитЪ солници.

— Та това бъше преди две години., И тамъ бъхъ
трети капитанъ, като тука. Следъ като разтоварих
ме житото си въ Марсилия, още съ не незатворени
трюмове, единъ реморкьоръ ни изведи изъ пристани
щето, отъ гдето поехме — за къмъ пролива Св.
Бонифацио. Духаше тихъ юго-западенъ вътъръ, а
имаше и леко мъртзо вълнение. „Търново" се
люшкаше, като кратуна. Бързо по небето летъха
перести облаци, въ далечината прозираха на Кор
ейка островърхитв чуки, а задъ гърба ни гордо
се надвесваха Морскигв Алпи . . Всички свобод
ни моряци заедно съ боцмана, постжпиха на ра
бота. Бъше 2 часа следъ объдъ . . . Тръбваше
най-напредъ да се закриятъ трюмовете, защото на
открито море съ отворени трюмове, не се ходи.
Работата бъше трудна, защото путрелигв — у
насъ наречени — бимсове — тр-Ьбва да се сложатъ въ двадесетина гнезда на трюмния отворъ,
а следъ това върху тъй съзидания желъзенъ скелетъ — да се нареждатъ ей-тъзи дъски!
и той
посочи съ пръстъ на единъ капакъ, който стоеше
върху палубата, отгдето презъ стълба — се сли
заше въ третокласното помещение. Тъзи капаци
ги наричаме — бокапорти . . . Понеже бъхъ въ
подвахта, то следвхъ за работата имъ, която треб
ваше още до мръкване да се свърши. Моряцитв
работиха, балансирайки заедно съ вълнението и,
като акробати, макаръ и натоварени съ железа,
«е премътаха отъ ВСИЧКИТЕ страни на трюмния
отворъ . . . Тъкмо привършиха слагането на мал•КИТБ бимсове — единъ матрозъ изгуби равновесие,
пусна бимеа и следъ него полетя съ глава надо
лу отъ б метра височина . . .
— Уби се нещастния I — отекнаха жаловити
гласове отъ слушателите.
— Плувна ц%ла локва кръвь около падналия
. . . Беше младо — 25-26 годишно — момче, отъ
Триестъ. Въ парахода го наричахме „Триестинчето"
.. . . Заляхме го съ вода . . . Дойде коменданта . . .
Събудиха се ггодвахтенитъ . . . отъ уста на уста
се заноси: „Триестинчето" падна въ трюма и се
уби! . . . Той още не б е умрълъ. Дишаше изтеж« о и бъше въ безсъзнание. Главата му б% поду
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та, а около очит% имаше големи синкави кржгове
Коменданда веднага запов-вда — да го изнесемъ
горе на палубата. Затрака винча и следъ нъколко
минути въ импровизирана носилка, го дигнахме на
палубата. Той не бъше умрълъ, но малка надеж
да се имаше, ча ще оживее . . . Бързо приготвихме
легло върху трюмътъ, спуснахме стрълата, върху
която хвърлихме тента. Коменданта влезе въ ролята
на лъкарь и заповъда да му се донесе параход
ната аптечка. И се съветваше ту съ боцмана, ту
съ единъ старъ морякъ — далматинецъ, барба
Павло. Вързхваха, мазаха лицето на „Триестинчето"
и най-после оставиха барба Павло да го наглежда.
А видътъ на умирающия другарь ни наложи мъл-'
чание. Ходехме по палубата тихо и отъ време на
време, като на поклонение, надниквахме поцъ тентата. Тамъ барба Павло, съ очи вперени върху
обезобразеното лице на „Триестинчето" ни пре
срещаше съ поглецъ и, навикналъ на морските
теглила, ни се усмихваше съ бътла, състрадателна
усмивка, съ която искаше да каже: „такъвъ е нашиятъ животъ: или морето ще ни погълне, или
претрепани щеумремъ!» . . .
„На запацъ слънцето захождаше на безоб
лачно небе. Корейка високо б е вече израсълъ
надъ морето. Просторъ и величественость лжхаше
отъ острова. Входа на пролива б е още далече.
„Вечерьта барба Павло пренесе леглото си
подъ тентата и прекара цЪлата нощь до уми
рающия . . . А умирающия се пробуждаше отъ
време на*време, издаваше само задушени гърлени
стонове, и пакъ впадаше въ сънь, или безсъзнание.
Барба Павло не мигна цълата нощь. Той бдя надъ
него, като майка надъ детето си: само, съ това
изключение, че не пророни ни една сълза. У мо
ряците — н-вма сълзи".
„Около полунощь, или малко по-кжено, бЪхме
минали пролива и държахме курсъ върху вулкана
Стромболи. Нощьта бъше тиха и звездна. „Тър
ново" тупгвше и сечеше . . .
„Малко преди сменяване на вахтата, въ около
четире часа, сутриньта, „Триестинчето" се събу
дило и въ конвулсии, придружени съ бълване на
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„Като се съмна — дигнахме кърмовия и дру-•"
жествения ни флагове наполовина. И до момента
на „погребението" бъхме траурно украсени — съ
половинъ вдигнати знамена".
„Боцмана и барба Павло преоблякоха покой
ника въ по-ччсти дрехи, махнаха тентата отъ стре
лата и наредиха смъртния му одъръ върху сжщото
мъсто, гдето издъхна . . . Силнигв подутини по гла
вата му ни настрояваха тжжно, и незнамъ защо —
всЪки си мислъше,. че именно такава смърть го
очаква всеки единъ отъ насъ" . . .
„До обЯдъ мина времето въ -приготовление
за погребението . . .Погребение на море — какъ
ви се струва? Погребение: безъ кръсть, безъ
пръсть . . . безъ ковчегъ . . . безъ погребална
процесия . . . Назначено бъ погребението да стане
надвечерь, когато и дветъ вахти ще бждемъ на
кракъ . . . Презъ цълото време барба Павло стоеше,
съдеше или обикаляше около покойника. Макаръ
и покойникъ, не тръбваше да се изоставя самъ —
ето наближаваше времето, когато всички щъхме
да изоставимъ неговата външна форма, неговитъ
тленни останки" . . .
„Следъ четири часа всичкитъ моряци се об
лякоха по-чистичко и единъ по единъ наобиколиха
около трюма. Дойдоха пом. механиците, моя събратъ
— старшия помощникъ, азъ и мълчаливи се наре
дихме. Коменданта даде „стопъ" на машината и
следъ малко довтаса и първия механикъ, който бъ
оставилъ само единъ огняръ около КОТЛИТЕ". . .
„Слънцето клонъше къмъ западъ. Небето бъ
безоблачно, хубаво лътно небе, а морето — тихо и
прозрачно, съ Н-БКОЛКО димови стълбове по хори
зонта. Въ далечината, на около 30—40 мили въ
южно направление въ забулена синевина, се ри
суваше острова на вулкана Стромболи". . .
„Коменданта свали шапка. Свалихме и ний.
.Пратиха юнгата на звънеца, съ който будъхме

Завръщането на кораба „Роигецю!—Раз?"
въ Франция.
Команданта Жанъ Шарко при пристигането
си въ Шербургъ, ето що разказва за неотдавнашно
то си пжтуване въ Гренландия и въ Исландия:
„Напущайки Сенъ-Серванъ ние най-първо оти
дохме въ Хебридитъ, гдето спръхме въ приста
нището Сторновей (Зтогпстау). Следъ като посе
тихме старитъ си приятели въ островитъ Регое,
сетне въ островъ ]еап-Ма§пеп, който отново е населенъ и гдето е вече инсталирана една станция
съ безжиченъ телеграфъ. Тукъ ние можахме да
се предадемъ на интересни изследвани, както от
носно метеорологията и геологията, така и отъ
гледище на земния магнетизъмъ.
Въ това време научихме по безжичния теле
графъ, че една датска мисия била на пжть за
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вахтитъ." Боцмана му поржча да звъни съ по единъ
звънъ, стд-вленъ съ дълъгъ промеждутъкъ. Юнгата
заби, като за погребление, а следъ малко го по
викаха пакъ около трюма . . .Повика на черквата;
се бъ свършилъ". ;
7у,Комендан-га прочете „Отче-нашъ" на ита
лиански, защото бъше далматинецъ. Нъкои се кръстъха,'. а; нъкои — не. Я следъ това — настана
гробно" мълчание . . Настана момента, нареченъ
„последно цълувание" . . .
„Коменданта пошушна нещо на боцмана и
барба Павло, които се качиха върху трюмътъ и
бързо почнаха да привързватъ о краката на пакойника една бракувана жглообразна чугунено
скара отъ огнищата". . .
„Наредиха се край борта, а четирма здрави;
моряци поеха носилката съ тълото и го поднесоха
къмъ края на бортовия парапетъ . . . Оставиха
скарата да виси отвънъ на борта, и постепено поч
наха да вдигатъ горния край на дъсчената но
силка за да можеше покойника да вземе отвесно
положение". . .
„Заклати се тълото и . . . пролетя презъ
борта въ отвесно положение. Водата се размърда,.
разпъни се, и всички ний, надвесени надъ борта,.
видъхме какъ нашия другарь мина въ бездната,.
която тамъ надминаваше хиляда метра" . . .
„Внесохме въ вахтения журналъ широчината
и дължината на мъстото, гдето „погребахме" своя
другарь и отново коменданта, като даде „пъленъ.
ходъ" на машината, пое курса си за Месинския:
проливъ" . . .
„Надвечерь кжсно минавахме край Стромболи,
единствения отъ сушата връхъ, който бъше свидетель на погребението на „Триестинчето"
„Борисъ" туптъше на около половинъ миля"
до носъ Емине, а слушателитъ на младия капитанъ
се бъха пренесли въ онова мъсто, гдето „Търново"'
преди две години бъ погребалъ — младия триестинецъ.
София, 21. XII. 1921 год.

Гренландското крайбръжие. Ние тръгнахме . да я
търсимъ. „Роищио1 Раз?" тръбваше да премине
едно разстояние отъ сто и двадесеть километра^
провирайки си пжть презъ ледени планини. Най"
» сетне усилията ни се увенчаха съ успъхъ: ние можахме да настигнемъ изследователите, ала за голъмо нещастие тъхния доблестенъ началникъ ^^е^
гпп§, току що бъ умрълъ. Неговитъ нещастни друга
ри бъха много опечалени: ето защо ние се заехме да
имъ помогнемъ при тия трудни обстоятелства до
долното можахме.
Тъ бъха събрали вкаменелости. Ние. имъ спомогогнахме въ ТЕХНИТЕ изследвания. Озегппе имаше
за мисия да приготви въ тия ледени страни усло
вия за повторното аклиматизиране на ескимоситъ,
които ги бъха напустнали. Подновяването на жи
вота въ северна Гренландия представлява многоголвмъ интересъ за учения свътъ.. Малката датска
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мисия имаше да изпълни много поржчки, които
-силниятъ безжиченъ апаратъ на .Роищио! Раз?* ни
даде възможностьда ги предадемъ въ Копенхагенъ.
Тримачтовиятъ корабъ ,,Рошт_|ио1 РЙЗ"? тръгна
отново презъ голъмото ледено поле, което треб
ваше съ големи трудности да се премине. Въ Ислан, дия, гдето после спря корабътъ, бъхме приети
много добре.
Сетне азъ отидохъ да видя, старото си лю
бимо островче КоскаИ, което азъ всвкога гледамъ съ душевно вълнение. Най-сетне ний стиг
нахме въ Шербургъ."
На въпроса „Роигдио1 Раз?"ще иде ли да из
следва Гасконския заливъ ? Команданта отговори:
„Пристигайки въ Шербургъ бъхъ много приятно
'изненаданъ отъ чудните открития, направени отъ
„ЬопетЛ Азъ получихъ отъ хйдрографичния отдЬлъ
-едно писмо, въ което ми се съобщаваше, че на
„Роищио» Раз"? щъла да бжде възложена нъкаква
-МИСИЯ въ залива.

— Вие го познавате несъмненно, команданте?
— Нзъ вече съмъ го изследвалъ нъколко
тшти и вървамъ, че го познавамъ твърде добре.
• — И безъ да откриете-нещо анормално?
— Не съмъ напълно въ течение на това, що
-еж намерили въ подводната почва на Бретонския
заливъ. Интересно ще бжде да се узнае геоло
гическия строежъ на подводните скали, за да може
да се констатира дали тия скали, еж отъ старъ
или скорошенъ произходъ. Въ научно отноше
ние това е много важно. »Роигцио1 Раз"? разполага
• съ много модерни уреди. Ние изнамерихме единъ
. подготвителенъ уредъ, който ни позволява да отдъляме отъ морското дъно едри отломъци отъ
камъни.
Сега заминавамъ за Парижъ за да получа
. заповъди, приключи команданта.
Превелъ отъ „1л таИп" № 13323 оть
20 августь 1925 г. Н. П. И в а н о в ъ .

Възобновяване на Германския търговски
флотъ.
"Тежката политическа криза, която преживъва
- управлението на Райха, стана причина да мине не
забелязано единъ договоръ, извънредно важенъ
<ПО](СВОИГБ последствия, сключенъ между сжщото

Бъпгарски"Народенъ Морски Сговоръ
Главно Управително Т-Ьло.

До г. г. министригЬ на ВжтрешнигЬ
работи и Народното Здраве, Земледълието, Държавнитъи мотии на Финансиитв.
София.
Въ допълнение на своето обстойно изложе
н и е отъ м. ноевриий 1924 година по изселванието
на бъжанцитъ по крайбрежието, Гл. Упр. Тъло на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, счита за
умъстно да прибави следното:
Заселените по крайбрежието бежанци ща
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управление и синдиката на дружествата за Морски
Транспортъ.
Известно е, че за възобновяването на тър
говски флотъ старитъ навигационни д-ва въ последнитъ следъ войната години дадоха извънредно
силенъ импулсъ, ангажирайки значително суми
представляващи ВСИЧКИТЕ ИМЪ резерви и ГОЛЪМИТБ
имъ печалби реализирани въ периода на монетната
инфилация. Но голъмитъ фискални задължения,
които за морския транспортъ достигнаха такси
наистина изключителни до б5"/о предизвикаха една
извънредно тежка криза въ сжщата индустрия,
която се отрази отрицателно за морскитъ тран
спорти, намалявайки работата на корабостроител
ниците и увеличавайки безработицата. Съ дого
вора сега сключенъ, Райха се ангажирва да от
пусне за 5 години на Синдиката на д-вата за
Морски постройки 50,000,000 златни марки годиш
но и единъ данъкъ, който да се движи отъ 4—6°/о;
отъ своя страна синдиката е задълженъ да при
бави други 50,000,000 за да се образува така единъ
фондъ съ предназначение да възобнови и предиз
вика едно разрастване на търговския флотъ. Упра
влението е резервирало за себе си правото да на
блюдава постройките съ цель да се създадать
при твхъ всички възможни технически подобрения,
необходими за една по голъма икономия; то си
запазва сжщо възможностьта да избира корабо
строителниците, които се намиратъ при по-особе
ни условия, за да имъ се възложатъ известни работи.
Отъ друга страна това дъло за възобновяване
съотвествува и на една действителна нужда на Гер
мания, защото корабитъ, съ които сега разполага,
еж недостатъчни да изнесатъ предназначените за
износъ стоки, което я принуждава да прибъгва до
чужди тонажъ.
Германския търговски флотъ, който преди
надминаваше 57* милиона тона и който следъ
мира б%ше доведенъ малко по-вече отъ 400,000
тона, днесъ достига цифрата 3,000,000 представени
въ голъмата си часть отъ кораби построени въ
последните години и отговорящи на всички изиск
вания на модерните трафици.
Съ това съдействие на Райха, Германския
търговски флотъ ще може сигурно въ едно малко
число години да извоюва своето положение отъ пре
ди войната. Превелъ отъ италиански: Мичманъ Власвв*.

могатъ да станатъ елементъ на българската кул
тура само тогава, когато тЬ стжпятъ здраво въ
новите си заселища т. е. когато твхнитъ поминъци
и стопанско развитие бждатъ осигурени. Само ко
гато въ икономическо отношение бждатъ силни,
т е ще останатъ окончателно на бръга, ще му дадать български обликъ и ще станатъ разсаднйкъ
на новата, българска култура по бръта. Въ противенъ случай бежанците мжчно ще се задържатъ
тамъ, ще има едно постоянно движение и неустойчивость въ населението. Икономически слабитъ за
селници макаръ и да еж много на брой, лесно щ е
попаднатъ подъ влиянието на по-силнитъ — въ>

Стр. 16.

Морски Сговоръ

стопанско отношение отделни представители на
чуждите народности, които все пакъ ще останатъ
факторитв въ обществения и културния животъ
въ крайбръжнитъ селища.
ПримъритЬ отъ заселените въ Василико и
Яхтополъ бежанци още презъ 1913 год. еж. до
статъчно доказателство за правотата на горнитъ
мисли. Макаръ и да еж изминали по-вече отъ 10
години заселницитъ въ тия краища все още се
чувстватъ като гости и ТБ СЖ попаднали въ пълна
икономическа зависимость отъ по-богатитъ бургазски и мъстни жители, които се занимаватъ тамъ
съ риболовство, производство на дървени вжглища
и търговия; а това сж хора предимно отъ гръцки
и турски произходъ.
Върно е, че държавата прави голъми жертви
по настаняванието на бъжанцитъ; даватъ имъ се
земи, готови сгради за жилища или дворни мъста
за такива, кредити за обзавеждане съ работенъ
инвентаръ и пр. Всичко това обаче не е достатъч
но за да може новиятъ заселникъ до стжпи здраво
на краката си и да стане независимъ стопанинъ.
Държавата никога не ще даде достатъчно много
земи, кредити и помощи на всъки бъжанецъ по от
делно, но ако това което тя дава, го даде на орга
низирани групи отъ заселници, резултата, безспор
но, ще бжде по другъ. Ето защо Б. Н. Морски
Сговоръ мисли, че успоредно съ заселванието на
бъжанцитъ ще тръбва да върви и тъхното орга
низиране.
Като най-подходяща форма на организиранието на бъжанцитъ естествено, се явява коопера
тивната.
Кооперирането на бъжанцитъ ще тръбва да
става въ зависимость отъ ТЕХНИЯ поминъкъ. ПО
тоя начинъ успрредно съ заселванието ще се създаватъ рибарски, земледълски, лозарски, солопроизводни и пр. кооперации.
За да може коопериранието да става успо
редно съ заселванието, налага се щото съотвътнйтъ държавни учреждения да работятъ въ вза
имна хармония по между си, т. е. бюрото за со
циални грижи при м-вото на Вжтрешнитъ работи,
дирекцията на Т, 3 . С. при м-вото на Земледъдието, риболовното бюро при сжщото м-во, земледълската и кооперативната банки ще тръбва да иматъ
единъ общъ, предварително изработенъ и установенъ планъ за съвмъстна работа.
Тъй като бъжанцитъ рибари, които се заселватъ по крайбрежието сж. малко на брой (защото
изобщо такива бъжанци идватъ малко въ Бълга
рия), а отъ друга страна мъстнитъ българи-рибари въ много отъ крайбр-вжнитъ селища още не
сж организирани въ кооперации, желателно е ри
боловното бюро да организира и еднитъ и друГИТБ въ общи кооперации, като имъ даде всички
привилегии, улеснения и субсидии, предвидени въ
закона за рибарството. Тия кооперации биха могли
евентуално да се разширятъ и засилягь още по
вече, като се включатъ въ тъхъ завършващите
рибарското училище млади рибари.
По отношение на б-Бжанцигв, които ще бждатъ заселени около Янхиалското солено езеро ивмъсто земя ще имъ се дадатъ парцели отъ бръга
на езерото, сжщо така добре ще бжде, ако вмъсто
създаванието на нова кооперация, Т Б бждатъ вклю
чени въ сжществующата въ Анхиало солопроизводителна кооперация. Естествено е, че това ще за
виси отъ доброто желание на старитв солари,обаче и съответната банка, чрезъ СВОИТЕ органи,
ще може да упражни извъстно морално влияние
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въ това направление, за да се достигне желаната
цель — съвместна работа и подпомагание на б ъ 
жанцитъ.
Съ землед/Блцитъ и тютюнопроизводителите
ще тръбва да'се образуватъ нови кооперации, раз
бира се като въ ТБХЪ се привлекатъ й мъстнитъ
производители, макаръ и твърде малко на брой.
Всички новозаселени бъжанци ще требва, по
възможность да се вливатъ въ основанитъ вече
кооперации или при нужда, съ тъхъ да се обра' зуватъ нови такива.Всички кредити, които до сега се отпущаха
на бъжанцитъ по отдълно за обзавеждание с ъ
работенъ добитъкъ или инвентаръ, за въ бждаще
ще тръбва да се отпущатъ общо за всички бъ
жанци, на съответните кооперации. По тоя начинъсъ сжщитъ средства" биха се постигнали много поголеми и ценни резултати, както за самите бе
жанци, тъй и за народното стопанство и обще
ство. Най-малко, тоя начинъ на третирание ще
прекрати често пжти безсмисленото пръскание на
и безъ това ОСКЖДНИТБ държавни средства. Досе
гашната практика ни е дала достатъчно доказа
телства за нерационалното използувание на държавнитъ помощи. Примъритъ съ отпуснатите на
бъжанцитъ въ Яхтополско и Василиковско кре
дити за жилища, добитъкъ и инвентаръ сж твърде
поучителни; общата сума на тия кредити възлиза;
на около 3,000,000 лева, а на лице отъ нея едва
ли има н^що и за едннъ милионъ лева. Само НБкои отъ по-събудените и предприемчиви бъжанци
сж използвали дадената имъ подкрепа както тръб
ва, като сж си построили спретнати кжщички, об
завели сж се съ добитъкъ или риболовни уреди
и по тоя начинъ следъ нъколко години ще излъзатъ отъ страшната мизерия, въ която сж тъ
нали до сега. Мнозинството обаче, главно порадиневежество и ръдко поради недобросъвестность,
сж прахосали почти всичко, което имъ е било от
пуснато и чрезъ това сж паднали въ едно безиз
ходно положение и още по-голъма мизерия.
Кредитите за. постройка на жилищата щ е
требва да се отпущатъ сжщо така и не по от
делно, а общо за всички кооперации, било катосе образуватъ специални за строежа, временни
кооперации, по подобие на строителните коопе
рации, предвиждани въ закона за насърдчение
економическитв строежи и облекчение жилищната.
нужда.
Поднасяйки на Вашето внимание горните мис
ли и предложения, Гл. Упр. Тъло на Б. Н. М. С.
се надъва че ТБ ще бждатъ проучени й приложе
ни на дъло, макаръ да е ннобходимо — м о ж е би
— преодоляванието на доста пречки отъ техни
чески характеръ. Въ всеки слунай, пречкитв коитобиха се срещнали при реализиранието на подобенъ планъ, далечъ н-вма да съответствуватъ посвоето значение на голъмата задача, която ще п о 
лучи своето напълно задоволително разрешение.
Отъ своя страна цълото сдружение на Б. Н. М. С. ще
, подкрепи съответнигБ държавни органи съ всички
свои сили и разполагаеми средства, за по-лекотои"по-бързото достигание на тая тъй важна Ц-БЛЬ —
стопанското подпомагание и закрепвание на бЪжанцитв, а чрезъ това—повдигание и развитиетона българското черноморско крайбр-Ьжие въ ико
номическо и културно отношение.
Варна, 23 септември 1925 г.'
за Председатели: Я. Нанденовъ
за Гл. Секретарь: Кс. Янкоеъ.

'& Г. О "М ' '

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА
ЗА

ТРЕТАТА ГОДИШНИНА НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОФИЦИАЛЕЧЪ ОРГАНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
ос*>о

Третата годишнина на списанието „МОРСКИ СГОВОРЪ" започва отъ 1 Януарий 1926 година. Презъ течение на годината ще се дадатъ 10 книжки сь художествено
изработени цветни корици, съ отбрани морски снимки, цветни картини и най-разнобразенъ материалъ по морскигЬ въпроси отъ наши и чужди автори. Освенъ това презъ
годината, ще се дадатъ като безплатни приложения: единъ цв-Ьтенъ морски капендаръ
за 1926 година и два номера отъ „Морска Библиотека". Третата годишнина на'списа
нието „Морски Сговоръ" ще излиза съ четире страници повече въ всвка книжка.
Презъ месецитЬ Юлий и Августъ списанието не излиза.
ГОДИШЕНЪ

АБОНАМЕНТЪ:

За България
.
За странство
.
Отд-влна книжка

.
.
.

. 100 лв.
. , 120 лв.
.
15 лв-

На членовегЬ на Българския Народенъ Морски Сговоръ, кои-*
то еж издължили членскигЬ си вноски за 1926 год. списанието ше се
изпраща б е з п л а т н о . На всички останали абонати, списанието ше
се изпраща само следъ предварително платенъ абонаментъ.
Всичко, което се отнася до списанието да се изпраща на адресъ:

Български Народенъ Морски Сговоръ
Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.
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Се нарича единствениятъ манифактуренъ магазинъ въ Варна, въ който
многобройнит-в му клиенти отъ града и провинцията намиратъ винаги
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новости. Посетете го само веднажъ и ще се увЪрите.
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ПАРАХОДНА

АГЕНЦИЯ

X. П М Й К У Р И Ч Ъ - В Я Р Н А
Приема стоки за Холандия, Янверсъ и Хамбургъ и съ директни коносаменти за разни американски пристанища и всички пристанища по
р. Рейнъ и разклоненията й.
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СЪДЪРЖАНИЕ: !) Морето — стихотворение — отъ Николай Мждровъ; 2) Иалазъ'на БЪло море — отъ Г.
Славяноаъ; 3) Газове съ^гфжащи се въ черноморската вода — отъ Сава Н. Ивановъ; '4) Село Кюпрня —
отъСтоянъ А. Доагулевъ, у-ль; 5; Германското морско рнболовство презъ 1924г. — оть Г. С; 6) Погребение
на море — отъ П. Я. Шишкпвъ; 7) Морски новини; -8) Офнциаленъ отдЬлъ.

Венка неполучена книжка отъ списанието тр-вбва да се поиска най-кжсно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ. случай рекламациите се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза ВСБКИ месецъ, освенъ месецитЪ Юлий и Нвгустъ.
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Производителна Механическа Корабна Кооперация „СЪГЛАСИЕ" — Варна
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Т е л е ф о н ъ N9 390.
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Строи и поправя: Лодки, кораби, моторни и платноходни. Поправка на параходи: корпусъ,
мачти, машини и котли. Оксиженовъ апаратъ за заварявания и рязане. Отливки отъ чугунъ
и бронзъ на всички видове машинни части. Парни котли и резервуари. Монтажь' на морски
мотори и всички водове индустриални и земледкпчески машини.
9-10
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Д с с . :зя всЬкакъвъ видъ жел^зарски, дървени и други
:-: строителни материали. ;-;
Въ склада се намиратъ всич
ки видове колониални, ма
нифактурни и т е х н и ч е с к и
:-: :: :-: артикули.. :-: :-: :-:
Прави всЬкакъвъ видъ дос
тавки отъ мастни артикули
;-: и такива отъ странство. :-:
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Я. Е. КОЕНЪ - СОФИЯ
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Булевардъ „Царь Освободитель" № 12.
Генерално представителство на автомобилни гуми
О!п1ор Сога, Велосипеди Мерчедось & Олимпия ^
при фабрични цени.
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