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МОРСКИ РАТНИКЪ.
Отъ 1 мартъ т. год. започна да излиза въ
Варна вестникъ „Морски Ратникъ", свободна три
буна на морски въпроси, факти изъ морето и мор
ска билетристика.
Ето една проява, която Б. Н. М. С. не може
да не посрещне съ радость и задоволство. Въ
стремежа си да разруши вековната преграда между
българскиятъ народъ и морето, Морскиятъ Сго
воръ не. можеше да не намери подкрепата на
съзнателните и будни българи отъ всички краища
на страната ни и отъ всички съсловия и професии;
ползвалъ се до сега съ мълчаливото насърдчение
и съчувствие оть страна на скромните труженици
на морето — моряците, Б. Н. М. С. намира найсетне и въ тяхното лице единъ деятеленъ, активенъ сътрудникъ, —• моряцигв взематъ присърдце идеята и делото, които еж преди всичко техенъ дългъ! По новиятъ пжть, по който тъ тръг
вате, ний не можемъ да не ги приветствуваме и
ний обещаваме, че -отъ страна на Б. Н. М. С. тъ
ще срещнатъ искренна подкрепа. Но дали вест
ника, който започва да излиза е наистина дело на
моряцигв? Надписа „свободна трибуна" дразни и
вдъхва безпокойства.
Това, отъ което най-много се нуждаятъ българскитъ моряци, то е пълното имъ групиране въ
една силна по своя духъ, мораль и колегиална
дисциплина професионална организация. Въ Бъл
гария всички съсловия и професии еж обединени
и иматъ своите сдружения, съюзи и даже съюзи
на СЪЮЗИТЕ; на страна отъ мисъльта за органи
зиране, разединени и често пжти даже враждебно
настроени единъ спръмо другъ, стоятъ само бъл
гарските моряци. Едничкото съсловие въ България,
което нема своя професионална организация,
това еж — моряците, а едничката страна въ свъта,
чието морячество не е организирано, това е —
България. Л българските моряци отдавна треб
ваше да разбератъ, че.много отъ злинитв за на
шето мореплавание и всички техни нещастия идватъ отъ тъхната разединеность. Мореплаванието
ни всека нова година вмъсто да напредва, все

по-вече и по-вече изостава назадъ. И не е неща
стието само тамъ, че съ своята провала, то щ е
повлече и провалата на неговите служители —•
моряците, а защото покрай техъ ще повлече и
редица катастрофи и нещастия за народното ни
стопанство и за страната. Л нашите моряци като
че ли не предчувствуваха до сега това страшно
бждеще. Но те, като че ли не виждаха до сега
даже и своето собствено мизерно положение. Има
ли другаде въ света търговско мореплавание,
чиито моряци да еж така зле възнаградени за
своятъ непосиленъ трудъ и вънъ отъ това съ тол
кова нестабилно и - несигурно положение, освенъ въ България? — Нашит-6 моряци знаятъ това
най-добре, достатъчно е да сравнятъ своето въз
награждение съ това на моряците отъ който и да
било чуждъ параходъ, който стои редомъ съ твхъ.
завързанъ на кея въ нашето или чуждото при
станище. гА нима нашите моряци не разбирате,
че съ твхъ си играятъ както си щатъ,, само за •
това, защото еж разединени и защото вместо съ
задружна борба да отстояватъ своите общи ин
тереси, т е водятъ война единъ срещу други, от
слабвате се взаимно и естествено е, че ставатъ
жертва на чужди темъ интереси и чужди домогвания. Нима т е не схващатъ колко пагубна е за
техъ формулата, на която еж се подчинили —
разя/вляй и владей! . . .
Изглежда, че българското морячество желае
да излезе отъ несносното си положение, като само
поведе борбата за защита на своите интереси, но да
ли пжтя по който то неувърено пристжпва е правиятъ? Нима една „свободна трибуна" е въ с ъ 
стояние да отрази исканията и мислите на едно
цъло съсловие? или по-право казано, би ли имала
тяжесть думата на моряците, ако тя бжде произ
несена отъ нъкаква „свободна трибуна", която
никого не ангажира и никого не задължава? Нима
не е съвършенно ясно, че ако моряците искатъ
да работятъ за преуспеванието на родното мо
реплавание и за защита на своите професионални
интереси, т е тръбва да говорятъ отъ името на
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организираното свое съсловие. Нали е ясно, че
случайно казаната дуМа на единични и често пжти
никому непознати лица отъ никаква случайна
трибуна, далечъ не може да има смисъла, тяжестьта и значението на една дума н а . колективитета.
„Свободната трибуна" е много слабо и немощ
но оржжие, за да защити и изтъкне голъмитъ
нужди на българското мореплавание. Вместо този
страхливъ и неуверенътласъ,- казанъ „отъ никого"
и „ОТЪ нъкжде", ние ще си позволимъ да посъ
ветваме българските моряци да се обединятъ, организиратъ и високо, открито и недвусмисленно да
изнесагъ болките, отъ които страда родното корабоплавание и лишенията и униженията, на които
е подложена моряшката професия въ България,
— „Морски Ратникъ" требва да стане органъ на
„Съюза на моряците въ България".
Относно самиятъ вестникъ нъма какво особенно да се каже, първиятъ му брой още не може
да го характеризира напълно. Въ програмната му
статия се е вмькнала една правилна мисъль —
„къмъ обобщавание на истинските морски сили",
— дано това се разбира „обединение и организирание на българското морячество" и дано то не
бжде само едно хубаво пожелание и праздна фраза.
По-нататъкъ уводната му статия, недостатъчно
ясна и определена, като че ли иска да критикува
девиза и ржководната идея на Б. Н. Морски Сго
воръ. Яко нвколко хиляди съзнателни българи
схващатъ правотата на идеята и пжтя на Морския
сговоръ и .съзнателно му даватъ своята подкрепа,
много странно би било българскитъ моряци да
не го разбератъ и оценятъ по достойнство. Нима
отъ петгодишната дейность на Б. Н. М. С. не е
станало ясно на нашигв моряци, че сговора е културно-просвътна организация, която служи само
на общите културни, стопански и национални
интереси и че следователно тя въ никакъвъ слу
чай не може да защищава професионалните ин
тереси само на едно съсловие. Но и въ друго
греши „Морски Ратникъ", той поставя повика
„къмъ морско законодателство" по-високо отъ
повика „къмъ морето за напредъкъ," той забравя,
че вториятъ повикъ, съ своите широки рамки
напълно обхваща първиятъ —, съ неговата гвсна
цель и неговата частична и временна задача. Само
морското законодателство не може да бжде цель
на едно широко културно народно движение, за
щото утре законодателството ще бжде свършенъ
фактъ и следователно сговора ще требва да лик
видира . . Нима германци, англичани, французи,
италиянци нъматъ отлични и пълни морски зако
нодателства и все пакъ иматъ всенародни кул
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турни организации, съ милиони членове отъ вжтрешностьта на страната, които преследватъ вече
дълги десетилътия наредъ сжщитъ цели и пропагандиратъ сжщитъ идеи, каквито отъ нъколко
години преследва и пропагандира Б. Н. М. С. Но
повика „къмъ морско законодателство" не е достатъченъ и за професионалната организация на
българскигЪ моряци, защото утре, когато би било
на лице това законодателство, то би изчезнала,
значи, и нуждата отъ организирането на моряцигЬ...
Я дали само липсата на морско законодателство
е бедата на нашето мореплавание и за нашитъ мо
ряци? И дали ако имаме такова законодателство
всичко ще тръгне на редъ ? — много се мами този,
който се залъгва съ подобна илюзия. Морското
законодателство е само една голъма крачка напредъ за създаванието и развитието на българ
ското мореплавание, но то далечъ не е всичко;
може би тъкмо следъ неговото сжществувание ще
тръбва _ още по-вече и още по-настойчиво да се
работи за да нагонимъ изпреварилите ни културни
народи.
„Морски ратникъ" греши и съ лозунга „мо
рето е на моряцитъ!" Морето не е собственость
или запазенъ периметръ, както не могатъ да бждатъ човешка собственость въздуха и слънчевата
светлина. Отдълниятъ човъкъ диша чрезъ своитв
бели дробове, а отдълнигЬ народи дишатъ чрезъ
моретата; чрезъ тъхъ ТЪ се приобщаватъ къмъ
свътовната култура, чрезъ тъхъ тъ обмънятъ свои
те културни блага, чрезъ тъхъ тъ осигуряватъ сво
ята стопанска свобода и независимость. Я моряцигЬ
не могатъ да бждатъ настойници на народитъ, те»
еж само тъхни посредници, техни органи. Морето
е на народа, а моряци тъ еж само народни слу
жители. Правъ е „М. Р." като твърди, че „дълото
на мореходството ни е дъло на самите моряци",
но не. тръбва да забравя, че мореходството е необходимость не за моряците, а за народното сто
панство, за народната духовна и материална кул
тура, защото „инъкъ — морето освенъ че ще ни
бжде излишно, но ще стане и стжпало, чрезъ
което ще ни се стжпи на вратътъ отвънъ", а ясно
е ч» тъзи страшна истина, която „М. Р." самъ под
чертава, се отнася не до врата на моряците, а дс^
тоя на народътъ . . . Нали отъ липсата на разбирание и оценявание на морето, дълги въкове на
редъ страда българската държава и българскиятъ
народъ, а не българскитъ моряци, които не еж
сжществували.
Българските моряци тръбва да сближатъ бъл. гарскиятъ народъ съ българското море, а наро
дътъ ще съумее да имъ се отблагодари и да ги
възнагради. '

Общъ видъ на Варненското пристанище презъ 1902 гол.
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вала първоначално непосредно свиването на из
стиващата централна маса, то при това прилЕПване къмъ нея, тя, запазвайки СВОИТЕ плоскостни
размъри, е приела форма на тетраедъръ. Тоя тетраедъръ не е съвсемъ правиленъ, но такава е об
щата тенденция на земната форма. Върховетъ на
тетраедъра еж кентинентитъ на земята, а по неговитъ страни еж се стекли водите, които образуватъ океанитъ на земята. Следвайки ржбоветъ на
тоя земенъ тетраедръ, ние можемъ да предсказ
ваме кжде има въ океанските недра погълнати
континенти. Водите на океанитъ, това еж тъ, кои
то пазятъ сферичностьта на общия изгледъ на
земята.
Основата на земната пирамида образува арктичната область, а нейния върхъ — антарктичната
область, затова тамъ има земя, по която еж наме
рени планини, дори и кратери на вулкани.
Не вс-Бкога полярнитъ области еж били убе
жища на въчнитъ студове. Нъкога, въ далечни ге
ологични епохи, тамъ е имало умъренъ климатъ и
по земите на южния полюсъ еж растъли дървета,
чиито вжгленни фосилни останки ни откри Зспак1ехоп. ПОЛЮСИТЕ еж почнали да изстиватъ въ нача
лото на четвъртичната епоха, тогава, когато се е
появилъ ЧОВЕКЪТЪ на земята.
Студътъ е станалъ властелинъ по тия облас
ти и е прогонилъ ЖИВОТНИТЕ, изморилъ по-едрата
флора. По.полюситъ еж останали да ЖИВЕЯТЪ ръдки
видове животни, специално пригодени за тия сурови
условия на животъ, такива, които еж и слаби за же
стока жизнена конкуренция и борба съ други видове.
Типични такива обитатели на ледоветъ по севрения
полюсъ еж пингвините: птици негодни за летежъ,
поради кжеи криле и тромо устройство, но добри
тшавачи. Тъхниятъ кротъкъ нравъ и довърчивость,
ги направиха жертва на човека, който ги е изцъло изтребилъ.
Една биологична особенность въ живота на
арктичната и антарктична области е морфологията
на морските обитатели тамъ: живущите въ студеНИТБ морета животни иматъ такива прилики по
между си, че съ право даденъ видъ може мжчно
да се опредкпи какъвъ произходъ има: отъ югъ
или отъ северъ е той. Тая прилика съставя проблемата за бнполярната фауна.
Има голъмъ споръ каква е бройката на тия
биполярни животни. 81Г |опп Мигау ги изкарва на
брой 250 вида, а Оггшапп на 3 вида. По сръдата
стои Агсу Тпотзоп, който смета, че има 1 видъ
литоралии, 2 пелагични и 12 абисални. Слабото
познание върху антарктичната фауна е причината
з а тия големи разлики въ преценкитъ." И правъ е
К е т у Регпег като казва, че ний сме въ правото
си да смътаме за биполяренъ ВСЕКИ видъ, щомъ
липсва отъ него представитель въ абисалната фа
уна на умъренигБ и топли морета и щомъ разли
ките» въ тия полярни видове еж отъ незначително
естество.
Много е чудно това явление на биполярностьта. Като се знае какви непроходими бариери представляватъ океанските и морски водни маси за
емиграцията на водните животни, то сжществуването на биполярни животни извиква цълъ редъ
хипотези. .
Тъй като на нъкои отъ биполярнитъ животни
е ж намърени представители и въ дълбочинитъ и на
другитЬ океани и морета, дето температурата е
едва +1°. то нъкои натуралисти смътатъ, че тия
животни пжтуватъ по тия студени зони и се нагажд а т ь по тоя начинъ за пбдобенъ космополитенъ
лкивотъ. Но като се има предъ видъ, че не само
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температурата, а и нееднаквата соленость е пречка
за свободно придвижване на водните животни, това
предположение среща справедливо възражение.
Друга хипотеза твърди, че бяполярнитъ жи
вотни еж потомци на екваториални ДЕДИ. С Ъ из
менение на условията прародительчъ е изчезналъ,
а еж се запазили само полярнигв петомци.
И наистина, никога моретата и скеанитъ еж
имали еднаква температура. Презъ терциерната
епоха става разпределението на климатите и се
образуватъ топли, умерени и ледени области.
Твърде е възможно, че при тая смЕна еж почи
нали неприспособенитъ и еж се запазили тия, които
еж могли да се нагодятъ на новите условия. И по
неже при полюсите условията за животъ еж ед
накви, ние имаме преживели и до сега тия оцъляли видове. Сжществуването за известни бипо
лярни животни на т^хни представители въ пелагичната абисална фауна дава на тая хипотеза из
вестна цена.
Третя хипотеза смъта, че биполярнитъ жи
вотни еж живи реликви и на терциерната фауна.
Презъ терциера, поради еднаквостьта на условията
за животъ по всички океани, животинските форми
тамъ еж си приличали. Но съ смъната на климата,
се почва развой и скокове и се появяватъ нови
форми. При полюситъ, благодарение консервативностьта на условията, фауната не е търпъла про
мени, или е търпъла съвсемъ слабо такива, и се
е запазила въ почти непромъненъ видъ.
Всички тия предположения се основаватъ на
твърде необиленъ още материалъ. Почти неизслед
ваната антарктична водна фауна е голяма пречка
за по-сигурни заключения. Така сжщо и дълбокоокеанскитъ изучвания, така непълни още, ще донесатъ. приносъ за по-здрави тълкувания на тоя,
наистина страненъ фактъ за биполярната фауна,
която, както справедливо бележи Ь. Зоиглп, е въ
прЕка връзка съ проблемата за произхода на жи
вота върху земята.
Животътъ, заченать въ потайната грамадна
земна лаборатория — морската ширъ — пази още
тайната на своята поява. Само съ разчитане вели
ката книга на морето, ще може да се отговори и
на това тревожно и примамливо питане за произ
хода на живота. И колкото ревниво водните стихии
и да криятъ своите тайни, т е отстжпватъ мелко
по-малко на СМЕЛИЯ нападъ на човешкото дръзновение. Дълго още, обаче, морето ше бжде върхов
ното състезание, дъто СМЕЛИЯ ЧОВЕКЪ ще опитва
благородния рискъ на своята СМЕЛОСТЬ. Въ тая
борба човъкътъ побеждава, защото „Богъ помага
на смелите".

Моторната лодка „Тила" въ ходъ по водчттз на Дунава.
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Сава Н. Ивановъ.

АТМОСФЕРНОТО НАЛЪГАНЕ И ВЪТРОВЕТЪ ПО
БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ БРЪГЪ.
трове. Въ Бургазскиятъ районъ, презъ годината
господствуватъ източнщъ ветрове; само презъ сту
дените месеци (ноемврий — февруарий) тамъ прео
бладаватъ западните и северо-западнитъ ветрове.
Изобщо по нашия черноморски бръгъ (Варна—
Бургазъ), презъ топлото време на годината господ
ствуватъ ИЗТОЧНИТЕ ветрове (СИ, И, ЮИ), а презъ
останалото време (септемврий до мартъ) северо
Средно годишно отмосзападните (3, СЗ, С); презъ цялата година духатъ
ферно налъгание въ
най-ръдко ветрове отъ югъ, но колкото се отива
Годчни
въ мчлиметри
по на югъ по нашия бръгъ, то ТЕХНИЯ процентъ
Варна
| Бургазъ
се увеличава.
Най-силните ветрове духатъ презъ з шата, а
19ОО
759,3
761,1
особенно презъ месецъ януарий. Най-тихитъ месеци
1901
759,3
761,2
еж юний, юлий и августъ. Сръднята максимална
1902
760,1
761,5
скорость на.вътъра по нашия черноморски бръгъ
1903
760,1
761,5
е около 21 метъръ въ секунда; абсолютна макси
1904
'/60,0
" 761,6
мална скорость презъ течение на тоя периодъ отъ
1905
759,8
761,7
15 години, е била 30 метра въ секунда. (Варна,
1906
758,9
. 760,7
16. III. 1907 г.). Изобщо погледнато въ Варна ду
1907
760,2
761,6
хатъ по-силни ветрове, отколкото въ Бургазъ и
1908
760,1
761,8
тази разлика, за едновремененъ и отъ сжщото на
1909
758,6
760,2
правление духащъ вътъръ, понъкога може да бжде
1910
758,8
760,9
доста голъма. Биватъ даже случаи, въпреки блиСредно за|
периодъ 1 759,6
зостьта на двата пункта, благодарение на различ
761,1
отъ 11 год.1
ните, имъ географически условия и изобщо мал
ката продължителность на черноморските вътрове,
Отъ тая таблична се вижда, че за показания
че въ Бургазъ въе противоположенъ вътъръ, на
периодъ отъ 11 години (1900—1911), сръдното го
тоя въ Варна.
дишно атмосферно налътание за Варна е 759'6 мм.,
На югъ отъ Бургазъ, презъ лътото господ
а за Бургазъ — 761,1 мм. Отъ тукъ, сръдното го
ствуватъ
източнитъ вътрове, а презъ зимата —
дишно атмосферно налвгание за цвлия бръгъ се
юго-западнитв.
На северъ отъ Варна почватъ да
изчислява на 760,4 мм. Отъ тая тибличка се вижда
преобладаватъ
презъ
годината севернитъ ветрове,
още, че изобщо сръдното годишно атмосферно наподъ чието господство се намира почти целия бръгъ
лЪгание въ Бургазъ вейка година е по-голъмо, от
чакъ до устията на Дунава; само презъ лътото, по
колкото въ Варна, и то сръдно съ около 1'5 мм.
тия места се увеличава процента на ЮЖНИТЕ ве
Яко разгърнемъ годишниците на Централната , трове.
Метеорологическа Станция ще видимъ, обаче, че въ
Общото господство на севернитъ ветрове презъ
отдЪлни случаи максималното атмосферно налъгазимата въ западния басеинъ на Черно море, може
ние за Варна е било 7909 мм. (25.1. 1907 год.), а
да се обясни съ това, че въ сжщото време Мра
минималното — 738.0 мм. (14. XI. 1905 год.); следо
морното море е по-топло, отколкото Черното. Въ
вателно, за този периодъ отъ 11 години, крайнитв
случая
надъ първото море се появява малка обпоказания на барометъра при Варна еж отстояли
ласть на низко атмосферно налътание, която при
на 52'9 мм. ецно отъ друго. За Бургазъ съответ
влича въздуха отъ западния басеинъ на Черното
ните цифри еж: 791,1 мм. (24.1. 907 г.) и 740,8 мм.
(21. XII. 1906 год.), което дава една разлика отъ I море. Тукъ зимнитъ ветрове се отличаватъ съ настоичивость и сила, макаръ барометърътъ да стои
50,3 мм.
сравнително високо. Последното обстоятелство подСжщо така, отъ даннитъ на споменатите го
твърждава
само този общъ законъ за вътроветв,
дишници можемъ да извадимъ заключение, че ат
че
силата
на
вътъра въ дадено мъсто е Свързана
мосферното налътание по българския черноморски
не
съ
височината
на барометъра, а съ голъмината
брЪгъ е изобщо по-голъмо презъ зимата, откол
на
разликата
въ
барометрическитъ височини въ
кото презъ лвтото и че презъ зимата налеганието
даденото мвсто и ОКОЛНИТЕ страни. Тази разлика
е по-непостоянно, отколкото презъ лвтото — явле
за Черно море е най-голъма презъ зимата.
ния, които впрочемъ еж приежщи на целия черно
При добро време, вътърътъ по нашето чер
морски брегъ.
номорско
прибръжие, особено презъ топлитЪ ме
Колкото се отнася за господствующитъ вътсеци, се мени правилно два пжти презъ деноно
•рове по нашия черноморски бръгъ, то данните на
щието, т. е. тукъ вътърътъ проявява бризовъ хаЦентралната Метеорологическа станция за периода
рактеръ, пргдизвиканъ на мъстна почва, благода
отъ 1935 до 1919 год., които можахъ да системарение на съвършенно различнитв физически усло
матизиромъ, ни навеждатъ на следующето заклю
вия на сушата и водата. Следъ залъзването на
чение :
слънцето започва да духа вътъръ отъ бръга, който
За посочения периодъ отъ 15 години, въ Варпродължава чакъ до 9 или 10 сутриньта; около
ненскиятъ районъ, господствующитъ ветрове еж
часъ или часъ.и половина царува безвътрие, а
северо-западнитъ; само презъ месецитъ априлъ,
следъ
това къмъ объдъ, вътърътъ започва да духа
май, юнии и юлий, преобладаватъ източните ве
отъ морето къмъ сушата, като се усилва постеСъ подробното разпределение на атмосферното
налвгание по нашия черноморски бръгъ ни запознаватъ годишниците Централната Метеорологи
ческа Станция въ София. Отъ тъхъ азъ извадихъ
следнята таблична, която ще ни даде понятие за
средното годишно атмосферно налътание по на
шето крайбрежие:

Год. III. Брой 4.

Морски Сговрръ

пенно до 3 часа следъ объдъ — когато достига мак
сималната си сила. Следъ това, той постепенно
почва да стихва, така че още преди залъзъ слънце,
пакъ царува около единъ часъ безветрие. Тия
именно бризи, въ СИЛНИТЕ лътни горещини, еж
най-голъмата благодатъ за жителитъ на крайбре
жията ни.
. •.. •, . ,...
Преди да завърша въпроса за вътроветъ по
нашето черноморско крайбрежие, ще ми позволите
да ви съобщя и една тъхна особеность, която тъ
често проявяватъ, било то покрай нашия бръгъ или
по-навжтре въ морето.
По наблюденията на много моряци, относно
изменението на времето и вътроветъ въ Черно
море, може да се каже, че мисленната линия отъ
носъ Яйя къмъ носъ Керемпе дъ\пи морето на две
половини — източна и западна. Почти винаги, ко
гато се пресича тази линия, моряците срещатъ
ръзка промяна въ направлението на вътъра — огъ
попжтенъ той се изменя на противенъ или обрат
ното. Освенъ това се наблюдава и друга гранична
линия за ветровете, която дъли морето на северна
и южна часть. Тази линия, въ източната часть на
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морето, играе отъ р. Субешихъ до носъ Идокопасъ, а въ западната часть — тя се колебае въ
района отъ устието на Дунава до носъ Емине. И
дветъ разграничителни линии навжтре въ морето
се очертаватъ по-слабо, отколкото при бреговете.
Отъ моите лични наблюдения, въ качеството
си на дългогодишенъ морякъ и авиаторъ, пребродилъ много пжти западното черноморско прибръжие, съмъ дошелъ до заключение, че носъ Кали
акра е главното место, кждето, по еще не съвсемъ
изучени причини, състоянието на времето търпи
единъ значителенъ преломъ. Тамъ изглежда да е
главното основание на подвижната гранична ли
ния, която дели мислено морето въ това отноше
ние на северна и южна часть.
Тази линия понъкога се спуща и до носъ
Емине. Изобщо може да се каже, че като п ъ 
туваме покрай нашия черноморски бръгъ, когато
преминаваме покрай ноесветъ Емине и Калиакра,
въ повечето, случаи тръбва да очакваме една промъна, както въ посоката на вътъра, така м въ
състоянието на времето.
Варна, 15. II. 1926 год.

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ РУСКИ
ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Като характерна черта на съветската система
е било винаги стремлението за постигане на една
крайна централизация и бюрокрация. Докато едно
свободно- капиталистйчно предприятие се отличава
винаги съ своята предприемчивость, съревнувание
за първенство, широкъ замахъ на търговска ини
циатива, съветит-в. напротивъ, съвсемъ не притежаватъ ТЕЗИ качества, та затова се мжчатъ да създадатъ единъ съвършенъ апаратъ, посредствомъ
уреждане на редица контролни органи и насаждане
чувството на пълна подчиненость на волята на ржководното тъло. И въ резултатъ на това се създаватъ толкова много органи, поделения и промеж
дутъчни инстанции, че като се има въ предъ видъ
и даденитъ имъ неограничени права, много по-право
би могло да се говори за една съветска органи
заторска диктатура. Съзнавайки много добре, че
колкото по-пълна и. съвършенна е организацията,
толкова по-резултатна работа и по-добро стопанство
щ е има, горните' ржководни кржгове на така наречениятъ: „Висшъ стопански съветъ и Съвета за
работа и защита" еж се стремъли и стремятъ и по
настоящемъ да подобрятъ достигнатите организа
ционни форми т. е. отиване къмъ все по-голъма бю
рокрация. И въ резултатъ на всичко това, въпреки
необходимостьта да се действува чисто по търгов
ски, ТЕЗИ инстанции си останаха пакъ само „власти",
защото лично никой не се засъташе отъ единъ успъхъ или неуспъхъ на дадено предприятие.
Най-високиятъ пость въ цълото руско стопан
ство е Висшиятъ Стопански Съветъ. Нему е подчиненъ Комисарията по Съобщенията. Този последниятъ пъкъ образува централното учреждение ; за
морско съобщение или така наречениятъ „Цуморъ",
който има подъ своето ведомство управлението на
руския съветски търговски флотъ, пристанищата и
съоржженията. На централното учреждение еж
подчинени още управленията на търговския руски
флотъ (госторгфлот) и доброволческия флотъ (доброфлот)»
Държавниятъ руски търговски флотъ се съ
стои о т ъ : ' . . . . .

1. Държавното руско Балтийско мореплава
телно дружество съ седалище въ Петроградъ.
2. Държавното руско северно мореплавателно
дружество съ седалище въ гр. Лрхангелскъ.
3. Държавното руско Черноморско и Лзовско
мореплавателно дружество въ Одеса и
4. Каспийското акционерно дружество за мо
реплаване въ Баку.
Дирекцията на първите три дружества се на
мира въ Москва. Каспийското дружество е почти
самостоятелно.
Доброволческиятъ флотъ е причисленъ къмъ
народния комисариатъ з а ' в ъ н ш н а търговия. Въ
финансово отношение той тръбва самъ да се из
държа т. е. да не употребява държавни субсидии
за своето сжшествуване. Той има свой себственъ
флагъ и притежава всичкото свое мирновременно
имущество на инсталации, докове, заводи и пр\
Доброволческиятъ флотъ притежава въ Русия и въ
странство 16 клона и 200 представителства. Той е
достигналъ близо 50°/о отъ мирновременния си тонажъ — 11 кораба въ Далечния Изтокъ съ общо
,22493 т. водоизмъщение и три зафрахтовани кора
би отъ по 400 тона, а въ европейските води 5 па
раходи съ 25935 тона. Изглежда, че напоследъкъ
тази организация е значително променена, защото
се има тенденцията за съединение въ едно на доб
роволческия флотъ съ субсидирания държавенъ
търговски флотъ.
Тарифите се опредълятъ общо отъ Дирекцията
на държавния флотъ.
Корабните такси за всички стоки, влизащи
или излизащи отъ Русия, еж повишени и за сега
съставляватъ 10 копейки на тонъ. За чуждестран
ните кораби, които поддържатъ редовни линии
между чужбина и Русия тъзи такси с е повишаватъ
само веднажъ въ годината. Корабитъ на държави,
които не еж сключили търговски договоръ съ Русия
плащатъ 6 кратни тарифни такси (Америка и др.).
Освенъ това сжществуватъ: О"5 до 1 копейка пудово право, право за влекачи, за ледоколи, кейовоправо и др.
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Осигуровката на всички влизащи и излизащи
въ и отъ Русия стоки се извършва чрезъ главното
управление на държавната осигуровка, която отъ
своя страна е сключила осигурителни спогодби съ
първостепенните немски и английски осигурителни
дружества. Когато н-вма транебордиране на стоката,
осигуровката важи за целия морски и сухоземенъ
транспортъ — отъ кжща до кжща. Значи стока,
предназначена за Русия може да бжде осигурена
при нъкои чужди осигурителни дружества и за пре
стояването й и транспортирането и въ самата съ
ветска Русия.
Крайбрежното плаване е позволено само за
руските кораби. Това е твхенъ монополъ.
Зафрахтоването на чуждестранни , параходи
за превозъ на стоки въ или отъ Русия е изключи
телно право на руските търговски представител
ства на доброволческия, флотъ, на Дерутра, Яркосъ,
Русоноргъ, на държавния руски търговски флотъ и
др.. Значи и то е понополъ на отдълни руски дър
жавни организации и на отделни смесени чужде
странни и руски д-ва (немски, английски, норвежеки).

Край Созополъ.

\\ така, ясно е, че съзетската република дър
жи въ ржка монопола за мореплаването. Частната
търговия и частниятъ капиталъ се държатъ съвсемъ на страна отъ изграждането и възстановява
нето на корабоплаването. Недостатъчностьта на
държавния капиталъ за сега не дава възможность
на едно по-нататъшно планомерно възстановяване
на флота. Всички финансови операции по морепла
ването се водятъ отъ финансовото държавно сто
панство, кждето, — точно както и при руската ин
дустрия — се получаватъ маса груби гр-Ъшки. Всич
ки дефицити по разнитЬ ведомства и предприятия
требва да се носятъ пакъ отъ държавния гръбъ.
Така поставени работитв не може да се очаква
единъ по-добъръ стопански подемъ, защото и са
мата държава е принудена да живъе отъ това, ко
ето тя е вложила въ разните ОТДЕЛИ и предприя
тия и следователно, сама не е въ състояние да
образува нови сили, а напротивъ предварително
ги погребва.
(Изъ „Напза" Кг 23 отъ 1925 г.)
Превелъ: Мичмаиъ Зашевъ.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

ГЕРМАНСНИЯ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
' Спущането на „Емденъ" и неговото истинско
предназначение.
Спущането на новия лекъ немски кръстос
вачъ &цдеяг,5станало наскоро въ Вилхелмсъ-Хафенъ
е едно събитие, което не тръбва да мине незабе
лязано. Наистина характеристиките на този новъ
теорабъ еж въ рамкигв на Версайлския Договоръ
и изглеждатъ сжщи при сравнение съ италиянските, английскигЬ, северо-американскитв, японХКИТБ и французкитв кръстосвани, сега въ пбстройка.
Емденъ ще има не повече отъ 6000 тона водоизмещение, 150 метра дължина и една скорость,
която не ще надминава много 29-твхъ мили, но из
глежда, че немскитъ инженери-корабостроители
ще приложатъ на този корабъ последнитв поуки
отъ войната и въведатъ най-новитв усъвършен
ствувания.
Кръстосвана ще бжде въоржженъ съ 15 см.
артилерия и 533 мм. минни апарати. Той ще бжде,
внимателно разпредъленъ, снабденъ съ усъвършени
ствани апарати за предаване, модерни обстановка
за управление на огъня на артилерията, съ последенъ моделъ инсталации за защита и най-после съ
комфортни обстановки за командующитЬ и екипажа.
Емденъ ще бжде преди всичко единъ корабъ

за разузнаване и това е толкова върно, защото
той е разчетенъ съ единъ голъмъ районъ на дей
ствие (7000 мили приблизително), Кораба.ще упо
требява като гориво вжглища или петролъ
и по
такъвъ начинъ не ще има нужда да се гснабдява
съ течно гориво въ далечните чужди станции.
Той ще развива немския флагъ въ най-отдалеченитъ океани.
Мисии и кръстосвания за търговската и по
литическа пропаганда, представления и защита на
немскитв интереси въ свъта, това еж, изглежда, задачитв и целитв, за които ще бжде употръбен-ь
новиятъ корабъ.
Не е безразлично да отбележимъ, че този ко
рабъ е наименованъ съ едно славно име въ Гер
мания. Емденъ бъ най-страшниятъ разрушитель на
неприятелския трафикъ, какъвто бившиятъ кайзеръ
имаше вь далечните морета.
Подъ командата на единъ смълъ и енергиченъ
офицеръ, капитанъ II рангъ Мюллеръ, корсаръ отъ
голъма величина, този кръстосвачъ умножи изне
надите въ Индийския океанъ. бомбардировките,
разрушенията и разграбванията на океанските, ко
раби, натоварени съ стоки и пжтници. Името на
новия кръстосвачъ е съ значение. То означава, че.
Германия не забравя своето морско минало.
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Яко германския търговски флотъ, почти не^сжществующъ въ края на войната, можа да се въз»обнови въ продължение на петь години съ една
наистина невероятна бързина и да стане единъ
--.застрашаващъ конкурентъ на всички съюзници,
военниятъ флотъ, обаче, требваше да се стъсни въ
рамкигЬ на Версайлския договоръ. Не е било въз
м о ж н о на немцигв да изб^гнатъ приложението на
клаузитв така точни, като гвзи за разрушението
•на укреплението въ Хелголандъ или разрушението
<на изоставените военни кораби. Укриването на нъкои фабрики, разучващи направата на картечници.
~е относително лесно, но да се укрие отъ диренето
на контролните комисии, които при това еж със
тавени въ болшинството си отъ английски моряци,
•корпуси за подводници, броневи плочи, или гвла
на морски орждия отъ 406 мм. е вече извънредно
трудно. За мбмента немското адмиралтейство се е за.доволило да въоржжи само единицитъ позволени
;му отъ договора за миръ; понастоящемъ: три ли
нейни кораба, срещу шесть, шесть леки кръстос
вана, две флотилии миноносци, няколко спомага
телни кораба и да разпредъли тъзи сили въ двата
•евентуални бойни театри — Балтийското и Северно
гморета — поставяйки въ последното море по-го.лгБмата часгь отъ своите сили.
При това немцигв организиратъ усилено своето
«крайбр-вжие и най-веча съ своята немска настойчи.вость и енергия подготвятъ персонала за да иматъ
.добри командующи.
Свътовниятъ печатъ; подчерта преди нъколко
месеца важностьта на маневрите, произведени съ
тгрегледъ на флота въ Свинемюнде.
Жеста на командующия немския флотъ е още
-гцУБсенъ у всички. НемскигЬ кораби следъ, произ-
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веждането на минните стрелби въ' Расконския заливъ, минаватъ при Скапафлоу, гробницата на гер
манската морска сила, гдето се спиратъ и адми
рала, командующъ, прочита предъ екипажите, по
строени на пода, една заповъдь, въ която се зая
вява ч е : „Името на Скапа—Флоу трЬбва да оста
не навЬки врЬзано въ сърцето на всЬки немски морякъ".
Повече отъ две години висшето немско ко
мандване се организира все по-добре. Дисципли
ната е възстановена, както в ъ времето, н а . ф о н ъ
Тирании. Научните:опити и изследвания,: които щ е
предизвикатъ бждащето възраждане на - военния
флотъ, като това на търговския, -продължаватъ да
бждатъ енергично следвани отъ способни инженери
като Флетнеръ—йзобретатель на ветрохода б е з ъ
ветрила иди професоръ Фламанъ— специалистт»
въ проблемата за подводните кръстосвани.
Професоръ Фламанъ обявяваше напоследъкъ,
че подводника въ последствие, благодарение на
реализиранигв усгтвхи въ техниката ще си извоюва
бързо една единствена позиция измежду оржжията
въ бждащиятъ моряшки бой и добавяше, че той щ е
може въ некои случаи да разрушава съ голЪма
леснина съ своигв 38 см. орждия по-слабигв части
и .на най-голъмигв линейни кораби,
Спущането на Емдецъ е повече отъ обикне^
вено явление. Той е единъ символъ. Той означава,
че Райха не се е отказалъ отъ своигв морски ам
биции. И. ще чуемъ, вероятно, скоро, че ттвкой отт»
неговите командующи ще заяви, както никога.абт
дикиралия Императоръ, че бждащето на Германия
е само на морето.
Превелъ отъ италиански:
Ст. В л а с е в ъ .

.Ангелъ Станковъ.

ЗАЛЕЗЪ ПРИ АТОНЪ.
Деньтъ отдавна преваля. Ние пжтуваме отъ
Шавала за островъ Лесбосъ. Морето е гладко; са
мо тихи вълни на малки бели зжбери долитътъ до
.кораба ни и се пръскатъ въ гиздава бродерия.
Слънцето е наклонило на заникъ.
Йзлегнати на дълги столове всички наблю
даваме отсрещниятъ островъ Тасосъ, най-северния
островъ на Егейското море, който има една повърх
ности отъ около шестдесетъ квадратни километра,
щъдата обрасла въ растителность. Корабътъ минава
•покрай неговото крайбрежие въ склоновете на което
забелязваме нъколко селища, които се добре очърт а в а т ъ въ биноклигв ни. Тоя масивенъ гигантъ,
захвърленъ въ морския ширъ, ни дава една кра
сива гледка съ своите хълмища, долини и върхове,
-покрити съ малиневи гори и друга растителность.
На западъ, много далечъ на хоризонта, се
-мержделъе едното крило на Халкидонския полуостровъ, вдълбалъ се въ морето, между Солунския
и Струмския заливи, и самъ той подраздъленъ на
три величави полуострова: Касандра, Яонгосъ и
Ятонъ, наричанъ още Св. Гора.
Ние горимъ отъ желание да се приближимъ
, колкото се може по-вече до бреговет-в на свещен'ната гора и да отдадемъ заслужената почить на
това огнище на българския духъ. Но това нъма да
ни се удаде. На идване, когато сме спали презъ
нощьта, ние бЪхме много близо до крайбрежието
на Ятонъ, но нъмахме щастието да му се насладимъ. Сега го наблюдаваме съ биноклигв си много
:отдалеко и едвамъ забелязваме нъкои отъ сели'щата му.

Въ Св. Гора, осъяна съ монастири, еж и двата
исторически за българското племе, така наре
чените Зографскнн монастиръ и Хнлендарскнй монастиръ.
Ние изпадаме въ исторически спомени и из
питваме незнайни чувства, които вълнуватъ душата
ни и ни правятъ горди.
Тамъ. въ.тия две светогорски огнища, посве
тени на небесния разпоредители, следъ дълго по
литическо и духовно иго, се чу за пръвъ , пжть
гласътъ за народното ни свестяване. В ъ Хилендаръ именно Паисий достигна до висшия духовент»
санъ на проигуменъ и подбуденъ отъ сръбския ис: торикъ Иована Раича, написа първите слова на но
вата българска история, за да я довърши въ З о 
графския манастиръ, кждето се премести, поради
монастирски козни, въ 1762 год. И отъ тая велика
дата за единъ забравенъ отъ свътътъ народъ, Св.
Гора остана светилище не само за въздаване мо
литви къмъ небето, но и свещенъ кжтъ за цълото
българско племе. По Атонските висини и до днесь
още се говори езикътъ на нашите д"Вди.
Ние продължаваме, развълнувани душевно,
тъй както и морето често прави, своя морски пжть.
Слънчевите лжчи наклоняватъ все по-вече на
западъ и ставатъ по-слаби. Тъмниятъ силуетъ на
Ятонъ (1935 м.) се очертава все по-величественъ и
тайнственъ. Прозрачната още плащаница на ве
черния здрачъ обгръща свещената планина, цълата
покрита въ растителность. Върхътъ, който се из
дига високо, й предава едно красиво очъртание.
Дългиятъ й равенъ склонъ се простира до морето и
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Морскиятъ брегъ при вилата на г-нъ Станчевъ. Варна 1924 год.

допира вече слънчевото блюдо. Въ бледорозови
лжчи царьтъ на деня върви бавно и тържественно
къмъ своето леговище. Единъ ГОЛ"БМЪ ДИСКЪ ОТЪ
порпурно сияние окржглява огненното чело, което
изпуша дълги шипове отъ полегати лжчи, които
не позволяватъ още на окото да съсредоточи своя
зракъ въ центърътъ на слънчевата маса. Единъ
лжчистъ игривъ пжть се е образувалъ по морската
повръхность отъ кораба до светлия небесенъ царь
и води погледътъ точно въ огнения фокусъ. Тихъ
тракийски вечерникъ гали морскитв вълни, окрасени съ подвижни и нежни шарки.
Лтонъ става все по-тържественъ. Силуетътъ
му се уголемява и гредставлява нъкакъвъ фантомъ, захвърленъ въ морската стихия. Златни, пур
пурни, портокалеви й опални светлини се разтилатъ
по околните мъстноои и по небосвода. Грамадното
око на вселената е вече задъ планината и полузасмъно праща своите прощални зари. ПоследнигЪ
лжчи си отиватъ като последни усмивки на деньтъ.
Ето, небесното свътило слазя величествено и
се закрива задъ планината, тамъ гдето на картата
стои Зографския монастиръ. То отива да чуе ве
черните молитви на монасите, които се молятъ на
български езикъ. . . Ние казваме лека нощь и на
последния лжчъ.
Изходило триумфално дневния си пжть, слън
цето отиде да си почине. . . На ранина, утре, то
ще се вести пакъ тъй жизнерадостно и животодатно.
*
*
Слънцето залезе, но то нъма да заспи, дръмка
него нивга не наляга. То в-вчно бодърствува. Въ
вечното движение е неговата почивка. Небесата
еж неговигв обиталища и то безспирно се върти
около възпламенената си ось. И чрезъ движението
си то създава сезоните, месецигв, днигЬ и нощите.
Утре пакъ ще ни зарадвагь неговитт* златни зари.
Така е залъзвало то 1гвли двадесеть милиона
години, съ сжщата енергия и съ сжщата тържественость, и ще продължава да свъти още десеть

Фот. К. Я. Терзистоевъ.

милиона години, а тоя срокъ може да се продължи ;
още съ десеть милиона години, ако се вземе в ъ *
съображение съобщаваната му енергия при падане
върху него на космична материя. И презъ всичкия'
тоя неизчерпаемъ периодъ на изгръви и залази, безчетно число човешки души ще се радватъ на него
вото величие, ще възпъватъ неп вата тайна и при- влекателна сила и ще се дивятъ на неговия оживителенъ погледъ, безъ който многобройните планети
би представлявали безформенни и неподвижни маси.
Поставено въ блестящия центъръ на безкрайнитъ светове, то единственно е мощната ржка,.
която ги кр^пи и управлява въ безграничното про-'
странство; то е огнището, ксето ги съгр-вва, факелътъ, който вечно ги осветлява, неизчерпаемия източникъ на живота и неговите красоти. Слънцето
е великото сърце на оня небесенъ организъмъ,
който жив^е само чрезъ него и чиито ожквителни
трептения пръскатъ надалечъ по всичкигЬ планети
неговите животворни лжчи.
Ние знаемъ че това огнище на свъттината,
на топлината, на притегателните сили, които управляватъ' и оплодотворяватъ световната система, е
сто и осъмъ и половина пжти по-широко отъ зе
мята въ диаметъръ, единъ милионъ и двъсте и .
осъмдесеть по-голъмо по обемъ и триста и дваде
сеть и четири хиляди пжти по-тежко отъ нея. х )
1) Слънчевата система се състои: отъ слънцето;
оть осемъ главни планети, които е ж : Меркурий, Венера,.
Земята, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ ; отъ
повече отъ 700 малки планети, наречени планетоиди, или
астороиди; отъ 27 съпжтника, а именно: 1 земенъ (нашата
земя), 2 марсови, 9 юпитерови, 10 сатурнови, 4 уранови и •
единъ нептуновъ и отъ единъ гръстенъ около Сатурнъ.
Слънцето свъти петстотинъ седемдесеть хиляди пжти
по-силно отъ пълната луна. Неговата температура, споредъ Шнайдера (1900 г.) е най-в-Ьроятно 7000°. (По-рано Секи е
• пресмътналъ тая температура 500,000°).
Благодарение на изходящата отъ слънцето енергия въ.
.видъ на притегляне, химични лжчи, електромагнетизъмъ,„
св-втлина и топлина, то се явява като центръ на планетния.
миръ и залогъ за неговото сжществуване.
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И тая грамадна огнена пещь, чието физическо
устройство не ни е още известно, тоя господарь на
небесната сфера се е тронясълъ въ центърътъ на
свътовното устройство и отъ незнайни времена
хоръ планети гравитиратъ хармонично около него,
за да се завърши тая величествена дейность въ
едно бждаще, което нъма никога да настжпи и въ
което човъшкия мозъкъ не може да проникне . . .
Нощьта хвърля своето тъмно и синьо манто
; надъ нашата планета; деньтъ изгасва въ послед; НИТБ свои отражения, които изчезватъ постепенно.
Небесниятъ сводъ се обсипва съ безброй звезди.
Една мистериозна тишина обладава цялата вселе
на. Чуватъ се само игритъ на вълните и шумътъ"
- отъ корабътъ, който победоносно пори морската
-стихия.
Вдигнете очи нагоре, вгледайте се и въ мор
ския ширъ, за да почувствувате нищожеството си
и да узнаете величието на всемирътъ.
Какво нещо е небето?
То е всичко каквото сжществува; то е без
крайното пространство, което обгръща въ широ-китъ си обятия ВСИЧКИТЕ звезди отъ които всъка
-една е едно слънце и единъ свътъ; въ неговитв
недра с е таятъ всичкитъ планети — цълата слън
чева система; въ небето е слънцето, което стоплюва, луната, която разлива мълчалива свътлина;
то е земята на която живъемъ, то е Юпитеръ,
Марсъ, Венера, Нептунъ, Сатурнъ — то е цълото
• свътовно творение ! . . . *)
Ей заради това именно намъ се струва, като
го наблюдаваме въ такъвъ тържественъ часъ, че
•-се издигаме до най-високитъ върхове, които чове-чеството нъкога е достигало и се движимъ свкашъ
в ъ нъкаква пречистена атмосфера, която ни зас• тавя да благоговъемъ предъ величието на Вселен»«ата и нейнитв красоти.
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Насладени отъ величествения залъзъ на днев
ния царь и отъ чувствата, които се пробудиха в ъ
душите ни, ние се приспособяваме нъкакъ къмъ
нощната тъмнота, която ни изолирва съвсемъ въ
пространното море. Всички сме обвзети отъ нъкакъвъ незнаенъ възторгъ. Весели разговори и СМ-Бхове нарушаватъ нощната тишина. Компанията про
дължава да се наслаждава на величието на приро
дата. Капитанътъ, снелъ отдавна вече бинокъла си,
спокоенъ и сигуренъ въ своето дело, ни указва
направлението на пжтя.
Всички чакаме нетърпеливо да се появи на
небосвода луната, свътилото на нощьта, на само
тата, на мълчанието, на мечтитъ и тайнигв купнежи. Но тя — вълшебницата, ще изгръе по-кжсно,
когато ще ни налегне морския сънь и ще ни за
вари въ нашити каюти, които ни чакатъ приветливо.
Единъ мелодиченъ гласъ съ тембърътъ на
неженъ алтъ, който увлича, се разнесе горе на
палубата, дъто се е събрала голъма компания:
Не казвай, либе, лека нощь,
Постой, почакай йощъ;
Най-згодно време е нощьта
За страстний пламъ на любовьта . . .

Пееше мечтателната госпожа С . . .
Корабътъ плува къмъ о-въ Лесбосъ. Облегнагь
на перилата му, азъ дълго наблюдавахъ звезд
ната тиха нощь. И унесенъ въ мечти на незнаенъ
захласъ, си спомнихъ оня хубавъ стихъ на Ламартина:
Въчность, хаосъ, минало, тъмни бездни какво
правите съ дните, които поглъщате? Говорете щ е
ни върните ли тия божествени възторзи които ни
похитявате ?
Е1егпЦе, пеап1, раззе, зотЬгез аЬ(тез,
С1ие Гайез—уоиз Йез ригз чие уоиз епд1ои11ззе2?
РаНег: поиз гепйгех— уоиз сез ех1азез зиЬПтез,
йие уоиз поиз гаУ!ззег ?

&'ЕУ У У ^ К Д К ^ и ^ х Ш Ъ-иГУУГ!
Д . Нечаевъ.

~~~

МОРСКИЯТЪ
I.

Въ настоящето време може да се смъта за
установено, че морскитъ риби живеятъ и се събиратъ масово само въ по-плиткитъ води, съ дъл
бочина до 200—250 метра. Даже свободно-плаващитъ риби (скумрия, карагйозъ и др.) отбъгватъ
дълбокитъ води и почти не се срещатъ въ отворе> ното море или откритиятъ океанъ. Затова риболов
ното значение на ВСЕКИ морски басейнъ зависи не
• отъ неговитъ географически размери, но отъ го
лемината на пространството, което е заето въ него
- отъ плитковинитъ.
Благодарение на особения релиефъ на дъното
плиткитъ мъста въ Черно море се намиратъ из
ключително покрай бръговетБ, като при това заематъ сравнително не голъмо пространство: около
3 0 % отъ цълата му повърхнина. Следователно „ри1) Р1атапоп. Ои'е51 се ^ие 1е <пе1 ?

\ РИБОЛОВЪ.
боловното" Черно море е много по-малко отъ „географическото". Освенъ това „риболовното" Черно
море е крайбрежно море.
Рибите, които временно или постоянно населяватъ това море, извършватъ правилни и перио
дични движения въ неговия районъ, като ту дохождатъ въ известенъ районъ, ту го напущатъ.
Разстоянията, които при това изминаватъ различ
ните риби не еж еднакви: едни отъ твхъ се ограничаватъ съ малки премествания, обикновено отъ
дълбочината къмъ бръга и обратно; другитъ пъкъ,
извършватъ далечни пжтувания надлъжъ покрай
бръговетБ. РибитЪ отъ първата категория или „мъстнитъ" риби, като правило, живеятъ около дъното
(попчета, калканъ и др.); рибитъ отъ втората ка
тегория или „пасажнитъ" риби плуватъ свободно в ъ
водата (скумрия, паламудъ и др.).
Запаса на мъстнитъ риби зависи главно отъ
големината на пространството, което заема дадент»
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плитководенъ участъкъ, а сжщо и отъ количеството
на храната, която се съдържа въ него. Последнята
е най-обилна тамъ, кждето се втичатъ голъмитв
ръки, които донасятъ въ морето органически ве
щества, необходими за развитието на низши жи
вотни и растения.
И въ едното, и въ другото отношение, нашето
крайбрежие се намира въ неблагоприятни условия:
плитководната ивица тукъ е гвсна, а големитъ
ръки липсватъ.
Спрямо пасажнитв риби крайбрежието ни за
ема много по-изгодно положение, защото главниятъ
маршрутъ на тия риби минава именно покрай него.
. Освенъ това малката широчина на плитководната
ивица, която образува единъ видъ коридоръ, на
карва ги да се събиратъ на големи рояци. Послед
ното улеснява тяхното излавяне и увеличава производителностьта на риболовнигв уреди.
Благодарение на горното, още отъ стари вре
мена нашето рибарско население е насочвало сво
ите усилия предимно върху ловидбата на пасажни
т е риби. Даже, развилиятъ се напоследъкъ, калкански ловъ не можа да промени съотношението
между отдълнитъ промисъли, които запазватъ сво.. ятъ първоначаленъ типъ и значение. Това ясно се
вижда отъ следнигв данни:
Скумрийниятъ ловъ съставя сръдно до 6О°/о
отъ общия морски ловъ;
Лова на др. пасажни риби сръдно до 25% отъ
общия морски ловъ. •
Лова на М-БСТНИГБ риби ср-вдно до 15% отъ
общия морски ловъ.
Съ изключение на калканския ловъ, ловид
бата на мастните риби се извършва въ непосред
ствена близость до бр^га. Рибарскигв сждове, които
се използватъ при това, еж малки лодки (за 4—5
души), неспособни по своята конструкция да издържатъ бурно море. Рибарскигв уреди еж въ
дици и мрежи, а отъ части и грибове, съ които
освенъ това се ловятъ и пасажните риби.
Ловидбата на местните риби, освенъ калкана,
се извършва непрекженато презъ цълата година,
но най-главно презъ пролътьта и есеньта.
Калканския ловъ, който трае отъ началото на
м. мартъ до м. юний, е ловъ на открито море, за-.
щото неговия районъ се намира на 30—40 клм.
отъ брега. При този ловъ се използуватъ по-гоЛ-БМИ лодки (за 9—10 души), но и г в не еж по
крити отгоре и еж по-скоро отъ ръченъ, отколкото
отъ морски типъ.
Съ ловидбата на калкана се занимаватъ пре
димно казаци (липоване), а сжщо и лазоветв, които
всъка година дохождатъ отъ Янадола. Лодките на
последните еж отъ по-морска конструкция и обикновено иматъ моторни двигатели. Като уреди на
ловидбата се използуватъ стоящи мрежи, които се
използватъ на дъното тамъ, кждето се предполага
че има калканъ.
Ловидбата на пасажните риби у насъ се из
вършва съ помощьта на таляна, грибове и различ
ните видове подвижни мрежи (аламана, гъръ-гъръ
и др.). Таляна е неподвижна мрежа, обтегната отъ
бр^га въ морето, която има на морския се край
една торба, действуваща като капанъ. Съ гриба
се обгражда известно пространство около бръга
заедно съ рибите, които се намиратъ тамъ. По такъвъ начинъ и двата уреда еж' отъ чисто бреговъ
типъ и съ ТБХЪ може да се използува само една
холема твена крайбрежна ивица (до 400—500 м.).
Понеже главната маса на пасажните риби се
лови именно съ ТБХЪ, то и пасажния риболовъ,
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както и риболова на мвстнитъ риби, има харак—
теръ на брегово риболовство. Подвижнитъ мрежиза които споменахме, не промънятъ общата карти
на, защото и те се прилагатъ не по-далечъ отънъколко километра отъ брега.
Главните сезони на пасажното риболовствоеж пролътьта и есеньта. Количеството на пасаж. нитъ риби, които се ловятъ презъ лътото, а о с о 
бено презъ зимата, е съвършено нищожно.

Конференцията на рибарските кооперации.
въ България. ,
Отъ 26 до 28 февруарий включително се с ъ с 
тоя въ София конференция на рибарските коопе
рации въ България, която се е занимала главно с ъ въпроса за основаването на Рибарски Съюзъ. Като
представитель на Гл. Упр. Тъло на Българския
Народенъ Морски Сговоръ е участвалъ г-нъ проф~
Ст. Консуловъ.
Конференцията отначало е подчертала благодарностьта, която рибарското съсловие у насъ
дължи на Б. Н. М. Сговоръ и заявила, че то ни
кога н-вма да престане да търси отблизо подкре
пата на Б. Н. М. Сговоръ и да се вслушва въ же
ланията и съветите му.
Относно въпроса за Рибарския съюзъ се из
тъкнали нъкои формални пречки, които е тръбвалода се преодолъятъ. Съгласно закона за коопера
тивните сдружения, кооперациите не могатъ да
влизатъ въ едно цело акционерно дружество. По
неже, отъ друга страна пъкъ, създаването на еднацентрала е належащо, то конференцията е взела
следното единодушно решение:
„Основава се веднага единъ Съюзъ на рпбарскнтЬ кооперации въ България".
Следъ това е била избрана комисия отъ трима
души, заедно съ представителя на Б. Н. М. Сго
воръ г-нъ проф. Ст. Консуловъ, която да изготви
проекто-устава. Последниятъ следъ като бжде готовъ ще се изпрати на кооперациитъ за да се произнесатъ върху него, веднага следъ което съюза
ще се зарегистрира и ще заработи. Конференцията
е дала следните по-главни директиви на комисията
по изработването на проекто-устава:
1) Организацията на съюза не може да про
тиворечи на закона за кооперативнитъ сдружения.
2) Съюза влиза въ възможно най-близко, д о 
пустимо отъ закона, общение съ Б. Н. М. Сговоръ.
3) Съюза като цъ\по членува въ Б. Н М. С.
4) Сжщиятъ влиза и въ по-общи организации,.
които преследватъ сродни цели, напримъръ общия
съюзъ на кооперациите въ България.
5) Когато се създадътъ условия за създава
нето на единъ общъ рибарски съюзъ въ Бълга
рия, гдето да влизатъ всички рибопроизводители
въ България, безразлично кооперации или не,
съюза на рибарските кооперации въ Бълпярия като
ц-Ъло (закона допуща това) влиза въ него каточленъ за обща защита на интересите на рибар
ския промисълъ, а отъ друга страна и за въздей
ствие върху този общъ съюзъ за да се запазятъ
интересите и на кооперативното Д-БЛО въ рибар
ството у насъ въобще.
Вероятно въ едно твърде близко бждаще
Съюза на рибарскитъ кооперации въ България, съ
централа София, ще бжде вече свършенъ фактъТой ще е първата дружна-сила за защита на ри
барството у насъ, и сжщевременно и етапъ за съз
даване на една по-обща организация отъ всички,които боравятъ съ рибарството.
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Среща за рибарскиятъ съюзъ.
На 28 Февруари т. г. въ Рибарското училище
въ Варна се състоя среща за размъна на мисли
по създаванието на Рибарски съюзъ въ България.
1Въ срещата взеха участие представителите на две
т е варненски риболовни кооперации, тия на ^Б. Н.
М . С . и директора на рибарското училище. Всички
-участници намериха инициативата на Сговора за
:много навременна и осъществяването й за крайно
необходимо. Изтъкна се, че инициативите на мини
стерството на земледелието и на Б. Н. М. С. не
си противоречат ъ, а се допълнятъ: първата, чрезъ
„общия рибарски магазинъ въ София", а по-кжсно
чрезъ такива магазини и въ всички по-големи па
зарски центрове на страната, ще цели създаване
то на една широка стопанска рибарска организа
ция, която отъ една страна ще подефтини рибата
ша пазаря, а отъ друга — ще осигури една по-голъма печалба за производителя — рибарь и по
тоя пжть ще се засили изобщо раболовство; вто
рата инициатива, чрезъ създаване на Рибарскиятъ
съюзъ, като културно-професионална организация,
ще цели да групира всички рибари, да защити
-ТЪХНИТБ професионални интереси, да издигне тъхното културно развитие, да съдейства за усвоява
нето на една правилна държавна рибарска политика
и следователно да достигне пакъ сжщата крайна
•цель — развитието на нашето риболовство.
Разглеждайки предложениятъ проекто-уставъ
за Рибарскиятъ съюзъ по принципъ, представите-ЛИТБ на рибарските кооперации намериха, че пред
ложението на Б. Н. М. С , прокарано и въ проек
то-устава, щото съюза, поне въ първигБ години
на своето сжществувание, да остане подъ крилото
на Б. Н. М. С , е много правилно и уместно, тъй
като малочисленното за сега рибарско съсловие
не ще може самостоятелно да създаде и закрепи
своята професионална организация, когато подъ
покровителството на Б. Н. М. С. това ще се по
стигне и по-лесно и по-скоро. По същество съг
ласни съ покровителството на Б. Н. М. С , пред•ставителитъ- на рибаритъ се раздълиха на две, от
носно формата на това покровителство. Едното
мнение се съгласяваше съ дадената отъ морския
«сговоръ форма — рибарскиятъ съюзъ да бъде
•автономна организация, като само представителя
на управителния съветъ по право ще бъде пред
ставителя на Б. Н. М. С. и като въ годишниятъ
рибарски съборъ Сговора се представлява отъ
трима свои представители. Второто мнение б е покрайно и застжпваше гледището, че рибарскиятъ
•съюзъ требва да бжде само една секция отъ Б. Н.
М. С. тъй като инъкъ, поради слабигв материални
•средства, съ които ще разполага съюза, той не
би могълъ да издържи поне единъ платенъ дъловодитель и една канцелария въ София и следова
телно не би оправдалъ надеждите, които се въз
л а г а й на него, а даже не би могълъ и да съще
ствува. Въ рибарската секция, която се предлага
къмъ Б. Н. М. С , ще тръбва да влъзатъ лица изъ
рибарската среда.
По-нататъкъ представителите и на дветв ко
операции намиратъ, че седалището на централата
на съюза не може да бжде въ София, както се
•предвижда въ проекта на Б. Н. М. С , а тръбва
да бжде тамъ. кждето се намира и централата на
Морския Сговоръ, т. е. въ Варна, като по тоя на•чинъ ще може да си служи съ канцеларията на
Сговора, а освенъ това ще бжде въ по-твсенъ контактъ и съ ръководителитъ на Бълг. Народенъ
Морски Сговоръ.

Стр. 15.

Най-после, общо бъ '• и пожеланието, щото
членските вноски да се опредъ\пятъ не както е в ъ
проекто-устава — годишно по 500 лв. на коопера
ция за всеки 50 души нейни кооператори или за
дробъ отъ 50 души. а да се установятъ годишно ,
по 10 лв. на рибарь — кооператоръ, като естест
вено вноската се плаща изцяло за всички коопе
ратори отъ касата на кооперацията.
Други забележки по проекто-устава не се на
правиха. Гл. Упр. ГБЛО на Б. Н. М. С. ще чака да
получи мнението на останалите рибарски коопера
ции отъ Черноморския и дунавски брегове, за да
може да състави окончателния проектъ за уставъ
на рибарския съюзъ и следъ това да покани ри
барските сдружения на общъ рибарски съборъ за
учредяването на съюза.
Г. С.

Решения на Бургазската Търговско - Инду
стриална Камара относно риболовството ни.
Следъ като се размениха мисли по сегашното
твърде лошо състояние на риболовството по Чер
номорското крайбрежие, което рискува съвършенно да пропадне и като се взе предъ видъ:
Че то се намира въ сжщото примитивно със- .
тояние, каквото е било преди 50 и 100 години и
далече не се ползува още отъ новитъ модерни
начини на риболуване по моретата, и че всички
риболовци и работници такива по крайбрежието
не могат ь да приложатъ своя трудъ въ този тол
кова цененъ отрасълъ на нашето народно сто
панство и търсятъ другаде да го приложатъ;
Че вложените въ него капитали, въ инвентаръ и разни риболовни съоржжения, отъ милиони
левове рискуватъ да пропаднатъ, а нъкой вече еж
пропаднали и немогатъ съ нищо да се замъстятъ,
което е грамадна загуба за народното риболовство;
Че отъ друга страна рибата е продуктъ отъ.
първа необходимость, и нейния вносъ въ страната
отъ десетки милиона лв. годишно увеличава и вло
шава и безъ това пасивния ни търговски балансъ
и че сжществуещето днесъ на риболовство е крайно
раздробено, разпокъсано, разнебитено и немощно
да изпълни своята задача за удовлетворението на*
вжтрешната консумация, която народното стопан
ство съ право очаква отъ него;
Че действуещо по досегашенъ изолиранъ начинъ, безъ всъкакъвъ планъ, безъ комбинирани
усилия, система и изучвания, срещу морскигв сти
хии, като всеки день вади отъ строя нови жертви,.
вложили животъ, капитали и трудъ, понеже отД-БЛНИГБ усилия на частни лица и групи, еж ви
наги безъ общъ планъ и съ всичкия рискъ, който
това занятие носи, а при това държавата събира
5°/о за фондъ за насърдчение на риболовството,
като до сега никакъвъ реаленъ резултатъ нъма
отъ тоя фондъ и че отдаването на далянитъ подъ
наемъ отъ самата държава на твърде високи и
непоносими цени, съсипва самото риболовство, което
отдавне по-скоро се е обърнало като доходно
перо. но което вече престава да дава доходи;
Че другите отрасли на народното стопанство
се ползуватъ отъ всевъзможни улеснения и насърдчения, а риболовството е било винаги игно
рирано, и създадения законъ за неговото на
сърдчение не се е прилагатъ въ своята цълость, и
Че за ефикасното повдигане и модернизиране
на риболовството държавата требва да вземе бързи
и сериозни м^рки чрезъ ГОЛЕМИ улеснения, под
помагане, изучвания и организация на това про
изводство, което въ много страни е основата на
народното благосъстояние,

Стр. 16.

Морски Сговоръ

Сесията реши:
а) Най-настоятелно да се помоли г. Министра
на лържавнитъ имоти да се притече на помощь
на риболовството по крайбрежието и да му се
даде най-ефикасна подръжка и улеснения;
б) Да се премахнатъ всички условия, които
пречатъ на морското риболовство, като се избере
най-сполучливия способъ за неговото организаране
в ъ едно цъло, за да може да устои на риска,
присжщъ на това занятие, и
в) Да се пристжпи незабавно къмъ горната
организация, като се използуватъ всички досегашни
изучвания, било отъ самото Министерство, било
отъ Търговскитъ камари и му се повърнатъ по
следователно всички удръжки взети за неговото
насърдчение.
(Изъ „Изв. на Бург. Т. И. Камара".)

Л о в и д б а т а н а ХериНГИТ% въ Северното мо
ре се извършва съ помощьта на тъй наречените плавающи мрежи. Риболовните кораби, работещи съ
тия мрежи, еж обикновенно неголеми ветроходи,
снабдени понякога и съ моторъ, като спомагателенъ двигатель. Ветрохода търси мъстата, дето
може да се предполага движението на стадата
отъ херинги и тамъ хвърля въ морето своята плавагоща мрежа, представляваща обикновенно една
отвесна мрежена стена, дълга 3 километра и потжваща 15 метра. Вътрохода спира своето движе
ние, като оставя на течението и вътъра да го носять цълата нощь, заедно съ неговата плавающа
мрежа; рибата, която би минала по препречения
о т ъ мрежената стена пжть, ще се закачи съ хрилетв си въ очитв на мрежата и ще остане тамъ,
На сутриньта вътрохода прибира мрежата си, а
заедно съ нея и богатиятъ си ловъ отъ херинги.
Тоя способъ отлично би се пригодилъ и за
ловидбата на нашите скумбрии, като се препречва
предъ пролътьта и есеньта пжтя на движението
имъ отъ Босфора къмъ устието на Дунава и об
ратно. Тоя начинъ би възнаградилъ нашите ри
бари стотици пжти по-вече, отколкото примитивниятъ талянъ.
Заловените херинги веднага биватъ изкор
мени, очистени и осолени, като се опазватъ по
този начинъ до завръщанието на кораба въ при
станището. Вътроходитв (отъ всички северни стра
ни: Лнглия, Германия, Дания, Холандия, Швеция,
Норвегия и пр.) ходятъ на ловидба за херинги въ
северната часть на морето, на височината на Сетландскитв острови (на около 200—300 клм. се
верно отъ Янглия); тамъ рибувагъ, започвайки
презъ м-1дъ май—юний, а завършватъ сезона презъ
ноемврий, като постепенно се спущатъ на югъ,
до къмъ Догеръ-банкъ (голъма плитковина въ
срЪдата на Северното море). Риболовните кораби
на Янглия, Германия, Норвегия, Холандия и Шве
ция, общо взети, по тоя начинъ еж ловили сръдно
годишно, презъ ГОДИНИТЕ 1910—1913, по 22 ми
лиона центнера (1,100,000,000 кгр.) херинги.
Въ известни времена и на опредълени м-вста
херингитБ иматъ обичая да се събиратъ денемъ
на големи стада близко до дъното на морето.
Ползвайки се отъ тая особеность рибаритв отъ
Северното море започнаха да ловятъ херингитъ
отъ 1906 год. насамъ и съ рибарски параходи,
снабдени съ дънни влачущи се мрежи, (дънни тра
лове); това еж огромни конусообразни мрежени
торби, които се влачатъ отъ парахода по'дъното
на морето и поглъщатъ чрезъ гиганскитв си уста
десетки хиляди килограми риба на веднъжъ. Единъ
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параходъ въ 8—10 дена улавя обикновенно надъ 1000 центъра (50,000 кгр.) херинги. По тоя начинъ херингитв се ловятъ отъ сръдата на юлий до на- чалото ка ноемврий въ западната часть на Север
ното море (около Флиденгрундъ и Догеръ-банкъ),
а също и презъ февруарий и мартъ при Скагенъ..
Г. С.

Риболовътъ у туземцитъ въ Австралия.
Туземцитъ въ Австралия се поминаватъ из
ключително съ ловъ и риболовство. Срещу пти
ците, освенъ бързитв си стръли, т е иматъ и не^
по-малко сигурното оржжие „Бомерангъ", чието
употребление е останало за пжтешественицитъпредметъ за удивление. Срещу рибите те прибът-ватъ до още по-първобитни способи, които у насъ сег
считатъ за варварство: съ чудната си безгрижностьна чергари, които могатъ да опустошатъ една мЪстность, .считайки се свободни да се прехвърлять
следъ това другаде, гдето ги очакватъ нови из
точници, ТБ отравятъ р-БкигБ и блатата.
Поражда се сега въпроса да се узнае отъ»какви растения еж "взети тия енергични отрови,
каквито и най-напредналата химия би се подвуо-мила да посочи. Тоя именно въпросъ еж имали
предъ видъ изследванията на Д-ръ 0ге5пст, прочутъ ученъ при ботаническата градина въ Вшгепгощ (Ява). Отъ друга страна г-нъ Н Ма1аеп отъСидней е проучилъ тоя въпросъ и въ единъ брой'
отъ ГА§псиНига1 Оагегс- от Ие\у Зошп №а1ез, до
могвайки се до сведенията, които би могли да бждатъ полезни за неговитъ трудове, той обнародва
списъка на познатите отъ него растения, които се
използуватъ отъ черните за ловене на риба. В ъ о б 
ще, казва на кратко Н МаШеп, корите или лис
тата, що се хвърлятъ въ ръкитБ, за да изморятъили поне да зашематятъ рибата, съдържатъ дж~
бови вещества; ала безъ положително да твърдя,наклоненъ съмъ да мисля, че иаинскиятъ активенъ елементъ е единъ сапунинъ подобенъ на тоя>
който предава на кората на нашитв акации своя
горчивъ вкусъ. Както и да е, несъмненно е, ч е
химичния анализъ на растенията, който ни зани
мава, ще може да предизвика едно оригинално и:.
плодотворно проучване.
Ето сега какъ постжпватъ обикновенно нег
рите отъ Нова Южна Галлия. По ширината на ръ~
ката Т Е набиватъ колове, предназначени да задържатъ плетените отъ кора кошове или връзки
отъ листа. Въ твърде кжсо време рибата, изпла
шена, и зашеметена, дохожда да се блъска о пре
градата и негритъ, които вардятъ на близо, лесно'ги излавятъ. Тоя видъ омайване едва ли се про
дължава повече отъ часъ и не оставя следъ себе
си никаква неприятна следа относно храненето
Напоследъкъ г-нъ V/. Мас АНкиг е установилъ, че въ Кумбеландското и Калиденското графства (Нова Южна Галлия), туземците употръбяватъ
между другите и корите на Асас1а 1а1ас1а, което
се среща въ крайбр-вжнитв окржзи, известно по
някога подъ името американско оръхче. За отбе
лязване е, че негритв употребяватъ сжщата кора
за привързване на рани при нъкои случаи на
кожни болести.
На югъ отъ сжщата колония, черните си служатъ съ кората и листата на АсасГа репушепмз.
Негритв отъ вжтрешностьта на Кеенсландъ употръбяватъ въ много блата кората на местната вър
ба (Асааа заНсша) Напротивъ, въ северния Кеенс-ландъ се предпочита пръсноводния Вагпп§!оша га-
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сетоза, чиято кора първо се раздробява на малки
-«жсове, сетне се счуква на прахъ. Сжществува
и друго едно видоизменение Вагпп§10ша зресшза,
Което расте сжщо в ъ Кеенсландъ и оть което ав
стралийците се гнусятъ, ала казватъ, че то се
-твърде много цени за ежилата цель отъ туземците
на островъ Фиджи, съ тая само разлика, че т е си
-служатъ съ вънкашната обвивка на плода, а не
•съ самата кора. По неизвестни причини черните

употрЪбяватъ кората отъ корена на Сагеуа аизггаНз
въ солените води, а кората на стеблото — въ
сладките води.
Другаде предпочитатъ стритата кора на Сираша рзеиаЪогиз; на други мъста пъкъ си служатъ
съ огънатите листи на О.тпз иН^тоза
Въ островъ Ява предпочитатъ Регпз еШрпса,
а изглежда сжщо и въ островъ Борнео.

Наскоро въ Полша е обнародва нъ законъ
.за насърдченне мореплаването и корабостроител
ната индустрия. Споредъ този законъ корабострои
телната индустрия ще получава държавни креди
ти или пъкъ държавна гаранция за получавание
кредитъ отъ другаде; по-нататъкъ — премии за
новопостроени и поставени въ •действие кораби;
предвиждать се намаления на пристанищните так
си и митата за вноса на необходимите за корабо
строителниците материали, а сжщо така и за вноса
на готови котли, мотори или корабни корпуси; кора
бостроителните предприятия се освобождаватъ за 15
.години отъ всъкакви данъци. За насърдчаване на
«мореплаването закона предвижда даваннето на
.държавни кредити или гаранции за получавание
»кредити, както за постройка на нови кораби, тъй
изобщо и за всЬкакъвъ ремонтъ на сжществую•щитъ1 кораби; премии за подържане на известни
линии, за пренасяне на пощата и премии изобщо
за проплавано число мили; освобождаване отъ
!ВсЪкакви пристанищни и канални такси; тарифни
.облаги за стоките, пренасяни съ полски параходи;
намалени такси по железниците за превоза на ка
менни вжглища и течно гориво, предназначени за
двигателите на ПОЛСКИТЕ кораби; най-сетне море
плавателните предприятия се освобождаватъ за 15
„години отъ всъкакви данъци. Закона предвижда
.сжщитъ привилегии и облаги и за морското риьболовство.
За постройката на пристанището въ Ка
вала гръцкото правителство игвло да изразходва
100 милиона драхми. Започнати били вече обшир
ни приготовления и многобройни доставки за
-строежа.
Конфликта м е ж д у Ромжния и Дунавска
та Европейска комисия все още не е уреденъ.
.Както е известно, Сулинското дунавско устие още
.отъ 1856 годона се управлява отъ една Европейска
Дунавска Комисия съ седалище въ Галацъ, чиито
права се простиратъ отъ Галацъ до Сулинското
•устие. Ромжния се бори срещу юрисдикцията на
т а з и комисия по течението на тъй наречения мор.ски Дунавъ, защото следъ голъмата война всич
ки устия на Дунава останаха въ нейни ржце и сле
дователно сжществрването на комисията накърня•ва нейните суверенни права, освенъ това Ромж
ния намира .тази комисия за излишна, слецъ като
-подиръ войните се създаде Международната Ду
навска Комисия, съ седалище въ Братислава и съ
-право да урегулира корабоплаването по целиятъ
Дунавъ и изобщо по целата Дунавска плавателна
•система, съ изключение на Морския Дунав>.

Презъ юлий м. г. една специална комисия
при Обществото на Народите разгледа спора и го
реши въ полза на Европейската Дунавска комисия,
Ромжния, обаче, остана недоволна и спора сега на
ново ще се разглежда отъ друга специална коми
сия пакъ въ Женева.
Огъ няколко години насамъ Сулинското
устие на Дунава постояно се засипва, като пре
дизвиква големи^грижи и още по-големи разходи
за Европейската Дунавска Комисия. Непрекжснато
работящите драги едва успеватъ да подържатъ
необходимата дълбочина на плавателните канали.
Поради засипването, особенно презъ зимата, голе
мите параходи понекога еж принудени да влизатъ
или излизатъ съ малъкъ товаръ, като часть оть
стоката претоварват/ь въ Сулина; други пъкъ съвсемъ не отиватъ въ Дунава, а разтоварватъ сто
ките си въ Кюстенджа.
До 30 ноемврий м. г. дълбочината на Сулинския каналъ е била 7*5 метра, на 1 декември е
спаднала на б'3 м„ до 13 декември е станала б м„
на 3 януарий т г. се е намалила до 5 8 м., а на
13 с. м. е спаднала на 5-4 метра; следователно за
месецъ и половина, въпреки работата на драгите,
дълбочината се е намалила, вследствие на засип
ването съ цели два метра.
Движението на корабите презъ Суецкия
каналъ за 1925 год. отбелязва ново увеличение."
До като презъ 1924 год. еж минали 5,121 кораба
съ" кръгло 25,000,000 тона вместимость, презъ 1925
год., еж минали 5,337 кораба съ 26,700,000 тона.
Отъ ТБХЪ 24 милиона еж минали къмъ Средизем
ното море, а 27г милиона на изтокъ.

Превелъ отъ френски: Н. П. И.

Канала Дунавъ — Елба — Одеръ. Напоследъкъ Чехословашкото правителство сериозно се
е спрело на проекта за свързванието чрезъ ка-г
налъ реките Дунавъ, Елба и Одеръ, а чрезъ това
и двете морета — Черното и Северното. Започ
нати еж нови проучвания на тоя каналъ; въ това
отношение на първо место стои разработванието
на особенъ планъ за участъка Пардубицъ — Прерау, за да може да се пристжпи и къмъ отчуждаванието на необходимите места за канала. Въ една
часть отъ тоя участъкъ, а именно между Цабренъ и
Прерау е започната и трасировката на канала. По
добна трасировка е предприета и по целото ко
рито на р. Елба на Чехословашка територия, а
именно отъ Яуссигъ до Пардубицъ.
Въ най-скоро време ще започнатъ подробните
проучвания и на участъка презъ вододела на двата
водни басейна — Черноморскиятъ (Дунавскиятъ) н
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Моторната лодка „Тила" сь пълна скорость по
водигЪ на Дунава.

Северноморскиятъ (на р. Елба). За тоя участъкъ
сжществуватъ два проекта: споредъ единиятъ, ка
нала ще мине по долината на Сацава, а споредъ
другиятъ — по, долината на Требувка. Досегаш
ните проучвания, въ техническо отношение, еж
дали отлични резултати, както за преминаванието
на височинитъ чрезъ шлюзове, така и за лекото
напоявание на канала (снабдяванието му съ вода,
при преминаванието презъ ВИСОКИТЕ мъста). Сжщо
така геологическиятъ съставъ на местата, кждето ще
мине канала, не дава основание да се предполага
срещанието на нвкакви трудности при прокопа-

Р е д а к ц и я т а на издаваното въ Регенсбургъ списание »01в Гге1а Оопаи" (Свободенъ
Дунавъ) моли сътрудниците на нашето спи
сание „Морски Сговоръ" да сътрудничатъ и
въ списанието „Свсбоденъ Дунавъ", по въпресит-в, които заевгатъ Дунава по отноше
ние на вашия брътъ.
Отпечатани еж и се получиха въ Гл. Упр.
Тело на Б. Н. М. С. четири вида цвътни картички
еъ морски сюжети — копия отъ картинитъ на ху
дожника Лл. Мутафовъ. Цената имъ е по 2 лева
парчето. Клоноветъ да побързатъ -да направятъ
поржчкигБ си защото числото имъ е ограничено.
Излезе отъ печатъ „Метеорология" отъ Сава
Н. Ивановъ, 137 страници и 30 фигури въ текста.
Книгата е издание на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ. Цена 25 лв. Само на клоновете на
Б. Н. М. С. се отстжпва за 20 лева. Поржчки се
правятъ до Книжовно-Просвътния Отдълъ на Б. Н.
М. С. въ Варна.

Вести изъ живота и деиностьта на
Б. Н. М С.

I л. Упр. ТБЛО е направило постжпки предъ ди
рекцията на железниците .и пристанищата да бждать поканени и представители на Б. Н. М. С. при
иредстоящето изработвани? на законопроекти: за
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ванието. Най-сетне и проучванията за рентабилг
ностьта на канала еж дали напълно задоволителнирезултати.
Въ пристанището Нойзацъ (Уйвидекъ, сега
югославянско) — на Дунава, се строятъ голъми и
обширни магазини за стоки.
Югославянското параходство постоянно за^
силва и развива презморскитв съобщения между
югославянскитБ пристанища и Солунъ, така напр,
д-вото „Ядранска Пловидба" удвоява, поддържа
ната до сега само два пжти въ месеца, своя па
раходна линия Ядриа — Солунъ; параходигв - на
д-вото „Дубровачка" посещаватъ вскки 10—12 дена
Солунъ, а тия на „Океания" — ВСБКИ 15 дена.
Югославянскитъ д-ва поддържатъ освенъ това
оживени параходни съобщения съ албанските, гръц
ките, египетските и турските пристанища, въпреки
силната конкуренция на италиянското д-во „Лойд-ьТриестино" и въпреки голЪмитв пречки, които имъсе правятъ въ гръцкитв пристанища; — тамъ югославянскитъ параходи еж били принудени да пла-^
щатъ особенно големи пристанищни такси, такива
каквито не се събиратъ отъ никои други чужди
параходи.
Въ турските пристанища, споредъ една
нова правителственна наредба, се допущатъ за
работници само турци.
Прекратената поради войнитЪ постройка
на турското пристанище въ Нмазра на Черно
море е започната наново, като за цельта е отпуснатъ кредитъ отъ V* милионъ турски лири(18 милиона лв.)

насърдчение корабоплаванието подъ българскознаме, за търговския флотъ и за организациятгр
на пристанищната служба. Дирекцията е обещала*
да удовлетвори това умъстно искание.
Пловдив*. Клона на 21.11. т. г. е ималъ общогодишно събрание, на което е било избрано ново
управително тъло. Упр. ТБЛО се е конституиралог
1) Председатель Петъръ Дренски, кметъ на града^
2) Подпредседатель Лазаръ Т. Лазаровъ, търговецъ; 3) Секретарь Йовко Л. Обрейковъ, чиновникъ; 4) Касиерь Лука Тодороаъ, кинопритежателъ;
5) Организаторъ Ятанасъ Георгиевъ, адвокатъ; б)=
Домакинъ Христо Станчевъ,- комисионеръ; 7) Дописникъ Иванъ Кротевъ, адвовокатъ.
На 18 и 19 II. т. г. клона е уредилъдве сказки
съ свътлйви картини върху Ябисия отъ г-нъ Ив.
Юруковъ, членъ на Панагюрския клонъ на Б. Н. М. СНа 24 и 25 II. сжщо две сказки съ свътливи
картини отъ г. проф. Иширковъ на тема: - „Дунавъи нашитъ дунавски градове" и „Норвегия". И ед
ните и другите сказки еж били отлично посетени.
Плъвенъ. Клона се готви за откривание наново
своята летна ученическа колония въ. гр. Варна.
Колонията ще бжде значително увеличена това лъто.Ямбол*. На 21 II. клона е ималъ общо съб
рание, въ което е билъ прочетенъ отчета за деи
ностьта за клона и приетъ бюджета за 1926 год.;'
бюджета възлиза на 21,700 лв.приходъ и толкова-
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-разходъ, — между другото предвиждатъ се 3000
лв. за беседчици и по 1000 лв. за фондовете „Лът-ни морски колонии" и Черном. Науч. Институтъ".
На 27 и 28 II. т. г. клона е уредилъ, по нарежданието на областния Пловдивски клонъ, две
беседи за Ябисиния съ св-Ьтливи картини отъ г.
Ив. Юруковъ, членъ на Панагюрския клонъ.
В и д и н ъ . По инициативата на председателя и
секретаря на клона на 27. XII. м. г. въ големото
крайдунавско село Ново-село е било уредено съб
рание, на което е било говорено за .Произхода
и целите на Б. Н. М. С. По-късно въ Ново-село
е билъ образуванъ клонъ отъ Б. Н. М. С.
Клона полага големи усилия за организирания
-рЪченъ спортенъ легионъ, — по настоящемъ уси
лено събира средства за купувание на 2 спортни
лодки.
На 7 III. клона е ималъ общо годишно съб-.
рание, на което е било дадено отчетъ и избрано
-ново управ. тъло, което се е конституирало: Преде.
Г. Пауновъ, директоръ на мжжката гимназия;
Тюдпредс. подп. Заховъ, к-ръ на 3 пех. Бдинска
дружина; секретарь - касиерь поручикъ Ивановъ
Стойко; членове Дечо Пенчевъ, прокуроръ въ
Окр. еждъ и Д-ръ Симовъ Петръ. окр. лвкарь.
. Червенъ-Бр-Ьгъ. На 17 I. т. г. клона е ималъ
общо годишно събрание, на което е билъ даденъ
отчеть, приетъ е билъ новия бюджетъ и избрано
ново управително ГБЛО, което се е конституирало:
Председатель Юрданъ Пиперковъ, търговецъ; Подпредседатель Божко Петровъ, механикъ; секре
тарь Стоянъ Бановски, чиновникъ; касиерь Днгелъ
Костовъ и съветникъ Симеонъ Пашковъ, търговецъ.
На 28 II. е била уредена литературно-музи-кална вечеринка; свирила е военната музика отъ
Плевенъ; дадена е била отъ любители драмата
..Край мътния потокъ" отъ Керемедчиевъ. Вече
ринката е била открита съ кратка речь за целите
на Б. Н. М. С. отъ члена.на пров. съветъ г. Тошо
Г. Тошевъ. Брутния приходъ е билъ 4520 лв., а
чистиятъ 1483 лв.
П е р н и к ъ . На б мартъ клона е далъ втора ве
черинка презъ настоящия сезонъ; прихода е билъ
в ъ полза на фонда „Лъгни морски колонии".
П р о в а д и я . На 7 111. т. г. по почина на чле
нове отъ Варненския клонъ е билъ основанъ въ
.Провадия новъ клонъ на Б. Н. М. С. На учреди-

галски
(Приключенъ на 15.111.1926 год.).
Л т а н а с о в ъ , Я , — „До Цзриградъ". (Сп. .Маадъ Туристъ", год. XI, кн. 4, София, декемврий 1925
год., стр. 59—62).
Я л . Я л . — „Новиятъ водолазенъ апаратъ". (Сп.
Природа, год. XXVI, кн. 6, София II, 1926 год.,
Сто 8 6 - 8 7 ) .
Я с . X. Т. — „Островъ Формоза". (Сжщото списа
ние, стр 91—93).
Ятипа*$еп. — „В1е )а^й пасп йеп МогароИ ВегНп
1925. (Уег1а§ Шзхет, 306 5. тИ У1е1еп ИсМЬМегп)
Б а к а л о в ъ , П . — .България въ миналото."—-Разпрос^оч-еяие на моретата — (сп. ;Природа",
год. XXVI, кн. 6, София. 11.1926 г. стр. 8 4 - 8 5 ) .
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телното събрание на сжщата дата е било избрано
управ. тело, което се е конституирало: предсе
датель Д-ръ Ив. Георгиевъ, подпр. Добри Тодоровъ; секретарь-касиерь Цонко Гавраиловъ. Ядресъ
на клона — тоя на председателя. Клона до сега
има вече 43 редовни членове.
С а м о к о в ъ . Околийския началникъ на Само
ковска околия г. Николай Герчевъ е основалъ на
9 III. т. новъ клонъ отъ Б. Н. М. С. въ гр. Самоковъ.
За председатель е избранъ г. Герчевъ. Клона брои
30 учредителни членове.
Л п т о п о л ъ . Основано е българско народно чи
талище „Христо Ботевъ".
Т ъ р н о в о . — На б мартъ клона е уредилъ литературно-музикална вечеринка, на която като гостъ
е приежтетвалъ председателя на Главния ПровЪрителенъ съветъ г. Д. Фичевъ. Г-нъ Фичевъ е поднесълъ приветствията на Г. У. Т. къмъ търновци и
казалъ нъколко думи за задачигв на Б. Н. М. С ,
съ което е била открита и вечеринката. Дохода е
билъ задоволителенъ.
София. — клона готви голЪма морска изложба,
която ще се открие по Великденъ въ столицата.
Взематъ се много широки мърки за да може чрезъ
тази изложба да се покаже на софиянци какво ни
е дала природата по бръговетъ и морето и какъ
сме използували ний тия гол-вми природни блага;
ще бжде представено развитието на мореплаванието, риболовството, морелъчението, морската ни
наука, водниятъ спортъ, развитието и дълата на
Б. Н. М. С. и пр. Изложбата ще се предшествува
отъ агитационна седмица, презъ време. на която
ще се уредятъ цъла редица популярни беседи въ
свръзка съ морето, ще се появяватъ статии въ
всекидневния печатъ, ще се пръсне между граж
даните голъмо количество пропагандна литература
и пр.
Т П о ч и н а л ъ е въ Шуменъ на 8 мартъ т. г.
запасниятъ полковникъ

Стефанъ Карастояновъ
(61 год.).
Кавалеръ на ордена за храбрость и членъ на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ.
Вечна му "паметь!

К14^гоги2Ь ^^

I

Б у р г а з с к а т а ж и т а р с к а к о н ф е р е н ц и я , (в. „Търговско-промишленъ гласъ," год. IV, брой 311.
312 и 313, София 11.1926 год., стр. 1—2).
Б е р к е ш ъ , Т. — .Край Черно море" — Българските
пристанища Варна и Еургазъ. Самотния цар
ски дворецъ. Гнездото въ скалите. Новия ри
барски ловъ. Земя! — Нревелъ Ко. Наумовъ.
(е. „Миръ", год. XXXII, брой 7692, София 16
111926 год., стр. 3).
В. Б . — .Кораба на бждащето" (в. .Народна От
брана", год. VII, брой 1233, София, ЗУИ. 1925
год., стр. 2 и 3).
ШИ1поеП; — ,11п5еге Етс1еп.а ВегНп 1925, (Кенпаг
НоЬЬшд, 291 стр., 3 картини и 1 карта, под
вързана, цена 12 зл. марки).
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Вариклечковъ, Кап. Лейт. — .Моряци" — Стихове
Моренъ, Е. — „Морския Лейтенантъ — Епизодъ отъ
(сп. „Св-втлина", год. ^ХХХ1У, кн. 1, София, I.
Марокския ковфликтъ".— Преводъ отъ зап.,
1926 г., стр. 12).
Лейтенантъ Зидаровъ. — (Сп. Морски Сговоръ,Вюлиетъ, Я . — „Бъгство по море» — превелъ Ир.
год. III, брой 2, Варна 11.1924 г., стр. 9—11).
А. Шишковъ — (сп. „Морски Сговоръ", год/
М, Б. — „Облжха на морето." (.Морски Ратнпкъ",
III, брой 3, Варна, III. 1926 год.. стр. 14—15).
год. I., брей 2, Варна, 15.111.1926 год., стр. 3).
Гуадаиини, У. — „Германскиятъ воененъ флотъ*
Маноловъ, Ял. — „Варна, Русе, Видинъ." (Сп.
(в. „Народна Отбрана", год, VIII, брой 1263,
Морски Сговоръ, [год. III, брой 3, Варна, III.,
София, 291.1926 год., стр. 8).
1926 год., стр. 3—5).
Сгаег.2. — „1т то!сгЬсох ^ие^ йигсп А1пка." ВегН. — „Концесията на Морското Инд. Акц. Д-во
Ип 1925. (Кеннаг НоЬЬте, 270 стр., 83 фото
Българея въ гг. Варна". (Сп. Рибарство и от
графии и 14 скицирани карти, цена 1060зл. м).
раслите му. год. II, кн.9 и 10. Варна, ХИ.1925
ДрЪнски, Пенчо. — „Главочъ" — СоМиз§оЬю-1лпгод., стр. 2—8).
пе\ — (Сп. „Ловецъ", г. XXVI, брой 4, София,
Николиевъ, Г. — „Рибарското училище въ ВодХН.1925 год. стр. 8 и 9).
ньане — Чехославия." (Сжщото списание, стр.
Димитровъ, П. — «Концесията за производство
8и9).
на свинско месо и експлоатацията на хладилНечаевъ, Я. — „Риболовъ на пасажвитъ риби."
ници и директни линии съ Авглия". (Търговско •
(Сжщото списание, стр. 9—11).
промишленъ гласъ", год. IV, брей 315—317,
ОппегТеН — „01е „Ьоге1еу" та. 5сп\уаггеп Меег".
София, 18.—23.11.1926 г., стр. 1 или в. „Слово",
(Маппе Кипйзспаи, 31 ]апг8ап& НеЙ 1, Вег1шг
год. IV, брей 1114, Ссфия 2011.1926 г стр. 2).
1.1926, з. 39-41).
Димитровъ, Ст. — „Моторната лодка Тунджа"
Програма на изпита за. професионална способ(в. „Тунджа", год. VIII. брой 373—374, Ямболъ
несть при получаването на диплома майсторъ
16111929. стр. 2).
на риболова. (Сп. Рибарство и отраслите му,
Ое1топг. — „Охе 5!асИ ипхег о!ет Мееге." Ье1ргщ
год. II, кн. 9и 10, Варна, XII, 1926 г. стр. 11-15).
1925. (Р.>У.агишт,3. АиПз^е, 431 стр.).
Панайотовъ Ник. —„Моряци" (в. „Време" год. Нг
С. Б-г — «Сегашното състсяние на еховия дъноброй 66, Варна, 1. II. 1926 г.)
меръ". Преводъ отъ Мичманъ К. Зашевъ. —
Пецовъ Г„ — .Пжтуването на първия български
(Сп. Морски. Сговоръ, год. III, брой 2, Варна
учебенъ крьстосвачъ „Надежда" отъ Бордо
I. 1926 г., стр. 8 и 9).
до Взрна" (Сп. Мсрски Сговоръ, год. III, бр. 3,
Золотовъ, П. — „Оргаризацията на сухоземната
Варна, мартъ 1924 год, стр. 9—Ц).
отбрана на нашия черноморски брЪгь презъ
Патевъ, Н. — „Пжтуването на Амундсенъ съ аепоследнята война". (Военно-ивженерна библио
рспланъ къмъ северния полюсъ" (СР. Природа,
тека. г. III, кн. 1 и 2. Ссфия 1925 г., стр. 113—135).
год. XXVI, кн.6, София, II. 1926 г., стр. 81-84).
З а морското посредничество. (Морски Ратникъ,
По премахване на износнитЬ мита на д ъ р в е 
год. I, брой 2, Ваона 15.Ш.1926 г., стр. 2 и з!
ните, вжглища (Известия на Бургазката ТърИвановъ, Сава Н. — „Ново мнение за произхода на
говско-Ивдустриална Камара, год. IX, бр. 46,
имената Червено, Бълои Черно морета."(Сп. Мор
Бургазъ, 13. И. 1926 год., стр. 1-2)
ски Сговоръ, г, Ш, бр. 2, Варна 1.1924 г., стр. 1 и 2).
Риболовството - (в. „Време", год. И, брой, 54
Ивановъ, Сава Н. — „Приносъ къмъ въпроса за
Варна, 20. I. 1920 год.).
нивото на Черно море и неговите колебания."
Р.
—
„Развитието на пристанищната служба „ у
(Списание на Българската Академия на Нау
насъ
(сп. „Морски ратникъ", год. I, брой 2Г
ките, кн. XXXII, № 15, отъ клонъ ПриродоВарнз,
15. 111. 1926 год, стр. 3 и 4).
математиченъ, стр. 55-97, София, 1926 год).
Стателовъ,
Б. Кап. Н р . - „I Собствени води като
Иванов>, Сава Н. — „Атмосферно налЪгане и
час1ь
отъ
държавната територия. И Терито
и господствующи ветрове надъ Черно море и
риалните води в заливи отъ гледището на
бо*говет% му". (Сп. „Морски Сговоръ", год.
международното морско право. III Морски и
, Ш, брой 3, Варна, III, 1926 г., стр. 8-9).
въздушни кораби, като часть отъ държавната
Ильвовъ, Б. — „Гибельта на „Бдителний"" (в. На
територия.
IV Държавното върховенство въ
родна Отбрана, год. VII, брой 1229, Софвя 12.
териториалните ни води отъ гледище на НьойVI1925 год., стр. 1—4).
ския договорг." (Сп. Морски Сговор>, год. Шг
Извлечение отъ италиянския морски законъ. (Мгр•
брои 2. Варна 1.1926 год., стр. 3 - 7 ) .
ски Ратникъ, г.1, бр.2, Варна, 15. III. 1924 г.,стр.2)
Славовъ, Сл. - „Надъ морето." (Сп, „Летецъ", г.
Консуловъ, Д-ръСг.-„Омари (Ногпагиз уи1§апз
М ьа\лг.) въ Черно море." (Отдъленъ отпечатъкъ
г и КН гГ и 4 ' С о Ф и я 1 9 2 5 г-)отъ ХХ-ия Годишникъ на Софийския Универсв^к. к. — „Отровните газове въ борбата на море.*
тетъ за 1923—1924 год. Физико- математическия
' ]>в-»НаР°Дна Отбрана", год. VIII, брой 1264,
факултетъ, кн. 2, стр. 99-104, Софвя 1925 г.).
Ссфая, 5111.1926 год., стр. 7).
ковачевъ, Ю. — „Нова експедиция къмъ север
5согр|оп — „За търговското йи мореходство" (сп.
ния полюсъ. (Сп. на фнзвко-математическото
•
Д во въ София, г. XI, кн. 1, 1925 г., стр. 14-20)
Морски ратникъ" год. V, бр. 2, Варна 15. Ш.
кротевъ, Ив. — „Значението на Солунъ като ма
1928 год., стр. I).
кедонско пристанище." (в. „Югъ", год. VIII
Славяновъ Г. — „Примерна дейность" (сп. Морски
брой 2119, Пловдивъ, 7.1.1926 год.).
'
Сговоръ, год. Ш, брой 3, Варна, мзртъ 1926 г.г
г^ п ' IV 7 »^ и л г а чията по Дунава", (в. Слово,
стр. 1 и 2 ) о
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нашето морег. VII. брои 1320, София, 15ЛЛ.1925 г., стр. 2 и ЗУ.
IV боой А " ТгъР™в-с"°;?Р°»ишленъ гласъ" г.
— «Исканията на Бургазската .конференция".
IV, брои 306, София, 23.1.1926 г., стр. 1 и 2)
>:'•«"'^Рговско-промишлевъ гласъ". год. IV,
брей 310, София, 6.11.1926 год. стр, 1),
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КОНКУРСЪ.
Научниятъ комитетъ при Главната
Дирекция на Българските Държав
ни Железници е решилъ и Министера на Желъзницигв е удобрилъ
да се обяви конкурсъ за написване
на оригинални монографии по ж. п.
и пристанищно дъ\по. Една отъ тия
теми е>:
^•„НашигЬ морски пристанища Вар
на -и* Бургазъ и тяхното значение за
международната търговия. Нуждата
отъ^редовна.. и каботаж^а служба,
какъ да се уреди за да се получатъ
най-добри резултати за стопанското
повдигане на ч е р н о м о р с к и я ни
брегъ".
•
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вече отъ 6—7 печатни коли, форматъ
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чинението. Ржкописигв требва да
се представятъ най-малко въ два
.екземпляра на п.ишуща машина.
Комитета определя премия и хонораръ по 200 300 лева на печат
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