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С т р о е ж ъ на кораби и всички в и д о в е л о д к и к а т о :

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всЪкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ ЗАВАРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голъма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава българскит-Ь п р е ж д и отъ чуждитЪ.
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Иванъ Михаиловъ
Капитанъ I р. о. з.

СЪЗДЯВЯНЕ НЯШЕ ДУНЯВСКО КОРЯБОПЛЯВЯНЕ.

Въ списание „Морски Сговоръ"
ги отъ 1929
«л~ч год. ч д а се явиме с ъ е д н о вече установено и опитноброеве 4, 5, б, 7 и 8 еж поместени следните мои
дунанавско к о р а б о п л а в а н е .
статии: 1. Значението на Дунава за насъ. 2. Ние
Много е голяма цената на нашето безучастно
и другите на Дунава и 3. Ние и другите при Суотнасяне
къмъ дунавското корабоплване. Платили
лина. Въ тъхъ се изнася гол-вмата нужда отъ бъл
сме за това до сега твърде много. Страшно е като
гарско корабоплаване по р. Дунавъ и значението на
се помисли че днесъ ние плащаме навло за извър- |
сжщото за нашето народно стопанство. Като про
шване нашия вносъ и износъ около 150 милиона ;
дължение на ГБЗИ статии е настоящата, която иде
лева
год. и още по-страшно е, ако можеше да се
да отговори на по-определена задача: създаване на
изчисли общо колко е билъ съ това увреденъ на
дунавско корабоплаване, което да поеме новоразшия материаленъ развой отъ освобождението до
виващия се нашъ следвоененъ износъ къмъ средна
днесъ.
Европа съ неговите типични и донъкжде затвърдени
Днешната дунавска корабоплавателна криза
вече по видъ артикули отъ народното ни стопанство.
доведе до образуване на първия и големия за Ду- I
Въ подобна форма въпроса б-вше поставенъ по
нава картелъ на превозите, което едни обясняватъ /
следната пролъть отъ В. Търновската постоянна
съ нуждата да. се осигури сжществуването на ко
комисия. По сжшото време се появи, и • по-кжено
рабоплаването за сметка на интереса на консума
образува, въ Русе Българско дунавско корабопла
тора. Обаче въ образуването му лежи все сжщата
вателно кооперативно сдружение.
първопричина: малъкъ дунавски трафикъ, голъмо
Проблема за нашето корабоплаване по Дунава
съревнование
за създаване и подържане на о т д е л 
е отдавна наежщенъ такъвъ за нашето народно
ните собствени корабоплавания, особено при но
стопанство и достойнство. Той е преди всичко провото политическо разпределение край бръговегв
блемъ отъ двустраненъ търговски мащабъ съ средно
на ръката.
европейските държави. Бждещето техническо кора
боплавателно развитие на Дунава ще разшири зна
Картела е единъ невъроятенъ, м ж . л ч е л и в ъ
чението на Дунава и по-далеко.
д о г о в о р ъ за сътрудничество и в з а и м н и оттсъпТози проблемъ е сложенъ и засъта или се
ки1 м е ж д у противници, които съзнаватъ голъмигЬ
обуславя едновременно отъ много данни които
и безполезни жертви, които биха си дали днесъ
кръстосано го обхващатъ. Дунавското ни корабо
ако не сеспоразумЪяха и едновременно които върплаване е въ връзка съ видовете, размерите и
ватъ въ ождещитъ по-хубави дни.
местоположението на нашето землед-Блско произ
Картела е образуванъ като й . 0 . 5. С — М . Р.>
водство и производителни области. Сжщото ще за
I. К,—5. 0 . и В. Ь. еж сдружени 'по превозите на* ;
виси отъ способностьта на нашето народно сто
стока и пжтници. Това е така да се каже немската '
панство да се насочи и затвърди въ новите напра
група. Тази група е картелирана съ ромънското,
вления, които общия стопански планъ би му по^ ^ К О Т ° п И с Р ъ б с к о т о Дружества по отношение
сочилъ и отъ способностьта да разшири и затвърди
навлата. Пжтническата служба на 0 . 0 . 5 . 0 е вънъ
проявенитъ вече белези на една нова насока на на
отъ картела. Първата група направи големи съкра
шата външна дунавска търговия, която на кратко
щения въ персонала. Обслужватъ се на много мЪказано, решително се вече изрази въ голъмия
ста (Сомовить) отъ обща агенция и само единъ
понтонъ. По-рано, при разделното д е й с т в и е с е
' надолу иайИ»3/Н°иСа НИ П ° Д у Н З В а : П р е д и в о й н а т а 9 2°/о
надолу и 8 "Уо нагоре, и следъ войната 35 °/0 на
в ? е Т х Г и З ° В Л е К а Ч И О Т Ъ о т « * ™ А ДРУжества
долу и 65 «/нагоре, въ което се отражава преди
вземаха и влачеха по-малко шлепове отъ своя влевсичко промъната въ нашата земледелска произ
водствена структура.
м»«ч«» произЦ И Т е Т Ъ Т Й КЗТО
ссжщото
Т ш Н о т пристанище
' биваха
?
« * » " *отъ
^ евлекачи
п Г е о тна1
0Г
вземани
Нашето корабоплаване по Дунава ще бжде въ
връзка и зависимость и отъ консуматив^итГосо
?тРвУаГт°а Г о Т ™ ' С е Г З Т ° В а Р^Дробяване на с^ъдбености на нашата страна по видъ и количество и
ствата е отстранено като напримъръ влекачъ о т ъ
вероятностите за сжщото въ бждаще. Българското
и. и. й. и. взема всички шлепове на сдруженит-Ь
корабоплаване би съставлявало важенъ прТд^е^
с Т к о ^ с Г * Д ° СВ°ЯТа ПЪЛНа в л е к а Г а Т о щ ? ,
при взаимните търговски договори съ с ^ д Т о евро
во и време " ^ ^ И К ° Н ° М И Я в ъ ^Р«>налъ, гори!
пейските държави, какъвто никога не е било тъй
като никога не е с ъ щ е с т в у в а л о .
* И
Ето на кратко въ какъвъ моментъ на дунав
ското корабоплаване се явява за насъ неотложния
Както положението изобщо на Дунава т ^ » .,
на превозите по него още продължаватеда Г н е
К С Ъ к а Д о т е л Ъ а З Д Г М е б ™ Г а Р — о корГоГа^ане.
ново и „ п Р Г ' ^ Р ™ 0 ™ корабоплаване като
ново и младо, требваше да бжде изнесено като
конкурентноспособно. Сега това изискване е още
сложГнъ и ™ С Я Н е т о МУ « * п р е д с я ш м в Г ^ ™
наУвсТГъРрИговиГ'
въпреки това че плавателната часть на Дунава Г и
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н а й - п ? о в о а л Г п ^ д у н а в с к о корабоплаване требва
най първо да ползува нашата дунавска ТЪОГОЙИ«
да улеснява превоза ни, да съТдава т р а ф и Т на
Ь. Д Ж., да създаде евтина и редовна връзка ™
крайбрежието и най-големото н е г м Т п^Гстижени?
^ б ж д е ^ к о с в ъ р ж е морското „ и корТбопла*
М Р"
т к ' ~ ^ с т Р и й с к о т о параходно дружество
~'.Г - ' • к - ~ иаджарското
"
*
й. и. — южно-германското
в. и — баварски лойдъ.
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ване чрезъ линията Русе — Варна съ с р е д н о 
европейските и горно дунавски пристанища.
*
* , *
Идеята за българското корабоплаване по Ду
нава може да има няколко и различни обекти.
Такива е ж :
1. Превозъ на стоки и пжтници по нашето
крайбрежие—нашия дунавски каботажъ. Сега се
извършва отъ два парахода на 0 . 0 . 5 . 0 . и на М.Р.Т.К.
Превози на груби и строителни материали и Н-БКОИ
масови превози се извършватъ отъ 2—3 начинающи
български корабоплаватели, които не еж нито ржководени, нито подкрепени отъ никого. Наопаки
— бивали еж нелоялно спъвани отъ мастни дър
жавни органи, безъ това да се знае и интересува
върховното управление на държавата.
2. Превозъ на пжтници до средна Европа и
обратно. Сега това става съ експресните параходи
на 0 . 0 . 5 . 0 .
3. Превозъ на пратките отъ средна Европа
до насъ. Вноса отъ средна Европа до насъ се ха
рактеризира почти изключително съ колетни пратки,
4. Превозъ на нашия износъ къмъ срЪдня
Европа, който се характеризира както съ насипна
стока, така и главно съ специални земледЪлски
артикули.
Всички поменати превози, освЪнъ тоя на пжт
ници до средна Европа и обратно, могатъ и тръбва да съставятъ задача за нашата дунавска корабо
плавателна политика.

Българското търговско параходно дружество къмъ
тази цель.
Второ решение следва да потърсимъ като подкрепиме сжществуващигБ няколко наченки, която
подкрепа би се изразила въ размера на проекта
на закона за насърдчение корабоплаването.
Както едното, така и другото решение, а сжщо
и н-вкое трето — свързано съ решението за създа
ване голямото дунавско корабоплаване — или пъкъ
некое непредвидено такова — всички ще доведатъ
до резултатъ само, ако въпросите за корабопла
ването станатъ по-близки до централното управле
ние на държавата и до ржководството на народното
стопанство.
Пжтнишкия превозъ Видинъ — Русе и обратно
сжщо така може да се изземе отъ чуждите ржце.
Па то ще се наложи отъ само себе си при изземва
нето на сточния превозъ. За непридирчивия, но помногоброенъ български пжтникъ, еж достатъчно
по-малки удобства отъ тия що сега намира на чу
ждите параходи, а за придирчивия, но малоброенъ
пжтникъ отъ Видинъ до Русе и обратно, оставатъ
на разположение експресните параходи на 0 . 0 . 5 . 0 .

Каботажъ

ГолЪмо дунавско корабоплаване.

Нашиятъ дунавски каботажъ и крайбрЪжниятъ
пжтнишки превозъ е първата и най-лека задача.
Ние сме единствени въ Европа, които всец-вло сме
отстжпили това корабоплаване на три чужди зна
мена. Сжщото положение се среща само въ ко
лониите въ назадналигв континенти по света. От
личаваме се отъ ГБХЪ, че периодически се издаватъ разпоредби, съ които на книга се пледира
нашата теоритична корабоплавателна суверенность
и съ които „временно — до създаването на соб
ствено корабоплаване" разрешаваме — въпреки за
коните на страната, каботажа да се извършва отъ
тригвхъ чужди знамена. Това „временно" състо
яние трае отъ освобождението до днесъ. Случайно
появилите се пъкъ плахи наши наченки въ това
отношение биватъ безотговорно тормозени отъ
официалните власти и когато търсятъ закрила не
знаятъ где да я намерятъ, защото н-вма компе
тентна и организирана такава, която да изразява
една по-далечна, планомерна държавна мисъль въ
това отношение.
Нашиятъ вжтрешенъ каботажъ — ето една
малка, своя, домашна задача, къмъ която безплодно,
но неуморно еж насочени пропагандните усилия на
Българския Народенъ Морски Сговоръ. Това е за
дача, която требва непосредствено да влезе при
изработване стопанския планъза възстановяване и
съживяване нашето стопанство и вътрешна търговия.
Тази задача требва да изнесе нашия частенъ
капиталъ съ участието и съдействието на държа
вата. Досегашното безлично отнасяне на държавата
е плашило частния капиталъ; проявения интересъ,
дадената насока и подпора отъ държавата ще го
събуди и окуражи да почне положително да твори
въ областьта на корабоплаването, както това е правилъ до сега въ други области.
Едно отъ практичните решения на въпроса за
създаване корабоплаването по Дунава въ разм-връ
на нашия каботажъ, намираме въ привличане на

Нашето знаме, никога нищо не е внасяло
или изнасяло по Дунава отъ и в ъ чужбина.
Това твърдение може да се оспори само, ако сравниме случайните наши превози съ тия малки мом
чета — безделници по гарите, които крадешкомъ
отъ организираните преносвачи пренасятъ чантата

Пжтнишки превозъ до средна Европа и об
ратно следва да оставиме както е сега на чуждите
корабоплавания, защото не можеме го изнесе съ
конкурентно-способна вещина и материална обста
новка за ПЖТНИЦИГБ.

на Н-БКОЙ отъ

ПЖТНИЦИГБ.

По тази причина ние днесъ не сме готови наведнажъ да създадеме корабоплаване до средна
Европа и обратно. Н-вмаме търговската опитность
за това. Н-вмаме персоналъ, предимно лоцмански,
който би изнесалъ съ потребната сигурность ко
рабоплаването до средна Европа: на това корабо
плаване ще се повери капитала, организацията и
обслугата на вносно-износната ни дунавска търговия.
Между насъ и държавите на средна Европа
днесъ нъма търговски договори. Сжществуватъ
обаче стари и нови улегнали търговски връзки и
отношения, при които нашата страна никога не е
вземала участие въ превозваната часть на тия тър
говски отношения. Ето защо опита ни да създа
деме свое корабоплаване, което ще увреди и безъ
това затрудненото корабоплаване на средно евро
пейските знамена — ще срещне отпоръ отъ гвхна
страна, който сигурно ще се изрази по други ли
нии на търговското ни договарване. До сега това
не е ставало, защото чужденците добре виждатъ
и знаятъ, че многократните ни опити да създадемъ
дунавско корабоплаване винаги еж свършвали
книжно или еж стигали само до пресата.
Па и ние требва да си признаеме, че всички
инициативи за създаване свое корабоплаване по
Дунава, изключая тази на воения флотъ презъ 1918
год. (Спр. Н-ро постановление на Министерския съветъ отъ 26. II. 1918 г., протоколъ № 32), еж били
само идейни, но не и творчески. Те не еж изхождали
отъ дълбочината на едно съзнание било всредъ
управлението, било всредъ българския производитель и търговецъ.
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Изхождайки отъ казаното до тукъ и като се
има предъ видъ опита до сега, създаденото презъ
май.м. г. „българско дунавско корабоплавателно
кооперативно сдружение", въ гр. Русе тръбва да
се третира като една несериозна работа, която нито
ще тласне истинското създаване на дунавското ко
рабоплаване напредъ, нито пъкъ е въ състояние
да го увреди.' За сжщото ще се мотивираме поподробно въ края на статията.
Нека вземемъ поводъ отъ съвременото понятие
на първостепенни държавници за държавата, а
именно: независимо отъ това дали го искаме или
не, съвремената държава требва да се намъсва
тамъ, кждето по-рано не се намъсваше и д а
контролира онова, което не я интересуваше.
Неинъ дългъ е да подпомага, въ името на общия
иитересъ, временно заплашените професионални
интереси, да предвижда и да пречи на ударитъ и
на външните попълзновения върху националното
производство и върху пазаря на работната заплата.
Неинъ дългъ е да се защищава срещу егоизма на
известни интереси.
Срещу подобно разбирание у насъ се проти
вопоставя фактическото безлично отнасяне на дър
жавата къмъ този голъмъ, отчасти домашенъ, а
повечето на международна почва за действие въпросъ
— въпроса за дунавското ни корабоплаване. Следвоенигв години сжщо не могатъ да се похвалятъ
въ това отношение. Държавата отбележи само 2—3
по съществени административно-полицейски разпо
редби отъ пристанищенъ характеръ следъ неща
стието въ Бела и др., които вече се позабравиха
въ своето приложение. Невъзможното пъкъ вече
състояние на инвентаря на Българското търговско
параходно дружество наложи набавянето нови ко
раби при автоматичното съгласие на държавата —
участница въ предприятието.
Единственъ случай, гдето държавата б е мно
гократно подканена къмъ организационни мъроприятия на родното корабоплаване отъ малко поголъмъ и далеченъ замахъ — това еж предизви
каните отъ Б. Н. М. С. законопроекти за насърдчение корабоплаването и за търговското корабопла
ване. Рутината въ управлението и некомпетентностьта
на досегашната държавна организация по въпро
сите за корабоплаването отложиха узаконяването
на тези'два голъми за нашето корабоплаване лоста.
Навсъкжде въ чужбина отдавна се изразява и "при
лага една планомЪрна корабоплавателна политика
и администрация на личния съставъ на корабопла
ването чрезъ подобни законоположения.
До като делото на родното корабоплаване не
стане наистина родно, желанно и не бжде разбрано
и съответно вмъкнато въ общия стопански-търговски
лланъ на следвоенна България, нагодено къмъ
следвоенитБ условия на международната търговия,
до тогава всъки опитъ за корабоплаване по Дунава
ще бжде или несериозенъ, книженъ опитъ или
ако се премине къмъ действие, то ще бжде ново
сигурно жертвоприношение на другонародното ико
номическо състезание.
Първото и главно изходяще условие следва
да виждаме въ закона за насърдчение корабопла
ването, частнитъ и специални насоки на който законъ тр%бва да съвпадатъ съ общитъ тенденции
и насоки на българското стопанство и търговия.
Формата, подъ която би се изразило образува
нето на нашето дунавско корабоплаване, требва не
пременно да бжде такава, че да съдържа въ себе
си организационна, материална и дейна връзка и
участие отъ една страна на сръдитъ, които боравятъ съ нашата дунавска търговия, а отъ друга на
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засъгнатитъ и застжпени ( въ дунавските превози,
производители, 'а .непременно'и. съ участието на
върховното ржководство на търговията и народното
стопанство — държавата. Тази форма, погледнато
по-широко, се ,среща приложена на всъкжде въ
чужбина.
У насъ, при нашето младо корабоплаване, при
назадналото'стопанство и надв-Ьрена търговска пох- "
ватность, дунавското корабоплаване, тръбва да се,
образува съ материалното, участие на горъмоменаТИТБ фактори, което ще има своята практична смисъль и типично нашенско; психологично, въздей
ствие за решителното .ни насочване най-сетне къмъ
Дунава.
Специално ще се спра на участието на дър
жавата. Въпръки затрудненията, въ които е поставенъ държавния бюджетъ азъ мисля че въпроса
за.дунавското корабоплаване е първостепененъ и извънреденъ и за успъха му се налага
материалното участие на държавата. Това участие
заедно съ организационните и насърдчителни законоприятия (каквито до днесъ неглижирано липсватъ) ще събудятъ частниятъ капиталъ, ще
създадатъ това довърие къмъ корабоплаването,
което частния капиталъ, каза се веднажъ, е ималъ
до сега само на книга.
Като се държи смътка за бюджетното затруд
нение на държавата, то нейното материално участие
би могло да се подготви и осигури по единъ специаленъ за времето начинъ, (чиято идея ние виж
даме въ далечното минало), завещанъ ни отъ тур
ско време, затвърденъ отъ министъръ Каравеловъ
чрезъ „правилника за г/г °/0 сборъ". Този */з °/о
сборъ е ималъ назначението да се устрои дунавския
пристанищенъ сервизъ. Сръдствата на фонда- покъсно еж били, споредъ професоръ Данаиловъ, не
законно разхитени за други нужди. Сжщата идея
въ по-друга форма и съ по-други обекти срещаме
днесъ въ „Закона за разширение железници, п ъ 
тища и пристанища" отъ 1925 год. Като вземаме
поводъ отъ тия два примъра и като възприемаме
мисъльта че въпроса за дунавското корабоплаване
налага извънредни усилия, азъ намирамъ че би
следвало да се образува по законодателенъ пжть
специаленъ фондъ за дунавско коробоплаване. Източницитъ на този фондъ еж ни подсказани отъ
закона за V, % сборъ.
Следва да се направи едно специално, времен
но облагане на вноса по Дунава, размъра на което
да не нарушава тарифнитъ предимства на Дунава
спръмо железницата за да не се измъсти вноса отъ
Дунава по жепъзницата. Особено леко и поносимо
ще бжде това облагане на тая часть отъ цълия
вносъ въ страната, която се извършва изключително
и наложително по Дунава.
Кои други среди би следвало да взематъ учас
тие въ капитала на дунавското корабоплаване ни
показва вида и размера на нашия износъ до срЪдня
Европа. Средите, които участватъ въ дунавския из
носъ следва да бждатъ представени съ капитала си
въ дунавското корабоплаване и то не пръко, а кос
вено чрезъ банковитъ институти, които ги кр-впятъ,
насочватъ и въобще кредитиратъ.
Къмъ този пжть на създаване дунавското ни
корабоплаване може и следва да бжде привлечено
Българското търговско параходно дружество, макаръ че неговото сегашно техническо състояние е
доста тежко.
Тъкмо поради това състояние трЪбва да се
излъзе отъ затворената крепость, която предста
влява това дружество, като се увеличатъ акциитЬ
му и се открие д о с т ъ п ъ з а производителните ср-в-

= МОРСКИ СГОВОРЪТ

ГОД.УШ.БР. 3 =

ЕДИ

О

м н ого
здк_снЪло
-Г7ЧВЛ О

СТРЯНИЦЯ 5

СЪБОРИ
ННБ.Н.М.С.
ВЬГР. Л О М Ъ
ПРбЗ* ЮНИ 1930
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ди чрезъ ГБХНИТЪ крепителни банкови институти
както се помена по-горЪ, и се открие разширенъ
достъпъ на новъ частенъ капиталъ, който ще се
яви като ново-стимулираща къмъ корабоплава
нето струя, стимула на която ще изхожда отъ но
вите майчински мероприятия и политика на дър
жавата къмъ корабоплаването.
Въ такъвъ случай се приближаваме къмъ оно
ва ново и съвременно понятие за функциитъ на дър
жавата, обединяваме всички наши корабоплава
телни усилия и реално наближаваме къмъ посте
пенно очертаващата се международна възможность
и нужда да се изгради една далечна съобщителна
линия Европа — Дунава — България — Истока. Раз
мерите на нашето дунавско и морско корабопла
ване никога не ще порастнатъ до толкова, че да
бжде невъзможно обхващането имъ отъ единъ
центръ отъ е д н о ръководство.
Движейки се по този пжтъ, изпълнявайки
стжпка по стжпка този планъ ние паралелно съ
затвърдяването ни по видъ, размъръ и насоки на
нашето производство и външна търговия, неминуе
мо ще станемъ единъ улегналъ, закономеренъ елементъ на международното стопанство и обмена,
ще бждеме считани и почитани като такъвъ и съ
насъ ще се третира като равенъ съ равенъ. Тогава
ще настжпи момента, когато нашето корабоплаване
не ще се нуждае отъ вредните, безвремени и непочиващи на никаква реална основа ревниви „твор
ци" на родното корабоплаване. Наопаки самото на
ше корабоплаване, не поради размъра си, а поради
стойностьта си ще опази своята самостоятелность
и ще осигури своето развитие.
Тогава нашето корабоплаване ~ първостепененъ
инструментъ на нашата търговия, което е призвано
да се развива за нашитъ интереси, ще работи съв
местно съ другите корабоплавания (защото никжД-Б по св^та не се среща щото едно знаме да бж
де единствено и монополизирано за родната тър
говия) за търговско — обмените интереси между
•отдълнитъ народни стопанства. Тогава то — бъл
гарското корабоплаване, ще впъзе като важенъ
договоренъ елементъ между насъ и другите. Какъ
и въ каква форма това ще стане ще покаже раз
бора на тогавашните статистически цифри на на
шия дунавски трафикъ подобно на тия които ще
разгледаме въ отдълна статия.
* * *
И така — дунавското ни корабоплаване тръбва
да бжде създадено отъ сътруднически капиталъ на
непосредствено засътнатит-в
производители
и
търговци съ участието на държавата и търговското
параходно дружество следъ като на него бжде
предвидено, разчетено и осигурено съответното
место въ общото народно стопанство и търговия.
То требва да бжде удобенъ, сигуренъ и гъвкавъ
инструментъ, способенъ да изпълни задачигв на
нашата дунавска износно-вносна търговия и достоенъ за всеко сътрудничество съ чуждите кора
боплавания споредъ това както ще бжде насоче
но нашето участие въ международния объмъ и
както ще бжде уговорено взаимодействието ни съ
интересуващите и допадащит-Ь ни другонародни
стопанства и търговии.

Образуваното Българско Дунавско Ко
рабоплавателно Кооперативно сдруже
ние въ гр. Русе.
Въ първата часть на статията си помЪнахъ
че на новообразуването сдружение следва да се
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гледа като на несериозна работа. Нека изброиме
по-главнигв недостатъци на новото, корабоплава
телно сдружение.
'
I. То се образува на кооперативни начала.
Корабоплаването по сжщината си е превозна ин
дустрия, инструментъ на търговията, а по разм-Ъра
си като предприятие се отнася къмъ голЪмитЬ
предприятия, което е много специфично и не може
да се подреди по сжществото си съ тия на сушата.
Голъмото корабоплаване, което изнася върху
си външната търговия на една страна се нуждае
отъ голъмъ; подвиженъ, удобно-управляемъ капи
талъ. Особено е важно последното качество, а то
се постига или чрезъ акционерна форма или чрезъ
лично управление на собствения капиталъ. И на
истина, всички големи корабоплавания еж образу
вани отъ акционеренъ капиталъ съ участие или не
на държавата, но винаги съ нейното покровителство.
Държавнитъ търговски корабоплавания, колкото
ги имаше, постепенно ликвидиратъ. Най-близъкъ
пъкъ до насъ образъ на лично корабоплаване при
лично управление на вложения въ него капиталъ
представлява гръцкия търговски флотъ, а предимно
забележителенъ е гръцкия дунавски търговски
флотъ (спр. „Морски Сговоръ" бр. 5, стр. 3 отъ
1929 год.)
Кооперативната форма е предопределена за
дребните спестявания, за дребния поминъкъ. ГолЪмата задача на корабоплаването и голямата му
отговорность спрямо народната търговия и сто
панство не могатъ да се покриятъ съ тия начини
и методи на управление, които се предвиждатъ за
кооперативния капиталъ. Л още по-вече това е^вЪрна
частно за насъ при досегашния опитъ, който действителностьта е показала за гол-Ьмитъ коопера
тивни начинания. Риска, неопитностьта, а по никога
и недобросъвестностьта при управлението на едно
корабоплаване се увеличаватъ толкова по-вече,
колкото управителя е по-далеко отъ условието самъ
да бжде стопанинъ на капитала и предприятието.
Конкретно въ дадения случай азъ не вЪрвамъ,
че новообразуваното корабоплавателно коопера
тивно сдружение може да събере потребнитъ 45 '•
милиона лева по кооперативенъ пжть.
Въ изложението на основателите на сдруже
нието се казва:
„Средства: Основателите на това сдружение
смътатъ, че всестранно е проученъ въпроса по
всички направления и че най-трудната имъ задача
е събирането на средствата. Очертана е следната
програма за рекрутирането имъ:
ш 1 ^ ^ П °Д И Р И подкрепата на държавата поне
съ ш.цщцда лева дЪловъ капителъ. Тоя първоначаленъ капиталъ ще бжде достатъченъ за за
почването а най-главното за спечелване обществе
ното доверие.
2. Да се замолятъ всички постоянни комисии
? а п п 3 л ^ Ш Т Ъ д 1 5 л о в е в с Ъ к а една за по 500,000 до
1,ЦШ,000 лв.

3. Веднажъ обещана горната подкрепа и осигуренъ началния нуженъ капиталъ, разчитаме още
на подкрепата на всички търговци, вносители и
износители, които по силата на специални тарифи, 1
облагодетелствуващи предимно по едритъ креди- !
тори, могатъ да запишатъ значителни дълове.
V^^,Vгя^ П р О И З В О Д И Т е Л Н И Т ' Ь к о о п ерации, за чиято
^обсТвен!* Д а В а Т ° В а с «РУ ж е "ие, водими отъ
собствените си интереси ще могатъ да отдълятъ
сжщо единъ значителенъ капиталъ.
отъ Д ' п Г а Г И Т а С е " а з н а ч и т е ™ и постжпления и
отъ страна на лозари, градинари, овощари,
яйчари
щ р
и съчуетвеници и пр.
' МИЧс1Ри
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Средствата обаче изброени въ п. п. 3, 4 и 5
ще могатъ да се напластятъ бързо, когато е туре
но начало на работата, а това начало ще бжде
подсигурено, ако се отпуснатъ визираните суми въ
първите два пункта."
Вижда се прочие, че кооперативната форма е
проформа, а първиятъ тласъкъ изразенъ' въ 50 %
отъ капитала се очаква въ 2 едри пера едното отъ
държавата, а другото отъ постоянните комисии.
Пита се тогава защо предприятието следва да се
образува по най-несигурния и неотговоренъ начинъ
за неговото управление и ржководство, когато би
следвало да се избере другия пжть, посоченъ въ
първата часть на моето изложение.
Неискреностьта проличава отъ последния пасажъ на горните цитати „средствата обаче изброени
въ т. 3, 4 и 5 ще могатъ да се напластятъ бързо,
когато е турено начало на работата, а това начало
ще бжде подсигурено, ако се отпуснатъ визи
раните суми въ първите два пункта."
По-вече коментарии тукъ еж излишни.
II. Сдружението се е образувало съвсемъ изо
лирано, то стои увиснало на въздуха безъ тези го
леми предварителни органически връзки съ вжтрешностьта на страната, съ този предварително организиранъ търговско-стопански неговъ тилъ, безъ
които връзки то не може да проежществува, а още
по-малко би могло да издържи на състезанията,
които му предстоятъ въобще на една международ
на състезателна арена, каквато е Дунава, а особено
пъкъ въ днешния моментъ.
III. Сдружението е образувано, обаче въ мо
мента немаме навигационно подготвенъ персоналъ,
който да поеме съ сигурность воденето и комадването на плавателните еждове, а заедно съ това и
даде потребната корабоплавателна сигурность на
предприятието, на вложения въ него капиталъ и
на търговските интереси на страната, които ще
бждатъ нему потребни. Създаване на потрбения
персоналъ е предварителна задача, за изпълнение
на която се искатъ специални усилия отъ специал
но подготвени хора. Тази задача требва о време да
се възложи. Въ средите на сегашното запасно морячество има само единъ подготвенъ капитанъ за
далечно дунавско плаване, който е много възрастенъ
и който е на чужда служба.
*
Сегашниятъ опитъ* за *създаване дунавско корабоплавания ни кара да обърнемъ вниманието на
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обществото за да избегнемъ ония увличения и
грешки, които сме зарегистрирани въ миналото на
неколко пжти.
Първи такъвъ примеръ е веднага следъ ос
вобождението, когато почтения родолюбивъ' русен
ски гражданинъ Иванъ Стояновъ между, другите
си корабоплавателни опити, е организиралъ съоб
щението Русе — Гюргево и обратно. Неподкрепенъ
обаче, той бива изигранъ отъ съдружника му ромънецъ и до днесъ съобщението Русе—Гюргево се
извършва отъ ромънски параходи.
Втори по-близъкъ примеръ е следъ войната,
което време се характеризира съ голема бърканица
въ международните отношения, липса на уредени
съобщения по Дунава, тъй като инвентаря на стари
т е корабоплавателни дружества се разпредели по
нови стопани и се ремонтира. По него време н е 
колко предприемчиви дунавски българи намериха
сметка въ избегалите у насъ руски кораби „Киевъ"
и „Генералъ Рузски", купиха ги и работиха съ техъ
до 1922 год., съ големъ успехъ. Обаче веднага съ
появяването на старите дунавски корабопвалатели
техната работа се пресече и отъ 1922 год. до 1926
год. правиха всички опити да се отърватъ отъ ко
рабите. „Киевъ" — сега работи въ долния Дунавъ,
а „Генералъ Рузски" опитаха да подарятъ на Б.Н.М.
С. за разиграване лотария отъ 5 милиона лева, опи
таха да го продадатъ на държавата за рибарското
училище и най сетне въ 1926 г. опитаха да го по
дарятъ за 1 година на държавата, ако предварител
но тя го поправи.
-3
Решението въ всички случаи беше отрицател
но, а даже на последното предложение решението
беше да се откаже парахода „Генералъ Руски" да
же ако бжде безплатно подаренъ, защото като типъ
той е непригоденъ за дунавските условия на пла
ване. Това е типиченъ случай на увлечение отъ не
компетентния българския капиталъ, който потър
си съдействие на компетентни лица и на д ъ р 
жавата, когато б е ш е кжено. Ето единъ типи
ченъ случай на корабоплавателно предприятие, ко
ето зачена усамотено и което завърши усамотено
като кораба му по настоящемъ се продава въ Русе
парче оп парче като старо железо.
Този случай е наплашилъ българския капиталъ
отъ корабоплаването. Потребни еж по-други начи
ни за възвръщане изгубеното доверие. Наложителенъ е посочения по-рано отъ насъ пжть за съз
даване дунавското корабоплаване; образуваното
кооперативно сдружение не е и не може да бжде
на този пжть.

Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ.

БЕЗПЖТИЦЯТЯ ВЪ НЯШЕТО РИБЯРСТВО.
До неотдавна за риболовство у насъ почти
не се говореше. Пропагандата на Б. Н. М. С. из
тъкна и този въпросъ като такъвъ не само съ сто
панско, но и съ национално значение. За издига
нето на българското рибарство се оказаха много
пречки. Но най-големата спънка се състоеше въ
това че нашите държавници не еж запознати на
пълно съ значението на този въпросъ, за да предприематъ нещо по своя инициатива. Въ други об
ласти напримеръ въ земледелието, подтиквани отъ
повика на селската маса, т е наистина еж правили
и правятъ доста. Но кой ще ги подтикне да сторятъ потребното за рибарството? И затова то се
намира въ една безпжтица, която още никои го
л е м ъ държавникъ не е могълъ да види, да разбере.

Безпжтицата се дължи най-напредъ на това,
че липсва още една ясна програма за работа въ
тази область, защото и до днесъ не еж установени
некакви основи за нашата рибарска политика. Началникътъ на рибарството, г. Грозевъ, и неговиятъ
предшественикъ г. Проф. Моровъ ясно се изказаха:
въ Черно море нема достатъчно риба, следова
телно усилията ни за създаване на морско рибо
ловство нема да се оправдаятъ; въ Дунава пъкъ
ловитбата ни ще бжде винаги ограничена, защото
крайдунавските блата, богати на риба, еж все въ
ромънски ржце. Но човекъ неволно се пита: онези,
които нематъ вера въ успеха на едно дело, иматъ
ли моралното право да го държатъ въ ржцете си
десетки години наредъ, когато други на техното
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мъсто, надъхани съ въра въ успъха, биха *р а з в и ~
вали творческа дейность? Чудно ли е тогава, че
както самото бюро, така и неговите подчинени
органи, се превърнаха въ бездейни, бездушни бю
рократични учреждения?
Неотдавна г. Грозевъ излезе предъ общест
вото съ една нова мисъль: изкуственото рибовъд
ство ще доведе до поефтиняването на рибата, сиречь до увеличението на нейното производство.
Нека кажемъ няколко думи по това мнение, което
на несведущитъ може да направи впечатление, но
за онъзи, които поне малко еж запознати съ въ
проса, то не е нищо повече отъ безсмислица. Яксиома е въ науката за рибовъдството, че то може
да виръе тамъ, дето има големи пространства найдолнокачествена земя, негодна за никакво земледълие, защото рибовъдството е най-малко доход
ната култура. Ето защо за рибовъдство се използуватъ пространни пясъчни полета, като напримъръ въ Шлезия (Германия) или пъкъ пространни
блатисти м^ста, като напримъръ въ околията Тжебонъ (Чехия). Най-голъмитъ рибовъдни еж именно
тъзи въ Шлезия, графство Малтцанъ, и онъзи въ
Тжебонъ; и еднигк, и другитъ имахъ случая да
посетя и да се запозная съ тъхъ.
Рибовъдството изисква най-малко разходи, ан
гажира най-малко работни ржце, но дава и наймалки приходи. Обикновенно на декаръ добивътъ
е 3—8 килограма риба годишно, при даване храна
изкуствено добивътъ се повишава до 10—12 к. гр.
Само ако почвата е много силна и при усилено^
хранене може да се стигне до 30—40 кгр., но това*
еж изключения.
У насъ се чувствува липса на работна земя,
ние нъма де да настанимъ бъжанцитъ. Едно семей
ство у насъ ср-вдно не разполага съ 60—70 декара
земя, колкото се изчеслява, че му е необходима.
И такава оскждна, но твърде плодородна земя,
дето требва до максимумъ да вложимъ ржченъ
трудъ, да я работимъ най-интенсивно, г. Грозевъ
ни препоржчва да я обръщаме на рибници, несравнено по-малко доходни, съ най-малко вложенъ
трудъ. На това отгоре требва да спомнимъ още
следното. България е маларична страна и държа
вата харчи милиони за борба съ маларията, за пре
сушаване на сжществуващитъ блата. Я, г. Грозевъ
препоржчва да се устроятъ между стопанствата
множество малки блата, отъ по нъколко декари...
за по-сигурно разнасяне на маларията.
Не можемъ принципно да бждемъ противъ
въвеждането на рибовъдството у насъ, дето ще се
окаже приложимо. Но това ще бжде нъщо твърде
ограничено, нема да разреши въпроса за уве
личение на рибното производство. Но нека за моментъ предположимъ, че стигнемъ Чехитъ. Колко
давать ТЪХНИТБ рибовъдни ? 200—300,000 кгр. риба
годишно. Какво влияние ще окаже това върху це
ната на рибата у насъ, дето производството, по
думитъ на самия г. Грозевъ, е около 5,000,000 кгр.
годишно ?
Нека сега видимъ до колко е оправданъ пе
симизма, че въ Черно море нъма възможность за
създаване на едно по-интенсивно риболовство. На
истина Черно море не спада къмъ богатитъ на риба
морета, защото е много дълбоко, безъ пространни
плитки места, които именно даватъ много риба.
Но за наше щастие, областьта между Добруджа и
Кримъ, съвсемъ близка до насъ, е значително боглта на риба, защото е плитка и тази плитка зона
на югъ край нашитв брегове се все по-вече стъснява, за да стане незначителна на югъ отъ Бургазъ.
Предъ Добруджа еж богатитъ пасища за рибата,
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които привличатъ вейка пролъть скумриитъ отъ
Мраморното море, и паламудитъ, които ги придружаватъ. Отъ устието на Дунава край Добруджа
се спуща едно течение, което на значителна дале
чина поддържа единъ буенъ животъ по дъното
на морето.
Отъ пасажнитъ риби — главно скумрии и па
ламуди — ние ловимъ недостатъчно, защото обик
новено чакаме рибата да мине край бръга и да се
натъпчи въ поставенитъ мрежи — капани (даляни).
Много малко ние преследваме рибата на открито
и то недалечъ отъ бръговет-в. За риболовство по
дъното пъкъ до скоро никой не поменаваше.
За да се види какви условия сжществуватъ за
риболовство по дъното, както и да се пробватъ
по-модерни сръдства за преследване на пасажнитъ
риби на открито море, нашето правителство възложи
на едно холандско риболовно дружество да направи
проучвания. Ржководството имъ взеха въ ржцетъ
си пакъ г. г. Грозевъ и Моровъ, въ помощь на
които б в и ихтиологътъ на рибарското у-ще.
Свършиха се изучванията и комисията побърза да
оповести предвижданитъ отъ нея резултати: че въ
Черно море нъма условия за едно по-интенсивно
риболовство. Ако обаче разгърните докладътъ,
даденъ отъ сжщата комисия преди изучванията и
отчетитъ за сжщитъ, оставате очуденъ. Отъ пред
варителния докладъ разбирате, че условия за дънно
риболовство има само отъ Варна на северъ, а въ
отчета виждате, че корабътъ е пращанъ само на
югъ~ дето н^ма смисълъ да се риболовствува по
дъното. Въ случая нъматъ значение нашите бръгове и териториални води, защото всички про
учвания еж правени въ интернационални води, дето
всъки корабъ, особно холандски, може да работи;
при това севернитъ води еж по-близо до Варна —
базата на кораба. Предъ мене, предъ холандския
вицеконсулъ и предъ главния секретарь на Б. Н. М. С.
директорътъ на холандското дружество "изказа съжа
лението си, че комисията не се съгласила да се
работи на северъ.
Въ предварителния докладъ на комисията че
тете, че требва да се направятъ проби за преслед
ване на пасажнитъ риби на открито съ модерни
мрежи. Въ отчета нито дума за такива изучвания,
макаръ че еж предвидени въ задълженията на дру
жеството. Защо комисията е насочила изучванията
тамъ, дето предварително е знаела, че нъма условие
за дънно риболовство, а не е изследвала севернитЪ
води, познати на всички, и най-добре на комисията,
съ своето богатство на риба? Защо комисията не
реализира предвиденитъ ловитби на пасажни риби?
Тъзи работи хвърлятъ сънка върху мотивитъ, ко
ито еж движили комисията и една анкета въ слу
чая се налага. Тя се „налага още и по следнигв
причини. Веднага следъ като корабътъ е билъ освободенъ отъ комисията, той самъ отива на северъ
отъ Варна, като се споразумява съ една ромънска
банка да продава улавяната при изучванията риба.
Отъ сведенията, които е могълъ да събере ихти
ологътъ на рибарското у-ще направо отъ техни
ческия директоръ на изучванията, се'вижда, че ловитбата е надминала очакванията: <амо въ една
нощь уловената риба е била продадена за 600,000
леи! Протестътъ обаче на ромънскитъ риболовци
е накаралъ ромънското правителство да запрети
изнасянето на ромънския брътъ по-вече такава риба.
Горниятъ фактъ е въ хармония и съ сведенията
на съветскитъ ихтиолози. Чугуновъ съобщава, че
следъ войната рибата въ района между Добруджа
и Кримъ се е толкова увеличила, че добиватъ отъ
риболовството тамъ се е удвоилъ. Обяснява това
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боловцитъ, за да се уреди продажбата на рибата
на кооперативни начала. Нищо не се направи. Изникналиятъ напоследъкъ Рибарски съюзъ, създаденъ предимно отъ спортисти, надали ще може да
постигне т^зи задачи. Картели отъ риботърговци
обаче се създадоха.
*
* *
Издигането на българското рибарство не е
само стопански, но и националенъ въпросъ. То чака
единъ просв"Бтенъ държавникъ, който да се заинте
ресува отъ него и да тури край на безпжтицата.
Здравата логика лесно ще му подскаже основните
линии на единъ планъ за работа, отъ дето требва
да се почне. Ще се позволя да набележа тези линии,
тъй както азъ ги разбирамъ.
1) Преди всичко, развържете ржцетъ на този,
който ще твори въ тази область: бюрото по ри
барството не бива да остане включено, ни въ клинъ
ни въ ржкавъ, въ отделението за държавните
имоти. То тр-вбва да бжде подчинено пр-вко на министра, предъ когото началникътъ ще развива сво
ята програма и ще отговаря за изпълнението й.
Началникътъ на отделението, който е съвършено
чуждъ на тази материя, въ най-добрия случай ще
бжде само една спирачка.
2) Издигането на рибарството не е въпросъ
на наука, но на организация. То требва да бжде
поверено само на морякъ, на чов-вкъ срасълъ съ
водната стихия, на човъкъ съ замахъ и в-вра въ
успеха си. Такъвъ човЪкъ ще съумее да използува
съветите на учените.
3) Да се начертае ясна програма за работата
на училището: въвеждане и на нови средства за
производство, предимно по силите на кооперира
ните питомци на училището — на първо место мо
торни ветроходи съ модерни мрежи; връзка съ
питомците и следъ свършването на училището;
осигуряване на техното оземляване и заселване
край брега, като евентуално се корегира и закона
за тази цель.
4) Да се тури въ действие фонда за рибар
ството, като се обособи отъ общия културенъ фондъ,
за да се използува за целите на рибарството: съз
даване на рибарски тържища, модерни средства за
пренасяне рибата и пр.
5) Организиране на риболовците, за да се
освободятъ отъ зависимостьта на риботърговците,
като съ помощьта на кооперативните организации
се постави по възможность производителя направо
въ връзка съ консуматора.
*
* *.
Изпълнимо ли е всичко това ? — Напълно
изпълнимо. Делото чака само единъ държавникъ
съ воля, който да се заинтересува отъ българското
риболовство. Дано го дочакаме по-скоро!

с ь военните и първите следвоенни години, когато
се е ловило съвсемъ малко и рибата се е намножила.
Друга една страна на безпжтицата въ нашето
рибарство. Веднага следъ големата война се по
вдигна въпроса за създаването на едно рибарско
у-ще. Г. Моровъ писа, че това е безсмислица. Про
тивното мнение, което се споделяше и отъ Б. Н.
М. С, беше следното. Ние имахме цели три града
— Анхиало, Месемврия и Созополъ — съ предимно
чуждо население, което се занимава съ рибарство
и лозарство. За гюсъ Венизелосъ предяви искане
да се превърнатъ въ самостойни гръцки колонии,
понеже нямало българи тамъ. Отъ друга страна
държавата ни имаше длъжностьта да отгледа хи
лядите сираци отъ войната. Вмъсто да правимъ
отъ гЪхъ шивачи и обущари, каквито животътъ
дава достатъчно, нека да възпитаме рибари, каквито
н-Ьмаме и съ тъхъ, като ги снабдимъ и съ земя за
странично допълнително занятие, да замъхтимъ
гърците. Даже ако само тази задача можеше да
се постигне, училището щ-вше да оправдае създа
ването си. Но то требваше съ една планомерна
програма да започне изучвания и за издигането на
нашето рибарство, въ което да въведе нЪкои мо
дерни средства за работа.
Създаде се училището, но остана да се ржководи отъ он-взи, които не вярваха въ бждащето
му и затова то не оправда надеждите. За единъ
периодъ отъ десеть години то не въведе нищо
ново въ обучението, не се прокара никаква про
грама за заселването на свършившитъ. Превърна
се въ едно бюрократично учреждение, безъ ентусиазимъ въ работата. За творчество не се мислеше.
Като изключимъ няколкото стари мрежи, донесени
съ купения напоследъкъ параходъ, училището не
си купи нито една модерна мрежа; началниците
му обаче го снабдиха и съ автомобилъ, при на, личность на собственъ параходъ, моторна лодка и
Хфайтонъ. Споредъ мене не еж виновни хората отъ
училището толкозъ колкото онъзи отгоре, които
ги дирижираха. Яко въ бюрото по рибарството
имаше ентусиазъмъ, другояче щеше да се работи
и въ училището.
Издигането на българското риболовство има
две страни, интимно свързани помежду си: отъ
една страна модернизиране на ловитбата, отъ друга—
осигуряване максималенъ доходъ за производителя,
за да се насърдчи въ работата. Риболовците еж
най-простите занаятчии и затова прекупчицигв тър
говци жестоко използуватъ труда на производи
теля. Сравнете цените, които плащатъ търговците
за рибата въ Созополъ, прибавете разноските и
сравнете съ цената на рибата въ София: ще видете, че обикновено търговците не се задоволяватъ
съ сто на сто печалба. Още първиятъ съборъ на
Б. Н. М. С. съ резолюция подкани държавата да
подпомогне организирането на единъ Съюзъ на ри^ ^ ^ ^ ^ 1
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Николай Пеневъ

и„«. химикът-

морския

р И Б оловъ и ХИМИЧЕСКИТЪ ИНДУСТРИИ.

Отъ нъколко години въ всички западни стра
ни се води усилена кампания за развитието на мор
ския риболовъ и увеличение консумацията на мор
ската риба. Почти навс-БКЖде се устройватъ „рибни
седмици", риболовни конгреси, създаватъ севъ всич
ки по-големи градове рибни тържища снабдени съ
най-модерни приспособления, уреждатъ се рибни
кухни въ които се пържи грамадно количество риба
предназначена за бедното население на една из-

вънредно ниска цена, като му се дава здрава и економична храна.
I
Големите риболвни предприятия, които взематъ активно участие, въ тази пропаганда, засилватъ
средствата си за риболовъ, усъвършенствуватъ тех
никата си и проучватъ различните приложения на
техните продукти. Въ тези предприятия е сложенъ
принципа, че морския риболовъ би могълъ да из
върши истински прогресъ и то въ най-големи раз-
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мъри само когато се обляга на точните научни дан
ни, приложени съ умълостъ и вещина.
Въ странигв на големия риболовъ, като Анг
лия, Съединенит-Б Щати, Канада, Норвегия, Япония.
па даже и въ Франция, широки научни изслъдвание еж предприети върху биологията на разните
видове морски риби годни за храна, морскатахидрология, състава на морското дъно, плактона и т. н.
Международния съветъ за изучване на море
то, чието седалище е въ Копенхагенъ, е съставилъ
за вс"Бка европейска страна която взема участие въ
него, подробна програма въ този духъ. Въ тъзи
проучвания химията взема една голъма часть която
би се разширила още повече, ако Т-БЗИ които се
занимаватъ съ разрешение проблемата за модерния
риболовъ, не я държатъ на страна, било отъ не
познаване услугите, които химията е въ състояние
да имъ даде, било отъ известно недовврие къмъ
една наука, която не е тъхната и която тъ не познаватъ добре.
Ако оставимъ на страна чисто научната часть
на въпроса, единствената може би върху която мо
же да се изгради едно здраво и трайно дъло и ако
се ограничимъ да проследимъ само техническата
страна, ще видимъ че химията, приложена въ мор
ския риболовъ, често въ сътрудничество съ бактериологията, е въ състояние да даде на професио
налистите една сигурна помощь, отъ която тъ ще
иматъ само полза. Нека вземемъ само ньколко еди
нични примъри, които ще ни освътлятъ добре.

Осоляването на рибата.
Едно отъ важнигв условия при производство
то на .солената риба е да се извърши правилно осо- ляването. Една операция, която- на пръвъ погледъ
изглежда много проста и която отъ дълги времена
е извършвана отъ рибарите, така че последните
се усмихватъ пренебрежително, когато имъ се за
говори върху този въпросъ. И при все това, дока
зано е съ лабораторни изследвания, че състава на
сольта, съдържанието й на чужди примъси има голъмо влияние върху консистенцията на рибата, вър
ху нейния външенъ видъ и върху нейното консер
виране. Акериканскитъ химици Тге5з1ег и Р. Тауюг
еж извършили методически изследвания върху та
зи материя, които еж имъ позволили да създадатъ
истинска експериментална теория на осоляването.
Тъзи автори еж показали напр. че прониква
нето на сольта е значително забавено отъ приежтствието на малки количества калциевъ хлоридъ или
магнезиевъ хлоридъ, но въ замъна на това тъзи со
ли спомагатъ да се даде на рибата една твърдость
и външенъ видъ, които често се търсятъ отъ поз
навачите.
Сжщо, благодарение на лабораторни изслед
вания е установена причината на червенитЪ петна,
които се появяватъ върху нъкои солени риби, осо
бено на треската, повреда, която е причинявала
грамадни загуби на исландските рибари. Добититъ
резултати еж дали възможность да установятъ прак
тически наставления относно избора на сольта, гри
жите при осоляването и запазването на риоата.
Изследванията, извършени въ Съединенит-в
Щати, Холандия и др. върху предпазването и усил
ването на рибарските мрежи - уреди които струватъ толкова скжпо днесъ еж показали, че наймалкото продължение на тъхната. траиность пред
ставлява голъма печалба за Р « б а Р и г Ь ' ^ " 1 е С Г " ™
съ които до скоро еж напоявали м р е ж и * като
гудронъ и джбилни вещества, днесъ еж заменени
е ъ Т С е н ъ сулфатъ, мъденъ олеатъ, а ^ п о с л е д ъ ^
с ъ суровъ каучукъ, чието употребление е станало
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възможно благодарение изследванията на ОПе върху
вулканизацията на студено чрезъ амониевъ сулфидъ.
По този начинъ мрежите ставатъ по-здрави и се
предпазватъ по-дълго време отъ действието на мор
ската вода.

Хранителна стойность на рибата.
Състава, хранителната стойность и смилаемостьта на месото на различните риби еж занимавали
отдавна много учени. Достатачно е да споменемъ
трудоветъ на Агмагег, ВШ и Агту въ Америка, ВаНапс!
и Оевдтег въ Франция, Кбшд и ЗрЬЧдегЬег въ Гер
мания, УУППатз въ Англия, изследванията на ОзЬогп
и Неу1 върху хидролизата на рибеното месо, на
Сузуки, Иошимура и Окуда въ Япония върху екстрактитъ отъ риба и др. такива. Нъкои обикно
вени видове риба еж много малко изучени, за други
еж правени само повърхностни анализи, при които не
е означено нито мъстото нито сезона на ловидбата
на изследванитъ риби, тъхната възрасть, физиологическо състояние и пр. Въ това отношение у насъ
не е направено още нищо, ние не познаваме хра
нителната стойность нито на единъ видиъ риба отъ
нашето крайбръжие. А тъзи изследвания еж отъ
голъмо значение при организиране единъ модеренъ
риболовъ. Така напр. чрезъ химическите изследва
ния на сардинитъ презъ различни сезони и въ раз
лични мъста, Раде и Ьедепйге еж усп-вли да уста
новятъ главнитъ причини за превъзходството на
сардинитъ ловени край французекото крайбръжие,
предъ тъзи ловени по-на северъ: установило се е,
че при пасажа край французекитъ брегове сардини
тъ иматъ най-голъмо количество масло.
Отъ друга страна, знае се какъвъ прогресъ е
направила днесь хранителната химия. По отношение
на бълтъчнитъ вещества напримъръ не е достатъч
но само да се знае общия процентъ на протеини,'
но необходимо е да се знае точния съставъ на те
зи вещества, какъ те ще бждатъ погълнати отъ
организма, какви аминови киселини ще дадатъ за
изработване на нови албуминоиди въ човешкия организъмъ, който ще ги погълне. Това е една об
ширна работа, която предстои да се извърши за напредъ и благодарение на която ще може да се опре
дели хранителната стойность на рибата, върху солид
ни доказателства, като не говоримъ за витамините,
които еж още въ началото на тъхното проучване
и за сега еж въ обсега на физиологическитъ ла
боратории.

Консервиране на рибата.
Консервирането на морската риба, предназна
чена за храна се извършва отъ незапомнени вре
мена чрезъ нъколко прости способа, толкова из
вестни, че би се струвало напразенъ трудъ да се
подобряватъ.
Казахме нъколко думи за осоляването — това
е единъ- начинъ за консервиране, останалъ отъ найстарит-Ъ времена: не ще бжде чудно, ако кажемъ,
че когато израелевия народъ напусналъ негосто
приемния Египетъ, се е запасилъ за своето дълго
пжтуване къмъ обетованата земя съ големи ко
личества солена риба, която се е употр-вбявала
тъй много въ земята на фараоните . . . При все
това обаче, едва отъ 1920 г. насамъ еж опред-влени
точно условията при които тр-вбва да се извършва
осоляването за да се получатъ съ сигурность очак
ваните резултати: това се отнася еднакво до со
ленето на сухо, както и за саламуритъ, макаръ че
и двата начина еж толкова стари.
Опушването отъ своя страна е сжщо предметъ
на множество проучвания, макаръ че нъма страна
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въ света която да не познава изкуството и начина
на пушене на рибите. Това което не се знае обаче,
то е какво се извършва въ пушилнята, какви лет
ливи вещества се образуватъ въ огнището, въ зависимость отъ горивния материалъ, хода на горе
нето, какво действие извършва всЪко отъ получе
ните вещества върху съставните елементи на ри
бата, какво е действието на некои фактори (тем
пература, вентилация и пр.) върху опушването и т. н.
Когато ние бждемъ точно осветлени върху
различните въпроси които се слагатъ, ще бж"де
възможно да видоизмт^нимъ по наше желание раз
личните операции, вмъсто да се стзраемъ да из
пълняваме точка по точка, до най-дребните подррбности н-Ъколкото страри рецепти дадени отъ
памти в^ка. Опитите на 3. Ни\уаг1 въ изпитателната
станция въ Остенде еж дали вече известни резул
тати въ това отношение, но подобни изпитвания
требва да се извършватъ още дълго време за да
се установи точно какви процеси се извършватъ
при пушенето.
МаринатигЬ, стерилизираните консерви въ ку
тии и пр. еж предмети на множество проучвания.
Учени като ЗсНгшаЧ ШеЬеп, Ни\уагг. и др. еж опре
делили техниката която тр-вбва да се следва при
приготвянето на много мариновани риби. Други
учени еж изследвали узряването на консервите въ
кутии и процеситЪ които се извършватъ при зреенето на консервите.
Индустрията на рибните консерви започва да
се развива вече и унасъ, но колко малко еж фа
брикантите които си даватъ сметка за помощьта
която биха намерили въ лабораториите. Обикно
вено се смета, че се отдава дань както на науката,
така и на модерните индустриални методи, когато
се донесе на химика или бактериолога една кутия
съ развалени консерви и го попитатъ защо тя е
развалена. То е сжщото да се пита лекаря защо
некой се е разболелъ — нещо което не може да
знае, вместо да иска отъ него начинъ или режимъ за да бжде добре.
Но ако химика е необходимъ въ тези инду
стрии, то не е за да стане готвачъ или да дава
всеки день нова фурмула за приготвяне на консерви.
Това, като химикътъ може да направи, то е да
проучи за всеки видъ консерви най-добрите усло
вия за прилагане определенъ начинъ на работа
то е да обясни известни явления и благодарение
на това да даде възможность на фабриканта да
приготви съ сигурна ржка задоволителни консерви
при минимумъ рискъ на неуспехъ. Фабрикантите
на консерви могатъ сжщо да извлекътъ голема
полза отъ научните изследвания върху химическите
промени при консервирането, влиянието на топли
ната и студа върху консервите, действието на
сольта и антисептичните вещества и пр.

Използване на отпадъците.
Германската индустрия, както е известно, дъл
жи голема часть отъ своето благосъстояние на
вниманието, което се обръща отъ техниците върху
рационалното използуване на страничните про
дукти. и отпадъци. У насъ за големо съжа
ление, за дълго време още не би могло да се
мисли за подобно нещо, главно поради слабото
развитие на нашата индустрия отъ една страна и
поради големото и неразумно покровителствуване
на сжществуващите у насъ индустрии. Би требвало
една силна конкуренция въ всички отрасли за да
се замислятъ нашите индустриалци да използуватъ
страничните продукти и отпадъци, благодарение
на които би могло да се намали цената на главните
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продукти. Изобщо, нищо което представлява как
вато и да е стойность не требва да напуща фа
бриката преди да се преработи, за да получи максимумъ стойность.
Риболовните индустрии разполагатъ съ значи
телни количества отпадъци (глави, кости, кожи, раз
валени риби и пр.), които изобщо се сметатъ като
безполезна сметь и отъ която гледатъ да се отърватъ на всека цена. Обаче тези отпадъци притежаватъ ценни материали, понеже съдържатъ 8— 1 0 %
азотъ, често по-вече, значително количество фос
форна киселина, която достига до 15"/0 и мазнини
въ различни количества, въ зависимость отъ мате
риалите. Да се отделятъ известни вещества или да
се превърнатъ тези отпадъци въ форма подходяща
за техното използуване въ земледелието или дру
ги индустрии, като имъ се предаде по възмож
ность най-голема стойность, този е техническия
въпросъ който има да разрешаватъ рибните индус
трии, за да могатъ да увеличатъ техната доходность.
Въ некои страни, като Норвегия, Съединените
Щати, Япония и др. използуването на рибните от
падъци представлява истински индустриаленъ отрасълъ съ множество фабрики. Различните рибени
масла придобиватъ въ последно време приложение
въ кожарството, бояджийството, сапунджийството и
т. н. Имено поради това приложение въ техниката,
рибените масла започватъ да представляватъ големъ интересъ и некои научни институти еж започ
нали систематическото изучване на рибените масла
за да се установи техния съставъ, а отъ тамъ свой
ствата и възможностите за превръщането имъ въ
друга форма, годна за дадена индустрия. Днесъ еж
открити причините за лошия дъхъ и вкисването на
рибените масла и .на много места вече еж изоста
вили известни първобитни начини за извличане, кои
то даватъ долнокачествени продукти, съ отврати
телна миризма. Съ това индустрията на рибените
масла е направила големъ успехъ и днесъ се фаб
рикувате рибени масла които се използуватъ въ
много други индустрии вместо растителни или жи
вотински масла. Открити еж нови начини за обез
цветяването, обезмирисването, сгъстяването и за
пазването отъ развала на рибените масла, поради
което^техното търсене се увеличава. Хидрирането
на ^рибените масла дава твърди масти, подобни на
лойта, които се употребяватъ въ различни инду
стрии, главно сапунарството.
Паралелно съ рибените масла, отпадъците отъ
рибите служатъ за получаване рибено брашно като
изкуственъ торъ или като храна за добитъка, а
особено за птиците. Това брашно, благодарение на
съответното преработване, е почти безцветно съ
едва уловима миризма, която не отвръщава доби
тъка и не предава нито на млекото, нито на месо
то, нито на яйцата неприятна миризма. Рибните то
рове еж богати на азотъ и фосфати, безъ да съдър
жатъ масло или соли които еж вредни за растението.
Друга индустрия, която използува изключи
телно отпадъците отъ рибите като суровъ материалъ,
' е З а , п ° л У ч а в а н е Рибения клей. И въ този отрасълъ
е требвало да се работи усилено въ лабораторитъ
за да се откриятъ най-пригодните начини за д о 
биване на доброкачественъ фабрикатъ. Една нова
индустрия, която се заражда сега има за обектъ при
готвянето на рибни пептони, на витамини отъ рибено
масло, на инсулина отъ панкреаса на рибите и т. н.
Всички тези успехи въ индустрията се дължатъ ако не изключително, то до голема степень
на химическото преработване на отпадъците о т ъ
рибите, които до скоро еж били сметани като не
годна сметь.

«ГОЦ. VIII. БР. 3 :

Е^Е^МОРСКИ СГОВОРЪТ

СТРЯНИЦЛ 13

Русенската детска колония въ гр. Варна презъ 1930 г.: 1. На плажа; 2. Новото здание на колонията въ землището на
монастиря Св. Константинъ при Варна, построено съ средствата на общогражданския комитетъ „Здравецъ."
_.Д-ръ М. Стоиловъ.

РУСЕНСКЯТЯ ДЕТСКЯ КОЛОНИЯ ВЪ ГР. ВЯРНЯ.
височина О-50 см. Освенъ това вследствие силнитъ
морски слънчеви лъчи, минералната морска вода
и прохладния морски въздухъ общото състояние
на децата се бързо подобри, лимфатичнитъ имъ
жлъзи бързо намалъха, тъ изгубиха своя блъдъ
цвътъ и станаха по-бодри и по-устойчиви.
За храна средно за 1 колонистъ се изразход
ваха 644 лв., а всичко заедно съ другитъ разноски
(пъть, наемъ и персонални разноски) единъ коло
нистъ коства на комитета за 30 дни 1403 лв.
Комитета виждайки, че отъ година на година
по причина на своеобразни разбирания на разнитъ
училищни власти, че за по удобнитъ и хигиенични
училища вратитъ се затварятъ за колониитъ, то
реши, въпръки оскъдните сръдства съ които раз
полага и въпръки кризата да се построи собствено
здание въ землището на Монастиря Св. Константинъ
край Варна, където има дадено мъсто отъ Окр.
Пост. Комисия.
Презъ пролътьта 1930 г. отдаде на търгъ зи
дарията на зданието заедно съ покрива на доста
износни условия (23 °/0 подъ дивиза). Презъ м.
октомврий същата година комисия прие построй
ката, която се строи отъ предприемача Яковъ Прудкинъ при ръководството на г-нъ архитектъ Дабковъ.
Тя е величествена сграда съ 10 салона и 7—8
стаи за персонала и кухня. До сега построеното
коства 1,050,000 лв. Комитета има пълна въра, че
постройката още тая пролъть ще продължи и въ
пръки кризата която Русе търпи, както впрочемъ и
цъла България, на лъто колонията ще се помещава
тамъ. Състава на комитета и неговия председатель,
уважаемия г-нъ д-ръ Догановъ, който като л ъ карь много добре схваща неотложената нужда отъ
детскитъ колонии, с ъ пълна гаранция за бързото
и успъшно завършване на започнатото крупно дъло.

Общогражданскиятъ комитетъ „Здравецъ" въ
който влизатъ и двама представители отъ настоя
телството на Б. Н. М. С. — Русенски клонъ — устрои
и презъ 1930 година пътна детска колония въ
гр. Варна, на две смъни отъ по 30 дни, съ всичко
218 деца отъ първоначалните училища и прогимназиитъ на града.
Колонията квартируваше въ стопанското учили
ще на Д-во Майка, за което плати за 2 месеца 35,000
лв. наемъ. Помъщението бъше малко тъсно и доста
отдалечено отъ морето, но по нъмане по удобно
•се задоволихме съ това. Колонията бъше добре
обзаведена. Всъко дете си имаше отделно пружи
нено креватче съ дюшече и за бедните деца нови
вълнени одеала. Колонията се ръководеше отъ:
1 управитель, 1 лъкарь, 1 домакинъ, 1 учителка
заведующа кухнята, б учители ръководители. Освенъ
това имаше 1 готвачка, 3 служителки и 1 служащъ.
Печенето на плажа, къпането, а така също и гимнастикитъ каквито се правиха всъка сутринь на
плажа, ставаха подъ непосредствения контролъ на
лекаря на колонията въ сътрудничество на всички
учители.
Храната бъше добра по качество и предоста
тъчна по количество. Колониститъ презъ всичкото
време бъха, бодри, съ много добъръ апетитъ, който
постояно се усилваше.
Въпръки неудобството на помещението и не
говата отдалеченость отъ морето, резултатите и
тая година бъха повече отъ задоволителни. СрЪдно
;децата еж. наддали на тегло около 1200 гр., няколко
десятки деца надодоха отъ 2—4 кгр., а 5 деца
надъ 4 кгр. Като се има предвидъ, че децата съотъ 6—14 год, и при това по-вече отъ полови
ната с ъ надъ 10 години, това наддаване е доста
тъчно. На гърди нададоха сръдно по, 2 см., а на

Хр. Станчевъ.

АГИТЯЦИрНАТЯ СЕДМИЦЯ ВЪ ГР. ПЛОВДИВЪ.

Б. Н. М. С.
Пловдивскиятъ клонъ отъ ~
- въпреки
.
неблагоприятни^ времена които преживяваме по
ложи доста усилия и грижи, за да подготви по-доб
ре изнасянето на агитационата седмица о т ъ , Д д о
1 януарий т. г. За да може да се държи будьовни
манието на обществото къмъ въпросите които из
огася и пропагандира Морския Сговоръ, У п Р » т - л
ното тъпо на клона реши да склони известни на-

|

ши писатели и общественици да изнесатъ публично
въ събрания и пресата своитъ преценки за Б. Н. М. С.
Наредъ съ това управителното тъло влезе въ
връзка и разбирателство съ шефоветъ на мъстнитъ средни учебни заведения и съ началника на гар
низона, за да ги склони да подематъ тъ чръзъ свои
хора — лектори, пропагандата между учащата се младежъ и войсковите части. Въ това отношение клона
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б е щастливъ да получи най-радушенъ приемъ и
готовность отъ господа директорите на гимназии
т е които натовариха съответните преподаватели по
география, история, физическо възпитание и учи
лищните лъкари да държатъ лекции на учениците
за значението на българското море и Дунава, за
значението на водния спортъ и морелъчението.
Сжщевременно интересътъ у учащите се къмъ каза
ните беседи б е събуденъ чрезъ широкото пръска
не на отделни книжки отъ различни годишнини отъ
списанието „Морски Сговоръ" между учениците.
Ценна придобивка за клона беше големото разпо
ложение и интересъ къмъ делото, проявени отъ
началника на гарнизона г-нъ Генералъ Бангеевъ.
Като изразъ на това разположение и като ценень
активъ отъ агитационата седмица може да се счита
приближаването къмъ организацията на големъ брой
отъ г-да офицерите отъ гарнизона съ нескриваното пожелание да се наредатъ въ редовете на Морс
кия Сговоръ и да работятъ като активни деятели,
дори и да взематъ участие въ бждещето управител
но тело на клона. Нещо повече: по общо обежденъ
проектъ, т е се готвятъ да пристжпятъ къмъ орга
низиране въ всички отделни войскови части спе
циални отряди отъ войници и подофицери по вод
ните спортове. Тези ядра въ войсковите части ще
си иматъ своя самостоятелна организация и ще
държатъ идейна връзка съ клона посредствомъ
г-да офицерите, влизащи въ управителното тело I
на клона.
Подобни ученически ядра ще се създадатъ при
търговските гимназии, а тези при мжжката гимназия
и вишия педагог, курсъ ще подновятъ своята дей
ность съ настжпване новия спортенъ сезонъ.
Презъ агитационата седмица между учащата
младежъ"се повдигна значитело интереса къмъ въп
росите изнасяни отъ Морския Сговоръ. Задаваните
писмени конкурсни работи на учениците отъ гор
ните класове, заповедани отъ министерството на
просветата, се посрещнаха отъ младежьта съ го
лемъ интересъ и нескривано задоволство. Това полича отъ все по честото търсене отъ страна на уче
ниците литература, третираща въпроси отъ морски
характеръ.
Усилията на управителното тело да спечели
разположението на местната преса за поместването
на статии посветени на Морския Сговоръ дадоха
отлични резултати. Почти всеки день и въ трите
местни вестници: „Борба", „Югъ" и „Победа" се
даваха статии и съобщения за това що се върши отъ
страна на Морския Сговоръ. Дори всеки единъ отъ
вестниците даде и по една редакционна статия, тре
тираща некои отъ големите въпроси за които ра
тува Б. Н. М. С.
Известниятъ нашъ книжовникъ етнографъ
г-нъ Ст. Шишковъ въ публична сказка направи едно
етнографско историческо изложение на малко из
вестни до сега у насъ факти въ подкрепа на теза
та, че беломорския брегъи по водитъ на беломорието славяните и българите еж морячествували
отъ древно време, та и до сега. Че нашето бело
морско крайбрежие до скоро е било населявано отъ

Торосъ.
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български елементъ, който се е занимавалъ съ-риболовство, сулинаджийство и постройка на собст
вени кораби. Той установи, че и сега има още жи
ви българи изъ родопския край, които еж слизали
като рибари и сулинаджии на морския брЪгъ отъСолунъ до Деде-Ягачъ.
Втората проектирана публична сказка отъ г-нъ
Л. Разбойниковъ на тема: „Черното море и черно
морското крайбрежие", не можа да се държи отъ
сказчика поради болесть, обаче сжщата сказка биде
заменена съ друга такава отъ председателя на
клона Г-нъ Куртевъ. Той говори върху значението
на Морски Сговоръ и преценката, която му се дава
отъ нашето общество и отъ ржководнитъ- дър
жавни фактори. Той успЪ да докаже, че идеите
на Б. Н. М. С. иматъ гблЪмъ народостопански смисълъ, че прокарването на сжщите идеи въ живота
ще подпомогнатъ стопанския и икономически напредъкъ на нашата страна изобщо, следствие на
което погрешно се явява гледището, че Морскиятъ
Сговоръ требва да развива своята дейность само
около нашите крайбрежия, а не въ вжтрешностьта
на страната. Сжщиятъ се спре и върху значението
на водния спортъ и морел15чението като важни народоздравни фактори. Независимо отъ това той се
спря и върху голямото възпитателно значение на
водния спортъ, закаляването духа на подрастващето
поколение и подготовката като носитель на една
по друга идиология за родното море и Дунава.
И двете публучни сказки беха придружени
съ прожектирането на специално снетия филмъ,
съ личните изждивения на подпредседателя на клона
г-нъ Киро Петровъ, директоръ на кино Екселсиоръ.
За не веднъжъ правените ценни услуги отъ страна
на директорите на казаното кино, клонътъ имъ
дължи голъма благодарность. Отъ голъма полза
би било за проагитирване идеите на Морския Сго
воръ, ако въпросния филмъ се прожектира изъ
различните градове на България едновремено съ
изнасянето на съответна беседа. За да държи будно
вниманието на гражданството презъ цялата седмица
легионерите при клона пръскаха на дребни афиши
• напечатани лозунгите на Морския Сговоръ въ де
сетки хиляди екземпляри. Въ специална витринана една отъ най многолюдните пловдивски улици
бъха изложени получаваните отъ клона награди
при спорните състезания и съ специални свътливи
реклами се приковаваше вниманието на минуващитъ.
Големи афиши бидоха разлепени по улиците, чрезъ
които се разгласи програмата за дейностьта презъ
агитационната седмица на пловдивския клонъ. По
балконите и други мъста изъ улицата беха окачени
големи платнени надписи съ лозунгите на Б. Н. М. С.
Въобще едно ядро отъ преданни членове на мор
ската идея се бъха отдали на служба за успъха
на културното и високо благородно дъло на Мор
ския Сговоръ. Въпръки тежката парична криза, ко
ято преживява града Пловдивъ агитационната'сед
мица биде, приключена съ една скромна интимна
среща между семействата на единъ ограниченъ
кржгъ преданни и деятелни членове на Морския*
Сговоръ.

, П Я С Й ЖжЪ ъ
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— Капитане, ще вземате господина съ васъ
при пробите съ аламаните. Не можахъ да го от
клоня. Близъкъ приятель... Иска да опита морето,
твърде любопитенъ. . .

Възмургавиятъ, съ чорлави, ниско подстригани
коси мжжъ, съ затиснатъ до челото коженъ кас :
кегь, заетъ да преглежда разтланигЪ на десятки
метри по песъчливия б р е г ъ мрежи, извърна глава»
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;и ме изгледа недоволно, малчаливо, съ остъръ погл е д ъ , ЧернитЪ му гжсти вежди правеха лицето су
рово, неприветливо.
— Днесъ съвсемъ не е за проба, възрази той,
подстана отъ мрежите, наклони глава до ухото на
•собственника на мрежите и му пришепна нещо
тайно. . .
— Да?! Кой?. . .
Капитанътъ се огледа предпазливо, и сочейки
съ глава на десетина работници — рибари, пръстнати по мрежите добави:
— И те още не знаятъ. . . Никому. . . Лице
то на моя приятель „Господарьтъ," както го нари
чаха рибарите, пламна като отъ огънь.
— Ами ти ?
— Мислвхъ всичко да прегледамъ и на стъмняване да привикамъ нашите хора, и само тогава. . .
— Безъ да предупредимъ поста! . . . И водосветъ още не сме правили. . .
Капитанътъ махна съ ржка: — И това ще бжде, до залъзъ слънце има време. . . Момчета, се
обърна той къмъ другарите си рибари, този господинъ ще ни бжде другарь тая нощь. . . Господарятъ желае да го поразходимъ. . . въ случай ч е . . .
Пъкъ, може би има. . . да е съ добри очи.. . да носи
щастие, добави той низко.
Нвколко чифта очи се впериха въ менъ.
Цвлиятъ площадъ предъ Созополското при
станище, дори до бр^га, беше ОС-ЕЯНЪ съ разтлани
тъмнокафяви рибарски мрежи, около които, двеста
души рибари и работници се навъртаха. Подшиваха
стари мрежи, привързваха крушумъ и гжби — ра
бота кипеше по ц-Ьлия пристанъ. Всички се приго
товляваха за наближаващия риболовъ. Собствени
ците на таляни, гъръ-гъри и аламани, се навъртаха
около своите тайфи. Пристанището б%ше задръс
тено отъ малки и големи рибарски лодки, закот
вени, или привързани една у друга.
Капитанътъ и господарьтъ се оттеглиха малко
на страни и дълго си говориха. Повикаха и мень. .
— Има знаци, по който се чувства, че ще ми
не пасажъ . . . пасажъ отъ паламуди. . . Тъй рано
•никога не еж минавали . . . съ възбуденъ дрезгавъ
шопотъ, едва дочуто, ми съобщи моятъ приятель.
Това пази въ тайна, иначе всичко ще рукне изъ
морето. . .
Т-Ьхната възбуда зарази и мене. Никой отъ
рибарите, освенъ капитанътъ и насъ, не знаеше но
вината. А това е нещо като на борсата. . . Който
изпревари, той натовари! Капитанътъ отиде да пре
гледа големите рибарски лодки — аламанигЬ — и
•скоро се завърна.
— Решено! Д а . . . Мрежите нЪма да се пренасятъ въ кжщи. Имаме . . . или по-добре, ще търсимъ да имаме работа около тъхъ до кжена вечерь . . . и ще товаримъ. . . Никой не ще ни забе
лежи и Богъ съ насъ! . . .
Тръгнахме къмъ града. Приятельтъ ме запита:
— Не се ли отказа отъ намерението си да
•отплувашъ съ рибарите? . • — Има ли нъкакви причини?
— Тази твоя шега . . . може би ще трае н-в
колко дни и нощи. . . Веднъжъ топнати въ морето
рибарите не •. се шегуватъ. . . Щ е поискашъ да се
завърнешъ, а ТБ . . - немогатъ да напуснатъ. . .
Тогава ? !
— Не носятъ ли и г в човъшка душа, каквото

съ ТБХЪ такова и съ мень! . . .

— Добре. . . -И той клюмна загрижено глава.
Азъ ще се навъртамъ нощемъ на височината край
брега, и при лървия знакъ . . . ще се притека съ
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моторна лодка, продума той, като че говореше самъ
на себе си.
— Говоришъ за нъкаква опастность? Той до
бродушно се заеме и нищо не ми отговори. Даде
ми наставления, какъ да се облека, и екипирамъ за
риболова. Разбрахъ, че не отивамъ на нъкаква нощ
на разходка изъ морето, а на сжщински нощенъ
риболовъ, въ който има мжка и изненади, а при
сполука — радости. . .
Подадохме си ржце и се разделихме.
— Да не тръгнешъ съ лачените си чепици!
Насмешливо забележи той и се изгуби отъ очитъ ми.
Небето при залЪзъ слънце се набразди отъ
сиво-оловени облаци. Здрачатъ бавно покри цЪлия
бръгъ. Морето бл-вскаше, като раздвижена живач
на маса и сумтъше недоволно край бръта. Закъс
нели изъ морския ширъ чайки се прибираха съ жаленъ, остъръ писъкъ, къмъ покривигв на надвисна
лите по скалите на брвга дървени кжщурки. Стъмни се. По пристанището не остана жива душа.
Всички рибари и работници се прибраха въ града.
Кръчми, кафенета и гостилници кънтъха отъ глъчъ
и шумъ. . .
Преоблеченъ, почти неузнаваемъ, се подкраднахъ, на уреченото време, къмъ пристана. Пристжпихъ къмъ дървената стълба на скелята. Отъ еди
ния аламанъ се показа човешка глава.
— Кой? . . . Да. . . Презъ дветъ лодки при
вързани една у друга, прехвърли къмъ насъ. Така,
внимателно стжпвай . . . напреки. Подай ржка! . . .
И азъ се намЪрихъ на дъното на голямата ри
барска мауна. Върху човали, надслани по пода, мал
чаливо б^ха налягали седемь души. ГолЪмъ купъ
рибарска мрежа, надиплена, заемаше задната часть
на лодката.
— Що носите тамъ въ ржка? . . . пжтна чан
та ли? — Запита единъ отъ риболовците съ гърленъ гласъ.
—• Цигари и кибритъ.
— Наслагайте изъ джебоветъ си отъ тЪхъ,
другите дайте въ сандъка: тукъ всичко може да
бжде измокрено. . .
— Щ е правимъ бани I — шеговито забелезах«ь
азъ, подавайки багажа си.
— Даже и хладния, освежителния душове. . .,
насмешливо на чуждъ акцентъ, добави трети, който
очевидно беше русинъ — бежанецъ. Поднесохъ имъ
кутия цигари. Всеки си взима по една, макаръ, че
всички пушеха; единъ се изправи и подхвърли ку
тията въ съседния аламанъ.
— Благодаримъ. . . само да не е праздна! . . .
Изръмжа нвкой отъ дъното на втората мауна.
— И тамъ има толкова души и еж все отборъ
шайки. . . Очакваме главните — капитаните — и ще
потеглимъ, добави говорящиятъ.
Следъ половина часъ, малка лодка пресече за
лива отъ къмъ острова и двама души се примжкнаха къмъ насъ. Това бвха водачигв, наречени „ка
питани" на рибарски езикъ.
— Готови ? !
— Да. . .
Безшумно двата аламана се откженаха отъ
скелята и плъзнаха изъ залива къмъ открито море.
Нъколко чифта гребла се топваха ритмично безъ
шумъ, безъ плвсъкъ, и тласкаха непрекъснато лод
ките къмъ просторното море.
II.
Брътътъ се чертаеше като черна безформена
ивица, върху която крайбрежния полицейски пость
съ своигЪ осветени прозорци изглеждаше като забученъ фенеръ.
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Капитанинътъ заговори: — Слушайте момчета,
днесъ нашъ човекъ, обхождайки морето, татъкъ
къмъ Ропотамо забелезалъ стадо делфини; тЬ иг
раели тъй като на присреща. . . Вие знаете що
значи т о в а . . . Тия разбойници могатъ да повредятъ,
но и да ни наградятъ. . . Дай Богъ добра с р е щ а ! . . .
Всички снеха каскети и набожно се прекръс
тиха. Рибарите еж набожни и много суеверни. Неколко пжти капитанинътъ, обръщайки се къмъ менъ,
изговаряше: — Ние сме грешни хора . . . завист
ливи, лошъ народъ има между насъ, дано вие ни
носите щастие! . . .
Мълчаливо мечтаехъ, безъ да продумамъ, като
че се боехъ отъ себе си. . . И тайно призовавахъ
сполука.
Двата аламана, единъ следъ другъ, заклатиха
остри носове съ дълбоки поклони срещу вълните
въ открито море. Вълните забиха съ пл-всъкъ реб
рата имъ, и ситенъ прахъ овлажни лицата ни.
Огасиха се сигналните фенери и потънахме въ
пъленъ мракъ. Капитанинътъ, приседналъ на пло
щадката на носътъ, пушеше възбуденъ цигара следъ
цигара, безъ да проговори. Като че нищо не го ин
тересуваше. Аламанигв нахълтваха все по-навжтре
въ морето. Така пжтувахме около три часа, следъ
което капитанинътъ даде заповедь да извиятъ на
д-Ьсно.
Недалечъ отъ насъ, въ дрезгавия здрачъ, се
м"Ьрна острия грамаденъ черенъ гръбъ на делфинъ...
Капитанинътъ се извърна ловко като котка по коремъ и надвесе глава надъ носа на аламана.
— Сгопъ!! — Изкомандува той и на първата
лодка гребците за мигъ препречиха гребла. Пър
гаво се изкачи по закрепената на средата отвесно
греда, Н-БЩО като пречупена мачта, на която бе при
крепена напречна седална дъска. Това беше него
вия наблюдателенъ постъ
неговия мостикъ. Кра
ката му провиснаха отъ седалището и той се залюЛ"Ь горе като акробатъ на стълба. . .
Проследи движението на делфина, който се
губеше навремена и пакъ се появяваше на повърхностьта на водата, и даде направление на аламана
успоредно на неговото плаване. Зс-почна се силно
гребане. Надъ водата се мярнаха гърбовете на още
няколко делфина, по-малки отъ първия, и се из
губиха.
— Извивай къмъ брега ! . . . дръжъ право . . .
Напреки! . . . Се зачу дрезгавия гласъ.
АламанигБ извиха. Никакъвъ брътъ не се виж
даше: или азъ не бехъ свикналъ да виждамъ въ
тъмнината. Гребците пъшкаха при всеки усиленъ
тласъкъ — напречните вълни биеха силно, и струи
вода надхвърляха аламана. . . Прекосихме пжтя на
делфините, като да се пазимъ отъ техния ударъ.
ВълнитЬ започнаха да биятъ другата страна на ала
мана. Стори ми се, че се завръщаме. . .
— Паладжията на местото си! . . . Изкоман
дува дрезгаво капитана,' и се !ящия край менъ, непохаащашъ до сега нищо рибарь, скочи пъргаво,
запретна- ржкави и се изправи до купътъ мрежи.
Слови съ дясната си ржка едно вжже, като артилеристъ, който ще потегли връвЬта за да даде
изстрелъ. . .
— Внимание! . . . Има б л я с ъ ц и ! . . . Прохриптъ- гласа на капитана, и всички настръхнахме. . .
Право дръжъ, не усилвай! . . .
Пазейки се да не преча на гребците, изправенъ до рибаря, когото нарекоха паладжия, азъ ши
роко отваряхъ очи, да видя това, което тъй силно
възбуждаше рибарите... Вгория аламанъ на четирилеть метра задъ насъ безшумно ни следеше, задър-
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жайки се привързанъ съ вжжето отъ втората по
ловина на рибарските мрежи.
На 200—300 метра отъ насъ морската повърх
нина като че пламваше отъ фосфорна игрива свет
лина. . . Голчзмиятъ пасажъ на движащата се по
едно направление маса — риби, пъкнали близо доповърхностьта, фосфорираха и морската площь плам
ваше на големи парцели, гърчеше се, губеше се,
гасн^еше на талази. » .
Този пламъкъ запали коравите души на мор
ските чеда — рибарите и те захвърлиха кожените
си каскети въ лодките, да не имъ пречагь на пот
ните чела; пламнали като отъ огънь, цели въ тръп
ки и забрава, вперили очи въ клатушкащия се горекапитанъ, чакаха неговата мълниеносна заповедь...
— Десните леко . . . леко . . . леко. Всички
право! Дай сила! . . . Дай!! . . . ПрогърмЪ неговиятъ гласъ.
И се започна бъсно гребене. Главите се дру
саха, телата гърчеха, костите по ржцегв пращЪха...
Всички настръхнали, хвърляха последните си сили:
Аламанигв се плъзгаха съ светкавична бързина и
се започна' едно вихренно лудо изпреварване. . .
Първиятъ аламанъ требваше да настигне челото на
пламаците :— движащата се въ пасажъ риба, за да
пресече пжтя и м ъ . . . Това еж моменти, които само
риболовците изпитватъ!
— Извивай ! С п у щ а й ! ! . . . Прогърми гласъ —
Извивай въ кржгъ ! . . . Д а й ! ! . . Вторите с т о п ъ ! . . .
Паладжията като бтасенъ съ две ржце изхвър
леше грамадните мрежи съ светкавична бързина. .
Мрежите се топиха въ търчащата се на талази во
да. Първиятъ аламанъ извиваше въ кржгъ, бълвай
ки мрежите си; плавающи плоски гжби чертаяха
пжтя му. . . И двете половини на гъръ-гъра бЯха
изхвърлени и вжжетата се опъваха до изпокжеване. . . Това беше моментъ, който носеше изненада
за рибите, и щастие за хората! . . .
Следъ големъ кржгъ двата аламана се при
ближиха единъ до другъ и мрежите се сключиха
като образуваха една грамадна фуния, върхътъ на
която се губеше тамъ некжде въ дълбочините.Фосфориращия пасажъ риба се изгуби за мигъ. . .
— Фенерите! — викна капитанинътъ и се
плъзна долу по гредата. Започнаха да цапатъ съ
греблата по водата, да не би рибата да изхвръква
отъ мрежите. Требваше да се плаши. Той удари
съ ржка опънатите вжжета, като артистъ по стру
ните на арфа; очите му искреха отъ доволство г
приближи до мень и ме пригърна.
— Вие сте святъ човекъ. Божи човекъ. . .
Никога тъй рано и тъй бързо не сме имали по
добно щастие! . . .
Съ мрежени сакчета — кипчета — започнаха да
гребатъ рибите и ги наейпватъ въ аламаните. Тлъс
ти едри паламуди, все една възрасть, съ плесъкъ
се изсипваха въ дъното на лодката. То беше нова »
радость . . . нова мжка. Работеха оживено, като че
се боеха плячката да не имъ се изплъзне. Блескавите риби отскачеха, биеха се една друга, и се пластеха на купища. До колене стояхме средъ риба, а
мрежите далечъ още не беха притеглени. . .
— Запалете огньове и дайте знакъ въ кржгъ !,изкомандува капитана, насърдчавайки къмъ бързо
работене — изчерпване на рибата. Руснакътъ за
пали дълъгъ прътъ, обвитъ на. края съ парцали
топнати въ катранъ. . .
Отъ вториятъ аламанъ сториха сжщото. Моретосе осветли. Гребците черпеха неспирно рибата. Мно
гото риба вече ни изместваше; започнахме да сезадържаме у напречните дъски. Всичко се запъл
ваше отъ хилядите чифтове риби. . .
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— И това не е било! възкликна капитана загриженъ, гледайки аламана вече дълбоко топнатъ
•отъ тяжестьта на уловената риба. Даде команда да
се спре. Морнит-в вече рибари го гледаха въ не
доумение. Отъ вториятъ аламанъ заявиха, че и те еж
вече „преситени". . . На върха на стожера обвиха
напоени парцали и тамъ се появиха дълги огнени
-езици.
— Щ е чакаме помошь, иначе рискуваме и хо
ра и риба да намъримъ морското дъно. . .
Сега нови грижи обхванаха риболовците: пушЪха цигари, боейки се да се мръднатъ отъ места
та си. Т-Ь поглеждаха загрижено къмъ неизтеглениГБ още мрежи, пълни съ риба. . .
— Нима тр-Ьбва да изпуснемъ уловената риба!
възклицаваха в ь недоумение.
— Да . . . може би ще изхвърлимъ^ и отъ
тази, натоварената, забелеза капитана, клатейки гла
ва. Яко се появи призори вълнение, ще требва . .
Факлитъ догореха и наново се подновиха. Аламанигв изтежко се поклащаха, претоварени, прикрепяни отъ неизтегленигв още изцвло мрежи.
— Пръзъ пжть презъ живота си „оброкъ" ще
направимъ! . . Теглете мрежите и изпущайте ри
бите на свобода! . . . Животъ и за тЪхъ!
пущай! . . .
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Заповъдьта бъше изпълнена: освободиха голъмо количество риба. Изтеглиха мокригв мрежи
и наклонения аламанъ малко се поиздигна надъ
водата, която можеше да се стигне съ ржка.
Една несъобразителность и аламанигв щ-вха
да бждатъ потопени. . .
Съгледаха сигналъ отъ моторна лодка и всички
се ободриха. Тъкмо на време! . . . Отъ къмъ бръга
идваше моторна лодка. Малката й свътлинка се
движеше бърже къмъ насъ.
Господарьтъ — моя приятель — бързаше съ
моторницата си да ни дойде на помошь.
Ура! . . . се понесе отъ двата аламана. Шестнадесеть души, измокрени, тръпнещи отъ възбуда,
сияещи отъ радость, викаха грамогласно. . .
Господарьтъ раздаде бутилки конякъ, и аламаните, привързани на върволица една следъ друга
задъ кърмата на моторната лодка, се влачеха из
тежко къмъ града. Всички ликуваха. Десятки лод
ки и аламани се стрелнаха по разни направления
изъ морето.
Кой знае. . . Щастие!
На другия день хиляди чифтове тлъсти пала
муди, поставени въ обли плетени кошове се това
реха на трена въ Бургасъ и разпращаха по разни
краища на България.

ГОЛЪМО ИНТЕРНЯЦИОННЛНО СЪСТЕЗЯНЙЕ ВЪ ПЛЯВЯНЕ ВЪ УНГЛРИЯ.
Освещаване на народната зимна спортна баня - Шубертъ, Райтцелъ и Доичъ въ Унгарската
Столица Плавателни състезания!Лвстрия-Унгария. - Унгария предъ ново б ъ д е щ е въ спорт
ното плаване.
, ,
Будапеща, 7 Декемврий 1930 год.
Маргаоетния островъ се намира въ Дунава
крило, което води за Маргаретния островъ. Посе^ е ж д у Б у д Г и Пеша. Двата брега тукъ еж свъртителитъ плащатъ входъ, ако искатъ да се наслажзани о т ъ М а р г а р Т и я мостъ. Този мостъ има едно \ даватъ на чудесния паркъ отъ розова култура, ръч-
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нитъ бани, стадиона за състезания съ коне, атле
тика и преди всичко отъ горещите извори на ос
трова. Тукъ е построена една отъ най-хубавите
зимни бани на свъта. Заобиколена отъ всъкжде
съ стари дървета, на твърда почва всръдъ Дунава,
съ отличенъ изгледъ отъ къмъ височините, стои
окичена съ знамена народната зимна спортна баня,
която се откри днесъ.
3000 посетители присъствуваха, които не бъха
привлечени само отъ състезанията, а главно отъ
най-обичния спортъ на Унгария — плаването. Тъ
искаха да отпразнуватъ тукъ развитието на плава
нето. „Всъко нъщо има начало и край" бъха думитъ на Графъ Клебелсбергъ - Министра на спор
та, който първи заговори следъ откриването на
новата баня. „Край, защото Унгарския плавателенъ СПОРТЪ днесъ завършва една еп^ха, въ която
безъ особенни подръжки, а само съ енергия, даде
блъстящи резултати. А пъкъ начало, защото тази
нова зимна баня начертава едно ново бждеще."
Следъ министра говори кмета, следъ него
бившия министъръ Иванъ Раковецки отъ името на
Дружеството, което подари земята и по делегация
отъ председателя на интернационалния плавателенъ съюзъ Георги Дригни, поднесе поздрави. Пред
седателя на Унгарския плавателенъ съюзъ Д-ръ
Теодоръ фонъ Хамоннай благодари за поздравле
нията, а управителя на банитъ Николаусъ фонъ
Хорти откри плавателния басеинъ.
Резултати о т ъ състезанията:
100 метра К р а у л ъ : 1. Взнние И (Унгария) за
1 мин. и 1 сек.; 2. Сцекели (Унгария) за 1 мин. и
1-4 сек.; 3. Шубертъ (Германия) за 1 мин. и 1*6 сек
и 4. Мюлеръ (Австрия) 1 мин. и 4 6 сек.
••
200 метра К р а у л ъ : 1. Шубертъ (Германия)
2 мин. и 22-2 сек.; 2. Сцекели (Унгария) 2 мин. и
236 сек. 3. Боросъ (Унгария) 2 мин. 25-6 сек.
400 метра К р а у л ъ : 1. Халази (Унгария) 5 мин.
15-8 сек. (унгарски рекордъ); 2. Раитцелъ (Герма
ния) 5 мин. 186 сек.; 3 БаранаЙ за 5 мин. и 25сек
100 метра Краулъ з а ж е н и : 1. М. Ленкей
(Унгария) 1 мин. и 165 сек.; 2. Фритци Льови (Ав
стрия) 1 мин. и 17-2 сек.; 3. М. Зипосъ (Унгария)
1 мин. и 17-2 сек.
'
200 метра Б р у с т ъ : 1. Щайнеръ (Австрия) за
2 мин. и 54 сек.; 2 Бергеръ (Австрия) за 2 мин. и
54 сек.; 3. Вилде (Унгария) 3 мин. и 32 сек.
100 метра на г р ъ б ъ : 1. Наги Кароли (Унга
рия) за 1 мин. и 13-2 сек.; 2. Колеръ (Австрия) за
1 мин. и 14-6 сек.; 3. Витцкей II (Унгария) за 1 мин.
и 14-» сек.; 4. Доичъ (Германия) за 1 мин. и 154 сек.
С к а ч а н е : 1. Щайнеръ (Австрия) 1455 точки;'
' п Л Ж ( П в с т Р и я > 1 3 2 - 2 т о ч * и ; 3. Ходи (Унга'
рия) 121-92 точки.
Съобщава Инж. Даракчиевъ.

п. в.

МОРСКО-СПОРТНИ НОВИНИ.
Презъ 1930 г. състезанията на Гребния съюзъ
въ Европа еж станали въ Белгия. Въ този съюзъ
/,а • \
( р е с 1 е г а 4 1 °п 1пгетагюпа1е с1е5 5оаег.е5
ЙАУНОП) влизатъ почти всички европейски страниБелгия, Франция, Италия, Швейцария, Холандия!
Испания, Чехославия, Унгария, Португалия, Полша
Югославия Египетъ, Ромжния, Дания, Аржентина,
Съединенитъ Щати и Гърция, като въ скоро време
се очаква влизането въ съюза на Германия и Ав
стрия. Състезанията еж станали въ Лиежъ, кждето
е имало и голъма изложба и еж траяли три дена
Нрисжтствували еж гребци отъ дванадесеть дър
жави, между които за първи пжть, гребци отъ Съе
динените Щати, които еж взели участие въ три
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състезания на четворка съ кръмчия, единично (склгТ)'
и на осморка. Въ най-много състезания еж взели
участие домакините (белгийците) и италианците —
въ седемь състезания, колкото е и програмата на
съюза. Имало е състезания на: 1) Четворка с ъ
кръмчия; 2) Двойка безъ кръмчия; 3) Единично
(скйг); 4) Двойка съ кръмчия; 5) Четворка безъ
кръмчия; 6) Двойка съ двойни гребла (с!оиЬ1е5си11з); 7) Осморка.
Организацията на състезанията въ Лиежъ не
е била много добра. Лодките за състезанията не
еж били добре приготвени, мъстото на състеза
нията не е било удобно избрано, тръбвало е да се
минава подъ два моста, имало е силно течение,
при това не еднакво, могли еж да се състезаватъ
едновременно само три лодки, а надъ всичко това
и времето е било вътровито. Постиженията при
състезания, презъ 1930 год , въпръки неблагоприят
ните условия, еж били много големи, особено при
тези съ осморки. Отъ сжществуването на този
съюзъ за пръвъ пжть презъ 1930т. взематъ първа
награда славяни; тимътъ на Полша съ двойка безъ
кръмчия.
Взели еж първа награда: Италия — две (презъ
1929 г. — петь, а презъ 1928 г. — шесть), Съеди
нените Щати, Дания, Унгария и Швейцария поедна първа награда.
*
* #

Гребниятъ спортъ въ Югославия е организиранъ въ Югославянски гребенъ съюзъ съ седали
ще Сплитъ, подъ върховното покровителство на
1ПО-Р' К Р а ™ ц а Мария. Съюзътъ е основанъ въ1922 г. въ Бълградъ, а въ 1924 г. се е пренесълъ
въ Сплитъ, презъ която година съюза е станалъ
членъ на Международния гребенъ съюзъ.
Въ Югославия има на 23 мъста 28 гребни
клуба, отъ тъхъ на 9 мъста съ 10 клуба еж на
морето. По два клуба се намиратъ въ Бълградъ,
Осиекъ и Сплитъ, а три — въ Загребъ. Въ 14 клу
ба редовните членове еж 2510, а извънредни/ъ
1330 души. По членове най-силенъ е клуба
Гу
саръ" въ Сплитъ, който има 640 редовни членавтори е - „Спортски Бобъ-Клубъ" въ Бълградъ
съ 624 члена; трети _ „Крка" въ Шибеникъ с ъ
305 члена ; следъ тъхъ идватъ „Хърватски веслачки
клубъ-въ Загребъ съ 205 члена и клубъ „Бъл
градъ" въ Белградъ съ 178 члена. Всички остана
ли клубове иматъ по-малко отъ 100 члена
31 с - к 0 6 ^ 0 ! ? К Л у б а И м а т ъ 1 2 5 П °Д* И . отъ които
31 съ извънбортни ключове, 48 плоскодънни, 37
и о л и и 9 различна големина. По число на лодкигь
на първо место идватъ „Белградъ" и „Гусаръ" съ1? I Г ; Х а г Г а р И 3 3 П а з е н е н а подкйтЬ иматъ
И клуба, като „Гусаръ" въ Сплитъ има модеренъ
хангаръ съ лодкарска работилница, душове и пр
Югославянския гребенъ съюзъ е поелъ ангажи
мента презъ 1932 год. да устрои едни междунаооп
ни гребни състезания въ Югославия М е ж Д у н а р о д "
*
На 20 юлий 1930 г! въ Югославия еж произетвЯо зИаС1930е3гаНИЯ ™ Б л е Д С К 0 Т О е з е р ° за първе^нТитГраезу9л3тати:" Р а З С Т ° Я Н И 6 Ш ° М е т р а * с ъ ^ Д "
С Ш : 1. „Гусаръ" (Сплитъ) за 8 м и 15-2 сек
иГуСаръ
2 Н У° и к е п( и3 ! а1 Г^ р V
" заи 3 7б с^ н . и 17 с е к :
е б ъ ) 3 а 7 м
(ЛюблЦ-^.2.5.К:
а
Ъ рмчия: 1
8о м.
м и
? Т121К есек.;
е к е 3 ?2. К„Гусаръ"
„ -за V*• и(Белград*)-за
г
8 м.
4 8 сек
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Четворка безъ кърмчия; 1. „Дунавъ" (Панчево) за 7 м. и 16 сек. ;* 2. „Гусаръ" за 7 м. и 3-4 сек.
Четворка съ кърмчия: 1. „Дунавъ" за 7 м. и
13-3 сек.; 2. „Гусаръ" за 7 м. и 19-4 сек.; 3. „Крка"
<Шибеникъ) за 7 мин. и 224 сек.; 4. V. К. (Бълградъ) за 7 мин. и 25 сек.
Осморка : 1. „Крка" за 5 м. и 41-2 сек.; 2. „Гу
саръ" за 5 мин. и 49'8 сек.
Отъ горните данни може да се извади заклю-
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чението, че гребците отъ ръкитъ (Дунавъ и Сава)
еж сериозни противници на най-добритв такива отъ
крайморието.
На т^зи състезания еж взели участие всичко
21 лодки и 86 гребци и кърмчии отъ шесть клуба,
въ това число на гребцитъ влизатъ и тъзи, които
еж се състезавали два или по-вече пжти.
(Изъ „Ядранска стража" бр. 10, 11 и 12 1930 г.)

ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕИНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Вратца. На 25. януарий 1931 г. въ деня на
•откриване морската пропагандна седмица, въ Вратца
е четена беседата :• „Развитие и съвременно състоя
ние на военните и търговски кораби", отъ секретаря
•на Г. У. Т. г. Г. Панчевъ. Възобновенъ е клона отъ
Б. Н. М. С. Състава на Упр. твло е следния: Пред•седатель Първанъ Т. Първановъ; подпредседатель
Николай Пенчевъ; секретарь Борисъ В. Ненчевъ;
•касиеръ Езекия В. Кръстеняковъ и членове: Майоръ
Стефанъ П-вевъ, Д-ръ Панчевъ, Андрей Цв-втковъ,
Влайко Ив. Вишански и майоръ Янгелъ Костовъ.
Провърителенъ съветъ: Златко Христовъ, Стефанъ
Ялексиевъ и Янгелъ Митевъ.
Горня Джумая. Възобновенъ е клона отъ
Б. Н. М. С. Новото Упр. твло има съставъ: Пред-седатель Борисъ Д. Бояджиевъ: секретарь Борисъ
Поповъ; касиерь Панчо Владимировъ и членове:
Ичко Бойчевъ и Ст. Сакелариевъ.
Ловечъ. На 2. фечруарий е четена беседата
-отъ г. Г. Панчевъ: „Развитие и съвременно състоя
ние на военните и търговски кораби." Възобновенъ
•е клона съ упр. твло ВЪ съставъ: Председатель
Д-ръ Никола Сжевъ; подпредседатели: подполков•никъ Великовъ и Цачо Стояновъ; секретарь-касиеръ
Иванъ Рачевъ и членове: Стефанъ Рясковъ, Ники
•форъ Никифоровъ и Инженеръ Иванчевъ.
Сливенъ. На 29, 30 и 31 януарий еж четени
•беседите: „Българите и морето" отъ г-нъ Т. Янгьозовъ; „Море и здраве" отъ д-ръ Танчевъ; „Мо
.рето въ българската поезия" отъ Ял. Дипчевъ. Про
жектирани еж въ кинематографите свътливи над
писи съ кжеи истини за морето. Въ в. „Сливенска
шоща" е отпечатана статия „Българите и морето"
отъ г. 3 Измиревъ. Раздадени еж безплатно по
всички сладкарници и кафенета книжки отъ сп.
„Морски Сговоръ".
Видинъ. Четени еж три беседи: отъ г. Иосифовъ — „Нуждата отъ Б. Н. М. С"., предъ граж
даните и „Значението на морето и Дунава за насъ",
предъ учащитв се. Отъ г. Г. Панчевъ — „Развитие
и съвременно състояние на търговските и военни
кораби."
Габрово. Четени еж 4 беседи: „Морето като
факторъ за стопански и културенъ напредъкъ" отъ
В. Рачевъ; „Р^ка Дунавъ и Дунавските бръгозе"
съ свътливи картини — отъ Ст. Поповъ; „Ползата
отъ морелъчението" отъ Д-ръ Н. Узуновъ;

„ВОД

НИТЕ пжтища въ България" отъ Ст. Поповъ. Сръдъ
гражданите еж разпродадени лентички. Пръснати
еж 12 вида хвърчащи листове. Дадено е литературно-музикално утро, което било изнесено блескаво.

Отпечатана е въ местния вестникъ „Известия" ста
тия „Българския Народенъ Морски Сговоръ" и еж
помествани редовно морски афоризми.
София. Четени беседи: 1. „Впечатление отъ
едно пжтузане изъ Средиземното море и неговите
източни брегове"—отъ г. Вера Бояджиева. 2. „Не
утралитета на нашатъ плавателни води" - отъ професоръ Я. Иширковъ. 3. „Стремежа на българите
къмъ морето" — отъ г. проф. Златарски. 4. „Воен
ните флоти на съседите ни" — отъ кап. 1. р. о. з.
Михаиловъ. 5. „Седмица на морето и Дунава" — о т ъ
г. проф. Консуловъ. б. „Историческо развитие на
мореплаването" — отъ Коста Скутуровъ. 7. „Зна
чението на морето и на големите ръки за култу
рата на човечеството" — отъ Д-ръ Я. Ярнаудовъ.
Устроена е художествена изложба на картини
съ морски сюжети отъ архитектъ-художника Ив.
Бояджиевъ.
Горня-Оръховица. Четена е беседата: „Раз
витие и съвременно състояние на военните и тър
говски кораби" — отъ г. Г. Панчевъ и е възобно
венъ клона.
Варна. Беседи: 1. „Морето и слънцето, л е 
чебно значение и използване" — отъ'Д-ръ Ял. Недълковъ; 2. „Българския излазъ на Бвло море" —
отъ г. професоръ Н. Долински; 3. "Произходъ и
значение на морето" — отъ г. В. П. Гочевъ ; 4. „Влия
нието на моретата и реките върху културното разви
тие на народите" — отъ проф- Д-ръ Я. Ярнаудовъ.
БЪла-Слатина. Устроени беседи: 1. „Река
Дунавъ въ международния воденъ пжть — Рейнъ
—Майнъ -Дунавъ" отъ г. инж. Малушевъ и 2. „Раз
витие и съвременно състояние на военните и тър
говски кораби" — отъ г. Г. Панчевъ.
Орвхово. Четена беседа: „Развитие и съвре
менно състояние на военните и търговски кораби"
(съ св"втливи картини) — отъ Г. Панчевъ. Клона
проектира да устрои ръчни бани и плажъ презъ
летото.
ПлЪвенъ. Четени 2 беседи: „Развитие и съв
ременно състояние на военните и търговски кораби"
отъ г. Г. Панчевъ и „Нашиятъ излазъ на Бъло море"
отъ капитанъ I. р. о. з. Михаиловъ. Пръснати еж
множество хвърчащи листове.
Павликени На 24.1. 1931 г. е устроенъ тради
ционния морски балъ. На 25. I. — Беседа отъ Сим.
Маринчевъ: „Б. Н. М. С , цели и постижения." На
28. I. въ училищния салонъ еж изнесени реферати
отъ ученици, както следва: 1. „Морелечение" отъ
ученика отъ V класъ Маринчевъ Юлий, 2. „Използ
ване морето" отъ ученика отъ VI класъ Чутуковъ
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Николай и 3. „Географическото положение на Чер
но море" отъ ученика отъ VI класъ Славчевъ Димитъръ. Благодарение гол-вмото съдействие отъ стра
на на учителя по литература г. Г. Петковъ рефера
тите еж били подготвени и изнесени отлично. По
сетени еж били масово и слушани съ голямо вни
мание отъ гражданството. Освенъ това еж четени
беседи отъ учителя Петковъ предъ учащите се.
Д-ръ Муцевски е челъ беседа предъ гражданството
„Нуждата отъ'морски лътовища."
На 18.11. 1931 г. секретаря на Павликенския
клонъ г. Маринчевъ е държалъ втори пжть беседа:
„Б. Н. М. С.— цели и постижения" съ светливи кар
тини предъ гражданите въ Павликени и предъ ученицитъ отъ Землед"влското училище.
В. Търново. Спортния легионъ при клона на
Б. Н. М. С. подготвя екскурзия съ маршрутъ Тър
ново—Шуменъ—Девня—Варна—Бургазъ — Търново.
Легионеркитъ еж изработили разни предмети и подъ
ржководството на г-ца Москова еж устроили пазаръ,
приходите оть когото еж опредЪлени за подпома
гане бедни ученички презъвреме на екскурзията.
Презъ време на пропатандната седмица въ тър
новската гимназия еж четени три реферата: 1. Отъ
г-ца Ана Михайлова, учителка по география — „Б.
Н. М. С. и значениеюму за българите." 2. отълегионерка: „Черно море — неговото стопанско и по
литическо значение за насъ". и 3. сжщо отъ легионерка: „Ръка Дунавъ — нейното стопанско и поли
тическо значение за насъ."
Ямболъ. На 5 февруарий 1931 г. е държана
беседа отъ г. Иорданъ Кринчевъ — „Б. Н. М. С.
неговите цели и средства".
Пловдивъ. Презъ морската пропагандна сед
мица еж четени беседите: „Черното море и крайбре
жието му" — отъ г. А. Разбойниковъ. 2. „Билъ ли
е българина морякъ, и може ли да бжде такъвъ"
отъ Ст. Шишковъ. Четени еж беседи за морето и
Дунава въ всички училища и военитв части. Пръс
нати еж 17 вида хвърчащи листове въ повече отъ
10,000 броя. Разпратени еж специални писма до всич
ки видни общественици въ Пловдивския окржгъ, съ
които се молятъ да напишатъ мнението си за Б. Н.
М- С. за да може отъ.тия мнения да се напечата въ
много екземпляри единъ пропаганденъ листъ. Писа
но е почти вс^ки день по нъщо въ мъттната преса.
Ески-Джумая. Възобновенъ е клона отъ Б. Н.
М. С. съ на. тоятелство: Председатель Добри Свинаровъ; подпредседатели Иванъ Халаджовъ и Руси
Панайотовъ; секретарь — касиеръ Василъ Геновъ
и членове: Калпакчиевъ, Д-ръ Титковъ, Ив. Сапунджиевъ, Петко Стояновъ и Славомиръ Халачевъ.
Четена е беседата „Черно море и крайбрежията му"
отъ г. Иванъ Халаджовъ. Прожектирани еж въ ки
ното свътли^и надписи съ кжеи истини за морето.
Шуменъ. Въ общото събрание на клона е из

брано ново настоятелство въ съставъ; ПредседательИлия Русевъ; подпредседатель Георги Поповъг сек
ретарь — касиеръ Недко Кескиновъ; и членове: Евдокия Стоянова и М. Мариновъ.
Русе. Русенския клонъ отъ Б. Н. М. С. е обявилъ първата седмица м. мартъ т. г. за пропагандна.
Презъ нея той е уредилъ две сказки: 1. „Значение
то на Б-БЛО море за насъ" — отъ Капитана 1. р. о. з.~
Михайловъ. 2. „Впечатления отъ една екскурзия по
източнитъ брегове на Средиземно море" — отъ ВъраБояджиева.
Созополъ. На 24 януарий т. г. е устроена ве
черинка на която е говорилъ г. лейтенантъ о. з.
Цицелковъ за „Нуждата отъ Б. Н. М. С " . Вечерин
ката и беседата еж били посетени много добре.
Попово. Презъ пропагандната седмица еж из
несени беседи върху: „Нуждата отъ детски морски
летовища" и „Морски и речни екскурзии". Г. П.

Български Нододенъ Морски Сговоръ
Пловдивски клонъ.

Скръбна весть
Нощесъ следъ кратко боледуване преда
Богу духъ членътъ отъ Управителното
ГБЛО на клона
де

Иванъ Антоновъ
За па се нъ

капмтанъ на 38 години

Дълбоко скърбимъ за незаменимата загу
ба на дейния членъ отъ Морския Сговоръ.
Богь да го прости!
Погребението ще се извърши днесъ въ
37г часа следъ пладне.
гр. Пловдивъ, 20 мартъ 1931 год.

Отъ Управителното т$ло на Пловдивския ЕДОНЪ.
Поправка: Въ статията на г-нъ Д-ръ П. Д. Скорчевъ — „Обича ли българинътъ морето*, поместена въ
брой 2 отъ нашето списание, тръбва да се поправятъ следнитъ печатни гръшки:
заница 1
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ЙЗЪ ЖИВОТА И ДЕИНОСТЬТЯ НН СЪВРЕМЕНИЯ РУСКИ ВОЕНЕНЪ ФЛОТЪ.
— Единъ руски отрядъ отъ военни кораби
ция, Гърция и Италия. Отряда е билъ командуванъвъ съставъ: кръстосвача „Червонная Украйна"
отъ бившия морски офицеръ отъ царския флотъ
(бившиятъ „Нахимовъ"), миноносцитъ „НезаможШелтингъ, контролиранъ отъ комисаря — чекистъ
никъ" (бившиятъ „Занте")и „Шаумьянъ" (бившиятъ
Цишинский.
„Левкость") и две подводни лодки посетили Тур
— Канонерската лодка „Троцкий" (950 тона

ГРД. УШ.БР.З :

= МОРСКИ СГОВОРЪ;

«одризмъстване) е преименована „Червенъ изтокъ".
;
— СпЪредъ едно съобщение" на руския вестнйкъ „Красная Газета" три „комсомолки," които
завършили морско образование въ морския техникумъ, били приети на практика въ. флота на ли;
нейния корабъ „Маратъ" (бившиятъ „Петропавловскъ"). Следъ една година тъ ще.„бждат.ъ про
изведени въ първи офицерски чинъ.'
— Слуховетъ, че съветското правителство въз
намерява да поржча направата на кораби (военни
или търговски) въ Италия се потвърждаватъ. При
стигналата въ Италия болшевишка руска морска
комисия е разгледала новостроящия се италиански
«ръстосвачъ „Гориция" и строящиятъ се въ Ита
лия кръстосвачъ „25 май" — за аржентинското
правителство.
— Рускиятъ миненъ заградителъ „Ямуръ"
^(постройка 1907 година ; водоизмъстване 3800 тона;
скорость 17 вжзела въ часъ; въоржжение —: петь
8'7 см. орждия) напоследъкъ е предаденъ на морско-авиационно-химическото общество за да му
служи като учебенъ корабъ.
— Въ руския черноморски воененъ флотъ е
било устроено състезание между всичкитъ типове
кораби за да се види доколко могатъ да пжтуватъ
бездимно въ време на учебнитъ плавания. Найдобри резултати въ това отношение еж достигнали
миноносцитъ: „Петровский" (бившиятъ „Корфу") и
„Незаможникъ* (бившиятъ „Занте").
— Учебниятъ корабъ „Комсомолецъ" (бив.шиятъ „Океанъ") — 11,000 тОна водоизмъстване е
заминалъ въ учебно плаване въ Северния ледовитъ
океанъ и руското Бъло море.
— Рускиятъ отдълъ на фабриката за Дизе
лови мотори е изработилъ и пустналъ на пазаря
новъ типъ моторъ система „Зулцеръ" отъ 1800
•конски сили, предназначенъ специално за нуждите
на военния и търговски флотъ. Това производство
изглежда е закженъло, защото другите флоти,
които отъ десетъ години насамъ се стараятъ да
използватъ за своите нужди дизелмоторитъ поради
много причини еж се разочаровали отъ тъхъ И
-отново се връщатъ вече къмъ комбинираната систе
ма отъ парни турбини и електромотори, като най•удобенъ и икономиченъ типъ корабенъ двигателъ.
— Рускиятъ „червенъ адмиралъ" Сивковъ (ве
роятно бившиятъ инженеръ-механикъ отъ рускиятъ
царски флотъ Сивковъ — випускъ 1913 г) начело
на специална комисия, която изучава техническото
-снабдяване на италианските морски корабострои
телници и която може би има зазадача да заржча
въ Италия нови подводници и миноносци за чер
номорския флотъ, е приежтетвувалъ при тактическитъ упражнения на Първата Италианска Ескадра,
състояли се въ района между Неаполъ и Формия.
Както се знае Първата Италианска Ескадра, която
-се базира на Специя, се състои отъ най-новитъ
италиански кръстосвачи, миноносци и подводници
и представлява отъ себе си разузнавателната часть
на италианския флотъ.
— За нуждите на руския съветски търговски
•флотъ еж спуснати на вода два новопостроени
кораба въ Италия, а именно — „Владивостокъ"
(1500 тона водоизмъстване) и „Воронецъ" (7500
тона водоизмъстване).
— Споредъ германски сведения рускиятъ во
ененъ флотъ по настоящемъ притежава следното
-количество аадохвърчила-^-въ-Черно мере 21, а
в ъ Балтийско море 116.
— Общото количество на торпедните тржби
по миноносцитъ на съвременния руски Балтийски
•аоененъ флотъ възлиза на 108. Общото количест
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во на торпецнитъ т.ржби по падводницитъ на . сжщия .Балтийски ...флотъ. възлиза . на, 112. Общото
количество, на торпеднитъ тржби въ руския Черно
морски воененъ флотъ възлиз.а на 58, разпредълени
на 6 миноносеца.
(Изъ „Часовой", Парижъ 1930 г., № 42, 44 и .45; С. Н..И.)

Паметникъ на руската ц а р с к а е с к а д р а .
Въ една група запасни руски офицери отъ бившия
руски царски флотъ, живущи сега въ Бизертъ, се
е породила идеята да събератъ пожертвувания отъ
сумите на които да може да се построи паметникъпараклисъ въ Бизертъ въ честь на последната рус
ка царска ескадра, която следъ погрома на добро
волческата армия напусна Русия съ остатъцитъ
отъ сжщата армия и голъмъ брой бежанци и въ
последствие се предаде на французкитъ военно
морски власти въ Бизертъ. Въ бждещиятъ паметникъ-параклисъ щ е б ж д а т ъ написани на мраморни
плочи съ златни букви имената на 126 кораба отъ
воеения и търговския флотъ на бившата царска
Русия, които. подъ командата на Вице-адмирала
Кедровъ до край еж изпълнили своя дългъ и еж
спасили много хора отъ ужасите на болшевишката
напасть.
с. Ч.
Свободно п а д а щ ъ д ъ н о м ъ р ъ . Германската
фирма „Атласъ-Верке" въ Берлинъ започнала да
фабрикува напоследъкъ тъй наречения „свободно
падащъ дъномъръ." Този дъномъръ е основанъ на
принципа, че всъко хвърлено въ водата тъло, вслед
ствие на триенето, на неголямо разстояние отъ повърхностьта на водата добива една опредълена
скорость, която зависи отъ теглото на тълото и
формата му и кеято остава постоянна презъ време
на цълото паданеСвободно падащия дъномтзръ представлява отъ
себе си специална бомбичка съ капкообразна фор
ма, дълга 15 см. и тежка 100 грама. Тази бомбичка
при направата й е разчетена тъй, че скоростьта на
падането й въ водата е равно точно на 2 метра въ
секунда. Горната часть на бом
бичката е снабдена съ специ
ална опашка, която регулира
скоростьта на падането й въ
водата. Въ долната си часть тя
има подвижна чашка, която се
измества при удара на дъно
мира въ дъното на морето. При
изместването на чашката се
освобождава единъ ударникъ,
който взривава единъ капсулъ,
а последния взри°ава единъ
малъкъ патронъ, помъстенъ въ
ГБЛОТО на дъномера. За пред
пазване о т ъ преждевременно
взриваване има специално пред
пазително приспособление, кое
то сигурно държи ударника да
не падне, докато бомбичкатадъномеръ не е паднала въ во
дата.
За хвърлянето на бомбичката-дъномъръ въ водата се из
ползува специална стоманена тржба.
Морските дълбочини се измерватъ съ сво
бодно падащия дъномтзръ по следния начинъ:
Изваждатъ бомбичката-дъномеръ отъ предпаз
ващата я огъ влажность опаковка, поставятъ я въ
тржбата, изваждатъ предпазителното лостче и съ
размахване я хвърлятъ въ водата отъ подвътрената
страна на капитанския мостъ. Въ момента, когато
бомбичката-дъномеръ се докосне до водата пущатъ
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въ движение единъ секундомЪръ, следъ това чакать
звука отъ взриването на бомбичката съ помощьта
на обикновенъ подводенъ подслушвачъ (хидрофонъ)
или пъкъ, при малки дълбочини до 20 метра, приемать звука непосредствено на слухъ. Въ момента,
когато се чуе звука отъ взриваването на боибичкатадъномъръ, спиратъ секундомъра. Дълбочината на
морското дъно се получава въ метри следъ просто
то умножение показаните на секундомера секунди
съ 2. Времето въ течение на което звука идва до
ушигЬ на наблюдателя, предвидъ на незначителната
му величина, не се взима подъ внимание.
Фирмата „Атлась-Верке" е изфабрикувала и
специални секундомъри, чиито цифреници еж раздълсни напрвво на мефи. по които може да се
отчита непоср-Б.-ствено измерената дълбочина.
Свободно падащия дъномеръ може да бжде
използуванъ при вс-вкакъвъ ходъ на кораба. Той
дава напълно сигурни дълбочини до 150 и повече
метра. Неговото използуване е най-удобно при пла
ване въ ледове, когато употребата на ржчния или
механически дъномеръ става много затруднително.
Свободно падащия дъномъръ може да бжде хвърленъ лесно въ която да е междуледна ивица или
цепнатина.
Той е разпространенъ много въ Германия и се
използва почти отъ всички военни и търговски ко
раби. Венка бомбичка-дъномъръ струва 2 марки и
10 фенинга или около 70 лева наши български пари.
(Изъ „Морски Сборник ь" Ленинградъ 1929 г. кн. 11: С. Н. И.).

Спустнатъ е на в о д а н о в ъ италиянски
в о е н е н ъ к о р а б ъ . Къмъ края на м. декемврий
1930 г. въ Ливорно въ двора на корабостроител
ницата „Орландо" при стечение на многохиляденъ
народъ и гол-вма тържесгвеность е билъ спустнатъ
на вода лекия кръстосвачъ „Гориция," единъ отъ
корабитъ заложени на основание Вашингтонския
договоръ. Въ този корабъ, както и въ другите по
добни нему, кои о сега еж въ постройка или еж
вече построени, еж съчетани всички постижения
на италиянската наука и техника.
Тонажа му е 10,160 тона
182 метра дълъгъ
и широкъ 20. За питание на двигателитъ му еж инста
лирани 8 котела, система „Яроу", които за ВСБКИ
часъ произвеждатъ около 600,000 кгр. пара съ налъгане 25 кгр. на кв. см., т. е. съ 5 атмосфери по
високо отъ налегането на другите италиянски ко
раби. Главните двигателни машини еж парни тур
бини „Парсонсъ" съ голъмо число на обръщенията,
благодарение на което теглото на кораба е нама
лено до 13 кгр. на индикаторна конска сила. Тур
бините еж разделени на две групи. Пълната мощность е 190,000 к. с. и 270 обръщения на винта.
Въоржженъ е съ 8 орждия отъ 203 м. м. калибаръ, т. е. максималния калибъръ по Вашингтон
ския договоръ, разположени въ 4 бойни кули по
2. Второстепенното въоржжение се състои отъ 16
орждия 100 м м., 4 каотечници отъ 40 м. м. калибъръ
и други 4—13 м. м. Наблюдателната служба изпълняватъ 3 хидроплана, които стоятъ въ специялно
помещение на носа. Дължината на ГОЛЪМИТБ орж
дия (203 м. м) е 53 пжти калибъра и биятъ на 28
километра. Развива скоростъ 32 мили въ часъ. Бро
нята му е 70 м.м.
Кораба ще бжде окончателно довършенъ и
ще вл-кзе въ строя презъ 1932 година.
Кукенски.
Корабоплавателни новини о т ъ Ю г о с л а в и я .
Презъ м. юлий 1930 г. е билъ сключенъ договоръ
между Югославянския Лойдъ и Английската фирма
Коуа! МаН 5сеат Раскег С о т . съ който се предава
въ владение на Югославянския Лойдъ голъмия
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пжтнически корабъ „Агадиауа" подъ югосла-вянски флагъ. Кораба има 17,500 тона, дълъгъ 460*
метра и 18 м. широкъ. Този корабъ ще бжде найголемия и най-луксозния параходъ пжтуващъ подъ
югославянски флагъ, има скорость 17 мили и е съ
два гребни вала. Има 400 първокласни кабини. Има
пространни салони, пушални, открита палуба заразходка, открита баня, други 40 бани, болница с ъ
12 легла, хладилна инсталация и пр. Кораба е предаденъ презъ м. ноемврий 1930 г.; екипажа му е
избранъ само отъ югославянски поданици. Кораба.
носи името „Кралица Мария".
Предъ сътрудника на в. „Новости" въ Загребъ,
генералния директоръ на Югославянския Лойдъ г,
Божо Банацъ, е направилъ следнитъ изявления:Търговския ни флотъ напредва съ гигантски крачки,
Вс^ка година отъ странство се набавятъ нови ко
раби, съ което нашия тонажъ се увеличава.
Неотдавна за Югославянския Лойдъ въ Англия
е завършенъ кораба „Трепча" 9,000 тона водоизмъстване съ назначение да принася вжглища отъ
Кардифъ за Монтевидео.
Дубровачка Пловидва строи въ Глазговъ новъпараходъ „Принцъ Андрея", 9,000 тона. Отъ Англия
еж купени два парахода „Радъ" и „Юнакъ" за дру
жество „Спадъ".
п. В.
Най-голъмия английски моторенъ к о р а б ъ
„ВпЧапшс", въ края на м. юний 1930 г. е направилъ
първия си рейсъ отъ СНас151оп—Боса—1_1Уегроо1—
Иеху-Уогк. Построенъ е отъ фирмата Наго1сН \Уе1гг, съдва винта и два особени комина, съ всички удоб
ства за 1500 пжтника. Кораба е дълъгъ 207 метра,
широкъ 25 метра, високъ 13 метра и 27,000 тона;
водоизмъстване. Раздъленъ е съ 13 водонепроницаеми прегради, съ двойно дъно, което се изпол
зува като резервуаръ за сладка вода, баласть и г о 
риво. Поради липсата на димъ, кораба се подържа
въ образцова чистота. Задниятъ куминъ служи за
излизане пушека отъ моторите, а предния е поставенъ само за симетрия и красота, като едната му половина се използува като пушална, а другата,
като резервуаръ за вода. При първото плаване като
гостъ е билъ коменданта на първия „Впгапшс",
построенъ въ 1874 г., а сжщо и на втория „Впгапшс",.
който презъ войната като болниченъ корабъ е билъ
потопенъ въ Канала отъ германците.
п. в.
Самозапалвания в ъ в ж т л и щ н и т Ь ями. Въпоследнитъ нъколко години, пожаритъ въ вжглищнитъ ями станаха много чести, а последствието
отъ тъхъ — загуба на цълия корабъ. Това преди
звика големи загуба на застрахователните друже
ства и т е се обърнаха къмъ правителствата на
всички морски държави да упражнатъ по-голЪмъ
контролъ върху корабите. За тази цель се създадоха •
.специални научни институти, които систематически
наблюдаватъ и класифицирать начинитъ и причи
ните за самозапалванията въ вжглищнитъ ями. Въ
последните три години еж станали 336 пожари на*
272 параходи. Самозапалвания безъ никакви вън
шни причини еж станали само 14%>. Най-голъмъпроцентъ на самозапалвания еж дали битаминознитъ вжглища. Но най-главната причина за само
запалванията еж или минаващите презъ вжгли
щнитъ ями паропроводни тржби, или нагръвгнетона стените отъ парните котли. Остатъци отъ стари
вжглища натрупали се по ЖГЛИТБ на вжгленитЬями и после затрупани съ нови вжглища, преставляватъ сжщо опасность за самозапалвание.
Това еж само най-важните причини за п о ж а 
рите въ вжглищнитв ями, а къмъ тъхъ могатъ да-се прибавятъ още много други по-второстепени.
(Изъ „Напза" N3, 1930; Д. Ф.)

>ГОД. VIII. БР.З:
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(Приключенъ на
.Ярский и Б. Старко — „Едно нещастие съ подводникъ" —
Превелъ отъ руски С. Н. И. — (сп. Морски Сговоръ,
год. VIII, брой 2, Варна II. 1931 г., стр. 14 и 15).
гБългарски Народенъ Норски Сговоръ — Габровски клонъ
(в. Известия, год. VII, Габрово 24. I. 1931 г., брой 46,
стр 2).
Брънековъ, Т. — „На работа за морето" (в. Тракиецъ, год.
VIII, брой ЗЮ, Ямболъ 25. I 1931 г., стр. 2).
/Български
Народенъ Морски Сговоръ — Софийски клонъ.
1
— Седмица на морето и Дунава. — Зовътъ на Б. Н. М. С.
(в. Пръпорецъ, год. XXXII, брой 4, София 25. I. 1931 г.,
стр. 2).
Баджовъ, Проф. Ст. — „Изложбата на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ съ картини на Ив. Бояджиевъ"
(сп. Нива, год. III. бр. 15, София 5. II. 1931 г., стр. 12\
Велчевъ, В. Т. — „Стремежъ къмъ морето" (в. Миръ,
год. XXXVII, брой 9167, София 29. I. 1931 г., стр. 1).
Трозевъ, Гр. Ив. — „НовигЪ измънения въ закона за ри
барството" (Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Камара, год. XIV, бр. 45, Бургазъ 6. II.
1931 г., стр. 1 и 2).
Т. П. — „Екскурзията на Българския Народенъ Морски Сго
воръ до Кюстенджа презъ м. юлий 1930 година" (сп.
Морски Сговоръ, год. VIII, бр. 2, Варна II. 1930 г.,
стр. Н и 12).
,Д. М. — „Кжси истини за морето" (в. Варненски новини,
год. XIX, брой 2365, Варна 4. II. 1931 г., стр. 2),
Енгельмейер, П. К. — Укше, Б. Н. — Веселовски, М. Н.
— „Могорная лодка" (Госуд. издат. 1930 г., 94 стр.
Цена 1 р. 35 к.).
Значението на морето за народитъ — Единъ позивъ на
Българския Народенъ Морски Сговоръ (в. Търговскопромишленъ гласъ, год. IX, брой 1446, София 26. I.
1931 г., стр. 3).
'Измиревъ, 3 . — „Българить и морето" (в. Сливенска поща,
год. II, брой 115, Сливенъ 1. II. 1931 г., стр. 2).
Илиевъ, Д-ръ Ив. — „Славянитъ и морето" (в. Северъ,
год. I, брой 120, Ломъ 5. II. 1931 г., стр. 2).
'Илиевъ, Д-ръ Ив. — „Морето» (в. Северъ, год. I, брой 116,
Ломъ, 30. I. 1931 г.', стр. 2).
Ивановъ, Сава Н. — „Морето е наше." (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII, брой 2, Варна. II. 1931 г., стр. 3—4). __
Иоффе — „Организация интервенции и блокадм Советской
республики 1918—1920. (Госуд. изд. 1930 г., 166 стр.
Цена 1 р. и 40 к.)
-Сапйаз, СгаНеп — „1_а Маппе МагсНапйе Ргапда1зе е* зоп
|трог1епсе йапз 1а у1е патюпа!." Рапз 1930 (Идание
на Рауо1," 600 страници, цена 40 франка).
Лазаровъ, Инж. Г. — „Десеть години международна Ду
навска комисия" (в. Миръ, год. XXXVII, бр. 9164, София
26. I. 1931 г. стр. 2).
.Лаловски, П. Ст. — „Къмъ морето и Дунава" (в. Нова Ду. навска Заря, год. IV, брой 1180, Ломъ 29. I, 1931 г.,
стр. 2).
Мишляковъ, В. — „На Никулденъ въ Русе" (сп. Морски
Сговоръ, год. VIII, брой 2, Варна II. 1931 г., стр. 9—11).
'Нашето морско Д-БЛО — Днешното състояние и нуждитъ
му. ДефектигЪ въ нашето параходство. Морското за
конодателство. Има и дефекти и абсурди, (в. Варнен
ски новини, год. XIX, брой 3 5 8 , Варна 28. I. 1931 г.,
стр. 1).
.
Недковъ, Д-ръ Н. — „Какво ни предстои" (в. Северъ, год.
I, брой 108, Ломъ, 21, I. 1931 г., стр. 2).
Недковъ, Д-ръ Н. — „Причини за създаване на Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ" (в. Нова Дунавска
Заря, год. IV брой 1164, Ломъ 11. I. 1931 г. стр. 1).
Опознайте и обикнете морето — (в. Македония, год. V.,
брой 1283, София 28. I. 1931 г., стр. 4).
б81еггек:п-ипдагп8 Зеекпед 1914—1918 — НегаиздедеЬеп
уоп бзеггекМзспеп КпедзтагшеагсЬпу. — Уег?аз51
уоп 1_т1епзсп1ГГз1еитпап1: а. О. Напз 5око1. — ЯтаНЬеа
Уег1ад, 2йпсЪ).
Пеневъ, НИК. — „Морския риболовъ другаде и у насъ"
(в. Знаме, год. VII, брой 27, София, 6, II. 1931 г., стр. 2).
Протестътъ на Българския Морски Риболовенъ Съюзъ —
(Известия на Бургаската Търговско-Индустриална Ка
мара, год. XIV, брой 46, Бургазъ 14. II. 1931 г,. стр. 3 и 5).
Патевъ П. — Бележки и набпюпения по ппегсета на пти-
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8. III. 1931 год.).
цитъ по нашето черноморско крайбръжие" (сп. Ловецъ, год. XXXI, брой 3, София, ноемврий 1930 г.,
стр. 40—42).
Ропсеиоп,.ргапсо18 — „Мопз1еиг Оидау Тгошп, согса1е с!и
Г015." Рапз 1930. (иЬгаМе Р1оп, цена 15 франка).
Пливер, Теодор — „Кули германскаго кайзера" — Повесть
изъ жизни германского военного флота — Перевод
с немецкого Евг. Троповского. С предисловием К. И.
Шелавина. (Издательство „Молодая Гвардия" 1930 г.,
302 стр. Цена 1 р. 50 к.).
Руселъ, Хербертъ. — „Подводната война" — Превелъ отъ
английски Д. Марковъ — (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 2, Варна II. 1931 г., стр. 12 и 13).
Силяновъ, Хр. — „Нашето морско дъло" (в. Слово, год. IX,
брой 2579, София 23. I. 1931 г., стр. 1).
С-ки, Иорд. — „Съ балочъ къмъ северния полюсъ" (сп. Нива,
год. III, брой 15, София 5. II. 1931 г., стр. 8—11).
Страшимирова, Весела — „Любовьта на моряка" (сп. Нива,
год. 14 брой 15, София 5, II. 1931 г., стр. 14 и 15).
Соренсенъ, С. — „На ловъ за китове" (сп. Нива. год, III,
брой 17, София 19. II. 1931 г. стр. 5).
Списаревски, К. Д. — „Голъмото испанско пристанище
Барцело^а" (в. Слово, год. IX, брой 2604, София 3. II.
1931 г., стр. 2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Обича ли българинътъ морето"
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 2, Варна II. 1231 г.,
стр. 1—2).
Славяновъ, Г. — „Къкъ се поощрява българското корабо
плаване" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 2, Варна
II, 1931 г., стр. 4—9).
С. Н. И. — „Изъ чуждитЪ военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII, брой 2, Варна II. 1931 г., стр. 20 и 21).
Стасевич, П. Г. — „Кампания Воложской флотилии на р.
Каме" (Издание Военно-морской Якадемии Р. К. К. Я.
1930 г., 90 стр. и 7 схем. Цена 1 р. 15 к.).
Торосъ — „Три дни съ „Строги," „Смъли," И „Дръзки" —
Откжслекъ отъ пжтни бележки — (сп. Морски Сговоръ,
год. VIII, брой 2, Варна II. 1931 г., стр. 16—19).
Хитовъ, Ял. — „Нашето величие и нашата слабость" — По
поводъ откриване на седмицата на Б. Н. Морски Сго
воръ — (в. Слово, год. IX, брой 2581, София 26. I.
1931 г., стр. I).
Черноморски, С. — „Изъ дневника на единъ морски юнкеръ" София 193' г. (Издание на „Книпеграфъ Я. Д.",
безплатно приложение къмъ списание „Нива").
Ястребовъ — „Български Народенъ Морски Сговоръ (в. Кубратъ, год. VIII, брой 195, София 29. I. 1931 г., стр, 1).
Спущане к о р а б ъ на в о д а отъ Проф. В. В. Цехановичъ. Одеса 1930 г. (Украинско държавно книгоиздател
ство, 104 стр. съ 93 фигури, цена 1'50 р.).
Украинския езикъ започва постепенно да се обогатя
ва съ техническа литература. Една отъ първитъ книги по
корабостроене, издадена на украински езикъ, е посочената
по-горе книга отъ професоръ Цехановичъ. Тя обхваща едно
предисловие, шесть глави и приложения, и представлява отъ
себе си преработка и допълнение на издадения по-рано
трудъ на автора на руски езикъ по сжщия въпросъ. Съдър
жанието й е следното: 1. Различни видове движения при
спущането и СИЛИТЕ, които заставятъ кораба да движи къмъ
водата; II. Разнитъ видове напрежения, които възникватъ
въ отдълчигв части на кораба при спущането му; III. Про
ектиране на ОСНОВНИТЕ елементи на спусковото устройство;
IV. Конструкция на ОТДЪЛНИТБ елементи на спусковото уст
ройство ; V. Описание на допълнителнитъ части на спуско
вото устройство; VI. Описание на последователната работа
при спущането на кораба и подкрепянето на корабния корпусъ. Въ приложението на книгата еж дадени спусковигв
устройства и описание на спущането на новитв английски
линейни кораби „Нелсонъ" и „Родней" и на топлохода
„Баку".
С. Ч.

***
Третиятъ пжть о т ъ ?асеунъ („ТНе Тп1гс1 Коио1е" Ьу
КЬ. Заззоп. Ьопйоп 1929 — \У. Нететапп; 291 страници съ
една карта и 20 илюстрации, цена 15 шилинга).
Първиятъ пжть — е пжтя откритъ отъ Васко де Гама
(1497 г.1; вторияп п*ть — е п*тя през^ъ_СуеВс^-я.Нанал>_
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(откритъ въ 1869 г.); третиятъ пжть — е "въздушния пжтъ.
Това е последователния етапъ на пжтищата, които свързвагь Янглия сь индия. Явторъгь на книгата — бившиятъ
вице-маршалъ отъ английските въздушни войски Сассунъ
описва въ нея своето летение (29. IX. до. 13. X. 1928 г.) отъ
Лондонъ къмъ Индия съ целъ да инспектира английските •
авиационни части въ Египетъ, Иракъ, Индия и Малта и да
си уясни условията за работа на морската авиация въ тия
мъста. Той е летялъ съ известната английска летяща лодка
„Блекбернъ-Ирисъ 11," като е ималъ и втора цель да про
вери до колко еж годни въ техническо отношение съвре
менните летящи лодки при изпълнение на дълги летения.
Тръбва да се отбележи, че летящата лодка ' „БлекбернъИрисъ 11" е една отъ най-голъмитъ английски летящи лод
ки, а по отношение на полезната тяжесть, която може да
повдигне, отстжпва само на германските гиганти „Дорние
X," „Рорбахъ" и „Ромаръ." Презъ време на летението съ
„Блекбернъ-Ирисъ 11" е било възможно въ време на лете
ние да се приготовлява храна, да има всички удобства за
хранене и спане, да може свободно да се пуши,- да може
да се вземе даже и прислужникъ и пр. За осигуряване връз
ката съ брега или за спасяване при нещастенъ случай въ
летящата лодка е била взета една дуралуминиева лодка
(тежка 60 фунта) за 5 человъка. Тази лодка е била поста
вена въ обърнато положение въ средната часть на летя
щата лодка.
Книгата е интересна и поради това, че въ нея еж
направени етнографически и археологически описания на
тъзи местности надъ които е летялъ автора.
С. Ч.
*
* *
С-ьединеннгЬ Щати и Тихоокезнската проб
лема отъ Я. Бончъ-Осмоловский. (Държавно книгоиздател
ство, 1930 г., Москва—Ленинградъ, 135 страници и една
схема. Цена 80 копейки).
Посочената книга е разделена на шесть глави. Пър
вата глава разглежда на кратко и въ общи черти страните,
които обграждатъ Тихия океанъ. Втората глава е посве
тена на „Тихоокеанската проблема", разглеждана отъ економическа и политическа гледна точка. Глава 111 и IV еж
посветени на взаимоотношенията на Северно-Ямериканскитъ
Съединени Щати съ Китай и Япония. Глава V — Ямериканскигв колонии въ Тихия океанъ. Глава VI — Взаимоот
ношенията на Северо-Американскигв Съединени Щати съ
английскитъ доминиони.
Въ края на книгата, като приложение, е поместена
„Хронологическа таблица за събитията въ Тихия океанъ."

ГОД.УШ. Б Р . З

Къмъ книгата е прибавенъ и списъкъ на литературата по
въпроса отпечатана на руски и други езици.
Книгата е интересна и ценна' като политико-економическо изследване на тихоокеанската проблема. Препо
ръчваме я на тия, които се - интересуватъ отъ посочените
въпроси.
С. Ч.
Запнски по хидрографин, издаваемме Гидрографическим Управлением. Том 1.111. Юбилейньш. Ленинград,
1927 г. Цена 3 рубли.
• Петдесеть и третиятъ томъ отъ известните руски за
писки по Хидрография, посветенъ на стогодишния юбилей
на хидрографическото управление, има следното съдържа
ние : 1) Два юбилея отъ И. Б. Разгонъ; 2) Столетието на
хидрографическото управление отъ Блиновъ и Месеръ;
3) Изследване на новия универсапенъ магнитенъ теодолитъ
система Н. Н. Оглобинский отъ Н. Н. Матусевичъ: 4) Универсалниятъ теодолитъ на Хенрихъ Вилдъ отъ П. Г.. Щтулкерцъ; 5) Дълбокомъръ — риба отъ П. В. Месеръ; 6) При
ливите при източното устие на пролива Маточкинъ Шаръ
споредъ записаните данни отъ мореографа върху леда отъ
И. Л. Русиновъ; 7) Логаритмическа линийка за решаване на
задачи по способа на Сомнера отъ Н. Ю. Рнболовский и
8) Приложение — Систематически указатель на поместените
статии въ „Записки по хидрография" за времето 1887—1927
година — съставилъ Н. Н. Исаевъ.
С. Ч.
„Моп51еиг Оидау Тгошп, сог531ге а*и г о ! " раг
Ргапсо'15 РопсеНоп. Рапз 1930. (МЬгате Р1оп, цена 15 франка).
Въ последните години, почти въ всички'западноевро
пейски държави, между читающата публика -съ успехъ се
разпространяватъ така наречените „романизирани биогра
фии." Нъкои отъ чуждестранните книгоиздателства еж
отпечатани цъли серии отъ тъхъ. Известното французко
книгоиздателство „Плонъ" въ Парижъ издава една отъ найинтересните и най-разпространената серия отъ „Романизи
рани биографии." Въ нея до сега за моряците еж отде
лени четири книги. Последнята отъ техъ е горецитираната :
„Царскиятъ корсаръ Дюге Труенъ" отъ Франсоа Понсетонъ.
Между другото въ романтичното биографично описание еж
изнесени много интересни исторически факти и еж дадени
много оригинални писма на Труена, а сжщо така и негово
то завещание. Тези автографни документи, които еж взети
отъ архивата на потомците на знаменития французки адмиралъ, допълнятъ този живъ образъ, който тъй майсторски
ни рисува автора на книгата.
С. Ч.

ОБЩОДОСТЖПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната деиность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ и ГБХНИГЪдеятели, Гл. Упр. Тъло на организацията е започнало издаването на редица общодостжпни беседи изъ областьта на морезнанието. БеседигБ се печататъ въ ограниченъ брой и се разпращатъ само на управителнигв
твла на кловетегв, отъ кждето може да ги получи ВСБКИ беседчикъ, който би искалъ да.изнесе и развие
известна тема за опознаване съ морето, морската деятелность и т. н.
Беседитъ еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се използватъ
отъ всеки сказчикъ и лесно да бждатъ възприемани и разбирани отъ най-широкъ и разнообразенъ кржгъ
слушатели.
За да се засили тъхната убедителность и нагледность, беседигв се придружаватъ отъ специално къмъ
ТБХЪ нагодени серии отъ свътливи картини, които правятъ още по-голъмъ интереса къмъ беседигв и о щ е
по-вечее уляеняватъ, и изнасянето имъ отъ лектора, и възпремането имъ отъ слушателите.
Свътливитъ картини за всъка беседа, се пазятъ въ Гл. Упр. Тъло — Варна, отъ кждето веднага щ е
бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Тъло на клона, било отъ съответния беседчикъ.
№

Брой на светливите картини придру_
жаващи беседата
СПИСЪКЪ НЯ ИЗЛЪЗЛИТЬ ДО СЕГЯ БЕСЕДИ
Нуждата отъ Български Народенъ
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т.
35 светливи картини (диапозитиви).
Морски Сговоръ.
отъ Б. Н. М. С.
Морето и слънцето — Лечебно знаД-ръ Ял. Неделковъ, упр.-лекарь на
42 езетливи картини (диапозитиви).
чение и използване.
Детския морски санаториумъ.
БЕСЕДИ ПОДЪ ПЕЧЯТЪ
Риболовство
Ял. Нечаевъ, ихтиологъ въ Практиче
30 светливи картини (диапозитиви).
ското Рибарско училище.
Нашиятъ Черноморски брегъ
Ив. Батаклиевъ, ред. доцентъ — Уни
47 светливи картини (диапозитиви).
верситета.
БЕСЕДИ, КОИТО СЕГЯ СЕ РЯЗРЛБОТВЯТЪ
Корабите въ миръ и война,
П
'Б П а н Ш 'м Ъ С С е К Р е Т а Р Ь Н 3 Г ' У ' Т " ° Т Ъ 4 5 свЬ1тв"
картини (диапозитиви)
Наименование на беседата

Явторъ на беседата

Извършва всвкакви морски експер
тизи за смътка на В0КЕЯС1 УЕК1ТЛ5
и за своя сметка
Доставя най-доброкачестве и, мгт риали уреди и апа
рати за нуждигЪ на корабитт» и корабоплаването.

ПОКШО-ЩШб&М НОВИ Н СТЙРЙ КОРАБИ
Доставчикъ на Българското търговско параходно
д-во, Ромънското дунавско параходно д-во, Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на бЪжанцигЬ, Риболовното училище, Районното инже
нерство по водитЪ, частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
Упжтвания и съвети при съставяне на поемни усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о В е р и т а с ъ .
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СЯПУИЯ

КАММПЛ

Привилигировпна коштна Фабцнна

Дечевъ и С-ие, гара Павликени
Приготвя кревати в с в к а к в и в и д о в е с ъ щ о и
пружини за ттзхъ.
Почивни станции, летовища, хотели и
всички които се интересуватъ отъ солид
ни таблени и месингови или полутаблени
кревати и пружини, нека да не пропущатъ случая, преди да си доставятъ та
кива, да се отнесатъ до фабрика

Дечевъ и С-ие, гара Павликени.
Работа акуратна.

2—1

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Ако желаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ 1 0 0 най-разнообразни художествено снети
и подбрани снимки отъ нашето черноморско
крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото „ЕТЮДЪ"
НА К. А. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНА

Цена само 3 0 0 лева

ПЕРЕ НЯЙ Д 0 Б р Е
ИЗЯПЯЗВЯ БШаРТР.
ЦИГАРИТЕ НА ПЛОВДИВСКАТА
ТЮТЮНЕВЯ ФЯБРИКЯ

= „ЛЕВСКИ" =
еж единствените, които държатъ рекордъ по ароматичность и съставляватъ неза
менимо удоволствие за
вевки пушачъ.
5-1

При с ж щ о т о ателие се и з р а б о т в а т ь художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага с ъ киноапаратъ и
може да изработва филми о т ъ к а к ъ в т о и да
е характеръ.
Ю—3

Великденска екскурзия до
Цариградъ и Ерусалимъ.
Софийскиятъ клонъ на Б. Н. М. С. урежда по
Великдень голяма екскурзия до Цариградъ и МалаАзия (Хайфа, Ерусалимъ и пр.). Както всички до
сегашни екскурзии на Софийския клонъ, така и
тая се подготовлява и организира много добре. Тя
ще бжде ржководена отъ много добре подготвени
лица, които познаватъ основно местата, които ще
се посетягъ. Като умоляваме управителните тела
на клоновете да направятъ най-широка разгласа
за тая екскурзия, препоржчвама я най-горещо на
членовете. По-подробни сведения относно нея дава
Софийскиятъ клонъ.

М 11111ГШ
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Използувайте- дружествените параходи 1а да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ парзходитв на Българското Търговско Параходно Дружество мо
жете да направите пжтувания, които да Ви оставятъ мили неизличими споме
ни. Вие ще опознаете нашето крайбрежие и ще вкусите отъ прелестигв на^близкия изтокъ,
чаровегв на когото привличатъ хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
а. К р а й б р е ж н а : Варна—Бела—Месемврия—Янхиало—Созополъ —Бургазъ; Бургазъ—Созополъ
—Кюприя—Василико—Ахтополъ и обратно; Бургазъ—Созополъ—Анхиало—Месемврия—
Бела—Варна; — даа пжти седмично.
•
"
Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съобщения Бургазъ-Варна и обратно,
специално за курорта.
б . Пирейска: Варна—Бургазъ—Цариградъ—Пирея-—Хиосъ — Метелинъ — Цариградъ—Бургазъ—
Варна, два пжти въ месеца.
В. Дпекеандрийека: Варна—Бургазъ—Цариградъ - Родосъ - Палестина - Александрия — ПортъСайдъ—О-въ Кипръ—Пирея—Цариградъ—Бургазъ—Варна, два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си отъ 30 до
50°/о (но не и върху храната).

Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се извършва
съ луксознитъ- и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."
ОБИКНОВЕНИ

За Александрийския рейсъ!

ЦЕНИ

>

ВЕЗЪ

ХРАНА:

За Пирейския рейсъ:

I 1 класа . . . лв. 8000 |
Отиване и връщане { II класа . . . лв. 6000 | Отиване и връщане
I III класа . . . лв. 4000 |
Забележка. За изобилна храна при задгранично пжтувание, само
на день, закуска, объдъ и вечеря.

( I класа . . . лв. 5000
{ 11 класа . . . лв. 4600
I Ш класа . . . лв. 2000
за I и II класа, полева 195

За крайбрежния райсъ:
< I класа . . . лв. 680 \
, ] класа
лв. 400
Варна—Яхтополъ—Варна
II класа . . . лв. 540 | Варна—Бургазъ и обратно ] II класа
лв. 300
I 111 класа . . . лв. 360 !
I III класа
лв. 200
Храна по лв. 150 на день за 1 и И класа, за българското крайбрвжие.
Забележка. Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се събиратъ допълнително кейово
право въ Взрна и Бургазъ по лева 15, а въ малкигв крайбрежни пристанища по лева 5 на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбрежните, а също и отъ Дирекцията.

Българи пътувайте по море!
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СЪДЪРЖАНИЕ: 1) Създаване наше дунавско корабоплаване]отъ капит. I р. о. з. Иванъ Михаиловъ;
2) Безпътицата въ нашето рибарство отъ проф. Д-ръ Ст. Консуловъ; з) Морския
риболовъ и химическитв индустрии оть инж. химикъ Николай Пеневъ; 4) Русенската детска коло
ния въ гр. Варна отъ д- р ь м. Стоиловъ; 5) Ягитационата седмица въ гр. Пловдивъ оть Хр. Сганчеаъ; 6) „Пасажъ". . . отъ Торосъ; 7) Морски спортъ — Голъмо интернационално състезание въ
плаване въ Унгария—съозщава Инж. Дарзкчиеаъ; Морско спортни новини отъ п. в.; 8) Официаленъ
ОТД-БЛЪ; 9) Морски новини; ю) Морски книгописъ.

Печатница Д. Тодоровъ — Зариа.
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