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1- ивянъ янтоновъ пяновъ.
На 19 мартъ т. г. Пловдивския клонъ на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ зегуби единъ
отъ най-активнигЪ си дей
ци въ лицето на Иванъ
Янтоновъ, покосенъ отъ
немилостивата р ж к а на
смърьта.
Всички, които еж се
родили, ще умратъ. Всъка смърть донася голъма
скръбь за загубата на
близкия смъртникъ. Мно
го дълбоко засяда, обаче,
мжката за починалия, ко
гато той преждевременно
и неочаквано н а п у с т н е
земния си животъ.
Ц ъ л и я т ъ градъ, а
Иванъ Янтоновъ б ъ ш е
познатъ почти на цЪлия
градъ, съ голяма изненада
възприе печалната весть
за с к о р о п о с т и ж н а т а
смърть на винаги бодрия,
здравъ, енергиченъ и неуморимъ въ работа и начи
нания Янтоновъ. Всички
се питаха единъ другъ
дали е истина това, като
че ли очакваха неприят
ната весть да излезе въ
края една измама. Като
че ли всички се чувству
ваха обидени отъ жестокостьта, съ която е пропи
та неизбежната имъ участь
на смъртни, като че ли
край всички пролъхна ма
ха отъ чернитъ криле на
неумолимата и жестока смърть.
Иванъ Янтоновъ Пановъ е роденъ въ гр. Шуменъ на 31 януарий 1892 година. Осйовното си и

сръдно образование е получилъ въ гр. Ломъ, кждето е завършилъ последния курсъ на педагоги
ческото училище, следъ
което учителствувалъ ед
на година въ с. Влашка
а. Въ 1911 година е
;пилъ въ Школата
пасни подпоручици,а
обявяването на Балнската война е билъ назначенъ като кандидатъофицеръ въ 5-и артиле. рийски полкъ. Останалъ
на действителна служба
следъ тая война, той е
прослужилъ до чинъ капитанъ въ 2 ри тежъкъ
артилерийски полкъ, с ъ
който полкъ е прекаралъ
цълата Общо-европейска
война. Неговата военна
служба и бойната му дейность еж били изпълнени
съ бляскави дЪла на без
користно, смЪло и актив
но служене. Презъ м. май
1920 година по собствено
желание Иванъ Янтоновъ
се е уволнилъ отъ военна
стужба. Току що задоменъ, той е прекаралъ
две години въ с. Стрълча
въ земледълското стопан
ство на своя тъстъ, а следъ
това е постжпилъ като
чиновникъ въ ТърговскоИндустриалната банка въ
Пловдивъ, кждето скоро
заема поста директоръ на
тютюновия отдълъ на банката.
Въ Морския Сговоръ като активенъ деецъ
Иванъ Янтоновъ се прояви отъ 1929 година, кога-

МОРСКИ СГОВОРЪ

СТРЯНИЦП 2

то бъ избранъ за секретарь на клона. Съ присжщия му творчески замахъ въ кжсо време той успЪ
да тласне къмъ широка и много резултатна дейность не само управителното ГБЛО на клона, но и
да въздействува върху мнозина отъ членовете му
за по-активно и близко сътрудничество въ живота
на Морския Сговоръ. Обединявайки задружните
усилия на управителното ГБЛО на клона, той успе
да сдобие клона съ езерото въ градината „Царь
Симеонъ" и умело го организира за използуване
отъ клона. Въ разнообразна и най-интензивна дей-
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ность, отдалъ се всецъло на дълото на Морския
Сговоръ, Янтоновъ успе въ кжсо време да поста
ви клона пръвъ между всичките въ организацията
както по числото на членовете, които презъ тая
година се почти удвоиха, така и въ всички прояви
на живота му.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ губи
съ неговата смъртъ единъ отъ най-преданите си
съмишленици и сътрудници.
. Богъ да го прости !
Емилъ Н.

Дим. Куртевъ
Председатель на Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С.

БЕЛЕЖКИ ЗЯ ИДЕЙНЙТ-Б ОСНОВИ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Така, както еж поставени задачите на органи
зацията Български Народенъ Морски Сговоръ и
както тя се очертава въ проявената до сега дейность за постигането на тъзи задачи — Българския
Народенъ Морски Сговоръ е преди всичко една
чисто културна организация.
Като такава, тя се нагърбва съ задачата да
разпространява и втълпява въ съзнанието на бъл
гарите идеите за нашето море, за нашите водни
пжтища и за техното оползотворение, за културния
и стопански напредъкъ на България. То се знае,
че организацията си служи за постигане на своите
задачи съ всички възможни и допустими чисто.
културни сръдства.
Идеите на които служи Морскиятъ Сговоръ
могатъ да бждатъ осветлени чрезъ единъ разборъ
отъ национално гледище, отъ економическо-стопанско гледище и отъ здравословно-възпитателно
такова.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ е
носителъ на идеята за националното обединение на
българското племе върху неговите етнографски гра
ници допиращи естествено до Бълото море.
Разработването и изнасянето на големия въпросъ
за нашия излазъ на свободното Бъло море, както
и по-пълното използуване на нашето Черно море и
крайбрежието, съвпадатъ напълно съ едно нацио
нално въжделение на българския народъ, завещано
му отъ историята и подържано отъ едно съзнание
за голъмото значение на този въпросъ за бждещего
спокойно и здраво наше национапно развитие.
Отъ практическо гледище, само на тази голъма
идея да би останало да служи Б. Н. М. С. — него
вото сжществуване се напълно оправдава. Но, не е
само националния елементъ, които доминира и тика
българския народъ да желае правилното разреше
ние въпроса за излаза на Б-вло море. Дори и онези,
които не малко спомогнаха за да бждемъ отдръп
нати отъ бреговегЬ на Бвлото море, не могатъ да
отрвкать и не отричатъ легитимното право на
България къмъ този излазъ, тъй като къмъ него
ще бжде вевкога тикана България по нужда, и
економически, и стопански, по указания ако щъте
на самата география на Балканския полуостровъ.
Ето защо отъ всички се признава, че когато една
организация, като Морски Сговоръ си поставя за
задача да служи на такава истинска и национална
голъма идея, за да убеди българското общество
въ правотата на неговите желания и да повлияе и
вънъ отъ България за една по-правилна и справед
лива оценка на казаните желания на българското
ппеме, че такава една организация заслужава всич-

кото сериозно внимание и подкрепа, тъй като въ
основите на нейната чисто културна дейность лежи
една голъма идея и отъ национално, и отъ държав
но, и отъ економическо-стопанско гледище.
Отъ не по-малко значение е и деятялностьта
на Б. Н. М. С. да подготви българското общество и
ржководнитв фактори, за да предприематъ всичко
онова, което е потребно щото: върху бр-вговетв на
родното море и Дунава да се настани и закрепости
чисто българския елементъ, националната българска
култура, като въренъ стражъ за запазване нацио
налните интереси.
Втората група задачи, които си поставя Б. Н.
М. С. — стопанското и търговско използване на
морето й Дунава и бръговетв имъ, като важни
транспортни фактори и заради ценните стопански
блага, които криять у себе си — ето още единъ
случай при който въ основата на тази деятелность
на организацията да лежи една голъма идея: Раз
чистване пжтя на нормалното и по-бързо стопанско
преуспъване на България.
Използването на ВОДНИТЕ пжтища вжтре въ
страната и насочването на нашата външна търговия
по най-евтините и удобни водни пжтища, ще позволятъ да се засили и рационализира производ
ството и стокообмена въ нашето народно стопанст
во. До като продуктитЬ на нашето земледълско
производство не станатъ обектъ на една редовна и
усилена размъна по морето и Дунава, ние не можемъ да очакваме да се извърши онова подобре
ние въ нашето земледъпие, което да внесе стабилность въ стопанското развитие на нашата държава.
Големата идея за създаване на родно корабо
плаване, за която ратуаа Б. Н. М. С. е една отъ
предпоставките за постигане на по-голъмъ стопан
ски напредъкъ у насъ. Не малко еж пиодуктитв
отъ нашето земледълие, които биха могли въ зна
чителни количества да бждатъ изнесени на пазари
т е на централна Европа или северните страни, и д з
промънятъ коренно физиономията на нашия търгов
ски балансъ, ако ние бъхме до сега турнали на
разположение на нашето земледвлеко производство
единъ български търговски флотъ, който да държи.
емвтка преди всичко за интересите на национал
ното стопанство.
Изостаналостьта и едностранчивостьта на на
шето земледълско стопанство до сега се дължи
между друго и на липсата на редовни и достжпни
транспортни ср-вдетва."
До сегашното едностранчиво развитие на на
шата пжтна политика е до голема степень причина
щото нашата страна да е така изостанала надире
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гария могатъ ли да бждатъ обектъ на деиностьта
щ о се отнася до създаването и уредбата на родно
на организацията на Морския Сговоръ, то тъкмо
корабоплаване. Деиностьта, която проявява въ това
тукъ най-оправдано се явява участието на населе
направление Морския • Сговоръ се подхранва отъ
нието отъ вжтрешностьта на страната въ редовете
здрави економически и стопански идеи, които цена организацията, защото тъкмо населението отъ
лягь задоволяването на важни интереси на нацио
вжтрешностьта има много по-голема нужда отъ моналното стопанство и на държавата.
релечение и използване здравословните ценности
И ако понЪкога деятелите на Морския Сгона морското крайбрежие, отколкото приморското
горъ биватъ посрещани изъ вжтрешностьта на Бъл
население.
гария съ насмешка отъ по-непосветените граждани,
че организацията требва да вербува своите членове
Не по-малко нужда има населението отъ вжт
и подържници изъ крайбрежните селища, защото
решностьта на страната да бжде откарано не само
морето и Дунава еж далече и представляватъ покъмъ бреговете на родното море, а и да навлезе
малъкъ интересъ за населението изъ вжтрешностьта,
въ него.
ще требва да имъ се изтъкватъ и посочватъ голе
Днешното население на България, е потомъкъ
мите общостопански интереси на които служи ор
на единъ народъ въ миналото си пастирски и земганизацията чрезъ своята културна деиность и че
леделски, който малко се е отдавалъ на търговия,
строго, погледнато казаната деиность се явява по
а още по-малко на презморска такава. За да бжде
вече полезна и необходима за стопанските интереси
превъзпитанъ нашия народъ и пригоденъ къмъ
за населението отъ вжтрешностьта, отколкото за
нозите изисквания на международни сношения, той
интересите на населението отъ крайбрежието. Треб
требва да свикне и да обикне морската стихия. При
ва да се разбере, че скъпиятъ и чуждестраненъ
това превъзпитание неговия духъ требва да бжде
транспортъ е който понижава цените на продукти
каленъ въ безстрашие, както въ величествения балт е на нашия производитель, и че едно добре уре
канъ, така и въ безкрайното морско ширине. Както
дено родно корабоплаване ще открие нови пазари
се чувствува българина гордъ въ планината, той
на казаните продукти, и чрезъ това ще даде възтака
требва да се чувствува безстрашенъ и смелъ
можность на производителите, и по-големи коли
въ морската стихия, ако иска да я завладее, като
чества да произведатъ, и на по-високи цени да ги
другите народи и да черпи изъ недрата и съ две
продаватъ.
ржце богати изобилни стопански блага. Чрезъ своя
Производителното и търговско промишлено
та деятелность Б. Н. М. С , систематически тика бъл
търговско население отъ всички кжтища на Бълга
гарина къмъ морето, и въ основата на неговите
рия ще требва да се проникне отъ дълбоката сто
педагопически и възпитателни методи лежи една
панска и търговска смисъль и важность на идеите
просветна идея отъ големо национално и стопанско
и деятелностьта на Б. Н. М.С. Ще требва чрезъ ма
значение.
сово влизане въ редовете на организацията то да
Слагането на водния спортъ на една по мо
вземе въ собствените си ржце издигането и разре
дерна
и солидна база — уаличането на българската
шаването на казаните въпроси като собствени не
младежь въ този спортъ, ще оопринесе извънредно
гови и засегащи неговия професионаленъ интересъ.
много за правилното и хармонично развитие на
Б. Н. М. С , като културна организация се ограничава
подрастващето поколение и ще подсигури на страсъ задачата да разучи и осветли, да изнесе и про
пагандира идеите и да посочи правилното разре I ната едно гражданство, способно да изнесе на здрашаване на всички ония въпроси чрезъ които се • вите свои плещи националното самосъхранение и
материалния напредъкъ на България. Въ основите
посочватъ средствата за реализиране на съответнии на тази деятелность безпорно лежатъ две го
ните мероприятия, обаче, производителите — землеми идеи: едната чисто здравословна, защото
леделци и индустриалци, търговците и посредни
държавата има всичкия интересъ населението й
ците еж онези, които иматъ прекъ интересъ отъ
да се радва на добро здраве, и друга стопанска,
скорошното провеждане на оная политика, която
която се изразява въ това, че родните поля и про
требва да задоволи тия интереси.
мишлената деиность на страната иматъ нужда отъ
Всички онези въпроси, касателно създаването
здравите мисци на работния народъ.
на приморски поминъци за крайбрежното население,
Водния спортъ наредъ съ това носи съ себе
всички ония въпроси които засегатъ използването
си и идеята за закаляване духътъ на подрастващето
стопанските блага, които крие въ недрата си вод
поколение. Смелите гребци и плувци еж още по
ната стихия, и които въпроси влизатъ въ задачите
смели моряци и те не смущавани могатъ да брона Б. Н. М. С , иматъ въ основата си една стопанска
дятъ надъ моретата за да подсигурятъ на отечест
идея, една поминъчна идея.
вото по спокойно и нормално развитие въ нацио
Риболовството за нашата страна е отъ големо
налното стопанско и търговско отношения.
поминъчно значение и настояването на Морски СгоНаредъ съ риболовната промисъль, родното
горъ да се създадатъ условия щото и у насъ ри
море ни дава възможность да развиемъ и използ
бата като евтина народна храна да бжде въведена
ваме стопанските блага, които крие чрезъ промищ— е една задача, която не само ще създаде и
леностьта и производството на соль. За земледелзасили тоя поминъкъ, но и ще удовлетвори единъ
ска България продоволствието на населението с ъ
големъ здравенъ интересъ.
соль играе важна роля въ нашата стопанска орга
Използване здравословните ценности на наши
низация.
Рационализацията на нашето солопроизт е морски брегове чрезъ създаване на летовища,
водство и поставянето на тази промисъль на солидна
— използване на плажовете и морската вода като
база, за да можемъ да задоволимъ нуждите на
лечебни средства, сжщо така еж едни отъ главни
страната о т ъ соль, и да можемъ да прибегнемъ до
т е задачи на Б. Н. М. С. въ основата на които лежи
износъ
на такава, е една задача отъ важно значе
не по-малко важната идея за здравеопазването на
ние, не само фискално и държавно, а и народонарода. И ако е нуждно пакъ да се повърнемъ на
въпроса —- селищата изъ вжтрешностьта на Бъл | стопанско. И когато организацията на Б. Н. М. С.
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съдействува чрезъ своята културна дейность да се
подготви и общество и държавни фактори за пра
вилното осветление и разрешаване на подобни го
леми стопански и държавни въпрбси —- на такава една
организация не може и не бива да се гледа, както
се гледа на една обикновенна сп:ргна организация.
Б. Н. М. С. е носитель на една идеология отъ
извънредно стопанско и държавно значение и цен
търа на тежестьта въ неговата деятелность не бива
да се измества и омаловажава към ь едно отъ сред
ствата му, какъвто е водния спортъ, а требва съ
едно такова осветление и изяснение на идеигв и за
дачите на Морския Сговоръ по мЪсто и значение, да
се даде възможносгь на българското общественно
мнение да направи своята правилна преценка за
значението и ролята на казаната организация въ

нашия общественъ и сгопанско-държавенъ животь.
Когато знамето на Б. Н. М. С е изтъкано отъ
толкова разнообразни общочовешки и национални
идеи и въжделения за културенъ и стопански напредъкъ на народа ни, ние мислимъ, че всеки бъл
гарски гражданинъ, и всвка българска кжща отъ
палата до схлупената колиба, ще требва радостно
да приематъ идеите на тази народополезна и ро
долюбива организация, нещо повече — да станатъ
апостоли и носители на т-взи идеи, за да може
по скоро броя на деятелите на морската идея въ
България, да се възкачи на стотици хиляди души и
по-скоро да настжпи времето, когато съ общото
съревнование и лептата на СЖЩИГБ тия членове да
се изгради дтзлото на Б. Н. М. С. — единъ отъ за
лозите за преуспяването на нашата страна.

Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
МОРЕТО КЯТО УСПОКОИТЕЛЬ И ЛЪЧИТЕПЬ.
Летните горещини идатъ! — Елате на почивка
край морето, при тази необятна зодна ширь, която
.успокоява и цери, чието величие при спокойствие
и буря усмирява немирния човтзшки духъ. показ за
нищожеството човешко и му дава въ изобилие
природни сили, които да закрепятъ духътъ, да ободрятъ, изцтзлятъ и засилятъ гЬлото!
Морскиятъ въздухъ, морското слъчце, морската
вода — ето трите факторз, които обуславятъ мор
скиятъ климатъ, които правягъ човека да живее
по-леко край морето и иматъ целебна сила за из
тощени нерви и отпаднало ГБЛО. Ттзхната богата
рудница, която при настжпване на лтзтото, на дните
за истинска почивка и възобноза — привпича хи
лядите изнурени отъ затворения жизотъ въ градо
вете човтзшки същества — тоза е мор~киятъбр-Бгъ.
Морскиятъ въздухъ се характеризира преди
всичко съ отсжтствието на прахъ и микроби отъ
него. Редовното му пречистване презъ лЯтото е
поверено на ежедневните морски ветрове, на мор
ските вълни и на силната слънчеза светлина. Той е
по-гъстъ, по-постояченъ въ своята температура и има
по-голтзма влажность. Озаренъ отъ ярка свтзглина и
същевременно наситенъ на целебна влажность, богатъ на електричество и кислородъ, той улеснява и
ободрява дишането, чрезъ което човтзкъ черпи найдобрите здравни елементи за твло^о и духътъ.
Морското слънце съ целебните си ултравио
летови лжчи, засилено съ отразената отъ водната
поаърхность светлина, ширнало се по чистото, синьо,
оглеждащо се въ морето небе — ето вторчя благодетель, съ който еж дарени моретата, съ изключение
на ония, чието северно положение ги прави студени
и мрачни презъ по-голтзмата часть отъ годината.
По-продължителната ясность на небето, по-голтзмата
сила на слънчевите лжчи, по-дълготрайното слън
чево греене правятъ морскиятъ климатъ богатъ на
слънчеви елементи, най-големиятъ залогъ за негова
та здравость и ободряюце дейстзие. г\ слънчевите
бани на морския плажъ — ето кжде тъпото намига
и използува най-добре целебното слънце.
Морската вода — събраната въ несметни ко
личества, вечно движущата се солена вода — това
е третиятъ факторъ, който прави морскиятъ климатъ
богатъ на здравни елементи. Освенъ психичното
въздействие, което тя оказва съ своетъ цвътъ и
ширь, съ своята мощь и непрестаненъ крайбръженъ
шепотъ тя има големъ Д-БЛЪ ВЪ обособяването на

морския климатъ. Съ нейната малка топлопроводность, съ нейнитЬ постоянни вертикални движения,
предизвчкани отъ изпарението на повърхностьта и
отъ дейносгьта на дънните черупкови организми —
тя регулира температурата на морския въздухъ, прави
сезонните и денонощни колебания по-малки, л^тнитЬ дни — умЪрено горещи — втзтровиги, а но
щите — приятно прохладни. Тя, необятната водна
ширъ. чрезъ отражението засилва слънчевата свет
лина, а чрезъ изпарението — влажностьта на мор
ския въздухъ. А физиологичното въздействие на
влагата въ въздуха, особенно презъ летните горе
щини е голвмо: тя е, която регулира топлината,
дишането и изпарението на твлото, засилва отлжчването и успокоява нервната система. Действието
на влажния морски въздухъ — това е действие на
хладка целебна бамя, действие бавно но продължи
телно; леко облеченото ттзло се кжпе денонощно..;
г\ морските бани ? — прохладата, оевтзжението, което
ттзпото намира презъ време и следъ потапянето си
въ озарената отъ евтзтлина, йодирана и солена вода?
Еди 1ъ лтзтенъ месецъ на морския бртзгъ! Какво
успокоение и ободрение на духътъ, какво стимули
ране на те лото! Възобновенъ апетитъ и храносми
лане, засилена кръвь, богата на хемоглобинъ и
кръвни т%лца, заздоавена и възбудена нервна си
стема последвани отъ обща стимулация на всички
физиологични функции!
Използувайте морето като успокоителъ и лтзчитель! Напустнете душните градове и паланки
отъ вжтрешчостьга и елате — макаръ само за
единъ лтзтенъ месецъ — при нашето море! Вие ще
вкусите отъ благата, които дава морскиятъ климатъ,
вие ще обикнете морето, вие ще го търсите вевко
лтзто занапредъ. . .
Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

Ханзейското в-Ьтроходно училище въ Нойщадъ въ Източното?
немско море.
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ПО СЛУЧЯЙ 50 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НЯ МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ (19. VIII. 1931 г.).

Състава на Машинното училище при флота презъ 1906 година, снетъ на 9. 1. 1905 година, по случай 25 годишнината отъ
основаването му.

Началника на Морска учебна ЧЕСТЬ кап. 1 р. о. з. Б. Стателовъ, Началника на Морското училище капитанъ II р. о. з. Сава Н.
Ивановъ възпитателите, препсдавателитЬ и цълиятъ ученически съставъ, снетъ въ юбилейната за Морското училище, 1931 год.
Фото Етюдъ на К. Я. Терзистоевъ
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Д-ръ'П. Д. Скорчевъ

ПОГЛЕДЪ ВЪРХУ БИОЛОГИЯТЯ И ЗНЯЧЕНИЕТО НЯ ПЛЯНКТОНЯ ВЪ МОРЕТО
И ВЪ СЛЯДКЙТЪ ВОДИ.
Водата е подвиженъ, живъ елементъ. Тя ни
а морскиятъ планктонъ, покрай грамадния двлъ
радва съ своя тихъ ромонъ изъ горската шума,
сжщо тъй микроскопични сжщества показва и випоразява ни съ своята буйна сила при бързеитв
сещи организми, които достигатъ значителна голъи водопадите. Ние съзерцаваме въ захласъ вели
мина — дори до 2 м. (нвкои медузи и др.). Планкчавата безпредвлностъ на тихата морска ширь.
тонътъ на сладкитв води, особено тоя въ селските;
Яла въ всички тия случаи водата ни обайва
блата, е твърде изобиленъ и прави водата имъ
единствено съ своя външенъ, физиченъ видъ, тя
мжтна, обаче той е сравнително твърде беденъ
. ни ужасява съ своята необюздана стихийность.
откъмъ разнообразие на видовете. Въ моретата
планкгонскитв организми обикновенно не вирвятъ
Обаче твърде рвдко, малцина отъ възторже
тъй на тжето, но за това пъкъ твхнитв видове
ните иначе съзерцатели на подвижната водна сти
броятъ надъ хиляди и по разнообразие и причудхия изпитватъ нужда и влвчение да се взратъ въ
ливость на своитв форми и скелети тв предста
глжбинитв на горското блато, да проникнатъ въ
вяте отъ себе си едни отъ най-нежнигв и худо
потайнитв недра на безкрайното море, чиито води'
жествени творения на природата. Сжщо и по вели
ни се струватъ, извънъ случайно подплувнали риби,
колепието на своите краски морскитв планктонти
безплодни и пустинни. Дори такива обожатели на
далечь надминаватъ сладководните. Фосфоресциприродата като Хомеръ, Гьоте, Дарвинъ еж емврането е приежщо на многобройни видозе морски
тали океана.за мъртва пустиня.
планктонски сжщества, а въ сладкитв води свъЗащото ние не виждаме съ нашето око оня
тятъ само единични видове.
гъмжелъ отъ ситни и въ поголвмата си часть
микроскопични организми, които блуждаятъ въ
Отъ основно значение за създаване и подър
вевка локва, въ вевки воденъ басейнъ. Ние оста
жане на живота у планктона еж биологичнитв
ваме елвпи за оная безспирна шетня, която миривзаимоотношения между неговия растителенъ и жи
яди бистри, невидими сжщества шетатъ — ту за
вотински миръ. Както е на сушата — за да има
своя, ту за вража радость — въ всички слоеве на
животни (тревопасни и месоядни) предварително
дълбокитв води.
трвба да поникнатъ растения, тъй и въ водитв на
Съ настоящата статия ние искаме да хвърр%ки и езера и въ- океаните създаването на водо
лимъ единъ общъ погледъ върху тоя необятенъ
раслите предхожда онова на животните, чието сжмиръ отъ дребни живи сжщества, да надникнемъ
ществувание стои въ най твена непосрвдна или
въ твхния интименъ воденъ жизотъ, да узнаемъ
посрвдна връзча съ водната флора. Ала тука не
твхнитв зависимости едни отъ други, да прозремъ
еж отъ значение ецритв водорасли — тъй въ
ервдетвата и хитроститв имъ да се приспособягжетата каша отъ морска трвва на Саргасовото
ватъ къмъ промвнливостигв на околната ервда и
море севъдятъ твърде малко животни. Тъкмо найда^изтъкнемъ твхното значение както за човвка,
дребните, микроскопичните едноклетъчни алги еж,
тъй и за общото домакинство на природата.
които служатъ за храна на НИШИТЕ животинки.
*
Водата въ която тия ситни водорасли живвять
Покрай голвмото изобилие на едри водорасли,
представя разрвцена хранителна ервда, въ която
а сжщо и на ецри животни — бозайници, риби,
се намиратъ всички соли, газове и др. вещества
раци, и др., които последнитв плуватъ по своя
необходими за твхното вирение. Отъ твхъ тв граволя далеко отъ едно мвсто на друго, въ водите
дятъ бвлтъцитв и др. на своето твло и при съ
на моретата, езерата, рвкитв прекарва своето би
действието на слънчевата сввтлина трупатъ у себе
тие единъ почти навидимъ миръ отъ ситни, висящи
си въглехидрати и главно масти. Пакъ тия малки
въ водата организми — бактерии и първачни едно
водорасли еж, които проввтрятъ, опрвеняватъ во
клетъчни водорасли и животни, амалитудитв на
дите и ги правятъ годни за дишащитв животни.
чиито активни движения еж твърде ограничени.
Защото поцъ животорното действие на слънчевата
Това е единъ, иначе безкраенъ микрокосмъ, който
сввтлина т^зи нищожни алги произвеждатъ пър
виси, безъ каква и да е опора въ разните 'слоеве
гаво кислороцъ и обогатяватъ въ нвколкократенъ
на водата и само пасивно бива увлвченъ и отнеразмвръ водите съ този газъ, безъ който нвма
сенъ отъ разните повърхни и дълбочинни тече
животъ за никоа животно. Я отъ своя страна пъкъ
ния, тъй както ввтърътъ отнася, тукъ горе на земя
животните когато дишатъ отдвлятъ въглена кисе
та, разни мушици и прашинки на значителни раз
лина, която хемъ служи на алгитв за градиво на
стояния.
въглехидрати и масти, хемъ ги и поощрява да произ
Това общежитие отъ ситни живи сжщества
веждатъ по-вече кислородъ. Споредъ изучзанията
носи общото име планктонъ, дадено преръ 1887
на Мапзеп и др. въ 1 лит. морска вода, лишена отъ
год. отъ Килския фязиологъ проф. Мкгог Непзеп.
алги се съдържа 6'27 см.3 кислородъ, а ако въ
Тази дума произхожда отъ гръц. планао т е
сжщата вода се поставятъ микроскопични водо
блуждая.
.'
расли образува се при дневна светлина, въ про
Ние различаваме сладковоценъ и морски план
дължение само на 3 часа 17-27- см.» кислородъ.
ктонъ, рвченъ, блатенъ, дълбокъ, вършенъ, поСледов. тези ниши водорасли еж произвели за
брвженъ и такъвъ на откритото море*).
едно късо време 11 куб. см. отъ този газъ. СжСладководниятъ планктонъ е съставенъ отъ
ЩИТБ, поставени Н1 тьмно, не само че не произ
изобщо по-дребни организми, предимно бактерии
веждатъ никакъвъ кислородъ, а сами изразходватъ
и първачни водорасли, които не надмннавагъ 1 см.,
к. см. отъ поелзцчия въ продължение на 3
*) За препоръчване еж следнитЪ трудове по плаччточаса —Разбира се и по-висшитв зелени водорасли
произвеждатъ при слънчева сввтлина кислородъ.
иоаче
твхното значение въ това отношение стои
кгНеп Н. вииег: 1-е1Тгас1еп с1егР1апкЬпкипс1г. Уег! ТеиЬп4
далеко подъ онова на нишата планктонска флора
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която масово е разпред-влена въ всички слоеве на
езерата и морята на една дълбочина до 400 м. и
по тоя начинъ тя е отъ първостепено значение за
опресняването, т. е. окислородяването на водата
и за очистването й отъ въгледвуокисъ. И за това
тамъ дето има въ изобилие алги, тамъ гъмжи и
пъргавъ, безсмътенъ миръ отъ ниши животни,
които дишатъ произведения отъ първитъ кислородъ, а свръхъ това и лакомо гипоглъщатъ като
готова храна. Тукъ се въдятъ и по-едри животни
(раковидни и др.) които се хранятъ отъ планктонската фауна и които пъкъ отъ своя страна служ а т ъ за добра плячка на рибите.
Съ една дума, фитопланктонътъ обуславя де
лото производство' на животинския планктонъ въ
единъ воденъ басеинъ, а сжщо и онова на по
лезните за насъ риби. Изобщо изобилието на ри
болова е тъй тъсно свързано съ появата на изобиленъ планктонъ — фактъ отдавна познатъ на
опитните рибари, че вече всички риболовски срЪдно-европейски и северни държави се видеха при
нудени да иждивяватъ ежегодно голъми суми за
изучване на планктона въобще. Напоследъкъ се
сдружиха за подобно изучване на Средиземното
море и разположените край него държави.
Въ допълнение на изложеното по-горе опрес
няване на водите посръдствомъ планктонската
флора, тръба да споменемъ и за биологичното
самопочистяне на воднитъ маси, въ които се втичатъ разни нечисти и клоачни води, изобилствуващи съ всевъзможни органични отпадъци. Изве
стно е, че една голъма ръка, носеща чиста вода,
при преминаването си край голъмъ градъ, напр.
р. Сена презъ Парижъ, поема огромни количества
клоачни и др. нечистотии, поради което водата й
става неимоверно мръсна и воняща. Обаче 10—15
км. следъ. напущането й на града, ръката отново
придобива своя чистъ и естественъ видъ.
На що се дължи това самопочистване на ръКИГБ и на другите свободни води?
Фактътъ е отдавна известенъ. Обаче истин
ското му научно обяснение ние притежаваме едва
отъ преди няколко десятки години. Сега ние знаемъ
че това самопочистване на замърсените води се
дължи—следъ като по-едритъ части се утаятъ —
на първо место на воднитъ бактерии. Въ подобни
богати на огранични вещества води, последните
масово се размножаватъ и подхвърлятъ на гниене
тия вещества, като ги превръщатъ въ по-прости
разтвори или съединения — амонякъ, оцетна кисе
лина, съроводородъ, тирозинъ, левцинъ, пептони
и т. н. А всички ГБЗИ гнилостни продукти се използуватъ, асимилиратъ се отъ висещитъ въ во
дата алги и отъ прибръжнигв водорасли и др. ра
стения. Обаче когато флагелати (Еидкпа) и разни
алги се заловятъ за работа, и асимилирайки тия
продукти, снитетизиратъ отъ тЪхъ въ своята плазма
бълтъци, скорбяла и масти, то незакъсняватъ да
се развъдятъ масово и дребни животни, които
лакомо храняйки се отъ гЪзи малки водорасли,
отъ своя страна служатъ за храна на раци и риби.
Тогава последните вече сами поглъщатъ по-лакомитъ и по-едри клоачни кжсове.
По този начинъ, въ едно кратко време, за
мърсената вода на ръки и езера основно се по
чистя съ помощьта на тия масово развъдили се
дребни и едри живи сжщества, много отъ които
достигатъ, като лакомо блюдо, и на нашата тра
пеза. При силно и постоянно замърсяване на една
вода този процесъ на самопочистене вече не става
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защото тя се отравя. Тукъ почватъ да се появяватъ други видове бактерии (Ведд1агоа, ОзсШа1опа) и нъкои инфузории, които еж явни признаци,
че водата е отровена, похабена.
При самопочистването на ръкитъ и другите
открити води играе известна роля сжщо и кислородътъ на въздуха и слънчевата св-втлина, обаче
ТБХНОТО значение стои далеко подъ онова на би
ологичното почистване.
*
Нека разгледаме сега жизнените условия на
морския планктонъ.
Живите сжщества, които населяватъ недрата
на океана представятъ най-големото общежитие
на нашата планета. Неговото изучване е отъ пър
востепено значение за нашите познания на живота
върху земята въобще. Изследванията, целящи да
ни изяснятъ законитБ въ силата на които става за
раждането, обновяването и подържането на планктоновия миръ съставятъ една отъ главните задачи
на биологията. И тъкмо планктонскитв сжщества
•еж най-добре достжпни за точно експериментиране
и изучване. Голема часть отъ ТБХЪ еж съвършено
прозрачни и позволяватъ непосрЪдно микроскопско изучване на тъхнитъ организми.
Какви еж жизнените условия при които расте
и вирее морскиятъ планктонъ?
Жилището на планктонскитъ организми е све
товното море — океанътъ въ своята цЪлость. Отъ
общата повърхность на земното кълбо, която се
изчислява на 510 милиона кв. клм.; на океана се падатъ 365-5 мил. кв. км. Обликътъ на земята е следов. предимно океански. Никое друго общежитие
на нашето кълбо не разполага съ такава огромна
область за живение, както морскиятъ планктонъ.
Колкото еднообразна да изглежда на пръвъ
погледъ въ своите глжбини водната стихия, все
пакъ има значително раздвижване и промънливость
въ недрата на океана. И тукъ има течения, топли
и студени, подобно на ветровете на нашата атмо
сфера и тукъ има водовъртежи подобно на на
шите вихрушки и тукъ налягането на водните маси
е различно въ разните дълбочини. Колкото изцъло
съдържанието на соли и да е постоянно, все пакъ
въ разните части и пластове на морето то е под
хвърлено на значителни частични колебания, ту
поради изпарение на повърхностьта, поради втичание на р^Ъки и порои, ту поради жизненит+з
процеси на малки и големи сжщества. . . И тъкмо
тукъ, въ тия големи и малки физични различия
требва да търсимъ причините на голъмото изо
билие на разнообразни форми и видове на планктонскитт* организми. Само отъ радиолариитъ еж
ни известни повече отъ 6000 различни форми!
Изобщо взето планктонътъ е навредъ равно
мерно разпредъленъ и океанътъ може да се срав
ни съ една огромна ливада, въ която тръвата е
микроскопично дребна.
Растителниятъ планктонъ населява ц-впата по
върхнина на океана, отъ полюсъ до полюсъ, обаче
на дълбочина асимилиращите алги не достигатъ
по-вече отъ 200 до 400 м. Обаче ултравиолетовите
лжчи на слънцето проникватъ до 1ООО м. на дъл
боко. Подъ 400 м. дълбочина виръятъ само бак
терии и неасимилиращи растения.
Животинскиятъ пъкъ планктонъ изпълня де
лата водна маса, отъ повърхнината до най-голе
мите дълбочини. Тукъ въ "тия тъмни пространства
е царството на светещи месоядни хищници.
За появата и развъждането на много видове
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планктонти отъ голямо значение еж дори и наймалчитъ промени въ соленостьта на околната вода.
Много отъ тъхъ еж тъсно свързани съ определена
соленость и не понасятъ дори и най-малкитв от
клонения отъ нея. Най-постояненъ е планктонътъ
на откритото морз, понеже тукъ соленостьта е найпостоянна — 3-5 0 ' 0 . Различенъ отъ него е планк
тонътъ на крайбрежните води, .чиято соленость е
по-низка и по-колеблива поради втичането на сладка
вода отъ ръки и пороища. Черно-Море, както и
Балтийското съ своята слабасоленость отъ 1*5 °/о
до 1'8% притежава единъ по малко разнообразенъ
планктонъ и показва влиянието на сладководни
планктонти.
Солигв на морската вода (които ако последнята се изпареше биха образували единъ пластъ
47'5 метра дебелъ и обвиващ ь цълата повърхнина'
на земното кълбо*) твърде на широко се използуватъ отъ планктонскитъ организми. Калциевите
соли служатъ на морските животинки за изграж
дане на най разновидни и чудновати скелети. Презъ
течение на геологичните епохи невъобразимо ко
личество такива скелети на фораминифери, ехинодерми, молуски и др. еж падали на морското дъно
и еж образували подъ налягането на водната маса
просторни, дебели и плътни кредни и варовникови
пластове, които като твърди скали стърчатъ пнесъ
около Петричъ-Кале, Мадара, Шуменъ и другаде.
И тия масиви се дължатъ въ голъмъ дълъ на жи
знената дейность на несмътни организми, извлъкли отъ ВОДИТБ на архаичнитъ морета тъхнигв соли!
Много морски първаци, особено радиоларии
И диатомацеи изграждатъ отъ малкото иначе ко
личество силициева киселина, която се намира въ
морската вода извънмърно гиздави, причудливи
скелети. Тв непрестанно падатъ на дъното и напр.
въ Лгдовития океанъ образуватъ на>4000 м. диатомейната тиня, която обхваща единъ ареалъ отъ
22 ^милиона кв. км. Я въ Тихия океанъ радиоларнйната тиня обгръща една область отъ 12 мил.
кв. км.
^ Черно Море, което има най-голъма измерена
дълбочина 2244 м. се изтича единствено презъ
Босфора, чиято пъкъ дълбочина е само 6 0 - 7 0 м
По-дълбоките слоеве на Ч. М. оставатъ следова
телно неподвижни, застояли и труповетъ на мор
ските животни, които сега умиратъ или еж заги
нали въ минали епохи се разлагатъ и еж се раз
лагали на дъното и образувалиятъ се съроводородъ все по-вече и по вече се напластява въ дъл
бочините. Други обясняватъ големото количество
съроводородъ въ Ч. М. съ обстоятелството, че въ
минали геологични епохи еж потънали въ Ч. М
ведно съ своите риби сладководни езера, а трети
— че на дъното на Ч. М. има сърни източници
Както и да е, днесъ ние знаемъ, че въ нашето
море на дълбочина по вече отъ 200 м. водата е
тъй нагизната съ свроводородъ, че въ глжбинитъ
му не виръятъ никакви живи сжщества, освенъ
само нъкои бактерии.
Другъ факторъ, който е отъ значение за планк
тона е температурата на морската вода. Н-вкои отъ
планктонскигв организми еж нагодени за твърде
*) А. У1дег, 1_а Мег, НасНеНе.
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променливи температури, обаче други еж яко свър
зани съ строго определена температура. Разнит^
споеве на океана еж твърде нееднакво темперирани. Ние можемъ да си представимъ океана в ъ
това отношение като съставенъ отъ отдълни ог
ромни еждини съ разно топла вода, които бидейки
отъ разна големина и дълбочина, еж сложени една
върху друга. Най-малката и най топлата еждина
се намира около екватора, а най-голъмата се про
стира отъ полюсъ до полюсъ. Но изобщо морската
вода има единъ твърде голъмъ топлиненъ капацитетъ, поради което колебанията въ температу
рата й еж ограничени. По големи промени се наблюдаватъ въ повърхнитъ слоеве. Амплитудата на
колебанията на температурата на морската вода се
движи между — 2-5" до -4- 35° С. Бързитъ коле
бания на температурата еж много по опасни за
планктона отколкото нейната абсолютна величина.
За това въ студените приполюсни морета, дето 1°,
ако и низка е много постоянна, планктонътъ е поизобиленъ отъ колкото въ бързо променливите
тропични води.
Вжтрешното триене на частиците на морската
вода е значително по-голъмо отъ това на слад
ката — то се дължи на разтворените соли, газове,
на температурата. Поради това повишено триене
морските ниши .организми по мжчно потъватъ и
могатъ да се задържатъ на определена дълбочина,
което тъй добре имъ допада.
Слънчевата светлина убива или пропъжда
къмъ дълбочините особено морскигв бактерии,
които нощемъ излизатъ на повърхнината и нъкои
отъ тъхъ свътятъ.
ГОЛЪМИГБ вълни вредятъ на планктона и го
изхвърлятъ на брЪга (медузи, сифонофори и др.).
Наи-големата височина на ВЪЛНИГБ достига 15 м.
Вълнението се чувствува на една дълбочина до
200 м. следъ което започва т и х о в о д н а т а фауна.
При бурно море надарените съ ПО-ГОЛ-БМО активно
движение планктонти се спущатъ къмъ по-тихигЪ
долни пластове.
Водните течения еж отъ голъмо значение за
предвижването на планктона, често на големи раз
стояния. Теченията се дължатъ на разна темпера
тура, соленость; те запазватъ своите особености,
флора и фауна и следъ твърде дъпъгъ пжть. В е 
тровете възбуждатъ силни повърхни течения. При
продължително духане Г Б вкарватъ големи коли
чества планктонски организми въ заливите, подиръ които следватъ рояци скумрии и други риби.
Още много други фактори, като водно наля
гане,- приливи и отливи, дъждъ, годишни времена
и пр. еж отъ значение за вирението на планктона.
Обаче настоящето изложение стана вече твър
де дълго и остава въ една втора статия да се занимаемъ съ по-интересните въпроси засягащи хи
тростите и средствата на планктонскитъ организми
за приспособяването имъ къмъ промънливоститЪ
на морската стихия, сжщо и ония докосващи ТЪЖ
НИТЕ жизнени прояви и особености. Значението на
планктона за риболова- и за общото стопанисване
на природата, е отъ голвма практическа и научна
важность поради което ние щ е разгледаме и тия
въпроси по-обстойно.

ГОД. VII!. БР. 5 Е

: МОРСКИ СГОВОРЪ:

СТРЛНИЦЛ 9

ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИШНИЯТЪ ЮБИЛЕЙ НП МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ 1881-1931 г.

Занятия по гребане и ветроходство.

Фото Етюдъ на К. Я. Терзистоевъ — 1931 г.

СТРЛНИЦП 10 =
Николай Пеневъ
Инж-хиникт.

; МОРСКИ СГОВОРЪ:

ГОД.УП1 БР.б

РИБЯТА КАТО НАРОДНЯ ХРЯНА.

Отъ день въ день рибата у насъ все повече
и повече намалява. И това не е само по черномор
ското крайбрежие — сжщото нещо се забелязва
и по Дунава. Настжпва едно сжщинско „обезлюдяване" на нашите крайбрежия, рибата напуща
крайбрежните води и се среща само навжтре, на
повече отъ 30—40 клм. далечъ отъ морския брвгъ.
Съ сегашните средства на примитивенъ риболовъ
е абсолютно невъзможно да се лови риба на от
крито море и като последствие отъ това, количе
ството на уловената риба далечъ не може да за
доволи нуждите на мастната консумация: улове
ната риба достига баснословни цени, недостжпни
за много кесии, а отъ друга страна, хората еж петимни да заменятъ всекидневната си храна съ риба.
Мнозина стари рибари, запитани за причините
на липсата на риба, отговарятъ: преди 25—30 го
дини ние ловвхме всичко каквото искахме; съ едно
излизане на открито море нашите лодки се връ
щаха пълни съ риба и ние можахме да правимъ
изборъ на уловената риба. Днесъ ПОСТОЯННИТЕ ри
би на нашето крайбрежие изчезнаха. Требва да
се отива надъ носъ Калиакра, за да срещнемъ по
вече риба. Ако продължава сегашното положение,
рибата ще намалее още. Нема контролъ. Нашия
законъ ограничава ловитбата на риба подъ дадени
размЪри, но кой изпълнява тези постановления ?
Виждате ли този кошъ — и стаоиятъ рибаръ ми
посочи единъ кошъ съ дребна риба, 4—5 с. м. дъл
га и отъ 2—3 грама тежка всека рибка — това еж
карагьози. Престжпление е да се лови такава ри
ба, защото ако въраимъ по този пжть, карагьоза
ще изчезне огъ нзшзто крайбрежие: слецъ ецнадве години всека отъ тези рибки би станала хубавъ карагьозъ, тежащъ 200—300 гр., а сега требватъ 300—400 рибки за да се получи 1 килограмъ.
На сжщото изчезване е обреченъ и.калкана.
До като преци години, презъ сезона мартъ-априлъ
всека рибарска лодка се връщаше напълнена добре
съ ецри калкани, стигащи до 10 кгр. — сега отъ
2—3 години калкана представлява една рвцкость
на рибното тържище. Ецна оть причините затова
е, че нашитв рибари презъ цепата година ловятъ
малки калканчета, тежащи не повече отъ 100—200
грамз вевко и понеже техния ловъ става непрекъснатъ, млацитБ поколения се унищожаватъ пре
ди да са рззаиятъ. На 30—40 клм. отъ брега. на
северъ отъ Калиакра, калкана и сега се намира
въ ГОЛБМО изобилие, но той е недостжпенъ за на
шите рибари, снабдени само съ най-примитивни
средства за риболовъ.
Бвлата риба, която изобилствуваше въ Дев
ненското езеро започва сжщо да изчезва, понеже
ловидбата на белата риба е съвършенно безконтрол 13. Ззконз не позволява да се лови бела риба
по-малка отъ 25 см. дължина — обаче въ Гебедже
и ОКОЛЧИГБ рибарски села се лови съвършено
дребна риба, понеже нвма власть която да кон
тролира риболова.
Тези факти показватъ кжсогледството на ва
шите рибари, които отъ невежество рушатъ своя
поминъкъ. Но престжпление се върши и отъ ор
ганите на властьта, които не упражняватъ никакъвъ контролъ при риболовството.
Това е мнението на нъкои стари рибари —
може би еж прави тези хора. Важното за насъ е,
че рибата липсва на нашите пазари.

България е една отъ страните въ която се
консомира най-малко риба. До като на всекждт»
консумацията на рибата се увеличава все повече и
повече, у насъ тя намалява постоянно не за това,
че народа не яде риба, а защото рибата липсва на
пазаря. Това зло ще се увеличава до като рибо
лова у насъ стои на сжщото първобитно ниво.
Нашето дребно риболовство е една отъ най-голе
мите причини за унищожението на рибата по край
брежието. Малките рибари, притежаващи най-оскждни средства, не могатъ да се отдалечатъ отъ
брега, и за да могатъ да изкаратъ своя коравъ
залъкъ, еж принудени да кръстосватъ едни и сжщн
места въ продължение на години, да употребявате
все по-дребни мрежи и да опустошаватъ край
брежните води.
Нз, биха възразили, ако се модернизира ри
болова, ако се набавятъ съоржжения и средства
за риболова на открито море, не ще ли продъл
жава — и въ по-голвмъ мащабъ, унищожението
на рибата? Това по никой начинъ не би станало,
защото: първо при единъ организиранъ риболовъ
дребнзта риба не представлява никакъвъ обектъ;
биха се употребили мрежи съ едри дупки и всич
ката дребна риба не ще бжде засегната, тя ще
расте и ще може да се лови само когато стигне
известни размери и второ — морето произвежда
това, което би могло да произведе. Да се пояснимъ. Въ водата на морето сжществуватъ мили
арди дребни сжщества — дребни растения, дребни
животни, ларви и т. н. които представляватъ така
наречения планктонъ. Планктонътъ, съ малки из
ключения е постояненъ за дадено море. А планк
тонътъ служи за храна на всички по-висши обита
тели на морето, главно на рибата. Щомъ планкто
нътъ е почти постояненъ, значи изхранванието на
рибата е осигурено отъ самата природа. Така, че
дребните риби ще иматъ всичката възможность
да се изхранватъ и да се ловятъ само когато стигнатъ известни размери. Огъ друга страна водите
по крайбрежието не ще бжоатъ обезпокоявани отъ
ситните мрежи на рибарите и рибата ще може да
се развъжца свободно по крайбрежието.
Крайно време е да се разреши въпросътъ^за
риболова у насъ: риболова може и требва да бж
де ецичъ важенъ отрасълъ отъ нашето народно
стопанство: чрззъ него требва да се даде поми
нъкъ на българското население по брега на мо
рето и Дунава, а отъ друга страна се дава добра,
здрава и евтина храна на населението. Рибата
требва да стане народна храна и у насъ, както е
станала въ мчого чужди държави, които отдаватъ
големо значение на морския риболовъ за изхранва
не населението съ евтина и доброкачествена риба.
Нз некои домакини ще възразятъ, че готве
нето на рибата не може да се разнообрази както
месото и че всички видове риба иматъ почти единъ
и същи вкусъ. Тоза не е верно, тъй като съ ри
бата може да се готвятъ разни зеленчуци и да се
пост-игнатъ сжщите резултати както и при месото.
Хранителната стойность на рибата не е по-малка
отъ тази на месото, защото хранителните веще
ства на рибата: белтъчни вещества, мазнини и
фосфорна киселина се намирате въ достатъчни
количества въ рибата и въ такава форма, въ как
вато еж въ месото.
Изследвания въ това отношение еж правени
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отъ много°учени. Съдържанието на хранителни веще
ства е различно въ разните видове риба, а с ъ щ о така
е различно презъ разните времена на годината.
Долната таблица, взета отъ Кбшд показва какво
е средното съдържание въ нъкои риби и месо:
Въ сухото
вещество

©

©
©~

©

Вод

о
о

81.50
78.35
79.89
76.41
71.20
72.80
75.09
67 09
54.76
72.52
76.47
47.40
72.57

Треска
.
.
.
.
Калканъ
Шаранъ
Карагьозъ
Скумрия
Б-Ьлз риба
Херингъ
Семга .
,
Говеждо месо тлъсто.
,
„
средно
»
,
слабо .
Свинско месо тлъсто .
сл або ,
«•

о

Б&

о
е;

та

ш

О

* щ

Пеп ель

Прасна риба

2 !"

53

#

О
•

й

с:

Нзо

Въ естественъ
видъ

та

03

16.93 0 26
18.71 1.93
17.55 142
14.31 5.69
19 36 8.08
16.81 8.13
16.11 8.47
19.78 10.70
18.96 23.65
20.59 5.53
20.55 1.74
14.54 37.39
20.52 6.81

1.31 9151 1.40 14.64
1.01 Е8.86 5.60 14.22
1.14 8720 7.05 13.96
1.81 60 63 24 10| 9.70
1.36 67.22 28.0610.75
3.25 51.80129.881 9.88
1.72 64 28 28.34; 10.27
1.55 59.30 32.-50; 9.57
1.08 41.82 54.22! 6.69
1.12 74.93 20.14 11.99
1.17 37.38 7.41 13.98
0.72 28.1670.44 4.50
1.10 73.87 24.5511.82

Отъ тази таблица се вижда, че нЪкои риби не
отстжпватъ на говеждото мето по съдържание на
б-Ьлтъчни вещества и мазнини. Но хранителната стойность не се опредъля[само отъ тЪзи величини—бел
тъчни вещества и мазнини, но голямо значение има
и съдържанието на минерални вещества, главно
фосфорна киселина. Последната е единъ отъ найважнитв елементи за образуването на костите. Въ
това отношение рибата е много ценна, понеже тя
съдържа значително количество фосфорна киселина
— много повече отъ колкото въ месото, както се
вижда отъ следната таблица на \Ме1де11:
Въ сухото
в ? щество

Въ естественъ видъ
©

О
Ш
Треска — ггЬла
цълъ
Херивгъ — цълъ
Говеждо — ср-вдво
Телешко — Ср-БДНО

©
©~

©

Лзот
ве цест

Прасна риба

78.90 17.25
79.12 17.06
76.41 14.31
С9.95 20.55
72.31 18.90

о

=:

4-г
о©

1" #

-

©~

о

К
О *•
и

О
V

2

<и
'= ^ ! а га
с
<С ?
<г
С 6" ч
т

1.1*
1.39
5.69
8.74
7.40

3.59,
3.58
3.62
1.14'
1.33

1.22
1.24
0.83
0.38
0.42

•а

и
о

5!

0.40! 1.1С 81.63 5.42
0.63. 0,92 81.94
6 65
0.13! 0.50 00.63 24.10
0.41; 0.391 —

13.06
13.11
9.70

—^ — —
|
Ако се приеме като хранителна еденица всЬки
грамъ масло и белтъчни (азотни) вещества, ще
имаме за ВСЕКИ килограмъ:
,
говеждо
г.
калканъ:
семга:
бкга риба: т т ь с т 0
197.30
168.10
189.2
169.30
187.10
107.0
81.30
236.5
11.40
19.30
180.70 гр. 216.40 гр. 304.:» гр. 249.40 гр. 425.7 гр.

треска:
' Авотви вещества:
Масло:
Всичко

месо:
слаГг0

205.6
17.4
223.0 гр_

Тъзи резултати показватъ, че тлъстото месо
е по-хранително отъ слабото, а отъ друга страна
— че месото на калкана, семгата, бълата риба и
нъкои други видове риба не отстжпватъ на говеж
дото месо по своята хранителность.
Опититъ- на нъкои автори показватъ, че за да
се насити човъкъ требва да изяде двойно по-голъмо количество риба отъ това на месото: ако за
насищане глада е необходимо да се изяде 150 гр.
месо, то ще бжде необходимо 250—300 гр. риба за да
се насити; така, че при ядене риба човъкъ вкарва
въ организма си двойно по големо количество храимтрпни вешества. отколкото ако би ялъ месо.
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Въ такъвъ случай се явява въпросътъ, коя
храна е по-икономична: месото или рибата.
При днешната оскждица на риба у насъ и
нейната висока, почти недостжпна цена, този въпросъ естествено не може и да се постави. Но ако
у, насъ се развие риболова и стигне до тъзи раз
мери, какъвто сжществува въ странство, цената
на рибата ще спадне извънредно много и тогава
наистина рибата би станала народна храна. При
цена отъ 10—15 лева за килограмъ риба — как
вато е цената на рибата почти навев^жде въ цълъ
свътъ, бихме имали следните стойности за 1 грамъ
хранително вещество:
при цена
треска
калканъ
бела риба
скумрия
говеждо тлъсто
„
слабо
телешко тлъсто
„
слабо
свинско месо

грама струва

10 лв. за кгр.
1Ь
.
*
15
.
.
12
20
20
24
•24
34

5.6 стотинки
7.3
6.0
• .

п

п

*4..2

п

п

»

^«'

»

.
»
.

»
,.

8.9
.
8.3
„
П.4
125
Това показва, че единицата хранително ве
щество на рибата е много по-евтина отъ телешко
то и слабо говеждо месо и двойно по евтина отъ
свинското месо. И въ това отношение рибата има
преимущество, защото при еднакво количество хра
нителни вещества въ килограмъ, рибата е по-евти
на отъ месото. Но рибата е и една необходимость:
съ нея може да се разнообрази нашата всъкидневна храна, а известно е, че разнообразието въ
храната се налага- отъ хигиената на храненето.
Една особеность, която представлява месото
на рибата: опушените риби по-лесно се смилатъ
отъ неопушенитъ — въ противоположность на го
веждото месо, което сурово е по лесносмилателно.
Опитите направени чрезъ разтваряне на различни
видове месо и риба въ пептони еж доказали, че
месото на рибата почти не отстжпва по своята смилаемость на другитЬ меса и може да се каже, че
рибата е една евтина, хранителна и вкусна храна,
която тръбва да се препоржчва и насърдчава както
отъ страна на хигиенистите, така и отъ добре разбранитъ национални интереси.
Нуждата отъ риба, като храна се чувствува
отъ всички. Недостига отъ мъстна риба се внася
отъ странство и презъ 1929 г. въ страната е вне
сено 2,530 тона солена риба на стойность 54,184,000
лв. Тъзи цифри за лишенъ пжть показватъ че
консумацията на риба е голъма и морския риболовъ има всички изгледи за успъхъ.
Поставя се обаче въпросътъ, може ли да се
развие риболовъ въ по-голъмъ мащабъ въ Черно
море? Полемиката, , която се заведе напоследъкъ
у насъ, хвърля доста ясна светлина : риба въ Черно
море има, ако не въ такова голямо изобилие, как
то напримъръ въ Северно море, по бръговетъ на
Янглия, островъ Исландия, Норвегия и др. — то
поне въ количества предостатъчни да задоволятъ
нуждите на вжтрешната консумация (гл. М. Сговоръ, бр. 3, год. VIII — Безпжтицата въ нашето
рибарство отъ г. проф. Д-ръ Ст. Консуловъ).
Необходима е една добра организация, като
се възприематъ модерните методи за риболовъ,
които отдавна сжществуватъ на западъ и даватъ
отлични резултати: риболова да става на открито
море, да се следи за пасажи на рибата и да се
преследва далечь отъ бреговете.
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За всичко това еж нуждни ервдегва. Частна
та инициатива требва да бжде подкрепена както
отъ обществото, така и отъ държавата. Ние имаме
законъ за насърдчение на местната индустрия, кой
то дава извънредно големи облаги на индустриигв които иматъ условия за сжществувание у насъ,
до като се закрепятъ и станатъ годни да конкуриратъ на чуждите индустрии. Само благодарение
на ТБЗИ големи облаги, виждаме десятки инду
стрии да се зараждатъ у насъ.
Не е ли време да с* поощри частната ини
циатива която би използувала благата които ни
дава родното мора ? Дчесъ имаме десятки млади
хора, свършили рибарското училище. Колко отъ
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еж се отдали на истинско риболовство —
разбирано въ пълната смисъль на думата модерно
рибарство. Нека се организиратъ тъзи млади хора
въ риболовни кооперации, да се подпомогнатъ —
така както държавата подпомага редъ други за
наяти и индустрии. Нека се използуватъ всички
необходими условия за създаване истинско рибо
ловство: рибни тържища съ хладилници, средства
за преносъ и консервиране на рибата. Но преди
всичко тъзи които еж начело на риболовството у
насъ требва да се проникнатъ отъ идеята за съз
даване народно българско риболовство: гвхенъ
дългъ е да изработятъ планътъ за организиране
риболова и това да стане колкото се може по-скоро.
ГБХЪ
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Българско акционерно дружество за поправка на кораби, локомотиви и вагони „Кораловагъ"
1. Докъ България; 2. Параходь „5ългария* отъ Б. Т. П. Д-зо; 3. Параходъ .Кирилъ* въ дока.
Фотолгобитель Т. Мангъровъ — Варна, 1931 г .
К-нъ Найденовъ.

ЛОВЦИ НЯ СЮНГЕРИ.
Подъ ведрото изумрудно небе издигатъ гра
нитни чела малките осгрзвчзта: Лгро, Патмо, Калимно, Сими и Кастелорицо. По кзменитв склонове
на т^зи върхове, на погълнати отъ морето планини,
не се редятъ китни градини, нито се ЛЮЛБЯТЪ злат
ни ниви... Л само тукъ-таме сиви хрзети дремятъ
подъ знайния пекъ. Но долу, въ подножието на
твзи склонове, по бръга на мзлкитв ззливчгта, ре
дятъ се като бисерни огърлици мзл:<и спретнати
кжщички.
Но, съ какво се тъзи хорз прзлитаватъ тукъ?,
Камъните еж много твърди зз да се ядатъ. — И
тежъкъ, много тежъкъ, е поминъка имъ. Щомъ
пукне пролътьта всичко спосо5но]за работа се пръс

ка по брвговетъ на Средиземно море. Главното занятиа, отъ не запомнени години, е ловътъ на сюнгери,
— рзбота колкото тежка, толкова и рискована.
Още презъ зимата ловците се стъкмяватъ, като
се събиратъ въ групи отъ по три или четири лодки.
Всъка лодка има по четире човвкаекипажъ. ЛодкитЪ
еж направени съ огледъ да служзтъ за превозъ, ра
ботилница и жилище. Движатъ се съ гребла или съ
ппатна. На двата имъ края има по единъ сандъкъ за
провизиите и инструментите. По сръдата мъстото
е свободно и служи зз спалня.
Съ затопляне на времето ловцитъ съ лодкитЪ
и съ по нвколко десятки човала сухари и други
провизии се натоварватъ на нъкой параходъ. — Тро-
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' гателна е раздалата на тъзи хора съ близките имъ,
които ц^ли шестъ месеца ще ги чакатъ., Старци
жени и дъца ги придружаватъ до парахода. . . Назидания. Прегръщания. Целувки. После изпращачитъ слизатъ въ чакащата ги лодка. Старците теж
ко обронватъ глави, защото те знаятъ- где отиватъ
тъхнитъ синове. Майкитъ и съпругите даватъ воля
на накипъли сълзи. И само малките дечица махатъ ржчички следъ отдалечаващия се параходъ.
Съ пристигане на местото ловидбата започва.
Най първо лодките се пръскатъ да търсятъ гнез
дата. Търсенето става като се гледа презъ единъ
тенекиенъ цилиндъръ на единия край на който има
просто стъкло. Този край се потопява въ водата.
Тъй като средиземноморската вода е много бистра,
то при ясно време може да се гледа до 25—30
метра дълбочина. Когато дълбочината не надмина
ва четири метра кжсането на гъбите става чрезъ
дълги пъртове снабдени на края съ желязна вила.
Но на такава малка дълбочина т е ръдко живъятъ,
а главниятъ ловъ става на по-дълбоко — чрезъ гуркане. Щомъ сюнгеритъ бждатъ забелязани плувецътъ хваща съ двъ ржце единъ тежъкъ камъкъ и
се хвърля напредъ съ глава въ водата. Съ прис
тигане на джното съ едната ржка той се държи за
-камъка а съ другата бързо къса сюнгеритъ и ги
хвърля въ вързаната за него мръжана торба. Тази
работа трае отъ една най-много до двъ минути,
после което той се пуща отъ камъка и изплава на
повръхностьта за да диша. Останалитъ въ това вре
ше' издърпватъ въ лодката камъка и торбата. Следъ
тсалко той скача пакъ, до като се умори, следъ
което го см^ня другъ. — И това продължава цълъдень и цъли шестъ месеца. . .
Най-голъма дълбочина на работата е до 20—25
метра, а по думите на самите ловци и по-вече. Гова
обаче гуркане на голъма дълбочина не остава без
наказано. Сърдцето страда отъ промъната въ налъганието, и често при излизане отъ водата кръвоносните
съдове въ носа и ушитъ се пукватъ. И не ръдко поспедватъ нещастни случаи и главно оглушавания. Л
и хищните акули непрестанно дебнятъ своята плячка.
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Както знаемъ сюнгерите еж особени животм
живъзщи прикрепени къмъ каменистото морекс
дъно на дълбочина до 50—60 метра. Издърпани нг
повръхностьта т е представляватъ тъмно лигава ма
са, която оставена на въздуха, като всъко органи
ческо ГБЛО, започва скоро да се разлага.
Уловените сюнгери се нижатъ на здравъ канапъ и пакъ се пускатъ въ водата, презъ цълия
день. После се изваждатъ на бръга, обръзватъ се
отъ полепените по тъхъ камъни и пръсть и започватъ силно да се биятъ и мачкатъ съ крака за да
се отдели лигавото имъ вещество. Следъ това дъл
го се ператъ въ вода. И тогава остава чистъ само
скелета, който се оставя да съхне на слънце почти
цъла седмица. Така изсушенитъ гъби се пресуватъ
въ торби и изпращатъ въ склада на търговеца.
Тукъ продължава тъхното до обработване. Най-първо се промиватъ въ силно разредена сърна кисе
лина, после въ разтворъ отъ калиевъ хиперманганатъ, елздъ което.се обезцвътяватъ въ варь. Сега
вече изпрани, изсушени и сортирани, т е еж готови
за пазара. Обработенитъ, готови сюнгери, иматъ
отъ кремавъ до чисто бълъ цвътъ. Цъната имъ
вариира споредъ качеството отъ 100 дори до 700
лева килограма.
Следъ вс%ки сезонъ участвуващите си дълятъ
по 20—25,000 лева. И това е единствената за тъхъ
и семействата имъ прехрана за цъла година.
Ловътъ на сюнгерите може да става и съ водолазъ. Обаче, поради голъмата стойность на апа
рата, за бъднитъ островитяни единственъ начинъ
на работа си остава гуркането. Цълъ день тъ се
хвърлятъ къмъ дъното, или тъпчатъ съ босите си
крака лигавитъ гжби. А вечерь, следъ като се прекръстятъ предъ малката икона, нареждатъ се като
сардели въ дъното на лодката. И това продължа
ва ц^ли шесть месеца. . . И всъки день надъ тъхъ
виси опасностьта да останатъ за винаги подъ вода
та, да осакатеятъ или да нахранятъ нъкоя гладна
акула. А тамъ на скалистия островъ ги чакатъ съ
трепетъ тъхнитъ семейства. . . Тъ чакатъ своята
упора, своя хлебъ насущний отъ морската бездна.

Лейтенатъ Хелмутъ фонъ Мюке.

НП ЛОВЪ*)
Презъ нощьта на 10. Септемврий най-подиръ .
започнаха нашитъ действия. Забелязахме корабъ и
•се отправихме къмъ него, за да го разгледаме. Въ
<пълно затъмнение, тихо и крадишкомъ се прибли
жавахме задъ нашата жертва. Доближихме на 100
метра отъ кораба, който споредъ общия маниеръ на
търговските кораби се грижеше само за светлините
и това, което можеше да се появи предъ него.
Неочаквано проеча въ тихата безвътрена
нощь посръдствомъ говорната тржба: „Спрете ве
днага! Не си служете съ радиографа! Ще ви исяратимъ лодка!" Кораба изглеждаше, че малко
вЪрва на казаното. Навърно той непредполагаше,
че тукъ въ сърдцето на Индийския океанъ може
ше да се появи неприятелски корабъ, или мисле
ше, че чува гласа на морския Богъ? Въ всъки слу
чай той продължи движението си. Като визитна
карта му изпратихме яловъ истрелъ. Тогава той
разба въ какво се състои работата, даде възмож
ния заденъ ходъ на машините и за да обърне вни
мание, че е готовъ да изпълни нашитъ заповеди,
-*).Глава III отъ книгата „Емдемъ".

започна лудо да пищи съ парната сирена. Нашата
лодка се плъзна по гладката вода и изпратената
команда направи посещението си на кораба. „Тукъ
гръцкия корабъ Понтопоросъ" б в предадено по
сръдствомъ морзовата ламба, което съобщение ни
огорчи. Това 6% мжчително; първиятъ заловенъ
корабъ да бжде неутраленъ! Следъ къколко само
дни, цълото крайбрежие щъше да бжде известно
за появяването на немски воененъ корабъ въ Ин
дийския океанъ, и призовете които ни примам
ваха щъха да ни отбъгнатъ. Но, слава Богу!, гър
ка имаше натоварени вжглища, предназначени за
английски пристанища. „Маркония" беше наполо
вина изпразнена и за попълването й съ вжглища
гръцкия параходъ б ъ задържанъ да следва ес
кадрата, която се състоеше вече отъ 3 кораба.
„Понтопоросъ" беше натоваренъ съ бенгал
ски камени вжглища, — най-лошите които поз
навахме. Отъ заловените кораби се надъвахъ да
попълня изчерпаните запаси отъ материали. Отъ
шесть седмици „Емденъ" не б е ш е посещавалъ ни-
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какви пристанища и не можеше нищо да си наба
за потапяне, даваха нареждане на екипажа за нави. Старшия офицеръ е единъ видъ като иконом
пущане кораба и пр., и до като това се извършва
ка въ кораба и требва да се грижи за най-малкише на хоризонта се появяваха стожерните върхове
гЬ необходимости относно въоръжението и пре
на трети корабъ; „Емденъ" го посрещаше и се по
храната. До колкото б е възможно, преди да напувтаряше същата игра. Така, върху едно и с ъ щ о •
снемъ Цингтау, кораба се снабди съ всичко отъ
место ние заловихме 5—6 кораба отъ които, до •
което имаше нужда и което можеше да бъде из
като на едина се показваха горните части на дим
ползвано. Въ последните дни, обаче бъ забеля
ните тръби, на другия се виждаха горния подъ изано, че сапуна е на свършване. Порциите, които
надстройките, а третия беше най-близо и изглеж
раз^предъляхъ на обслугата се превърнаха на пордаше нормално. Пазажеригв отъ заловенитъ кора~
цийки. Следъ 14 дни, щъше да се дойде до тамъ,
би правеха своето запознанство върху „странно-щото миенето съ сапунъ да се счита като луксоз
приемния-домъ".
но занимание. Затова, шегувайки се, помолихъ коТака претърсихме ний морето отъ островъ
рабоначалника, първиятъ заловенъ корабъ да б ъ Цейлонъ
до Калкута. Съ насъ се движеше стария
де натоваренъ съ сапунъ, а вмъсто такъвъ полусъпътникъ „Маркомания", гръцкия въглищенъ ко
чихъ цълъ корабъ натъпканъ съ отвратителни ин
рабъ „Понтопоросъ", който беше предалъ вече
дийски каменни въглища. По тоя случай не продлъжностьта „странноприеменъ-домъ" на „Кабинга".
пуснахъ да се оплача на корабоначалника, който
Това
бъше английски корабъ съ американски то
смеейки се обеща да се погрижи за набавянето
варъ, и неговото потапяне щеше да ни донесе за
на сапунъ. И той устоя на дадената дума. На 11.
губа, тъй като неутралната стока следъ войната
Септемврий зараньта, едва нъколко часа следъ
подлежеше на заплащане.
първото нарастване на ескадрата ни, съ изгр-вване
на слънцето, се появи голъмъ параходъ, който пред
„Кабинга" ни придружаваше Н-БКОЛКО дни. Ко
полагайки, че сме английски воененъ корабъ, още
раба заедно съ „Маркомания" и „Понтопоросъ" неотъ далечъ подчерта своята радость че ни вижда,
беха единствените ни съпътници презъ тая нощь.
като издигна голъмо британско знаме. Не зная ка
Придружаваха ни и други заловени кораби, които
кво лице е направилъ капитана на тоя корабъ, ко
поради тъмнината, вълнението и опастностьта при
гато издигайки флаговете най-учтиво го заставих
снемане пътниците, щеха да бъдатъ потопени при •
ме да се поспре малко при насъ. Кораба идваше
съзоряване. Общо презъ нощьта имахме б съпътотъ Калкута и беше добре съоръженъ за прена
ника, отъ които трите на следния день зараньта..
сяне на английски войски отъ Коломбо за Фран
изчезнаха подъ водната повръхность. „Кабинга"
ция. Особено приятно ни б-вше, че благодарение
заедно съ пътниците биде освободена. На „Кабинстремежа на англичаните къмъ чистота, толкова
~Гм! б ^ Ш 6 ж е н а т а н а запитана съ малкото си дете.
много сапунъ имаше на кораба, щото ние, съ мал
Местото гдето беха потопени останалите кораби:
ката обслуга която имахме, можехме да си слубеше толкова отдалечено отъ брега щото почти жимъ най-малко една година. На заловения корабъ
невъзможно б е за гребна лодка да го достигне.
се намираше чистокръвенъ конъ за надбягвания. Съ
Въ него моментъ капитана на „Кабинга" не знае
истрелъ задъ ухото освободихме животното отъ
ше, че ще бъде освободенъ. Предполагайки, че и
мъките при удавянето. Колкото за грижливо поснеговия корабъ с ъ щ о ще бъде потопенъ, той по
строенитъ и номерирани оборища за коне и съо
моли въ случай, че бъде оставенъ въ гребна лод
ръжения за артилерията, малко се интересувахме
ка, да му позволимъда вземе пистолетъ за защи
Съ т-вхъ по-обстойно следъ половинъ часъ щеха
та на жената и децата си. Това показва до каква •
да се позанимаятъ акулите.
степень английската преса се стремеше да ни пред
стави за варвари предъ своите съотечественици..
Екипажа на заловения корабъ се пренесе на
На лъво и десно тя тръбеше, че ний стотици ми
нашия „странноприеменъ домъ". За такъвъ ни слу
жеше н-вкои отъ заловенитъ кораби, който беше
ли далечъ отъ бръга, посредъ откритото море сме
празенъ, имаше стоки съ малка стойность или но
изоставяли жени и деца въ гребни лодки за да
сеше неутраленъ товаръ и не требваше да се по
умрътъ отъ гладъ.
топява, тъй като неутралния товаръ, следъ свър
Когато капитана узна, че кораба му не ще б ъ 
шването на войната требваше да се заплаща. „Странде
потопенъ,
а ще б ъ д е освободенъ, бъше вънъ •
ноприемния домъ" се влачеше задъ „Емдем"ъ" до
.отъ себе си отъ радость.
тогазъ до като не можеше вече да побира хората
Язъ самъ бъхъ Н-БКОЛКО часа на кораба при
отъ заловените кораби, следъ което се испращаше
него. 1ои не намираше думи за да се изкаже и повъ наи-бдизкото неутрално пристанище. Съ тая ро
ля въ първо време б е натоваренъ „Понтопоросъ"
«п™*™ П р е д а м ъ благодарността и едно писмо до Въ следующит-в дни намъ ни провърве и то
корабоначалника на „Емденъ". Въ писмото той бла
по следния начинъ:
годареше още веднъжъ за доброто отнасяне къмъ
него и семейството му. Изпратените на кораба офиЩомъ се появяваше некой корабъ, спираше
С6 д ъ ж а л и
ка
се, и на него се испращаха единъ офицеръ и 10
Л Р М 1 Т« о т°иР " ЯЦИ
Р
™ истински джентне
™
намиралъ
думи
за да изскаже похморяци. Испратените хора приготовляваха кораба !
9 Д06Р ТО их
манно
за потопяване, даваха необходимите наставления на
питГкпгЛ
°
У
Държание на нем
ците. Корабоначалника не пропустналъ да се отне
пасажерите за напущането му, и пр. До като бехсе приятелски и рицарски къмъ него, както би се
ме заети съ тона на хоризонта изникваха стожернитъ върхове на другъ корабъ. Намъ не б е необ
г Г ! 2 Г Ъ В Ъ М И р Н ° В р е м е е д и н ъ м ° Р я " ъ къмъ дру
ходимо да^ бързаме; кораба самъ идваше при насъ
ги намиращъ се въ опастность. Той щ ъ л ъ всичко •
да направи за да разгласи истината и отвори очи
Когато той достатъчно се доближаваше „Емденъ"
т е на английската преса.
се отправяше на среща .му и издигаше любезенъ
Отдаде ми се дълго време да говоря съ него
сигналъ да се отправи и установи до първия за
вата жена. Тя ми каза почти същото което м ъ ловенъ корабъ. Следъ това също отиваха единъ
ж-ьтъ и излагаше въ писмото до корабоначалника..
офицеръ и моряци на кораба; приготовляваха го
Въ време на разговора тя забеляза, че дъждовните.
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ми дрехи еж скжсани и се нуждаятъ отъ поправка
и помоли най-настойчиво да приема дъждовните
дрехи на нейниятъ мжжъ. Следъ това, като узна,
че чуствуваме недостигъ отъ тютюнъ и цигари,
предложи да вземемъ толкова цигари и тютюнъ
колкото можемъ да носимъ. Това бЪха само дреб-.
навости съ които тя можеше да се отблагодари.
Разбира се, че не взехме нито цигари, нито
дъждовни дрехи.
При освобождаването на „Кабинга" ц-Ълия му
: горенъ подъ беше препълненъ съ хора, всички
•отъ потопените кораби. На нашето „1оп т а у ргосеесП (можете да тръгнете!), отвърнаха съ трикрат
но ура, за корабоначалника, офицерите и обслугата на „Емденъ". Въ това гръмогласно ура взеха
участие всички хора отъ „Кабинга". Колко еж би
ле тъ на брой узнахме въ последствие отъ англий
с к и т е вестници, които описваха пристигането на
„Кабинга" въ Калкута.
Споредъ описанието, кораба не изглеждалъ
на търговски. Сждейки по хората, които се забе. лязвали по горниятъ му подъ, той приличалъ по
вече на корабъ за учебна експедиция. На кораба е
;.имало по-вече отъ 400 човека.
И при последующата наша дейность, когато
изпращахме „страноприемния домъ" препълненъ съ
хората отъ потопените кораби въ нъкое пристани; ще, винаги сме слушали трикратното ура ~"на пжт•ницигЬ извикано въ наша честь.
Желалъ бихъ да кажа нъщо за държането
> на англичаните при задържане на корабите имъ.
По-вечето отъ тЪхъ бЪха разумни. Когато те се
окопитваха отъ първия страхъ, започваха безспир• но и грубо да псуватъ по адресъ на своето прави
телство, и не указваха, съ едно само изключение,
никаква съпротива при унищожаване на корабите
имъ. Ние всъкога давахме достатъчно време за да
прибератъ своите частни вещи. По-вечето време
тъ използваха за да спасятъ запасите си отъ виски. Мога да кажа, че ние нито веднъжъ не сме
имали трезви англичани на „страноприемния-домъ",
поради което тъ не изпущаха случая да издадътъ
корабитъ отъ конкурентната тъмъ търговска линия,
съ което улесняваха нашите действия. По-вечето
-отъ капитаните напущайки кораба казваха: „Каже
те, моля Ви, видяхте ли парахода „X"?" Отгова
ряхме „Не", „Какъ, казваха тъ. Нима не сте го ви
дели ? Той пжтуваше само 2 часа следъ и 7 мили
южно отъ менъ". По тоя начинъ, въ' по-вечето
случаи ние знаехме, на кой корабъ бъха забеляза
ните стожерни върхове, какъ се именуваше той, и
въ такъвъ случай често избягвахме да се срещнемъ съ неутрални кораби.
Особено милъ беше единъ капитанъ, който се
намираше въ малко завидно положение и бъше се
съгласилъ да отведе малка землочерпалка отъ Ан
глия въ Австралия. ВСЕКИ морякъ би билъ за оп. лакване да корабоводи (управлява) подобенъ клатещъ се сандъкъ, който едва пълзеше съ 4 мили
. въ часъ. Ето защо, радостьта му бъше извънредно
голъма, че го отървахме отъ подобно мжчилище.
Ръдко съмъ виждалъ човЪкъ изпълненъ 'съ подоб
на радость. Това б е изкуство отъ негова страна,
да корабоводи клатящиятъ се и върдалящъ сан
дъкъ. Сълзи на благодарность прокапаха по загорелит-Б му бузи, когато той извика: „Слава Богу,
че се отървахъ отъ коритото. Сумата отъ 500
• пфунта, която ми се следваше' за отвеждането му
до Австралия получихъ предварително."
Всеки морякъ изпитва нъкакво особенно чует-
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во на умиление и мжка когато вижда потжващъ
корабъ. Така сжщо и ние, които бъхме свикнали
винаги да помагаме на корабите намиращи се въ
опастностъ, изпитвахме сжщото особенно чувство,
когато требваше да разрушимъ заловените кораби
и да ги гледаме какъ потъватъ. Корабите се раз
рушаваха по следния начинъ:
Подривната команда слизаше въ машинното
отделение и отваряше капака на тржба която во
ди вънъ отъ кораба (обикновено отмества фланеца на тржбата за главния охладилникъ) и водата
веднага нахлуваше като фонтатъ съ височина почти
два човешки ржета. Вратата на огнярното отделе
ние предварително се отваряше и завързваше от
ворена, така, щото винаги 2 отъ големите отде
ления на кораба да се напълнятъ съ вода. Освенъ
това на 2 още отделения посредствомъ подривни
патрони — това нощно време —, или посредствомъ
снаряди се правяха отвори, презъ които водата
бързо нахлуваше.
Известно време кораба се клатушкаше на
самъ на тамъ, като че ли не знаеше какъ да се
държи, следъ което започваше все по-вече и по
вече да потъва. Вълните на океана алчно се втур
ваха надъ горния му подъ". Изглеждаше, като че
ли невидими ржце дърпаха и раскжеваха кораба.
Силно потреперване минаваше по него, като, че
целото му тело се молеше и правеше последни
усилия за да се освободи отъ неминуемата еждба.
Следъ това носътъ потжваше. Стожерите на ко
раба заемаха хоризонтално положение, кърмата отскачаше високо на горе и презъ димните тржби •
излизаше последната пара и вжглещенъ прахъ.
Неколко секунди кораба заемаше вертикално положение, а следъ това като камакъ се втурваше
къмъ дъното. Натиска на въздуха распръскваше
последните отделения на задната часть на кораба.
Отъ всички отвърствия проветреници (винтилятори)
и странични прозорци излизаше подобно на фонтанъ, превърната отъ въздушния натискъ на прахъ,
вода. Водата кипеше и вълните съ шумене като вих
рушка се втурваха и сливаха надъ кораба, който
не се виждаше вече. Като последенъ поздравъ отъ
морското дъно, въ течение на половинъ минута,
изкачаха надъ морската повърхность освободените
греди, дъски, лодки и други предмети. Големи и
дълги дървета подобно на изстреляни стрели изхвръкваха вертикално неколко метра надъ водната
повърхностъ. На местото на кораба на края оста
ваше големо мазно петно, греди, разбити лодки,
спасителни пояси и разни отломки. Следъ всичко
„Емденъ" се отправяше къмъ следващите забялязани стожерни върхове.
Англичаните ни беха винаги благодарни за
това, че имъ оставяхме достатъчно време за да
прибератъ собствените си вещи. Това т е откровенно оповестяваха на своите вестници. Азъ не ще
отида далечъ, ако кажа, че „Емденъ" въ края на
1914 година беше най-популярнИя и любимъ ко
рабъ въ водите на Източна Индия. Англичаните
изобщо имаха особенно разбиране за войната. На
нея те гледаха по-вече като на некакъвъ спортъ.
Ето защо индийските вестници не се стесняваха да
пишатъ ласкави отзиви, стихове и легенди за „Ем
денъ", корабоначалника и обслугата му. За депг,Нтап сариеп'а, както наричаха корабоначалника, се
говореше, че „той ржководи своята игра велико
лепно."
Къмъ пжтниците, които не пречеха и се дър
жаха прилично, а това правеха почти всички, ние

СТРЛНИЦЛ 16

МОРСКИ СГОВОРЪ

се отнасяхме любезно като не пестяхме време и
трудъ за да имъ угодимъ и направимъ положение
то по-сносно. Така, спомнямъ си единъ день, мал
ко преди потапянето на корабъ, единъ англичанинъ
приближи до менъ и помоли да направя възмож
ното щото той да получи мотоциклета си, единст
вената вещь, която притежаваше. Мотоциклета би
де потърсенъ въ дълбокия хамбаръ, — работа —, за
която б ъ необходимо дълго време, — намери се и
съ специална лодка бъше изпратенъ на „страноприемния-домъ", гдето щастливия притежателъ го
получи, и отъ трогване не можеше да проговори
за да поблагодари на нашата любезность.
Съ другъ англичанинъ се отнесохме по иначе.
Той бъше особено надмененъ човъкъ, нъкакъвъ си
„ТгагНс тазгег" отъ Калкута, и считаше себе си за
принадлежащъ къмъ никаква висша раса. Заемайки
длъжностьта търговски агентъ, той пътуваше съ
голъмъ корабъ отъ Калкута за Коломбо, гдето щъше да предаде кораба на английското правителст
во за пренасяне войски.
Съ принуждението му да се пренеса на „странноприемния-домъ" плановетъ- му като че ли се раз
биваха и той изпадна въ отчаяно положение. До ка
то приготовлявахме кораба за потопяване, англи
чанина сграби многото свои голъми куфари отъ
скжпа патентована кожа и ги струполи въ купчин
ка на горния подъ. Следъ това съ надменна и на
дута физиономия на „господствующия надъ море
тата Длбионъ", захапалъ лула, мушналъ ржце въ
джобовете на панталонитъ о т ъ платъ съ големи
квадрати, се заразхожда важно по командния мость
на кораба. Какви ядовити погледи пълни съ през
рение хвърляше той къмъ насъ, беднитъ германци!
За своитъ вещи той не се и грижеше. Навърно
предполагаше, че на време щ е се явимъ при него
за получаване заповеди и ще ги вземемъ. Обслугата и пжтницитъ на кораба заедно съ вещитъ си
бъха снети. Всичко бъ готово за потапяне. Само
величествената отнасяща се съ презрение къмъ
всичко фигура на „търговския агентъ отъ Калкута"
продължаваше да снове важно по командния мость.
Съобщи му се, че време е вече да напустне
кораба. На това той благоволи да измъкне ржката
си отъ джоба и съ величественъ жесть посочи съ
палеца на дъсната си ржка своите куфари, които
единствени украсяваха още горния подъ на кора
ба. Вероятно той помисли, че неговото високо по
ложение ще ни застави да се отнесемъ по-грижлово къмъ куфаритъ му означени съ титула „ТгаПс Мазгег ог Ка1кита".
За съжаление обаче, подривната команда из
тълкува съвсемъ иначе неговия жестъ; тя разбра,
че той оставя вещите си на произвола на сждбата и
започна да ги хвърля задъ стената (борта) на ко
раба. Навърно и той щ^ше да поплава, ако не бе
ше побързалъ да напустне кораба. Последната лод
ка бъше готова вече да отблъсне. Тогава благо
родния джентлеменъ слезе отъ начало отъ свое
то величие, после се смъкна отъ командния мостъ^
успя да сграби последния свой малъкъ куфаръ, и
изпотенъ и запъхтенъ го свали въ лодката. НашигЬ хора го придружиха съ ржце въ джобовете си
и цигари въ уста.
Взетата отъ Цингтау провизия отдавна се б е 
ше свършила. Благодарение обаче на любезностьта на англичаните, които имаха на корабите си
грамадни запаси консерви отъ нак-добритв англий
ски фирми ние имахме всичко, и нашитт* хора
требваше да напрегнатъ всички свои сили за да
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изпълнятъ задължението си: унищожение неприя
телската собственось на море, по всички линии'
Мога да кажа, че хубавитъ конфети, тънкитъ за
куски и делекатеси, поради съдържанието на сил
ни коняци, не бъха за предпочитане.
Близо до Калкута имахме неприятностьта да
срещнемъ италиянския корабъ „Лоредано". Неут
ралния корабъ не бъше съмнителенъ и ний го
освободихме безъ да го претърсимъ, още повече,
че въ момента бъхме заети съ потопяването на за
ловените презъ нощьта кораби. Когато последниятъ •
корабъ изчезна подъ водната повърхность и „Емденъ" напущаше местото ние забелязахме какъ
италианеца старателно се занимаваше съ извлича
нето на плаващитъ въ водата бали чай, отдълени
отъ токущо потопения голъмъ корабъ. Ние го ос
тавихме свободно да се занимава съ това си удо
волствие. Обаче на следующия день бъхме в ъ
недоумение, когото тоя „неутраленъ корабъ" с ъ радиото си оповестяваше за присжтствието на
„Емденъ".
Кораби престанаха вече да се виждатъ и корабоначалника реши да пренесе дейностьта на к о 
раба къмъ източната половина на Бенгалския заливъ, въ околностите на Рангунъ. Ние и тукъ не
срещнахме никакви кораби. Въ последствие отъ
вестниците узнахме, че корабоплаването поради
явяването ни въ Бенгалския заливъ беше спряно,
Срещнахме само единъ шведски корабъ, който
прие последнитъ хора отъ екипажите на потопенитъ кораби и ни освободи отъ безпокойствието
на гоститъ.
Презъ време на плаването около Рангунъ, въ
течение на ц4ла седмица, никой не бъше ни забелязалъ. Това е дало основание на индийското пра
вителство да съобщи официално, че „Емденъ", опа
сявайки се отъ 16-тъхъ кръстосвачи изпратени да
го унощожатъ, е побъгналъ и че морскитъ т ъ р 
говски птктища въ момента еж съвършенно без
опасни. Относно горното узнахме въ последствие;
отъ вестницитъ.
Тъй като не срещнахме търговски кораби от
правихме се къмъ предишното операционно мъсто —
къмъ източнитъ бръгове на Индия. Корабоначалника реши да изпита вжтрешното съдържание нанофтоемитъ (нефтените систерни) на града Мадрасъ.
На 10. Септемврий вечерьта „Емденъ" се поя
ви предъ пристанището. Тамъ сжщия день офици
ално бъха съобщили, че „Емденъ" е потопенъ. За
дойстойното отпразднуване на това събитие въ мъхтниятъ клубъ била наредена вечеря. Тъй като това
ние не знаехме, не можахме за жалость да попречимъ нашитъ гранати да не паднатъ въ супата на.
празднуващитъ. Иначе, ние бихме отложили бомбандировката за следния день. Не тръбва безпричин
но да се дразни противника.
Приближихме на 3000 метра отъ Мадрасъ.
Входните фарове на пристанището тихо гориха и
значително улесняваха нашата задача, за което от
правихме дълбока благодарность къмъ Мадраскить власти. Открихме бойните си ламби (прожекто
рите) и въ тъхната свътлина веднага забелязахме^
нашата цель — високитъ бъ\пи съ червени краища
нефтени систерни (нефтоеми). Следъ неколко гранатни попадения надъ тъхъ хе появиха грамадни
езици синьо-жълти пламъци; отъ пробойнитъ (от-върствията) причинени отъ снарядите, избликнаха
горещи червено-огнени потоци течность и грамадни "
облаци тежъкъ черенъ димъ изпълни околность-та. По такъвъ начинъ за разнообразие, ние изпуст- -
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нахме няколко милиона въ въздуха, вмъсто да ги
•отправимъ къмъ океанското дъно.
Отдалечавайки се, бъхме обстрелвани отъ бре,.га, но не можахме да разберемъ отъ кжде идеха
•/гранатите. Бъха изстреляни само нъколко снаряди
безъ прицелване. По кжсно прочетохме въ англий•скитъ вестници, че обстрелванъ „Емденъ", веднага
побързалъ да изгаси светлините си и да изчезне.
! На това дължа да забележа, че къмъ Мадрасъ ние
..действително се приближихме безъ светлини, а освенъ това нито корабоначалника, нито азъ забеля.захме падащите гранати, за които ни доложи на
биращия се на кърмата на кораба офицеръ. Твър
дението, че „Емденъ" избъгналъ отъ действието
•на бреговите батареи не отговаря на истината.
Колкото за свътлинитъ, напротивъ следъ бомбан.дировката ние нарочно запалихме светлини по лЪвата си страна и се отправихме на северъ. Това б е
за заблуда. Следъ това, изгасяйки всички светли
нни се отправихме по обратна посока на югъ.
Пожара въ Мадрасъ дълго осветляваше на
шия пжть. Тежки черни облаци димъ отъ горящия
^.нефтъ наблюдавахме и на следния день въпреки, че
• бЪхме далечъ на 90 мили отъ Мадрасъ — близо
180 километри.
Минавайки южно отъ о-въ Цейлонъ „Емденъ"
•се отправи къмъ западните брегове на Индия, за
да ги почете съ своето присжтствие.
' Както после отъ вестниците узнахме бомбар
дировката на Мадрасъ причинила масовото бягство
на всички европейци къмь вжтрешностьта на стра
ната. Освенъ това по цълия брътъ англичаните
• бъха наредили дежурство съ бойни лампи (прожек
тори) и пр. Ц-вла нощь съ бойните, лампи (про
жекторите) т е претърсваха воднигв пространства
предъ заливит-в и пристанищата. По такъвъ начинъ
Т Б значително улесняваха корабоплаването ни, за
което единодушно изказахме нашата благодарности
На 26. Септемврий бъхме дошли предъ входа
на Коломбо (на о-въ Цейлонъ). Кръстосвайки въ
една и друга посока, неочаквано забелезахме въ
лжчитъ на бреговите лампи (прожектори) тъмна
• с-внка, която силно ни заинтересува. Отначало по
мислихме, че е воененъ корабъ, обаче когато се
•приближихме разбрахме, че не е такъвъ. Това бе
ше английски корабъ натоваренъ до гуша съ за-харъ. Капитана на тоя корабъ, който ние залових
ме, може да се каже подъ орждията на приморски
т е укрепления, се опита да не изпълни нашите
•нареждания. Печалното последствие отъ тая пат
риотическа постжпка беше, че не му разрешихме
да вземе отъ кораба дори и носна кърпа. На еки
пажа бъха дадени 5 минути за да очисти кораба и
<е пренесе на „страноприемния-домъ". Капитана и
••старшия механикъ имаха честьта да се настанятъ
за живъене въ малка и не до тамъ удобна клетка
ш „Емденъ". Захарния корабъ следъ 10 минути
потжна и подслади вечерята на акулите.
Капитана на тоя корабъ, както после отъ
•вестницит-Б узнахме, разказвалъ Ц-БЛИ легенди за
„Емденъ". Къмъ него се обръщали, споредъ думиТ Б му, напълно коректно и вежливо, но все пакъ
намиралъ, че къмъ служебното му положение не
му било указвано достатъчно уважение. Вероятно
той очаквалъ корабоначалника да му предложи
.своята каюта? Следъ това той неудобрително се
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изказалъ къмъ чистотата на „Емденъ", който билъ
доста запуснатъ, мръсенъ и цълитъ му стени (бортове) биле одраскани и побити. За това азъ му
давамъ пълно право, защото немислимо е да се
товарятъ безнаказано каменни вжглища направо
отъ корабъ въ течение на цъли седмици въ откри
то и развълнувано море, безъ да се зацапатъ, одраскатъ и побиятъ стените на кораба и горниятъ
му подъ, по който необходимостьта налага да се
струпватъ запаси вжглища. Ако бихъ зналъ, че ще
имамъ подобно любезно посещение, бихъ се постаралъ за запазване репутацията си на старши
офицеръ да представя на високия гостъ кораба измитъ, лъснатъ и пръсно боядисанъ. Въ заключение,
уважаемиятъ джентелменъ намира, че нашата обслуга била гладна, имала доста измжченъ видъ, съ
отпадналъ духъ и низка култура. Къмъ последното
заключение той е дошелъ вероятно като наблюдавалъ развлеченията на обслугата, която нъмаше
нищо друго освень следъ обедни концерти, следъ
които подъ звуците на песеньта. „Това б е въ Шьонебергъ презъ месецъ май" нашитъ хора танцуваха
предъ любезния посетителъ най добрия уанстепъ.
Въ последствие, когато требваше да се пре
несе на „страноприемния-домъ", който пуснахме на
свобода, капитана се почуствувалъ въ незавидно
положение. Нашиятъ офицеръ намиращъ се на ко
раба до самото му освобождавание разказа, че ко
мандата на захарния параходъ изказала редъ епи
тети и псувни по адресъ на своя капитанъ, който
успялъ да застрахова своите вещи, а тъхните, кои
то не биле застраховани биле изгубени и то бла
годарение на неговото упорство. Когато капитана
се искачвалъ на „страноприемния домъ", то до ви
сящата стълба биле застанали неговитъ съплаватели съ засукани ржкави. Какъ му се искало да се
върне обратно на „Емденъ"!
Между това въпроса за вжглищата силно ни
безпокоеше. Нашата върна „Маркомания" бъше
вече праздна. Върно, съ насъ, плаваше „Понтопоросъ" съ индийските вжглища, обаче тия вжг
лища имаха малка топлоспособность, отделяха мно
го димъ и силно замърсяваха скарите на КОТЛИГБ.
Въпроса за намиране добри вжглища биде свое
временно разрешенъ отъ Английското адмиралство,
което на следния денъ ни изпрати хубавъ 7ООО
тоненъ корабъ натоваренъ съ най добритъ англий
ски вжглища, предназначени за Хонгконгъ.
Съ залавянето на кораба ние се снабдихме съ
най доброкачественит-в каменни вжглища. Капитанътъ на кораба безъ всъкакви колебания се съгласи
да постжпи на служба къмъ германския кръстосвачъ и подсвирквайки се изкачи на командния
мость на своя „Ки1е Впгаша" на който изпратихме
за ржководене офицеръ и малка обслуга.
Между това на английското правителство 6%ше ясно, че Емденъ" още сжществува. Затова б-Ь
наредено наново да се преустанови корабоплаване
то. Оставянето ни по-вече въ тия води бъше без
полезно. Корабоначалника реши да даде почивка
на „Емденъ", който дълго плаваше и се нуждаеше
отъ почистка на подводната часть, която бъше сил
но обрасла съ водорасли.
Така ние се отправихме на югъ.
Отъ н%мски: Куюджуклиевъ,
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РЕЗУЛТЯТЪТЪ ОТЪ ВТОРИЯ НЯШЪ КОНКУРСЪ МЕЖДУ УЧЯЩЯТЯ СЕ МЛЯДЕЖЪ.

кое сръдно
к< О т ъ училище
1 търг.
2 търг.

гимназия
гимназия

О т ъ кой
градъ

Ко-1 Ччч и презиме НЕ
клзсъ /ченика и ученич

Свищовъ
Пловдиоъ

3 смъсена гимназия Хасково

VIII

4 смъсена гимназия Р а з г р а д ъ

VII!

Ь мжжка

VI!!

гимназия

София

6 търг.

гимназия

Търново

- VIII

7 търг.

гимназия

Търново

VIII

8 мжжка

гимназия

Плъвенъ

VIII

9 мжжка

гимназия

Плъвенъ

VIII

•10 смъсена гимназия Б . Слатина

VIII

11 девич.

гимназия

Търново

VIII

девич.

гимназия

Варна

VII!

Русе

VIII

и

13 девич. гимназия

14 смъсена гимназия Дупница

VIII

Ь

VIII

девич. гимназия

16 мжжка

гимназия

Лозановъ Ясенъ
Янкова Елена
Николова
Русева Иванка
Георгиева
Паяковъ Георги
Стефановъ
Нейковъ Н. Тодоръ
Ст. Н. Карастояновъ
Чернооковъ Д о чо Дончевъ
Салийски Минко
Ивановъ
Нойковъ Ст. Марковъ
Илиева Мара
Съйнова
Стефанова Яндони Василева
Панова Василка
Богданова
Фетфаджиева Ма
ра Иванова
Манчевъ Драгомиръ
Здрава Петрова
Ячева
Ганчевъ Любомиръ

VI!
VII

Плъвенъ

VII!
п. кл.

Варна

пегагогич. у-ще Неврокопъ
смъсена гимназия Свищовъ

VIII
VIII

Дедичъ Дилоборъ
Йосифовъ
Стоянова Райна
Христова
Славовъ Недко
Атанасовъ
Генчевъ Михаилъ
Михайловъ
Тасковъ Иванъ
Величковъ
Монева Иванка
Николовъ Павелъ
Сяколова Бояна
Ефтимия Игна
това
Статковъ Статко
Димовъ
Константиновъ
Иванъ Петровъ
Вълка П. Пахаркова
Пилевски Иванъ
Бандавъ Иванъ

девич. гимназия София
смъсена гимназия Оръхово

VIII
VIII

Василевъ
Мъчкова Цана
Стаменовъ Дими-

педаголич. у-ще Берковица

VIII

педагогич. у-ще

VIII

мжжка гимназия Варна

Въ желанието си да популяризира широко
идеята за морето между учащата се младежъ, Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ, благодарение
на пълното съдействие отъ Министерството на
Народното просвещение, устрои въ горнитъ кло
нове на всички средни училища въ страната пър
вия си конкурсъ на тема: „Какъ си представлявамъ
«орето и какво знамъ за него". Резултата отъ
този конкурсъ беше напълно задоволителенъ.*)
Насърдчено отъ този резултатъ, водимо отъ
гореизложенитъ подбуди, тази година Главното
управително тъло на Българския Народенъ Морски
Сговоръ, подкрепено сжщо отъ съдействието на
Министерството на просветата, устрои втори подобенъ конкурсъ между ученичките и учениците отъ
осмитъ класове на всички сръдни училища на тема:
„Какво зная за ръката Дунавъ".**)
Конкурсътъ се състоя въ края на миналата и
началото на тази година (презъ месецитъ декемврий
— априлъ). Най-добрата работа отъ всека гимназия
бъше изпратена въ Главното управително тъло на Б.
Н. М. С. за да б;вде наградена съ по едно безплатно
течение отъ нашето списание „Морски Сговоръ".
Тукъ по-долу даваме списъка на отличилите
се въ всЪко средно училище ученички и ученици
и наградени съ едно безплатно годишно течение
отъ списанието „Морски Сговоръ" за 1931 год.

см. педагог, у-ще Л о в е ч ъ

VIII
р . кл.
VIII

мжжка гимназия Сливенъ

VIII

мжжка гимназия Русе

VIII

мжжка гимназия София

VIII

девич. гимназия
мжжка гимназия
девич. гимназия
дев. пед. училище

VIII
VIII
VIII
VIII

Вратца
Бургасъ
Бургасъ
Шуменъ

мжжка гимназия Вратца

VIII

мжжка гимназия

Видинъ

VIII

девич. гимназия

Видинъ

VIII

см. педагог, у-щи Ломъ

VIII

см. педагог, у-ще Самоковъ

VIII

търъ Петровъ
Парвуловъ Йончо Пуйковъ
Ковачева Ти на
Савова
Коцевъ Ялипи
Ивановъ
Стойчева Иванка

смъсена гимназия Габрово

VII!

Атанасова
Куцаровъ Сла-

смъсена гимназия Г. Джумая

VIII

мжжкч гимназия София
см+ сена гимназия Попово
мжжка гимназия Ст. Загора

VII!
VIII
VIII

мжжка гимназия Ст. З а г о р а

VIII

търгов. гимназия Варна

VIII

търгов. ГИМНРЗИЯ Варна
смъсена гимназия Станимжка

VIII
VIII

мжжка гимназия

Шуменъ

VIII

мжжка гимназия

Търново

VIII

Казанлъкъ

смъсена гимназия Т р ъ н ъ

VIII

венъ Костовъ
Текелиевъ Тома
Кировъ
Боевъ Петъръ
Тодоръ Хаджиевъ
Мутафчиева Ян
ка Николова
Кънчевъ Иванъ
Кировъ
КЗЛОЯНОЕЪ Матей

Димовъ
Сава Кара Еневъ
Ивановъ Тодоръ
Парасковъ
Гочевъ Пейко
Ялександровъ
Даскаловъ Иванъ
Стефановъ
Янгеловъ Райчо
Макариевъ

Независимо отъ това Главното управително
тъло на Българския Народенъ Морски Сговоръобеща да наре'ди да се отпечата въ списанието„Морски Сговоръ" и се хонорува най-добрата работа
отъ всичките, които еж наградени съ едно : без
платно течение отъ списанието „Морски Сговоръ",
Изпълнявайки това обещание, следъ като редакционниятъ комитетъ на списанието прегледа в н и 
мателно всички работи, тукъ по-долу "даваме оцене
ната отъ него като най-добра.

Ясенъ Лозановъ — Свищовъ
Ученикъ.отъ VIII кл. на-Държ. Тър. Гимназия

КЯКВО ЗНЯЯ З Я Р-БКЯ ДУНЯВЪ.
Реката Дунавъ извира отъ планината Шварни реки на Европа — втора по дължина (2860 клм.)
цвалдъ — Германия и се влива въ Черно море.
и може би най-пълноводната.
Многобройни и пълноводни притоци отъ двете й
Въпреки обстоятелството, че се влива въ з а 
страни я правятъ една отъ най-дългите и пълноводтворено море, Дунавътъ е игралъ, играе и безъ*^ПП^ППЙ°СТИ

П

°въ"Р°са

училищ^и^е^ета^ ^

Г

вижъ в

"ь кн. № 5 отъ сп. „Морски Сговоръ" отъ 1930 г стр 16-18
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•съмнение ще играе много важна икономическа, по
литическа, стратегическа и търговска роля въ жи
вота на Сртздна и особено на юго-източна Европа.
За нашата малка България Дунавътъ е една арте
рия, която подхранва икономическия ни животъ и
донася доста бързо придобивките на западно
европейската култура. Не само България, а всички
държави, презъ или край които Дунавътъ протича,
чувствуватъ неговото благодатно влияние върху
стопанския си животъ. За лишените отъ морски
излазъ ср-Бдно-европейски държави Австрия, Унга
рия и Чехославия, не е ли Дунавътъ дихателния
органъ при икономическите имъ и търговски сно
шения съ юго-източна Европа?
Водниятъ пжть, който е най-евтинъ, е билъ
винаги предпочитанъ особено ако му е отредено
да играе много важна икономическа роля. Такова
значение, свързано съ редъ други благоприятни
обстоятелства, има и Дунавътъ. Той е най-краткиятъ, най-удобниятъ и ефтинъ пжть съ гоме.мо меж
дународно значение, по който отъ началото на ев
ропейската културна история, всички народи отъ
юго-източна Европа еж прониквали и приближава
ли до по-високата западна култура. Много селища
разположени на Дунава се развили и издигнали
като търговски и културни центрове, благодарение
на това обстоятелство. Така наприм-връ, преди рим
ляните да обърнатъ погледит-Ь си къмъ Дунава,
Виена е била малко, рибарско село. Обаче следъ
като Римъ, за да пренесе и закрепи властьта си въ
Ср-Ьдна-Европа и Балканския полуостровъ, усьялъ
дунавските брегове съ крепости и превърналъ ре
ката въ удобенъ пжть за военния си и търговски
флотъ, Виена заедно съ други крайдунавски сели
ща зацъвтя, за да стане това, което е днесъ — ду
навска царица и великолепенъ културенъ и иконо
мически центъръ на културна Австрия.
Оживлението по Дунава никога не е преста
вало, било за да засили и подържа подобно ожив
ление въ икономическия животъ на Европа, било
за да послужи като естествена граница и воененъ
пжть, по който да се разруши часть отъ създаде
ното по пжтя на мирните търговски сношения.
Особено за балканските държави и Ромъния тези
сношения подържани по Дунава презъ по-големата часть отъ годината, иматъ грамадно значение,
за което може много да се пише и говори. И на
истина, следъ петь-вековния си робски животъ
България много по-мжчно би достигнала въ ико-

Съобщения изъ живота и дейностьта на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ.
Г. У. Т. — Варна. Въ отговоръ на телегра
мата до Н. В. Царя, съ която Главното Управител
но тело на Б. Н. М. С. поднесе поздравленията си
по случай Тезоименния Му день, Негово Величество
благоволи да отговори съ следната телеграма:
„Петъръ Стояновъ,
Председатель на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, — Варна
Трогнатъ отъ любезните поздрави и родолю-
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номическо и културно отношение своите съседки,
които отъ по-дълго време се радватъ на духовна
и политическа свобода, ако 400 клм. отъ дунав
ското течение не беха наши, български. Дунавъ
б е за българите особено за тия въ крайдунавски
т е селища, прозорче, презъ което макаръ смътно,
но все пакъ достигаха лжчите на западно-европейското възраждане. Дунавътъ б е пжтьтъ, по който
отиваха младите български синове жадни за про
света и свободна духовна проява. По сжщия пжть
т е се връщаха, за да донесатъ искри отъ западно
европейския духовенъ пожарь. Така достигна до
българския поробенъ народъ, могжщия зовъ на
великата френска революция съ нейните нови, ли
берални и космополитични идеи.
Следъ освобождението Дунавътъ стана за свободна България естествения и най-удобенъ пжть
за сношения съ Европа. Той е икономическиятъ
факторъ, който донесе благосъстояние на много
крайдунавски градове, които станаха посредници
между вжтрешностьта на страната и останала Ев
ропа и сжщевременно първи представители на западно-европейската култура.
По Дунава се внесоха и продължаватъ да се
внасятъ подобрения въ земледълието и индустрия
та на млада България. Пакъ по Дунава нахлуха на
европейските пазари суровите произведения на на
шата земледелска и скотовъдна страна. Като импорто-експортенъ пжть и носитель на дунавската
равнина, Дунавътъ е истинска благодатъ за тази
българска житница, която пакъ нему се дължи.
Българската дунавска търговия е по-малко оживе
на отъ морската, обаче е по-активна, което се до
казва отъ статистиката.
Въ бждещето, за Дунава като международенъ,
търговски пжть, следъ проектираното му свързва
не чрезъ големъ каналъ съ Рейнъ, се откриватъ
нови перспективи, които ще го направятъ единственъ по своето значение търговски пжть между
Черно и Балтийско морета.
Впрочемъ, нека бждемъ уверени, че и въ бж
дещето нашата малка България ще получи своя
д е л ъ отъ новите облаги, които ще бждатъ доне
сени за бреговете мити отъ този Дунавъ, който
въ близко и далечно минало не единъ пжть е бивалъ обагрянъ отъ българска кръвь и който е заемалъ и заема особено место въ ума и сърдцето
на всеки българинъ.
Ясенъ Лозановъ,
Сзищозъ, 27. декемврий 1930 г.

уч. отъ VIII кл.

бивите пожелания, които ми отправяте по случай
именния ми день сърдечно благодаря Вамъ и на
всички членове на Българския Народенъ Морски
Сговоръ. Царьтъ."
Телеграмата, която Г. У. Т. отправи до Него
во Величество е следнята:
„Негово Величество Царя,
Двореца — София
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ под
нася по случай тезоименния день на Ваше Вели
чество своите най-искренни чувства на преданость,

: ГОД. VIII. БР. е*

Е МОРСКИ СГОВОРЪ;

СТРЛНИЦП 20

върность и любовь къмъ Височайшия си покровитель и Върховенъ кърмчия на държавните ни съд
бини съ светлата вера, че Богъ- ще Ви дарува
дългоденствие и здраве за осъществяване на на
родните ни морски проблеми и създаването на
Велика България граничаща съ тритъ морета.
Председатель: Петъръ Стояновъ."
Пловдивъ. Група членове отъ клона устроиха
на 21. май еднодневенъ излетъ до електрическата
централа „Вжча" въ с. Кричимъ, кждето сжщата
б ъ на гости на секцията на Пловдивския клонъ,
основана въ централата „Вжча" презъ 1929 год.,
която брои надъ 15 души членове на организацията.
Презъ ц^лия день групата б е развеждана изъ
всички постройки и тунела на централата. Гостите,
както и членоветъ на секцията прекараха цълия
денъ наедно.
Е. Н.
Ломъ. Починалъ е члена отъ управителното
Т-БЛО на ломския клонъ отъ Б. Н. М. С. и ржководитель на спортния легионъ Георги Драгневъ
(запасенъ поручикъ). Поклонъ предъ скжпата му
памятъ.
Варна. Варненскиятъ клонъ отъ Б. Н. М. С.
въ желанието си да даде възможность на членовете
отъ другитъ клонове на организацията да се опознаятъ съ нашето море" и бръговетъ му, урежда
морско летовище въ Варна за възрастни отъ двата
пола срещу скромно заплащане. Лътовището ще
се помещава въ. едно отъ най-хигиеничните Вар
ненски първоначални училища, близо до морето.
Щ е бждатъ уредени две смъни по за 50 летовника.
1-ва смъна отъ 5. VII до 30. VII вкл. и Н-ра
смъна отъ 5. VIII до 30. VIII т. г.
Ето условията .за приемане въ летовището:
1) Лътовника да е редовенъ членъ на Мор
ския Сговоръ.

2) Да не е по-малъкъ отъ 15 години (непъл
нолетни требва да сл< деца на членъ отъ Морския*
Сговоръ).
3) Плаща се 15ОО лева за легло, объдъ (3 п о р 
ции) и вечеря (2 порции).
4) Записване за летовището става срещу п р е д 
плащане цълата такса отъ 15ОО лева, за 1-ва смъ-на най-къснО до 1. VII и за Н-ра до 1. VIII т. год.Лътовникъ който не заеме мъстото си получава-'
обратно 1ООО лв. отъ предплатената такса.
5) Всеки лътовникъ си носи: приборъ за яде
не съ 3 чугунени чинии, 2 чаршафа, покривка и
възглавници.
6) Лътовището ще се открие ако се запишатъпоне 20 летовници.
Преимущества и блага за лътовницитъ:
1) Желающитъ посещаватъ курса по плаване,.
урежданъ отъ Г. У. Т.
2) Желающите участвуватъ съ привилегии въекскурзиитъ, устройвани въ ОКОЛНОСТИТЕ на града
и по крайбръжаето.
3) Ползуватъ се безплатно отъ морския плажъна клона (ако евентуално такъвъ се уреди).
4) Посещаватъ безплатно урежданитъ увесе
ления и състезания.
Ще има спални общи:
а) За мъже при режимъ При правилникъ изработенъ отъ са
б) За жени „
„
мите летовници VI
одобренъ отъ упра
в) За мжже свободни
вителното тъло на
г) За жени
„
клона.
Суми за ангажиране мъста се изпращатъ на
адресъ: Т. Горановъ, касиеръ на Б. Н. 'М. Сговоръ(Варненски клонъ), ул. „Софроний" № 3, гр. Варна-

с. ч.
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Лнглия. Военно-морския бюджетъ на Лнглия
за 1931 година възлиза на 51,605,000 фунта стер
линги (презъ 1930 г. той е възлизалъ на 51,947,200
ф. ст.). Личниятъ съставъ за флота е опредъленъ за
1931 година — 94,200 души). (Миналата година той
е билъ 97,550 души).
— Новоутвърдената корабостроителна про
грама на Лнглия е следната: 2 кръстосвача отъ
типа „1.еапс1ег" (по 7000 тона), 1 кръстосвачъ съ
водоизмъстванй около 5000 тона, 1 корабъ водачъ
на флотилии и 8 ескадрени миноносеца, 4 канонерски лодки, 3 подводника, 1 ръчна канонерска
лодка, 1 учебенъ миненъ заградитель, 1 корабъ
за поставяне бонови заграждения и 4 специални
шлепа (два отъ които минни).
— Презъ течение на 1931 година ще бждатъ
основно ремонтирани следнитъ кораби: линейнитъ
кораби „Кеуепде", „Вагпат", „Коуа! Зоуегадп";
линейнитъ кръстосвачи „Ноос!" и „Кепом1"; хвърчилоносачитъ „Рипоиз" и „Еад1е" и кръстосвачитъ
„КепГ, „ОипесПп", „ОигЬап", „ОезрагсН, „Сшго",
„Сареюит", „Са1сит.*а" и „Со1отЬо". Освенъ това

ВОЕННИ
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линейниятъ корабъ „1гоп Бике" ще бжде препра—
венъ въ учебенъ корабъ.
— Поради икономически съображения, презъ1931 година английската морска авиация ще бжде=
увеличена 'само съ едно ново звено (6 водохвър—
чила) вместо предвиденитъ две звена.
— До 1930 година въ, английскиятъ воененъ
флотъ е имало катапулти (приспособления за и з 
литане на хвърчила отъ корабигв) само на линей-.
ниятъ корабъ „Кезоюиоп" и на кръстосвачитъ-„Ргогл$спег"и „УтсКсхтуе". Презъ 1930 година еж.
поставени катапулти на линейниятъ корабъ „УаИап*"
на кръстосвачитъ „СопшаН" и „1огк" и на под
водника „М 2". Предполага се презъ настоящата1931 година да бждатъ установени катапулти наоще 11 други кораба.
франция. Презъ 1930 година еж спуснати на
вода следнитъ нови кораби: учебниятъ кръстосвачъ^ е а п п е сГЯагс", кръстосвача „Оирюк", корабитъ
водачи на флотилии „г\1Ьа1то5" и „Оеггаит.", под
водниците „ДспШе", „Я}ах", „ИаиШиз", „01апе,„Ме^изе", „Ргогее", „Рготегее", „Редазе", „РНетх V

ГОД.УШ.БР. б^
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„Лгаюпге" и „Ягпргпгпге". Всички тия кораби (съ
: изключение на кръстосвача „Оир1е1х") по настоящемъ еж окончателно привършени и еж пристжпили къмъ пробни изпитания.
— Утвърдената съ законъ отъ 12 януарий
1930 г. корабостроителна програма не е била за
почната да се изпълнява още презъ сжщата година
по редъ причини. Тя ще бжде започната да се из
пълнява едвамъ презъ 1932 година. Споредъ нея,
презъ 1932 година ще се започне строежа на 1
линеенъ корабъ („Оипкегяие"), 1 кръстосвачъ „Ва
шингтонски" типъ или 2 кръстосвача по 7,500 тона,
н+зколко кръстосвача по 6,500 тона, 1 корабъ водачъ на флотилии, 1 голъма подводна лодка и
няколко специални кораба.
— Презъ м. януарий т. г. е започнатъ да се
строи въ Брестъ кръстосвача „А1депе". Той ще
бжде спуснатъ на вода презъ м. декемврий сжщата
година, а ще бжде окончателно привършенъ презъ
м. юний 1933 г.
— Разширението на Брестското пристанище
отива по две направления: 1) Разширява се воен
ното пристанище като се увеличава района на дър
жавната корабостроителница за да се създадатъ
условия за постройката на НОВИТЕ линейни кораби
и 2) преобразува се търговското пристанище за да
стане мощна топливна (нефтяна) станция, която да
може да събере щерни за нефтъ съ обща вмъстимость до 400,000 тона.
Северно-Американскитъ Съединени Щати.
Споредъ голямата програма за построяване на
кръстосвачи въ С. А. С. Щ. къмъ 1936 ще бждатъ
построени всичко 18 кръстосвача всъки по 10,000
тона водоизмъстване. Петь отъ тъхъ — „Солтъ
Лейкъ Сити", „Пенсакола", „Честеръ", „Хаустонъ"
и „Портхемптонъ" — еж вече напълно завършени.
Три други — „Чикаго", „Мвгуста" и „Луизвилъ"
— еж на привършване. Всички тия кръстосвачи
иматъ по деветь 20\3 см. орждия, а два отъ тъхъ
иматъ по 10 орждия отъ сжщия калибъръ. Сръднята стойность на ВСЕКИ единъ отъ кръстосвачитъ
е около 6,500,000 долара.
— Въ дока на Филаделфия се привършватъ
необходимитъ преправки на подводника „Наутилусъ" за експедицията на Серъ Хубертъ Вилкинсъ
къмъ северния полюсъ презъ настоящето лъто.
Подводника е снабденъ съ приспособления за продупчване на леда за да може да се получи въздухъ отъ повърхностьта. Плаването къмъ полюса
ще бжде извършено подъ леда. Екипажа на под
водника се състои отъ 18 души. Името му е дадено
въ честь на Жулъ Вернъ и неговия на времето си
„фантастиченъ подводенъ корабъ". При спущането
на подводника на вода ще приежтетвува като почетенъ гостъ внука на Жюлъ Вернъ. Първоначално
подводника ще направи пробни пжтувания подъ
ледоветъ- при бр-БГовегв на Нова-Скотия; следъ
това — презъ Лондонъ и Тромзе ще се насочи
къмъ Шпицбергенъ и по-нататъкъ. Подводника ще
>бжде командванъ отъ капитанъ Доненхауеръ.
Германия. Въ Бременъ е построенъ за една
французка параходна компания парахода „Ие йе
Веапге" който има много оригинални форми. Освенъ добритЪ технически качества, които е показалъ при пробит-Ь, кораба има и много красива и
привлекателна външностъ. Има основания да се
предполага, че кораби отъ тоя видъ^и форма ще
могатъ да бждатъ използвани наи-добре тамъ,
кждето се срещатъ плаваюци ледове. Елементитъ
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на този корабъ еж следните: дължина 100 метра,
ширина 14 метра, газене 5*3 метра, водоизмъстване
2850 тона, двигатели — две турбини съ 5960 конски
сили. Най-голъма скорость 20 вжзела. Средня скорость 18 вжзела.
(Изъ .Морски сЗорникъ," Ленинградъ 1931 г . кн 3
и .Морской Журналъ, Прага 1931 г. кн. 1 и 4; С. Н. И.)

Новини отъ Италия.
Кадетитъ отъ японската военно морска акаде
мия презъ своето шесть месечно учебно плаване
изъ европейскитъ води еж посетили на 14 май
италиянската кралска морска академия въЛиворно.
Броненосцитъ, на които еж амбаркирани еж ветеранитъ отъ Руско-японската война, „Ицумо" и „Накумо, приспособени за учебни кораби. Интересътъ
проявенъ отъ всички японски офицери и кадети
презъ това посещение, къмъ морското военно въз
питание въ Италия е за забелезване.
*
* *
Французкото правителство е решило да из
прати въ Римъ една делегация, която да води пре
говори за сключването на единъ договоръ за мо
реплаване съ Италия. По настоящемъ между Ита
лия и Франция не сжществува никакъвъ договоръ
за мореплаване, освенъ едно изявление отъ преди
35 години, което на времето си определи н4кои
права и длъжности относно мореплаването между
дветъ нации. Новиятъ договоръ на първо мъсто
ще стабилизира нъкои норми относно риболовството и въпроси отъ средиземноморски колониаленъ
характеръ.
*
* *
На 21 априлъ т. г. въ Ровинно (Истрия) се е
състояла тържественна церемония по случай откри
ването на итало-германски институтъ за морска
биология. Въ вс^ка ръчь, произнесена отъ по-виднитъ лица и професори, представители на дветъ
страни, се е изтъкнало голъмото значение на този
, новъ институтъ за наука и морска култура, който
както Ка1$ег \Мн1Не1т ОезеПзспагс" и „Кедю Согш*а1о Та1аззодга№со МаИапо", ще има за цель преди
всичко изследване на моретата.
*
* *
На 12 юлий т. г. кадетитъ отъ италианската
морска военна академия ще започнатъ своето всъкогодишно стодневно учебно плаване. За цельта Ита
лианското правителство построи два платпохода,
„Спз1:огого СоютЬо" и „Атепдо Уезриса", първиятъ около 3,000 тона, а вториятъ около 4,000 тона.
Отъ 1914 год., днесъ Италия отново възобновява
своята морска учебна дивизия състояща се само
отъ платноходи, което прави впечатление и мно
зина се запитватъ: защо днесъ при този напредъкъ
и съвършенство на техниката и корабостроението,
Италия тръбва да се отличава отъ повечето отъ
останалитъ флотове, които за сжщитъ цели опредълятъ бойни кораби. Напримъръ: Америка два
ескадрени броненосци „Агкапзаз" и Шуогшпд";
Япония —броненосцитъ „Ицумо" и „Накумо"; Фран
ция— кръстосвачътъ ,^еаппе сГЯгс"; Днглия пъкъ,
следъ завършване на академията, амбаркува младитъ „гтс15гпртеп" направо на служба на военнитъ
кораби. Италия, обаче, възъ основа на своята дълго
годишна традиция и убедена въ добритъ- резул
тати добити отъ тъзи учебни вътроходни плавания,
продължава тъй да възпитава младиятъ кадетъ
уформявайки солиденъ характеръ на човъкъ и
морякъ.

Нлександръ Райновъ — Ливорно (Италия).
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Основаване на висше търговско-морско
училище в ъ Дубровникъ (Югославия). Следъ
смъртьта на богатия търговски капитанъ корабостопанинъ Иво Ракичъ, по народность харватинъ,
по поданство австриецъ, въ 1928 година въ гр.
Триестъ, цялото му състояние е минало въ наслед
ство на жена му, която отъ своя страна, съгласно
завещанието на своя съпругъ, го подарява за по
стройка на Висша Търговска Морска Академия въ
Дубровникъ. За тая цель еж отделени 24 милиона
динари. Въ академията ще могатъ да постжпватъ
и жени. За устройството, финансирането, програ
мите и местото, дето ще се издигне академията,
споредъ завещанието, ще иматъ думата специали
стите. Академията ще има кураториумъ, чийто
задачи ще бждатъ определени въ нейниятъ уставъ.
Отдълени еж суми и за издръжката на Вис
шето Училище, а сжщо така и за издържането на
4—12 души стипенденти въ сжщото
г. с.
Проектъ за новъ плавателенъ каналъ
м е ж д у Атлантическия и Великия океани презъ
Мексико. Както е известно, Панамския провлакъ,
който съединява Северна и Южна Америка, е прокопанъ и съ това свързаха двата океана. Понеже
той е доста далечъ отъ Съединените Щати и пропускната му способность е вече малка за амери
канската търговия, преди известно време се 6%
лансирала идеята и направени проектите за единъ
втори плавателенъ каналъ презъ езерата Никарагау.
Сега се явява новъ проектъ за плавателенъ
каналъ между двата океана, който ще минава при
близително по ж. п. линия Кацакалкосъ—Салина—
Круцъ, — много по-близо до Съединените Щати.
Отъ представените чертежи се виждало, че
проектирания каналъ Щ-БЛЪ да бжде много по-лесно
изпълнимъ, много по-ефтинъ и по-широкъ, откол
кото Панамския и проектирания презъ Никарагуа

г. п.
Маневрите на германския флотъ въ из
точното немско море. Пролътнит-в упражнения
на германския воененъ флотъ през тази година еж
се извършили въ Източното море въ периода отъ
13. априлъ до 1. май, кждето еж приежтетвували и
нъкои представители на чуждестранни флоти.
Въ тъзи упражнения еж участвували 4 линейни
кораби, а именно: „5сп1езшд-Но1з1:е1п", „5сЬ1е51еп",
„Неззеп" и „Наппоуег". Освенъ техъ тамъ еж взе
ли участие още 2 кръстосвана и 2 торпедокорабни
флотилии.
На 18. и 19. априлъ т. г. корабите еж били
въ пристанището на 5уЛпетйпс1е, кждето желающите имали възможность да посетятъ и разгледагь
корабите.
Отъ 28. юлий до 7. августъ. а сжщо и отъ
10. августъ нататъкъ ще се извършватъ упражне
ния по стрелбата съ корабните орждия и минопускателни апарати.
Презъ периода отъ 13. до 18. септемврий еж
предвидени есенни упражнения за флота.
Съобщава : Инж. Н. В.

Модерния морски боенъ гигантъ! Послед
ните маневри на американския флотъ въ водите на
Панамския каналъ еж произведени при употребата на
най-модерни бойни съоржжения. Покрай участието
на построения въ Германия американски цепелинъ
„Ьоз Апдеюз", който за първъ пжть сега е кацалъ
на котва върху високата железна мачта на единъ
големъ боенъ корабъ, въ тези маневри е взелъ
участие и новопостроения американски корабъ-хвър-
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чилоносецъ „1_ехщд10п", който носи на борта си
неколко десетки бойни хидроплани, които изхвъркватъ отъ него за да правять своите разузнавания
и разрушения, следъ което отново се прибиратъ
върху него, като при своя майка.
Ел.-Инж. Н. Вълчевъ.
Английската „морска седмица". Всеки народъ, който е надаренъ отъ еждбата да притежава
морски брегъ и е съумелъ да започне неговото
използване, той употребява повече или по-малкосредства и време за постоянното опознаване народа
съ морето и свичко, което става край него.
Въ почти всички морски държави има орга
низации съ целите и идеите на Б. Н. Морски
Сговоръ, а въ повечето отъ техъ се отделя една
седмица въ годината, която се обявява за „Морска"
и презъ нея всички мислятъ и работятъ за морето
или се опознаватъ съ него.
Въ Англия, кждето морето е оцннено и се
цени най-добре, всека година презъ летото една
седмица се обявява за морска. Презъ нея отъ видни
общественици се четатъ беседи, пишатъ статии въ
пресата — тогава е разрешено посещаването на
всички военни кораби, които на групи се установяватъ въ всички по-големи пристанища. Презъ
миналагодишната морска седмица, която се е състо
яла презъ месецъ августь м. г., английските корби
еж били посетени отъ 300,000 души и само отъ
доброволни пожортвувания презъ време на посеща
ването е събрана сумата 11 милиона лева.
Това масово посещаване на корабите, което
отъ година на година се увеличава, е навело на
мисъльта за основаване единъ постояненъ институтъ,
който да има грижата за организирването и изнася
нето на „морската седмица", като въ негова услуга
ще бждатъ организациите, които пропагандиратъ
опознаване и обикване морето и специалните, ор
ганизирани за случая, комитети въ пристанищните
градове.
Като постояненъ главенъ организаторъ на
„Морската седмица" въ бждаще ще се назначава
единъ запасенъ морски офицеръ надъ чинъ полковникъ, който ще получава всека година едно
кратна премия отъ 25,000 лева.
Института „Морска седмина" се организирва
къмъ Адмиралтейството. Отъ него организатора ще
получава директиви и съдействие.
г. П.
Големото земетресение в ъ Нова-Зеландия. Въ началото на м. февруарий 1931 г., двата
града МаР1ег и НазНидз, разположени въ северо
източният жгълъ на Северния островъ отъ НоваЗеландия, вследствие на едно силно земетресение,.
еж били съвършено разрушени. Иартег, осмиятъ по
значение градъ въ хеоминиона, има едно население
отъ около 20,000 души, а НазНидз, на около 12 МИ
ЛИ отъ него - 15,000.
Нещастиато е тамъ, че и въ двете населени
мъста, разположени вънъ отъ зоната на катастро
фалните земетресения въ тази часть на океана,
сградите не еж били построени съ огледъ на този
рискъ. Въ продължение на три часа, следъ послед
валите неколко труса, градовете еж имали видъ
на непрекженато и жестоко обстрелвана область
отъ западния фронтъ. Некои отъ сцените еж би. ли сърдцераздирателни.
Петдесеть петролни резервоара, въ портъ
Мгигнп, въ покрайнините на Иартт, въ момента,
били обхванати отъ огънь. Около половинъ квад
ратна миля пространство, е било невъзможно да се
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приближи, следствие гол-вмата горещина. На върха
надъ всичко е дошла една голема приливна въл
на, която е внесла смутъ по бр-вга на залива.
Споредъ разказите на хората отъ екипажите
на намиралигв се тогава тамъ кораби, водата на
океана кипяла, както вряща такава и една висока
водна стена, бързо се приближила и разбила съ
силенъ трт^съкъ въ скалите, като отхвърлила на
страни кораби и други плавателни сждове. Когато
водата се е отдръпнала обратно, параходите, въ
числото на които се намиралъ и английскиятъ воененъ корабъ „Вероника" (1,200 тона), заседнали за
.«•Ьколко минути, цо като океана наново, съ гол^мъ
шумъ, е нахлулъ въ пристанището.
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Парахода „Г4огг.питЬег1апс1" излЪзълъ въ море
и станалъ на котва на около 3 мили отъ вълнолома.
Първа помощь на пострадалото население е
далъ кораба „Вероника". По всички пострадали
места, съ автомобили и аероплани, еж били раз
пратени доктори, фелдшери и медикаменти. Помог
нали сжщо и корабите Могг.пшпЬеНапа', Тагапаю",
Оютеп<зе и др., екипажите на които еж били сне
ти на бр^га.
Изпратената кжса телеграма отъ командиря на
„Вероника" завършвалъ съ думите: „Всички изо
ставени жени и деца еж на борда на „Вероника".
Възможно е да последватъ още трусове!"
Извлъкълъ отъ английски: Панаиотовъ.

галски \<шгагк?ь
(Приключенъ на 15. VI. 1931 г.)
Нтанасовъ, Люб. — „Сини степи", „Рибарь" — Стихове —
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 5, Варна V,
1931 г., стр. 1).
Българско риболовно дружество (в. Търговско-промишленъ
гласъ, год. IX, брой 1517, София 27. IV. 1931 г., стр. 2).
Г. П.""— „Българи — моряци въ чуждитъ флоти" (сп. Мор»< 1*'ски Сговоръ, год. VIII, брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 10).
Грозевъ, Гр. Ив. — „Риборазвъждане" — История, значе
ние и манипулиране при изкуственото риборазвъждане
— София, Държавна печатница 1931 г. (Рефератъ, четенъ на 27 априлъ 1930 г. ва гр. София предъ деле
гатите на 1-ия кож ресъ на Българския рибарски съюзъ.
Издание на Министерството на Земледълието и Дър
жавните имоти, Землестопанска библиотека Ха 41,
46 страници).
Договоръ за търговия и мореплаване между Италия и Ромъния (Известия и стопански архивъ на Министерст
вото на търговията, промишленостьта и труда, год. X,
брой 11 и 12, София, февруарий 1931 г., стр. 413—418).
Договоръ за търговия и мореплаване между Ромъния и
Чехославия (Известия и стопански архивъ на Мини
стерството на търговията, промишленостьта и труда,
год. X брой 13 и 14, София, мартъ 1931 г., стр. 458—475).
ШШОУ, V. — „г1отге тег" — 1_'ехр051тюп ае М. Ш. Мои1аГОУ — (1_а Ви1дапе, 1Х-егпе аппее, № 2319 5огш, 2. V.
1931, р. 1).
Ивановъ, Сава Н. — „Петдесеть годишния юбилей на Мор
ското училище" (в. Народна отбрана, год. XIII, брои
1542, София \=>. V. 1931 г., стр. 3, или сп. Морски Сго
воръ, год, VIII, брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 2—5).
КиНтапп-МагсЬапае - „Ьа НоИе соттегс1а1е а11етапс1е"
(1_а Ви1дапе, 1Х-ете аппее № 2314, 5огт 27. IV. 1931, р. 1)
Лукинъ, кап. II р. Я. П. - „У Босфора" (в. Русскш Инвалидъ, Парижъ 1930 г., № 9).
Марковъ, Д. — „Черноморския флотъ" (в. Народна ОтбраР
на, год. XIII, бр. 1541, София 8. V. Ю311 г.. стр, 3 или
сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брои 5, Варна V. 1931 г.
стр. 5).
; Марковъ, Д. - „Единъ интересенъ двубой" - Страница
отъ морската война - (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 16-18).
• Нидермиллеръ, вице-Ядмиралъ Я. Г.фонъ —„Отъ Севастополя до ЦусимъГ. Рига 1930 (Издан.е М. Дудковскаго, 140 стр.).
Паспалевъ, Д-ръ Г. В. - „За значението на черупковигЪ
живбтни въ морето" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 13 и 14).
Панаиотовъ, Н. - „Единъ день Въ Рио (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII, брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 14-16).
'.Пампуловъ, Инж. кораб. - -Ползата отъ водния^портъ
Сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брои 5, Варна V. 1931 г.,
стр. 18 и 19).

Ставревъ — „Р-вка Дунавъ като обектъ на туриста" (сп. Бъл
гарски туристъ, год. XXIII, книга 5, София, м. май
1931 г., стр. 75—76).
С. Н. И. — „Изъ чуждигв военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII, брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 20 и 21).
Цицелковъ, Т. — „Засъдането на италианския търговски
корабъ „Катр1с1оПо" при носъ Лкинъ въ Бургаския
заливъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 5, Варна
V. 1931 г., стр. 11 — 13).
Шишковъ, Ст. Н. — „Билъ ли е българинътъ морякъ и
може ли да бжде такъвъ" (сп. Морски Сговоръ, год.
VIII, брой 5, Варна V. 1931 г., стр. 6—10).

Нашиятъ рмболов-ь от-ь 1 9 2 5 — 1 9 2 9

година

отъ Главния инспекторъ по риболовството Гр. Ив. Грозевъ
и Ихтиолога при рибарското училище Ял. Нечаевъ. София,
Държавна печатница, 1930 г.
„Статистиката е огледало на едно стопанство" — се
казва въ предговора на горецитираната книга — и това
„огледало" за нашето рибно стопанство липсваше по вина
на ржководнит-Б държавни фактори въ това отношение. Съ
излъзлата, обаче, напоследъчъ книга „Нашиятъ риболовъ
отъ 1925—1929 година" отъ Грозевъ и Нечаевъ се туря едно
добро начало, което над-вваме се да продължи за да се
развие съ течение на времето въ едно отлично „огледало"
на нашето рибно стопанство.
Предлаганата книга (66 грижливо и чисто отпечатани
страници) има следното съдържание: 1. Предговоръ; 2. Ха
рактеристика на Дунавския риболовъ; 3. Вжтрешчия рибо
ловъ ; 4. Характеристика на морския риболовъ; 5. Забележки
къмъ таблицитъ ; 6. Имена (български и латински) на рибитЬ;
7. Наловено количество риба по видове; 8. Наловено коли
чество риба по рибзловни райони; 9. Диаграми и 10. Таб
лици отъ 1925—1929 години.
Тази интересна, ценна и много навременна книга ни
дава една пълна, и ясна картина за риболовството презъ
последнитЪ 5 години въ нашигв води. Отъ нея ний мо«емъ
да извадимъ заключението, че цълиятъ ни годишенъ уловъ
на риба за периода 1925—1929 г. е около 3,142,000 кило
грама, отъ който уловъ повече отъ 50% ни дава морето.
Отъ тукъ ясно проличава и голямото значение на Черно
море за нашия риболовъ. Въ Черно море най-много се лови
скумрия (почти 50% отъ всичката уловена риба въ морето),
следъ това — паламудъ, сафрудъ, калканъ и друга риба.
Ний поздравяваме авторитт» на тази ценна и тъй много
очаквана книга за похвалната имъ инициатива да обогатятъ
нашата бедна рибарска литература. Препоржчваме я на
всички наши членове, всички риболовци и въобще всички,
които се интересуватъ отъ рибарството у насъ.
С. Н. И.
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Финансово и стопанско положение на Бълга,

рия в ъ д н е ш н о в р е м е , отъ Василъ Бахаровъ. 1933 г.
51 страници.
Написана отъ главния секретаръ на Русенската Търговско-Индустриална камара, т. е. отъ едно добре осведо
мено и компетентно лице, тая книга, естествено, заслужава
пълното ни внимание, тъй като тя ни дава вЪрна характе
ристика и преценка на елементитъ и факторитъ, отъ които
зависи нашето стопанско положение, а заедно съ това и
правилни указания за пътищата, по които тръвба да се
развиваме за да излъземъ отъ продължителното и хрони
ческо кризисно състояние въ което сме изпаднали отъ войнитъ насамъ. Следъ като въ увода си ни рисува общата
картина на силно затруднгниятъ ни днешенъ стопански
животъ, автора подробно се спира и разглежда нашето
земледълие, крайжгъленъ камъкъ и здрава основа на тоя
животъ. Неговото неблагоприятно състояние и развитие еж
изтъкнати съ изобилни статистически данни и сравнения.
Съ голъма загриженость се посочва на обезлесяването на
нашата страна, което се отразява крайно неблагоприятно
и върху климата и върху цълото наше земледълско про
изводство. Наредъ съ това изтъкнато е голъмото значение
отъ модернизирането и засилзането на нашето скотовъдство
и птицевъдство. По-нататъкъ все съ сжщата вещина, се
разглежда нашата индустрия, заниятитЪ, търговията (външ
на и вжтрешна) и кредитното дъло, като въ заключението
си автора повторно наблъга и обржща най-сериозно вни
мание на грижитъ за нашето земледълие като най-важна
наша стопанска отрасъль, успоредно и въ тъсна връзка съ
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която ще тръбва да се развиватъ и останалитв' наши сто
пански области.
Г. С.
Р и б о р а з в ъ ж д а н е — История, значение н ма»
ннпулация прн изкуственото р и б о р а з в ъ ж д а н е —
о т ъ Гр. Ив Г р о з е в ъ . Рефератъ четенъ на 27 априлъ 1930 г.
въ гр. София предъ делегатитЬ на I конгресъ на Българския
рибарски съюзъ. София, Държавна печатница, 1931 г. (Изда
ние на Министерството на Земледълието и Държавнитъ
имоти, Землестопанска библиотека № 41, 46 страници).
Най-новата книга написана отъ г-нъ Гр. Ив. Грозевъ,
който напоследъкъ за кратко време обогати нашата бедна ри
барска литература съ нъколко книги, главно изъ областьта на
риборазвъждането, има следното съдържание : Уводъ ; Исто
рическо развитие; Доходностьта отъ риборазвъждането;
Значение на рибовъдството; Смисъль на изкуственото рибо
развъждане ; Ползата отъ изкуственото рибовъдство; Мани
пулирането при изкуственото рибовъдство; Отглеждане на
малки рибки — пъстърви и Заключение.
Къмъ края на книгата е приложенъ единъ списъкъ
на изданията на Министерството отъ отдъла „Землесто
панска библиотека".
Новата книга отъ г-нъ Гр. Ив. Грозевъ — „Рибораз
въждане — История, значение и манипулиране при изкуственното риборазвъждане", както и предидущитъ му книги,
е грижливо и чисто отпечатана и добре илюстрирана. Ний
я препоръчваме на всички, които се интересуватъ отъ ри
барството у насъ и главно на тия, които се занимаватъ съ
риборазвъждане.
с ц.

ПОЛУЧИХН СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ;
Училищенъ прегледъ, год. XXX, кн. 1 — 4, София 1931 г.
Българска Мисъль, год. VI, кн. 1—5. София 1931 г.
Нашето дете, год. IV, кн. 1—5, София 1931 г.
Ловецъ, год. XXXI, брой 3—5, София 1331 г.
Свътлина, год. XXXIX, кн, 1—5, София 1931 г.
Графика, год. 1, кн. 4—6, София 1931 г.
Звено, год. IV, кн. 1 — 17, София 1931 г.
Известия на Бургазската Търговско-Индустриална Ка
мара, год. XIV, брой 40—50; год. XV, бр. 1—6 Бургасъ
1931 г.
Българско овощарстзо и градинарство, год. XII, кн. 1—5,
София 1931 г.
Кооперативно дтию, год. VII', кн. 1, София 1931 г,
Юридич-ски прегледъ, год. XXXI, кн. 1—5, София 1931 г.
Известия и стопански архивъ на Министер. на Търг.,
Пром. и Труда, год. X, кн. 9—14, София 1931 г.
Месечни статистически известия на Глав. Дирекция на
Статистиката, год, XX, кн. 1—3, София 1931 г.
Земледълие, год. XXXV, кн. 1—4, София 1431 г,
Природа и наука, год. 1, кч. 5—9, София 1931 г.
Отецъ Паисий, год. IV, бр. 1—8, София 1931 г.
Нашето семейство, год. V, брой 13—19, Русе 1931 г.
Народно стопанство, год. XXXVI, кн. 1—4, София 1931 г,
Списание на Българското Инженерно Ярхитектно Д-во,
год. XXXI, бр. 1—9, София 1931 г.
Български туристъ, год. ХХШ, кн. 1—5, София 1931 г
Техникъ, год. VIII, кн. 9—10, Варна 1931 г.
Нашата конница, год. XIII, бр. 1—4, София 1931 г.
Общинска автономия, год. IV, кн. 8—10, София 1931 г.
Художествена библиотека „Древна България", год. IV
№ 9—11, София 1931 г.
'
Счетоводна мисъль, год. I, брой 2—4. Пловдивъ 1931 г
Физическо възпитание, год. 1, брой 1, София 1931 г
Морска Мисъль, год. I. брой 8—9, Варна 1931 г
Македонски прегледъ, год. VI, кн. 3, София Ю31 г
Лозарски прегледъ, год. XVI, кн. 1, ПлЪвенъ 1931 г
Рибарски прегледъ, год. I, брой 7, София 1931 г
Родни балкани, год. I, брой I, Варна 1931 г.
Провинция, год. 1, кн. 5 и 6, Бургазъ 1931 г.
в. Технически гласъ, год. V, брой 101—106, София 1931 г
в. Търговско промишленъ гласъ, год. IX, брой 1430—1527
София 1931 г.
'
в. Варненски новини, год. XIX, брой 2333—2461, Варна 1931 г
в. Бургазки фаръ, год. XIV, брой 2444—2755, Бургазъ 1931 г
в. Македония, год. V, брой 1254—1362, София 1931 г
в. Варненски коренякъ, год. VI. брой 1-5 Варна 1931 г
в. Кубратъ, год. VIII, брой 190—209, София 1931 г
в. Черно море, год. III, брой 482, Варна 1931 г
в. Сранджански гласъ, год. IV, брой 86-90, Василико 1931 г
в. Знаме, год. VII, брой 1—102, София 1931 г
Пръпорецъ, год. ХХХШ, брой 1—18, София 1931 г
в. Студентска борба, год. V, брой 9-13, София 1931 г
в. Народенъ гласъ, год. I, брой 1-17, Варна 1931 г
в. Тракиецъ, год. VIII, брой 308-320, Ямболъ 1931 г

Църковенъ вестникъ, год. XXXII, брой 1—18, София 1931 г.
в. Тунджа, год. XIV, брой 584—595, Ямболъ 1931 г.
в. Ратникъ, год. I, брой 15—31, Варна 1931 г.
в. Спортенъ прегледъ, год. VII, брой 1—5, София 1931 г.
в. Подофицерска защита, год. XVI, брой 620—634, София
Варненски окржженъ вестникъ, год. XI, брой 22, Варна
1931 г.
.
в. Спортъ, год, VIII, брой 360—380, София 1931 г
в. Отечество, год. Х!1, брой 496—511, София 1931 г.
Вестникъ на жената, год. X, брой 444—511, София 1931 г.
в. Тетевенски вести, год. VI, брой 111 —114, Тетевенъ 1931 г
в. Славянинъ, год. XVI I, № 31—40, Варна 1931 г
в. Съвременикъ, год. I, брой 17—32, София 1931 г.
в. Морски Техникъ, год. II, брой 5—10, София 1931 г.
в. Росенъ камъкъ, агитационенъ юбилеенъ брой на Ю Т С.
Бургазъ, май 1931 г.
1пгогтат.!ОП зоаа1ез, уо1. XXXVII, № 1—13- уо! XXXVIII
№ 1—5, Оепеуе 1931.
Когзспипдеп ипа Рогг.зсппгте, 7 !апгдапд № 1_]5 ВегИп 1931
Ьа Ви!дапе. 1Х-ете аппее. № 2226—2324, ЗоПа 1931
Морской журналъ, г. IV, № 1—3, Прага 1931 г
1адранска стража, год. IX, брой 1—5, Сплитъ 1931 г
Млади стражар, год. 'I, брой 5—10, Сплитъ 1931 г
1идоз1аУ|а — 1идоз1ауепзкл! т.ип2ат, аос1. IV Ьг 1—5
9
5р1гс 1931.
'
1/КаНа Маппага, Пппо ХХХЧ, № 1—13, Кота 1931
ВиИ. йе 1а спатЬге йе с о т т е г е е тгапса1зе еп ВЩаапе.
аппее XI, № 1—2, ЗоПа 1931.
51оуап5ку ргеп1е<1, Костк ХХШ, № 1—5, РгаЬа 1931
1-а Леппеззе ЬШдаге, 1У-ете аппее, № 1—5, Уагпа 1930
V I део ^ 0 П ? е ! ° О с е а подгаг1со Шего-Нтепсапо, апо I,
№ 1—3, Ма<3гк1 1930.
М е т о п а «1е1 Сопзер ОсеаподгаНсо Шего-Нтепсапо,
№ 1 5, Майпс! 1430.
^ 3 * м г 9 ° ? о у ! п ° ! п па^ос^ор^5^е, XXVI, 1-2 НапЬош 1931
1
9 Уа ке тогпаг!се
№* Зрим»!Г
° °
1идоз1ауЦе,
Сзатистйчески ГОДИШНИКЪ на българското царство. Го
дини ХХ1-ХХЧ - 1929-1930. София 1930 г. (Издание
на Главната Дирекция на Статистиката, 514 страници,
цеча 435 лв.).
Земледълска статистика за 1929 година. — Посъви и
реколта - София 1930 г. (Издание на Главната Дирек
ция на Статистиката, 104 стр., цена 182 лв)
Протоколи отъ заседанията на учебния съветъ — Засе
дание 1-8 декемврий 1930 г. - Томъ I. Притурка на
„Училищенъ прегледъ," год. XXX, София 1931 г
Годишникъ на Висшето търговско училище, Варна 1931 г.
(152 страници, цена 60 лева).
Статистика на търговията на царство България с ъ
чуждигЪ страни презъ 1929 година. София 1931 г.
(Издание на Главната Дирекция на Статистиката, 234 стр.,
цена 225 лева).

САПУНЯ

ЦИМРИГЬ НА ПЛОВДИВСКАТА
ТЮТЮНЕВЯ ФДБРИКЯ

— „НЕВСКИ 1 1 =
ПЕРЕ НЙИ ДОБРЕ
ИЗЯПЯЗВЯ БТШЬОТО.

До нашити постоянни и случайни с ъ щ х щ
Редакцията на ся. Морски Сговоръ съобщава на своитЬ постоянни и случайни сътрудници да иматъ предвидъ
следнитЪ нареждания :
1) СтатиигЪ и съобщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възмажность съ пишуща ма-.
шина. Нечетливитъ статии, а сжщо така и тия съ много
поправки и зачерквания, не се преглеждатъ.
2) СтатиигЪ трЪбва да бждатъ кжси и въ никой слу
чай по-дълги отъ 21/а печатни страници отъ списанието.
ДългигЬ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се връщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава
обяснения на сътрудниците си, защо статия не е одобрена,
или защо не е помъстена веднага следъ одобрението й.

Отъ редакцията.

еж единствените, които държатъ рекордъ по ароматичность и съставляватъ неза
менимо удоволствие за
вевки пушачъ.
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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 „ЕТДОДЪ"
НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ -

Цена само 3 0 0

ВЯРНЯ

лева

При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
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В
А
Р
Н
А
I
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРЯО-МОРЕ, — ний-крисивиятъ курортъ въ Юго-источни Европа.
НАЙ-МОДЕРНИ БАНСКИ СЪОРЖЖЕНИЯ за студени и топли морски бани. Мо
дерно казино въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо и по море до близкитв
околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри, кинематографи, тенисъ клубъ,
морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на м. августъ съ участие на
най-виднитъ- български артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.
у С ЛОВИЯ НЯ ЖИВОТЯ НЯЙ-ИЗНОСНИ.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. за легло. Частни квартири отъ 1000—4000 лева за
стая съ*две легла за месецъ.
ОбЪдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ 40—60 лв. в ъ второстепенни ресторанти
се получава здрава и изобилна храна на по-низка цена. Табълъ д'отъ отъ 100—120 лв.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 80 лв.
Т а к10с а
класа кабина 30 лв.
Г I класа
кла
кабина
лв. з а б а2 нти т е . 6аш
1. Студени бани | ц
20 лв.
5 лв.
Басейнь . . .
15 лв.
Отъ 15 юний до 15 септемврий летовниците се ползватъ съ 2570 намаление по българскитъ
държавни железници.
Бюрото за летовници при общината въ приморската градина разполага съ пъленъ списъкъ
на квартири, дава всички сведения и настанява лътовницитъ на квартири безъ възнаграждение.

Отнасяйте се за всичко д о б ю р о т о за летовници.

2

Българи пжлгувайте по море!
!

Бългорско

Използувайте дружествените параходи за да получите въз
можностьта;да се полюбувате на морето?
Съ параходитв на Българското Търговско Пара
ходно Дружество можете да направите пжтувания, кои
то да Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще
опознаете крайбрежието и ще вкусите отъ прелести
те на близкия йзтокъ, чаровегЬ на когото привличатъ
хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на свЪта.
Дружеството подържа три редовни линии:
{СргйбрЪ.чсиз : Варна—БЪла — Месемврия—Анхиало—Созополъ—Бургазъ—Кюприя—Василико—Ахтополъ и обратно; — два гжти
седмично. — — Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съоб
щения Бургазъ-Варна и обратно, специално за курорта.
Н и р е й с к а : Варна—Бургазъ—Цариградъ-Пирея—Хиосъ—Метелинъ
и обратно; — два пжти въ месеца.
йгзекСЗНДриЙСКП : Варна—Бургазъ—Цариградъ—Родосъ—Палес
тина -Александрия—Портъ-Сайдъ-Островъ Кипръ—Пирея и об
ратно; — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ- си
отъ 30 до 5 0 % (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се
извършва съ луксозните и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."

в-вм&поввнт

З г Дпеисзнйрнйшия
, I класа .
Отиване
I Цкласа .
и връщане
( щ класа .

ЦЕНИ Б Е З Ъ Х Р А Н А :

р@йг-ь:
. . лв. 8000
. . л в . 6000
, . л в . 4000 |

За Пирейския рейсъ':
-.
( 1 класа . . . лв, 5000
Отиване
I
„ к л а с а . ш .# л в
и в Ъ1 ане
Р Д
I Ш класа . . . лв. 2000

Забележка. За изобилна .-рана при задгранично гштуаание, само за I и И класа, по лева
195 на день, закуска, объдъ и вечеря.

За к р а й б р е ж н и я р е й с ъ :
е I класа . . - лв. 680 I „
,-.
г I класа . . . лв. 400
Варна—Ахтополъ I п к л а с а , . . лв> 540
Варна—Ьургазъ I „ к л а с а # _ л в . 3ОО
и об атно
и обратно
( ш к л а с а . . . л в . 360 |
Р
I Ш класа . . . лв. 200
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбр-Ьжие.
Забележка. Свърхъ горннгЬ такси за птнишкигв. билети се събиратъ допълнително кейово
право въ Варна и Бургазь по леаа 15, а въ малкитъ крайбръжни пристанища по лв. 5 на лице.
Най-подроони сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбръжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : ^) Т Иванъ Янтоковъ отъ Емилъ Н.; 2) Бележки за идейните основи на Българския Народенъ
^ ^ Морски Сговоръ отъ Дим. Куртевъ, председатель на Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С.; 3) Мо
рето като успокоитель и лъчитель отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ; 4) Погледъ върху биологията и значението на план
ктона въ морето и а ъ сладките води отъ Д-ръ ГЦД. Скорчевъ; 5) Рибата като народна храна отъ Инж.-химикъ
Николай Пеневъ" 6) Ловци на сюнгери отъ К-нъ Найденовъ; 7) На ловъ отъ Лейтенатъ Хелмутъ фонъ Мюке превелъ
отъ НБМСКИ Куюяжуклиевъ; 8) Резултатътъ отъ вториятъ нашъ нонкурсъ между учащата се младежъ; 9) Какво
зная за ръка Дунавъ отъ Нсенъ Лозановъ, ученикъ отъ VIII кл. на Държ. Тър. Гимназия; 10) Официален!» отдЪлъ;
11) Морски новини; 12) Морски книгописъ.

Печатница Д. Тодоров* _ Варна.

