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Година I. Брой 10.
Декемврий 1924 год,
гр. Варна.
гр.
'Урежда:

в Квнжовно-просвЪтния отдЪлъ.
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на клоновегЬ на Б. Н. М. Сговоръ въ градовегЬ и селата на Царството. Такъ
кждето нъма клонове — отнесете се до Главното Управително Тъло на
Б. Н. М. Сговоръ въ Варна. Месечна членска вноска 5 лева.
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Стр. 2.

Картина отъ Каварналиевъ.

„Море—утро".

Ник. Вас. Ракитинъ.

Изъ „МОРСКО ЛЕТО".
1. Морскиятъ градъ.
КЖЩИГБ му слизатъ до бръта
И по него вили и градини,
Въ дългата на залива джга
Е гора отъ мачти и кумини.
Хоръ отъ свирки, тръсъкъ отъ кола,
Странна смъхь отъ множество езици.
Ц-БЛЬ день лодки въ синий ширъ съ крила
Реятъ се като голЪми птици.
Пламнать ли вечерни огнйове,
Ширниятъ крайбреженъ паркъ зове
За любовь, за нъта и прохлада.
Въ кжсенъ часъ градъгь си отпочива
И морето го въ мечти успива
Съ непрестайната си серенада.

2. Черноморъ.
Дълбоко, дето слънчевъ лжчъ не стига,
Въ мъртвешки в-вчнон-вмия просторъ,
Отъ бисери чертога се издига
На царя на водитв — Черноморъ.
Една глава е само той безм-врна,
Кждето всввга зрЪе мисъль зла.
Коса отъ водорасли — гжста, черна,
ОЧИТЕ — зеленикави стъкла.
Отъ време той на време дъхъ поема,
И щомъ надуЯ устата си голъма,
Клокочатъ тъмни бездни и подмоли;
Огроменъ ревъ ги като гръмъ разсича,
Неумолимъ зловъщъ зове, увлича -1
И падатъ, падатъ кораби надоле.

3. Буря.
Облаци протягатъ се бухлати,
Целото небе се движи, клати.
Ветърътъ въ дърветата засъска
И дъждовни едри капки пръска.
Стъмни се, отвсжде се запуши,
Огнена змия залжкатуши:
Изведнъжъ небето се пропукна
Съ тр-БСъци, порой обиленъ рукна.
И по смраченото ширине
На водите, стадо отъ коне
Сплашени, необуздани, диви
Плискатъ съсъ копита пърхатъ шумно,
Хвъргатъ се възъ стръмний брътъ безумно
Съсъ развони дълги бели гриви.

4. Чужденецъ.
На котва спрътгь е близо до брътътъ
Огромемъ параходъ. Дошелъ е отъ далеко.
Като черупки околъ му сноватъ,
ВЪЛНИГБ кораби люл-вятъ леко.
Дъхъ на смола и димъ. Гълчатъ, гъмжатъ.
Вредъ изъ пристанището е движение.
На парахода е спокойно. Спятъ
Отъ дълъгъ пжть моряци уморени.
Унилъ и жаръкъ день. Блести морето.
Морякъ на парахода на вжжето
Увисналъ като птица тихо п-ве —
НаггЬвъ чуждъ, монотоненъ, безнадежденъ,
Като плачътъ на вихъръ въ ширъ безбрЪженъ
Тамъ де тропическото слънце гр^ве,
с. Галата, 1924 г.

Брой 10.
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Стр. 3.

Знамето на Българския Народенъ Морски Сговоръ.

Сава Н. Ивановъ.

РАСТИТЕЛНОСТЬ И ЖИВОТЪ ВЪ ЧЕРНО-МОРЕ.
Изобщо растителностьта и живота въ Черно
море еж по-бедни, отколкото тия въ съседните нему
Мряморно, Бъло и Егейско морета, но все пакъ тя
не е тъй бедна, както мнозина повърхностни поз
навачи на Черно море си я представляватъ, въп
реки че подъ дълбочината 200 метра въ нашето
море не сжществува никакъвъ животъ. Съотноше
нието на растителностьта и живота въ Черно море
къмъ това на току що споменатите морета е следньото: — колкото морето лежи по на югЪ| тол
кова и живота е по-обиленъ въ него, което есте
ствено се дължи не само на заразеностьта на чер
номорската вода въ долннтЬ й пластове съ смър
тоносния сЬроводороденъ газъ, но и на увеличава
щата се постепенно соленость и температура на
моретата съ приближаването си къмъ Средизем
ното море. V
Споредъ професоръ Ст. Петковъ въ българ
ските черноморски води, прибръжнитъ езера и
устията на р-вкитъ* еж открити до сега 302 форми
водорасли, които се отнасятъ къмъ 232 вида, 61
вариента и 43 форми. Тв спадатъ къмъ следнитЬ
д-влове: Двлки или синьо-зелени водорасли (ЗсгпгорЬусеае)—24 форми; Двудълки(ВасШепа1ез) —140
форми; Зелени водорасли (СНюгорпусеае) — 49
форми; Кафяви водорасли (Рпаеорпусеае)— 11
форми: Червени водорасли (РпосюрЬусеае — 20
форми; Соп]ида1ае — 31 форма и СЬага1ез — 18
форми.
Най-разпространенитБ и най-буйните водорасли
въ нашитк черноморски води еж морскитв треви,
отъ които най-главнигв еж три вида: 2оз1ега та
лпа, 2о5г.ега папа и Кирр1а зр^аЛз. Първата отъ
ТБХЪ добива най-голъми размъри и се среща навевкжде изъ нашите черноморски води, но найдобри условия за развитието си тя намира въ юж

ното Месемврийско заливче. МорскитЪ треви би
могли да иматъ известно стопанско значение за
България, но за жалость това до сега отъ никого
не е схванато и използувано.)
Освенъ морскитв треви въ ВОДИТЕ на нашето
море еж застжпени почти ВСИЧКИТЕ представители
на черноморските водорасли отъ споменатите погоре делове, ВИДОВИТЕ на които еж още по-вече на
брой, отколкото тия на морскитв треви.
Колкото се отнася до'живота въ Черно море,
то той има представители отъ всичките по-големи
групи на животинското морско царство, като се за
почне отъ най-простите едноклеточни животни (Ргоюгоа) и се достигне до най-вишитв такива — мл-вкопитающитБ (МаттаНа). Те всички заедно еж
по-вече отъ 500 вида и еж разпределени неравно
мерно между различнитъ класове.
Споредъ Кеслеръ, животното морско царство
въ Черно море не тръгва да се счита като обед
няло Средиземноморско животинско царство; то е
самостоятелно, останало отъ някогашното Сарматско море и въ последствие значително обогатено
съ пришелци отъ Средиземното море. Следъ съе
динението на Черното море съ Сръдиземното —
въ началото на четвъртичната ера — кореннигБ оби
татели на горнитв черноморски слоеве почнали по
степенно да минавагъ къмъ Одеския заливъ, Лзовското море и устията на голъмитв рвки — изобщо
къмъ по-сладкитБ води, — а съ средиземноморската
вода почнали да прониквать видове приежщи на
соленитъ води. Такова преселение на видове се забелезва и днесъ, обаче емиграцията на средизем
номорските видове отива много бавно. Споредъ
сжщия — Кеслеръ — отъ 400 вида риби на Сре
диземното море, еж усггБли да проникнатъ въ Чер
ното море до сега само 75 вида.

Стр. 4.
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Споредъ другъ единъ добъръ познавачъ на
живота въ нашето море — Совинский — 75% огь
животното царствто въ Черно море или е еднакво,
или пъкъ близко родственно съ животното царство
н!а Средиземно море. Чисти форми на Черномор
ското животно царство той насчитва 14°/0, а оста
налите форми ги определя като общи за Черното
и Каспийското морета.
Сега въ Черно море ЖИВ-БЯТЪ около 122 вида
риби. Отъ ГБХЪ : 80 вида еж чисто морски т. е. та
кива, които живъятъ въ открито море и се прибли.•оватъ къмъ брега само за да търсятъ храна или
да си хвърлятъ хайверя; 17 вида еж преселени т.
е, такива, които ЖИВ-БЯТЪ изключително или въ полусоленйтъ езера и лиманитъ и влизатъ въ рЪкигЪ
само за да си хвърлятъ хайверя, или обратното —
ЖИВ-БЯТЪ въ ръкитЬ, а си хвърлятъ хайверя въ мо
рето ; 17 вида еж устеви т. е. такива, които ЖИВ-Б
ЯТЪ близко около устията на ръкитЕ и въобще въ
малко соленигЬ води (лиманигв) и които еднакво
избегватъ както сладкитв, така и соленитъ води на
откритото море; и 8 вида разновидни т. е. такива,
които ЖИВ-БЯТЪ еднакво добре както въ морето,
така и ВЪ р-БКИтъ. Все пакъ това разпределение не
е строго опред-Ьлено и е подложено на известни
измънения.
Отъ ВСИЧКИТЕ видове риби, които ЖЙВ-БЯТЪ въ
Черно море, почти половината — около 60 вида —
иматъ значение за риболовството. По главнитв отъ
ТБХЪ еж следните; хамсията, скомбрията, кефалътъ,
паламудъть, калканътъ, барбунътъ, карагьозътъ, сарделата, леферътъ, ставридътъ, сафридътъ, смаридътъ, лаврекътъ, попчетата, есетровитъ риби (около
устията на ГОЛЪМИТБ ръки) и др. Най-изобилната
риба въ Черно море е хамсията, скомбрията, ке
фала и калкана, които се ловятъ въ грамадни ко
личества на день, когато имъ е сезона*). Най-вкус*) Колкото и да се говори, че рибнигЬ богатства на
Черно море, еж оскждни, то все пакъ тЬ еж
достатъчни за
да ни изхранягь. Ние ловимъ едвамъ .'/, о т ь това, което
бихме могли да ловимъ.

При залъзъ слънце.

ната черноморска риба е барбунътъ (султанката),
а най-красивата е отъ семейството на зеленушкитв
Най-хищната и ненаситна риба е „морското куче"
отъ рода на акулитв, но поради малката си вели
чина, около 70 см., тя не е опасна за човека. НайГОЛ-БМОТО животно, а въ сжщо време и най-инте
ресното и най-бързоходното въ нашето море е
делфинътъ, който е разпространенъ въ три вида,
кръстени отъ прибръжното население съ непоетическото име — „морски свини" (домузъ балж). Дел
фините се срещатъ въ морето, на голъми стада,
гонейки се задъ рибата, която имъ служи за храна.
Те често придружаватъ корабигв и играятъ около
тъхъ, надпреварвайки ги съ бързината си. Въ на
шето море жив^е още едно млъкопитающе жи
вотно: това е фокътъ, отъ семейството на тюле
ните. Последниятъ се намира въ ограничено количаство покрай скалистите брегове на носъ Кали
акра и Месемврия, а въ по-големо количество —
около ЮЖНИТЕ брътове на Черно море.
Въ по-ПЛИТКИТЕ мъста при брътоветБ на мо
рето ЖИВ-БЯТЪ и стридитЬ, които въ Русия се облагородявать и развъждатъ по изкуственъ начинъ.
У насъ има стриди въ Варенския заливъ (при носъ
Галата) и близката му околность, както и по плитковинитв при Месемврия и други места на Бургазския заливъ. На Черното море не еж чужди и
омаритБ; така напримеръ покрай анадолския бр-Бгъ
живее и се лови — „Ноташз уи1дапз М. ЕсНм."
Отъ голъмото количество различни видове
по-ниши черноморски животни, ще спомена само
красивитъ и интересни медузи „АигеНа аигНа" и
едноклетъчните морски светулки (ИосШиса тШапз).
Последнитъ се носятъ въ грамадни количества въ
ВОДИТЕ на Черно море, като въ края на лътото и
презъ есеньта се събиратъ къмъ повърхностьта му.
Т-в еж причината за най-красивата нощна гледка
въ морето — фосфорисценцията или св-втението на
морската вода.
Бургазъ, 24.ГХ. 924 г.

Рисунка о!ъ Ял. Мутафовъ.
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Стр. 5.

Новото рибарско пристанище въ Ку;гсхафень, 1000 метровия кей и вънкашниять
видь на рибарското тържище.
фот. Н. Уод1.
Г. Славяновъ.

РИБАРСКОТО ПРИСТАНИЩЕ И ТЪРЖИЩЕ ВЪ
КУКСХАФЕНЪ:)
По рано Куксхафенъ е игралъ незначителна
роль, като рибарски центръ, служейки предимно
на риболовството по долното течение на реката
Елба. Въ 1892 година тамъ е било построено пър
вото рибарско пристанище, сь цель то да послужи
като спомагателна база за бързо развиващето се
германско морско риболовство. Удобното местопо
ложение обаче на Куксхафенъ, разположенъ въ
устието на р. Елба, представляваща най-далечъ из
несената въ морето бр%гова точка на германското
крайбрежие, а съ това най-близко разположеното
до морските риболовни области пристанище, налагатъ на Хамбурската държава плана за създаванието тукъ на гол-вмъ рибарски центръ, който
да обслужва далекоморския германски риболовъ въ
Северното море и Атлантическия океанъ. Въ из
пълнение на тоя планъ въ 1908 г. се привършва
постройката на новото рибарско пристанище и риб
ното тържище къмъ него. Т Б обаче въ скоро време
се оказватъ недостатъчни за бързо развиващите
се рибна търговия и консервна индустрия въ
Куксхафенъ и Хамбургската държава започва въ
1914 год. работигБ по разширение на пристани
щето, за да ги прекрати веднага следъ това по
причина избухването на войната. Започната презъ
1918 год. отново, ТБ пакъ бивать прекратени по
ради погрома и революционната буря. Въ 1920 год.
*) Общи сведения за Куксхафенъ — въ статията „Кук
схафенъ'', помъстена въ книжка № 8 на „Морски Сговоръ".

обаче, въпреки стопанската криза въ Германия,
работите започватъ за трети пжть, но Еече въ
твърде голЪмъ мащабъ за да бждатъ напълно
свършени въ' 1922 год., откогато Куксхафенъ става
едно отъ найтолемитв и най-модернитв рибарски
пристанища въ Европа, наредъ съ Геестемюнде,
пакъ въ Германия и Юмюйденъ въ Холандия.
Басейна на новото рибарско пристанище се
вр-взва дълбоко въ сушата, съ една дължина отъ
1000 метра и широчина 100 метра, напълно достатъченъ да даде убежище, на 120 модерни ри
барски парахода. По цълата дължина на источниятъ
кей на басейна е построена внушителна по СВОИТБ
размъри сграда на рибното тържище, а по запад
ната страна се издигатъ постройките на риболов
ните параходни дружества: помещения за управле
нията имъ, работилници за мрежи, работилници за
поправки на корабите, складове за всевъзможни
корабни и риболовни принадлежности, складове за
въглища и т. н. Всички тия постройки, въ своята
голяма часть еж. издигнати сега следъ войната.
Първото риболовно параходно д-во въ Куксхафенъ
е започнало своята дейность въ 1908 год. съ 8 па
рахода, които до 1914 год. се увеличаватъ на 26,
а въ 1923 год. на 35. Следъ войната се създава и
второ параходно д-во, което съ още по-голъма бър
зина разширява своя корабенъ паркъ. Днесъ дветЬ
параходни д-ва иматъ общо 76 модерни рибарски
парахода, като, освенъ ТБХЪ строятъ още цътгь
редъ нови такива. Това бързо развитие, естественно
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се дължи главно на гол-Ьмата доходность на морскиятъ риболовенъ промисъль, но сжщо така и на
косвенната подкрепа отъ страна на държавата, —
въ Германия не се налагатъ никакви данъци нито
върху рибата, нито на риболовците, нито даже на
гол-вмитъ риболовни акционерни предприятия, съ
цель не толкова да се насърдчи риболовството,
колкото да се даде ефтина храна на широкитв на
родни маси, Отъ друга страна, ясно е, че само го
лямата доходность на риболовството подтиква ри
боловците къмъ широкото море и неговигБ големи
рискове^особенно презъ бурнитв зимни месеци.

Рибарски параходъ въ морето.

продаванието на ц^лия корабенъ уловъ; така ка
питана получава 6%,3 първиятъ кърмчия и първиятъ
машинистъ —- по 1 /4°/о,1 вториятъ кърмчия и вториятъ машинистъ по 1 /2%, тримата моряци, два
мата огняри и едина готвачъ
по 1°/° или ц-влата
обслуга получава общо 181/г или 19У2п/о отъ общата
брутна печалба. Като се спадне и 4% — такса за
рибното тържище, остатъка отъ 7б7г—Т7Ча°!о по
лучава дружеството за разходигв по подържание
на парахода, за купувание на вжглища и ледъ, за
амортизация, общи разноски и чиста печалба.
Развитието на Куксхафенското далекоморско
риболовство личи и отъ постоянно растящиятъ
уловъ. Така, презъ 1908 год. въ Куксхафенското
рибно тържище еж били стоварени 3,889,572 кгр.
риба на стойность 793,209 златни марки, въ 1913 г.
производството достига 12,649,302 кгр., на стойность
1,858,442 златни марки, а въ 1922 год. е стоварено
28,628,007 кгр, риба. Днесъ седмично се стоварват*
въ рибното тържище на Куксхафенъ отъ Чя до 1
милионъ кгр. морска риба*).

Фот. Н. Уод{.

Единъ съвремененъ рибарски параходъ, съ
вм-Бстимость обикновенно отъ 200—600 Вг. К. Т.,
работи непрекъснато, отъ 10 до 30 дена въ морето,
т. е. до като изразходва ВСИЧКИТЕ си запаси — около
200 тона въглища и 60 тона лецъ — или до като
налови пъленъ рибенъ товаръ — около 160 тона
риба. Обслугата на парахода се състои отъ 11 души
за рибуващитБ въ Северното море корабни 12 души
— {за рибуващигв около Исландия. Отъ д-вото тв

Рибарски вЪтроходъ въ морето.

брой 10,

Фот. Н. Уод1.

получавать храна и незначителна месечна заплата,
като главното имъ възнаграждение се състои въ
процента отъ реализираната брутна печалба при

Пжтувайки въ морето единъ рибарски параходъ
прибира мрежигв си.
Фот. Н. Уод1.

Естественно е, че и тържището, кждето се
стоварва и разтоварва това огромно количество
риба требва да съответства съ СВОИТЕ размери на
величината на улова. Рибното тържище въ Куксха
фенъ се състои отъ шесть голъми хали съ обща
дължина отъ 850 метра; ширината на вевка отъ
ТБХЪ е 38 м., отъ които 17 м. се падать на тържищното едноетажно помещение и 21 м. на двуетажнитв помещения, отдавани подъ наемъ на риботърговскитБ кжщи. Такива помещения ц-влото
тържище има — 85. Въ долниятъ етажъ на вевко
помещение се извършва опаковката на рибата, за
която цель е отделена и особна камара, събираща
115 куб, метра ледъ, а въ горниятъ етажъ се пом-Бщаватъ канцелариите на риботьрговската фирма.
Риболовнитв параходи и вътроходи пристигатъ
въ пристанището обикновенно надвечерь и заставатъ на тържищниятъ кей. Въ 10 часа вечерьта
започва разтоварванието на уловенитв количества
риба; то се извършва отъ работници на тържи*) Когато у насъза ц-Ьла Година се лови общо около
1'Д милионъ кгр. морска риба. .
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Вътрешниятьвидь на рибарското тържище въ Куксхафенъ.

щето, а обслугата е свободна отъ всЬкаква работа,
до като кораба ;4е въ ^пристанището.* Разтоварванието става много бързо съ помощьта на малки
подвижни електрически вдигатели. Разтоварената
риба макаръ и сортирана още на кораба, се сор
тира наново, като се поставя въ сандъчета отъ по
50 кгр., претегля се и се прибира въ тържищнитв
помещения на халигв. Разстоварването се привършва къмъ 1—2 часа презъ нощьта или пъкъ
най-късно на разсъмваше. Въ б часа сутриньта за
почва тържната продажба на рибата отъ държавни
чиновници и най-късно до 9 —10 часа тя се привършва. колкото и големи да еж стоварените гра
мади отъ риба.
Веднага следъ продаванието на всеки купъ
риба, започва бързото пренасяние на продаденигв
количества съ помощьта на ржчни колички въ близКИГБ пом-вщения на риботърговцитв или пъкъ съ
помощьта на товарни автомобилни или конски кола
къмъ консервнигЬ фабрики разположени въ обширниятъ индустриаленъ кварталъ задъ тържището. За
да може оживеното движение на пешеходци, ко
лоездачи, ржчни колички, конски кола и камиони
презъ време на търга да се извършва безпрепятственно, стоварената риба се нарежда въ предната
часть на халите — къмъ кея, на една ивица широка
10 метра, като задната часть—край търговските
складове '— широка 7 метра, служи единъ видъ
като улица. '
Разтоварените презъ нощьта рибарски ветро
ходи на разсъмвание напущатъ басейна на новото
рибарско пристанище и се прибиратъ въ отреде
ното ГБМЪ старо рибарско пристанище, а параходитЬ преминаватъ отъ источниятъ — тьржищенъ —
кей на западниятъ кей срещу зданията на своите
параходни д-ва, кждето имъ се извършватъ необ-

ходимитв малки ремонти, поправки на мрежитв,
попълватъ се запаситв отъ вжглища, ледъ, прови
зии и др. и изобщо се приготовляватъ отъ работ
ниците на параходното д-во (но не и отъ своята
обслуга) за ново излизание въ морето. Въ приста
нището параходите престояватъ само 36 или 48
часа, веднага следъ което излизатъ въ морето,
каквото и да бжде неговото състояние, пъкъ ма
каръ и най-бурно.

; Новото рибарско пристанище въ Куксхафенъ, кеять на
параходните д-ва съ флотъ отъ рибарски параходи.
Фот. Н. Уов1.

Пренесената въ складоветв на търговците риба
• бързо се опакова въ кошове съ ледъ и до 3 часа
следъ об-вдъ на сжщия день се предава на разпо
ложената непосредственно задъ тържището товарна;
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рибна гара, отъ кждето натоварена въ специални
бързи рибни влакове тя се експедира въ прясно
състояние въ вжтрешностьта на страната, пъкъ
даже и въ чужбина, достигайки до швейцарските,
австрийските или ПОЛСКИТЕ пазари.
Следъ объдъ цементовиять подъ на праздНИГБ вече тьржищни хали, съ помощьта на силни
водни струи, отново се привежда въ пълна чистота,
за да приеме вечерьта НОВИТЕ количества рибни
богатства, които морето- ще изпрати.
Бързото развитие на риболовството, освенъ
оживената търговия съ прасна риба, е предизви
кало сьздаванието и силното развитие и на една
голема рибна консервна индустрия. По-рано въ
Куксхафенъ еж сжществували, макаръ и въ големъ
брой, но само обикновенни пушилни за херинги, а
днесъ се издигатъ 25 големи индусгриални завадения за консервиране, на риба, приготовлявание на
рибно брашно, рибено масло, рибна мась и т. н. ?*

брой 10.

сжществуватъ и три фабрики за ледъ, отъ които
едната, снабдена съ най-модернитЬ инсталации про
извежда огромни количества твърдъ кристапенъ
ледъ, съ когото задоволява ГОЛЪМИТБ нужди на па
раходното риболовство и рибната търговия. Отъ
Отъ тоя типъ модерни ледни инсталации сжщест
вуватъ всичко б въ ц-влия свътъ (2 — въ Германия
— Куксхафенъ и Геестемюнде, 2 — въ Англия и 2
въ Сев. Америка).
Но това не е' крайната точка въ развитието
на рибарскиятъ центръ Куксхафннъ, — моретата и
океаните еж достатъчно богати съ рибни запаси
за да осигурятъ и едно по-нататъшно развитие на
риболовството, и съ това още по-вече да уЕеличатъ
цвЪтущето благосъстояние на тоя крайморски градъ,
а покрай това да подобрятъ и общото стопанско
положение на германския народъ; — по настоящемъ и рибарското пристанище и рибното тър
жище въ Куксхафенъ наново се разширяватъ.

Н. Мишевъ.

ДИРЕКЦИЯ НА МОРЕПЛАВАНЕТО?
„Безъ общо ржководство, безъ обща основна -мисъль, ний ще
продължаваме да летиме отъ опить на опитъ. Требва ли да ни очудва,
че повечето отъ нашите началници въ тази область, дори и най-добритЬ, оставатъ безплодни ?..." (БългаритЪ и морето, сп. Морски Сго
воръ, брой I, год. I.).

Разхвърленостьта, въ която се намира всичко
това, което за сега изразява „нашата морска по
литика" подчертава най-убедително, еждейки по ре
зултатите, правотата на горната мисъль.
И наистина, няколко чиновника, разпръснати
тукъ-тамъ по разни, министерства и на които се
възлага, при случай, да се позанимаватъ и съ въ
проси изъ кржга на морската политика на стра
ната, чиновници безъ свръзка помежду си, безъ
общо ржководство, не могатъ да даватъ животъ
на такава държавна потребность като използва
нето стопанските изгоди, които морскиятъ брегъ
осигурява.
Яко въ България би имало до сега такова рж
ководство, не би изживевало своя охтичевъ жи
вотъ, безплоденъ за народното богатство, едно ху
баво начинание като Параходното ни Дружество,
не биха се намирали въ сегашното си неразвито
състояние нито риболовното ни дело, нито солното
ни производство I
Държавата почти не е спирала своето внима
ние върху въпроси изъ тази область. И виждаме,
че днесъ когато се явява втора инициатива за обра
зуване второ параходно дружество, между другите
мжчнотии, една отъ най-големите е липсата на
държавно морско законодателство. Малкото такива
зоконоположения, които сжществуватъ или еж не
пълни или пъкъ се отнасятъ до конкретни случаи
специални за 1-вото Б. Т. П. Д-во, т. е. тези законо
положения еж само договори между държавата и
Дружеството, нежели изразъ на държавна мисъль
или държавна насока по въпроса.
Поводъ за тези ми редове еж думите на министръ-председателя въ Народното Събрание, че
било възложено на компетентни лица да реорганизиратъ държавния механизмъ. Въ опасението си,

че и този пжть, както винаги до сега, морските
стопански интереси на страната могатъ да бждать
забравени, дългъ е да се припомни и на обще
ствено мнение и на компетентни лица, че България
още притежава свой морски брътъ, че е престжпление е да не се използва той за стопанското съ
вземане и развитие на страната.
'
А въ сжщность, твърде малко енуждно да се
направи за да се даде тласъкъ и животъ на дър
жавна морска политика. Разпръстнатите по разни
министерства сходни служби — (като напримеръ:
пристанищната служба, службата въ свръзка съ па
раходните дружества, морската, и ръчна полицей
ски служби, морски учебни заведения, риболовство,
риболовното училище и др.) — требва да се обединятъ въ една организация подъ едно ржковод
ство (името й не е важно). Сливането ще даде въ
резултатъ ползотворна работа, опростяване орга
низма имъ и следователно — икономии.
Ако съ тези неколко реда смея да спра вни
манието на отговорните среди върху повдигнатия
въпросъ, ще си позволя да имъ отправя и една
молба: когато ще решаватъ начина за стопанското
съвземане и развитие- на България, те да се оттърсятъ отъ българското отрицателно отношение
къмъ морето, и да се въодушевятъ силно отъ же
ланието да решатъ най-правилно сложения зъпросъ,
като потърсять използването на божия даръ въ
малката му още останала ни часть — нашиятъ воденъ брегъ.
Господа, Вий, на които е възложено да реор
ганизирате държавния ни механизмъ, не забра
вяйте, че правилното и пълно използване на при
родните богатства въ една страна е залога за ней
ното благоденствие и за нейната мощь.

Втората годишнина отъ списанието „Морски Сговоръ" н%ма да се изпраща по инерция
на старитЪ абонати. То ще се изпраща само на предплатилите абонамента си или издължилите
членскигк си вноски членове на Б. Н. М. Сговоръ за 1925 година.
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Картина оть По Поповъ.

Ем. Мутафовъ.

МОРЕТО ВЪ ПОЕЗИЯТА НА ИВ. ВАЗОВЪ.
... Две морета миятъ границите на нашата ро
дина. Тъ иматъ своя дЪлъ въ възраждането на
България, а българите еж отбъгнали бр-Бговетъ'
имъ. Само следъ освободителната война се стичатъ
въ крайморските градове и се нагаждать, да използуватъ материалните и духовни блага, които
морето крие въ неизчерпаемата си съкравищница.
Затова морето не е указало никакво влияние, ко
гато се е формиралъ свътозора и начина на жи
вота имъ. Ето защо животъть край море и на море не
е художествено възпроизведенъ въ нашата поезия.
Въ произведенията на Ив. Вазовъ има около
30 стихотворения, въ които морето се явява художественъ мотивъ. Не требва да се мисли, обаче,
че този мотивъ е можалъ да се развие на една
поетическа концепция, която да обхваща ролята на
тази полужива стихия въ живота на българитв.
Никога морето не се явило като синтезъ на кул
турно-историческия жйвотъ на българитЬ тъй, както
Балкана, напримвръ, въ поезията на Ботевъ и
Пенчо Спавейковъ.
Вълшебната чаровность на морето, разстлало
лазурна гръдъ до безкрайни далнини, е възбудило
възторгъ у поета, влюбенъ въ красотите на при
родата. И. Вазовъ, който обича отечеството си, съ
радость съглежда на източната граница „Черно
море се бунтува и СВ-БШЕЙ", а на югь:
„Корабътъ дреме. Тихи еж вълнитЪ,
; Спи Б-Ьло море въ нощний мракъ и хладь,
Въ небесний сводъ едни трепкатъ звездигЪ...
. . . . и огледватъ се солунскитЬ стени
Въ морскит* води". („Де е България ?" т. I, стр. 27.
„Македонски сонени" IX. X.).

Когато пъкъ съседигБ на България се нахвърлятъ съ злость, да я хулятъ; поегьтъ съ болка,
граничаща сь физически болежъ, се обръща къмъ
Черно, Б-вло и Синйо морета и ги зове да бждатъ
защитници на българите. („Подълъ-ли е българ-

скиятъ народъ", т. I, стр. 49). Но требва да се за
бележи, че това го прави не оть надежда, че твзъ
обширни стихии еж привлекли и развивать благо
датно СИЛИТЕ на нашия народъ; а просто защото
квма къмъ кого да се обърне въ момента, когато
и най-близкия братски народъ разврежда раните
на роба българинъ. (Стихотворението е написано
въ 1876 год.).
Възхитенъ отъ красотата на морето Вазовъ
открива ролята на мореплаването въ културния жй
вотъ : Лодка пори вълните, бори се съ вътрове, за
да догони други небосклони, за да открие нови
Колхиди, нови източници на богатства; нови селища,
нови градове, новъ миръ да застрои. Въ бурите
расте нейната младость, расте нейната мощь и на
дежда. Морето дава сили, на душите криле, за
полета на които граница еж небесата („Рало и
лодка", т. II, стр. 114). Чов-екъ очаква да види понататъкъ, какво ще произлезе, като се съгласуватъ
ролите на ралото и лодката. Но всуе, защото поетътъ се увлича въ романтични мечти, и морскиятъ
просторъ оживява: Въ глжбините зацарува Нептунъ, найади, тритони и сирени придружавать ко
раба. Пжтува той по Егея и предъ взора му възстава онзи древенъ миръ, който тукъ, на море, съз
даде една цивилизация съ влияние доръ до днесь.
Вижда Мполоновия храмъ и иска да се поклони на
бога („Егейско море", т. II, стр. 117), но корабътъ
не спира, лети и открива новъ миръ: „островъ
дивъ, гранитенъ". Свободната фантазия го пре
връща на царство на мечтите: покрива го съ
джбрави, градини, съ кристални потоци, населява
го съ нимфи и богини. На лимана му поставя два
страшни цербера, да пазятъ острова огь грижи.
(„Калопуло", т. II, стр. 118).
Настава нощьи картината се сменя. Въ нощьта,
тъмна като въ рогь, корабътъ плува въ хаоса широкъ, а едно око будно му премигва мило, благо-
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датно. То е фаръ, що свЪти за кораба тъй, както
едната надежда е божествения ржководъ на душа
останала безъ въра. („Фаръ", т. II, стр. 116).
Морето възбужда вълшебно такива пориви,
Че сьрдцето забравя суетливия день. Користьта и
злобата душатъ свободния чов-вкъ, борбата съ твхъ
е ужасна, но надъ морските вълни тв се превръщатъ на сънь. (т. II, стр. 123).
Въ поезията на Вазовъ само веднажъ морето
е символъ на ^кивотъ, кждето бучагь страсти. Всредъ
бури, фъртуни, пенести вълни и тъмни глжбини
плува чулнъ. Той не потъва, а все лети, лети. Въ
бой съ ВЪЛНИТЕ е смълъ — гмурне се, зарий се
Ц-БЛЪ и пакъ изкача надъ водата. („Нови екове" —
„Чулнъ" — стр. 57). Съ такива черти —г смътюсть,
упоритость въ борбата — които морето подхранва,
се отличава морякътъ. ТЕЗИ качества еж необхо
дими за творческа работа въ обществено-политическия животъ.
Тъй както си лети далечъ отъ бръта, вгледанъ въ гладката ширина на морето и въ -делфи
ните, които гонятъ кораба въ стремителния му
бъгъ, поетътъ дочува до себе, въ изненада, сладъкъ и звученъ езикъ. Именно една пътешестве
ница изъ Русия му заговорва на чудно хубавия и
страстенъ славянски езикъ, на койго, ириглася само
хармонията морска". („Славянски звукъ"). (т. II,
стр. 122). Вижда му се нъкакъ странно, че чува
славянски езикъ на открито море. Защо ли? На
какво може да се отдаде тази страность ? Не ли
на това, че българинътъ се е отчуждилъ отъ мо
рето? Да. И това въ едно време,, когато морето
подпомага да се развиятъ стопанските сили и сто
панската независимость на народите; когато ко
раби плуватъ безъ. страхъ по неговата ширь и разнасятъ културнитЬ придобивки въ най-отдалечени
страни; когато ц-влъ свъть общува презъ морета
и океани. Днесъ чов-вкъ е покррилъ вълните. Те
търчатъ по безкрийната далнина и разнасятъ упоителенъ хладъ само. Ни окото, ни умътъ могатъ
измери обширностьта и дъното на морето; все
пакъ морето сближава страните и за България би
извършило славното дъло : да й донесе чрезъ ко
рабите светло, бждаще. А презъ вековното робство
българигЬ на море не биха били забравени отъ
света. И тъй както еж въ непосредно съседство на
югъ и пр-Ько морето на западъ съ страни—(Древна)
Гърция и Италия (Римъ), които на море създадоха
една култура, паметниците на която пробудиха Ев
ропа отъ средневъковенъ сънъ и поставиха нача
лото на съвременната европейска цивилизация, из
вестна въ историята подъ името Ренесансъ; тъй
както България е въ непосредно съседство съ тазъ
култура, то тя не би останала необлъхната отъ
нея, не би останала незасегната отъ: нейното из
куство, което буди адмирацията на свъта. Яла само
ако българите не биха отчуждени отъ морето.
Както подъ пръкото влияние на слънцето при
родата се разцъвтява, тъй подъ прякото влияние
на гения се възражда и разцъвтява една страна.
Въ 1884 година Ив. ВазовЪ| опияненъ отъ
свободата, въ която България току-що б-в заживъла,
посещава Италия, страната на гениите и красотата,
на В-БЧНИТБ поети Данте, Петрарка; страната на
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нежните сонети. Той е възхитенъ отъ тазъ Италия:
отъ сърдития Везувий, отъ прекрасния Неаполъ,
отъ Помпей съ палатите глухи; той е възхитенъ
отъ вечния градъ съ Колизея, храмове и музеи на
изкуствата безсмъртни. А красивата природа и
въчно свъжитв творения на изкуството въодушевяватъ поета, и той е изказалъ възторга и любовьта
си къмъ творенията на красотата въ единъ цикълъ
пътни, които носятъ името „Италия". Кога се за
върна лъ въ родината си, издалъ ги — 1885 г. Въ
твхъ намираме следните красиви страници отъ жи
вота на и край море, допълнени отъ едно стихо
творение написано презъ 1888 година въ Одеса:
Красиво е морето, въ което „спокойно, сладо
страстно се кжпи небето". То зове чов-вка, „катъ
страстните обятия на н-вкоя сирена. (.Мечтание",
т. II, стр, 124).
Въ кристалната нощь, когато луната свъти, а
вълните плискатъ и люшкатъ на приспивка, корабътъ плува по синьо море. Ечатъ П-ВСНИТЕ на мо
ряци и възнасятъ човъка, а нътде една душа бди уне
сена и мисли го всредъ бури. („Нощь",т. II, стр. 111).
„Кога корабътъ се скри въ блъдний кржгозоръ,
Язъ дойдохъ на бр-вга и дълго, дълго
Изглеждахь морския просторъ.
Талазитв насамъ търчаха пЪнни
И съ ревъ разбиваха ми се отпредъ . . . .
. . . . дълго време на брвга стояхъ йощъ
и взирахь се напредъ, съ измокрено лице,
Като да чакахъ нЪкой да ми върне
Назадъ половината сърце".
(„Кога отплува", т. III, стр. 55).

Въ поемата „Синайска роза" (т V, стр 208)
морето се явява изразъ на социално негодувание
противъ гнусните продавачи";на людека плътьН' То
ги нетърпи и унищожава осквернителя, а освобож
дава неволника отъ робия, срамъ и тегла. Този
мотивъ не се е повторилъ.въ нашата поезия, но и
у Вазовъ той е замръзналъ въ зараждането си. А
то образътъ на морето, което потопява лодката съ
прекрасната Синайска роза, пленница на гаденъ осквернитель, за да я освободи и следъ това „въз
диша и реве по нея", този одухотворенъ образъ
би могълъ да се уясни въ една концепция, която
да бжде уникумъ въ нашата морска поезия. Из
глежда, обаче, че Вазовъ случайно е попадналъ на
тозъ мотивъ, та го необхваналъ въ всичката му
широта и глжбина.
Изобщо, за онъзи, които обичагь морето и
пазятъ бреговете му, поезията е запазила много
ценни страници Но Вазовъ не е можалъ да въз
произведе въ художествени образи живота на море
съ характерните му особености. Морето не се явява
въ творенията му като игра на въображението,
като поетиченъ образъ на една идея, безъ да се
смъта единичния случай въ „Чулнъ". А това се
дължи преди всичко на отчужденостьта на бълга
рина отъ тази полужива стихия, що открива вра
тите на всички страни.
Ив. Вазовъ обича красотата и величието на
природата, та въ дадения случай морето се явило
само красива обстановка за поетическите му меч
тания.
Варна, май 1924 г.

Презъ втората си годишнина списанието „Морски Сговоръ" ще има цветни корици. То ще
се изпраща само на тия, които еж предплатили абонамента си за 1925 год. Чпеноветъ на Б. Н. М.
Сговоръ ще го получаватъ безплатно, само ако еж издължили членските си вноски за 1925 год.
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П. Ст. Панчевъ.

ДУНАВСКА ПРИРОДА.
Бледнее изтокъ. Предвестница на зората — Ве
нера—трепти съ последните си лжчи. Иде топълъ лътенъ день, день свегьлъ що дава импулсъ на живота.
Ето и първигв пурпурни отбл-всъци на животворя
щото слънце. Полазватъ разноцветни слънчеви лжчи
надъ хоризонта, пронизватъ пепелявите облачни
кжлба, за да изл-взать още по-светли, още по-зла
тисти. Свежиятъ Дунавски въздухъ възродява всич
ко живо. До скоро сгушени въ зеления храстъ,
птичкигЬ отгатватъ хубавия день и изливать въ
чудно мелодична симфония СВОИТЕ мелодии,
Вървишъ унесенъ край брега, — неволно по
гледа ти мине по игривигк вълнички на големата
р^ка — Дунава, който незапомнено отъ кога шепне
своята монотонна пъсень. Прибъгватъ първигв лжчи,
пречупватъ се и блъствать като бисери въ ТВОИТЕ очи.
ОпрълитБ се за почивка на камения кей па
раходи, изпускатъ лениво сиви кълба димъ.
Часътъ 'е петь. Пристанището е тихо, само
бодрия на поста си стражъ, бавно и отмерено крачи
край величествената фигура на митническата сграда.
Сега всичко е онемяло, но следъ няколко часа само,
ще блика трескавъ животъ. Пристанище — входътъ
на културата и цивилизацията, изходътъ на стопан
ските произведения — дробовете на единъ народъ!
Наредъ съ великолепните Дунавски гиганти,
стои сгушено и малкото българско катерче Плахо
поглежда то къмъ чуждигв бъли лебеди, изпуща
черни . кълба димъ и трескаво се готви за пжть.
Едно продължително фу-у процепи въздуха, наруши
утрината тишина, отекна и се изгуби въ отсрещ
ната Дунавска низина. Следъ малко се заредиха
една следъ друга команди: — „Отдай лъви носови
вързла!" — „Малъкъ напредъ!" — „Пъленъ напредъ!" и малкото катерче задиш а тежко, тежко,
затрака весело малката му машинка и се понесе
срещу тихо течащигЬ води. Зашумя неговото витло
оставяйки.следъ себе си малки водовъртежи, като
че ли негодуваха ВОДИТЕ на вековния Дунавъ, но то
нехае и драще все напредъ. Отминаваме едно следъ
друго малки и големи островчета, които като, че
ли еж притаили дъхъ, готови да се понесатъ и. те
съ сребристите талази на севЪро-изтокъ. Но здраво
впили ногти стари кривостжблести върби, не ги пущатъ. Редятъ се едно следъ друго те въ безкрайна
върволица, приютени въ бащинъ скутъ, прегърнати
катъ галени деца отъ Дунава — стариятъ имъ баща.
Свърнешъ погледъ на лъво и виждашъ българския
брътъ. изправилъ гранитни си гърди, готовъ да
срещне ВСБКИЙ ударъ, който би се появилъ. Гордъ
и непоколебимъ се издига той високо, като че ще
литне въ ВИСИНИТЕ, въ противоположность на своя
братъ — низъкъ, срутливъ и мочурливъ — ромжнскиятъ бр-вгь. Минаватъ минути, часове, а катерчето върви все напредъ и сега, осамотено въ Ду
навските води, се чувства по-гордо, зеръ н-вма ги
другигБ гиганти, да му се надсмиватъ.

по сгржмния пжть къмъ реката, та дано,се тамъ
поразхлади. По-нагоре, рибари съ опърлени лица
превиватъ стройни си снаги и теглятъ дълга мръжа,
а още по-нагоре, тамъ далече, щастливеца рибаръ,
сияющъ отъ радость, превива вратъ надъ СВОИТЕ
въдици и едва повдига тежката моруна къмъ лод
ката си. Л малкото българско катерче драще все на
предъ. За мигъ прекжева се гранитната верига и
леко се спуща нейния склонъ, откривайки цвету
щата низина на Янтра. Лжкатуши тя окичена отъ
вси страни отъ свели своите клони върби, които й
шушнать некаква тайна. г\ тамъ въ полето нейде
ти се усмихватъ бЪлитБ кжщурки на малко спрътнато селце.
Усмихва ти се всичко въ тоя лътенъ день,
всредъ тая чудна Дунавска природа.
Отместя се огнения дискъ и бързо преваля на
западъ. Клони къмъ залъзъ слънце. Облени въ
пурпуръ, следъ малко въ злато, се групирать въ
чуДни форми надвисналите облачни кълба, тъкмо,
когато катерчето достига своята цель и отдаде котва
за да почине презъ нощьта.

Пладне е. Дървета свели СВОИТЕ листца, опалени отъ като че ли спръло се всръдъ небосвода,
огнено кълбо. Овчарь съ своите овчици свърналъ
Списанието Морски Сговоръ' е удобрено и препоржчано отъ Министерството на Народното про
свещение съ"окржжно № 447 отъ 9.1.1924 год. и отъ М-вото на Войната съ наредба № 22 отъ 1923 г.
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Увеличение дълбочината на каналите въ Русия.
Споредъ „Оепйга" (Германо-Руска компания за транспортъ) работата по увеличение дълбочината на
канала между Керчъ и Ени-Кале, а така сжщо и
на този отъ Мариополъ е вече свършена. И така
този воденъ пжть отъ Еркечъ и Еникале свързва
Черното море съ Азовското И позволява използу
ването на пристанището Мариополъ въ'по-големи
разм-ври за износа на жито. Споредъ съобщенията
на пълномощника на народния комисариятъ за
външна търговия тъзи канали въ областьта на Харковъ еж биле издълбани до 24 фута (7.30 м.) и
позволяватъ преминаването по тъхъ на кораби
които газятъ 22'/г фута (7 м.)

„Състезанията между Русенския Дунавски легионъ и
Варненския, морски легионъ, състояли се БЪ гр. Русе
на 4. VIII. 1924 г.
Фот. Дюранъ.

Прегледъ на корабоплаването ло Дунава презъ
1923 год РЪката Дунавъ, която преди световната
война беше еднакво важна за стопанския животъ
както на Германия, така и на двойната монархия,
биде обявена отъ „фабрикантите на мирни договори"
като интернационална, което имаше за следствие,
че до края на 1923 год. движението по Дунава е
намаляло съ ЗО"А>. Съседните р-вки на Дунава еж
затворени. Балканския Дунавъ е нервъ за живеене,
както за Германия, Австрия и Унгария, така и за
Ромжния и Югославия, обаче последните две дър
жави се стремятъ да разрушатъ този общъ животенъ нервъ и отстжпватъ терена на Англия и Фран
ция. България е притисната и не може да се мръдне,
стегната въ пръстена на малката Антанта. — Русия
все още не може да се съвземе отъ революцията
насамъ и съветската система не намира почвай
приложение другаде. Черното море и Дунава, както
И неговата делта се намираха по-рано подъ руско
влияние, а днесь французитв и англичаните мъкнатъ своя петролъ отъ Русия й еж станали госпо
дари и на Черното море. Сжщо и Турция се на
мира подъ този ужасенъ гнетъ. Но тукъ американ
ците спечехиха почва защото на ТБХЪ принадлежатъ петролните* басейни въ Месопотамия. Вм-всто
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да уредять плаването по Дунава отъ Сулина на
горе, Ромжния и Югославия еж го съсипали за де
сятки години. Връзката между Германия и Балкана
се влоши презъ 1923 г. много силно. Пазаря биде
наводненъ отъ чехСки и италиански стоки, защото
за жалость Германия требваше да преустанови
своя износъ. Играта на валутата принуди Унгария
и балканските държави да встжпятъ въ търговски
и индустриални връзки съ Чехословашко и Италия.
Споредъ една официална унгарска статистика немскиять транспортъ е отишалъ нацире съ бО^/о. Въ
това врема Унгария изнесе големи количества жито.
Изграждането на търговското пристанище въ БудаПеща, оказа голъмо благотворно влияние. Изгле
дите Унгария да получи отъ Англия единъ външенъ
заемъ, както и факта, че търговските преговори
съ Бохемия и Югославия вървъха добре, подобриха
стопанското положение на Унгария. Изграждането
на Буда-Пещенското търговско пристанище се особенно бързо оцени отъ французите, които тамъ
ще отворятъ СВОИТЕ големи мъста зл претовар
ване на петрола. И така петрола отъ Кюстенджа
за въ бждаще нъма да се прелива въ ТурнуСеверинъ, а това ще става въ Танковете на БудаПеща. Голъмата Антанта е по-добре настроена
спр-вмо Унгария, отколкото малката Антанта. Зат
варянето на съседнитъ ръки прави едно интерна
ционално движение по Дунава все още възможно.
Чехите искатъ да устройте отъ Пресбургъ за тър
говията единъ втори Гибралтаръ и по този начинъ
да направятъ невъзможно преминаването на Гер
мански и Австрийски стоки за Унгария и Балкана.
Изграждането на търговското пристанище въ Пре
сбургъ, както и увеличението на чехекия плавателенъ инвентаръ по Дунава, ще почне силно да се
чувствува още презъ идущите години. Даже и Ав
стрия е спечелила относно Германия мног.о теренъ.
Изъ_„Напга" № 12, мартъ 1924 п Превелъ: К. 3 .

Руското търговско мореплаване презъ 1923 го
дина. Изминалата се година донесена рускиятъ сто
пански животъ едно чувствително въздигане. Пълниятъ застой въ комунистичната епоха може да се
см^та за преодоленъ; съ цълъ ръстъ се възобновяватъ естествените сили на стопанството съ цъль
да го направятъ дееспособно, а въ особности да
съживятъ превоза. Тежката криза въ производ
ството естествено спъва това развитие обаче общо
взето тя не може да спре твърде чувствително об
щия подемъ на транспорта. Бавното темпо на въз
становяването на желъзопжтното дело допранася
твърде много за подобрение на търговското ръчно
и мореходно плаване, защото по този начинъ чис
лото на товаренитъ кораби се е значително увели
чило въ сравнение съ по-раншното. Руската външна
търговия се извършва по настоящемъ изключително
по море, докато пр-рано тя е ставала повечето и
презъ сухопжтнитв граници. Презъ миналата гогина най-оживени еж били Черното и Азовско мо
рета, въ чийто пристанища презъ първите 9 М-Б-
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сеца на 1923 г. еж влезни 842 чуждестранни и ПО
руски кораби. Следующата таблица ни показва
оживъването на рускитъ- пристанища.
Търговски кораби, идващи отъ странство презъ 1923.
Чужди страни

БЪпо море и Север.
Ледовито море

Руски

Нето
Число на
Число на
корабигь• тонажъ въ корабитт,
рег. тона

Януарий до Мартъ
Яприлъ — Юний
Юлий — Септемврий

. Нето
тонажъ въ
рег. тона

82
82
153

5213
92229
184682

5
7
25

5602
1575
3984

8
94
224

18901
147555
262817

8
18
33

24603
40500
46701

64
99
113

95985
169330
207041

1
6
7

532
7785
5351

1
1

32
32

104
175
78

20058
34106
20073

Източно (Балтийско)
море.

Януарий — Маргь
Лприлъ — Юний
Юлий — Септемврий
Черно и Лзовско
морета

Януарий — Марть
Лприлъ — Юний
Юлий — Септемврий

Стр. 13.

Кгмъ международенъ статутъ на моряците. Паритарната морска комисия свикана отъ международ
ното бюро на труда и състояща се отъ по-равно
число представители на корабопритежатели и мо
ряци и отъ двама членове отъ административния
съветъ на бюрото, се е занимала въ последната си
сесия съ редъ въпроси отъ морски характеръ.
Едни отъ ГБХЪ еж тия относно създаване на
международенъ статутъ на моряцигв и уреждане
на една инспекционна.служба по корабите. Въпросътъ относно фиксиране на работното време въ
търговсия флотъ се е отложилъ за идната сесия,
ПървигЬ две проблеми еж вписани вече въ
дневния редъ на 8-та международна конференция
на труда, 1926 год. Предъ видъ морския й харак
теръ, нтзкои отъ делегатите или технически съвет
ници ще требва да бждатъ компетентни по въпроса
и принадлежащи къмъ н-вкоя морска организация,
За пръвъ пжть България ще има случая да прати
въ конференцията лица запознати съ морското д-вло
и трудъ у насъ. Въ тая отъ 1920 год. тя не участ
вуваше понеже не беше още въ Обществото на
народите,

н. Н. — Женева,

Каспийско море.

Януарий — Мартъ
Лприлъ — Юний
Юлий — Септемврий

ТРАФИКА
въ германските вжтрешни пристанища презъ
1923 година е билъ:

Малки крайбрежни кораби отъ I до IX. 1923
Чуждестр. кораби
Число
Б-БЛО и Северно ле

Нето
тонажъ въ
рег. тона

Число

Нето
тонажъ въ
рег. тона

437
502

84624
18495

684
805

316502
523903

10334
4676

2270359
3827276

10105
4566

2245375
3321888

довито море] . .
Източно море . .
Черно и Лзов. моКаспийско море

Руски кораби

Въ продължение на този навигационенъ периодъ, съветското знаме се е разв-ввало въ при
станищата на Германия, Англия, Франция, Испания,
Португалия, Италия, Индия и др. „Декабриста" е
пропжтувалъ вече отъ създаването на съветската
република презъ Дарданелигв и Суезкия каналъ,
съ което фактическата блоката на Русия се смъта
за пробита и безъ значение.
Количеството на уловената риба въ България (въ
морето и рекитЬ) е следното:
Години

килограми

1920
1921
1922
1923

2,071,148
1,859,879
2,514,778
2,546,266

Презъ 1923 год. Варненското пристанище е било
посетено отъ следните кораби:
Националность
Български .
Английски .
Италиянски.
Холандски .
Французски.
Германски .
Гръцки . .

™$ий

Общъ тонажъ

193
80
98<
56
55
35
26-

791,366
144,187
176,978
80,558
106,440
44,133
11,641

Пристанища
2,500,000 2,200,000
Хамбургь (речното пристанище).
Диусбургь (пристанище на р. Рейнъ) 2,200.000 1,000,000
Берлинъ (по р. Шпрее и канала
къмъ р. Одеръ). . . . . . 1,700,000 1,173,000
Манхаимъ-Лудвигсхафенъ (на Рейнъ)
880,000
Щетинъ (по р. Одеръ) ,
742,000
Мюнстеръ (на р Емсъ) ,
708000
Козелъ (на горното течение на
486.000 1,200,000
р. Одеръ)
. . . . . .
408 000
Хермелингенъ (на р. Везерь) .
288000
Франкфургь на Майнъ .
253000
Хановерь (на р. Лайне) .
265,000
Кйонигсбергь (на р. Прегелъ) .
155,000
Бреслау (на р. Одеръ)
93,000
Пристанищата на Емсъ .
48000
Карлсруе (на р. Рейнъ) .
Еммерихъ (граничното пристанище
4,000.000 6,800,000
на р. Рейнъ)
. . . . .
Сжщото пристанище презъ 1922 г.
8,000,000
преди окупацията на Руръ
Шандау (граничното пристанище
700,000
287,000
на р. Елба)
Хохензантенъ (по р. Одеръ къмъ
531,000
Берлинъ)
1,164,000
Фюрстенбергъ (на р. Одеръ).
Бранденбургь (на каналната връз
1,154,000
ка Берлинъ—Елба).

З а б е л е ж к а . Горната статистика дава ясна пред
става за голямата роль, която играе корабоплаванието по
рТзКИГБ и каналигЬ на Германия въ нейниягъ стокообмтшъ.
Тая роль оше'по-силно изпъква, зко горнигЬ цифри се сравнятъ съ цифркгБ за трафика въ пашитъ две най-големи при
станища Варна и Бургазъ, презъ които общо взето се внасять (разтоварени стоки) не повече отъ 160,000 тона го
дишно и изпасятъ (натоварени стоки) едва 210,000 тона
сръдно. Следва, че нашит* две пристанища взети наедно,
при това обслужващи външната ни търговия, по своя трафикъ се подравнягь едва съ 12-тото по редъ германско при
станище, обслужващо само вжтрешната търговия, а именно
Бреслау, разположено въ горното течение на рЪката Одеръ.
Г. С
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Стр. 14.

Маслото отъ черния дробъ ка Херинга. Чрезъ
нови способи, чиито подробности още не ни еж из
вестни, единъ индустриалецъ отъ Нюфундлендъ, г-нъ
Ховлетъ, е сполучилъ да рафинира съвършенно
маслото отъ черния дробъ на херинга, което следъ
пречистването загубва миризмата си и запазва
единъ хубавъ желто-кихлибаренъ ЦВ-БТЪ.
Преди това почти ВСИЧКИТЕ черни дробове на
херинга се изхвърляха презъ сезона на ловидбата
и само една малка часть се употребяваше за из
карването на едно долнокачественно масло, което
зле се запазваше, имаше много тьменъ цвътъ и
много миришеше. Това масло впрочемъ много скоро
се разваляше.
Новиятъ продуктъ, който сега се поднася на
индустрията, напротивъ има всичките качества на
добро търговско масло и може да се сравни съ
най-добригв морунени масла. Между другите си
предимства, това масло е превъзходно, особено за
намазването на машини съ деликатенъ механизмъ,
на хронометри (часовници) и други морски уреди.
ИзпратенитЬ на Нюйоркските и Бостонскигв
заводи за масла и сапунъ — мостри, еж били много
добре приети. Въ мартенския брой отъ 1923 год.
на списанието „Сапаолап р15Ьегтап", отъ гдето за

емаме горнитъ сведения, се казва, че г-нъ Мортонъ,
главния производитель на моруново масло въ Бостонъ, оповестява, че идущата година ще напълни
50,000 варели съ масло отъ черния дробъ на хе
ринги, ако му се достави нужното количество суровъ материялъ, Цената на херинговото масло е
почти еднаква съ оная на моруновото масло или
50 до 70 цента за галонъ. Г-нъ Ховлеръ смъта да
инсталира два завода въ Вау ог ^апсю, единъ въ
5рппд<3а1е и четвърти въ оная мъстность, гдето
херингьтъ се окаже особенно изобиленъ.

Благодарение на добрия приемъ, който намери
нашето списание „Морски сговоръ" въ обществото,
стана нужда презъ годината да се увепичч тира
жа на списанието и да се приключи първата му
годишнина безъ дефицитъ. Насърдчени отъ морал
ната и материална подкрепа на всички българи
— у насъ и въ чужбина — които обичашъ море
то, редакцията взима всички мгьрки да се увели
чи и подобри втората годишнина на списанието,
безъ да увеличава цгьната му. Презъ втората си
годишнина „Морски сговоръ" ще излиза въ 4000
екземпляра, ще му се прибавятъ художествено
изработени цвгьтни корици и вгьрочтно ще даде
презъ годината единъ или два номера отъ „Мор
ска библиотека* безплатно на адонатитгь на
„Морски сговоръ0 т ъ ;редакцията.

Гл. Упр. ТБЛО на Б. Н. М. Сговоръ го препоржчва
на членоветЬ си и всички приятели на морската
идея. Романа струва 20 лв. На членоветв на Сгово
ра се отстжпва за за 15 лева. Тия отъ клоноветъ,
които желаятъ да си го набавятъ за своитъ биб
лиотеки и за членовегЬ си да внесътъ предвари
телно на касиера на Гл. Упр, ТБЛО необходимите
суми.
Въ^отдъла*,, Морски книгописъ" на*настоящата
книжка даваме една рецензия върху него отъ на
шия даровитъ младъ писатель Д. Т. Калфовъ, сега
сътрудникъ на печата въ Цариградската ни легация

ВТОРАТА годишнина отъ списанието .Морски Сго
воръ" ще се изпраща безплатно само на тия членове
отъ Сговора, които СА предплатили членския си вносъ
за 1925 год. Външните абонати, които не сд подновили
и предплатили абонамента си за 1925 год. сжщо ней а
да получават* втората годишнина на списанието.
Отъ Редакцията.
Пазачите на фара, романъ П. Л. Шишковъ е
подъ печатъ и ще излезе въ продажба наскоро.

Щ

(Превелъ отъ „Ьа Респе МагШте" Н. П. И.)

Ромънското правителство възнамерява да отда
де на концесия постройката на единъ плавателень
каналъ, който да свърже Букурещъ съ Дунава при
Олтеннца. Единъ германски индустриаленъ тръстъ
е изпратилъ свои инженери и специалисти за да
разучатъ проекта на самото место, а фирмата „Поленски & Цолнеръ — Берлинъ" даже е предста
вила вече своята оферта, споредъ която построй
ката на канала ще струва 60 мил. леи.
Канала ще бжде снабденъ съ най-модернигв
технически приспособления.}
Въ Букурещъ ще се построи модерно при
станище.
Г. С.

Съобщава се на членовегЬ на „Морския Сговоръ"
и приятелите на морето отъ нашата столица, че
бюрото .Вихъръ" (Булевардъ Дондуковъ № 91, телефонъ № 583) е въ връзка съ Главното Управи
телно ТБЛО на Б. Н. М. Сговоръ. Чрезъ това бюро
могатъ да се даватъ реклами за списанието и да
се набавятъ печатните издания на Б. Н. М. Сговоръ.
Отпечатани еж традиционните малки и голъми
календари на Б. Н. М. Сговоръ за 1925 г. Кален
дарите по художество и изработка надминаватъ
издадените до сега. Желателно е всЬки членъ на
Сговора да си ги набави. ГОЛЪМИТБ календари струватъ по 10 пв., а малкото календарче — 3 лв.

ВАЖНО ЗА МОРЯЦИ И ВОЕННИ
Продава се Енциклопедия на Морските и Военни науки
отъ Генерала отъ инфантерията Лееръ — на руски.
БЮРО „ В И Х Ъ Р Ъ " - СОФИЯ, ДОНДУКОВЪ 91.
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„ПАЗАЧИТЪ НА ФАРА.((
(Романъ оть^Пегьръ Я. Шишковъ).
Преди всичко романа, който г. Петъръ Шиш
ВСБКИ морякъ — и тв да си отпочинатъ, да си отковъ ни дава подъ горното заглавие е НЕЩО ново
дъхнатъ — и гЬ, като всички божи хора, да си
въ нашата художествена литература. Ново, защото
свиятъ топло уютно гнездо на сушата. Обзавеж
моряшкиятъ животъ не е бивалъ застжпенъ у насъ
дал» се добре въ широкото помещение на новия
отъ никого до сега. Тоя моряшки животъ не е изфаръ. Разправятъ си единъ на другъ преживели
вестенъ, не е биль изучзванъ отъ никого изъ на
ците, пълни съ любовни приключения. Колко много
шите писатели. Разбира се, мнозина отъ ТБХЪ СЖ
еж преживели наистина ГБ, които еж кръстосали
пжтували, може би не веднъжъ, по море. Но не е
почти Ц-БЛОТО земно кълбо! . . . .
достатъчно това. — Пиеръ Лоти, тоя тънъкъ хуФаръть, кждето еж отседнали е близу до
дожникъ и психологь, не. щ-вше да даде „Исланд
града. Не следъ дълго време двамата моряци се
ския рибарь" и „Братъ ми Ивъ", ако самъ не бЪше
запознаватъ съ две момичета — две другарки —
морякъ. Не цгЪше да ни предаде и трагедията на
работнички въ града. Тия две момичета ще бждатъ
затворническия, харемския животъ на туркинята,
занапредъ
ГБХНИГБ добри домакини. Ето — скоро
ако самъ, благодарение на н-вкакво изключително
вече щб се оежществи отдавнашниятъ имъ бл-внъ
за него благоволение, немаше възможность отблизо
— ще заживеягь и гв на сушата спокойно, без
да изучи въ тънкости живота въ харема. Сжщото
грижно — далеко отъ бури и корабокрушения . . .
може да се каже и заКупринъ — романа му „Дуелъ".
Но еждено ли е на моряка да свие топло
Самъ той е билъ офицеръ, действующъ офицеръ.
гнездо, завинаги да се откжене отъ морето? Да,
Героигв му въ „Дуелъ" еж живи хора — негови
може ли той, отрасълъ средъ морските стихии, да
другари отъ полка. Даже и имената на героигв
се помири съ тоя безцвътенъ, анемиченъ животъ
му, съ твърде малки изключения, еж сжщинскигв
на хората оть сушата ?
имена на визираните хора, ^
'•.'•'.<
И, евкашъ твхната еждбз е предопределена.
Да, за писателя — реалистъ е нужно, необхо
Обстоятелствата се стичатъ тъй, че т в требва да
димо самъ да види, да изучи, да преживее. Тогава
се впуснатъ отново по море. Тръгватъ. И намиратъ
е най-силенъ той.
смъртьта си нейде въ бездни ГБ на бушуващето
Г-нъ Шишковъ, миналъ почти всички етапи
море, надъ което еж отрасли.
на моряшката служба въ продължение на цели
Всичко въ романа е изнесено правдиво и пси
осемнадесеть години, познава добре, изтънко сре
хологически
обосновано. Лвторътъ, макаръ и да се
дата, въ която се разиграва действието на настоя
явява за пръвъ пжть на литературното поле съ
щия му романъ. Фабулата му, наистина, не е
тоя си трудъ, добре се «е справилъ и съ техни
твърде сложна, но затова пъкъ така добре издър
ческата страна на работата — нищо, което не лесно
жано развита отъ край до край.
се удава понекога и на по-опит нигв писатели.
Двама моряци, уморени отъ тежкия, непосил
Ние бихме желали по-скоро да видимъ напения моряшки животъ, заживяватъ на сушата, стачатанъ тоя оригиналенъ трудъ на г. Шишковъ.
ватъ пазители на единъ фаръ. На пжть е да се
Д. Т. Калфовъ.
оежществи най-сетне мечтата имъ — мечтата на

НовоизлЪзпи книги по морския спортъ.
5еде15рог1Ьйспегеь
Е т ЬепШасп
Вапс! 1. — „Ш1епсп1 \т Зе^еЬ*. — —.
_.„._..„- Йе5
—
5рог1зе&е1п тН Ьезопйегег ВегаскзкМ§ип§ цез 5е§е1п5 1ш Иешеп Воо1. Уоп Ог. /?. Ьоптапп. (Трето
издание, съ 104 страници и 101 фигура. Подвър
зана струва 3*50 зл, марки).
Вапс! 2. — ^ е Зе§еЦо11е". — Шп ЧУез^газег ипй Ка1&еЬег Ье1 йег АпзсйаЯипй УОП 5с1шег1Ьоо4еп. Негаизее§еЬеп уоп Уогз1апс1 екз ВегНпег К1ешзе§1ег —
УегЪалскз. (Ново четвърто попълнено издание, съ
197 стр. и 250 фигури въ текста. Подвързана
струва 4 зл. марки).
Вапс! 3. — „Оег АУапаегзе§1ег ай! Зее" — Иау^аНоп ап
Вога" УОП УасМеп.' Уоп С. Шппег, Вгетеп. (Пър
вото издание е изчерпано, сега се печата второ
издание).

Вапс! 4. — „Воо15 коп81шк1юн. Воо1зЪаи. Воо1згуреп\ —
Ете ЕшЮпгип§ т с!аз ДУезеп УОП 5е§е1Ьоо1 ипа"
8е§е1)асп1 ипа ете АпюКип^ гит Уегз1апйш$ Йег
Копз1гик«оп. Уоп Вг. Я. Ьоптаггп. (Второ изда
ние, подвързано, съ 120 стр. и 86 фигури, цена
3'50 зл. марки).
Вапс! 5. — .Оег НШзшоюг ш 5е§еГ]"асп1еп ипс! Воо1еп",
уоп Н. МеьШе — ВегНп. (Книгата е подшита, съ
148 стр. и 88 фигури. Цена 3 зл. марки; подвър
зана — 4 зл. марки).
Вапс! 6. — .Баз ВеШоо1". — Еш Мее^зег ипа Ка1. ^еЬег Шт АпзсЬатше, 1пз1апс1ЬаИип2 ипс! ОеЬгаисЬ
— уоп ОЬеппд. С. Е. Неутапп. (Съ 113 стр. и
84 фигури; цена 250 зл.,.марки, а подвързана
350 зл. марки).
Вапс! 7. — „РгакНзспе ЗеетаппзспаЙ 1йг МоюгЬооШтгег'.
уоп Н. МеоШе (подъ печап,).

МохогеспггГ ип<1 }аспт — ВШМотпек.
«
Вап<1 2. — ,Оаз Мо1огЪоо1 ипй зете Вепапй1ип§", УОП
Лп§. М. Н- Вауег. (6-то издание, 280 стр., съ 100
фигури; подвързана цена 4 зл. марки).
Вапй 5. — „ У о т Зеее^езеп", уоп ^п§;. Оеогд ЕтяаШ.
(Подвързана съ 120 стр. и 24 фигури, цена 2'5О
зл. марки).
Вапй 10. — ДазспепЪисЬ Ш Мот.огЬоо{з1йЪгегв, уоп
Вгипо МйИег. (Подвързана съ 160 стр. и 49 фи
гури, цена 3 зл. марки).
Вала1 11. — „Капи-Теспшк иий Капи-Зрой," УОП /п§. А.
ВйИпег. Е1п ТазсЬепЪисп 4йг Зрой— и. гури, цена
Каплтеипйе. (Подвързана съ 370 стр. и 167 фи4 5 0 зл. марки),
Вапй 12. — „Иаущапоп Юг Мо16гЬооггипгега, уоп Н Ме. уШе. (Подвързана, съ 116 стр., 27 фигури и 12
таблици; цена 3 5 0 зл. марки).

Вапдегтз МШгНсНе ВйсЬег.
1.
2.
3.
4.
5.

5рог1 ипд 5р5е1.
ЕшЮппше ш йег Зе^еюрой. 2 60 златни марки.
РйЬгег Юг РаййеШооЙапгег. 3 зл. марки.
Ш1егпсп1 1т Кийегп. 4 злг марки.
Ейегпипе йез Зсйшттепз. 4 зл. марки.
Ейга^гекЬез А*пее1п. 2-50 зл. марки.

За изписване на ННИГИТЬ отнесете се Д О :

Неггп Ч7а11ег Вап^еН, Ехрог! ипй Уейа^ЬисЬЬапсИипе
НатЬиге 8, Ооуеппо!.

Французски книги по морскигЬ
въпроси.
Издание на: (5оае1е й'ейШопз Оео^гарШдиез, МагШтез
е! Союшакз, 17 Кие ЛасоЬ (VI), Рапз).
1. Ч е пау|ге йе сотшегсе, раг У1с1ог Маигке, Зщетъш
рг1пс1ра1 йи Оеше тагШте. Егийе §епе1а1е, — Безспрпоп.— Еттепа^етепгз —СопзипсНоп—Ехрюь
Шюп 1923. (Книгата е съ много фигури и под
шита. Цена 22 франка)

~~^

^та~г

2. Кбзите" рга^ие Йе пау!дайоп/ раг А. Соизш, рго1еззеиг й'пуйго8гаргЛе. Ьоп§ соигз — РШзапсе —
СаЪо^ее. 1917. (Книгата е подвързана съ платно,
цена 13 франка).
3. ШАе-1Л6то\ге йи СарИа1пе. — Ш е з е1 1огти1ез а
Гиза§е йез ОШаегз йе 1а Маппе йе Сотшегсе, раг
В.АШеЬ, сарЦате ай 1оп& соигз. (Ново издание
1922 г„ подвързана съ платно, цена 1250 ф р ) .
4. <5шйе йез оигадапз е! Йе5 !етр€1е$, Йеих1'ете еЙ11юп, сопз1ЙегаЬ1етеп1 аи§теп4ее, раг Цоих, сарНаше
йе 1гееа1е. (Цена 10 фр).
5 1.е Шге Ьи Тетр5, тапие1 ргаияие йе те1еогою|»1е а
Гизаде йез таппз, хгайий раг М. Мад О1еой, рго1еззеиг ай Вогйа, раг РИг-Ноу, апйга1 (Цена 8 фр).
6. Ргегшег еЧбтепхз Йе р§спе тагШте е! йе паУ^аНоп,

а 1'иза^е йез е1еуе йи соигз тоуеп йез есо1ез рйтапез е* йез 6со1ез йе ресЬе йи ННога!, раг СоиЬапЬ
е1 [.аюьеиуШе. (Ново издание 1923 г. Подвързана,
цена 3*60 фр.; подшита 2 фр,).
7. \л РесНе еп т е г (Ошйе ргаг^ие йи респеиг ата1еиг)
Ро1550пз е! сгиз1асез. Еп^пз. Аррагз. МеЧпоЙез е!
рюсейез. БгоНз е1 йеуо!гз йи респеиг ата1еиг, раг
А. Ае Сазапоюе. (Цена 4 франка).
8. 1-е 5аиуе1аде тагШте, раг 1е сарНа1пе ай 1оп§ соигз
Етт. ВеЬгоззе. (Съ илюстрации, цена 5 фр).
9. 1.е Тгапзрог! йи Р01550П раг Уо1е йе тег, раг О. Ооаг^
§аескоп, т^бтеиг еп спе! йез Мшез. 1920. (Под
шита, цена 16 фр.).
10. МоНоп йе йгоИ тагШте ш1егпа1|'опа1, раг Е. Ап1гау&пез, а Гиза^е йез сапй1йа1з аих Ьгеуегз йе 1а
Маппе тагсЬапйе 1923. (Подъ печатъ).

Първо Дунавско Параходно Дружество „Австрийско"
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Сведения за двжиеието на експреситЬ, както |и крайбрежно пжтуващитв и товарни параходи се даватъ
оть параходнитЬ агенции на Д-вото въ Видинъ,'Ломъ, ОрЪхово, СомовИть, Свищовъ, Русе и отъ дружественото
преставитепство въ София.
.
. ,- .
Билети за пжтуване и запазване легла и кабини въ експреснит* параходи както и билети за пжтуване
по жел-взницата до споменатит* пристанища, се продаватъ отъ агенциигЬ, Дружеството за спални вагони и друт|гжествения представитель въ София СЯВН СТЯНКОВЪ (улица „15 Ное.-чврий" № 9; домъ „Банка за Народенъ
Кредить", Телефонъ № 858). Другаде не се продаватъ билети.
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бштща „Зора" ш п т ш Нешар. Ирокзв. Кооперация „Едниггво"—Варна.

