на Нар$йнвто Ч»*1?гШУУ'А«1 ЬЗ

ПРАВИЛНИКЪ
за морскитъ и ръчни ле гиони къмъ клоновете
на Б. Н. М, Сговоръ.
(Продължение отъ брой 2).

Независимо отъ фондове, клоновете вписватъ
18. На чело на всвка ч*-тс з избира по единъ
въ своите редовни бюджети — възможно по-голЪми
подглаватарь и единъ замг. .г.
подглаватарь.
кредити за сжщитв цели.
Подглаватаря ржководи ь. ^ешния живогь,
26. Яхтите, лодките и другитв спортни сред
упражненията, занятията, надбягванията и състеза
ства могатъ да бждать собственость на клона или
нията на своята чета. Той действува възъ основа
собственость на отделни легионери. Използуванието
нарежданията на главатаря и съответните пра
на едните и другитв спортни средства, както и
вилници. . . . .
-•
твхното пазение и подържание става съгласно съ
ЗамЪстникъ — подглаватаря замества шефа
ответния правилникъ за вжтрешния редъ.
на четата, когато тоя последния отсжтствува или
27. За награда при състезанията ' се давать
не маже да изпълнява своите задължения.
предмети или парични суми отпуснати отъ клоно
•19. На чело на всвко отделение се назначава.
вете на управ. твло- на Б. Н. М. Сговоръ, или
по единъ четникъ и по единъ замъстникъ — четпъкъ отъ нъкои други дружества, учреждения или
никъ на отделението. ТБХНИГЬ длъжности по от
институти (културни, професионални или спортни,
ношение на своето. отд-вление еж аналогични съ
но не и политически) или отъ частни лица.
тия на подглаватаритв. На чело на групите се
Клоноветъ които иматъ спортни легиони пред
назначаватъ десятници или за съответните видове
виждате въ своитв годишни бюджети суми за наспоргь кормчии или техни замъстници.
бавяние на особни предмети за награда или суми
Десятницитв и кормчиите лействузатъ възъ
за раздавание като награди.
основа на съответните правилници; тъ изпълняватъ
Знамето на Б. Н. М. Сговоръ или какво го и
нарежданията на своитв четници и подглавзтари.
да било друго знаме не може да служи за награда.
20. Главатаря, главатарката и подглаватаригв
28. За обслужване нуждигв на легиона клона
както и ТЕХНИТЕ замъстници се избиратъ отъ члепостроява отъ своитв средства необходимите при
новегЬ — легионери, а избора се утвърждава отъ
стани, хижи или помещения и др.
управ. твло на клона; при неутвърждавание на из
бора легионерите произвеждатъ нозъ изборъ.
29. Всички легиони иматъ едно и сжщр знаме,
— това на Б. Н. М. Сговоръ,
За главатари и подглаватари се избиратъ лица,
Знамето се носи само върху лодките, яхтите
които еж издържали успешно своитв изпити по
и корабите на клона, издигнато на носа или на
всички видове спортъ, които еж застжпени отъ ле
стожера. На кърмата се носи националното знаме.
гиона.
На сушата легионите нематъ и не носятъ никакви
21. ЧетницитЬ, десятницитв и кормчиите, както
'знамена, освенъ върху сградитв на клона, кждето
и твхнитв заместници се назначаватъ отъ глава
наредъ съ националното знаме може да се издига
таря (или главатарката) по предложение на съот
и това на М. Н. М. Сговоръ.
ветния подглаватарь и се утвърждаватъ отъ глав
ния ржководитель. За четници, десятници, и корм
30. Легионерите отъ всички клонове иматъ
чии се назначаватъ легионери, които еж се отли
следната носия, (форма): сини или бели моряшки
чили на състезанията и успешно еж издържали
ландки и панталони въ зависимость отъ сезона;
съответните изпити.
'
сини или бели моряшки шапки съ надписъ на лен
тата: „Б. Н. М. С. . . . . легионъ" (Варненски,
22. Като инструктори въ легиона могатъ да
Русенски, Търновски и т. н. легионъ); черни или
бждатъ привличани отъ упр. твло на клона,, съ
бели обуща. .','••'
или безъ заплата, и лица не членове на Б. Н. М.
Сговоръ, даже и чужди поданници. • .
Зз легионеркитв носията е: сини или бели мо
Инструкторите' не членове на Б. Н. М. Сгоряшки холандки; сини-или б^ли рокли; сини или
воръ въ никакъвъ случай не могатъ да се полбели барети съ сжщитъ моряшки ленти; черни
зуватъ отъ правата на членовете на Б. Н. М.
или бели чорапи и обуща.
Сговоръ.
• ' ,
.
.
Носията за' легионерите и легионеркитв при
23. Официалните състезания .въ легионите се
упражнения и състезания въ плавание е: пъленъ
извършватъ подъ ржководството на комисия, отъ
къпаленъ коетюмъ; цвъта на костюма ^а различ
оценители (жури), назначавана отъ упр. твло на .
ните легиони е различенъ избранъ отъ Упр. твло
клона.
на клона.'
При произвеждане на състезанията между два
Носията при упражнения и състезания въ грелегиона, комисията се състои отъ трима оценители . бание зиме,-е общата зимна носия (сини холандки,
отъ които едина се назначава отъ едина клонъ,
панталони или рокля, шапка или берета и черни
втория се назначава отъ другия' клонъ, а третия
обуща), л^те носията-е: тънка пътна фланела, ос
оценителъ, който е прецеедатель на комисията се
тавяща врата и ржцете, открити, бели панталони
избира отъ първите двама по взаимно съгласие.
(или рокли) и бели обуща- Цвъта на фланелата за
При състезания, въ които участвуватъ по-вече
различните легиони е различенъ, избранъ отъ
легиони, оценителите се назначаватъ
отъ
гл.
упр.
Упр.
твло на клона.
твло на Б. Н. М."Сговоръ.-1 - ; •./'..•-.; -,, - , ; . Носията при упражнението на всички останали
24. ЛегионитЬ нъматъ отдълна каса или от
видове спортъ е обиконовенната зимна или лътна
делно домакинство; и едното и другото еж общи
такава (указзна въ началото на параграфа).
за клона и легиона.
Носията на легионерите огь възрастната чета
25. Клонове, които иматъ къмъ себе си спорт
е синя или бела тужурка съ по два реда (по шесть)
ни легиони, основавате' особенни фондове за назлатни копеча; сини или бели панталони; черни или
бавяние на спортни лодки, яхти, уреди, спасителни
бели обуща; сини меки фуражки, съ кжеи черни
средства, и_т. н. „,
сенницй подобни на кастетъ, обаче съ твърди око*
Правилниците за тия фондове тр-вбва да бж
лоши итвърдй сенницй;; (подобни на военните фу
датъ утвърдени отъ събора (гл. 47. отъ устава). -ражки, обаче съ малки и меки периферии) съ знакъ

Б. Н. М. Сговоръ, поставенъ вмъсто кокарда на
меката часть отпредъ на фуражката. Лете фураж
ката се носи съ б^лъ чехолъ.
Носията на легионеркитъ- отъ възрастната чета
€ синъ или бЪлъ костюмъ, синя или бела мека
шапка, безъ всЬкакви украшения.
31. ЛегионеритЬ носятъ знака на Б. Н. М.
Сговоръ. За отличие отъ другите членове на Сго
вора, ГБ могатъ да носятъ и другъ специално летионерски знакъ, представляващъ знамето на Б.
Н. М. Сговоръ въ умаленъ видъ.
Забележка: легионерския знакъ ще се поржча
по образецъ, изработенъ или утвърденъ отъ Гл.
упр. тело.
32. Упр. гЬла на клоновете могатъ да вли^затъ въ споразумение съ други спортни организа
ции, за съвместна или задружна дейность.
Легионерите могатъ да влизатъ въ съюзъ съ
други спортни организации, като се представляватъ
отъ Управ. ТБЛО на клона и следъ като се получи
чгьгласието на Гл. управ. тЬло на Б. Н. М. Сговоръ.
33. Освенъ отъ настоящия правилникъ, леги
онерите се ржководятъ още и отъ следнитЬ пра
вилници. изработени отъ всЬки легионъ отъ съот
ветното Упр. тЪло на клона.
а) За вжтрешния редъ; регулирующъ изобщо
живота и дейностьта на легиона.

с

б) За упражненията на различните видове
спортъ и преминаванието на различнигЬ съответни
теоритични и практинни курсове.
в) За състезанията, надбегванията и за из
питите.
Тия правилници трЪба да почиватъ на след
ните принципи и положения:
а) Международните правила за предпазвание
корабите отъ сблъскване.
б) Международното морско право, обичаи и
традиции.
в) Общите принципи за водния спортъ въ
чужбина.
г) Общоприетите принципи въ българските
спортни организации.
д) Да не противоречатъ на устава на Б. Н.
М. Сговоръ или настоящия правилникъ.
34 За уреждание на Н-БКОИ въпроси отъ общъ
характеръ, третирани отъ правилниците предвиж
дани въ § 33 могатъ да се свикватъ конференции
било отъ Гл. управ. ТБЛО, било отъ нъкой клонъ
на Б. Н. М. Сговоръ.
35. Настоящия правилникъ може да бжде попълненъ или изм-вняванъ отъ Гл. управ. тъло или
Събора на Б. Н. М. Сговоръ, по инициатива на
Гл. управ. тъло или по предложение на нъкой отъ
клоноветъ, имащъ, къмъ себе си спортенъ легионъ.
(Край).

1

Читалнята ибиблиотекатанаБ.Н.М.Сговор
СА
ОТКРИТИ
въ една отъ стаигв на приземния етажъ отъ източното крило на Варнен
ската Девическа Гимназия отъ началото на м-цъ февруарий.
ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧИТАЛНЯТА:

СРЬДА — отъ 16 — 18 часа, С А Б О Т А — отъ 14 — 17 часа
ДЕНЬ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИГИ:

Отъ

СРЪДА отъ 16—18 часа.
читалнята могатъ да се ползуватъ БЕЗПЛАТНО всички желающи, а
отъ библиотеката само членоветъ на Б. Н. Сговоръ.
ОТЪ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪНц Б Н- И- СГОВОРЪ-

,л

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА
ВТОРАТА

зн
Г О Д И Ш Н И Н А (1925 Г О Д.) Н А СП И С А Н И Е

„МОРСКИ

СГОВОРЪ"

ИЛЮСТРОВЯНЪ ОФИЦИЯЛЕНЪ ОРГАНЪ НА Б. Н. М. СГОВОРЪ.
Презъ годината списанието ше даде на абонатитБ си 10 книжки съ отбрани
морски снимки, картини и най-разнообразенъ материалъ по морскигв въпроси отъ наши
и чужди писатели въ областьта на морето. КБКОИ отъ книжкитъ ше се придружаватъ съ
•безплатни приложения. Списанието ше излиза въ 4,000 екземпляра месечно, освенъ М-ЦИГБ
Юлий и Августъ. За абонаментъ се плаша:
Въ
Въ

България — 100 лева.
странство — 120 лева.

Отдъленъ брой — 15 лева.
На членоветв на Б. Н. М. Сговоръ, които еж. издължили напълно членскитв си
вноски за цъ\пата 1925 година списанието се изпраша безплатно. На всички останали
.абонати списанието се изпраща само следъ предварително платенъ годишенъ абонаментъ.

Иванъ Караивановъ — Варна
.

;

.

ул. „Аспарухъ" № 6 , —

Доставя всЬкакъвъ видъ железарски, дървени и други стро
ителни материали. Въ склада се намиратъ всички видове
колониални, манифактурни и технически артикули. :
Прави всвкакъвъ видъ доставки отъ мастни артикули и та,_10
кива отъ странство.

ELLERMAN LINES LIMITED
редовни 15 д н е в н и рейсове за и отъ 1-1Уегроо1, 5\\/апзеа,
London, Hull.
За сведения и навла:

Параходна агенция МЕТОДИЙ СТАНЕВЪ.
1—3

А. Е. С
Българско Електрическо Д-во
Плошадъ „Славейковъ" № 7, София
Кпонъ на НШЗЕМЕ1ИЕ Е1_ЕКТК1С1ТДТ5 (ЗЕ5ЕИ5СНЯРТ— ВЕКШ
Тепефонъ

№ 697.

м н в

Тепегр. адресъ: „Нпгемъ"

Извършва и строи водни и механически електро-централи за електрифициране на
градове, селища, фабрики, казарми, хотели, банки и пр.
ГРАДОВЕ: Провадия, Карлово, Севлиево, Своге и др. ,
ФАБРИКИ: Фабрика За шоколадъ Г№евъ, Текстилна фабрика Илия Г. Каловъ, Акц.
Текстилно Д во Андоновъ Й Михаиловъ — Сливенъ, Текстилна' Фабрика Димитръ Сараивановъ — София, Текстилна фабрика „Принцъ Кирилъ" на Иванъ Беровъ — Габрово и др.
БАНКИ: Българска Търговска Банка — София, Кредитна Банка — София.
Мина ПЕРНИКЪ трансформаторни постове и армирани кабели.
Постояненъ голЪмъ складъ на разни електромотори, динама, инсталациони материали,
абаджури. полюлей, настолни лампи, отоплителни тЬла и пр.
Строи електрически железници и трамваи.
Отд-Ьляне слабъ токъ. г
' ' '''
Проспекти и оферти се изработватъ при поискване безплатно.
Всвкога на разположение инженери.
!_10

!Б. Н. М. Сговоръ, поставенъ вместо кокарда на
меката часть отпредъ на фуражката. лете фураж
ката се носи съ бЪлъ чехолъ.
Носията на легионеркигЬ отъ възрастната чета
«е синъ ипи бЪлъ костюмъ, синя или бела мека
шапка, безъ всЪкакви украшения.
31. ЛегионеритЬ носятъ знака на Б. Н. М.
Сговоръ. За отличие отъ другигв членове на Сго
вора, гЬ могатъ да носятъ и другъ специално леггионерски знакъ, представляващъ знамето на Б.
Н. М. Сговоръ въ умаленъ видъ.
Забележка: легионерския знакъ ще се поржча
по образецъ, изработенъ или утвърденъ отъ Гл.
^пр.

ТБЛО.

32. Упр. гЬла на клоноветв могатъ да влизатъ въ споразумение съ други спортни организа
ции, за съвм-встна или задружна дейность.
ЛегионеритЬ могатъ да влизатъ въ съюзъ съ
други спортни организации, като се представляватъ
отъ Управ. твло на клона и следъ като се получи
-съгласието на Гл, управ. ТБЛО на Б. Н. М. Сговоръ.
33. Освенъ отъ настоящия правилникъ, леги
онерите се ржководятъ още и отъ следнитв пра
вилници. изработени отъ всвки легионъ отъ съот
ветното Упр. т-Ьло на клона.
а) За вжтрешния редъ; регулирующъ изобщо .
живота и дейностьта на легиона.

г

б) За упражненията на различните видове
спортъ и преминаванието на различните съответни
теоритични и практинни курсове.
в) За състезанията, надбягванията и за ИЗ
ПИТИТЕ.

Тия правилници трЪба да почиватъ на след
ните принципи и положения:
а) Международните правила за предпазвание
корабите отъ сблъскване.
б) Международното морско право, обичаи и
традиции.
в) ОбщитЪ принципи за водния спортъ въ
чужбина.
г) Общоприетите принципи въ българските
спортни организации.
д) Да не противоречать на устава на Б. Н.
М. Сговоръ или настоящия правилникъ.
34 За уреждание наГСЕКОИвъпроси отъ общъ
характеръ, третирани отъ правилниците предвиж
дани ^ъ § 33 могатъ да се свикватъ конференции
било отъ Гл. управ. твло, било отъ нЪкой клонъ
на Б. Н. М. Сговоръ.
. 35. Настоящия правилникъ може да бжде попълненъ или изм-вняванъ отъ Гл. управ. твло или
Събора на Б. Н. М. Сговоръ, по инициатива на
Гл. управ. твло или по предложение на нъкой отъ
клоноветк, има щъ, къмъ себе си спортенъ легионъ.
(Край).
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Читалнята и библиотекатана Б. Н. М
СА
ОТКРИТИ
въ една отъ стаигв на, приземния етажъ отъ източното крило на Варнен
ската Девическа Гимназия отъ началото на м-цъ февруарий.
ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧИТАЛНЯТА:

СРЬДА — отъ 16 — 18 часа, С А Б О Т А — отъ 14 — 17 часа
ДЕНЬ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИГИ:

Отъ

СРЬДА отъ 16—18 часа.
читалнята могатъ да се ползуватъ БЕЗПЛАТНО всички желающи, а
отъ библиотеката само членоветъ на Б. Н. Сговоръ.

4.

1

ОТЪ КпИЖОВНО-ПРОСВЪТНпЯ ОТДгЗЛЪ НО Б Н- И- СГОВОРЪ-

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА
ВТОРАТА

зя
Г О Д И Ш Н И Н А (1925 ГОД.) НА

„МОРСКИ

СПИСАНИЕ

СГОВОРЪ"

ИЛЮСТРОВДНЪ ОФИЦИЯЛЕНЪ ОРГАНЪ НА Б. Н. М. СГОВОРЪ.

Презъ годината списанието ше даде на абонатигв си 10 книжки съ отбрани
морски снимки, картини и най-разнообразенъ материалъпо морските въпроси отъ наши
и чужди писатели въ областьта на морето. НЪкои отъ книжкитЪ ще се придружаватъ съ
безплатни приложения. Списанието ше излиза въ 4,000 екземпляра месечно, освенъ М-ЦИГБ
Юлий и Августъ. За абонаментъ се плаша:
Въ България — 1 0 0 лева.
Въ странство—120 лева.
Отдъленъ брой — 15 лева.

'
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На членоветв на Б. Н. М. Сговоръ, които еж издължили напълно членските си
вноски за ц-влата 1925 година списанието се изпраща безплатно. На всички останали
абонати списанието се изпраща само следъ предварително платенъ годишенъ абонаментъ.

Иванъ Караивановъ — Варна
= = = = = ул. „Аспарухъ" № 6. = = = = =

Доставя всБкакъвъ видъ железарски,-дървени и други стро
ителни материали. Въ склада се намиратъ всички видове
колониални, манифактурни и технически артикули.
Прави всъкакъвъ видъ доставки отъ мЪстни артикули и такива отъ странство.

ELLERMAN LINES LIMITED
редовни 15 д н е в н и рейсове за и отъ Ъ1уегроо1, Змапзеа,
1_опсюп, Ни11.
За сведения и навла:

Параходна агенция МЕТОДИЙ СТАНЕВЪ.
1-3

А. Е. G.
Българско Електрическо Д-во
Плошадъ „Славейковъ" № 7, София
Кпонъ на НШЗЕМЕЩЕ Е1_ЕКТК1СП7\Т5 <ЗЕ5Е11_5Сг1НРТ—ВЕКШ
Тепефонъ № 697.

ммьм.

Тепегр. адресъ: „Нпгемъ"

Извършва и строи водни и механически електро-централи за електрифициране на
градове, селиша, фабрики, казарми, хотели, банки и пр.
ГРАДОВЕ: Провадия, Карлово, Севлиево, Своге и др.
ФАБРИКИ: Фабрика за шоколадъ ПЪевъ, Текстилна фабрика Илия Г. Каловъ, Акц.
Текстилно Д во Андоновъ и Михаиловъ — Сливенъ, Текстилна Фабрика Димитръ Сараивановъ — София, Текстилна фабрика „Принцъ Кирилъ" на Иванъ Беровъ — Габрово и др.
БАНКИ: Българска Търговска Банка — София, Кредитна Банка — София.
Мина ПЕРНИКЪ трансформаторни постове и армирани кабели.
Постояненъ гол-Ьмъ складъ на разни електромотори, динама, инсталациони материали,
абаджури. полюлей, настолни лампи, отоплителни гвла и пр.
Строи електрически железници и трамваи.
Отд-вляне слабъ токъ.
Проспекти и оферти се изработватъ при поискване безплатно.
ВсЪкога на разположение инженери.
1_ю
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ГОДИНА II
БРОЙ 3
Мартъ, 1925 год.
гр. Варна.

шМтт аа т\ттт,

Годишенъ абонамвнтъ
за България 100 лева
за чужбина 120 лева

Отдвленъ брой 15 лева.

Урежда
Книжовно-просвътния отдьлъ
Редакторъ:
САВА Н. ИВАНОВЪ.

Сава Н. Ивановъ.

ДИРЕКЦИЯ НА МОРЕПЛАВАНЕТО
И МОРСКИТЪ ПРОМИСЛИ.
„Българския Народенъ Морски Сговоръ апелира кьмъ всички дър
жавни и обществени фактори да се проникнатъ оть важностьта на поста
вения въпрось и да дадагь всичкото си съдействие за по-бързото съз
даване на проектираната Дирекция на морплаванието и морскигв про
мисли".
(Изъ Изложението на Гл. Упр. ТЪпо на Б. Н.
М. Сговоръ по повдигнатия въпрось).

Горниятъ апелъ на Главното Управително Твло
на Българския Народенъ Морски Сговоръ е намерилъ вече съчувствие и подръжка въ нашите
държавни и обществени ср-вди. Почти всички, които
държатъ въ ржцетв си държавното кормило —
управляющитв фактори, — а наредъ съ твхъ и опоЗИЦИОНИГБ представители въ камарата, еж се про
никнали напълно отъ важностьта на повдигнатия
въпрось, удобряватъ поетата инициатива на Мор
ския Сговоръ за учредяване Дирекция на морепла
ването и морските промисли и еж обещали съдей
ствието си за внасяне и прокарване въ камарата
готвещия се законопроекгъ за цельта. При все това,
току що завърналата се делегация на Б- Н. М. Сго
воръ отъ София, която бе изпратена за да под
тикне развитието на въпроса, е останала подъ впе
чатлението, че все още се намиратъ ОТДЕЛНИ лич
ности, които не само, че еж се отнесли индифирентно
къмъ повдигнатия въпрось за учредяването „Ди
рекция на мореплаването и морскигв промисли",
но даже се стараятъ да търсятъ доводи да оборятъ
целесъобразностьта на нейното учредяване и да отрекатъ очевидната й полза за народното стопанство.
Странно е действително, когато нашата дър
жава има нужда отъ икономии и когато съ учре
дяването на въпросната Дирекция, независимо отъ
стопанската й полза за страната, ще се реализиратъ
и такива, че се намиратъ добри българи, които да
отказватъ подкрепата си за това полезно начина
ние. Я колкото се касае за необходимостьта, навременностьта и ползата отъ тая Дирекция, струва
ми се, че тукъ нъма нужда да я доказвамъ: първо

защото тя е очевидна, и второ, защото тя много
добре и обстойно е изтъкната въ изложението на:
Б. Н. М. Сговоръ и ПОЯВИЛИТЕ се напоследъкъ ста
тии въ нашата преса.
Има ли нъкжде по свъта държава, която да
не е обединила или да не се стреми да обедини
сродните служби и промисли въ едно общо управ
ление ? Има ли нъкжде по света културна държава,
която да не е поставила на ржководнигв мъста
хора специалисти, които да познаватъ всестранно
подведомствената си служба?
Яко при уреждането на нашата държава преди
45 години ржководнигв фактори не еж били про
никнати отъ морската идея и еж направили една
неволна грешка като еж разпръснали морскитв
служби по различнитЬ министерства, требва ли сега,
когато на всички е ясна тази грешка, да не я поправимъ?
Представете си за моментъ, че преди 45 години
нашитЬ общественици, схващайки голямото стопан
ско значение на мореплаването и морските про
мисли, биха уредили въпросната .Дирекция", която
да обединяваше въ себе си всички сродни морски
служби, и че сега се е явила една организация,
която да иска да подготви общественото мнение за
закриването на това учреждение, като разкжса
връзката между морскитв служби и ги разхвърля
по ВСИЧКИТЕ министерства. Нъма ли това да пов
дигне негодуванието на всички здравомислящи еле
менти въ нашия държавенъ организъмъ?
По силата на сжщото, въ днешния моментъ,
при наличието на нашата действителность на из-

Стр 2.

. •.•

Год. II, Брой 3.

Морски

щата, когато Българския Народенъ Морски Сговоръ въ резултатъ на своята ползотворна до сега
работа иска да поправи и една грешка на мина
лото* която е отъ големо стопанско значение за
страната ни, не требва ли да бжде,ггодкрепенъ масово
пакгь отъ; всички здравомислящи елементи въ дър
жавния организъмъ на нашето отечество?
Полезностьта и економичностьта за държавата
отъ създаването Дирекция на мореплаването и мор
ските промисли, не може да се обори отъ никого
съ сериозни данни. Всички общественици ясно подчертаватъ това. ЕденичнитЬ мнения на отделнитъ;
заинтересовани личности, не требва да оказватъ
влияние на правилния развой на тоя въпрось. Об
щественото мнение въ никой случай не требва да
допустне това.
Днешното правителство готви вече единъ законопроектъ за учредяване „Дирекция на морепла
ването и морските промисли", въ която да се обеденятъ всичкитй сродни служби. Спореаъ него въ
тая дирекция ще вл-взать службите по пристани
щата, мореплаването, риболовството, солопроизводството, морската охрана.' морското законодателство

Въ пристанището на Созополъ.

и различните видове морски училища. Централното
управление на тая Дирекция ще бжде поверено
на специалистъ-морякъ съ висше морско образова
ни?, който ще може да насочи най-правилно и найрационално нейната ползотворна дейность.
Тоя законопроекть трЪбва да бжде внесенъ
колкото се може по-скоро въ камарата за да се
подложи на разглеждане и гласуване отъ просве
тените и мждри наши народни представители отъ
болшенството и опозицията. Два такива навременни
и важни за икономическото повдигане на страната
ни законопроекта — единия отъ 1919 год., а другия
отъ 1921 год — еж се спрели н-Ькжде изъ дълбо
ките архиви на министерствата. Тоя — третия проектъ за учредяване Дирекция на мореплаването и
морскитЬ промисли — требва най-после да се внесе
въ камарата. Това е единъ държавенъ въпрось отъ
голЪмо стопанско значение за страната ни и той
требва да стане непременно достояние на нароцнитв представители. Внесете законопроекта за учре
дяване „Дирекция на мореплаването и морскитЬ
промисли" въ Народното Събрание.
Варна, февруарий 1925 г.

Рисунка^отъ*Ял. Мутафовъ.

А. Маноловъ.

БЪЛГАРИЯ И РЕЖИМА НА ПРОТОЦИТЪ.
На 24 юлий 1923 г. се подписа въ Лозана отъ
страна на българските делегати, съвместно съ деделегатитЬ на другитЬ десеть държави, между които
и Русия, така наречената „Конвенция относно ре
жима на протоципиь", приета отъ нашето Народно
Събрание на 26 марть 1924 год., утвърдена отъ
Н. В. Царя и обявена въ „Държавния Вестникъ" —
брой 5 отъ 1924 г.
Тая конвенция не тр-Ьбва да остане вънъ отъ
вниманието на българската интелигенция, а още по
вече отъ вниманието на членовегв на Морския Сговоръ, защото тя непосредствено диктува на стопан
ското състояние на страната ни и ни подсеща още
отъ сега, щото при днешното положение на све
товните работи, да не разчитаме единствено на
морския пжть, а енергично и даже съ жертви, да
отворимъ пжть по Дунава нагоре, а не надолу и
до гдето е още време и при по-нормални условия
да създадемъ ново дебуше за нашитв произведения.
При разискванията, които еж станали въ Ло
зана за режима на Босфора и Дарданелигв, се
очерта старата английска и руска политика и безъ
да обръща внимание на новитв принципи, които ужъ
ще се прилагатъ въ външната политика отъ бол-

шевиците, рускиятъ делегатъ Йордански е подър"
жалъ просто и чисто старата теза на Петръ Вели'
кий и всички други следъ него руски императори»
съ погледъ за запазване надмощие въ Черно море
и още по-далечни желания за Босфора и ДарданелитЬ; а английскиятъ делегатъ Съръ Ръмболдъ е
застаналъ на гледището на Британската империя
отъ времето на Кримската война, приспособено за
съвременните условия и се е стремилъ да отблъсне
русите на северъ и да ги изолира по възможность
по-вече отъ Средиземно море,
Къмъ тая борба на Англия еж се присъеди
нили въ нейна полза всички велики сили отъ Лнтантата и разбира се, ний малкигв държави, гласа
на които е билъ почти безъ значение въ тия пре
говори.
Въ резултатъ на преговорите се е~*изработила
поменатата конвенция, която съ членъ първи осве
тява принципа на свободата на преминаването и
плаването по море и въздуха въ протока на ДарданелигЬ, Мраморно море и Босфора, които се
включватъ подъ общото название „Протоци",
Тая конвенция разглежда три главни поло
жения;
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а) въ мирно време;
б) въ време на война, когато Турция остава
неутрална и
в) въ време на война, когато Турция воюва.
И при тритъ тия положения минаването на
всички приятелски параходи и летателни машини
е свободно денемъ и нощемъ и подъ никой начинъ и в ъ никой случай не може да имъ се пречи,
стига те да не служатъ на неприятелите на Тур
ция въ време на война, .обаче нашето убеждение
и действителното положение на СВЪТОВНИТБ работи
ни показватъ, че свободата на Протоцитв ще се
запази само тогава, когато Турция не воюва или е
неутрална и когато великитв сили вкупомъ, или посилните отъ ГБХЪ еж въ положение на миръ.
Я извесгно е, че Турция много често вою.ва й
лесно реагира на най-малкото объркано положение,
поради което винаги тръбва да бждемъ готови да
посрещнемъ изненадигв.
Ний сме убедени, че ВСБКО нарушение на бал
канското равновесие или европейските работи ще
наруши напълно или отчасти свободата на Прото
ците, Н-БЩО което требва особно да се помни отъ
нашитЬ общественици.
Колкото се касае за прохода на военните кораби
и летателни машини презъ Протоцигв, то се спазватъ пакъ тригв посочени по-горе положения, съг
ласно които тоя проходъ е свободенъ въ такъвъ
размЪръ, щото силата имъ да се равнява на флота
на най-силната черноморска държава.
Това ограничение обаче не може да; нарушава
правата на воюващите, а следователно великитЬ
сили еж си запазили свободата, въ случай че воюватъ съ държави, които излизатъ на Черно море,
да вкарватъ каквито пожелаятъ сили и като след
ствие отъ това, по силата на тая военна необходимость свободата и неутралитета ще бждатъ на
рушени.
Стане ли обаче Черно море театъръ на военни
действия, трудно е да се говори за свободно пла-
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ване, низки навла и застраховки, нито така лесно
ще се решатъ да пжтуватъ търговските параходи,
тъй като рисковете отъ мини, подводници и др. се
значително увеличаватъ.
Както и требваше да се очаква, на Турция е
запазено правото да припятствува минаването на
ней враждебните сили, като й се разрешава да
остави въ Цариградъ базата на военния си флотъ,
а двата бръта на Протоците се демилитаризирватъЗа уредбата и спазването на конвенцията се
учредява въ Цариградъ една комисия подъ пред
седателството на турскиять представитель и членове
отъ Франция, Янглия, Италия, Япония, България,
Гърция, Ромжния, Русия и Сърбия, като всички
сили се задължаватъ съ всички средства, които ще
имъ посочи Обществото на НародитЬ, да бранятъ
осветенитв отъ конвенцията права, а особно това
ще се спазва, въ всички случаи, отъ Франция, Янглия, Италия и Япония. Казано по-накратко: тия
които евентуално биха нарушили конвенцията —
великитв сили отъ първа линия, — еж и пазачитЬ на
правата на Протоците, защото още помнимъ, че
великата война води началото си отъ войната въ
Триполи, която се запали не отъ другь, а отъ единъ
отъ главнигЬ пазачи — Италия.
Ний си позволяваме да обърнемъ вниманието
на управляющитБ ни кржгове да се отнесътъ съ
всичката сериозность къмъ състава на горнята ко
мисия и да представятъ България въ нея съ лице
напълно компетентно по въпросътъ, защото ний
сме най-близката заинтересована страна и правата
ни требва да бждатъ най-добре запазени.
* Съ тия кратки редове ний мислимъ, че освет
ляваме достатъчно обществото съ тоя важенъ за
отечеството ни въпросъ и че при едни евентуални
компликации ще можемъ да се справимъ съ поло
жението и намеримъ изходъ. като предварително
тия отъ които зависятъ еждбинитв на родината ни
си направятъ сметката.

Сава Н. Ивановъ.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ НА НАШИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ БРЪГЪ.
Черноморскигв брегове не еж еднакво изслед
вани въ геологическо отношение. Най-добре еж из
следвани въ това отношение севернигв и ИЗТОЧ
НИТЕ черноморски брътове отъ рускитв геолози
Яндрусозъ, Сокоповъ, Синцовъ и др. Нашиять чер
номорски брътъ не е напълно изслецеанъ. Все пакъ,
като се съпоставятъ изследванията на различни
учени, правени въ разни времена, можемъ да добиемъ една представа за нашия черноморски бр-Ьгь
въ геологическо отношение.
Съ изследванието на северно-добруджанскиять
брътъ се е занимавалъ главно професоръ К. Р.
Ре1егз, а съ приморските краища на източния Балканъ—австрийскиятъ професоръ Рг. Тои1а. Колкото
се отнася до южния ни черноморски брътъ — отъ
носъ Емине на югь — той е изследванъ най-напредъ въ геологическо отношение отъ А. Воие (само
около Бургазъ и Месемврия), а следъ това въ 1846 г.
отъ Н о т т а к е ^е Не11. Понеже скоро следъ пжтуванието си Нотгтшге бе Не11 се поминалъ, то не-

бележки и сбирки били проучени и използ
вани отъ Я. У1яиезпе1.
По-кжсно нашиять черноморски бр-Бгъ е билъ
изследванъ въ геологическо отношение отъ англий
ския капитанъ Р. Я. В. Зргай и австриеца Рег<1. V.
НосНз^ейег. Следъ ТБХЪ, придруженъ отъ покойния
вече известенъ нашъ геологъ Г. Н. Златарски, е
обиколилъ и изследвалъ бръта виенския професоръ
Рг. Тои1а, който въ последствие се е възползвалъ
и отъ даннитв на известния български археологъ
X. Шкорпилъ. Последниятъ, сега сжщо покойникъ.
е изследвалъ нъкои места отъ черноморския ни
брегъ и въ геологическо отношение.
Следующи по редъ еж изследвали нашия бръгь
— сръбскиятъ геологъ професоръ Жу,]'овичъ, а въ
1897 год. нашиять професоръ Г. Бончевъ. Сега,
заедно съ професоръ Г. Бончевъ, въ това отноше
ние рабоои и г-нъ професоръ П. Бакаловъ. Изучванията на г-нъ професоръ Г. Бончевъ еж изло
жени въ статията му — „Петрографски бележки за
ГОВИТБ
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черноморския ни бръгъ между носъ Емине и се
лото Кюприя" *), отъ кждето почерпихъ данните
за гореизложеното.
Българскиять черноморски брътъ се отнася
по геологическа възрасть къмъ: 1) Нвартернерна,
2) Терциерна, 3) Кредна система и 4) къмъ Еруп
тивна скали (едновремешни лави).
1. Квартернерната система е застжпена съ
младия си отдълъ алювий, който образува низките
части на брега до устието на Батовската река (между
Балчикъ и Варна), преградата която разделя езе
рото отъ морето при гр. Варна, устието на р. Камчия
и др. Край бр^га на западъ отъ гр. Месемврия се
намиратъ алювиални дюни (пъсъчни насипи). Те еж
едничките по величината си въ целото наше чер
номорско крайбръжие и представляватъ отъ себе
си единъ видъ малка пустиня. Повърхностьта на
дюните е неправилна и непостоянна, понеже е въ
зависимость отъ господствующитЬ ветрове. Отдел
ните по-високи насипи, особенно върховете имъ, се
менятъ постоянно. При по-силенъ вътьръ те се замъгляватъ отъ хвърчащия наоколо ситенъ пъсъкъ.
Морскиятъ и земниятъ бризъ постоянно люл-вятъ
повърхностьта имъ, като прехвърлятъ пЪсъка отъ
едно место на друго. Те преставляватъ отъсебе си от
лично съчетание за пъсъчни, слънчеви и морски бани.
2. Терциерната система е застжпена съ СВОИТЕ
млади образувания (миоценъ). По-гол-вмата часть
отъ черноморския брътъ се състои отъ техь. На
северъ отъ Стара-планина иматъ голъмо разпро
странение пластове, наречени споредъ една малка
вкаменена мидичка — „Зрашосюп". Въ тези пла
стове се срещать черупки на морски миди ,Рес1еп"
и на сладководни охлюви „НеИх". Надъ спаниодоНОВИТБ пластове излизать варовници отъ „Сарматския етажъ"; последнитъ- образуватъ и основата на
Добруджанската висока равнина.
Въ младотерциернить образувания до гр. Ме
семврия еж намерени вкаменени кости на разни
гръбначни животни, като: слонъ (МазюсЬп), Бшо*Ьегшт. Н1ррапоп, носорогь (Кгнпосегоз), хиена, ТЮленъ (Рпоса Се1о1пегшт) и др. При постройката на
железопжтната линия и при драгирането на Бургазското пристанище еж намерени два чифта долни
*) Вижъ — „Периодическо списание на Българското
Книжовно Дружество, книга ЬХ1, стр. 362, София, януарий
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челюсти и четири зжба — клика (дълги до 3 метра)
отъ слона Мазюсюп 1опд1гозгп5 и часть отъ долни
челюсти оть носорога Кгнпосегоз.
Стари терциерни образувания (еоценъ), харак
терни съ една морска окаменелость, която прилича
на леща или паричка — наречена Митти1Не5 (отъ
латинската дума питгтшз = пара), заематъ само
една ГБена ивица отъ бръта на Циганското заливче
при гр. Бургазъ.
3 Кредната система образува морския бр-вгъ
при края на Стара-планина. Пласговегв й еж мор
ски утайки, пъсъчници (богати ;съ сяюда)и синкави
глинести мерчелни варовници. '
4. Отъ еруптивнитгъ скали: сиенитъ, андезитъ др, се състои южния брътъ на Бургазския заливъ и продължението му къмъ Цариграпъ. Ска
лите принадлежатъ на подбалканската еруптивна
зона, която завзема страната между Бургазъ и Ямболъ. Сиенитъ се намира на бръта до Созополъ
(при с. Св. Никола) и на върховете Бурганъ и Ченгеръ до с. Кюприя. Яндезитътъ образува остана
лата часть на бръта. Въ скалите на върха Бакърлъкъ (на юго-западъ отъ Созополъ) се срещать
медни и оловни руди.
Еруптивнитъ скали еж подействували за изди
гането на Стара-планина чрезъ нагъване. Това нагьване се е довършило следъ утайването на старотерциернитв (еоценови) пластове. Последньото се
доказва отъ намирането до село Гьозекенъ и носъ
Емине, кждето е края на -Стара-планина, конгломе
рати, състоящи се отъ обли камъни въ които се
намиратъ нумулити: облите камъни еж споени по
между си сь циментъ, въ който има материали на
еруптивни скали като: авгитъ, магнетить и др. Пла
стовете на Еминския носъ еж изправени почти вер
тикално (отъ нагьването). Вертикалното положение*
на пластовете личи много добре и подъ водата,
когато се пжтува съ водохвърчило при ясно време
и тихо море. Общото направление на пластовете е
отъ изтокъ къмъ западъ.
Нашиятъ черноморски брътъ около Василико
и Яхтополъ чакъ до турската граница (устието на
Ръзовската р-вка) още не е добре изученъ. До кол
кото е известно, той се състои отъ младотерциерни
и кредни образувания," а така сжщо и отъ еруп
тивни скали.

Василико и върха Папия, гледани отъ морето. -

Бургазско пристанище, корабъ „Строги"
27. IX. 1924 год.

Фот. Г. Цапевъ.
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И. Б. Скрежинъ.

ГРАДЪ ВАСИЛИКО.
Следъ балканската война на България се да
доха градовете Малко Търново, Василико и Яхтополъ, а сжщо и бръгова линия оть Черно море,
дълга около 20-30 морски мили. На тая брегова линия
еж разположени Василико и Яхтополъ, а М. Търно е навжтре въ сушата, 60 километра на западъ.
Градоветв Василико и Яхтополъ еж играли важна
икономическа роля въ Турската империя, но съ
преминаването имъ въ България, тази роль много
се е изменила. Градъ Василико е опредъленъ за
административенъ центъръ на околия, въ която
спада и гр. Ахтополъ. Това обстоятелство е помог
нало на гр. Василико да се повдигне и засили и да
остави надире гр. Яхтополъ. Освенъ това послед
ния градъ преди европейската война е билъ опожаренъ и това още по-вече го е отслабило и дало
по-силенъ тласькъ на засилването на гр. Василико.
Въ турско време те еж се надваряли съ икономи
ческата и културната си мощь, но днесъ Взсилико
има въ тия две области първенство. Това първен
ство расте и ще расте, а ако единъ день се на
прави и пристанището му, първенствующето му
значение ще се осигори за винаги. Градъ Василико е
разположенъна Черно море югоизточно отъ Бургазъ на разтояние 49 мили; по сухо това разтояние
е 86 клм. Отъ Созополъ разтояние.о по море е 30
мили, а по сухо 45 клм. Ахтопслъ е на югь 10 мили
по море и 15 клм. по сухо. Залива на Василико е
малъкъ и е отворенъ на североизтокъ. Вследствие
на това североизточните в-вгрове докарватъ въ за
лива големи вълни и го правятъ не вевкога гостоприеменъ за параходи и ветроходи.2) Знайно е,
че Черно море на дължина е рлзположено малко
североизточно. Затова североизточните ветрове,
като духатъ по цълата му дължина, каратъ въл
ните по тая дължина чакъ отъ рускигв брегове и.
ТБ доспиатъ до нашите прибръжия досга големи
и силни. Тия големи мощни вълни биятъ съ грамад
на сила и шумъ нашигв брегове, а сжщо и цълото
западно крайбрежие на Черно море. Вследствие
на това мореходство презъ време на тия вълнения
е много затруднено.
Когато тия вълнения буйстватъ, залива на Ва
силико прилича на кипяща бездна и влизането въ
него е почти невъзможно. Даже и при поослабнало
такова вълнение, мжчно се влиза въ него. Не единъ
пжть се е случвало параходъ дз идва до залива и
пакъ да се връща обратно въ Бургазъ, поради
невъзможность да влезе въ него Ако некой храбъръ
капитанъ се реши да влезе въ такова време въ
залива и закотви парахода си тамъ, той е принуденъ пакъ да се повърне; защото отъ бръга не
може да отиде лодка до парахода.
Бурното море около града и въ открития заливъ не веднажъ е изхвърляло лодки, вътроходи.
малки параходчета, моторни платноходи, шлепове и
разбити части отъ плавателни еждове.
Голъмото вълнение презъ 1921 г. ще остане
паметно. То погълна отъ; бръга на Василико въ
дълбините на залива моторната 6—7 тонна лодка
„Лебедъ". Въ скалитв до южната махала на града
изхвърли шлепа „Темрюкъ", големъ колкото па*) Една морска миля е равна на 1852 метра:
*) За да стане всЪкога гостоприеменъ, необходимо е
да се защити искуствено съ вълноломъ.

рахода „София" на Българското параходно дру
жество. По южно отъ тая махала, на около 2—3
клм., изхвърли едно катерче. Северно отъ града(
въ мъстностьта „Караачъ" изхвърли италиянския
катеръ-ремаркьоръ, който е ремаркиралъ за Кюстенджа шлепа „Темрюкъ". Още по на северъ, въ
мъстностьта „Урдовица" изхвърли единъ голъмъ
руски моторенъ платноходъ.
Колкото, обаче, залива е негостоприеменъ въ
бурно връме поради своята откритость, и липса
та на изкуствено пристанище, толкозъ по-вече е
приветливъ въ тихо. Водата му лъщи като огле
дало, или пъкъ се дипли като сидефена, голема
постеля. Нощно време, при луна, водата прилича
на играюще злато. Я когато е съвършено тъмно и
водата е тиха, мъртвозаспала, ако хвърлишъ камъкъ, ше видишъ какъ падането му ще се осияе
съ синкава светлина, която концентрично ще се
пръсне и загасне наоколо; тая свътлина е отъ
милионите микроскопични морски светулки и на
наученъ езикъ се казва фосфоресценция.
Залива е съ каменисто и плочасто дъно и не
задържа КОТВИТЕ на корабите добре. Ето защо
Бургазското пристанище е поставило въ залива една
голема шамандура съ яки и тежки котви, за която
се завързватъ параходи и вътроходи, при нужда.
Залива е широкъ при рхода си около 1 клм., но
вжтрешностьта му е малко по-разширочена. Дъл
бочината му е къмъ южната му часть и има тия
измерения: най- дълбоко 8Чг м. и къмъ бреговете
(отъ двегв страни на най-голъмата дълбочина): 7 м.,
4 м., 3 м., 2 м.. 1 м.
Приложената карта дава ясна представа за
залива.

На северната му часть, до новия-'кварталъ, е'
пристанището. То е естествено.-Бр^га тамъ-е'йаровито-каменистъ и отвесенъ, а дълбочината'3 •метра. •
Ветроходи,' лодки и мотори въобще плавателни еж-'
дове въ водоизмъримость до 30 тона, идватъй се*
долепятъ чакъ до него; ••но ПО-ГОП-БМИТБ - спирать
навжтре.

Стр. 6.

Морски Сговоръ

Въ недалечно бждаще залива ще бжде защитенъ съ яка'стена-вълноломъ, както е показано на
картата и ще стаке уютно пристанище, което ще
дава убежище на корабитъ и въ най лошо време.
Залива може да приема параходи съ 5 метра
потжване", но не и по-големс.
Дъното на залива е чисто, по плитковинитв
обрасло сь морски треви и тукъ-тамъ, въ посока
къмъ пристанището, запълнено съ откжсчати го
леми камъни, коиго сега пречатъ на параходите да
маневриратъ, но лесно могатъ да се изчистятъ.
Въ пристанището при добро време ицватъ безъ
всЬкакво разписание ветроходи, а само веднажъ въ
седмицата, въ ср-вяа, параходъ, който извършва ре
довна пасажерска служба. Но парахода годишно
едва може да направи 40 рейса, защото зиме го
лемите вълнения нз му позволяватъ да идва всека
седмица, поради~малкия му тонажъ и незащитеното
пристанище.
ШГ

Василиковскиятъ носъ (нось Лимносъ) 1924 т. Фот. Г.Щапевъ.

Единъ василиковски гражданинъ има една де"
сеть тонна моторна лодка; тая лодка улеснява пре"
воза на стоки между Бургазъ и Василико, а сжщо
и пасажерското пжтуване. При хубаво време тя отива
До Бургазъ и обратно 1—2 пжти седмично. Тая
лодка тази година игра важна роля при започващето се риболовство въ Василико, за което подоле ще говоримъ.
На двата бръта на залива е разположенъ града.
Най-напредъ града е билъ на южния брегъ, но
едно нещастно опожаряване на града въ турско
време, е накарало жителитъ му да си 1п6строятъ
кжщи на сеаерния бръгъ, който е по-равенъ и съ
южно изложение. Тази часть на града се нарича
„НОЕЪ кварталъ" и е построена по планъ съ прави
улици въ шахматовъ редъ, а другата — „старъ* квар
талъ" и е съ криви улици и безъ никакво благо
устройство. Въ бждаще града ще се прем-всти по
степенно въ новия кварталъ, а стария кварталъ ще
се унищожи. Кжщитъ въ двата квартала еж паян
тови и обковани отъ вънъ съ дъски, та отдалече
изглеждатъ черни и неприветливи. Т Б еж почти
безъ дворища и отъ улицата се влиза направо въ
гЬхъ. За живеене еж полуудобни. Мчсивни здания
има само 3 - 4: въ новия кварталъ — Околийското
управление, митницата и единъ дюкянъ, плюсъ 2
кжщи, а въ стария — бившия турски затворъ и
още едно здание, но-и дветв тия постройки еж* на
срутване.
Въ новия кварталъ еж всички околийски уч- :
резкдения, прогимназията и основното училище;
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тамъ ЖИВ-БЯТЪ чиновници и граждани и се държи
чисто; тамъ има и по-добре уредена чаршия.
Стария кварталъ е населенъ съ бежанци отъ
Тракия, земледълци. Вследствие на многото добитъкъ, той не може да се държи по-чисто отъ но
вия, но понеже е построенъ на високо и удобно
место, тамъ не става такава непроходима каль зиме.
както въ новия и съ това преимущество той стои
по-горе отъ новия* Въ този кварталъ има тоже пър
воначално училище, 2 - 3 дюкяна и една бозаджийница.
Населението на града въ турско време е било
гръцко, но следъ балканската война то се е изсе
лило въ Гърция и мъхтото му сега е заето отъ бъл
гари бъжанци изъ Тракия, преимуществено отъ се
лата Пенека и Урумбелий- Жителите се занима ватъ
съ дърварегво. вжглищарство, търговия, земледЪлие, лозарство, риболовство и чиновничество. На
пристанището се складиратъ големи количества дър
вени вжглища, които се изнасятъ презъ ц-влото лЪто
съ ветроходи за Турция. Тия дървени вжглища и
малко количество дърва съставляватъ за сега из
носа на града. Огъ 2 години обаче, три групи граж
дани се сдружиха и купиха 3 чифта риболовни
лодки (аламани) съ мрежи за паламудъ, торуци,
скумбрия и хамсия. Презъ тия две години тъ нало
виха кржгло 50,000 паламуда, които тоже се изне
соха и продадоха въ Бургазъ отъ 25 до 45 лв.
чифта.
Тия три групи рибари, яко свързани помежду
си, съ гол-вма енергия започнаха тая нова за бъл
гарина професия и неуморно работятъ за разши
рението и усъвършенствуването й.
Но пжБма пречка срещатъ въ бурно време
въ неустроеното още пристанище и съ нетърпение
очакватъ подобренията, които се проектиратъ да
се направятъ.
Тия сжщитъ- завършиха есенния ловъ на па
ламудъ не особено изобилно, поради настжпипигв
бури и сега трескаво се готвягь за прол-Ьтния риболовъ на чирузъ.
Вноса въ града съставляватъ малки коли
чества колониални, манифактурни и железарски
стоки за нуждигЬ на гражданите к жителите на
околията. Вниса се сжщо и брашно, защото маст
ното производство е слабо и не може да изхрани
населението. Обработваемата земя е около 6ООО
декара, но е слабо плодородна. Лозята еж около
250 декара, но постоянно намаляватъ, защото филоксерата ги унищожава.
Населението на града е 1670 души и живЪе
въ 337 кжщи. Но е подложено на злокачествена
малария, която взима много жертви.
Климата е морски, съ сухо горещо л^то, дълга
топла и дъждовна есень, умерена зима и суха
студена прол-вть.
Вода за пиене се взима отъ една чешма, 2 —3
кладенеца и 2 извора. Тая вода е варовита, не
особено вкусна и не много .изобилна, особено лъте.
И всичката е далеко отъ жилищата, та се носи съ
кобилици й саки, но трудно е, а особено зиме. ко
гато се разкаля.
МорскитЬ бани на града еж при двата квар-,
тала. На новия кварталъ банята е въ северния заI ливъ, а на стария — въ южния. По-хубава е банята
; въ новия кварталъ, защото п-всъчния плажъ подобре се нагрява отъ слънцето и е по-сухъ. Л-вте
I тия бани се използватъ само отъ МЪТТНИТБ жители,
защото вънкашни хора не идватъ,
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Града е заобиколенъ отъ НИЗКИТЕ хълмове на
Странджа планина, обрасли съ млади гори Въ тия
гори се въдятъ зайци, вълци, чакали, диви свини,
сърни и много ръдко рисове. Въ тия гори вирее
и единъ р-вдъкъ храстъ, Зеленика нареченъ, който
никжде другаде въ България не се срещз. Тоя
храсть расте на свнка, подъ ГОЛЪМИТБ дървета ;
има разкошни дълги листа, които въчно еж зелени
и които, натопени въ вода, траятъ свежи 6—8 ме
сеца. Цъвти презъ м. май въ хубави виолетови цвътове на кичури.
Двата квартала на града еж разположени на
малки полуострови. Растоянието помежду имъ е 1уг
клм. Помежду имъ протича пресъхващата лъте
ръка „Черна вода" (Мавронеро), а на югъ отъ ста
рия кварталъ — ръката „Лисово дере", която лете
тоже пресъхва. На тая ръка има 3 воденици, които
работятъ само зиме.
Въ града има 2 малки моторни мелници; има

и неколко вътърни' воденици, но • ТЕ еж разва
лени. Жителите на града еж пъргави и работни и
се стремятъ да разхубавятъ и обогатятъ града. Града
е много старъ и въ околностьта му се намиратъ
древни развалини. Южно отъ него се издига Странд
жанския връхъ Папия, високъ 5-^600 метра, който
служи на мореходството за добъръ упжтвачъ. На
самия върхъ се намира древна развалина, която
местното население на шега нарича Настрадинъ
Ходжова воденица.
Околностьта на града е живописна и богато
обрасла съ млади джбови гори.
Но всичко: сгради, земя и гори е безстопан
ствено и стопанисването за сега е отъ държавата.
Обаче единъ день тя ще го раздаде въ собственость на населението и общината, и тогава града
бързо ще се поднови и напредне.
Василико, 26. XII. 1924 год..

Разрушението на ромънския мосгь при Рахово отъ
унгарскитЪ монитори презъ 1917 год.

НАСТОЯЩИЯ И БЛДАЩЪ ВОЕНЕНЪ
ФЛОТЪ НА ЮГОСЛАВИЯ.
Отъ известно време насамъ общественото мне
ние въ Югославия, безъ разлика на партийни убеж
дения, доста сериозно се занимава съ въпроса за
създаването на воененъ флотъ, благодарение само
на силната пропаганда, предприета отъ членовете на
Морското сдружение. Цълия печатъ публикува ста
тии и морски проекти, изказвайки мнение като какъвъ да бжде първоначално състава на този флотъ.
Повечето отъ проектите за сега се ограничавате
съ създаване на единъ воененъ флотъ, способенъ
да защищава"само крайбрежието, но споредъ мне->
нието на некои морски капацитети, тия проекти въ
последствие ще требва да се разработятъ и да
иматъ по-широко приложение.
Въ Сърбия напоследъкъ се е о'разувалъ единъ
националенъ комитетъ, който да има за цель да
ратува чрезъ пропаганда и печата за създаванието
на воененъ флотъ. Този комитетъ тъй нареченъ
„Адриатическа стража", има почти въ всички цен
трове на кралството клонове, които събиратъ волни
пожертвувания чрезъ ниродна подписка и отъ су
мите на които се образува общъ фондъ за създа
ване воененъ флотъ; печата отъ своя страна под
държа предприетата отъ членоветв на Морското

народено сдружение инициатива съ единъ постояненъ и усърденъ жаръ.
Подъ давлението на общественото мнение, Ми
нистерския съветъ е проучилъ най-обстойно и де
тайлно направените вече поржчки за флота, бждащата програма за военно-морскитв постройки и от
браната на крайбрежието.
Командующъ морските сили въ Югославия —
Вице Ядмиралъ Драгутинъ въ началото на м-цъ юни
1924 г. е инспектиралъ цълото крайбръжие на Дал
мация, военните кораби, а така сжщо и всички
останали други служби отъ марината. Въ своя подробенъ докладъ до Министерския съветъ, командующиятъ морските сили предвещава блестяще бждаще на Югославянския воененъ флотъ при усло
вие ако правителството следва и изпълни единъ
сериозенъ проектъ за морски постройки
Споредъ доклада на сжщия командующъ понанастоящемъ военния флотъ на Югославия нъма кръс
тосвани, нито пъкъ контра-миноносци. Разполага само
съ шесть плавателни ежда, приспособени за поста
вяне на мини; те иматъ 500 тона водоизмъщение,
построени еж презъ 1917—18 години и днесъ еж
въ отлично състояние. Следъ това има дванадесеть
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миноносци (плячка отъ бив. австро-унгарски флотъ)
осемъ отъ гвхъ имать водоизмъщение по 250 тона,
построени еж презъ 1914 година, а останалите че
тири еж съ по 200 тона водоизм-вщение, постройка
1908—12 години; „Сърбия" отъ 50 тона, купена въ
Солунъ презъ време пребиваването на армията имъ
тамъ 1916—17 години; кралската яхта платноходъ „Вила", която има '250 тона; „Лада" отъ
130тона; шестъ риморкьора (влекачи) отъ 100— 260
тона; четири миночистачи; два учебни кораба,
движущи се подъ платна и петъ параходи приспо
собени за майсторски, складове и др Къмъ гор
ните единици тр-вбва да се прибавятъ още и след
ните, които еж на Дунава: Четири монитора отъ
по 440-460 тона водоизмещение (плячка отъ бив.
австро-унгарски воененъ флотъ на Дунава); два ведета и два влекача.
Освенъ това имать едно морско училище въ
Гравоза; училище за подготовка на подофицери въ
Себенико; училище за подготвяне на специалисти
— въ Катаро и едно подготвително училище за ме
ханици. Въ Себенико сжществуватъ още разни
школи за подготвяне телеграфисти, телефонисти,
радиотелеграфисти и др. специалности съ единъ
арсеналъ въ Теодо
Техническия персоналъ е комплектуванъ по
вечето съ хора отъ бившитв корабостроителници
и арсеналъ въ Пола и Фиюме на австро-унгарския
воененъ флотъ, — персоналъ опитенъ и добре запознатъ съ технически постройки.
По настоящемъ има на служба повече отъ 150
офицери; отъ тъхь само 50 еж на служба по ко
рабите, — персоналъ нецостатъченъ за подго
товка на специално образование. Подофицерския и
моряшки кадъръ общо брои 3500 человека, за
подготовката и възпитанието на които има още
много да се желае (тоя дефектъ е констатиранъ
отъ команцующия морските сили) и, че последния
е на мнение за даване на по-солидно образование
да се повикатъ инструктори отъ Янглия.
Годишния бюджетъ на военния флотъ се движи
между 600—700 милиона лева, — сума едва доста
тъчна да покрие обикновените разходи и подър
жането на плавателните еждове, но не отъ тая
цифра да се правятъ разходи за нови поржчки,
нито пъкъ да се предприематъ каквито и да било
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реформи. Къмъ своя докладъ Ядмиралъ Драгутинъ
е представилъ на министерския съветъ и единъ
проектъ за нови постройки на параходи и въвеждание на нови реформи, испълнението на които
тръбва да се извърши въ продължение на едно
десетолътие 1924—1933 год. Този новъ проектъ е
билъ вйче разучванъ въ Морското министерство.
Правителството подържано силно отъ обществено
то мнение има действително желание да създаде и
даде на своя народъ единъ воененъ флотъ отговоряющъ на съвременитв нужди на страната и да
може да работи съвместно съ армията и авиацията.
Сумите събрани отъ комитета „Адриатическа
стража*,, ако и да еж за сега малки, това ни
ни най-малко е повлияло върху дейностьта на управляющитъ- разните клонове отъ тоя комитетъ, а
напротивъ последнитв засилватъ все повече и по
вече своята активность; те обежждатъ въпроса за
единъ вънкашенъ заемъ, който да се употръби исключително за покупка или поржчка на нови мор
ски постройки, — заемъ, който безъ съмнение ще
бжде удобренъ и додържанъ отъ правителството.
Министерския съветъ даже е направилъ постжпки
предъ французекото правителство въ смисъль да
отд-вли една часть отъ 300 милионния заемъ за въ
полза на военния флотъ, но шефа на Военната
французека мисия — маршалъ Ргапспе* сГЕзрегеу,
е далъ да се разбере на югославянското правител
ство, че правителството на Републиката н-вма да
погледне съ добро око на това искание.
Въ последнитв дни една група капиталисти
отъ сърби и хървати еж въ преки преговори съ
нъкои английски корабостроителни кжщи за пост
ройката на нъкои бойни единици изплащането на
които да стане въ продължение на 10 години, като,
лихвения процентъ бжде най-малъкъ и ще се за
плати отъ правителството. Последната мисия на
английския командантъ РЬогпюп Оа\уп отъ англий
ския воененъ флотъ — не може да не бжде въ
свръзка съ тия преговори, а отъ друга страна като
се има предвидъ безпокойствието на французекитв
морски кржгове отъ тия преговори, — всичко иде
да потвърди, че такива преговори действително
сжществуватъ
Бургазъ, 1 августъ 1924 година.
Превелъ: Н. Фурнаджиевъ

Ьм. Мутафовъ.

МОРЕТО И ПЕНЧО СЛАВЕЙНОВЪ.
Пенчо П. Славейковъ се отнася къмъ морето
като художникъ, за когото природата, изобщо, е
средство да изрази преживените си чувства, мисли
и настроения. Затова тя (гезр. морето) тр-вбва да
се проследи въ процеса на неговото мислене и
творчество. Яко въ поезията на Ив. Вазовъ мо
рето е красива обстановка за поетични мечта
ния,*) то у П. П. Славейковъ е поетиченъ образъ
конкретизиращъ собственото му душевно състоя
ние. При това този образъ, спокоенъ или развълнуванъ, движението на ВЪЛНИТЕ и несломимиятъ
духъ на плувците е майсторски нарисуванъ. Напримеръ не си спомнямъ въ нашата литература покрасиво нарисувано море отъ следнята страница: **)
^Беше презъ май — тиха и ведра вечерь . . . Още
,„ и ** ВиМо
.1 <ъ ста™ята ми „Морето въ погЗията на Ив. Ва*й " Р ски Сговоръ" бр. 10год.1.
*) Въ цитагитЬ е запазенъ правописа на П. П. Сла-

отъ далечъ, презъ дрезгавината на вечерьта, азъ
се взирахъ въ тъмните очертания на ЛИНИИТЕ татъкъ гор-в по хълмоветъ — НИЗКИТЕ хълмове, които
съ приближаване на кораба къмъ бр-вгътъ, се из
дигаха по-високо и все по-високо, тъмни и по-тъмни.
Струваше ми се понъкога да съзирамъ тукъ-тамъ
по тяхъ да бл-вщука огнецъ — скрие се, блЪсне от
ново, синкавъ и трепетенъ, и угасне. Като звездици
се вестятъ, тия светлини, и щомъ се взрешъ —
дръпватъ се и скриятъ нъкжде завистливо. Тамъ.
въ горите. тр-вбва вече да е нощь . . . Вълните,
едвамъ поръбили морето, отдавна вече почнаха да
се улягать и само една тънка ивица б-Бла ггвна
лжкатуши надлъжъ по бръгътъ, прекжева се тукъ
и тамъ и свива на д-вено задъ скалистиятъ извивъ
на острова, татъкъ дето надъ мъхавитБ канари се
белей нъкаква ограда и въ ср-вдата й стълпъ —
като че ли жертвено м-всто, нъкакво оброчище.
Корабътъ спр-в на п-всъчливий равенъ брътъ,
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Въ Варненското пристанище.

дето никой не чакаше, като на други брегове, на
които спиратъ кораби. Ние излъзохме на бръта отъ
никого непосрещнати, дамата въ черно и азъ, пжтникъ за острова на блаженнигв". (Събрани съчи
нения, т. VI, кн. 2, стр. 144—145). Тъй хубавъ е и
образътъ на моряка въ поемата „Предъ острова
на блаженигв" („Епически песни", стр. 155): ПлувЦИГБ еж изгубили надежда да вицятъ родни бре
гове, изнурени еж и ужась е разтворилъ широко
очи нмъ, веч' тъ незнаятъ, къмъ кжде ги тласкатъ
вълните съ оглушителенъ ревъ: но все неотпада
мжжеството имъ, не се отчайва предприемчивиятъ
духъ.
Такова поетично дъло разраства въ зависимость отъ свръзката съ дълбоките основи на на
родния 1животъ. Я не можемъ каза, че българскиягь
народъ се е вживълъ ВЪ буригв и блъсъка на мо
рето. За него морето е нъщо невидимо опасна
стихия, прелетима само отъ епическиятъ, приказичниятъ юнакъ, за да си спечели чудна хубавица
„презморянка", или за да занесе „аризмо" на Света
гора***). Съвсемъ другъ е случая съ Балкана, напримеръ. Прострянъ изъ цялата страна „той раз
казва легенди" за участьта на родния край — отекъ
на вопли и въздишки: сподавенъ изразъ на не
сравними, неизмерими страдания. За • тази участь
морето е останало нъмъ свидетель, та ни гнъвниятъ
му ревъ, ни милувниятъ му плисъкъ се врязали въ
паметьта на народа, за да зазвучатъ въ легенди и
песни, що извикватъ изъ мрачината на дълбоката
безпросветна робска нощь полета на свободния
ЧОВБКЪ. Нашигв деди и майки еж пели песни за
тозъ полетъ — за хайдука, ПБЛИ еж ги по балкани
и долини, по Дунавъ, Марица и Вардаръ, но не и
по морето, този първоизточникъ на живота, тази
родственица на небесата, необвързана съ веригите
на робството, неограничена отъ рамкитъ на поро
бената страна. Тези песни еж откликъ на героични
подвизи и на воля калена въ борбитв на живота.
Въпреки това, обаче, и въпреки всичката си чаровность, доскоро ГБ не бъха прекрачили етничес
ките граници на страдния народъ, за да известятъ
на света, за българите — за ТБХНИГБ страдания,
купнежи и полета на свободния имъ духъ. Л това
се обусловило колкото отъ географическото разпо
ложение на България, отъ историческите събития,
толкова и отъ отчужденостьта на българигв отъ
морето. Чуждишъ ли се отъ морето, и то ще се
чужди отъ тебе — ще заключи съкровищницата си
***) Вижъ „Български народни пЪсни" огь Бр. Миладинови, Шапкаревъ, Литер. сборници.
,
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Рисунка отъ Лл. Мутафовъ.

за тебъ и нема да разгърне ширината си, приятно
блвенала, за да се понесешъ по нея свободно къмъ
цълий свътъ. Само народъ, който е заседналъ на
морскигв брътове дълго време, може да се пол
зува отъ неговитв съкровища и да не се подчинява
на ВЪЛНИТЕ, кога жаждата за дела въ далечните
презморски страни го тласне на открито море. Така
сближилитБ се съ морето народи го разбиратъ,
обикватъ, дори го обожаватъ* като създатель на
блага и щастие. Любувате ли се на морето, кога
моряци плъзнатъ по неговата ширина преблъткваща подъ слънчевите лжчи, или ноще кога се
въ него огледватъ месечника и звезди; вслушватъ
ли се въ бури, вълни, въ огнени свъткавици, проръзващи мрачината на облацитв и водата; или пъкъ
се унесатъ въ невнятнитъ слова на вълните, кога
въ гнъвътъ си съ ревъ се хвърлятъ на бръта
скалистите брегове ги разбиватъ и възвръщатъ назадъ, ТБ охкатъ, стенятъ и възнегодували наново
се къмъ гвхъ спущатъ съ настървение; тогазъ гв
все живъятъ съ морето, борятъ се съ бурите и се
вживяватъ въ играта на багри, която игра на мо
рето достига една хармония непозната по съвър
шенството си на суша. Всичко това е вдъхновявало
за поетическото изобразяване на морето. Вдъхно
вявало е всички, които еж живели край морето и
съ своите кораби еж го кръстосвали на длъжъ и
ширъ. Отъ Омиръ до простите народни пъвци,
свежо и просто увековечили възторга на човека
отъ морското величие, и отъ твореца на най-съвършенния параходъ до детските играчки — ладийка
издълбана на кжсъ дъсчица — се виждатъ изтън
чените чувства и тържеството на ума надъ грубата
сила на природата. У така сродениятъ съ морето
народъ. морето се превръща на източникъ за повишъ животъ, за пб-вишо* изкуство, за виша пое
зия, както напримеръ у атиняните, да не спомена
и други народи (англичани, испанци, "финикийци
генуезци, венецианци, холандци и др. и др.), които
еж били изпълнени отъ рацестна жажда за дела
въ безграничната далечина на морето
Тъй д ъ т о нашиятъ народъ е заседналъ въ
полите и пазвите на планинитъ. Затова у насъ ше
метните върхове на балкана привличагь сърдцето и
поетътъ тамъ долавя легенди за безкрайния низъ
промени на народната страна. А морето, къмъ
което Балканътъ стремително се стуща за дз се
взре въ прозирнитъ му далнини, виждащецъ тамъ
бждаще благатко е останало (морето) непозната
страна. Обаче, то съ своята роль въ стопанския
животъ и съ своето полуживо естество — съ гнев
ния си ревъ и веселъ шумъ, съ СВОИГБ въздипки,
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стенания, съ своето милувно галене, най-после съ
неведомите си дълбочини и тайните на с оето дви
жение се е оказало подходенъ символъ въ съвре
менната поезия. Така, напримеръ образътъ на тъм
ното море съ вечно немирните вълни е можалъ.
да изрази тихата тжга на П П. Славейковъ, поро
дена отъ бездейностьта на света за обществена
правда, за човешкото въ чо •Ька, за върховния миръ
и светлина и че при тази бездейность (заспалость
по-направо) едни страстите тъмни еж будни. Тв бушуватъ и въ захласъ н-вщо шепнатъ. Въ гвхъ се е
вслушалъ заспалиятъ светъ, за да долови ва тъм
ния имъ гласъ екъ отъ предвечната имъ тайна, отъ
първозданата мисъль.
„Бледний месецъ кротко грей
и лучи вълшебни лей
Сънний миръ сънь осени . . .
Само будните вълни
въ тъмното море немирно
се премятатъ беззапирно.
И унесени въ захласъ,

нещо шепнатъ съ тъменъ гласъ, —
Я заспалата вселена,
наточели въ трепегь плахъ,
спуша, дано схване въ тяхъ
нейде някой ревъ далеченъ —
— екъ отъ хаоса предвеченъ".
(„Сънь за щастие". № 10).

Въ това безспирно вълнение, „тежко на тезъ,
що еж безъ стягъ". Въ № 13 отъ „Сънь за щас
тие", движението на морето, представено индиректно
е символъ на страсгит-Ъ въ живота, които премягагь
поета останалъ самотникъ и сетилъ се за он-взъ, ЩО
еж безъ стягъ. Тукъ морето е представено като
среда, която превръща, преражда човека.
„Гонять се, мятатъ се, пляскать се, ревагь
тъмните морски вълни;

тъй както страститЬ тъмни и като твхъ
„Тласкатъ и люшкатъ разбитий ми челнъ
те къмъ незнайни страни.

•

Тъй е съ човекъ, който пъленъ съ надежи и
въра се билъ впусналъ въ вихъра на живота, а
сега е останалъ съ едничка надежда, символизирана въ
„Чайка сиротна надъ него лети,
блянъ оть щастливите ми дни.
Готвятъ се, мятатъ се, пляскать, реватъ
тъмните морски вълни.

И пакъ толкозъ хубава, ако и съ нвколко
краски нарисувана, картина на развълнувано море,
Най после изхвърленъ е разнебитениять челнъ
на песъчливия бръгъ.
„Обляно въ блясъкъ, въ далнини
морето въ него е замряло;
почиватъ тъмните вълни
въ борба съ буря уморени.
Лежи на песъчливий брягъ
челнъ — разнебитени останки;
вълните въ бясния си бягь
еж го изхвърлили тьдява
Долита писъкъ пронизливъ
отъ чайка стонъ на жалба жива . . .
Надолу по брягътъ ронливъ
едвамъ личатъ следи отъ стжпки.
(№ 49 — „Сънь за щастие").

Никжде въ разгледаните пътни авторъть не
е загатвалъ за СВОИТЕ чувства, но оть висотата на
спокойното съзерцание така е одухотворилъ мо
рето, че то възстава въ представите ни съ всич
ката си прелесть като лична преживелица. Морето
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съ лекия си и елегиченъ тонъ се оказало най-под
ходящо да изрази задушевния миръ на П. П. Сла
вейковъ, да фиксира н%жната тиха тжга нав^вна
отъ личната му участь сходна съ нерадосната еждба
на родния край, чрезъ който Славейковъ вижда
света.
Обаче, недогледната ширина на морето въз
бужда жажда за дела, влече къмъ далечините и
съ отвъдните си брегове подхранва надежди за
широко отворените врата на бждащитв дни, дни
на нова обичь, що животъ твори, а не катъ любовьта на този бръгъ, която „въ плевелъ глъхне" •
Морето дава сили, подхранва смълость и упори
тость въ борбата съ буритв и вълните. Избралиятъ
за свое поприще тази борба става независимъ
и могжщъ — растатъ му целите, а съ твхъ расте
и той. Предъ него „заглъхватъ тъмните вилнеещи
вълни и той се заоглепва въ вълшебния имъ блъсъкъ",ил'пъкъ „се вслушва вънесвестния имъ ревъ".
Морето (гезр. живота) му се гали (нему, на бореца)
и съ рамонъ тихъ му шепне свидните си блънове,
родени въ тайнствените негови недра; а тихиятъ
вечернякъ въе понесълъ съ себе пъсеньта на ри
баря. Но ей че бъсенъ вихъръ се развилнява,
хвърля се надъ ТЪМНИТЕ ВЪЛНИ И СЪ бъотъ си ги
заразява. Това не смущава смълия борецъ (плувецъ),
„Презъ мракъ и бура плавамъ съ песень азъ,
И нищо ми сьрдцето не смущава!
На идеала фаръть грей: кърмчия
Е любовьта ми — дето и да сьмъ,
Знамъ, ще изляза на честитий брягъ!
Честитий брягъ еж бждащите дни".
(„Сърце на сърцата"—Епически песни, стр. 63—70).

Яко и да е идинтифицирана тази борба съ
тая въ живота -— борбата съ страстите тъмни; то
поемата, една оть най-хубавигв на Пенчо Славей
ковъ, дължи своята прелесть на морето. Я концеп
цията на поемата „На другия брягъ" („На острова
на блаженитЬ". стр. 79) е немислима безъ морето
и отвъдния му бр-вгь, който въ душа жадна за
другь животъ лелее надежди, че ще намери именно
тамъ, всичко що иска за бжднитв дни: нова любовь и ония. които времето победили и живота съ
своя свътлина къмъ нови идеали освътили
Тъй: На морския стръменъ бр-вгь застаналъ
той впи погледъ въ далнини, както орелъ въ плячка
погледъ впива —.
„вълните спягь, и въ своята тишина
спи далнината мълчалива
И дълго той недвиженъ тамъ стоя,
и въ тишината му се стори
каточели нечутъ да чува гласъ
изъ бездната да. му говори.
И той се вслуша, въ далнината взрянъ.
Мълчатъ вълните спотаени . . . .
И като сянка тамъ на другий брягъ
тьмнеятъ се едвамъ съзрени
редъ кипариси, тъменъ, строенъ редъ —
тайнствен ••. безъ край алея . . .
Той знаеш кои и накжде
вървяха съ векове презъ нея.
И мъчеше душата му за тамъ
блянъ тъменъ още оть години,
. блянъ и купнежъ — "

^

Но стяпилъ вече^въ лодка той рече:
„Предъ менъ се днесъ широките врата
на бждащите дни разстваря.
И тамъ отивамъ азъ на другий брягъ
и радостенъ отивамъ ази — ".

Това е бурното море на собствения му духъ,
по безпокейнитв талази на което тръгва той. Тукъ
морето е символъ художествено изразилъ интимния
миръ на поета, който е сбралъ въ душата си коп
нежите на хиляди жаднеющи за отвъдния бр-вгь.

Год. II, Брой 3.

Стр. 11.

Морски Сговоръ

О, ако тази строфа можеше да каже българскиятъ народъ, като влюбенъ въ морето; тогазъ
не биха му натяквали съ укоръ, че живее при една
неизчерпаема съкровищница отъ духовни и мате
риални блага, а неум-ве, или по-право не посвга
да си нагребе отъ тамъ, за "да поправи благосъс
тоянието си, да нареди-щастието си. .
ТБЗЪ И подобни ГБМЪ творения еж възможни
само при едно вживяване съ морето — най-прав
доподобния природенъ символъ на живота. Това е
схваналъ Пенчо Славейковъ по силата на творче-,
ското си прозрение е поетовз интуиция всредъ
единъ животъ, въ който се възп-вватъ само пла
нинските усои и вършини, горитв, по'ята, долинитЬ,
най-после делийството и бекярст ото въ чужбина,
по суша пребродена, ала не и морето разстлало
лазурна гръдъ въ безмерни ширини преблъскваща
подъ слънчевигв лжчи, гачал^ е обсапана съ без
брой елмази.
Съ вълшебство осияното величие на морското
еднообразие сррява рой бленове. които стопяватъ
ВСИЧКИТЕ патила на моряка и рибаря. И Пенчо Сла
вейковъ е видвлъ, че както морето тъй и живота
на плувци и рибари.е подходенъ символъ за бо
реца и пателиитв му въ живота. („Предъ острова
на блаженитБ" — Епически песни, стр. 155—158
— „Боре Вихоръ", биографична бележка въ „На
острова на блаженитБ" стр. 7. — „Къмъ кой брягъ?"
пакъ тамъ стр. 27) Плувците минаватъ дни, години
въ върли борби съ буритв и очакватъ тиха почивка
въ родния край. Изморени еж вечъ, изгубили на
дежда за такава почивка, но изпречва имъ се нечаканъ брега на блаженитъ. Току да огБзатъ на
този брътъ, ВЪЛНИТЕ ги отвличатъ „отново играчка
на бури".
„Вилнеятъ вълните и кораба мятатъ —
Какво ли напредъ ги очаква ? . . .
И сякашъ презъ морския плясъкъ гласъ
честьта имъ незнайна оплаква".
(„Епически песни" стр. 158).
„Вилнеятъ тъмните вълни —
гребците робщять изнурени . . .
„Къмъ кой брягъ? Къмъ кои страни?"
Назадъ е мракъ, напредъ стъмени
обвити небеса въ мъгла.
И кървавъ поть отъ смръщени чела
по бледи образи ручи . . .
Те впили еж напредъ очи
и вслушватъ се въ рева несвесенъ
на тъмните вилнеящи вълни . . . .
(„На острова на блажените", стр. 27).

Пенчо Славейковъ, за когото страданието е
изворъ на по-дълбокъ животъ на душата и на
всъко вишо изкуство, е доловилъ МЖКИТБ на моряцитЬ и въ ТБХНИТБ патемии виделъ живота на бор
ците. Д тихия, благовестенъ и радостенъ животъ,
който морето, съ специфичната особеность на ус
ловията си дава на човечеството, е останалъ непознатъ за поезията му. Изобщо, както и други
пжть сме казвали, животътъ на море и край море,
въ своята пълнота, не е можалъ да намери худо
жественото си възпроизвеждане въ нашата поезия.
Когато тьрсимъ да посочимъ, доколко морето
е художественъ мотивъ въ творчеството на П. П.
Славейковъ, ний достигаме до заключение, че то
не е одухотворена форма или движение, а прежи
велица, т. е. обектъ оживенъ отъ душевното със
тояние на поета. Затова то се възприема като изживянъ миръ.

Съвсемъ другъ е мотива море въ поетичните
творби приведени отъ П. П. Славейковъ, каквито
~сж, напримеръ „Морска тишина" и „Рибарь" отъ
Гете; „Пловецъ отъ Езиковъ; „Замъка край мо
рето* отъ Л. Уландъ! „Пъсень № 5" отъ X. Хайне;
„На брътътъ" отъ Р. Демель; „Песень на морето"
отъ К. Ф. Майеръ*) Въ тия творби животътъ на и
край море е художествено възпроизведенъ като
форма и движение, които зъзприемаме като худо
жествени образи. Такъвъ е мотивътъ въ „Морска
тишина" : Неподвижно е морето и ВЪЛНИТЕ се галятъ съ брега, а морякъть се съглежда загрижено
' въ далнини,
Рибарь сподирилъ дивна русалка, изплавала
изъ глжбини, спусналъ нога, изчезналъ въ дълбо
чините, и бръгътъ опусгълъ. („Рибарь" отъ Гете).
Такъвъ е мотивътъ и у Езиковъ — „Пловецъ":
Морето е бурно. Денемъ и нощемъ грозно вий, и
въ злокобния си просторъ беди безчетни крие.
„Смъло, братя. Вече дойде
за пжтувание часъ,
Бързокрилата си лодка
по вълнитЬ пущамъ азъ.
Черни облаци се сбирать
диво грозний вътъръ вий;
буря некъ реве; о с ъ нея
ще да се поборимъ ний!
См-вло, братя! Нека бъсно
бурното море играй,
и подъ бракове сърдити
грозна бездна да зияй.
Тамъ задъ далнината бурна
има щастлива страна —тамъ еж ведри небесата.
тамъ е вечна тишина.
Но изниса1ъ тамъ ВЪЛНИТЕ
само съ мощенъ духъ човекъ . . .
Смъло, братя! Оть далеко
вижда мъ азъ честитий бръгь!" "
(„Лжчи на поезията," стр. 149).

Най-после и персонифицираното море въ сти
хотворението на К. Ф- Майеръ: Песень на морето
къмъ облаците „нейни рожби", които изпраща въ
борби нечути да узнаятъ радостьта.
„.
.
•
На добъръ часъ! Живота се въ борби познава.
Плавайте по воля на небесата сини I
Спирайте на отдихъ само по вършини 1
Спирайте се въ бури, блъскайте, разете —
младость, млади сили въ битви не жалете."

Такова е самото море. това завещава и на
своигЬ рожби.
1

„Изморени, въ дъжцъ се най-подиръ излейте:
кладенци пълнете, извори излейте
и въ реки бучете презъ гори, полени —
мили рожби, пакь се върнете при мене."
(„Немски поети", стр. 88).

Като съпоставимъ разгледаните оргинални
творби на Пенчо Славейковъ съ преводнитв, става
ясно, че художествениятъ мотивъ море у него е
преживелица конкретизирана като морска стихия.
Такове е морето въ процеса на П. Славейковото
творчество. Процесъ, който при отчужденостьта на
българите отъ морето все пакъ е далъ на нашата
поезия високо поетични творения. А какво би би
ло, ако нашиятъ народъ живееше на бръта на мо
рето й използузаше съкровищницата му за блага
въ живота?
Варна, августь 1924 г.
*) Вижъ статията ми „Морето въ поезията на Иванъ
Вазовъ" — „Морски Сговоръ" бр. 10 год. I.
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Студена зимна нощь. Въ малка слупена ста
ичка, около едва мжждеющия огънь, стои жена.
Въ ржцетв си тя държи повито въ окжсана
постеля дете, по тежкото дишане на което, се по
знава че е болно.
Въ стаята е полутъмно. Само малкото кандилце предъ иконостаса едва разпръсква владеющия мракъ. А вънъ въ-тьрътъ бътно вие.
Ето три часа се изминаха вече отъ какъ тя
го чака, защо ли не се връща той.
Дали не му се е случило нЪщо?
Лошо предчувствие я наляга. Тя си спомня
четирмата негови другари, които морето погълна
миналата година. И той сега е самъ, съвсемъ самичъкъ, пъкъ и лодката, Боже опази, черупка.
Не1 тя не в-врва, че Богь ще бжде така безмилостенъ къмъ твхъ. ТОЙ нали вижда какъвъ
трудъ полагатъ ГБ за да смогнатъ.
Еднажъ миналата година, той пакъ така за
късня, даже не се върна ц-вла нощь.
Колко се уплаши тя тогава. Какви ли не мисли
и минаха презъ ума. Но и времето тогава б-вше
хубаво. А сега морето тъй страшно бучи.
Тя поглежда къмъ малкия часовникъ, който
едва се забеляза всредъ тъмнината, още единъ
часъ се е изминалъ.
Отново безпокойствие я обладава. И пада на
колене предъ иконостаса. Тя моли Божата майка
да го запази, да се върне здравъ при нея. Сълзи
капятъ отъ ОЧИГБ й. Дълго тя стои на колене.
Сетне успокоена свда на близкия одъръ.
Ями ако се е усмихнало щастието му, ако е
хваналъ много, много риба. Толкова много, че да
н-вма кжде да я туря, пълна лодка.
Тогава той ще я продаде и сь паригв ще си
взема гь всичко — храна, дърва, дрехи. Пълна лод/а
съ риба не е малко.
~ Пжтната врата се хлопва. Тя се сепва отъ
своята замисленость.
Дали не е той? Усмивка озарява измжченото

й лице. Тя чака да чуе познатите й стжпки — но
вънъ само вътърътъ по-силно вие.
Тя свежда погледъ къмъ спящето дете. Защо
сега не е такава малка, безъ мисли, безъ грижи.
За него, за това малко невинно дете, Богь
ще запази нейния мжжъ.
* * *•

Бурна нощь. Б-БСНИТБ вълни се издигатъ като
грамадно чудовище, което разперило ржце, иска
да погълне всичко предъ себъ- си.
Отдавна морето не е било така лошо.
Той е самъ. Никой другъ не е изл-взалъ.
Малката лодка като безпомощна черупка се
мята върху грамаднитв вълни, но той не се плаши.
И другъ пжтъ е виждалъ морето такова, па
и по-лошо го е виждалъ той.
Ето още малко време остава и той ще се
прибере задъ острова. Тамъ ще бжде тихо и той
ще може да хвърли мрежата си.
Гжста мжгла загубва всичко, той спира да
гребе и започва да разтрива вкочененигв си ржце.
Камбаненъ звънъ пътрепва въ нощьта.
Това е пощенския параходъ, който минава по
край острова. Той даже вижда силуета му.
Но защо той се движи така близо; или нему
тъй му се струва.
Той като че ли отива право къмъ скалите.
Отъ парахода долитатъ звуци отъ музика.
Тамъ сега нав-врно е пълно съ хора; мжже, жени
и деца. Всички очакватъ да стигнатъ скоро въ близ
кото пристанище, но курса на кораба не води тамъ.
Но не Г това не може да бжце, сигурно еж
сбъркали пжтя. Та тв отиватъ къмъ явна смърть.
Той тр-вбва да ги предупреди по н-вкакъвъ начинъ.
Какво да направи?
Ще имъ пресече пжтя, това сигурно ще .'.•».
И той запалва стоящия на носа фенеръ, и съ
всички сили започва да гребе.
Поть капе отъ челото му. ВЪЛНИТЕ заливатъ
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лодката му, той целия е мокъръ вече, но това не
го интересува.
Дали ще стигне на време?
Чудно защо така се чувствува отмалялъ, и то
тъкмо, когато му требватъ сили.
Една вълна отниса лопатата му, но той не
обръща внимание на това.
Нали всички ще погинатъ, ако не го спре
Тогава той взема фенера и започва да го маха
въ. ржцетъ си.
Отъ парахода се чува звукъ отъ свирка, си
гурно еж го забелязали.
Обезсиленъ той пада въ дъното на лодката.
И наистина отъ парахода забелязаха лодката
заедно съ махащия се фенеръ, но до каго уотЬятъ
да спратъ, тя стана на парчета отъ удъра, който
получи.

Р*«*:^хзз^ухас««=ссс*хс<ллл^чд^ч>^^
РЛОР^О^М

РускитЪ пристанища презтЛ924 г.
иоигпа1 ог Соттегсе отъ Ливерпулъ печати
следнигЬ сведения за рускитв пристанища. Тия све
дения еж били събирани отъ кжщата Ригпез ШЬНу
е* С-1е споредъ изпратените й данни отъ нейнитв
представители въ Новоросийскъ, Одеса и Николаевъ.
Ето какво е било споредъ този източникъ състоя
нието на ежоржженията въ твзи три пристанища.
презъ 1924 год.
I. Новоросийскъ — За да се улесни подновява
нето на търговията сь храни, предприети еж въ
пристанището поправки: драгиратъ се басеинигв
и проходитЬ, престрояватъ се кейоветв. Драгирането е започнато презъ юлий 1923 г. и е продъл
жавало отъ тогава редовно, като е сполучено да се
достигне на много мъста дълбочина отъ 8—10 м.
при кейоветв. Около 30 кораба могатъ да бждатъ
на котва едновременно. Единъ агентъ отъ Англий
ския Ллойдъ се намира постоянно въ пристанището.
Пристанището разполага сега сь петь кеям
които могатъ да бждатъ използвани: първиятъ е
предназначенъ за службата съ пасажери и стоки,
двата следующи — за трафика съ петрола, послед
ните два — за трафика съ зърнени храни. Освенъ
това, има още три поста за товарене по вълно
лома, който затваря пристанището отъ западъ и
два върху източния вълноломъ.
Сжоржженията за товарене изглежда да еж
въ добро състояние.
II. Одеса — По вида си изглежда, че приста
нището се е изменило малко отъ войната. Глав
ната промьна е изчезването на еливатора, който
позволяваше прЯкото разтоварване на вагонитв въ
хамбаритЬ на корабитв. Еливатора не е още поправенъ. Два ледокола еж предадени посточно къмъ
пристанищната служба.
По кейоветв има 18 поста за приставане при
средна дълбочина 8—10 м. Липсата на ежоржжения
не позволява използването на повече отъ 12 поста
едновременно. Пристанището за петрола има още
два поста за приставане, но дълбочината при входа
е само отъ б'6О м.» затова то сега е запазено за това
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Всички останаха очудени, защо този човъкъ
отиде подъ парахода, къмъ явна смърть.
И чакъ послЯ когато видЯха мьстото разбраха
всичко.
Напразно останаха усилията на капитана да
намери човека, който така геройски жертвува жи
вота си за да спаси другитв.
Ни следа не бе останала.
* * *

Въ стаята е тъмно, недавна горящето кандилце е огаснало вече.
Презъ отворената врата, вътъра бътно вие.
На колене предъ иконостаса стои жена.
Тя все още чака да се върне тоя, който нивга
не ще се върне.
м&ДО^

рене малкигБ параходи и се предвижда въ скоро
време да бжде драгирано до 7'50 м. Въобще, сьоржженията еж широко задоволителни за сегашнитв
нужди на пристанището
Корабите които отиватъ въ Одеса еж опжтвани отъ пилотъ още отъ пристанището „Санъ
Ека' находяще се два часа отъ Одеса.
.»
Предъ видъ предполагаемото увеличение на
трафика въ Одеса, започнати еж работи за при
веждането въ добро състояние входовете му, съз
дава се спасително дружество, но на което още
липсватъ плавателни средства. Липсата на ледоколи
бъ твърде чувствителна миналата зима и причини
на нЯкои кораби закъснения до 15 дни.
III. Николаевъ. — Споредъ най-последни све
дения, пристанището и входовете били достжпни
за кораби които газять 8*40 м. (срещу 9 м. преди
войната) Лри кейовете, дълбочината достига само
810 м., но при нъкри ветрове, тя лесно се въздига
съ 30 см. още.
Ледътъ се появява обикновенно презъ месецъ
януарий и изчезва въ края на мартъ, свободата на
плаването обаче е доста добре осигурена съ тритъ
ледокола отъ пристанищната служба. Постоветв
за приставане се разтйлатъ на повече отъ ЗООО
метра, но тъй като повече отъ пристанищните желъзопжтни линии еж вънъ отъ изполване, не е въз
можно да се товарятъ по-вече отъ 6 кораба на
веднажъ.
Въобще, входа на чужди кораби въ Черно
морските или въ твзи отъ Азовското море приста
нища става съ позволително издавано отъ предста
вителя на „Внгьщоргъ" въ Цариградъ. Отъ друга
страна, кораби подъ знаме на страна сключила съ
Русия търговски договоръ се ползватъ съ улеснение
при плащането като се намаляватъ нъкои приста
нищни такси.
Въпреки даденитъ гаранции отъ ИЗТОЧНИЦИТЕ,
кжщата Ригпез \Шпгу е* Сме заявява, че съобща
ва тъзи сведения като енъма вевка отговорность
отъ себе си.
ВегНпег Вогзеп Соипег, въ статия, която възнася благата отъ Търговското и Морско Германо-

Стр. 14.

Морски Сговоръ

Съветско съглашение, изнася интересни цифри за
общото движение въ разните руски пристанища
презъ деветьте първи месеца отъ 1923 год.
Балтийско море: 470,000 тона нето сь чужди
кораби и 102,000 подъ руско знаме
Бело море: 283,000 и 8200.
Черно и Язовско морета: 463,000 и 13,469.
Каспийско море: 75,000 (само подъ руско зн.).
Вижда се, че Руското знаме заема само вто
ростепенно место въ РускигЬ пристанища.
Въ Балтийско море дейностьта на руската тър
говия се съсредоточава въ Петроградъ. Споредъ
'псюзпте ипс! Напс"е15 2е"1ипд, който черпи своите
сведения отъ Скандинавски източникъ, Петроградъ
е билъ посетенъ презъ последната година отъ 633
кораба, отъ които 364 били натоварени и 269 праздни. При излизане, числото на натоварените кораби
достигнало 532, число много голямо, ако се държи
сметка, че износа въ Съветска Русия, е още ограниченъ. Износътъ се състои отъ следните стоки:
храни 408,000 тона, дърва, 250,000 тона, желъзо
45,000 тона, ленъ и конопъ 12,500 тона и разни
20,000 тона.
Яко статистика на 1паЧгз1пе ип<1 НапйеЬ 2е'гипд е върна изглежда, че петь знамена си сподълятъ по насгоящемъ трафика въ Петроградъ: тия на
трите Скандинавски държави, на Лнглия, и на Гер
мания. Ето какво е било презъ 1925 година уча
стието на разнитЬ знамена въ трафика.
Норвегия — 74; Швеция — 58; Дания — 55;
Лнглия — 51; Германия — 191; Холандия — 9;
Белгия — 4; Франция — 1; Ямерика — 1.
Изъ „Кеуие МагШпле* ЮЛИЙ 1924 год.

Превелъ: Н. №.

Островитъ- Шпицбергенъ — Норвежко
владение.
На хиляда километра на северъ отъ Нордкапъ
(северния носъ) се намира красивата група остро
ви, наречени Шпицбергенъ. Тая маса огъ скали,
сжщо така силно врязани, както и ц4лото западно
крайбрежие на Норвегия, дълго време бе изоста
вена отъ хората. Само мореплавателите, ги поздравляввха отъ далечъ. безъ да се приближаватъ къмъ
тъхъ. Ни едииъ корабъ не бе изказалъ желание да
стане господарь на тия пусти мъсга. Преди 23 го
дини островите Шпицбергенъ бъха само свъртали
ще на ловцитЬ на китове. Нъкои отъ твхъ откриха
каменовжгленни пластове, които бъха на повърхностьта и намислиха да ги използуввтъ. По-късно
се откриха тамъ петролъ, злато, медь и други ру
ди. Тогава се заинтересуваха много хора отъ тия
острови и се привлекоха значителни капитали за
разработване на мините
Въ 1901 г. посетилъ островите като* туристъ,
американеца Лонжияръ. Тамъ той заварилъ едно
норвежко дружество, което сметало да използува
природните богатства на островите. Той обаче откупилъ тЬхнитв права и образувалъ сдружението
пгис и>а1 Со. Последното дружество въ 1913 год
успъло да изнесе 35000,тона каменни вжглища. На
следната година върху островите работили вече 7
дружества, а именно: две норвежски, едно шведско,
едно англо-руско, две английски и надъ тъхъ зцрууу
жени: то Яг те Соа1 Со.
Бурята въ 1914 год. съборила постройките на
сдружението Яг«с Соа1 Со и последното замислило
да продаде остатъците на други експлоататори.
Лнглиискитв дружествъ прекратили работата. Въ
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1916 год., поради гол-ема нужда отъ вжглища Нор
вегия образувала едно обширно сдружение 5'оге
№г5ке 5р"1гЬегдеп Ки1котрапъ съ 95,600,000 ко
рони капиталъ, въ което взели участие банките,коребопритежателитв и индустриалците. Само въ
течение на две гонини (1917—1919 год.) износа на
вжглища отъ островъ Шпицбергенъ се увеличилъ
отъ 24,000 на 47,000 тона. Въ 1922 год. това дру
жество е изнесло 75,000 тона и се предполага то
да развие годишния си износъ до 250,000 тона
Други три дружества еж се присъединили къмъ ра
ботата на големото норвежко предприятие съ цель
да засилять производството му и да подържать на
ционалния му характеръ.
По тоя начинъ на островите се е образувала
една значителна норвежка колония, която сега при
тежава: една цъоква, болница, обща кухня, хлебар
ница, единъ кинематографъ и безжиченъ телеграфъ.
Вс^ка година островите се посещавагь отъ норЕежки туристи.
По-рано Шпицбергенъ принадлежеше на всич
ки. Лнглия обаче напустна инсталациите си, а пъкъ
Лмерика продаде своите. Шведските дружества
продължаватъ още да вадятъ вжглища оть остро
ва. Шведското сдружение Зуепзка 51:епко15аки"епЬо1аде1 Зрег-зЬегдеп е извадило презъ 1922 година
70.000 тона вжглища и предвижда едно бждащр
производство отъ 200,000 тона. За да достигне то
ва произподство, обаче, му е необходима помощьта на държавата. Споредъ последните известия,
Швеция ще подпомогне това сдружение, още по
вече, че шведските корабопритежатели и търгов
ската камара въ Стокхолмъ еж се изказали въ сжщата смисълъ. Даже търговската камара въ Сток
холмъ е дала следния съветъ: „На никаква цена да
не бжде изоставена експлоатацията на вжглищата
въ чужди ржце.
Руското дружество е изнесло отъ Шпицбергенъ
27,000 тона въглища до 1920 год., въ която година
то престанало да работи. Руско-английското сдру
жение изнесло 110,000 тона въглища, а холандско
то—54,000 тона. Споредъ тия данни, общия изосъ
на въглища отъ Шпицбергенъ до края на 1922 г.
възлиза на 819,000 тона.
Съгласно договора отъ 9.11.1920 год., подписанъ въ Парижъ отъ североевропейскитв държави,
признава се суверинитета на Норвегия върху целия
архипелагъ Шпицбергенъ. Договорящитв държави,
а именно: Норвегия, Швеция, Дания и Холандия си
запазватъ правото само на риболова, както и пъл
ната свобода за достжпъ и разработване на поч
вата и земните богатства.
Напоследъкъ на острова Шпицбергенъ е уре
дена метеорологическа станция.
(Превелъ отъ френски Н. П ИЛ

10 годишнината отъ прокопаването на
Панамския канапъ.
На 15 Лвгустъ 1924 г. станаха точно десеть го
дини, откакто първия параходъ .Лпсоп" въ приежтегвието на официални лица процепи водите на Па
намския каналъ и отвори съ това навигацията по
него. Понеже наскоро по това време беше избух
нала Европейската война, важностьта на това ве
лико културно д-вло изчезна за мигъ въ водовър
тежа на бойчитв театри и саМотл бждаще на ка
нала, вследствие различните влияния отъ войната,
се показваше доста несигурно; обаче въ периода
на десеть годишното свое съществуване Панамския
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каналъ възрастна до единъ мощенъ факторъ на
международното стопанство и потвърди блъстящо
важностьта на своето сжществуване. Презъ тези
десеть години еж минали повече отъ 25,000 кораби,
годишния трафикъ се е учетворилъ, а събранитв
канални такси еж стигнали шесторенъ размъръ.
За развитието и растежа на едно предприятие ви
наги най-добра характеристика даватъ сухите числа,
а именно:
Година
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

Число
Събрани так
на
корабитЬ си въ долари

1075
758
1803
2069
2021
2478
2892
2786
3967

3,367,550
2,408,080
5,627,463
6,438,853
6,172,828
8,513,935
11,276,889
11,197,832
17,508,199

Яко сравнимъ Панамския каналъ сь този на
Суецъ, ще видимъ,, че последния все още държи
първостепенно значение. Презъ последната година
(1923) Суецкия каналъ еж го използвали 4,621 ко
раба и еж заплатили 419,250,419 франка при курса
18 фр. = 1 доларъ или кржгло 23.291,690 долара,
когато Панамския каналъ е показалъ минаването
на 3967 кораба, отъ които еж събрани за такси
17,508,199 долара. Година 1924 показва, обаче, едно
по-силно движение по Панамския каналъ причинено
отъ грамадните транспорти на камено масло, кое
то се откри въ такова огромно количество по
калифорнийските полета. Свършващата на 30 юни
работна година показва единъ рекордъ отъ 5230
кораба и постжпили такси въ размеръ отъ 24,290,963
дол. или следователно едно увеличение
на преми
наването отъ 1263 кораба или 31,8°/° и взети такси
за канално право 6,782,764 дол. или 38•7%. Каналнитъ власти еж имали значи презъ последната го
дина единъ среденъ дневенъ приходъ отъ 60,000

Получени отговоря въ гл- упр. тъпо на Б. В- Н
Сговоръ въ връзка съ изпратения въпросиикъ презъ
Февруарий 1924 годДо Гл. управително т*ло
на Българския Народенъ Морски Бговоръ
Варна.
Ценейки ВИСОКИТЕ цели на Сговора, по-долу
си позволявамъ да дамъ мнение по нъкои отъ въ
просите, които полагате въ окожжното си оть
23 февруарий 1934 год.
По точка 9. Причинитв да „.убимъ презъ
1913 год. часгь отъ Б-Ьло море еж, първо, нашиятъ

Стр.

15.

долара. Споредъ мнението на компетентни лица,
канала съ СВОИТЕ шлюзове може да задоволи още
нуждитъ на това нарастващо движение безъ да
мисли за едно увеличение. Но при все това Съеди
нените Щати за по-голъма сигурность еж откупили
отъ Колумбия правото за постройката на втори
единъ каналъ за 3 милиона долара. Този така нареченъ „Никарагуа проектъ" предвижда построй
ката на единъ каналъ надлъжъ по ръката „СанъЖуанъ" презъ езерото „Никарагуа" до заливъ „Фонсека". Въпреки, че изпълнението на този планъ
ще погълне чудовищната сума 1 милиардъ до
лари, оежществяването му презъ идните 2—3 десе
тилетия се см^та за твърде възможно.
К. 3.

Въпреки, че Англия притежава най-голъмиятъ
търговски флоть въ свъта, който съставлява Чз отъ
цълиятъ свътовенъ тонажъ, все пакъ държавата
подкрепя своето мореплаване съ субсидии: за
1923,924 финансова година английското правител
ство е заплатило на английските параходни дру
жества общо 288,352.000 лева (450,550 лири), отъ
които кръгло 160,000,000 лева за презокеанскйтв
лини; 80,500,000 лв. за ЛИНИИТЕ между Янглия и
Европа и 50,000,000 лв. специално на „Кунардъ —
Линия". Вънъ оть горните субсидиии, КОЛОНИИТЕ
плащатъ още 172,000,000 лв. за пренасяне на пощата.
Г. С
И Югославия субсидира своето корабоплаване. По
неже Югославянската дунавска корабна компания
е раздала съвсемъ незначителни дивиденти ; на
СВОИТЕ акционери, английскитв капиталисти еж из
теглили своя дълъ. Тогава дружеството се обър
нало къмъ Белградското правителство и го помо
лило за подкрепа. И веднага министерския съаетъ
е отпусналъ единъ кредитъ отъ 40 милиона динара,
отъ който да се плати субсидия на нуждающитв
се отъ подкрепа дружества. Корабнитв сношения
по море оть Скутари еж напълно преорганизирани
и параходната компария „Дубровака Пловидба" се
е решила да организира едцо новополуседмично
съобщение между Триестъ, Спалато и Бзри. К: 3.

воененъ неуспъхъ съ СЪЮЗНИЦИТЕ, и второ непоз
наването областитЬ, които бехме спечелили на югъ
— голъмото имъ значение за нашето стопанство.
Най-печалното беше, ча това непознаване бъше
общо; дори нашигБ най-добри икономисти, които
беха изпратени да проучатъ тия области не мо
жаха да ги оцънатъ въ истинската имъ стойность.
За насъ тЬ станаха благодатна земя, когато слецъ
Букурешкия миръ гръцкия държавникъ Венизелосъ
ни разкри, чрезъ единъ чуждъ кореспондентъ, че
само срещу прихода който дава пристанището и
митницата на Кавала, той може да си осигури единъ
заемъ оть нъколко стотини милиона за благоустрой
ството на Гърция.
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Презъ 1918 год. изгубихме най-ценната тери
тория, която бъхме придобили отъ балканската
война — Тракия съ малката ивица брЪгъ покрай
Бъло^море. Изгубихме я защото требваше да се
да се даде на Гърция, която великите сили опре
делиха за замъстникъ на Турция. ТЕ б-вха решили
изпъждането на турцитв отъ проливигв и треб
ваше да оставятъ нЪкоя сила, която да ги пази, но
сравнително слаба и лесно уязвима, а Гърция под
хождаше тъкмо най-добре. За да може Гърция да
се простре до Цариградъ тръбваше да мине презъ
българска Тракия, т. е. да ни се отнеме и даде ней.
По т. 10. Отъ стопанско гледище, естествено, за
губата на Беломорския брътъ е по чувствителна, отъ
колкото Македония, защото последната състалвява
отдълна за себе си стопанска область. Беломор
ския бръгъ е интимно свързанъ, чрезъ ДОЛИНИТЕ
на Марица и Струма съ вътрешностьта на България
по които вървя гь и естествените пжтища къмъ
този брегь. Пристанищата на този бръгъ, Дедеагачъ и Кавала не еж само портове на Тракия, но
и на областите задъ нея, които днесъ се намиратъ
въ наша територия, а когато жел-взопжтнитъ линии
въ Южна Бъл ария бЪха въ ржцегв на компанията,
Дяде-агачъ беше пристанище и на голъма часть
отъ р-вчната область на Марица. Поради естестве
ните пжтища къмъ ТБЗИ цве пристанища, по които
има построени и железници, гв, добре приспосо
бени и уредени, биха играли въ нашето стопан
ство сжщата роль, както черноморските ни при
станища. Излъзла на Б-влото море, България ще
стане страна съ закръглено земледвлеко стопанство
и ще се постави въ условие за всестранно разви
тие, защото нашето население е работливо, пред-.
приемчиво, размножава се бърже и сравнително
въ кратко време ще се разшири до всички граници.
По т. 14. Пристанищни съоржжения държавата
е построила само въ Варна и Бургасъ, а това е вече.
Н-БЩО, даже много. За постройката на тези две
пристанища държавата замислюва още презъ 1888
г., едновременно съ постройката на вжтрешната
ж. п. мрежа. По рано не е могла да направи нещо,
понеже е требвало да се разправя съ желъзопжтнигБ задължения които й беха наложени отъ Бер
линския договоръ. Направеното отъ държавата е,
обаче, само часть отъ строителната й програма
досежно подобрението на съобщенията, по суко и
море. Въ закона отъ 1923 год. за разширението и
подобрението на ж. п. мрежа и на пристанищата
и за построяване на малки морски и дунавски при
станища и скели се предвиждатъ мероприятия за
стопанското развятие и на разположенигв на Черморския брегь по-малки градове или населени места.
Грижата на държавата за Черноморския брегь не
може следователно, да се отрече, сжщото, обаче,
не може да се каже за общинитв преко заинтере
совани въ благотсройственитв работи, които се
предприематъ и къмъ които до сега, съ твърде
малки изключения, гв СЖ останали безучастни. Знае
се че въ други държави сж пръко заинтересовани
общините, а нъкжде и търговскигв камари вземагь
участие въ разходигЬ за пристанищните постройки,
ако не за направата на собствените пристанищни
съоржжеъия, то поне въ разходигв за обзавежда'
нето на пристанищата и улесняване товаренето и
разтоваренето на СТОКИТЕ ВЪ ТБХЪ.
По т. 18 Въ нови страни като нашата, съ слабо и
неразвито стопанство, железниците и пристанищата,
наи-необходимигБ, тръбва да се построягь па дори
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и ако не би сжществувалъ достатъченъ трафикъ.
Улесненията и удобствата които даватъ тъзи съ
оржжения цопринасятъ за развитието на съобще
нието; това явление се забелъзва въ всички нови
страни, а сжщо и у насъ. Поради това на въпроса:
Правилно ли е, постройката на пристанищата да
изпреварва създаването на корабоплаването (разбирамъ национално), отговарямъ, че е правилно.
Веднажъ корабоплаването развито, националното ко
рабоплаване може да се създаде лесно: то се свежда
къмъ единъ въпросъ на средства.
Дунавскиятъ ни брътъ беше добре обслужванъ отъ множеството частни параходни дружества,
затова и нуждата отъ национално корабоплаване
не се е почуетвувала много силно. При все това
направено е грешка, че не се е създало такова, за
щото една малко по редовна служба по нашия
брътъ би допринесла извънредно много за ожи
влението на размвната между множеството насе
лени мъста покрай Дунава. Тя щеше да улесни
особно паланките, които не сж свързани съ ж. п.
ни мрежа, а такива има още и сега. Най-после,
ние не можеме да не следваме примера, който ни
даватъ всичка крайдунавски държави, и които правять големи жертви, за да си създадатъ националенъ търговски флотъ. Дунавъ е международна
ртзка, единъ отъ най-важнитв водни пжтища въ
средна Европа. Неговото значение ще порасте още
повече следъ като се изправи, вдълбочи или по
добри, както • се предвижда отъ международната
Дунавска комисия, и следъ като бжде свързанъ
съ по;широкъ и дълбокъ каналъ съ Рейнъ, ръка
съ най-развито вжтрешно плаване въ Европа. Този
международенъ воденъ пжть, въ подръжката на
който участвуваме и ние, тръбва да се използува
и то по възможность чрезъ националенъ флотъ.
По т. 20. За сега гвзи условия не сж на лице.
Законътъ за воднкттз синдикати предвижда корегирането, съ цель да се направятъ плавателни, р-вкигв Марица и Тунджа, Искъръ, Витъ, Осъмъ,
Янтра, Провадийската и Камчия, обаче, тази работа,
която ще струва много пари, не е отъ най-нале
жащитв. Защото липсва масовъ превозъ. Вжтрешнигв водни пжтища, се строягь за облекчение пре
возите по железниците и за поевтиняването имъ,
тамъ гдето има масовъ превозъ, развита индустрия
и минно производство, каквито още у насъ сж въ
началото си. Независимо отъ това, покрай н-вкои
отъ изброените р-вки има построени железници
или се строягь такива, а тв ще бждагь, споредъ
опита, който се има, предпочетени предъ водния
пжть, който не е толкова постояненъ. Сжщественото е, обаче това, че нъма достатъченъ превозъ
за едина и за другия пжть.
По т. 12. Мисля, че етнографически, Черномор
ския ни брътъ е вече български, съ малки изключения.
Презъ краткото врене на свободно сжществуване
България преобрази коренно този бръгь. Направи
пристанища въ Варна и Бургазъ и осигури разви
тието на ТЕЗИ градове. Нищо не е останало отъ ста
рите тия градове отъ преди освобождението. Всичко
направено въ гвхъ се дължи на творческата ржка
на българина; и двата тия пристанищни градове
се благоустроиха и станаха едни отъ най-хубавите
наши градове. Сжщата промяна се забелъзва и въ
етнографииеския имъ образъ; тв щъха да бждагь
по-скоро български, ако презъ 1896 год. не б-вхме
направили голъмата грешка да прибереме въ гвхъ
чуздъ елементъ, говорящъ турски, и му дадемъ ши-
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роко гостоприемство. Оть направеното покрай Чер
номорския брътъ презъ краткото време на.свободно
развитие ние имаме, следователно основание да се
гордеемъ. Требва почнатото дело да се продължи
й разшири, като се направятъ преди всичко, необ
ходимите съоржжения за улесняване съобщението
между населените мъста по Черноморския брътъ,
и поработи за благоустройството имъ. Въ това от
ношение голяма роль може да изиграе Българския
Народенъ Морски Сговоръ.
По т, 34. Тъй схващамъ азъ неговата роля, да
работи за повдигане съзнанието за значението на мо
рето, за пръкитв ползи, които ще има населението
отъ него, за ГОЛЕМИТЕ богатства, които крие то въ
себе си. Черноморския ни край е хубавъ и земята
около него благодатна; отъ него и морето населе
нието може да си почерпи и осигури благосъстоя
ние ; изисква се да съзнае то това, да заработи и се
издигне.
София, 21. IV. 1924 г.

Инжииеръ Ю. Данчовъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

СЪОБЩЕНИЕ № 10
1) Русенския клонъ е изпратилъ покана до
всички граждани да се запишатъ за членове на
Сговора и го подпомогнатъ въ неговите полезни
начинания. Съ редъ статии въ мъстния вестникъ се
стреми да хвърли по-голяма светлина върху нуж
дата да се подкрепи морската идея. Иматъ запи
сани много членове.
2) Сжщия клонъ е успълъ да издействува отъ
окржжния съветъ една субсидия отъ 20,000 ^лева.
За тая 1ГБЛЬ председателя на клона г-нъ Михайловъ
се явилъ въ заседанието на окржжния съветъ,
кждъто обстойно е развилъ целитв, задачите и
дейностьта на Б. Н. М. Сговоръ. Съвета е отпус
на лъ субсидия за устройване популярни беседи,
по риболовсто и пропаганда за коопериране на
рибаригв.
3) Пловдивския клонъ е уредилъ на 27 декемврий 1924 год. семейна среща въ бирария „Батембергъ", която е била извънредно добре уредена и
отлично посетена. Въпреки, че срещата е била безъ
входъ, пакъ се събрала една сума отъ 2ООО лева
чиста печалба.
4) Мичманъ Стоенчевъ, обикаляйки клоновегЬ
на Б. Н. М. Сговоръ въ Южна България, е посетилъ Ст. Загора на 12 януарий т. г. дето е дър
жалъ беседа, която била добре посетена.
На 13 януарий той е билъ въ Нова Загора.
Тукъ е държалъ беседата си въ салона на кине
матографа, който е билъ препълненъ съ публика.
Вл-Ьзълъ е въ връзка съ тютюневата фабрика „За
горка" по въпроса за поставяне на лисчета съ
морски афоризми въ цигарените кутии. Управле
нието на фабриката е дало благоприятенъ отговоръ.
На 14 януарий Мичманъ Стоенчеаъ билъ въ
Сливенъ — но беседата не се състояла й той заминалъ за Ямболъ. Тукъ беседата била добре по
сетена (отъ около 200 души). Тютюнената фабрика
„Тракия" сжщо е обещала да постави морски афо
ризми въ СВОИТЕ кутии за цигари.
На следующия день Мичманъ Стоенчевъ е
билъ въ Карнобатъ, кждето сжщо е развилъ тег
мата си и е усггЬлъ да запише! много членове на
Сговора.
. . ' ••
5) На 14 януарий т. г. биде погребанъ почи
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налия Председатель на Гл. проверителенъ съветъ
на Б. Н. М. Сговоръ. г-нъ П Рахневъ, единъ отъ
ратниците за преуспяването на Бълг. морска идея.
6) На 17 януарий т. г. Шуменския клонъ на
Б. Н. М. Сговоръ е уредилъ ГОЛ-БМЪ Морски балъ
въ салонитБ на Офицерското събрание. Бала е
билъ добре посетенъ и при гол-Ьма задушевность
продължилъ до кжсно презъ нощьта. Присъству
ваха гости отъ Варна и представители на Гл. Упра
вително ТБЛО.
7) На 20 януарий Мичманъ Стоенчевъ и Д ръ
Недъ\пковъ еж държали СВОИГБ бесени предъ чле
новете на Пловдивския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ.
Беседите еж били добре посетени.
На .21 януарий — праздника на освобожде
нието на гр. Станимъка — се е образувалъ клонъ
отъ Б. Н. М. Сговоръ въ сжщия градъ.
Въ Чирпанъ Мичманъ Стоенчевъ е билъ изслушанъ отъ голъмъ брой слушатели. Идеята за обра
зуване на клонъ въ тоя градъ е напълно назряла.
8) Гл. Управително ТБЛО на Б. Н. М Сговоръ
изработи еано добре аргументирано изложение по
наново повдигнатия въпръсъ за създавание Дирек
ция на мореплаването. Специялна делегация въ
съставъ; Подпредседателя — Я. Найденовъ, Секре
таря — /". Славяновъ, съветника — Инжииеръ Зл.
Брьчковъ, Председателя на Софийския клонъ — Д.
Добревъ, съветника — професоръ Шишковъ и чле
на Сговора, народния представитель — Н. Рачевъ,
поднесе изложението на г-нъ Министръ - председа
теля, на г. г. Министритв на Войната, на Железни
ците, на ФинансиигБ и на Търговията, а сжщо така
на председателя и втория подпредседатель на На
родното събрание и голъмъ брой народни пред
ставители.
Както г. г. Министрите, тъй и г. г. народнигв
представители, съ които членовете на делегацията
имаха възможность да се срещнать еж възприели
напълно идеята за събирането на разхвърлените.
по разни учреждения морски служби въ една ди
рекция на мореплаването и еж обещали да съдействатъ за озаконяването на изработениятъ, вече за
трети пжть отъ 1919 г. насамъ, законопроектъ за
Дирещия на мореплаването.
(Изложението на Гл. Управително Т-Ьло е из
пратено на всички абонати съ книжка № 2 на сп.
„Морски сговоръ".
По поканата на неколцина граждани отъ
Червенъ Брегъ, секретаря на Главното Управи
телно ТБЛО — Г. Славяновъ на 25 януарий т. г.
е посетилъ новото градче при гара Червенъ-Брътъ,
държалъ е тамъ една беседа на тема „Използване
на морето", следъ което по негова покана, оста
налите въ салона граждани единодушно еж ръшили образуването на клонъ отъ Б. Н. М. СгоЕОръ,
веднага следъ което еж се записали за членове и
напълно еж заплатили встжпителната и членскигв
си вноски за цЯла година 40 души отъ приежтотвующигБ.
Така учреденото общо събрание е избрало
членове на Управителното ТБЛО и на проверител
ния съветъ на новия клонъ. Сжщиятъ день токущо избраното Управително ТБЛО е имало своето
първо заседание на което е приежтетвалъ и Сек
ретаря на Гл. Управително ТБЛО; въ заседанието
еж били разгледани по-сжщественнигв за дей
ностьта на новия клонъ организационни въпроси.
ДЪловодитель: Павловъ.

Год. II Брой 3.

Морски Сговоръ
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Бургазската Търговско-Индустриална Камара въ
края на м. януарий т. г. е изпратила обстойно
писмо до министрите на Търговията, Жел-взницитЬ и Войната, съ което настоятелно се моли да
съдействуватъ за създаването на „Дирекцията на
мореплаването и морскитть пропиели", съ която
дирекция ще се тури начало на една държавна

деятелность отъ огромно национално и стопанско
значение. Това писмо е въ подкрепа на изложе
нието по сжщия въпросъ, което Б. Н. М. Сговоръ
отпечата и поднесе къкь това време на минис
трите, на депутатигв огь болшинството и опози
цията и на н-вкои отъ нашитЪ общественици.
.а^^з^^а^^ьз^^ццвддгзазаезз д дл <,в.склх».*-**РГУ?

(Приключенъ на 1 февруарий 1925 г.).
СЪКРАЩЕНИЯ:
М. С. — Морски Сговоръ.
• • • • • '

Б .

Вопез, "}. — Ьа Маппе ггапса15е* Рапз 1911 (ЗосШе
«ГЕсННоп Оео§тарп1^ие5, • МагШшез е4 Со1оша1е5, 17
Кие ^соЪ, Рапз VI е).
В.

Вариклечковъ, кап.-лейг.—„Моряци*—стихове — (М. С,
год. II, брой 2, Варна, февруарий 1925 г., стр. 1).
•

д.

Дренски, Пенчо. — „Какъ се защищаватъ рибите" •—
Ихтиологически очерки — (Сп. Естествозна'ние' и
География, год. IX, кн. 4 и 5, София, декемвр. и
януарий 1925 год. стр. 141 — 147).
И.
Ивановъ, Сава Н. — „Какъ се е образувало Черното
море* (М. С, год. II, брой 2, Варна, февруарий
1925 г.» стр. 3 и 4).
К.
КагаказсНетг, }пд. Т. /). — ,01е Ви1§апзсЬе Напйе15ИоИе' (Сп. Западно ехо. год. IV, брой 22, Щутгартъ 1924 год., стр. 280—282).
Калчевъ, К. — .Напояването на долината на р. Марица"
(в. Миръ, год. XXXI, брой 7376, София, 21 яну
арий 1925 год., стр. 2).
Кацаровъ, проф. Г, И. — .Старото име на Черно море"
(М. С , год. II, бр. 2, Варна, февр. 1925 г., стр. 2).
Карамихаиловъ, Д-ръ В. — .По морското търговско
право" (Юридически прегледъ, год. XXVI, брой 1,
Софи», януарий 1925 г., стр. 29—41).
К. С. — „Експедицията на Амундсенъ" (сп. Естествознание и География, год. IX, брой 4 и 5, София,
януарий 1925 год., стр. 182—184).
"М.
Морски сборникъ. (Народна Отбрана, год. VII, бр. 1174,
София, 20.1. 1925 г., стр. 2).
М. П. — .На .Дръзки*— 21. XI 1924 г.* (Български
Воинъ, год. 2, книжка 85, София, декемврий 1924
стр. 5—7).

Мутафовъ, Ей. — „Гостъ морякъ" (в. Варненска поща,
год. VII, бр. 1785, Варна 11. I. 1925 г. стр. 7 и 8).
Милевъ, Н — „Занемарена задача" (в. Слово, год. III,
брой 797, София, 26.1. 1925 год., стр. 1).
Н.
Н. Д-ръ К. — „Заселването на бежанци въ Бургазско"
(Известия на Бург. Търг.-Индустр. Камара, год. VIII,
брой 4, Бургазъ 17. I. 1924 г., стр. 1 и 2).
Н. М. — „Червениятъ флогь" (М. С , год. II, брой 2,
Варна, февр. 1925 г., стр. 9).
О.

Обрешковъ, Д-ръ В. — „Всемирния търговски флотъ
преди и следъ Европейската война" (М. С. год. II.
брой 2, Варна, февруарий 1925 год., стр. 6 и 7).
П.
Пампуловъ, Инж.-корабостр. — „Една належаща нужда"
(М. С , год. II, брой 2, Варна, февруарий 1925 г.,
стр. 4 и 5).
Р.
КеМпдшз — .Ай! КтеигЬпнт т й „Мб\ге" ипс! „Се^е^•",
Кб1п 1918 (Уег1а§: 3. Р. ВасЬет, 125 стр, цена
3 зл. марки).
Роднинството въ Параходното Д-во (в Търговско-промишлена защита, год. XIII, бр. 682, Варна 23 яну
арий 1925 г., стр. 2).
С.
Славяновъ, Г. — .Водните ни пжтища и техните не
дъзи" (Икономически Известия, год. Ш, бр. 13,
Варна, 18.1. 1925 г., стр. 1—3).
Славяновъ, Г. — .Варна, нейното настояще и бждаще"
(в. .Варненска поща", год. VII, брой 1785, Варна,
;
11. I. 1925 год., стр. 2).
Списаревски, К. Д. — „Гръцката търговска флота и мореплавното дело у насъ" (в. Слово, год. III, брой
795, София 23. I 1925 год , стр. 2).
.. ,
Черноморски, С. — „Нова работилница за лодки въ Варна"
(М, С , год II, брой 2, Варна, февр. 1925 г., стр. 8).
5сЬоиИ2 — .МИ аег Сгапй Р1ее* 1'т АУеикпе^е". Ш р 7.Щ 1924 (Уег1ае: К. Р. КоеШег, 478 стр, подвър
зана,, цена 10 зл. марки).
; ':

„ИЗПОЛЗУВАНЕ НА МОРЕТО".
Съ най-голЪмъ интересъ и задоволство препрочетохме горния, трудъ, който редакцията на Б. Н. Морски
Сговоръ поднася на своите читатели като безплатно при
ложение къмъ кн. № 10 на сжщото списание. Книгата, макаръ само отъ 4 печатни коли представлява единъ твърде
цененъ. приносъ • къмъ нашата твърде бедна морска ли
тература. Ценна за то§а, защото авторътъ й г-нъ Г, Сла
вяновъ се е погрижилъ да изнесе, а съ това и да ни
запознае съ въпроси, по които се е писало твърде малко,
ако не и никакъ. Въпросите, по които пише той, еж
предметъ на внимание негеамо з'а" учения и-държавника...
Далечъ г6т*ькабинета на учения и креслото на държав
ника, ГБ еднакво еж интересни за всички ония българи,
които ратуватъ за култура, прогресъ и:народно благо
състояние. Автора имайки възможности самъ да;посети и
обиколи редъ страни отъ северна и западна Европа, е
почерпилъ голЬма поука, която тъй ясно поличава отъ
неговия последенъ трудъ; Въ= научното сравнение, което
той прави между онова, което е вид-Ьлъ тамъ и това,
което виждаме тукъу насъ, ясно поличава нашата престжпна назадничавость.
Нема две мнения, че ние българите какго другаде,
така и тукъ — въ опознаване морето и използуване на
неговите богатства сме останали твърде назадъ
[/-'"'На какво се дължи това? Дали въ липса на съзна
ние или недомислие? Или пъкъ причината се крие въ
вроденото българско безгрижие, нехайство, индиферентность ? До колко сме прави въ едното, другото и тре
тото, оставяме свободенъ отговоръ на читателя, следъ
като прочете въпросната книга.. " '
> .
Г-нъ Славяновъ съ отлична вещина и увлечение за
познава чйтающия съ всички почти по-важни морски про
мисли застжпени въ чужбина и у насъ. Той разглежда
най-важните отъ техъ, а >именно;;Мореплаване, Приета?
ниннф дело, Корабостроение, Вжтр%шни водни пжтища,

Риболовство, Рибна индустрия, Солопроизводство и др.
Съ една дума, той пише за ония богатства, съ които
тъй щедро ни е надарила природата, но които ние не
ценимъ, нито пъкъ знаемъ да използуваме. Въ подкрепа
на горните ни мисли, фактите и статистическите данни,
които привежда автора, говорятъ отъ всичко най-вече.
Трудътъ на г. Славяновъ е не само навремененъ,
но той иде да отвори и очите на всички почти българи,
отъ оня сънь, въ който те еж заспали отъ памти века.
Автора нагледно иска да убеди най-простия невъзлриемчивъ, па ако щетг и недоверчивъ българинъ, че
всека морска вълна е сжщо тъй златоносна и ценна,
както това е съ речните златни н-Ьсъци и кариери.
Независимо отъ това, въпросната. книга иде да
. хвърли още светлина (за тия които не виждатъ) върху
целите и идеите на онова културно-просветно сдруже
ние наречено Б. Н. Морски Сговоръ, което мнозина даже
и днесъ считатъ за организация съ политическа подкладка. Не! Хората, които милеятъ, обичатъ родината
си и еж се жертвували за нея, не могатъ да бждатъ при
крити въ полето на обществената си дейность.
На края ние ще кажемъ: — Искате ли да се опо
знаете въ кратце съ морето и неговите богатства, а отъ
друга страна да имате и една ясна представа, върху тъй
наречения Б. Н. Морски Сговоръ, прочетете трудътъ на
г-нъ Капитанъ-Лейтенантъ Г. Славяновъ, издаденъ подъ
горния надсловъ.
Нашето горещо желание е щото тази иначе нагледъ малка и скромна книжка не само да краси като
бисеръ.и най-обикновенната българска библиотека, но и
да пробуди у него любовь къмъ морето — единствения
източникъ за напредъкъ, култура, благосъстояние и на
родна мощь.
; • . • ' •
Шумень, 18.' I. 1925 год.
Пашмаковъ.

ЮБИЛЕЯ НА ЧЕРНОМОРЦИ.
На 1 мартъ т. г. ще се чествува въ Варна юби
лея на почетния главатарь на „Черноморски юнакъ"
Алоизъ Бюнтеръпо случай 31 годишната му дейность
въ юнашката организация и 25 годишнината му като
главатаръ на Дружеството,.който' сжщо празднува
своето 25 годишно съществуване. Въпреки напредна
лата възрасть Бюнтеръ продължава да работи съ
елшцата енергия, както и по-рано. По настоящемъ той
е йбластенъ главатарь на Черноморската юнашка
обласгь, членъ въ техническата комисия на съюза
юнакъ и ржководитель почетенъ главатаръ на Чер
номорски юнакъ. На последния извънреденъ юнаш
ки. конгресъ Бюнтеръ бъ- провъзгласенъ за почетенъ членъ на организацията и му се отпусна
кйто дарь 2О.ООО лв. отъ съюзната каса. По случай
юбилея си Бюнтеръ е получилъ и 5000 лева отъ
„Софийски юнакъ", а „Черноморски юнакъ" е взелъ
решение да му постори една, кжща. Съ тазицель е
основанъ фондъ отъ „Черноморски юнакъ" — „Домъ
за Бюнтеръ". Отъ касата на дружеството е отпус
ната вече сумата 35,000 лв. за тоя фондъ. Очзкватъ се да се получатъ подобни дарове и отодругия-Ъ юнашки дружества въ Царството. 'Домътъ на
Б^рнтеръ ще бжде построенъ най-кжено това лъто

и веднага ще му се предаде въ собственость при
подобающа тържесгвенность.
Въ деня юбилея, 1 мартъ т. г. ще се устрои
тържественно шествие и манифестация въ негова
честь. Следъ обЪдъ ще се дадатъ юнашки игри въ
гимнастическия салонъ на „Черноморски юнакъ", а
вечерьта — въ сжщия салонъ — юбиляра ще бжде
чествуванъ отъ представителите на учрежденията
въ града и тия на гимнастическите дружества въ
България.
Многозаслужилиятъ юбиляръ, известенъ въ
юнашките срепи подъ името „Папа Бюнтеръ", е
дошълъ отъ Швейцария въ България въ 1894 г.
Той е работилъ честно, безукорйзнено и съ не' обикновенъ поривъ за физическото развитие на
народа ни пЪли 31 год. България е станала за него
второ Отечество. Хвала и честь на тоя ратникъ —
единъ отъ най-заслужилитЬ обществени дейци отъ
причерноморскитв краища на нашето Отечество, —
който вече 25 години подъ редъ главатарствува
едно отъ първите юнашки д-ва въ България „Чер
номорски юнакъ". Черноморци му отдавать напъл
но заслужена почить съ предстоящия му юбилей.
Варна, 28. I. 1925 г.
С. Ч.

До

* • _
СЬДЪРЖПНИЕ: 1) Дирекция на мореплаването и морскитЪ промисли отъ Сава Н. Ивановъ; 2) България и
режима на протоцитЪ отъ Л. Маноловъ; 3) Геологически прегпедъ на нашия черноморски бр*гъ отъ Сава Н.
Ивановъ; 4) Градъ Василиио отъ И. Б. Скрежикъ; 5) Настоящия и бждащъ воененъ фпотъ на Югославия превелъ
Н, Фурнаджиевъ; 6) Морето и Пенчо Спавейковъ оть Ем. Мутафовъ; 7) Сждба отъ Мичманъ Върбановъ;
8) Морски новини; 9) Официаленъ отдЪлъ; 10) Морски книгописъ.

Вс%ка неполучена книжка отъ списанието требва да се поиска най-кжсно следъ получаването на
спеднята. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ последствие. Списанието излиза
всеки месецъ, освенъ месеците Юлий и Нвгусть.
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„Съгласие" -

1

Строи и поправа: Лодки, кораби, моторни и платноходни. Поправка на па
раходи: корпусъ, мачти, машини и котли. Оксиженовъ апаратъ за заварява
ния и ръзане. Отливки отъ чугунъ и бронзъ на всички видове машинни
части. Парни котли и резервуари. Монтажъ на морски мотори и всички
{I 2-о
видове индустриални и земледълчески машини.
Ш

(^"

КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА
ТОДОРЪ С ПЛЮШЕВЪ
ВЪгГР. ВАРНА.

Строи всвкакъвъ видъ морски, рЪчни и езерни кораби за
товарни, пасажерски, риболовни и спортни цели, снабдени
съ всички необхрдими принадлежности.
•,
Строежа се извършва по собствени или
ч
\\
• . .
чуждестранни чертежи.
• ' '/
^АЦенитъ и качеството на работата СА ВЪНЪ ОТЪ
"?, 1
всякаква конкуренция. :
I о|
Телеграфически адресь: Варна ПЛЮЩЕВЪ
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