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КЪМЪ НАШИТЪЕСЪТРУДНИЦИ.
1. Изпращаните за печатане статии въ сп. „Морски Сговоръ" требва да бждатъ написани
на чисто и по възможность на пишуща машина, да се пише само на едната страна на листовете,
които да не се пришиватъ. Приложените чертежи да бждатъ изработени чисто, акуратно и съ тушъ.
2. Редакционниятъ комитетъ не разглежда статии, които еж недовършени, написани нечет
ливо или изпълнени съ много поправки.
3. Неудобрените статии се запазватъ до б месеца отъ "деня на получаването имъ, следъ
това се унищожаватъ. Яко до този срокъ, неудобренаш статия се поисква обратно, то тя се изпраща
на автора само ако е депозиралъ нужднитЪ пощенски разноски по изпращането й. Редакционниятъ
комитетъ не е длъженъ да дава обяснения защо не е поместена статията.
4. Удобренит-в статии, стихове, картини и рисунки, следъ като се отпечататъ въ списа
нието „Морски Сговоръ" се хоноруватъ по следната сметка:
Оригинална статия въ размЪръ една о раница .
.
.
.
. 130 лв.
Компелативна статия въ размъръ една страница
.
.
.
. 110 лв.
Преводна статия въ размеръ една страница
,
.
.
.
.
90 лв.
За стихове на единъ редъ
.
.
.
.
.
.
.
3 лв.
За рисунка, чертежъ, или картина, споредъ големината на отпеча
тъка, за квадратенъ сантиметъръ
.
.
.
.
.
.
1 лв.
За фотографическа снимка, споредъ големината на отпечатъка, за
единъ квадратенъ сантиметъръ
.
. . .
.
.
. 0'20 лв.
5. Напечатаните работи въ „Морска библиотека" се хоноруватъ
по следната смътка:
Оригинална статия въ размъръ една страница .
.
.
.
.
50 лв. •
Компелативна статия въ размъръ една страница
.
.
.
.
45 лв.
Преводна статия въ размъръ една страница .
.
.
•
•
40 лв.
За стихове на единъ редъ
.
.
.
.
.
.
.
.
3 лв.
За рисунка, чертежъ, или картина, споредъ големината на отпеча
тъка, за квадратенъ сантиметъръ
.
.
.
.
.
.
1 лв.
За фотографическа снимка, споредъ големината на отпечатъка, за
единъ квадратенъ сантиметъръ
.
.
.
.
.
. О"20 лв.
6. Цената за отпечатване реклама въ списанието е следната:
За еднократна публикация на цъла страница .
.
,'
.
. 600 лв.
За еднократна публикация на Чг страница.
.
.
.
.
. 300 лв.
За еднократна публикация на Ч* страница.
.
.
.
.
. 200 лв.
За еднократна публикация на Че страница.
.
.
. . .
100 лв.
За многократни публикации по споразумение. На събирачите на реклами се плаща ЮУо.

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА
ЗА ТРЕТАТА ГОДИШНИНА НА ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГАНЪ НД БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Третата годишнина на списанието „МОРСКИ СГОВОРЪ" започва отъ 1 Януарий 1926 година. Презъ течение на годината ще се дадатъ 10 книжки съ художествено
изработени цвътни корици, съ отбрани морски снимки, цвътни картини и най-разнобразенъ материалъ по морскигв въпроси отъ наши и чужди автори. Освенъ това, презъ
годината ще се дадатъ като безплатни приложения: единъ цвътенъ морски календаръ
за 1927 година и два номера отъ .Морска Библиотека". Третата годишнина на списа
нието „Морски Сговоръ" ще излиза въ 24 страници вевка книжка. Презъ месецигЬ
Юлий и Лвгустъ списанието не излиза.
ГОДИШЕНЪ АБОНАМЕНТЪ:
За България
.
.
100 лв.
За странство
.
.
. 120 лв.
Отд-влна книжка
.
. 1 5 лв.
На членоветв на Българския Народенъ Морски Сгоговоръ които еж издъл
жили членскит-Ь си вноски за 1926 год. списанието се изпраща БЕЗПЛАТНО. На
всички останали абонати, списанието ще се изпраща само следъ предварително платенъ абонаментъ.
Всичко, което се отнася до списанието да се изпраща на адресъ:

Български Народенъ Морски Сговоръ
Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.

№»гайо©ш,

Г о д и н а 111
Брой 3
/^артъ, 1926 год.
гр. Варна.
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Годишенъ абонаментъ:
за България . . 100 лева
за чужбина. . . 120лева/
Отд-Ьлеиъ брой 15 лева.

Урежда
Книжовно-Просвътния отдъттъ
Главенъ редакторъ
Сава Н. Ивановъ.

ПРИМЪРНА ДЕЙНОСТЬ.
По решението ма Г.. У. Т., презъ м. януарий
тгръ^бваше да направя .една малка обиколка, съ ор
ганизационна и просвгкша цель, на няколко клона
о т ъ Южна България; по настояването на Пловдив
с к и я областенъ клонъ тръбваше тази обиколка да
се разшири и обхване « младите клонове на областьта. ГЪ тоя начинъ посегихъ клоновете: Татаръ-Пазарджикъ, Пещера, Пловдивъ, Станимака,
Карлово, Б©рисовградъ и Чирпанъ, — всички (съ
изключение , на Чирпанъ). (Основани по почина на
Пловдивския .клонъ презъ течение на миналата го
дина, а нъкои съществуваха отъ единъ два ме
сеца, благодарение на това, че българина почти
;никакъ или много малко, познава морето, то и мор
ската идея в ъ България трудно си пробива пжть;
«обикновенно нт*що е, когато се намери единъ- рояолюбецъ или съзнателенъ българинъ да основе
в ъ градъ или село клонъ отъ Б. Н. М. С , тоя
кяонъ да умре още при своето раждане: първомъ
всички еж съгласни да станатъ членове и желающи да вл^затъ въ управителното твло — много,
следъ нъколко дена, когато дойде редъ -за работа
и за сьбирание на членски вноски, вече никого
кЬма.. . Така еж създавани .и еж умирали по. .нъ
колко пжти, много отъ клоновете на Б..Н. М. С.
и то въ гол-вми градове съ достатъчно интелиген
ция. Тукъ, въ тия нови клонове, срещнахъ нъщо
необичайно: буденъ интересъ къмъ идеята и да
лото, йскренно желание за дейность и реални ре
зултати отъ това желание — голъмъ брой редовни,
издължени членове, на мъста вече уредени или
подготвени за уреждание вечеринки и забави, мно
зина членове учаегвували въ екскурзиитъ на Плов
дивския клонъ до Цариградъ и Пирея, а единъ
клонъ (Борисовградъ) успълъ вече да си издейст
ва" 20,000 лева субсидия и се готви,да урежда пла
жове, лЪтни колонии, да купува лодки и. пр. На
какво се дължи тая отлична дейность на тия мла
ди и малки, по величината. на СВОИГБ селища, но

големи по броя на членовете си, клонове? — Ми>
сля, че първата причина еж апостолитв на Плов
дивския клонъ, които първи .еж донесли тукъ се
мето, на българската морска идея, и за чийто правиленъ растежъ т е продължаватъ да полагатъ
сериозни грижи и усилия; втората, по-важна при
чина се крие*въ хората, които еж застанали на
чело на тия млади клонове — това еж все ръзко
очертани родолюбци, трезви и съзнателни българи,.
искрени и добросъвестни, макаръ и скромни обще
ственици.
Въ редицата на младите и бързо развиващи се
клонове, требва да се постави и клона въ гр. Панагю
рище, когото, за съжаление, азъ не можахъ да посетя.
Две думя и за главното огнище на морската
идея въ Южна България — Пловдивския клонъ, —
той е основанъ въ 1922 г. (януарий м.) и Ц-БЛИ две

години е билъ почти съвършено мъртавъ; въ 1924 г.
безъ вевкаква външна 4 подбуда, а само благо
дарение на няколко души съзнателни и енергични
българи, стоящи вънъ отъ управителното Т-БЛО, той
самъ се събужда и започва да живъе единъ все
по-буденъ и интензивенъ животъ, като въ разви
тието си достигна днесъ до първото мЪсто въ орга
низационно и културно отношение, между остана
лите 45 клона. Броятъ на членовете му стигна 800
души (редовни—напълно издължени), съ тенденция
скоро да достигнатъ до 1000; пловдивци уредиха
най-много екскурзии по море за своитъ членове и
за тия на съседнигв клонове; дадоха миналата го
дина най-блъскавия балъ въ Пловдивъ; въ мате
риално отношение — най мощния клонъ; тая годи
на поржчаха б малки и 2 големи спортни и една
моторна лодка; подготвятъ уреждането за члено
вете на всички клонове (отъ цъла България) една
екскурзия по море до Италия и втора до Лмерика—Ню-Иоркъ. Отъ края на миналата година Пловдивскиятъ клонъ действува като областна центра-
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Д Е Л Е Г Я Т И Т Ъ Н А О Б Л АСТ НАТА КОН Ф Е РЕ Н Ц И Я,
състояла се на 20 Декемврий 1925 год. въ гр. Пловдивъ.

I редъ отъ лъво на дъсно: П. Мчлчевъ — Пловдивъ, Д-ръ Таневъ — Ямбзлъ, П. Доънски — Пловдивъ, Н. Лбаджигвъ —'
Пловдивъ, Л.Тоцоровъ—Пловдивъ, Л„ Т. Лазарзвъ — Пловдивъ.
II редъ отъ лъво на дъсно: К. Янковъ — Пзщера, Хр. Стаччевъ — Пловдивъ, Инж. Бочковъ — Ямболъ, Пор. Коралиевъ
— Пловдивъ, Инж. Чунчевъ — Пиарджикъ, И. Л. Озргйковъ —Пловдивъ. Пор. Чолаковъ — Слчвенъ,
Г. Савовъ — Чирпанъ, и Пздпзр. Гетовъ — Карлово.

л а за Южна-България и тая централа действително
заживъ- и усилено почна да действа като важенъ
органъ на Б. Н. М. С; пързигв хора на клока, до
преди година-две не виждали морето и не чували
з а морската идея, днесъ я разнасятъ все по-надалечъ и по-надалечъ, основавайки нови клонове и
вербувайки нови членове; въ Пловдивско КБма градъ
или по-голъмо село, дето Г Б да не еж вече ПОС-БЛИ
•семето, а въ Пловдивъ нвма вече възрастенъ човъкъ или дете надъ 10 години, което да не е чуло
две думи за морето или поне само за името на
Българския Народенъ Морски Сговоръ. Преди нъ,колко месеца областната централа свика конферен
ция отъ представителитъ на Южно-Българскитъ
клонове въ Пловдивъ и тая конференция, безъ да
взема нъкакви важни, но книжни решения, безъ.
много шумъ, свърши много работа: между клоно
в е т е отъ Южна-България се чувствува вече една
по-тъсна връзка и по-гол-вмъ импулсъ за работа;
о щ е по-голъмо сцепление достигна Пловдивския
клонъ^ между СВОИТЕ членове, съ помощьта на често
устройванитъ и масово посещавани семейни срещи.
Но пловдивци трескаво работятъ й въ чисто кул
турно направление, — само презъ текущия зименъ
сезонъ и само въ Пповдивъ тъ еж уредили надъ
15 беседи въ свръзка съ морето и морската идея.
Ето какво казва, въ това отношение, единъ съвършенно неутраленъ наблюдатель, МБСТНИЯ вестникъ
„Югъ", давайки извадки отъ беседата на Д-ръ Петковъ за „Значението на Солунъ, като македонско

пристанище": „Настоятелството на Морския Сго
воръ, Пловдивски клонъ, заслужава : похвала з а
инициативата му да изнесе презъ зимния сезонъ.
единъ цикъпъ отъ научни сказки. По този начинъ,
„Морски Сговоръ" въ качеството си на културнопосвътна организация, надхвърли цельта, за 4 негова
слава, и далечъ надмина многобройните си стари
посестрими, съ анемично сжществувание, които не
даватъ нуждното даже на своите членове. Въ това
отношение тази година, „Морски Сговоръ" израстна до положението на народенъ университетъ, изна
сяйки ценни научни въпроси предъ просветеното и
интересуваше се гражданство въ Пловдивъ".
Мисля, че е излишно по-вече да се говори, за
това нека, на край, да изкажа голямата благодарность и възторженнигв поздрави на Гл. Управител
но Т-БЛО на Б. Н. М. С. къмъ ржководителитъ на
Пловдивската область, Пловдивскиятъ клонъ и къмъ.
тия на клоновете Татаръ-Пазарджикъ, Пещера, Па
нагюрище, Станимака, Карлово, Борисовградъ и
Чирпанъ за твхната' неуморна дейность, голъмо родолюбие и съзнателно отнасяне къмъ българската
морска идея. Д отъ свое име, нека ми бжде позво
лено, да изкажа на тия истински българи, които*
твърде високо ценя, своята сърдечна благодарность
за топлиятъ, радушенъ и крайно милъ приемъ,
оказанъ въ моето лице, на представителя на Гл.
Упр.

Т-БЛО.

• • • • • • . ' • •

Г. Славяновъ,
Гл. Секргтарь на Б. Н. М_ С •
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Стр. 3.

ВАРНА, РУСЕ, ВИДИНЪ.
Отъ няколко месеца насамъ въ пресата и сто
панските. кржгове се пише и говори за западането
на тия три важни пристанища и гранични градове,
поднасяха се петиции На правителството и указваха
начинигв за тЬхното повдигане, организира се от
браната отъ другите имъ два опонента — Бургазъ
и Ломъ, но до сега никой почти отъ компетент
ните ни хора не разгледа тоя много важенъ въпросъ въ неговата цълость, напълно обектизно и
научно, изключително отъ своята диагноза, която
да не се оспори отъ сериозните умове и коя го да
даде тласъкъ на правителството да се заинтере
сува и то най-после отъ сждбата на тия многозаслужили на отечеството ни градове, безъ да се примъсва злосторния партизански духъ, който е нанес ъ л ъ и нанася големи злини на държавата, чув
ствата на сантименталность и приятелство и така,
както подобава на едно обновително правителство.
Като че ли липсва смелость на първите ни
хора, а може би и доблесть да сикажатъ мнението
по единъ толкова жизненъ въпросъ, като гледатъ
истината въ лицено и да не търсятъ одобрението
отъ тоя или оня.
Ние четохме въ нашигБ сериозни органи ра
боти, въ които е вложена тенденция и стопански
абсурди, писани не отъ единични личности, а отъ
организации, които трЪбаше да стоятъ по-високо
отъ ежедневния градски животъ и всичко това
мина и замина за нашата стопанска мисъль, като
че нищо не се е случило.
Где еж нашигв университети, които оставейки
личностьта на страната, биха излъзли съ научни
студии по въпросътъ; где е икономическото ни
дружество и търговско-индустриалнитъ камари ?
Или всички пленници на славянската разединеность
ще теглятъ всъкой за себе с и ! .
Като се ограничаваме съ тоя кратъкъ предговоръ и до колкото местото ни позволява, ще си
позволимъ да разгледаме въпросътъ чисто обек
тивно и далеко отъ мисъльта, че тая толкова сложна
материя ще бжде изчерпана.и разрешена. И ний
желаемъ да допринесемъ нъщо и дано бждемъ
правилно разбрани и при щастие — чути.
Принципа, на който тръбва да почива тая
сложна проблеме е : „Преди всичко държавния интересъ".
Споредъ насъ, тоя интересъ диктува щото
къмъ тия три наши града да се приложи физи
ческия законъ на скаченигЪ еждове.
Втора важна основа, това е географията отъ
стопанско, политическо и отбранително естество.
Така разгледани въпросите и така развити,
нъма никога да ни доведатъ до стопански софизми
и до нуждата да се поднасятъ на обществото невЪрни работи, които компрометиратъ почетностьта
на тия, които ги пишатъ.
Градоветв Варна, Русе и Видинъ еж важни
гранични градове и не толкова важни по своето
минало, колкото че се намиратъ на върховетъ на
гранични жгли отъ важно политическо, а следова
телно и стратегическо естество. ТЪ тръбва да бж
датъ силни национални крепости и ако днесъ по
силата на Ньойския договоръ не могатъ да бждатъ
модерно военно силни, то тръбва да еж съ силна
българска култура, която не може да сжществува
тамъ, гдето има стопанско западане, а следователно

обедняване. Не търсете въ просъкътъ национална
гордость, а работете страната ни да нъма просЪци.
Тая истина нада ли би нъкой оспорилъ, а като
така, повелителенъ дългъ е на управата да се за
грижи за тия свои чада и даже съ рискътъ на ма
териални иждивения да ги издчгне на това ниво,
което показватъ държавните скачени еждове; това
д^ло ще бжде стократно възнаградено.
Отъ единъ много виденъ нашъ общественикъ,
когото ний безусловно уважаваме, се подхвърли ми
съльта за главенъ портъ на България и за такъвъ
се посочи Варна.
Ний бЪхме се съгласили съ тая мисъль, но географическата ни структура показва друга картина.
Яко на местото на Дунава се издигаше Старапланина, а презъ сегашната Стара-планина течеше
Дунава и България се раздъляше отъ него на две
.и той се вливаше тамъ, гдето сега е носъ Емине, то
можехме да говоримъ за главенъ портъ въ устието
на тая р"Бка, но приднешНата геологическа струк
тура на България може само да се говори за об
ластно пристанище и то не само днесъ, но и то
гава, когато Деде-Лгачъ ще бжде търговски портъ
на България.
Следователно да се сочатъ Хамбургъ или
Марсилия за примъръ, е неправилно и тая ми
съль тръбва да с^ изостави, защото Стара-планина
ни показва какво е положението.
Днесъ за днесъ морскиятъ портъ на Северна
България е Варна, а на Ю ж н а - - Б у р г а з ъ и тъхното
развитие тръбва да се насочи единствено отъ това
гледище.
Града Бургазъ е разположенъ въ дъното на
единъ отъ най-добритъ заливи на Черно море, но
самия градъ е издигнатъ на такова мъсто, гдето из
общо не тръбваше да сжществува и голъма грешка
еж сторили строителитв на съвремена България,
че Бургазкиятъ портъ не построиха мапко по-южно
отъ сегашното му место, въ така наречения заливъ
„Ченгене-скеле". Тогава днешния Бургазски портъ
нъмаше да сжществува, а щъхме да имаме другъ
портъ и другъ градъ въ Черно море, който цгвшеда бжде една отъ звездите на това море.
Привеждаме тоя примъръ за да покажемъ,.
колко е нужно При разрешението на важните сто
пански въпроси силната ржка и колко е вредно за
държавния интересъ да се ржководимъ отъ сан
тиментални, а още по-лошо отъ партийни и такива
подобни интереси.
Бургазъ има отъ географията създаденото му
приемущество, че той е съ 54 мили по-близо до
Босфора, отколкото Варна и че парахода идящъ
отъ западнитъ морета, по естествения си ходъ, най
напредъ ща отиде въ Бургазъ, и после ще дойде
въ Варна, защото р-вдки еж тия параходи, които
се ангажиратъ само за единя портъ.
Бургазъ е портъ на Южна България, произ
водителка на най-добрите и скжпи култури: тютюнъ
въ масово количество, първокачествени храни,
оризъ, памукъ и др. и не сръща конкуренцията ни
то при вноса, нито при износа на нъкое друго
пристанище.
Той е съ 111 километра по-близо до най-гол-Ьмия ни консумативенъ центръ София и до За
падна България, отколкото Варна.
Той е важенъ стратегически центъръ изобщо
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на Черно море съ погледъ къмъ Босфора, но не
е граниченъ пунктъ и отъ политическо гледище не
създава особени грижи на държавата.
По отношение воено-морско/:6тъ\нацйоналноЗ"
гледище, Бургазския заливъ е главната ни база и
ако единъ день ни се. възвърне правото да имаме
воененъ флотъ, тамъ тр/вбва да се съсредоточатъ
морската ни база и корабостроителниците.
' ; Но тукъ е и трагедията на самия Бургазъ—
защото при днешното положение на Бургазския
портъ това не може да стане, тъй като. той нито
може рационално да се разшири, защото е построенъ на каменна основа, изчистванието на която
не опрвдава материалните иждивения, а освенъ то
ва воененъ портъ не се строи въ много населени
места, нито нъкой воененъ ще помисли за това. ...
Следователно ако не днесъ, то утре, пакъ ще се
погледне къмъ „Ченгене Скеле" естественото мйсто
за сериозни постройки..
Бургазското пристанище е по-малко отъ Вар
ненското по дължината на кея, а терена му не е
удобенъ за разширение на жел-взопжтнитъ мрежи
и ще еж нуждни ГОЛ-БМИ средства, съ каквито се
га държавата не разполага, понеже ежедневно се
обаждатъ много по-големи и важни въпроси.
Като пристанище на Балканския п-овъ — Бур
газъ е съ; ограниченъ районъ, който едва достига
меридиана на Ст. Загора, 'защото Търново-Сейменъ
и Пловдивъ попадатъ къмъ Деде-Лгачския районъ
и следователно, когато единъ день Беломорския
• ни излазъ стане фактъ, Бургазъ естествено . оста
ва1 само съ своя районъ, а държавата не може да
не държи смЪтка за тая възможность и да не ре
гулира сметките си съобразно нея.
Прочие, за разширение на Варненското и Бу
ргазското пристанища, по отношение на близкото десетолътие, нашето становище е обратно на поли
тиката на дирекцията на пристанищата.и'ний бих
ме се радвали, ако сега за сега разходитъ по тия
работи се спратъ, а средствата отидатъ на усъвър
шенствуване на разтоварването на СТОКИТЕ съ мо
дерни средства; въпросъ е още ще има ли за се
га нужда отъ по-сериозни разширения.
• Варненското пристанище е разположено въ
дъното на Варненския заливъ и въ началото на
Девненското езеро, това отъ Бога създадено ес
тествено пристанище и както въ Бургазъ, така и
тукъ се допусна голЪмата грЪшка, че порта не се
построи вжтре въ езерото, това .отлично мъхто за
модерно пристанище.
' . . . . ' '
Варна е крайната точка на нъколко жел-взопжтни линии и пристанището й е еднакво разполо
жено и добре снабдено съ всички средства, както
и Бургазъ — следователно това е единъ важенъ
стопански центръ.
. '
Но тя е и важенъ стратегически пунктъ, за
щото лежи въ известния четирежгълникъ, съ по
гледъ къмъ устията на Дунава и за това въ всички
воини е играла важна роля
_ - Варна и Русе еж оплета на българщината въ
Добруджа и за това къмъ гвхъ е насочено поли
тическото око на държавата, на която създаватъ
големи грижи, произтичащи не по вината на тия
два нъкога цвътущи града.
-Варна не може да бжде главна военно-морска.база, защото е близо до границата и въ това
отношение тръбва веднажъ завинаги да се бтмахнатъ всички помисли.
•••-..
- Съсредогочването по-рано на1 военния ни флотъ '
въ Варна е едно недоразумение, ' произлизащо
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отъ липсата на българска морска мисъль и необичьта, която бившия царь Фердинандъ питаеше
къмъ Бургазъ?
Варна може да се каже, че е зименъ портъ
за износа на Северна , България, но много. силно
се конкурира въ течението на осемъ месеци презъ
годината отъ дунавските пристанища, понеже Ду
нава ни съединява съ големите пазари на центра
лна'Европа и. Ромжния.
. В а р н а , вследствие неудачнигЬ войни се-лиши
отъ естествения си хинтерландъ — богатата Доб
руджа и протекцията, кОято на времето й даваше,
до войнитКдържавата, поради което започна сил
но да запада и цифрите на тонажа се прехвърли
ха къмъ Бургазъ. Населението й започна да обед
нява, живота й безъ това труденъ, стана още потруденъ.
Русе — съ постройката на централната линия
и Варненското пристанище срещна силната конку
ренция на морския пжть; отне му се хинтерланда
на Добруджа, започна да запада. Има' обаче ща
стието на времето да развие добра индустрия и
благодарение на нея да се крепи.
Русе е сжщо граниченъ градъ и националенъ
оплетъ на българщината; той е й важенъ страте
гически центъръ.
• "•• Казано изобщо — държавната политика дик
тува, щото ВСИЧКИГБ ни дунавски градове да бждатъ етнично силни съ твърдъ български духъ, по
ради което управата;требва да се погрижи за ГБХЪ,
обаче на първо време се налага да обърне внима
нието си на Русе и Видинъ, за да не стане после
много кжено.
Видят — историческо име, кой не го знае;
богатъ и още девственъ край; върхъ на жгълъ,
йзлжчващъ твърдъ български духъ.
Съ съединението на Ломъ съ "железница съ
София, трафика се насочи къмъ Ломъ, и Видинъ
започна да.запада стопански, което западане уби
ва българския духъ.
Чуждата пропаганда е силна, тя кове -своето
— кой ще требва да изкове още горещото желъзо;
нима требва питане.
И така накратко изяснено положението на на
шите морски и дунавски градове, не е трудно да
се посочатъ и м1фкиГБ в ъ по-едри щрихи, които
требва да се взематъ на първо време за да спре
западането на Варна, Русе и Видинъ и другитъ
дунавски градове, а въ последствие да се започне
и приладающето имъ, по положението, което заематъ, развитие.
Първата работа, това е развитието на инду
стрията въ тия градове, за което държавата тр-Ьбва да ги поощри, като спре даже отварянето на
индустриални заведения въ София, кждето населе
нието расте нежелателно много и увеличава глад
ния пролетариатъ.
,
..
Бургазъ да остане обязателно портъ на южна
България и въ това отношение да не се допускатъ
никакви отклонения, а Варна—на Северна България,
— като трафика за София и Западна България се
раздали между тия пристанища, за да не се
случвать аномалии, като задръстването на Бургаз
ското пристанище съ параходи и стоки, които чакатъ.по.няколко, дни да се разтоварятъ, когато
Варна по н-Ьколко дена стои непосетена отъ пара
ходи. Държавата има сметка работниятъ темпъ и на
двет/Б пристанища и на дветъ желъзопжтни мрежи
— северната и южната —да бие еднакво, като в ъ
сжщото време се почне, усъвършенствуването на
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Богоявление въ Варна — хвърляне кръста и улавянето му.
пристанищните служби за бързо манипулиране и
спестяването на работната ржка.
Да се побърза съ уреждането на национал
ното корабоплаване по Дунава и да се преодолеятъ съ здрава ржка СПЪНКИТЕ, коиго му се изпречватъ, още по-вече, че, държавата вече притежава
началния за това паркъ.
Да се опредълятъ райони на всички дунавски
пристанища, трафика на които да отиде по своята
посока и взематъ мърки за прекратяването на ка
къвто и да е трафикъ, на нашитЬ износни арти
кули за Браила и Галацъ, като обаче се поощри
трафика за нагоре по Дунава.
Браилскиятъ щокъ да се прехвърли въ Русе,
кждето да се доставятъ и построятъ модерни при
способления за ефтиното му прехвърляне въ Варна,
а чрезъ това да се съживи и линията Русе—Варна,
Да се започнатъ подготвителните политиче
ски, финансови и технически работи за канала Русе
— Варна, като се привлекатъ и чужди капитали,
чрезъ които ще се създаде нова ера за стопанст
вото на целия Дунавъ отъ Русе нагоре.
Ето едно ново поле за работа, къмъ което
требва да се насочи умътъ на мислеща и управляюща България.
Да се поставятъ Ломъ и Видинъ въ приблизи
телно еднакви условия, като чрезъ редъ рационал
ни* м^рки се разредъли помежду имъ вносниятъ
трафикъ.
. . . . ' , .
Тукъ му е мъстото да напомнимъ, че не би
ва да се допускатъ за едни и сжщи артикули ни

Фот. К. Л. Терзистоевъ 1926 г.
кога различни мита, ако те се изнасятъ чрезъ мор"
скитъ ни пристанища или презъ' другитв границиТия привилегии не могатъ да обслужватъ българ
ския търговецъ, а ще еж облага само на чуждигв
интереси; както не бива да се даватъ и концесии
за разни складове, хладилни помещения и други
отъ общественъ интересъ заведения въ износни
т е ни пунктове, било то на наши, или чужди фирми
и по тоя начинъ презъ задната врата да се монопо
лизира износа на наши артикули, съ които българскиятъ търговецъ търгува още преди освобож
дението.
Тия мисли изказваме по поводъ на концесиято, която скоро ще се даде на английска фирма
за консервиране и износъ на свинско месо, която
вече е дала да се разбере, май на ще я интере
сува толкова месото, колкото напр. други наши
произведения и че тя нъма да държи толкова Лон
донския пазарь, отварянето на който е желателно за
всЪки българинъ. Нека по тоя поводъ нашето пра
вителство бжде на ясно и изиска отъ компанията
тя да се заинтересува главно отъ назначението си
и имъ постави ясни условия въ договора.
Да влизаме въ по-голъии подробности ний
нъмаме намерение, защото това еж работи отъ
техническо естество и си позволихме да занимаемъ
радетелите на морската идея и стопанските ни
кржгове съ тоя важенъ въпросъ съ цель да се
създаде почва за по-скорошното му разрешение
отъ страна на управляющитъ, които ни изглежда, че
еж заели становището: Ьа^ззег "ане, 1а155ег развег".

ЛЪТНАТА УЧЕНИЧЕСКА КОЛОНИЯ ВЪ ГР. ВАРНА, ОРГАНИ
ЗИРАНА ОТЪ ПЛЕВЕНСКИЯ КЛОНЪ НА Б. Н. М. СГОВОРЪ
ОТЪ 7 ЮЛИЙ ДО 7 АВГУСТЪ 1925 ГОДИНА.*)
I. Организация. Три месеца преди сезона,
Плевенскиятъ клонъ замоли нъкои учил. настоя
телства отъ заселищата покрай черноморския брътъ
да отпуснатъ по няколко учебни стаи за летуване
на детската колония. Много отъ настоятелствата
ласкаво се отзоваха и съобщиха, че даватъ своитъ
училища безплатно, а следъ това настоятелството
на клона делегира председателя на дружеството,
който избра мъсто за колонията въ Варна. Не се
одобриха отпуснатите училища въ с. Бела и с. Гьо*) Поради независящи отъ Редакцията причини, изпратенитъ снимки къмъ тая статия неможаха да се клиширатъ
навреме.

зикенъ, понеже се получиха сведения, че тамъ ще
бждатъ настанени много бежанци. Господинъ Ди
ректора на Мжжката гимназия въ Варна даде отъ
помещението 3 учебни стаи: 2 съ южно изложение
за спални и 1 съ северно изложение —• за столова.
Следъ като се усигури мъстото, настоятел
ството на клона обяви на плевенскитъ граждани,
че урежда колония за около 40 деца отъ основ
ното (първоначално и прогимназиялно) училище,
съобщиха се и условията за приемането. Отначало
записването отиваше много бавно, обаче къмъ края
на определения срокъ нуждното число бъ попъл
нено съ такава бързина, че два дена преди зами
наването още толкова родители искаха да запи-
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адатъ СВОИТБ деца, а 15 дена следъ заминаване, на
колониститЪ, около 100 родители настояваха да се
лриематъ децата имъ, или да се направи втора
«см-вна за тъхъ.
.
II. Екипировка. Всъко дете беше задължено
д а носи си себе си следните нъща:
а) зебленъ човалъ, 2 на 1 метъръ — за слазченикъ;
б) 2 одеяла, едното за постилка, а другото
«чершафосано — за завивка;
в) 2 чаршафа;
г) една възглавница съ 2 калъфа;
д) 2 чифта долни дрехи за преобличане и едни
кжси гащи за кжпане;
е) 3 чифта чорапи;
ж) 2 кърпи за лице и други 2 за ядене;
з) 5 кърпи за носъ, сапунъ за миене и гр'ебенъ!
тл) 2 чении за ядене, ножъ, вилица и лъжица;
к) 1 канче за вода и за МЛБКО;
л) 1 горна дреха.
III. Медицински п р е г л е ц ъ . Тричлена коми
сия, състояща се отъ интернисти: градския лъкарь
— Д-ръ Бърдаровъ, лъкарь отъ държавната бол
ница — Д-ръ Костовъ и Д-ръ Хандудовъ, направиха
обстоенъ прегледъ на всъко дете и нужднитв антропометрични измервания за височита, гръдната
околность и тежината. Две отъ децата не бъха при
ети, понеже комисията констатира, че тъ иматъ
нужда отъ лечение въ санаториумъ. Градскиятъ
лъкарь издаде санитаренъ листъ, въ който бъ от
белязано, че въ домътъ на всъко дете н-Ьма зара
зителна болесть. Това бвше нуждно за варнен
ските санитарни власти — да не' би плевенци да
занесатъ нъкоя болесть въ Варна.
IV. Р ъ к о в о д и т е л и . За ржководитель на ко
лонията бе опредъленъ единъ отъ местните главни
учители — П. Пановъ и негови помощници — г-ца
•Захариева и г-ца Цончева и дветв съ полувисше
•образование и специалистки по готварство и дома
кинство. Къмъ тъхъ се предадоха двама най-опитни
и пъргави разсилни — една жена и единъ нжжъ,
а въ Варна б е наета още една жена за готвене.
V. И н в е н т а р ъ . Плевенскиятъ клонъ на Б. Н.
М. Сговоръ нима инвентаръ, понеже за пръвъ пжть
урежда колония. Плевенската земледелска катедра
даде отъ своя инвентаръ една голъма машина "за
готвене, готварски еждове, ножове, брадвички и
всички необходими кухненски принадлежности. Наймного бъхме подпомогнати, както при организа
цията, така и съ инвентаръ, отъ централоото управ
ление на Б. Н. М. Сговоръ — Варна. Управлението
на Машинното училище даде 40 кревати и не само
това, но всички стари дъски за креватите бъха
сменени съ нови; отъ сжщото училище ни се да
доха казани за пране и други необходимости.
VI. Парични средства. За едномесечното ле
туване заедно съ пжтнитв И всички други разходи
•се събраха суми отъ родителитъ на колониститъ :
тю-заможнитъ родители платиха по 1500 лв., чинов
ниците и средна ржка — 1000 лв., а отъ родите
л и т е на беднитъ деца не се вземаха никакви суми.
Колонията б е субсидирана отъ Министерството на
Народното Просвещение съ 5000 лв. и отъ Пле
венската Постояна Комисия — 8000 лв.
VII. Тръгване. Четири дена преди тръгването
«а колонията, замина за Варна ржководителя за
едно съ кухнята, зебленитъ човали и одеялата Подъ
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негово ржководство ~се почисти, измаза и дезин
фекцира помещението, напълниха се чувалигв с ъ
нова слама, доставена по предварително споразу
мение, отъ Варненската земледълска катедра. Ко
лонията замина на 6 юлий сутриньта.

Живота на колониститЪ въ Варна.
I. Храна. КОЛОНИСТИГБ се хранеха 5 пжти
дневно:
1) въ 8 часа закуска отъ 250 гр. млъко с ъ
хлъбъ;
2) въ 10 часа втора закуска на самия плажъ
— отъ хлебъ и сирене или кашкавалъ;
3) въ 12 часа о б в д ъ : супа или чорба, готвено
и трето я д е н е — сладко (точено, торта или найчесто компотъ отъ плодове);
4) въ 4 часа следъ объдъ — закуска, хлъбъ
съ кашкавалъ или съ медъ;
5) Въ 8 часа — вечеря — две яденета, второто
ядене кисело млъко или по-често МЛБКО СЪ оризъ.
Готвенето ставаше въ шапрона на гимназията.
почистенъ и приспособенъ за кухня. Сготвеното
ядене се пренасяше съ тенджеритв въ трапеза
рията и тамъ се сервираше. Яко нъкое дете поже
лаеше нова порция, даваше му се такава, понеже
храната б е въ изобилие.
II. Хигиена. 1) Преди всъко ядене, освенъ на
плажа, децата бъха задължени да си измиватъ ржцетъ по два пжти съ сапунъ. Отначало това се
виждаше тежко на децата, но тъ свикнаха съ тоя
режимъ, понеже настоятелството даде инструкции
на ржководителитъ — да не допускатъ никое дете
да се храни, докато не си измие ржцетъ два пжти
съ сапунъ;
> •
2) Всекидневно почистване и прозътрене на
спалнитъ и одеялата;
3) Всека седмица се изнисаха леглата на двора
и се измиваха стаите;
4) ВсЪки ежботенъ день децата правъха пощателно измиване на себе си и промъняха гор
ните и долнитв си дрехи. Изпирането на дрехитв
ставаше отъ наети перачки въ самия дворъ на
гимназията — подъ строгия контролъ на ржководителкитв;
5) Въ ОТХОДНИТЕ мъста се подържаше строга
чистота.
III. М о р е л в ч е н и е . Още съ пристигането на
колонията управителя на детския санаториумъ—
Д-ръ НедЬлковъ, който е членъ на централното
управление на Б. Н. М. Сговоръ, наново прегледа
колонитстигв и даде най-обстойни наставления за
морелъчението. Въ 9 часа колониститъ пристигнаха
на плажа на специално опредълени мъста—огдълно
за момичета и момчета. Тамъ правъха слънчеви
бани цели 2 часа, разбира се, първитв дни помалко време. Въ 11 часа влизаха въ морето, първия
день 2 минути и после постепенно се увеличаваше
кжпането до 20 минути.
IV. Спане. Колониститъ спЪха 10 часа, отъ
9 часа вечерьта до 7 часа сутриньта. При момчетата
спъше ржководитетя, а при момичетата — дветв
ржководителки. Цълата нощь спалнитъ и коридоритъ се осветляваха съ електричество. Задължи
телно децата спъха и денемъ отъ 2—3 часа следъ
объдъ. Въ първите дни едва 2ОУо заспиваха де
немъ, а следъ 15 дена—75%. Децата, които не мо-
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жеха да спятъ задължени бвха да лъжатъ върху
леглата си най-малко 1 часъ и така си почиваха.
V. Р е д ъ и дисциплина. Колониститъ оти
ваха и се връщаха; отъ плажа, или пъкъ излизаха
на разходка винаги въ редица по 2 души. Всъки
день имаше дежурни, които сервираха яденето и
чегвха молитва. Преди1 всъко ядене молитвата със
тавляваше тържественъ моментъ, само тогава и
презъ време на спането имаше гробна тишина въ
колонията. Колониститъ си оправаха леглата и
всека сутринь си изнасяха одеялата за повътряване. Р Б си обслужваха при миенето и на объдъ
донисаха вода за пиене отъ близката чешма. Ко
лониститъ не взимаха участие при почистване и
измиване на помещението, понеже по хигиенически
съображения настоятелството на Плевенския клонъ
е противъ — да се възлага такава работа на деца.
VI. Разходки, игри и забави. Това ставаше
всеки день отъ отъ ЗУг до 77г часа следъ объдъ.
Т ъ си устройваха всевъзможни игри въ обширния
дворъ на гимназията.
Ржководительтъ и нъкои деца си носвха ци
гулки и често пжти забавляваха колониститъ. Почти
вс^ки день децата пишеха писма на СВОИТЕ роди
тели и изказваха своето голъмо задоволство отъ
.пътуването въ Варна.
На 7 августъ децата пристигнаха въ Плевенъ,
посрещнати най-радушно отъ СВОИТЕ родители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Ползата отъ лътуването въ Варна. Нъма
нужаа да се говори много за благотворното въз
действие, което това лътуване ще упражни върху
здравето и физическото развитие на организма на
децата, които бвха въ Варна. Защото то е видно
и неуспоримо. И колкото това благотворно въздей
ствие върху тълото на децата да е првката цель
и колкото то да е по себе си важно и достатъчно
да оправдае трудъ и всички жертви, направени по
устройството на тази колония, ние мислимъ, че не
с е изчерпва само съ това ползата отъ тази коло
ния. Има и друга страна, която, макаръ и по-да
лечна, не е по-малко важна и на която сжщо тръбба да се отдаде не по-малко значение. Тя се със
тои въ възпитателното значение на това лътуване.
Това лътуване упражнява твърде благотворно мо
рално въздействие върху дедата.
То се проявява — отъ една страна — чрезъ
строгата, но разумна дисциплина, на която детето
бива подложено, а отъ друга — въ култивиране
на социални чувства и добродътели, които се събуждатъ и развиватъ у детето въ общежитието.
Само въ общежитието детето може да раз
бере нуждата отъ дисциплина. Защото то ще схване,
че общежитието е сложенъ организъмъ, отдълнитъ членове на който тръбва да работятъ въ хар
мония, на време, добросъвестно и пр, Само тукъ
т о ще разбере, че дисциплината не е измислена
жестокость на по-голъмитъ, за да измжчватъ съ
нея по-малкитЪ, а че тя е необходимъ порядъкъ,
безъ който не може да [живее, не само едно об
щество, но и отдълниятъ човъкъ.
По такъвъ начинъ при такова общежитие дис
циплината се осмисля за децата и редно съ това
се привиква къмъ нея.
Култивиране на социални чувста. . Ч р е з ъ
общежитието се създава идея за колективитета и
се култивиратъ социални чувства.
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Чрезъ тази колония, въ която детето полу
чава по-вече, отколкото въ семейството, то ще раз
бере смисъла и нуждата отъ общежитието. То щ е
разбере, че общежитието, създадено отъ чужди
хора, образува едно цело съ общи задачи, които
цълятъ благото на всички, които го съставляватъ.
Сжщо, общежитието дава по-вече, отколкото самъ
човъкъ може да си дсбие или семейството може
да му даде. Заедно съ раждането и закрепването
на тази идея за общежитието, се раждатъ и крепнатъ социалнитъ чувства.
Че това е така, може да се види отъ следниятъ фактъ: На много отъ децата, които бъха в ъ
колонията въ Варна, родителите дойдоха тоже в ъ
Варна. Последните мислъха, че децата веднага ще
си отидатъ при тъхъ. Обаче нито едно дете не
отиде при родителите си — всички
предпочетоха
колонията предъ семейството сп.
Този фактъ ясно говори за моралното въз
действие на колонията. Я отъ тукъ е лесно за дохождането до разбирането на народа и държавата
като по-големи общежития. Нъща, отъ които еж.
тъй бедни българитъ и съ липсата на които могатъ да се обяснятъ много отъ бедите, които о т ъ
край време еж сполитали българския народъ.
Допълнителни сведения. Колониститъ еж.
били на брой 40 души (22 момичета и 18 момчета).
Отъ тъхъ 25 еж плащали такса по 1500 лв., 9 по
1000 лв., а останалитъ 6 не еж плащали нищо. Общо
взето единъ колонистъ е струвалъ 50 лв. дневно
(само за храна 35 лв. дневно). Сръдно всеки единъ ко
лонистъ е увеличилъ: теглото си съ около Г71 кгр„
(момичетата съ 1*61 кгр., а момчетата съ 1*82 кгр.);
грждния си кошъ съ 1'2 сантиметра, а височината
си съ 1 с м .
Председ.: М. Милчевъ, окр. учил. инспекторъ
Подпред.: Ил, Димитроаъ, дир. на 3 . Катедра
( Я . Петровъ, управ. на град. аптека
Настоятели: I Хр. Цоневъ, търговецъ
' П. Петровъ, търговецъ

Рибарското училище на остревъ
Св. Кирилъ, при Созополъ

Споредъ проекта на архитектъ С. Николовъ

Стр. 8.
Сава Н. Ивановъ.
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АТМОСФЕРНО НАЛЪГАНИЕ И ГОСПОДСТВУЮЩИ ВЪТРОВЕ
НАДЪ ЧЕРНО МОРЕ И БРЪГОВЕТЪ МУ.
Ветровете еж резултатъ отъ нееднаквото раз
подъ внимание дългогодишните наблюдения по цЪпределение на атмосферното налътане по земната
лия черноморски брътъ до 1914 год., господствуюповърхнина. Постоянната връзка между разпреде
ЩИГБ ветрове надъ Черно море и бреговете му се
лението на атмосферното налъгание и духащите
разпредълятъ така:
ветрове може да изрази съ следнитъ две правила:
Въ сезеро-западната часть на Черно море (отъ
1) Вътърътъ духа отъ место съ по-гольмо
Сулина до носъ Тарханкутъ) презъ студеното време
атмосферно налъгане къмъ место съ по-малко ат
на годината — септемврий до мартъ — господмосферно налътане, като се откланя отъ първона
ствуватъ северните ветрове, отъ които най-често
чалното си направление, поради въртенето на зе
се повтаря северо-източниятъ вътъръ. Въ спомена
мята около остьта си, въ дъсно — за северното
тата область най-редкитъ ветрове презъ зимата еж
полушарие, и въ лъво за — южното полушарие.
южнигв, а презъ пролътьта и есеньта — западнитъ.
2) Силата на вътъра е толкова по голъма,
Въ м. априлъ числото на източнигЪ и южните вътколкото е потолъма разликата на атмосфернигв
рове се увеличава, а отъ м. май до м. юний пре
налегания на единица разтояние.
обладаватъ южните и юго-западниттз ветрове. Презъ
Връзката между разпределението на атмеотоплото време на годината на по-вечето мъста по
ферното налъгане и ветровете важи не само за
бр^га се забелязва ясно правилната смена на въвсъкч отдъленъ случай, но и за сръднитъ месечни търа презъ течение на денонощието: презъ деня
и годишни данни. Така. че, за да си уяснимъ про
вътърътъ духа отъ морето къмъ сушата, а презъ
изхода и разпределението на господствующитъ
нощьта — отъ сушата къмъ морето. Тия ветрове се
вътрове надъ Черно море и бръговегъ му, тръбва
наричатъ „бризи" и дължатъ произхода си на нет
да се запознаемъ най-напредъ съ сръдното раз
еднаквото нагръъане на сушата и морето презъ
пределение на атмосферното налъгане надъ него
течение на денонощието.
вите води и ОКОЛНИТЕ му области.
Около кримскитъ бръгове, презъ зимата госНаблюденията по бръговетъ на Черно и Язовподствующиятъ вътъръ е северо-източниятъ, а найско морета показватъ*), че презъ течение на годи
малко се повтарятъ южнигв и западните вътрове.
ната атмосферното налъгане се измъня периоди
Презъ лътото вътърътъ има бризовъ характеръ.
чески, а именно: презъ лътото то е по малко, от
Само въ мъста като Яйтодоръ и Къзъ-Яулъ, кжколкото презъ зимата. За цълото Черно море ми I дето близко около морския брътъ се издигатъ ви
нимума на атмосферното налъгане се пада въ м.
соки планини, бризътъ почти отежтетвува. Тамъ
юлий (758—759 мм.), а максимума — въ м. януапрезъ течение на цълата година господствующиятъ
рий (765—766 мм.). Презъ зимата атмосферното на
вътъръ е северо-източниятъ.
лъгане е подложено на по-голъми измънения, от
По северната часть на Кавказския брътъ (отъ
колкото презъ лътото. Така напримъръ, разликата
Новоросийскъ до Сухумъ) отъ м. септемврий до
между абсолютния максимумъ и абсолютния миникрая на м. мартъ, господствува северо-източниятъ
мумъ на атмосферното налъгане за м, януарий, за
вътъръ. Въ останалото време презъ годината пре
единъ периодъ отъ 20 години, достига около 50
обладаватъ или юго-източнитъ вътрове (Новоро
мм., когато за м. августъ тази разлика се колебае
сийскъ — Кадошския фаръ) или западнитъ (Су
отъ 10—23 мм.. Значителните зимни колебания на
хумъ). Въ района на Кадошския фаръ, Сочи и Суатмосферното налъгане надъ черноморската область,
хумекия фаръ, презъ течение на ц/влата година
предизвикватъ силни атмосферни вихрове. При пос
иматъ мъсго бризите.
ледните се наблюцаватъ бързи спадания и кач
"„ ^ ъ П ° т и и околниятъ му бр-вгъ, отъ м. септем
вания на барометъра за едно сравнително кжсо
врий до м. мартъ, преобладаватъ източните, а въ
време, напримъръ до 2 и повече милиметра въ часъ.
останалото време презъ годината — юго-източниКато се съпостави атмосферното налъгане
ГБ ветрове. Южно отъ тази область — въ Батумъ
надъ Черно море.съ това на по-отдалеченитъ кон
почти цълата година преобладаватъ юго-източтинентални места, то излиза, че както ср-вдно за
нитъ
вътрове, само въ НОЩНИТЕ часове презъ зи
годината, така и презъ зимното полугодие (м. Номата, господствуватъ източнитъ вътрове.
емврий до м. мартъ) атмосферното налъгане надъ
По източната часть на Янадолския брътъ (ТраЧерно море е по-малко, отколкото атмосферното
тлезундъ, — Синопъ), презъ зимата господствуватъ
налътане надъ сушата, която го заобикаля. Презъ
Ю и ЮИ вътрове, а пръзъ есеньта — И и ЮИ.
лътото атмосферното налътане надъ Черно море е
Презъ лътото преобладавай СЗ ветрове. Въ сре
малко по-голъмо, отколкото надъ сушата, но тази
дната часть на Янадолския бр-вгъ (Синопъ •— Керазлика не е така очибиюща, както въ първия слу
ремпе) презъ зимата господствуватъ И и СИ ветро
чай, напримъръ презъ м. януарий. Причината на
ве, а презъ лътото - СЗ. Въ западната часть на
подобно разпределение на атмосферното налъгане
сжщия бръгъ (Керемпе — Босфора), както и въ
надъ морето и сушата презъ течение на дветъ по
припадающия се морски районъ почти презъ ц-в
лугодия се крие въ по-високата температура и полата година господствуватъ СИ-нитъ вътрове,
голъмата влажность на въздуха нацъ Черно море
презъ зимата и въ по-низката температура на възду
По западния черноморски бръгъ (Варна—Бурха надъ морето презъ лътото, отколкото надъ сушата.
газъ) отъ м. мартъ до м. септемврий господству
Споредъ руските данни**), въ които еж взети
ватъ северо-източнитъ вътрове, а въ останалото
време презъ годината — западните и юго-западнитъ.
ИЖЪ
Л ц1л Че наго М
стр ХЬУП
" °
Р
°Р*". Петрограцъ 1915 г.,
Северно отъ този районъ (въ Кюстенджа), отъ м
януарий до м. мартъ господствуватъ севернигв вет
**) Сжщата книга, стр. Ь—Ш.
рове, а отъ м. априлъ до м. августъ — южните,
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които по-сетне се смЪняватъ оть севернитЬ (септемврий —• октомврий) и северо-за па дните (ноемврий — декемврий).
Въ морето, по пжтя отъ Босфора за Дунава
— въ първата му половина — преобладаватъ северо-източнигЬ, а въ втората му половина, презъ
лЬтото, значително се увеличава повторяемостьта
на ЮЗ и СЗ ветрове.
По пжтя отъ Севастополъ къмъ Босфора, до
44° с. ш., презъ студеното време на годината, пре
обладаватъ СИ ветрове, въ месецигв юний и юлий

Стр. 9.

— ЮЗ, а въ августъ и септемврий — С З ; на ю г ь
отъ поменатата граница, лочти презъ цялата го
дина господствува СИ вЪтъръ, при това съ посте
пенното приближаване къмъ Босфора неговото гос
подство става все по-вече и по-вече очибиещо. .Въ заключение може да се каже, че изобщоЧерноморскиятъ, басеинъ и прилежащите му бре
гове, еж подчинени презъ по голъмата часть отъгодината и главно презъ зимата, на господството
на вътроветъ отъ севернитъ направления.
Варна, 4.Н. 1926. год.

Кръстосвачъ „Надежда" — Първиятъ български воененъ корабъ въ Черно море. 1898 год.
Пецовъ Г.

ПЪТУВАНЕТО НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ УЧЕБЕНЪ
НРЪСТОСВАЧЪ „НАДЕЖДА" ОТЪ БОРДО
(ФРАНЦИЯ) ДО ВАРНА.
(Бележки изъ стражевия дневникъ на кораба).

Когато, следъ освобождението ни, на Дунава
се сложило началото на родния ни флотъ, на Чер
но море е нъмало още никакъвъ български плаващъ сждъ. Идеята за създаване на Черноморски
флотъ е по-нова.
Презъ 1879 год., Началника на Дунавската
флотилия Капитанъ-Лейтенантъ Конкъевичъ, направилъ постжпки предъ руското правителство да се
отпустне на новото Българско Княжество единъ
вЪтроходенъ корабъ, съ който да се сложи нача
лото на морския ни флотъ. Правителството ува
жило молбата му и отпуснало вътрохода „Кила-

сура", но по редъ причини, този корабъ не дошелъ въ България.
Изминали се около 18 години отъ този несполучливъ опитъ, следъ което наново се загово
рило за създаване на Черноморски флотъ. Като
резултатъ отъ всичко това въ 1897 год. българ
ското правителство решило да купи отъ Франция
единъ учебенъ кръстосвачъ. Още сжщата година
то направило поржчка въ една отъ корабострои
телниците на Бордо.
Съгласно поржчката, кораба тръбвало да има
следните размъри и данни:
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/ 1 ) Дължина . . . . .
65
м.
) 2) Широчина
8'28 м.
< з) Височина " . . . . . . 5'30 м.
' 4) Водоизмъщение . . . 717 т.
I
( 2 орждия . 65 м/м.
Въоръжение: | Артилерия: 2 орждия . 100 м/м.
(
. ( 2 орждия . 47 -м/м.
Минни тржби
2
Даигатель — две парни машини — 3.100 НР.
Гориво — вжглища — 102 тона
! 1 паренъ катеръ
„
) 1 дванайсеторка
11лаващи
^ ->2 2балиниери
р м
^ средства^
У
^ 1 двойка
Скорость — 17 морски мили.
Презъ м. октомврий 1898 год. кръстосвача билъ
вече готовъ и вдигналг българското знаме въ.пристанището на гр. Бордо. За докарването му на
1-й септемврий сжщата година заминалъ за Бордо
Началника на Морската Часть, Капитанъ II рангъ
Пишонъ, придруженъ съ още 5 души офицери и
нуждното число моряци.
На 22-й октомврий 1898 год. „Надежда" снабденъ съ български екипажъ и подъ българско
знаме напустнала пристанището на Бордо и се
•отправила за Лисабонъ (Португалия). Пжгузането,
с ъ сръдна скорость до 115 мили и при хубаво
време, продължило 5 дни.
На 26-й октомврий "къмъ 9'/з часа сутриньта..
кораба пристигналъ въ Лисабонското пристанище.
Скоро следъ пристигането, на борта му се' качилъ единъ португалски морски офицеръ, койго
поднасълъ поздрави отъ страна на Пуртугалската
държава. Сжщиятъ день следъ объцъ командира на
кораба върналъ визитата, като направилъ посеще
ние на адмиралтейството и на нъкои официални уч
реждения.
На другия день, 27-й октомзрий, кораба билъ
посетенъ отъ адютанта на Мчнистра на Флота и
КОЛОНИИТЕ', капитана на порта и нъколко инженери
отъ нъкаква французска мисия, находяща се по това
време въ града. Тв разгледали кораба и поднесли
поздравления на командира му. З ъ Лисабонъ кръс
тосвача „Надежда" престоялъ всичко 5 дни.
На 1-й ноемврий къмъ 6Уг чгсз сутриньта кръстосзача напустналъ водитв на Лисабонското приста
нище съ направление презъ Гибралтаръ за Длжиръ.
Слт^дъ 3 дневно пжтузане покрай юго-западнитв
крайбрежия на. Пиринейския полуостровъ и Гиб
ралтаръ, на 3-й ноемврий къмъ 101/а ч. вечерьта
пристигналъ въ.Ялжиръ (пристанище на северния
Сръдизамноморски Яфрикански брътъ).
На сутриньта къмъ 8 ч. на кораба била напразена визита отъ страна'на стоящия въ приста
нището французски миноносецъ. Тукъ „Надежда"
престоялъ 3 дни.
На 7-й ноемврий къмъ 11 ч. пр. об-вдъ кръстос
вача напустналъ водите на това пристанище. Три дни
пжтуването продължило всредъ открито море безъ
всвкакви произшествия. Обаче презъ нощьта на 10-й
срещу 11-й ноемврий, времето започнало бързо да
се влошава. Бурята не закжсняла да се яви. Тя се
усилила до толкова, че станало нужда да се мъни
курса и намали числото на обръщенията; скоростьта
о т ъ 11.5 мили била намалена до 5 мили. Интересно е,
какъ единъ отъ стражевйгв офицери е описалъ тази
буря.
,
газмьрн:
ю
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„Стражата, пише той, приехъ въ една ужасна
буря. Освенъ огромнигБ балкани движуща се вода
друго нищо не се виждаше. Силната буря фучеше
непрестанно и заедно съ вълнитЬ искаха да ни
потопятъ"...
.
•
На разсъмване бурята започнала да утихва.
Хода билъ увеличенъ и кораба легналъ на нуждния
курсъ. После объдъ къмъ 1 ч. и 45 м. той прис
тигналъ въ гръцкото пристанище Патрасъ, кждето
приелъ и върналъ визитата на стоящия тамъ ан
глийски миноносецъ „Арданъ."
Въ пристанището Патрасъ „Надежда" само
пренощувалъ и рано на^другия день се отправилъ
за Коринтския протокъ. Предъ входа му присти
гналъ къмъ 1 ч. и 20 м. после объдъ, спр-влъ з а
малко за да вземе на борта си нуждния пилотъ,
следъ което навлъзалъ въ неговитв ТЕСНИНИ. Ц - Б лиятъ пжть презъ протока миналъ за 25 минути.
Изл-взлъ отъ него, кораба оставилъ пилота и се
отправилъ за пристанището Пирея. Тукъ той при
стигналъ вечерьта къмъ 5 ч. и 30 м.
На другия день преди обедъ командиря на
правилъ визита на СТОЯЩИТЕ въ пристанището во
енни кораби и на пристанищните власти.
После объдъ и ц-влата вечерь кораба се готвилъ за пжть и презъ нощьта къмъ 2 часа гой
напустналъ Гърция и се отплавалъ за Дарданелитв.
Сжщия день следъ об-вдъ къмъ 1 ч. „Надежда"
навлъзълъ въ протока и къмъ 4 ч. 30 м. билъ
вече предъ Чанакъ-кале, турско пристанище и мор
ска крепость на Лзиятския брътъ. Наближавайки
това пристанище, отъ кораба чули, че отъ двата
бр^га се давать орждейни изстрели. Гърлата на
две орждия недоброжелатепно гледали къмъ но
вия гостъ. Въпреки това никакви снаряди не се
видъли. (После станало ясно, че това еж били из
стрели,'съ които се давало сигналъ за спиране).
„Надежда" спр-влъ, къмъ борда му се прибли
жила една турска канонерка, която вземала нужднитъ сведения и съобщила, чз безъ разрешение
отъ Цариградъ, кръстосвача не може да мине
презъ протока.
Веднага следъ това пристигналъ съ лодка
и секретаря на нашето Цариградско консулство.
г. Кукурлиевъ, дошелъ въ Чанакъ-кале, специално
за да посрещне кораба. Той съобщилъ, че разреше
нието за преминаване на Дарданелитв, което тръвало
да бжде дадено отъ султана, още не е дошло, обаче
се надъвалъ скоро да се получи. Наложило се да
се чака.
„Надежда" влЪзалъ въ вжтрешностьта на при
станището и отдалъ котва.
^
Въ очакване престоялъ цълия следенъ день
Кжсно вечерьта на 15 ноемврий, очакваното с ь не
търпение разрешение, дошло.
Кораба свободенъ вече, още на сутриньта къмъ
о ч . Я ) м. напустналъ крепостьта, миналъ Дардане
литв, навлъзалъ в ъ Мраморното море и после об-вдъ
къмъ 4 ч. 30 м. пристигналъ предъ Босфора. При
Леандра той спрълъ за да се качатъ няколко наши
дипломатически агенти и нуждния пилотъ, следъ
което се отправилъ нагоръ по протока.
Въ 6 ч 45 м. плаването по Босфора свършило
пилота огЬзалъ при Кавакъ и „Надежда" ост а 1
вяики следъ себе чуждитъ морета и бръгове, навлвзалъ въ Черноморските води. Ц-влата нощь ми
нала въ пжтуване. Призори къмъ 51к ч. кръстосвача
билъ вече въ роднитъ ни води предъ Евксиноградъ
р
кждето отдалъ котва.
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Къмъ 8'/2 ч. на „Надежда" се амбаркували
тЬхни Царски Височества Княза и Княгинята. Вед
нага следъ това кораба се снелъ отъ котва и заед
но съ.високитъ гости заминалъ за Бургазъ, кждето стигналъ къмъ Х2У\г ч. по объдъ.
Тукъ се извършилъ молебенъ и водосветъ.
Привечерь къмъ 5 часа напусналъ Бургазъ,. носяйки царското семейство за Евксиноградъ. Предъ
Евксиноградъ Царското семейство слязло къмъ
91/г ч. вечерьта, изпратено отъ екипажа на кораба
с ъ громко „ура".
-
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Въ 1О1/г ч. „Надежда" билъ вече въ новото
си леговище — пристанищния аванпортъ въ Варна.
След> 15 дневно пжтуване най-после се отдалъ на
почивка.
На 18-й ноемврий сутриньта, кжсното есенно
слънце, бавно излизайки изъ морските глъбини,
поздравило новия стражъ на родните води.
А „Надежда" пробудила се, бъла и чиста,
като чайка, застанала като стражъ при входа на
родината, гледала къмъ града и като че каззала:
„Добро утро родино, азъ съмъ вече тукъ".

Торосъ.

„ТЕ,!.
Господи! 25 години отъ тогава, но като че
б ъ вчера
Бъхъ въ последния си ,семестъръ
студентъ въ Берлинския университетъ. Г-жа фонъ
Розбергъ, 60 годишна дама съ нъпълно побЪлъли
коси, но държелива германка и очарователната й
племенница, дъщеря на станционния началникъ въ
Фриденау, Лисхенъ, прекарваха лътото "въ малко
то тогава селце Лудвигсхафенъ, згушило. се на
бръга на Северно море. Свинемюнде—Лудвигсха
фенъ тогава се зараждаха все като курортни мъста. Пространенъ плажъ, най усъзършенствуванъ
морски фаръ, и една разкошна провинциална гра
дина съ ресторантъ, прошаренъ съ цвътни бесед
ки и много евтенъ, сравнително съ столицата, животъ, съставляваха тогавашното пристанище.
Малки низки кжщици бъха наредени на ед
ничката, простираща се по продължението на ка
нала, задъ кея, улица. Много рибарски лодки, на
вързани съ синджири и вжжета въ канала, се кла
тушкаха излеко, издавайки, при силно слънце, миризъ на риба и смола . .
. . . Тукъ ще намърите гнездо, въ което ще
уталожите Вашигъ нерви; ще видите какъ месецътъ
изгрева изъ широка вода, и слънцето не жари
тъй жестоко, както въ големия г р а д ъ . . . довър
шваше старата дама писмото си, съ което ме канъше да я посетя за нъколко дни; като загатваше,
че племеннцата й, която била при чича си—свещеникъ въ Колбергъ, сжщо се прибрала при нея.
Не чакахъ втора покана, пъкъ и немцитъ не
обичатъ да позтарятъ. Телеграфирахъ на посоче
ния адресъ и напуснахъ Берлинъ.
— Ха, ниг не очаквахме, че тъй скоро ще
тръгните. . . ето Ви и пристигнали. . . бвха първигъ думи на почгенната Розбергь.
До нея стоеше чудно хубавата й племеница,
съ ясно сини очи, съ разпънатъ кремовъ слънчобранъ; облечена въ лекъ тюловъ костюмъ и жакетъ съ два реда копчета, споредъ тогавашната
английска мода.
Тя ме гледаше съ интересъ. Ние за пръвъ
пжть се срещахме. Дзъ я познавахъ по портретъ...
И тъй много ми бъ говорено отъ старата за нея.
— Ужасно е палава. . . завършваше всвкога
старата разказа си за нея. . . Тя, като че носи Ва
шата ориенталска кръвь.. .
— Чужденецо, не сте тъй черенъ, както Ви
описваше моята обична баба. . .
Нейната закачка, още не представенъ, не ме
смути. . .
— И Вие не изглеждате тъй палава, както и
«а менъ Ви описаха. . . възразихъ азъ, покланяй
ки се предъ нея.
— О, да, азъ съмъ си такава и не се кая за
това. . .

(I

Снехъ пжтната си чанта отъ купето и тръг
нахме пешъ, защото тукъ не е имало никога ко
ла, нито нъкакви трамваи. Нъма.звънци, шумъ и
глъчъ. Трена спираше подъ единъ навесъ — станцийката до самото село.
— Ями подайте ржка на моята баба, не виж
дате ли, че затъва изъ пъсъка.. . какви сте Вий-—•
българитъ, неучтиви!. .. И тя се изсмъ съ звънливъ ясенъ гласъ, като въртеше омбрелата си на
кржгъ. . .
— Лисхенъ!—подвикна старата полу-недоволно,
но явно, съ нежность. . .
— Да, азъ искамъ той твърде бързо да за
говори. . . искамъ много, много да приказва, за да
чуя какъ той говори. . .
Действително азъ бъхъ мълчаливъ. Не отъ
умора: само няколко часа бъхъ пжтувалъ; а нъщо мощно, по-силно отъ хубостьта на момичето:
по мощно отъ нейната дързость ме изцъло обвзе...
Морето бучеше на 200 крачки отъ насъ, и чайки,
много чайки —малки и голъми — правъха извивки
надъ самитъ ни глави, съ писъкъ като отъ щипнато по бузитъ дете. . . Боже мой, какъвъ просторъ! . . . Като че всичко земно: говоръ, СМ^БХЪ И
закачки, дращъха слуха ми, при тази хубава нена
гледна страна. . .
Малкитъ дъсчени кжщурки въ чудни форми
и стилъ, кацнали по крайбръжието, привличаха съ
интересъ погледа. Лодки съ и безъ платна цепъха
игривата вода, и една приятна нвга отъ влага и
миризъ на водорасли — пълнъха душата, караха
да се диша широко съ отворени ноздри и гърди...
— Ще Ви умръзна г-це, азъ и безъ това съмъ
бъбривъ, за сега, милостива. . . Вий печелите сра
жението, но се пазете да го не изгубите. . . Дай
те ми възможность да си хвана една красива чай
ка. . . тукъ Т Б тъй еж много. . . азъ. . .
Тя ме прекжена.
— Да, чайки. . . зная, за менъ говорите. . ,
но не еж ли мили ТБ съ остритъ си като шпаги
криле и воленъ ПОЛБТЬ ! . . .
И тя мечтателно хвърли на горе погледъ, и
чудно, като че очитъ й взеха цвъта на морето:
тъмно сини — загадъчни. . .
Старата ме претрупваше съ въпроси за сто
лицата, за университета и за станалата тогава сва
да между Императора и професоръ Вагнеръ.
Лисхенъ крачеше предъ насъ съ самоувере
на стжпка, съ полуизвита къмъ морето глава. . .
Хотелъ въ селото не сжществуваше, и пред
видливата Розбергъ бъ поржчала да ми се пригот
ви стая въ сжщата квартира, кждето тв живъеха.
Кафето б е сложено и Лисхенъ сервираше съ чуд
на ловкость, приежщна на немцойкитъч
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— Знаете ли, че требва да ми говорите на
родния си езикъ, за да чуя, какъ той звучи; не е
л и той СЪ звукове, каквито има въ английския . . .
Ж, ж, ж ! . . И тя направи дяволита гримаса.
Ц-вла загадка б-в това кокетно момиче. Родена
въ ГОЛБМЪ градъ, между високи кжщи и малъкъ
просторъ, тя страстно обичаше морето. По бащина
линия всички мхже били военни, прадвдото —
адмиралъ; по майчина — мисионери изъ КОЛОНИИТЕ.
Следъ часовъ отдихъ, б-вхъ повиканъ да при
дружа дамитв къмъ бръга на морето. Още при
първигв стжпки бл-всъкъ отъ мощна вода кара
чов-вка начесто да мига, тъй като че ще заплаче...
Грамаденъ
океански параходъ пор-вше снагата на
морето,1 оставайки дълга;ивица черъ пущекъ . . .
Отъ брътътъ деца му махаха съ кърпи. Презъ
малка брътова стръмнина слъзохме въ пространна
ивица ггвсъкъ, а предъ ТБХЪ, дълги пънливи вълни,
застигащи се, и прескачайки се една друга . . . като
че се попиваха — губ-вха въ ггЬсъка. Тамъ нямаше
много народъ. Курортътъ не б-вше разработенъ,
посещаванъ както днесъ, станалъ недостжпенъ за
средна ржка хора — известенъ вече на ц-Ьлъ свъ"гъ,
кито императорски . . . Отъ селцето, казватъ, не
останало нито поменъ . . . Приседнахме върхъ дъл
бокия ггвсъкъ. Тукъ Лисхенъ спре да говори. Мо
рето обнима, предразполага къмъ мечти . . . съсредоточеность — мълчание . . .
Чайки, порейки въздуха по вси направления,
пиигЬха надъ самигЪ ни глави, съ разперени криле
легвха надъ разпъненитв вълни и се топваха като
иа игра . . .
Излътнахъ се на пъхъка.
— Хей, българино, обичате ли морето?
— йзъ . „. или българигЬ изобщо ?

— Всички.
— Лзъ д а . . . до н-вкжде, но въобще бълга
рина се бои отъ морето.
— Що ? ! . . Почти изкръхка Лисхенъ на ухото»
ми, и изплюска съ ржце — Боже мой, че може ли*
да се бои човвкъ отъ най-хубавото, най-поетич
ното на този свътъ Г.. ГоригЬ, планините еж пълни
съ зверове и отровни змии, а що има страшно въморето I. .
— Бури и бездънни дълбочини — гръбнаци
на много хора и кораби . . . възразихъ, съ жела
нието да я педразня . . .
— Вий 1 . . та Вие сте цЪлъ профанъ . . . Зна
ете ли що е буря въ морето!.. Слушайте, чужде
нецо, това е поезията, това е Н^БЩО като Илиадата.
Тукъ има вой, трЪсъкъ и бумтежъ, които и въВагнера не чувашъ . . . Св-втъ ти се вие, заживЪвашъ надъ себе си; едно „азъ", което ти се вижда
нищожно, жалко, и друго едно, което вика: „още".. _
още по-силно, да, да нЪма край 1.. Требва да сте
преживели сжщинска буря . . . да сте мислили, че
съ Васъ и ОКОЛНИТЕ ужасени отъ страхъ . . . е вечесвършено, за да заживъете, както би трЪбвало, сътвърдость и пълното съзнание, че всичко въ свЪтасе побеждава, стига да искашъ . . . да желаешъ
— Позволете, гвзи думи надминаватъ възрастьта Ви, милостива госпожице . . .
— Ба, ето че Вие отъ университета учени —
недоучени натяквате, когато човъкъ заговори изъ
сърдие, и като че умирате въ... Тя пресече, махна
съ ржка и се изкиска съ воленъ звънливъ смЪхъ...
Казахъ й, че и ние имаме „Черно море", чернокато катранъ, но се указа, че тя знае за нашето
море по-вече отъ менъ; и отъ нея научихъ защо
то наричатъ черно.
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— Да видите нашитъ пристанища, особенно
"Хамбургъ — градъ отъ кораби и платна; да ви
дите пулса на тъзи всесвътски пипала . . . ехъ!
Я станете и ме придружете да отидемъ при
.англичанката. И тя скочи на крака и ме повлече
:изъ ронливия пъсъкъ.
— Лисхенъ защо . . . нали знаешъ, че тя от^бъгва — защо ? се обади старата.
— Зная . . . тя говори съ мжка немски, затова
.е тъй сприхава, иначе е славно момиче . . . Па кой
.ли я пита I . .
На 203—300 крачки отъ насъ, близо до во
дата, съ гърбъ къмъ слънцето, имаше кресло —
кошъ съ върбовъ плетенъ балдахинъ. Ний се на-'
сочихме къмъ този кошъ. Стигнали на десетина
крачки, Лисхенъ мина на пръсти и се скри задъ
;.гърба на стола, и ми даде знакъ да приближа
крадешкомъ. . . Клопна съ пръсть по гърба на
.стола и отъ другата страна се зачу гласъ?
— Кой? кой?
— Отгатни ! . . .
Мълчание.
Лисхенъ ми пришепна на ухото: — кажете К Б ;колко думи, или стихове на български
Лзъ изпълнихъ заповъдьта, като изговорихъ
«на български нъколко безсмисленни фрази.
— Китаецъ 1 се обади отъ вжтре.
" — Не!...
— Продължи!
Азъ изговорихъ още нъколко думи.
—• Узнахъ . . . Турчинъ или руски п о л я к ъ . . .
Азъ се изсмъхъ громко изъ цъло гърло.
Обитателката на коша скочи ужасена и гътна
*креслото на сграни.
— Индиецъ!... викна Лисхенъ, като се пре
виваше отъ с м ъ х ъ . . .
Предъ насъ стоеше момиче: съ руси чорлави
коси, тъмно-кафяви очи, високъ ръстъ, облечена въ
тъмносиня кадифяна роба, закопчана отъ коленегв
до вратътъ.
• Въ ржка държеше нъкаква книга—стихове.
— Боже мой, бъхъ тъкмо задръмала, какъвъ
сюрпризъ... Правихте ли вани?
— Не вани, а бани . . , я поправи Лисхенъ.
— Е, все едно. И тя захвърли книгата на пъ•съка и прикръстоса ржце на гърбъ — любима поза
на англичанкитъ. Тръгнахме изъ пъсъцитъ. Моми
четата затжваха на мъста до колене. Азъ много
несржчно имъ помагахъ, но все пакъ помагахъ...
— У насъ не е грЪхъ момиче да се качи на
гърбъ и бжде пренесено презъ непроходимо мъсто,
забележи англичанката Мабелъ.
— У насъ мжжетъ не се оставятъ да ги ез.дятъ, възразихъ азъ опърничево... И тъ се смъха
волно като чайкитъ...
За сутриньта рано бъше уговорено да оти
демъ съ лодка навжтре въ морето... тамъ до ри
барските кораби, за да наблюдаваме ловидбата
на р и б а . . .
При изгръвъ слънце бъхме на кракъ. Лис
хенъ и Мабелъ бъха облечени като матрози, съ
-бели баретки, подпуснати отъ страни сини ленти...
и изглеждаха чудно красиви.
Баба Розбергъ ни изпрати, махайки съ кърпа
отъ прозореца. Лисхенъ се обяви за капитанъ на
екипажа и изкомандува да влеземъ въ лодката.
Азъ бъхъ въ недоумение: никакъвъ лодкарь
не се мъркаше край насъ. Нима се надъватъ на
даенъ? Отъ какъ съмъ се родилъ, гребло не съмъ
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х в а щ а л ъ . . . И ги предупредихъ. Тъ се изгледаха
и избухнаха въ смъхъ.
— Ако сте страхливи, идете при б а б а . . .
Дяволъ да ви вземе деца на м о р е т о ! . . . Почувствувахъ нищожеството си предъ тия сърдечни
момичета.
— АН^пеП ! . . . подвикна Мабелъ и елови греб
лата, за да изведе лодката изъ канала. Това не
бъха дамски ржце: сухи костеливи и до раменете
обгорени отъ слънцето. Греблата се топваха и извличеха изъ водата безъ вевкакъвъ шумъ и плъсъкъ, като че удръха на памукъ...
Лисхенъ елови кормилото, а а з ъ . . . седнахъ
върху вжжета и платна, запушихъ цигара въ рано
утро . . .
— Мабель, нашия куминъ запуши... забележи
Лисхенъ на подбивъ; първата кимна съ глава, че
е разбрала и ми се усмихна.
Минахме край фара. Отъ най-горнята му бе
седка вардачътъ сне шапка и ни поздрави. Мабелъ
вдигна предъ себе си греблото... даде отговоръ.
Нахълтахме въ свободното море. Слънцето блъскаше
— очите ни се налъха съ сълзи. Тръпки отъ хладъ,
тръпки при сутринна дрезгавина пронизаха тълото
ми... На десетина крачки отъ насъ, чайки се топ
ваха въ водата, издигаха се на горе, потреперваха
зъ въздуха и отлитаха съ хваната плячка — сребролюспа рибка...
Лодката ни заигра. ВълнитЪ я люшкаха, но
тя дързостно пореше пънливитъ имъ гърбове.
Слабъ сутриненъ вътрецъ развъваше висящитъ
по бареткитв имъ ленти, и тъ трепкаха съ плясъкъ.
Мабелъ спре да гребе, и подпомогната отъ
другарката си, разви и съ изкуство прикрепи пла
тната.
Лодката се изви — наклони на една страна,
като че искаше да ни изхвърли въ морето, и за
мигъ получила криле, се плъзна стремително напредъ. . .
И дветъ момичета. . . като че не бъха ония,
излъгащи се по пъсъцитъ, изнежени и закачливи
до досада. . . Сега горди, сериозни, мълчаливо на
блюдаващи кржгозора, като че бъха капитани на
океански параходъ.
Боже мой, защо нъмаме такива българки ! . . .
Нъщо започна да тежнъе подъ сливицитъ ми
и като че въ менъ започна да се гърчи, повдига
нъкакъвъ звъръ. . .
Това не имъ правеше впечатление. . . и тъ
ме караха да топя ржка въ водата и търкамъ че
лото си.
Какъ много ми се искаше скоро да стигнемъ
мъркащитъ се на хоризонта, предъ насъ, рибарски
кораби. . . а т%, като че еж тъй, все нъкакъ бли
зо, а ние далечъ. . .
Пристигнахме.
На борта на единъ отъ корабитъ, когото на
ближихме, имаше нъколко матрози — рибари.
Единъ старецъ съ бакембарди. съ кожена, нахлюпена до ушитъ шапка, съ овиснали надъ ушитъ
капаци, захапалъ лула, ни приветствува, като мах
на широко ржка. Нашия екипажъ отговори. . .
Навсъкжде тия "хора: мжже и жени се считатъ за равни. . . Тъ уважаватъ ВСБКИГО. който
умъе да държи гребло. . .
Пустнаха ни стълба, и ние се покатерихме на
кораба.
Нъколко, съ обгорени мургави лица, рибари
развиваха дълги и дебели вжжета, напоени съ
масъ. Навсъкжде миришеше на катранъ и смола.

Стр. 14.

Морски Сговоръ

Обходихме кораба: навсъкжде прескачахме платна
овити като прибрани театрални завеси и много
мрежи . . много I . . .
Чувстваше се миризъ на риба.
Приседнахме на купове вжжета. Старецътъ се
изгуби въ корема на кораба и скоро се завър
на съ единъ обемистъ кастролъ, въ когото диме
ше варена риба . . . херинги, току що снети отъ
огъня. Другъ рибарь сложи предъ насъ низка
дъсчена маса и донесе на дървена табла цъла ка
мара необелени варени картофи. На една чиния
бъха сложени два големи резеня масло . . .
Мабелъ изплъска съ ржце: до германското
знаме на високата мачта, младъ рибаръ, научилъ
че едната дама е англичанка, издигна до него и
английското знаме.
Стариятъ морякъ сне шапка и посочи съ ржка на горе. . .
Мабелъ се просълзи. Нъкакъвъ пламъкъ ме
жду брилянтни сълзи се яви по тьмно-кадифянит ъ очи. . .
Ядохме. . . не, не ядохме, а се тъпчехме съ
вкусната риба. Никога презъ живота си тъй апе
титно не бЪхъ ялъ, нито нъкога ще изпитамъ този
вкусъ. . . херинги, картофи, пръсно масло. . лъхъ

Год. III. Брой 3.

на море и смола! . . . Тънакъ вътрецъ разчорля-ше кждрицигЪ на ВОЛНИТЕ матрозки. . .

Та тъй може да се объдва само въ море. . ...
въ рибарски корабъ, седналъ въъху купъ вжжа._
Старецътъ заговори на английски и Мабелъ..
се сме до сълзи. . . види се той и разказваше нъкоя пикантна история изъ младини.
На менъ като че не обръщеха внимание. . . .
Нали не съмъ чадо на морски народъ. Може би отъ деликатность, но азъ тукъ обикнахъ морето,.
и день днешенъ мисля за него, милъя за него. . .
Лисхенъ поднесе на стария рибарь кутия с ъ .
пури и пакетче съ тютюнъ за лула, и се разде
лихме, изпратени отъ всичките рибари. Стълбата..
се дигна, а знамената, спущаха надоле и пакъ г и .
издигаха до три пжти — сърдеченъ моряшки по-здравъ! . . .
Въ водния резервоаръ на лодката ни цъм• буркаха цълъ кошъ едри херинги — едри риби
Такъвъ билъ рибарския обиачй; ГОСТИТЕ да
си отнесатъ риба.
Старата Розбергъ ни посрещна на фара. Следъ нъколко дни, азъ се сбогувахъ съ дамите, но като
че нещо се откжена отъ сърдцето ми и остана тамъ..
Тъ победиха I

Л- Вюлиетъ.

БЪГСТВО ПО МОРЕ
Съ издаването на Нантския едиктъ, преслед
ването на хугенотитъ се почна. Единственото ни
средство за избавление беше бътството.
Завърнахъ се въ М . . . за да се приготвя за
бегане. Срещнахъ се съ капитана на единъ англий
ски корабъ, който щ%ше да ни помогне въ бъгството. Капитана се съгласи да ни пренесе в ъ
Лнглия за по десеть пистолети на човъкъ. Той ни
поржча да се съберемъ въ горигв на Т . . . отдето
да отпжтуваме.
Събрахме се въ Т . . . и по сухо, близо до
острова Олеронъ, влъзохме въ гората.
Изглеждаше, че сме били издадени, та затова
английскиятъ капитанъ не поеме да дойде въ Т
Полицията ни преследваше. Презъ нощьта единъ
нашъ приятель ни изпрати коне и ний се завър
нахме въ Т . . . гдето безъ малко щъхме да бждемъ изловени. Требваше да се пръснемъ изъ ня
колко рибарски колиби, все наши хора, които съ
голъма мжка ни криха нъколко дни . . .
Най-после, за голъма наша радость, англий
скиятъ корабъ пристигна. Капитана изказа опасение
то си, че може би, н-Ьма да намъри възможность да
ни пренесе, освенъ, ако се нагърбимъ да риску
ваме да отидемъ съ лодка до кораба му следъ
полицейския прегледъ и по времето, когато кораба
му ще минава край островъ Олеронъ. Той ни
увери, че н-вма другъ начинъ за да ни помогне.
^ И ето — на 30 ноемврий 1685 г. на мръкване
нии тръгнахме само дванадесеть души, вмЪсто обе
щалите се петдесеть —, с ъ една малка лодка. Бла
годарение на тъмнината, отдалечихме се незабеля
зани даже и отъ стражата на корабите. Къмъ единадесеть часа хвърлихме котва и останахме да ча
каме освободителния корабъ. Б-ехме решили в ъ
случаи на преследване — да изл-вземъ на брега и
да се спасяваме кой какъ може. Язъ бъхъ въоржженъ за да посрещна всека опастность и решенъ
бЪхъ да се защищавамъ до к р а й : не желаехъ да
падна въ ржцегв на гонителитв си.

Условния ни знакъ съ английския корабъ б е ш е : сваляне три пжти на нашето платно.
На другия день видъхме английския корабъ.,
На борта му още се забелъзваха полицаитв-прегледвачи. Наблюдавахме и най-малкитъ движе
ния върху кораба, и най-после той хвърли котва.
до островъ Олеронъ, гдето огБЗоха полицаите.
Следъ малко кораба вдигна котвата си, вдигна плат
ната си и взе направление къмъ нась . . . Най-пос
ле настжпваше минутата на избавлението ни, мжКИТБ ни се свършваха: още нъколко минути и
щ-вхме да пжтуваме подъ пълни платна за Янглия
Радостьта ни трая малко: задъ носа се показа
единъ кралски фрегатъ. Той редовно кръстос
ваше и препятствуваше на хугенотитъ да напущатъстраната. Всички, които бъха улавяни въ бЪгства
се наказваха: мжжетв — въ каторгата, а женитъ— в ъ мънастирь. Появата на фрегатътъ ни хвърли
въ отчаяние и въ обратъ на работите ни. Той
беше наоколо единъ топовенъ изстрелъ до насъ,
а ний — приютени въ една малка лодка на котва,.
въ едно м^сто, което не представляваше убежище.
Фрегатътъ запов-вда на английския корабъ
да спре. Той се покори, постави платната си въ
дрейфъ и прие на борта си единъ офицеръ съ к в колко матрози. Т-Б претърсваха кораба за да дирятъ скрити хугеноти. За щастие въ кораба нъмало никой другъ, освенъ единъ пасторъ съ ф а 
милията си, снабдени съ редовни п а с п о р т и . . . Ра
достьта ни сега б е безгранична, че не б-ехме въ?
кораба. Дко фрегатътъ бъ пристигналъ единъ часъпо-кжено — ний бъхме изгубени.
Следъ прегледа английскиятъ корабъ брасопй
платната си и^ тръгна пакъ. Вътърътъ б е въ кър
мата му, а ний съ най-голъма скръбь загледахме
отдалечаването му. Фрегатътъ бъ въ ср-вдата, между
насъ и английския корабъ, а ний — между два
огъня: брътътъ и фрегатъъ. Яко останехме на мъстото си, сигурно щъхме да привлечемъ подозре
нието на фрегатътъ, който не щъше да закжснЬе-
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. да ни прегледа. Яко се завърнехме въ Т . . . натък(вахме се на други опастности.
Страхъ овладъ нашия лоцкарь, който стоеше
като гръмнатъ. Той и синъ му бъха хугеноти, но
^официално изповядваха католичеството, а сега вече
знаеха прекрасно, че, ако бждемъ изловени, никой
гнема да избегне бесилката, ни те, нито ний. . .
Отведнажъ ми мина една гениална мисъль, — тя
требваше сигурно да ни избави. Понеже вътърътъ
• б е ш е попжтенъ за къмъ града Л... и противенъ за
, къмъ Т . . . казахъ на лодкаря:
— Покрий ни съ платно въ-дъното на лодката
и тръгни право къмъ фрегатътъ, като се престру. вашъ, че се трудишъ да отидешъ въ Т. . .1 Ти и синъ
ти се престорете на пияни и, като се търкаляте,
*• спуснете три пжти платното, ужъ по невнимание:
/за да дадемъ условния знакъ на нашия корабъ!
Лодкаря намери съвета ми за прекрасенъ и,
' б е з ъ да губи ни минутка, вдигна котвата и тръгна
почти направо къмъ фрегатътъ,
Както и предполагахъ, стражевия офицеръ отъ
кораба го запита: отъ кжде иде, где отива и какво
има въ лодката. Лодкаря отговаряше, както го
•бъхъ научилъ.
— Защо бъхте хвърлили котва ? — продължи
^офицера.
— Надъвахъ се, че вътъра ще се промени
-за да ида въ Т. . .
Въ сжщиятъ моментъ синътъ"му падна и от
качи куката на платното, което сжщо падна. Бачцата яростно напусна кормилото и, нахвърляйки се
.върху сина си, почна да го бие. Синътъ завика, а
-матрозигБ отъ фрегатътъ заплашиха бащата, че
«ще слъзатъ въ лодката му за да му о т в ъ р н а т ъ . . .
Л о д к а р я запов-вда на сина си да вдигне платнотоа той пое кормилото си. Синътъ изпусна вдигна,
тото платно, което падна, а следъ това — и третия
*лжть го изпусна: маневрата б е извършена много
>изкустно безъ да породи съмнение въ фрегатътъ.
Офицерите, които ни биха избъсили, ако ни

бъха открили, се показаха премного загрижени да
Не ,ни се случи нещастие и посъветваха подкара
да не ходи въ Т. . . понеже нощьта наближаваше,
а и вътъра се усилваше. ТЪ го насочиха да върви
къмъ Л. . .
Лодкаря измени пасоката си. Вътърътъ сега
ни биеше въ кърмата и скоро фрегетътъ почна да
изостава отзадя ни, а ний — все още лежехме по
крити въ д ъ н о т о . . . Янглийскиятъ корабъ като забелезалъ условния знакъ — ни билъ далъ своя. Л
фрегатътъ все още стоеше на котва.
Стъмняваше се, ний вървЪхме приблизително
по посоката на кораба—спаситель. Следъ малко
фрегатътъ вдигна котвата си и първата ни мисъль
б4, че ще ни гони, затова веднага изменихме по
соката си, като взехме направление право къмъ
Л. . . Решавахме вече да се боримъ до-край за да
не паднемъ въ ржцетъ имъ живи, но безспокойствието ни не трая дълго: ОГБДЪ НБКОЛКО минути
фрегатътъ се изгуби задъ бреговетъ, въ противна
посока на нашата. Възкръснахме. Обърнахме право
върху английския корабъ, който, застаналъ въ
дрейфъ, вероятно ни дочакваше. . . Следъ малко
лазъхме по вжжената стълба на кораба-списигель.
Паметенъ день! Най-благословения день, който
Провидението ни бъ пратило!
. . . Вътърътъ ни беше противенъ и пжтуването
ни трая десетина дни. . . На 1 декемврий 1685 г.
— стжпихме на английската земя. . . Следъ като
се разплатихме съ капитана, намерихме се въ твър
де жалко положение поради нищожнитъ суми, съ
които разполагахме, но Провидението, което не ни
напусна презъ пжтуването ни, не ни изостави и
тукъ. . . Благодарение на добрите хора въ Барнстотъ, въ околностьта на Бристолъ, ний можахме
да се заселимъ въ тази чужда земя, която ни стана
второ отечество.
Превелъ отъ френски: Ив. й. Шишковъ.
Моп1ЬеПаг(1

Василъ Ставревъ.

МОРСКО
Нашето море не е намерило още своя п-Ьвецъ, то изобщо не е достатъчно добре предста
в е н о въ поезията ни, макаръ че морската стихия
всъкога е била единъ твърде благодаренъ обектъ
;.на поетическо вдъхновение. Разбира се, ние не сме
•хъвсемъ безъ лъсни за морето и за неговите кра-соти. И Вазовъ. и Пенчо Славейковъ, и Кирилъ
. Христовъ, и Яворовъ, и мнозина отъ по-младитъ- ни
поети не еднажъ еж се спирали предъ необятната
. ширь на морето и не еднажъ еж я поетически въз
създавали, ала всичко у тъхъ ВЪ това отношение
• е било н^що съвсемъ случайно. Незнайно по какви
прищевки на еждбата тъ еж се озовавали понъкога на бръга на морето, понъкога еж и пжтували
по него, но скоро бързо пакъ еж го напущали. То
ги,е само за мигъ очаровало, и тъ еж му отпра
вяли възторжените си поздрави, обещавайки му
. другъ пжть пакъ да го навестятъ и по-сериозно и
основателно да се занимаятъ съ него. По-дълго
врема, обаче, не се е застоявалъ никой отъ тъхъ
при него, и затова образътъ му е оставялъ само
"Змътни следи въ душитъ имъ. Той имъ е служелъ
-обикновено само за нъкое хубаво сравнение, по: нъкога .'за фонъ на художествените имъ построе
н и я и много ръдко--за сжщински морски .поети
ч е с к и продукции.

ЛЪТО.
Стихотворната сбирка „Морско лъто" на Ник.
Василевъ Ракитинъ е единъ пръвъ опитъ въ на
шата поезия да се издигне морето като-самостоятеленъ обектъ на поетическо вдъхновение. Нейниятъ обемъ е наистина твърде малъкъ, тя съдържа
едвамъ само 28 малки пъсни и следствие на това
прави сжщо така впечатление на нъщо случайно,
ала тя е все пакъ крачка напредъ въ това отно
шение и заслужава по-сериозно внимание.
Поетътъ е жадувалъ дълго време да иде да
се поклони на морето и, като нъкой пилигримъ
взима тоягата си и торбата, минава планини и пу
щинаци и една ясна утрина се озовава предъ без
крайните му лъснали води.
На кояЪне предъ водната стихия
Нзъ слушахъ съ трепетъ Божий мощенъ гласъ
И утринната му благословия
(„Пилчгримъ").

Ник. В а с Ракитинъ работи отдавна въ по
лето на нашата поезия и борави съ стари изпи
тани, негови собствени средства за поетически изразъ. Тъхъ, естествено, той употребява и въ но
вия за него миръ на морето. Пакъ познатитъ отъ
по-раншнигв му стихотворни сбирки, малки кар
тинки, непринудени и сърдечни, пакъ бързо нахвърляниятъ пейзажъ на предния и скрититъ задъ.
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него настроение и художественъ образъ на задния
. планъ. Това настроение или .този художественъ
образъ обикновено не еж много силни, тъ се движатъ само по повърхностьта на душевнигъ про
цеси и ръдко достигатъ голяма глъбина, затова
пъкъ галятъ приятно духа и го ра"зполагатъ къмъ
едно безкрайно радостно, оптимистично схващане
на световните явления. Едно такова отношение
къмъ морето, естествено, не ще може да ни раз
крие всичките страни на неговия вълшебенъ миръ,
но то ще ни уведе въ него, за да можемъ после
и сами данамъримъ пжтя къмъ загадъчната му и
съкровена сжщность.
Ракитинъ долавя преди всичко идиличнитъ
страни на морето: хубавитъ картини край бръга,
светлото утро надъ безкрайнигв води, ослепител
ния блъсъкъ на слънцето, тихия морски вътъръ,
чайките, пъсъка^ тишината на безбурното море,
кротката вечерь съ големия медно-червенъ месецъ
— изобщо външния видъ на безбрежната водна
стихия. Яла презъ тъзи малки и прости картинки
на несмущаваното отъ буритв щастие понъкога се
долавятъ дълбоките и могжщи проявления на кос
моса, ко;-то ни изпълватъ съ тревога и радость
едновременно.
. . .
ОчигЬ ми се склопватъ уморени
Отъ багри, отъ лжчй и "красота.
И чувамъ само какъ безъ спиръ до мене
Пулсира мощно и, ритмично. стене
Огромното сърдце на вЪчностьта..
(„На бръта").

Така презъ малкото Ракитинъ достига понъкога голямото, безкрайното и вечното . . . И това
обстоятелство е твърде характерно за цялото не
гово творчество.
Въ нъколко п^сни поетътъ ни е далъ и единъ
почти митологиченъ образъ на морето, образъ, който
напомня старогръцкия Посейдонъ. Тоя новъ, бихме
казали нашенски, богъ на морето той нарича Чернсморъ.
Една глава е само той безм-Ьрна,
Кждето оЬвга зръе мисъль зла.
Коса отъ водорасли — гжета, черна,
Очитъ — зеленикави стъкла.
Отъ време той на време дъхъ поема
И щомъ надуй устата си голъма,
Клокочатъ тъмни бездни и подмоли;
Огроменъ ревъ ги като гръмъ разсича,
Неумолимъ, зловещъ, зове, увлича...
И падатъ, падатъ кораби надоле.
(„Черноморецъ").

И като въ градина безконечна
Цъфтятъ тамъ въ лехи й редове
Бъли и гольми цвътове.
(„Утро").

Това еж вълните, които се разбиватъ надъзиналитъ бездни и покривотъ ц-влата повърхностьна морето — евкашъ огромни бели лилии, пишно'
разцъвтъли и приказно примамливи. Още по-силноличи поетътъ на сушата въ следната пъсень.
И като пастиръ незримъ
Лекъ, игривъ, неуморимъ
Свири тънко съ уста,
Гони изъ ливади водни
Пръснати и бързоходни
Едри рунтави стада.
'
(„Морски вЪтъръ").

Тоя незримъ пастиръ е морскиятъ вътъръ.
Въ две-три песни еж обработени и нъколко'
мотива отъ античния миръ. Тъ еж ПЪСНИГБ „Яна-базисъ", „Яргонавти" и „Овидий" — хубави напомняния изъ миналото на нашето море, видело тол-кова много, преживъло толкова много и останало
все тъй младо и вечно, каквото е било въ деняна мирозданието.
Сбирката завършва съ пъсеньта „Въ залива",
която е твърде интересна като хубавъ край на за
почнатото пжтешествие по морето и като символъ
на залива въ бурното житейско море. Следъ дълголутане по вълнитъ корабътъ скитникъ се прибира;
най-сетне на заветъ. Светлото око на пристанищ
ния семафоръ му дава знакъ за свободенъ про-пускъ. Не е ли. така и въ морето на живота?,
Младость, колко бързо отминавашъ,
Но честитъ е, у кого оставяшъ
Образъ траенъ, лжчезаренъ, скжпъ 1
Като семафоръ презъ дни на скръбъ
СвЪти и душата той отправя
Въ залива на тихата забрава.
(„Въ залива").

„Морското лъто" ,на Ник. Вас. Ракитинъ еединъ хубавъ опитъ да се възсъздаде по-сериознои въ едно по-голъмо табло поетическия образъ на
нашето море, ала то е още само единъ опитъ. Нека
се надъваме, че ще се намъри скоро и пъвецътъ,
който ще възпъе не само лътото, а и зимата, и>
пролътьта, и есеньта — изобщо цълата година на
нашето море.

Морски спортъ въ Варна.

Все такова чудовище е морето не само въ
безднигв, дето то обикновено обитава, а и отгоре
на водната повърхность и на слънцето.
И тежко въ жегата пъхти,
Въ леглото бавно се върти
Морето и дълбоко диша.
(„На слънце").

Понякога то забъснява и стръвно се нахвърля
върху бръга.
А подъ бръга високъ, тамъ въ пропастьта
Морето съ ревъ забива си зжбитЪ,
Копае, кърти и руши скалигЪ.
(„Евксиноградъ").

Но за Ракитинъ морето изобщо не може да
бжде така свирепо и страшно. Особено вънъ, на
светлината, то изгубва яростьта си и се укротява.
Морето е катъ морно, укротено
Чудовище: въ сребристи люспи свъти,
Пълзи и ни ц-Блува по нозетЬ.
(„На пъсъка").

Въ неколко песни се сръщатъ сравнения,
които еж малко странни за свъта на морето и
които идатъ навърно отъ сушата, отъ селския миръ,
«редъ който е расълъ и пълъ досега поетътъ.

Скокове въ морето.

Фот. К. Я. Терзйстоевъ 1925 г,

Год. III. Брой 3
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Варненското Пристанищно Управ
ление е издало следната:
ЗЯПОВЪДЬ № 301
Възъ основа на предписанието №13816 отъ 21
ХН.925 г. на Главната Дирекция на Железниците и
Пристанищата/основано на заповъдьта на Господина
Министра на Железниците, ПОЩИГБ и Телеграфите
отъ 18-й декемврий 1925 г. № 1152 и за да се услужи
на търговското мореплаване при пристанището Варна
се урежда начиная отъ 1.1.1926 год. пилотна служба,
която ще се извършва отъ подведомствените ми
органи, само при поискване, б шо направно отъ
параходите, които искатъ да влъзатъ или излъзатъ отъ порта, било отъ ТЕХНИТЕ агенти, като и
въ двата случая, корабите, нуждаещи се отъ пи
ло гъ издигатъ международно установения сигналъ.
Вследствие на горнето

пилотажи и дава извлечение отъ журнала на ко
раба си.
Увода на настоящата ми запов-Ьдь да се из
прати въ преписъ на консулите на Лнглия. Фран
ция, Германия, Италия, Турция, Гърция и Испания,
съ молба за широка разгласа.
Преписъ отъ заповедьта до точка 4-а вклю
чително да се изпрати на г. г. параходнитъ агенти,
за сведение.
Преписъ отъ цълата ми заповъдь да се вржчи
на помощника ми, началника на строителния ин
вентаръ, портовия капитанъ :и касиерътъ за све
дение.
••.-;•.
. .-.' •
Варна, 23 декемврий 1925 г.
V
Н-къ на пристанището: Инж. Д. Стояновъ

ЗаповЪдвамъ>
1. Забранявамъ безусловно на частни лица,
подъ каквато и да е форма да въвеждатъ или извеждатъ кораби въ и отъ пристанището. Нарушителитъ ще се наказватъ освенъ административно,
но й съгласно чл. 25 отъ закона за морската по
лиция.
2. Касиерътъ на пристанището ще събира отъ
корабигБ, искащи пилотъ, допълнително по 1000
лева, освенъ таксата определена въ точка първа
отъ § 3 на гл. III отъ таксовия правилникъ (въ сила
отъ 10.У.1922 г.).
3. Всички кораби, които искатъ пилотъ при
излизане отъ пристанището плащатъ горека
заната такса предварително, като срещу издаде
ната отъ касата редовна квитанция, надлежния чиновникъ ще извърши пилотажа.
4. Всички кораби, които влизатъ въ пристани
щето и искатъ пилотъ, могатъ да платятъ таксата
било предварително, ако иматъ възможность, било
въ последствие, когато плащатъ другите си такси.
Въ последния случай, пилота отива на кораба само
следъ като той е далъ ясно установения сигналъ.
5. Пилотната служба да се извършва отъ пор
товия капитанъ, и старшит-в моряци, за която цель
портовия капитанъ, всвкимесечно ще определя за
ВСБКЙ деньнарядъ.
6. Пилота. ще отива на кораба или ще се
връща отъ кораба съ катеръ или моторна лодка
отъ строителния инвентаръ,. за която цель начал
ника на строителния инвентаръ да нареди нарядъ
за дйжуренъ корабъ. тъй че въ ВСЕКИ моментъ
такъвъ да бжде на разположението на пилота.
Всвки извършенъ пилотажъ — датата, часътъ
и името на пилотирания корабът както и флагътъ
му й името и длъжностьта на пилота, да се зарегистриратъ въ журнала на пилотния корабъ, като
всеки корабоначалникъ се задължава: да донася
всъка седмица за извършенигв презъ седмицата

Островъ Св. Янзстасия.

Плевенскиятъ клонъ на Б. Н. М. С. даде на
23.1. т. г. традиционната си морска вечеринка.
Новопостроения театраленъ салонъ беше раз
кошно декориранъ: гирлянди отъ зеленина; освяни
отъ флаговете на всички морски държави,. краси
ха заляната съ обилна светлина зала.
Програмата блеснало изпълнена. Хоръ, състоящъ се отъ 80 души, подъ диригентството на из
вестния Сорокинъ изпълни: „Мари моме църнаока" отъ Добри Христовъ и „Козба" — фантазия
на украински теми, а военната музика на 4-а дру
жина — Маринарела отъ Фушекъ и Добруджанска
седънка.
Квартетътъ, моряшкиятъ балетъ и декламациитъ: „Посейдонъ" и „Обичамъ майко морето"...
бЪха силно издържливи.
Концертното рисуване бе сюрпризно:. съ чуд
на бързина на таблото се яви морякъ, управляващъ
кърмилото..;
Партеръ, ложи и рангове — всичко бъ попъл
нено отъ най-първигв хора на Плевенъ.
Подобна вечеринка може-да даде.само Мор
ския Сговоръ, който съ право, по реноме, стои на
първо м^сто предъ всички други дружества.
Приходъ 30,000 лева.
Плевенци пакъ ще иматъ детски морски ко
лонии...
т.

Стр. 13.

Моедж^Сгово^^^^^

Гбд.

III.

_Брой_3.__

• До сега морската авиация е използвана найрационално като помощно средство при риболова, въ
Дмерика. Благодарение на нея годишното количе
ство, на уловената риба се е увеличило презъ 1923
год. на 18%, а презъ 1924 год. на 25 '1о. Водохвърчилата еж легЬли на височина отъ 600—1500 метра
на разстояние 2" километра едно отъ друго въ
единъ районъ отъ 5—20 километра отъ бръга. Когато
забелязвали рибнйтБ стада, авиаторитъ се стараели

да опредълятъ голъмината имъ, направлението и;
скоростьта' на движението и веднага съобщавали
по безжичния телеграфъ тия данни на бръговигЬстанции и рибарскигв кораби. Последните веднага
заминавали за посочените мъста и рибувайки тамъсъ усп-вхъ, оставали и въ постоянна връзка съ
авиаторитъ.

Въ отговоръ на изпратената телеграма до
Н. В. Царя по случай рождения му день, е благоволилъ да отговори:
Моята отъ сърдце благодарность Вамъ и
на членоветтз на Варненски Морски Сговоръ
за изказанитЪ ми любезни приветствия, които
приехъ съ задоволство. — Царьтъ.
Н. В. Царьтъ е билъ поздравенъ съ следнята
телеграма:
По случай рожденниятъ Ви день членоветв на
Б. Н. Морски Сговоръ поднасятъ на своя върховенъ покровитель най-сърдечно поздрави, като му
пожелаватъ здраве и дългоденствие за благото на
родината.
Председатель: П. Стояновъ.

районенъ агитаторъ и основатель на нови клонове.членътъ на клона Юрданъ БЬлчевъ.
2. Василиковскиятъ клонъ на 10. {. т. г. ималъобщо годишно събрание, на което е избралъ ново
настоятелство въ съставъ:
Председатель — Юрданъ Бълчевъ, подпредседатель Манолъ Калояновъ, секретарь-касиерь —
Мичманъ В. Мишляковъ, контролна комисия — Петъръ Неновъ, М. Панайотовъ, Найденъ Димовъ,.
съветници: Георги Калояновъ и Наумъ Христовъ.
3. Кюприйскиятъ общински съветъ е приготвилъ и изпратилъ едно изложение до съответнигв
власти, съ което моли предприемането на оздра
вителна работа по Кюприйското блато. Изгодитъотъ оздравяването на Кюпрюйскиятъ край ще сж.
грамадни: а) ще се създаде здраве за населението
б) отъ просушеното блато ще се създаде една
площь отъ 3 — 4 декари богата плодородна земя,.
в) ще се привлекатъ нужднитъ капитали и работ
ни сили за една интензивна експлоатация на всич
ки природни богатства съ каквито този край е
щедро надаренъ.
4. Кюпрюйскиятъ клонъ на 17. I. ималъ общогодишно събрание, на което секретаря на клона
държалъ беседа на тема: „Задачитъ на Б. Н. М.
С. въобще и тия на Кюприйския клонъ частично"..
Следъ свършване на беседата били записани нов»
членове. Въ сжщото събрание управителното тъло
е дало своя отчетъ, елгдъ който е билъ произведенъ изборъ, въ който еж били избрани:
Председатель — Филипъ Димитровъ, секре
тарь-касиерь — Стоянъ Драгулевъ; действителни
членове — Никола Поповъ, Ятанасъ Георгиевъ,.
Иванъ Д. Кисьовъ; провърителенъ съвътъ: Япостолъ
Ст. Поповъ> Тодоръ Ламбовъ, Костантинъ Станчевъ.
5. На 27 януари Бургазскиятъ клонъ е ималъ
съвмъстно събрание съ тамошния спортенъ легионъ въ което събрание е обявено сливането на
легиона къмъ клона, като въ новото управително
ГБЛО еж влезли легионерите Инженеръ Минковъ,
Ст. Г. Баевъ, К. Тънковъ и Ф. Ятанасовъ.
Новото управител^ тЬло.ла Бургаския клонъсе конституирало: председатель — Д. Бояджиевъ,
подпредседатели — Христо Нолчевъ, секретарькасиерь Ст. Г. Баевъ, Домакинъ — К. Тънковъ_
членове — Д-ръ Николовъ, Инж. Минковъ и Фи
липъ Ятанасовъ.
^На Богоявление легионеритъ отъ сжщия клонъ.
издействували отъ Н-ка на пристанището два ша-

Р е д а к ц и я т а на издаваното въ Регенсбургь списание „01'е гге1е Оопаи" (Сврбоденъ
Дунавъ) моли сътрудниците на нашето спи
сание „Морски Сговоръ" да сътрудничатъ и
въ списанието „Свободенъ Дунавъ", по въп
росите, които засътатъ Дунава по отноше
ние на нашия бръгъ.
. Отпечатани еж и се получиха въ Гл. Упр.
Т-вло на Б. Н. М. С. четири вида цввтни картички
съ морски сюжети — копия отъ картините на ху
дожника Ял. Мутафовъ. Цената имъ е по 2 лева
пврчето, Клоновете да побързатъ да направятъ
поржчкитъ си защото числото имъ е ограничено.
По молбата на Временния комитетъ на Чер
номорския Наученъ Институтъ, Директора на Сво
бодния Университетъ въ София е изпратилъ без
платно всички печатни издания на Университета
за бждащата библиотека на Черноморския Наученъ
Институтъ.
Поправка: Приложената въ настоящия брой
цвътна картина е отъ художника Ял. Мутафовъ, а
не отъ Вл. Мутафовъ, както е отпечатано подъ нея
по погръшка.

СЪОБЩЕНИЕ № 16.
Варна, 16 февруари 1926 година
1. Въ извънредно заседание на 13 декемврий
1925 год. Василикавскиятъ клонъ е избралъ за

(Изъ „Мор. Сб." № 12, 1925 г.).

С Ч.

Год. III. Брой 2.

Морски Сговоръ

л а н а , които паставили срещу местбто гдето се хвъ
рля кръста и срещу 5 лв. пущали гражданите да
наблюдаватъ церемонията. По този начинъ легио
нерите добили единъ приходъ отъ 2017 лв. съ кой
то и съ една помощь отъ клона ще купятъ една
лодка съ платна и четири' чифта гребла за спорт
ни цели.
6. Пловдивскиятъ клонъ е влЪзалъ въ прего
вори съ параходната агенция Тома К. Бакрачевъ
по организирането на една голяма екскурзия за
членоветЪ на Б. Н. М. С. до Америка и обратно.
7. На 11. II. т. г. Софийскиятъ клонъ на Б. Н.
М. С. е ималъ своето редовно годишно събрание
при дневенъ р е д ъ : а) отчетъ на управител, тъпо,
•б) изборъ на ново управително тъ\по и в) разни.
На събранието е присжтствувалъ и гл. секретарь
на Б. Н. М. С . който следъ отчета и развилите
се по него разисквания е вземалъ думата и изтъкналъ бързия развой на организацията и изобщо
•отъ друга страна до колко е закжснелъ частно
Софийскиятъ клонъ въ своето развитие, а сжщо та
ка до колко е необходимо широкото съдействие
на Софийския клонъ за реализирането задачите на
Сговора и улесняване дейностьта на-гл. упр. тело
м всички клонове.
Следъ това е било избрано ново Управител
но тело и проверителенъ съветъ, които на 15 т.м.
конституирали, както следва:
Председатель: професоръ Д-ръ Ст. Консуловъ,
подпредседатель — Сергей Дянковъ — директоръ
;на III мжжка гимназия, подпредседатель — Сава
Стефановъ — н-къ отделението за морска и речна
пол. служба при М-вото на Железниците, Секре
тарь — Манчо Димитровъ
VII мировий сждия,
.домакинъ — Ял. Мутафовъ — художникъ — преподаватель въ Художествената академия; съветници:
Н. Балабановъ — н-къ културното отделение при
да-вото на народната просвета, Пенчо Дренски —
:уредникъ на Царския естествено-исторически му
зей, Жечо Чанковъ — преподаватель въ учителския
институтъ, Мичманъ Г. Ватевъ — морски офицерь.
Проверителенъ сжветъ — Вл. Николозъ — учитель
III мъж. гимназия. Борисъ попъ Стоиловъ— учи
тель. Люцмилъ Вълчановъ — писатель публицистъ
и професоръ Ж. Рацевъ.
На 12 I т. г. една делегация отъ Б. Н. М. С.
шъ съставъ председателя на Софийския клонъ проф.
Д-ръ Ст. Консуловъ, секретаря на сжщия кпонъ
Манчо Димитровъ и Гл. секретарь на Б. Н. М. С.
Г. Славяновъ, се е явила предъ Директора на На
родното здраве г. Д-ръ Кесякозъ и му е изложила
становището и искането на Б. Н. М. С. по следни
т е въпроси:
а. Оздравяване на черноморското крайбрежие
и по специално на долното течение на р Камчия,
на с. Кюпрюя и на гр. Василико.
б. Постройка на втори детски санаториумъ
при гр. Месемврияи калолечебница при гр. Лнхиало.
в. Отпущането на субсидия за летните мор
ски колонии уреждани отъ Б. Н. М. С.
Г-нъ Директора е обещалъ да даде своето
съдействие за по-бързото оздравяване изобщо на
крайбрежието и въ частность на долното течение
на р. Камчия, освенъ това е обещалъ да разпореди
за проучването на маларичните гнезда край с.
Кюпрюя и за засипването на малките блата около
тр. Василико.
Сжщо така е обещалъ да настоява за продължаването на шосето Варна — Санаториума до
местностьта Узунъ-кумъ — Лладжа монастиръ, за

Стр. 19.

да стане възможно използуването на тази велико
лепна местность за постройка на санаториумъ,
летни колонии и вили.
По постройката на санаториума край Месемврия г. Директора е заявилъ, че се изготовлява
законопроекгь за.народното здраве, чрезъ който
се предвижда създаването на специаленъ фондъ
за постройката на този необходимъ санаториумъ.
На край г. директора е заявилъ радостьта си
за усилената дейность на Б. Н. М. С. за създава
нето на летни морски колонии и е обещалъ да
подкрепи това д е л о на сговора чрезъ парична
субсидия.
На 13. I. т. г. сжщата делегация се явила предъ
г. Министра на Народното Просвещение и му е
изложила исканията на Б. Н. М. С. по следните
въпроси;
а. Въвеждането на предмета „Морезнание" въ
крайбрежните училища.
б. Създаването на Черноморски Наученъ Ин
ститутъ и завършване на водните инсталации на
аквариума въ Варна.
в. Назначаването на учителите по крайбре
жието.
г. Отпущането на субсидии отъ М-вото за Мор
ския музей, списанието Морски Сговоръ, за уреж
дането на популярни беседи за опознаването с ъ
морето, за летните колонии и за водния спортъ.
Г-нъ Министра е обещалъ да проучи въпроса
за въвеждането на предмета „Морезнание" въ край
брежните училища и по възможность да прокара
това въвеждане за началото на идната учебна година.
По създаването на Черноморски Наученъ Ин
ститутъ, г. министра е обещалъ да подкрепи ини
циативата на Б. Н. М. С. да се постарае да про
кара въ Държавния бюджетъ за предстоящата го
дина отпущането на необходимия кредитъ за до
вършването инсталациите на аквариума.
Относно назначаването на учителите г. ми
нистра е съгласенъ съ становището на Б. Н. М. С.
че въ крайбрежните градове е необходимо да се
назначаватъ изпитани, добри учители, които да бждатъ и водачи на населението по пжтя на култу
рата и напредъка. За тази цель г. министра мисли
че ще бжде възможно третирането на селището
по крайбрежието за гранично и по тоя начинъ
чрезъ сравнително по-големата заплата да се привлекатъ по-добри и по-опитни учители.
Най-сетне г. министра е изразилъ своето големо задоволство по усилената дейность на Б. Н.
М. С. и е обещалъ да подкрепи културните начи
нания на Сговора чрезъ парична субсидия.
Сжщата делегация на 18 I т. г. се е явила прн
г. Министра на Железниците и му е изложила ста
новището на Б. Н. М. С. по следните въпроси:
а. Дирекцията на мореплаването.
б. Законопроекта за насърдчение корабопла
ването подъ българско знаме.
в. Параходното д-во по Дунава.
г. Дунавски трафикъ и прехвърлянето му презъ
Русе — Варна.
За г. Министра е станало ясно, че разре
шението на" тия задачи не е свързано съ отпуща
нето на кредитъ отъ държавата, а еж почти из
ключително въпрзсъ на организация, което при
желание и добра воля, може да се оежществи.
Г-нъ Министра е обещалъ да свика въ близко
бждащз една конференция отъ компетентни лица,
специалисти и представители отъ Б. Н. М. С, която
да изработи конкретните решения по този въпросъ.

Стр. 20.

Морски Сговоръ_

Год. III. Брой 3,

9. На 23.1. т. г. Пловдивскиятъ клонъ е уреДелегацията е изложила на г. Министра ис
*
.дилъ
семейна. среща-за. своИте ^членове.; На среканията на Б. Н. М. С. за беседчицитъ на Сговора,щата,- еж приеж-тствували като гости мнозина"чле
: а. Две безплатни карти по Б. Д. Ж.за беседнове отъ клоновете! ".въ Пловдивската область, а
чиците на Сговора.
•'/,.*
.сжщо гл. секретарь, на Б. Н; М. С.:
\
б. Разрешавание пжтуването съ 50° о намале
. ... Срещата; е минала въ голямо веселие, като е
ние на членовете на Сговора, когато отйватъ на
дала въ резултатъ около 8000 лв. приходъ.
екскурзия въ групи отъ 8 и по-вече души.
••.-.-• • в. Съдействие за възстановяването и .реорга
10. На 23 януари делегация отъ председателя
низирането на основания отъ железничарите фондъ
на Софийския клонъ —- Д-ръ Ст. Консуловъ, г. Сек„Отецъ-Паисий". ° "'.;.,'
ретара и членове г: г. Н. Балабановъ Н-къ на кул
• Министра е обещалъ да Стори възможното за
турното отдел, при." мгво на Просветата и инжи?
неръ Янгеловъ н-къ на водното отделение при
удовлетворение тия искания на Б.' Н. М. С.
м-вото на Земледелието се явила при г-на Министра
Сжщия день двама членове отъ делегацията,
на Външните работи г. Буровъ. Г-нъ Министра
г. г. Димитровъ и Г. Славяновъ еж поискали да се
проявилъ гол^мъ интересъ не само къмъ делата
явятъ при Министра на ЗемледЪлието, но предвидъ
на Б. Н. М.С, но изказалъ съжаление, че до сега
на това, че г. министра е назначилъ среща за 20. I
не е могълъ да бжде записанъ членъ на Сговора,
т. г. а тоя день Г. Славяновъ требвало да замине
като е помолилъ делегацията да направи потреб
отъ София, гЬ еж се явили предъ Главния секре
ното, за да се изпълни това негово желание. Следъ
тарь на министерството и еж го осветлили по ста
размена на мисли Господинъ Миинистра обещалъ.
новището и исканието на Б. Н. М. С. по следните
пълното свое съдействие, особено предъ министер
въпроси,
ския съветъ — относно Дирекцията на мореплава
а. Риболовните концесии.
нето, Сжщия горещо е благодарилъ за предлага
б. Рибарски съюзъ.
ната
отъ Б. Н. М. С. услуга, когато е потребно
в. Оздравяване на крайбрежието..
пръвъ и съ най-големъ авторитетъ да повдигне,
г. Приложението закона за рибарството.
въ своите издания и чрезъ своите беседчици въп
д. Настаняването и оземляването на бежан
роса за излаза на Бело море.
ците по крайбрежието. . •
е. Отпущане субсидии за „Черноморски Нау11. Секретаря на Варненскиятъ клонъ на Б. Н.
ченъ Институтъ" и за Б..Н. М. С.
М. С. учителя — географъ Василъ Ятанасовъ е оби
колилъ отъ 2 януарий до 17.1. т. г. некои отъ кло
По СЖЩИГБ въпроси г. г. делегатите еж раз
новете, като е държалъ предъ гражданите по една
говаряли съ Н-ка на Бюрото за Риболовството при
или две беседи, придружени съ светливи картини,
М-вото на Земледйлието.
. на теми: •.
Както Гл. секретарь, тъй и н-ка на Риболов
а) Черноморското крайбрежие и б) Цели и
ното Бюро еж изявили готовностьта си да съдейзадачи
на Б. Н. М. С. и в) Англия, Япония, Съветска
ствуватъ за разрешението на тия въпроси. ,
Русия и проблемата на далечния изтокъ. Въ.Вратца,
8. Гл. секретарь на Б. Н. М.С. г. Славяновъ
Шуменъ, Ески-Джумая, Червенъ-Брегъ и Видинъ,'
е обиколилъ отъ 14. I до 29. I т. г. н-Ькои отъ кло
беседите еж били добре посетени, изключение пра
новете, като е държалъ предъ гражданите и уча-'
ви гр. Ловечъ, по слабо посетена.
ЩИГБ се по една, две и. три беседи, на тема:
12. Централното Упр. Тело на Б. Н. М. С е '
а) Нашето Черноморско крайбрежие, придру
изработило'единъ проекто-уставъ за съюза на бъл
жено съ СВ-БТЛИВИ картини.
. -. .
гарските рибари, който ще бжде разпратенъ на
б) Използуването на морето.
заинтересованите корпурациии й лица за разучване
в) Мореплаването като наука и практика.
и даване мнение- по въпроса. Сжщото проектира
да изпрати единъ беседчикъ по клоновете на
Държани еж били въ: Кюстендилъ — три бе
Черно-море и Дунава, за подготвяне почвата за
седи, въ Т.-Пазарджикъ — една беседа, въ Пеще
образувание на въпросния съюзъ.
ра — една беседа, въ Пловдивъ— три беседи, '
въ Станимъка— две беседи, въ Карлово '•'—• една
13. Гл. Упр. Тело, на Б, Н. М. С е поржчала
беседа, въ Борисовградъ — една беседа, въ Чирвъ корабостроителницата на г. Плющевъ въ Варна,
панъ — една беседа.
18 лодки „русалка" и 2 шесторки за спортните
легиони на клоновете. Предстои нова поржчка на
НавсБКжде беседигв еж били много добре
нова партида лодки,'между които една моторна за
посетени, на м^ста даже салонътъ е бивалъ преПловдивския клонъ. .
,
.
пълненъ отъ многобройни слушатели; изключение .
правятъ само две беседи въ Кюстендилъ и една.
. гр. Варна. 16.11.926 г.
въ Пловдивъ.
'
Секретарь: Власевъ.
Освенъ държанитЪ беседи, глав, секретарь е
приежтетвувалъ на организационно събрание на
членовете въ гр. Карлово, а въ всички клонове е
1" Починалъ е въ София единъ отъ деятелните»
размънилъ мисли по дейностьта на Г. У. Т., кло
членове на Б. Н. М. С. ученика отъ VII класъ на
новете и изобщо на организацията.
Ш Софийска Държавна Мжжка Гимназия - • •
На горното общо събрание на членовете въ
И в а н ъ К . Боевъ
гр. Карлово на 28.1. т. г. е било избрано ново
Упр. ГБЛО въ съставъ: председатель — подполковВъ неговото лице Софийскиятъ клонъ на Бникъ Стефановъ — к-ръ на пехотната дружина, подН. М С. губи единъ многообещаващъ пионеръ на.
председатель — Дойчиновъ — директоръ на гимна
морската идея въ България.
зията, секретарь — Войняговцинъ — кинопритежа. Вечна му памятъ!
тель и касиеръ — Касжровъ — търговецъ.

ВИОЛЕТЪ

^

Се нарича единствениятъ манифактуренъ магазинъ въ Варна, въ който
многобройните му клиенти отъ града и провинцията намиратъ винаги
новости. Посетете го само веднажъ и щ е се увврите.
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ВАРНА

Приема стоки за Холандия, Анверсъ и Хамбургъ и съ директни коносаменти за разни американски пристанища и всички пристанища по
р. Рейнъ и разклоненията й.
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