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Фот. К. Я.кТерзистоевъ 1925 г.

Вести изъ живота и вейностьтв на Българсния йароденъ Морски Сговоръ.
Главно Управително ТБЛО. ПО случай възшествието на престола на Н. В. Царя и независимостьта на България Б. Н. М. Сговоръ е поздра^
вилъ Негово Величество съ телеграма на която той
благоволи да отговори:
„Трогнатъ отъ любезните приветствия и благопожелания, сърдечно благодаря Вамъ и на всич
ки членове на Морския Сговоръ — неуморни рат
ници за преуспяване на нашето морско дело".
Царя.
Телеграмата отправена отъ Главното Упр. Тело
до"Н. Величество' гласи:
„Б, Н. М. С. поднася сърдечни приветствия на
'върховния си покровитель по случай възшедствието
на престола и независимостьта на България и по
желава на Ваше Величество здраве и дългодеаствие за щастието на Българското племе.
Предсдатель: П. Стояновъ.
На 12 окт. къмъ 5 часа сл. пладне Н. В. Царя
е приелъ въ Двореца Евксиноградъ една делега
ция отъ представителите на Гл. У. ТЬло въ съставъ:
П. Стояновъ, Яковъ Найденовъ, Пенчо Поповъ,
Александръ Маноловъ и Г. Славяновъ, която му
поднесла отъ името на Б. Н. М. С. единъ художе:
ственно изработенъ адресъ по случай провъзгла
сяването на Н. Величество за върховенъ покрови-.
тель на Б. Н. М. С.
Йдреса прочелъ председателя на Б. Н. М. С.
г-нъ Петръ Стояновъ, кметъ на гр. Варна, на който
Н. В, следъ като благодарилъ отговорилъ съ из
казване задоволството си отъ досегашната дейность
на Морския Сгчзворъ и пожелалъ проникване на
идеите му всредъ широките народни маси, като
наломнилъ, че въ днешните тежки икономически
условия въ които се намира отечеството ни, морето
требва да изиграе една благотворна роль за бла
годенствието на страната.
Следъ това Н. Величество задържалъ деле
гацията на едночасовъ разговоръ като се информиралъ по много морски въпроси изказвайки ценни
мнения за вземане решения по предстоящите мор
ски предприятия.
Ето и цвлия текстъ на адреса:
.Ваше Величество,
Отъ зараждането на българската държава
до днесъ, племето ни е записало въ своята исто
рия велики прояви, на материална и духовна мощь
и е понесло тежки изпитания и страшни тегла.
Едните еж заменяли другите съ свойствената за
насъ неустойчивость, дължима на географическото положение на държавата ни — исторически
кръстипжть на много народи и противоречиви
интереси.
При тая плъзгава/ отъ международното гле
дище почва, нашата държава е могла да устоява
и се развива, само благодарение на здравия бъл
гарски духъ, откърмяванъ въ недрата на Балка
на и развихрянъ въ неговите долини и полета.
Вилнелите надъ родината ни бури еж откъртвали
покрайнините на държавата ни, но всЪкога еж се
разбивали въ Балкана -•• огнището на българ
ския духъ.

Сжщиятъ този мощенъ духъ, въ дни на теж
ки народни изпитания, сполетяли ни и презъ пос
ледните десетилетия, тогава когато еждбата бе
отредила на Ваше Величество да застанете на чело
на племето ни, налучка вековната празднина въ
мирогледа на българина и насочи'неговите стре
межи къмъ нови цели и обекти — „Къмъ морето
и Дунава за напредъкъ".
Съзнанието за значението на морето, стре'.. межа за владението на водната стихия и движе
нието къмъ забравените свои брегове, ще изведать
. племето ни на широките световни друмища, ще
го подравнятъ съ великите културни народи и
здраво ще закотвятъ пределите ни въ техните
естествени легла".
Изграждането на тая ноза проява на каления
български духъ, съвпадаще съ епохата, въ която
на Ваше Величество отъ Бога е отредено да ста
нете кърмчия на българските еждбини, е задача
та на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
Любовьта къмъ морето, буйно изразявана отъ
Ваше- Величество още презъ младенческите Ви
години, ясното съзнание за великата роля на мо
рето въ живота на народите и непрестаниятъ Ви
стремежъ да сближите българина съ водната сти
хия, еж здравиятъ залогъ за успехите на българ
ското племе, които не ще бждатъ подронвани,
както въ миналото при царуването на могжщи на
ши царе.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ,
следващъ Височайшиятъ Ви примеръ, искренно
признателенъ за насоката и подкрепата, която при
всеки/случай му оказвате, възторжено и едино
душно провъзгласи Ваше Величество, чрезъ 11-ия си
редовенъ съборъ въ гр. Русе на 28 августъ 1925 г.
за свой Върховенъ Покровитель. Съ този актъ,
скжпото за Ваше Величество дело на българската
морска идея добива външенъ
изразъ_й_се-добли
жава още по-вече до-своя-Покровитель — Царя
на Българите. Нашето племе, въодушевявано вече
и отъ девиза „Къмъ морето и Дунава за напре
дъкъ", презъ епохата на Н. В. Царь Борисъ 111 ще
заживее съ нова спасителна насока, както въ ми
налото при Св. Царь Борисъ-Михаила — прегър
нало друга една велика идея.
Като поднасяме на Ваше Величество настоящиятъ адресъ изказваме признателностьта на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ за даденото
Височайше съгласие да бждете неговъ Покрови
тель и отъ страна на целото сдружение пожелаваме
на Ваше Величество и по-нататъшната Божия за
крила за преуспеването на скжпата ни родина —
обновяващата се България и нейните морски идеали.
Да живее България, да живее Борисъ III Царя
на Българите — Върховния покровитель на ней
ната морска мисъль".
Гл. У, Тело урежда за презъ зимния сезонъ
редица беседи изъ целата страна.
Г. У. Тело урежда за презъ м. май една голема екскурзия до Италия. Въ екскурзията ще взематъ участие само членовете на Б. Н. М. С. Марш
рута е: Варна — Цариградъ (1 день) — Неаполъ
(3 дена) — Римъ (4 дни).— Флоренция (2 дни) —
Венеция (3 дни) — Милано (2 дни) —- и Генуа (2 дни).
(Продължение н^ стр. 3 огь корицит*.)
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Органъ на Българския Народенъ Морски

Година Ш
Брой 9
Ноемврий, 1926 год.
гр. Варна.

Годишенъ абонаментъ:
за България . . 100 лева
за чужбина. . . 120 лева

Отд-кпенъ брой 15 лева.
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Сава Н. Ивановъ.

Г. Славяновъ

ДИРЕНЦИЯ НА МОРЕПЛАВАНИЕТО И МОРСНИТЪ ПОМИНЪЦИ.
Необходимостьта отъ създаването на едно уч
реждение, което да стане огнище на българската
морска мисъль и центъръ на държавната морска
политика, каквато до сега у насъ не е имало и
още нъма и безъ каквато ний никога нъма да пристжпимъ къмъ сериозното стопанско завладяване
и използване на морето, се чувства отдавна.
Пренебрежението на българина къмъ морето
е една отъ причинитъ за първото и второ бъл
гарско робство. Следъ освобождението, намъ като
че ли ни се поотвориха очитъ, — ний слъзохме отъ
планините къмъ ДОЛИНИТЕ, а отъ тамъ къмъ бр-вговетъ на Черно-море и Дунава; доведохме до
тамъ нашитв шосета и железници, построихме тамъ
модерни пристанища и съ това свършихме своя
стремежъ къмъ морето — стигнахме до брЪга, но
не нагазихме въ водата; тази область оставихме
почти изц+зло на грижите на чужденците. Верно
е, че създадохме едно българско параходно дру
жество, което само съ своето появяване допринесе
извънредно много за закрепването ни на ИЗТОЧ
НИТЕ пазари и за силното намаление на превоз
ните такси по море, но въ тази си дейность ний
скоро се уморихме или — задоволихме се съ една
наченка, която не само че не разширихме и заси
лихме, а оставихме постепенно да замира и да из
чезва: отъ б парахода въ 1920 г., днесъ имаме
само 4, —Гза 50 годишенъ свободенъ животъ до
стигнахме да имаме 4 парахода съ 6000 бр. р. тона
вмъчггимость, т. е. ВСЕКИ 12 години по 1 параходъ
или на година по 120 тона. Сравнете това разви
тие на нашето мореплаване съ развитието напр.
на жел%зницигЬ и вий ще останете поразени отъ
грамадното различие — въ полза на жел-ЬзницитБ
и въ вреда на мореплаването. Впрочемъ, нещо
по-вече не направихме и съ слизането си на брега
на морето! Ний слъзохме само до две точки —
Варна и Бургасъ, а цялото останало крайбрежие

и до днесъ си остана въ ржцетБ на инородци, неопознато, неоценено и неизползвано отъ българина,
дори откжснато отъ общото отечество като ни
каква отдалечена колония. Но и въ тия точки на
бръга, до които слъзохме, ний се задоволихме да
построимъ само прословутите «модерни" приста
нища, но по-далечъ не отидохме, втората крачка
ний не направихме — да обзаведемъ пристанищата
съ средства за бързо и ефтено товарене и разто
варване на стоките; въ това отношение пристани
щата си останаха съвсемъ примитивни.
На Дунава направихме още по-малко: постро
ихме нъколко брегови укрепителни стени, които
нарекохме съ ГОЛ-БМОТО име „пристанища" и съ
това се задоволихме! За българско параходно
д-во редъ не остана; пъкъ и защо да създаваме
такова, когато чужденците еж толкова услужливи
и работятъ по нашия брътъ не съ едно, а съ де
сетки параходни дружества...
Какво направихме за създаване на морското
риболовство? — Доста нъчцо, но за да унищожимъ
и това, което ни бъха оставили турците... До като
въ целъ свътъ рибата е ефтена народна храна,
много по-ефтена отъ месото, у насъ тя е луксъ,
който р-Ьдко се среща на пазаря и който, разбира
се, е много по-скжпъ отъ месото!
Почти сжщото направихме за солопроизводството. Нещо по-вече направихме за корабостроителството — него съвсемъ го унищожихме, както
унищожихме и в-Ьтроходството, като клонъ отъ мо
реплаването... Сега сме на пжть да затворимъ вар
ненското пристанище, защото за него нема трафикъ! Освенъ това, постарахме се да дедемъ, чрезъ1
концесия, нашето мореплаване изц-Ьло въ ржцетъ
на чужденците, ла да не остане и следа отъ нашата
морска предприемчивость...
На този нещастенъ пжть на развитие или поправо—пжть на назадничавость и разрушение, тр-вб-
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вада се тури край. Требва да се стреснемъ; тръбва да се откажемъ отъ дребнавите си амбиции, да
отстранимъ изкуствените пречки отъ пжтя на на
предъка и да използваме нови творчески сили за
стопанското раздвижване на българина около морСКИТБ пжтища и скритигв богатства на морето.
Вегнага подиръ последния грозенъ националенъ погромъ, когато окончателно изгубихме богатиятъ Добруджански брътъ и Бъломорскиятъ излазъ на свободното море, ний почнахме все поясно да проглеждаме, да съзнаваме значението на
морето и да разбираме, че вършимъ престжпление
спрямо бждещето развитие на нашето племе, ако
продължаваме съ сжщото нехайство да се отна
сяме къмъ бреговегЬ на морето и Дунава, както
сме правили до сега. Това обшественно съзнание
се изрази главно въ две посоки: въ 1920 година
изникна Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ,
който скоро се разрасте въ широко народно кул
турно движение; отъ друга страна, къмъ сжщото
време, въ управляващите държавни ср-вди се слага
на разглеждане проекта за създаване на едно ново
държавно учреждение, което „да обедини въ една
дирекция или отдъ\пение службите, свързани съ
мореплаването, морскитъ производства и всички
отрасли, имащи свръзка съ морето и крайбре
жието" (писмо на м вото на войната до остана
лите министерства, отъ 29 януарий 1920 г.).
За изработване законопроектъ за проектира
ната дирекция се назначава комисия подъ предсе
дателството на главния секретарь на м-вото на
търговията. Комисията, следъ двумесечно сериозно
и обстойно проучване представлява изработения отъ
«ея законопроектъ за дирекция на мореплаването
къмъ министерството на търговията, промишленостьта и труда. Проекта за създаване на новото уч
реждение къмъ м-вото на търговията е билъ много
правиленъ, тъй като главната цель, която се гони,"
това е развитието и улеснението на нашата външна
търговия и създаването и развитието на нашата
морска промишленость. Въ новата дирекция еж се
предвиждали шесть отдъла: 1) Експлоатация на
пристанищата, който обхваща пристанищната, фа
ровата, метеорологическата, спасителната и край
брежната полицейска служба; 2) морско и ръчно
корабоплаване, съ агентска служба и морскитъ
учебни заведения; 3) технически служби, по кора
бостроителниците, работилниците и плаващитЬ сждове; 4) риболовство и морски промисли; 5) по
стройки на пристанищата, съ тЬхното поддържане,
укрепяване на крайбрежията и хидрографни служ
би ; б) счетоводство. Законопроекта е билъ приетъ
отъ министерския съветъ и е било взето поста
новление за внасянето му въ Народното Събра
ние. По неизвестни причини, законопроекта остава
невнесенъ въ камарата. Въпроса се повдига покжено нъколко пжти, обаче все не намира своето
окончателно разрешение. Презъ 1923 год. той се
повцига наново, назначава се нова комисия, която
да прегледа и поправи първия проектъ. Поради
опозицията на м-вото на железницигЬ, новиятъ
законопроектъ, изработенъ отъ комисията, пред
вижда създаванието на дирекцията къмъ м-вото
на желъзниците, освенъ това въ дирекцията не се
включва отд%ла за постройка и поддържание на
пристанищата, тия служби си оставатъ къмъ ди
рекцията на жел-БЗницигв, респективно нейнитв
постройки. Неизвестно защо, въ проекта на вто
рата комисия е пропуснатъ и отдела — риболов
ство и морски промисли;. безспорно, това е една
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голъма гръшка. На проектираната дирекция може
да се отнематъ всички други отдъли, само не тЬзи
за мореплаванието и риболовството; исканото уч
реждение остава безъ съдържание и по-добре е
въ такъвъ случай съвсемъ да не се създава.
Вториятъ проектъ за дирекцията обхваща следнитъ отдъли: мореплаване, пристанища, морска и
речна стражева служба, техническа и счетовод
ство. Въпреки, че проекта е значително измъненъ,
той все пакъ среща опозицията на м-вото на же
лезниците, а освенъ него, тоя пжть, като противникъ се явява и инженерно-архитектното д-во. Все
пакъ, силно подкрепенъ отъ Б. Н. М. С, възприеманъ отъ всички държавни фактори и благо
склонно посрещанъ отъ обществото, стопанскигЬ
и други компетенти сръди, законопроекта щеше
да бжде внесенъ въ Народното Събрание, ако не
бъше настжпилъ тъкмо тогава 1баприлъ и послед
валите го вжтрешни политически усложнения въ
страната.
Следъ като начело на м-вото на желЪзницитЬ
застана днешниятъ министръ, той предъ една де
легация отъ Б. Н. М. С, презъ м-цъ януарий т. г.,
обеща да свика една конференция, подъ негово
лично председателство и съ участието на предста
вители отъ всички заинтересовани и компетентни
учреждения, организации и ср^ди, която всестранно
да разгледа поставениятъ, вече отъ 6 години насамъ, въпросъ и да предложи неговото най-пра
вилно разрешение. Презъ м-цъ юний т. г.. предъ
друга една делегация, изпратена отъ III редовенъ
съборъ на Б. Н. М. С, г-нъ министра потвърди
своето решение да свика въпросната конференция
въ едно близко бждаще.
Въ началото на миналата година бъ' изникналъ въпросъ за корегиране договора между дър
жавата и българското параходно д-во. Свиканата
по този случай комисия, превърната въ^конференция, намери, че преди разглеждането ~на частич
ния въпросъ за насърдченията и привилегиите,
които държавата дава на Б. Т. Параходно Д-во,
требва да се постави на разглеждане и да се р а з 
реши ГОЛ-БМИЯТЪ, отдавна ^азръпъ--въп~р"осъ7^а об
щото насърдчение на родното мореплаване. Вед
нага следъ закриването на тази конференция, тогавашниятъ министъръ на железниците назначи
една нова комисия отъ двама представители на Ди
рекцията на желтззницитъ и двама представители
на Б. Н, М. С, която да изработи законопроектъ
за насърдчение корабоплаването подъ българско
знаме. Материята за такъвъ законопроектъ 6Ъ ос
новно проучена отъ Б. Н. М. С и отъ негова страна
изработенъ съответенъ законопроектъ, обаче, ето
вече близо две години отъ тогава, а комисията за
разглеждането на този и изработването на свой
законопроектъ все още не е свикана.
Вместо тази комисия и обещаната конферен
ция за дирекцията на мореплаването, днесъ се
свиква друга комисия за разглеждането на единъ
съвсемъ новъ. законопроектъ, а именно „за тър
говското корабоплаване". Върно е, че и такъвъ
законъ е необходимъ, но необяснимо е, защо неговиятъ проектъ предшества много по-необходимиятъ законъ за насърдчение родното корабопла
ване (предлаганиятъ сега проектъ предвижда само
регламентирането и администрирането, но не и насърдчението на мореплаването). Още по-странно
е, защо се предлага законопроектъ за администра
цията на търговскиятъ флотъ, когато още не е
разрешенъ въпроса — кой ще изпълнява тази адми-
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нистрация ? — дали дирекцията на железниците,
която за сега, по едно случайно стечение на об
стоятелствата, изпълнява тази странична за нея
задача ? или исканата дирекция на мореплаването?
или пъкъ нъкое ново или друго сжществующе
учреждение?
По всичко изглежда, че съ законопроекта за
търговското корабоплаване се бърза (за неговото
разучване, макаръ да е много обемистъ, еж да
дени само 20 дена), за да се предреши, по единъ
косвенъ начинъ, въпросе за дирекцията на море
плаването, въ духа на схващането на дирекцията
на железниците.
Становището на Б. Н. М. С. въ случая не може
да бжде друго, освенъ това, че ще се направи голъма и непростителна грешка, ако се изостави
въпроса за дирекцията на мореплаването и се мине
направо къмъ разрешаване на въпроси отъ втори
или даже трети редъ за българското корабопла-ване. Яко 30 години не сме имали законъ за адми
нистрация на корабоплаването, можемъ да поча
каме поне още половинъ година, презъ което време
ще може този законъ да се проучи основно, а
между това да се разреши и най-важниятъ въпросъ
— за дирекцията на мореплаването.
Какви еж възраженията на противната страна,
поради които все още се бави реализирането на
проекта за учреждение, което да стане центъръ
на нашата държавна морска политика ? Тъ еж
малко, несжщественни и съвсемъ неубедителни.
По-право, голъмата проблема за създаване, насърдчение и развитие на българската презморска
и дунавска търговия, за крайбрежните водни съоб
щения, за мореплаването, за морското и дунавско
риболовство. за другите морски производства и
занаяти и най-сетне за всички свързани съ тия
стопански области служби, се измъства и се по
ставя на пръвъ планъ малкиятъ, частиченъ и дал е ч ъ не тъй важенъ въпросъ за управлението на
пристанищата.
Казва се, че пристанищата били крайни гари
на желъзопжтната мрежа, че поради това тъсно
били свързани съ железниците и требвало да се
управляватъ отъ едно и сжщо мъсто; че въ нашитъ пристанища имало още много.да се строи,
т. е. че главната задача по отношение на техъ
била техническа, че и освенъ това всички по-важни
служби въ пристанищата били технически и сле
дователно начело на пристанищата требвало да
стоятъ техници и най-сетне, че който строи и под
държа пристанищата, той тръбва и да ги управлява.
Отговора на тия възражения е ясенъ, даже
и за некомпетентния, .но здравомислящъ гражданинъ. Пристанищата не еж крайни гари, защото
тЪ еж сжществували, заедно съ мореплаването,
преди още да еж се появили железниците и за
щото т ъ и днесъ сжществуватъ на мъста безъ да
еж свързани съ железници. Пристанищата не еж
крайни гари за железните линии, както не еж
крайни пристанища за водните пжтища гаритъ въ
крайбрежните градове. Самото име пристанъ, при
станище, портъ показва кому служатъ пристанищата.
Най-сетне, ако се погледне безъ всъкаква тенденциозность, веднага ще се разбере, че пристанищата
еж едновременно начални, междинни и крайни стан
ции на воднигв пжтища и следователно, требва да
се управляватъ отъ тамъ, отъ дето се управляватъ
воднитЪ пжтища.
На първото възражение може да се даде и
другь отговоръ, а именно, че никжде въ свъта нъма
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държава, кждето железници и мореплавание да се.
управляватъ отъ една и сжща дирекция и че това
което се иска. то е — мореплавание и желъзници
да се управляватъ отъ едно и сжщо м-во, но чрезъ
различни дирекции, а тъкмо така е въ много страни.
Вънъ отъ това, самата дирекция на желъзницигв
обезсилва своето главно възражение, като проек
тира създаването къмъ м-вото на желБзницитъ една
нова дирекция, която да обеме пристанищата и мореплаванието. съ тая разлика, че тя ще се нарича
„дирекция на пристанищата", а не на мореплава
нето и че центъра на тяжестьта въ нея ще бжде
не цельта — морските ежобщения, мореплаването,
а средствата, — пристанищата.
Върно е, че въ нашите, впрочемъ както и
въ всички пристанища на света, които се развиватъ, а не замиратъ, има още много да се строи,.
но пристанищата не еж само цель, тъ не се строятъ сами за себе си, т е еж предназначени да обслужватъ мореплаванието и отъ момента, когато'
те започнатъ да му служатъ, т е требва да се уп
равляватъ отъ тамъ, отъ дето се управлява море
плаванието, а компетентенъ началникъ на приста
нището ще бжде този, който е компетентенъ и в ъ
мореплаванието, а именно мореплавателя, моряка..
Естествено е, че моряка — началникъ на приста
нището •— нъма и не може да пречи на текника, кой
то ще продължава да строи или ще подържа стро
ежа на пристанището. Колкото се отнася до „мно
гото" технически служби въ пристанището, нищо
не пречи тъхното завеждане да си остане въ ржцетъ на съответните техници, както еж днесъ напр.
митническата, карантинната и др. некои служби
въ пристанищата, — т е се завеждатъ отъ съот
ветните специалисти, които еж подчинени направо
на своите ведомства. По сжщия начинъ, стига да
има добра воля, могатъ да се разграничатъ и направятъ независими едни отъ други морскитъ и тех
ническите служби. Днешното подчинение, обаче,
на мореплаванието подъ техниката, требва непре
менно да се премахне.
Последното възражение, а именно, че който
строи пристанищата, той требва и да ги управлява
е съвсемъ несъстоятелно, защото при подобна ло
гика би следвало корабите да се управляватъ сж
що отъ инженери, а не отъ моряци. . .
Изтъкватъ се и други по-общи възражения,
които еж сжщо така крайно несъстоятелни: напр.
че риболовството не можело да влезе въ морската
дирекция, понеже имало „да се извършватъ много ;
технически работи въ блатата край нашите край
брежия" и защото за неговото развитие били не
обходими скромни познания, а не хора съ висше ,'
морско образование! Та по тия причини риболов- ;
ството не би могло да остане и въ днешното ри
боловно отделение, защото тамъ нъма нито единъ
техникъ и има вмъсто „скромни познавачи", естес
твеници съ висше образование. . . Друго, подобно
възражение е, „че едно общо началство не може
да има познания отъ разнитъ морски служби, за
да носи отговорностьта и ги управлява съ изискуемия се авторитетъ", а нима мореплавание и же-'
лъзници еж еднакви служби, та да може едно об- 1
що началство да ги управлява съ авторитетъ ?
^
ясно е, че разнитъ морски служби еж много поблизки помежду си, отколкото съвсемъ разнитЬ.
морски и желъзнични служби!
Има още едно възражение, което би било се
риозно, ако беше основателно: изтъква се, че при
общия повикъ за икономии, държавата не можела
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да създава нови учреждения и нови разходи. Тък
мо това е и единъ отъ МОТИВИТБ да се настоява
за дирекцията на мореплаванието, защото съ нея
се иска да се намалятъ, а не да се увелтатъ дьржавнитЪ разходи. За да бждемъ още по-сигурни
въ това направление, новата дирекция би могла
да има на първо време не петь отдъла, а само три
отдвления, а именно: 1) за търговското мореплавание, като въ него вл4затъ всички пристанищни
и др. служби, улесняващи мореплаванието; 2) мор
ско и дунавско риболовство, солопроизводство и
други морски производства и занаяти; и 3) морска
и рЪчна полицейска служба.
Нека ми бжде позволено да отбележа, че про
тивниците на дирекцията на мореплаванието не еж

Край Созополъ.

искрени, при изтъкването аргумента за нови раз
ходи, защото, отричайки морската дирекция, тв
проектиратъ създаванието на „дирекция на прис
танищата", която ще има петь отдъления — три
за пристанищата, едно за мореплаванието й едно
за полицейската служба.
Нека оставимъ на страна всички дребнави спо
рове, нека забавимъ и недостатъчно проученитъ
законопроекти, нека вместо това часъ по-скоро^ се
съберемъ на една конференция, кждето, отивайки
съ искреното желание да се разберемъ, да намъримъ най правилното и най-полезно за страната
разрешение на назрвлиятъ въпросъ за създава
нието и ржководството на държавната ни морска
политика.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Лсенъ Лингоровъ.

КОРАБОПЛАВАТЕЛНИЯ П А Т Ь ОТЪ
НЕМСНО ДО ЧЕРНО МОРЕ.
Въ ГОДИНИТЕ на реставриране колосалните
разрушения отъ ВОЙНИТЕ въ Европа, едно гранди
озно предприятие развива трескава дъятелность
въ централна Европа за да изправи свъта днесъ
или утре предъ свършения фактъ на още една ве
личествена придобивка на човешкия творчески ге
ний. Тъй както нъкога, въ 1869 година, прокопаването на Суецкия каналъ революционизира сно
шенията между западно-европейскигв културни
морски центрове съ неизползуваните достатъчно
рационално богатства на Индия и странигв на изтокъ отъ нея, подобно на тази побвда съвремената история на културата ще отбележи другъ подвигъ въ областьта на техниката, именно оежществяването на плавателенъ воденъ пжть отъ север
ните брътове на Европа до тия на Мала-Азия, като
се използуватъ естествените водни пжтища—ръкитъ
Рейнъ, Майнъ и Дунавъ. Замисленото превръщане
на Виена отъ континенталенъ градъ въ удобно
пристанище по този воденъ пжть ще мине отъ
областьта на пожеланията въ тази на действителностьта. Въпреки ограничените парични средства,
днесъ въ Германия се работи усилено за оежществяването макаръ и на етапи за сега, на гран
диозния проектъ, който ще промени основно тран
спортните условия въ сръдня и източна Европа.
Въ края на априлъ т. г., основаното въ Мюнхенъ
предприятие „Райнъ - Майнъ - Донау - акционгезелшафтъ", е публикувало своята подписка за запис

ването на гарантирани отъ-Райха 900,000 златни
марки въ привилегировани акции. Обнародвани еж
сжщо така извънредно интересни данни и изло
жение на до сега завършените работи на друже
ството, както и строителната му програма. Самото
дружество е основано още въ 1921 год., като въ
управителното му ТБЛО вземаха участие висши ма
гистрати отъ Райха и отъ Бавария, както и пред
ставители на ГОЛЕМИТЕ' германски банки, известни
банкери и др. съ общо число на членовете на уп
равителния съветъ отъ 90 души.
Предметъ на предприятието е постройката
на корабоплавателния пжть отъ гр. Ашафенбургъ
на Майнъ, презъ Нюренбергъ, Бамбергъ до Ду
нава и по-нататъкъ до Регенсбургъ и границата
при Пасау; удълбочаването на Дунава между Келхаймъ и Улмъ за плаването на големи кораби; съз
даването на корабни връзки въ Дугсбургъ и Мюн
хенъ, както и постройката и използуването на водни
силопроизводителни централи по ТЕЗИ водни пж
тища. Дружеството има право да взема участие въ
подобни предприятия, да създава такива й особено
да строи и използува спомагателни силопроизво
дителни централи и инсталации за ползуване отъ
водната анергия, както и въобще да извършва
всички сделки, които иматъ значение за успеха на
предприятието и го ползуватъ. То може да възлага
извършването на известни работи на отъ него съз
дадени предприятия.
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^ ГОЛ-БМИЯТЪ корабоплавателенъ пжть Реннъ—
Майнъ до Дунава требва да съедини северо-западна съ югоизточна Европа чрезъ кораби съ тонажъ до 1500 тона. При това изпълнение трЪбва
да се създадатъ силопроизводителни станции за
превръщане водната енергия въ електрическа. За
тази цель Райха и Бабария еж отечжпили безплатно
на дружеството,земи и права за ползуване отъ та
кива земи по всички мЪста около Майнъ или вли
защите въ обекта на предприятието реки, принад
лежащи на отд-вленията на воднитъ пжтища и
строежи, като е дадено право за използуване до
извършването на работите по постройката, било
на водния пжть, било на силопроизводителнигв
централи. Дадени еж пъкъ въ собственость на дру
жеството всички места, които споредъ строител
ната програма влизагь-въ^постройкитк му. Дадена
е еж що така право на дружеството да отчуждава
до единъ километръ отъ всека страна на проек
тирания воденъ пжть всички недвижими имоти.
Дружеството ще строи ВОДНИГБ пжтища за
собствена сметка, но ОТДБЛНИГБ части на сжщинския
воденъ пжть следъ свършването имъ, по искането
на Райха или на дружеството ще преминаватъ въ
собственость на Райха. По този начинъ водните
пжтища не съставляватъ собственость на предприя
тието, като разноските по постройката имъ ще се
прибавятъ къмъ разноските на постройката на
силопроизводните централи. Райха и Бавария поставятъ на разположение на дружеството припадающитЬ имъ се средства въ пари чрезъ специ
ално уговорени заеми, срещу акции, дългосрочни
кредити и износни лихвени и погасителни процен
ти. Дружеството се освобождава отъ разноските
по издръжката и пазенето на корабоплавателния
пжть, които се поематъ отъ държавата заедно съ
приемането правото на собственость върху тъхъ.
Поддържането на каналите къмъ централите е въ
тяжесть на дружеството.
Дружеството има право на ползуване отъ по
строените водни силопроизводни централи щомъ тъмогатъ напълно или отчасти да се използуватъ. Това
право преминава върху следващите завършени пред
приятия (централи) и свършва (изтича) на 31 декем
ври 2050 г. (около 125 години). Следъ изтичането на
този срокъ всички тия водни силопроизводителни
централи оставатъ съ всичкия инвешаръ въ соб
ственость на Райха безплатно.
Проектираните по протежението на целия
този грандиозенъ воденъ пжть 33 водни силопро
изводителни централи (като не се взематъ въ тази
сметка водните сили между Улмъ и Келхаймъ) ще
дадатъ съвместно 250,000 конни сили и средно
годишно 1,500,000,000 киловатъ часа.
Завършени строежи. Свършена е водната цен
трала „Унтере Майнмюле" въ Вюрцбургъ. Ней
ната сила се използува отъ две динамомашини съ
правъ токъ, анулирани въ турбини. Енергията,
която възлиза годишно на 2.5 милиона киловатъчаса се използува за нуждитЬ на Вюрцбургъ. ^
Другъ завършенъ строежъ е бента Фийрретъ
при Бамбергъ, първиятъ бентъ (баражъ), който
дружеството е построило на р. Майнъ, свършенъ
в ъ началото на 1925 год. Тукъ еж инсталирани
три водни турбини отъ по 2000 к. с. мощность на
всека, които даватъ годишно 18 милиона киловатъчаса. Енергията е пласирана съ сигурни договори.
Въ строежъ сега е удълбаването на корабаплавателния пжть между Регенсбургъ и Пасау.
Сжщо така въ строежъ е т. н. бентъ „Кахлет-

штуфе" на Дунава при Пасау, който служи за д а
подобри плавателния пжть, като задържи водитЬ-*
на ос__ло 8*5 м. въ затишие. Заприщващия бентъ
Се състои отъ укрепитель, корабенъ шлюзъ и водна
силова станция. За корабоплаването еж построени
къмъ укрепителя два камерни шлюза отъ по 230
м. дължина на, всеки и 24 м. отворъ — ширина.
Водната сила се използува чрезъ 8 турбини, съ
максимална мощность на централата отъ 56ООО
к. с. и средна годишна мощносгь отъ 42000 к. е.
Строежа имъ е започнатъ въ 1922 г. и ще трае
до 1927 г.
За осигуряване пласмента на тока дружеството
Райнъ-Майнъ-Донауакциенгезелшафтъ е сключило
съ „Франкенъ Лкциенгезелшафтъ" въ Нюренбергъ
договоръ за 40 голини, по който водната централа
при Кахлетъ се картелира съ централитъ „Фийрг.
ретъ" при Бамбергъ и „Дампфкрафтъ-Електрицитетеверкъ" при Геберсдорфъ край Нюренбергъ —
двете собственость на нашето въпросно д-во, — а
второто — на Франкенъ А. Г. Къмъ тоя картелъ
се присъединява и централата Хаузенъ при Форххаймъ. Управлението на тия силопроизводителни
централи — тъй картелирани ще се ржководи отъ
д-вото отъ огр. отговорность Кахлетъ-Франкен^
основано въ 1925 г., 2 февруарий, при равно (50%)
участие за Р. М. Д. а. г. и Франкенъ а. г. Полу
чената енергия въ това съставно отъ двегв групи
д-во е откупена отъ Гроскрафтверкъ Франкенъ
Я. Г., което я продава на градовете Нюренбергъ.
Фюртъ и на д вото Франкише-Юберландверкъ.
Строителната програма въ понататъшната си
часть се занимава съ подобренията относно кора
боплавателния пжть между Вилсхофенъ и Реген
сбургъ, като се има предъ видъ разширение на
работите, които засегатъ регулацията при низкигЬ
води на Дунава. Освенъ това се има предъ видъ
засилване на строежигЬ по голЪмия воденъ пжть
отъ Лшафенбургъ до Вюрцбургъ на р. Майнъ. По
това протежение ще се построятъ 13 замедлители
на течението на водите, а техните силови водни
станции ще дадатъ една енергия отъ средно 390ОО
к. с , като ср-вдно годишно ще развиватъ една
енергия отъ 230 милиона киловатъ-часа! .
Човекъ може мжчно да си представи ефек
тите на тази колосална енергия, която ще послужи
за целите на техниката до степень да се електрифициритъ много и много предприятия, да се създадътъ такива, кждето може би само шумътъ на
бързеитЬ оглушава планинските пущинаци сега.
И това не е фантазия, а действителность, която
въ едно близко бждаще ще внесе действително
нова ера въ живота по протежението на гигант
ския пжть отъ Немско до Черно море!
Не еж безинтересни нвкои данни относно фи
нансирането на това предприятие. Отъ какво ко
лосално значение е този воденъ пжть за германСКИГБ народи се вижда отъ факта, че Райха и Ба
варското съкровище гарантиратъ . олихвяването и
погашението на направените заеми като взаимни
поржчители. Такива заеми еж сключени въ 1922
година въ разм-връ единъ милиардъ и сто и шестдесеть милиона зл. марки. Заемътъ е по първона
чалните условия олихвенъ по 5 % и ще се погаси
отъ 1932 до 1969 година.
Другъ заемъ отъ 7,505,283 зл. м. за довърш
ване строежите на Кахлеткрафтверкъ, а и за цен
тралата Фийрретъ, — сжщо 5 % олихвяване и ще
се погаси отъ 1928 до 1965 година. За олихвява
нето, както и за погашението на тия заеми, по-
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неже еж въ злато, се спазва съответния, курсъ
, на долара. За нуждигЬ на този златенъ заемъ е
наложена ипотека на всички инсталации, недвижи
м о с т и пр. на д-вата Франкенъ а. г. и КахлетъВеркъ, за осигуряване на капитала и лихвитъ му.
Най-после сключечъ е единъ заемъ отъ
6,000,000 долара златни, споредъ сегашниятъ имъ
видъ и тяжесть, за довършване на строежите на
Кахлетверкъ, като специално се използува заема
за замедлителнигв строежни работи и бентоветъ
за водните силопроизводителни централи надъ
Яшафенбургъ. Заема е сключенъ при 7% олихвяване и ще се погаси за 2^ години. Този макаръ
не много износенъ външенъ заемъ е единствения
такъвъ, но използувенето му ще позволи възмож
ното най-близко използуване на корабоплавател
ния пжть, проектиранъ съ този грандиозенъ по
замисъль планъ.
Днесъ когато се говори за грижите, които
създава засипването, вследствие натлачване на Сулинския каналъ на Дунава, и като се има предъ
видъ голямото значение, което централнитъ дър
жави отдаватъ на водния пжть отъ Немско до
Черно морета, а особено като се знае специалния
интересъ, който проявява Лнглия къмъ този голЪмъ пжть, защото освенъ своето грамадно економическо значение, при дадени обстоятелства той
може да има извънредно важно стратегическо зна
чение,— излиза автоматически на сцената въпроса
за съкратяване на този пжть чрезъ единъ каналъ
между Русе и Варна наприм-Ьръ. Наистина конфи
гурацията на терена, по който може би ще требва
да се трасира този бждащъ каналъ не е отъ найблагоприятнитв, защото високото сухо плато на
Делиормана ще наложи сигурно извършването на
проекта съ скжпи и твърде скжпи даже шлюзове,
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но съкращението което ще се постигне сигурно
ще компенсира разноститъ по тия строежи, Найпосле съединените капитали на централнигв, дър
жави ще бждатъ достатъчни за оежществяването
на подобенъ проектъ, като отдъленъ етапъ отъ
общата строителна програма на известната финан
сова група, — ако допуснемъ, че по свои съобра
жения тия държави ще искатъ да останатъ сами
владетелки на водния пжть отъ Немско до Черно
море. Отъ друга страна и Англия не напраздно проя
вява интересъ къмъ този пжть, а вероятно е да
вземе и тя участие въ неговото. реализиране и
което е по сжществено за нея — въ неговото вла
дение, защото той еднакво може да служи твърде
удобно за съобщение между брътовегв на Ламанша и презъ континента къмъ изтокъ, кждето тази
свътовна империя чима. толкова жизнени интереси.
Въ ВСБКИ случай и този последенъ етапъ на
строителство пр, това предприятие не е вънъ отъ
програмата и възможно е наскоро да мине въ из
пълнение. Какво значение би ималъ този каналъ
за насъ е въпросъ отъ първостепенно значение,
като се знае, че Варна би застанала на изхода на
тая грамадна искуствена река, плавателна за кора
би съ 1500 тона вместимость, които ще идватъ отъ
севернитъ брътове на Европа за да стигнатъ пред»
верието на гигантскиятъ Азиятски материкъ, а Русе
би билъ първата спирка на вжтре въ Балканския
Полуостровъ за идящитъ кораби огъ ЯзиятскитЪ
брегове за къмъ северо-западнигв европейски
страни.
, _
Но даже и безъ този каналъ презъ Делиормана, за насъ е особено важно за ц-влия ни бж
дащъ стопански битъ тази пръка връзка съ Западъ, распективно съ,централна Европа.
Русе, 1926.

„
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Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.
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Сава Н. Ивановъ.

РАЗПРЕДЪЛЕНИЕТО НА МЪГЛИТЪ И
ОБЛАЦИТЪ НАДЪ ЧЕРНО МОРЕ.*)
Сезона на мъглите въ Черно море започва
съ настжпването на есеньта (м. октомврий) и се
свършва въ началото на летото (м. юний). Макаръ
че изобщо сезона на мъглите е доста продължителенъ, все пакъ последнитъ еж едно ръдко явле
ние въ Черно море въ сравнение съ другите морета.
Споредъ данните, поместени въ „Дтласа на.
вътровегв и мъглите въ Черно и Язовско море",
надъ открйтитъ морски води се срещатъ най-често
мъгли отъ м. априлъ до м. май.
Въ началото на пжтя отъ Севастополь за Одеса
най-големия процентъ мъгли има мъсто презъ про
лътьта (м. май), а къмъ края на сжщия пжть найголемия процентъ на мъглите се пада презъ зи
мата (до 12% отъ наблюденията); най-малкия про
центъ на мъглите, които се наблюдаватъ по сж
щия пжть има мъсто презъ лътото (м. августъ, до
О'2%). По пжтя отъ Севастополь за Цариградъ
мъгли падатъ най-често презъ пролътьта (м. май,
до 11%), а най-ръдко — презъ лътото (м. августъ,
до О'б%). По пжтя отъ Севастополь, покрай юж
ния кримски бръгъ за Керченския проливъ МЪГЛИГБ
еж по-ръдко явление — максимумъ въ м. май (до
5%), а минимумъ въ м. августъ (0%). Сжщо така
мъглитъ еж ръдко явление по пжтя отъ Севасто
поль за Батумъ и покрай Кавказкия брътъ — презъ
пролътьта отъ 5 до 6%, а презъ летото почти не
падатъ по тия мъста.
По пжтя отъ Батумъ за Синопъ най-големия
процентъ на падналите мъгли има место пакъ
презъ пролътьта (м. май, до 11%); презъ зимата
и есеньта МЪГЛИГБ се случватъ по-р"Бдко. По пжтя
отъ Синопъ за Цариградъ максимума на мъглите
се пада сжщо презъ пролътьта (м. априлъ, до 12%),
а минимума— презъ августъ и септемврий. Сжщо
така пролътнитъ мъгли преобладаватъ по пжтя
отъ Цариградъ за Дунава — максимумъ презъ м.
май (до 10%), а минимумъ презъ м. августъ (едвамъ 0'5%). Въ началото на пжтя отъ Дунава за
Одеса максимума на мъглите е презъ пролътьта, а
въ втората му половина — презъ зимата (м. декемврий, до 9%);**) минимума на падналите мъгли и
въ двегв половини на сжщия пжть има мЪсто
презъ м. августъ.
Отъ гореизложеното тръбва да заключимъ, че
въ открититъ части на Черно море най много мъгли
се срещатъ въ районите около Кримския и Кавказския брегове. Изобщо МЪГЛИГБ. които падатъ
надъ Черно море еж най-много. приежщи на пролътния сезонъ, а най малко се случватъ — почти
никакъ — презъ м. августъ. Пролетните мъгли,
които падатъ надъ водитЪ на откритото море се
предшествуватъ отъ тихо време; тия мъгли еж
доста гжети, но не еж продължителни.
Колкото се отнася за годишното разпределе
ние на МЪГЛИГБ въ прибръжнитъ места, то наблю
денията даватъ следнята картина:
По западния и южния брегъ на Кримския
полуостровъ, по Кавказския бр*гъ и по Янадолския брътъ най-големата повторяемость на мъглитъ
е презъ пролътьта (м. май); по западния и северо*) Виж-ь: „Лоц1я Черного моря", Петроградъ, 1915 г.
стр. XXXVII, XXXVIII, ХЬ1-ХЬУ1.
**) Капитанъ II р. Скаловсюй обяснява максимума на
МЪГЛИГБ въ това мъсто презъ зимата съ действието на Под
водното Босфорско течение. Подробности по въпроса вижъ
въ книгата му: „О зимнмхъ испарен1яхъ и времетшхъ течешяхъ Черного моря", Севастополь 1896 г..

западния брътъ на Черно море, въ Язовското море
и въ Керченския проливъ, най големата повтаряемость на МЪГЛИГБ е презъ зимата (м. декемврий)
или въ началото на пролътьта (м. мартъ).
Най-мъгливигв местности въ Черно море. ако
ми бжде позволено така да се изразя, еж: входа
въ Босфора и Керченския проливъ (24% и 18%).
Въ показаните пространства мъглитъ падатъ и презъ
летото, но почти изключително презъ нощьта или
много рано сутриньта. Най-малко мъгли, както споменахъ вече и по-горе, се срещатъ покрай Кавказ
ския брегъ и отчасти по южния брегъ на Крим
ския полуостровъ.
Зимно време, при продължителни северо-източни ветрове, западните и югозападните брегове
на Черно море се покриватъ понъкога съ такава
гжета мъгла, че даже отъ близко разстояние брътътъ
е неузнаваемъ и това се случва обикновенно при •
ясно небе*).
Процентното разпределение на мъглитъ по
българския черноморски брегъ за различнитъ ме
сеци се вижда отъ следнята таблична:
М е

с

.е . ц

и

Мъста
I ' 11
Варна
Бургазъ

111 IV

V

9,6 13,4 14,0 7,5
10,8 12,0 11,8 6,9 6,5

VI УН|УШ| IX

— —
—-

X

XI |ХП

8,1 12,0 11,1 13.0
!
7,2 13,0 10,214,2

Забележка: Чертичките въ празднитв графи означаватъ, че
процентното число на мъглитъ е било по-мал
ко отъ, 5%.

Тя требва да ни наведе на мисъльта, че по
нашия черноморски бръгъ най-често падатъ мъгли
презъ месеците мартъ и декемврий, а най-ръдко
— презъ ПЪТНИТЕ месеци (юний, юлий и августъ).'
Облачностьта надъ Черно море и брътоветъ му
сжщо така е доста разнообразна въ зависимость
отъ местото и сезона. Най-големата облачность
надъ Черно море се пада презъ зимния сезонъ.
Най-малка облачность се наблюдава презъ месець
августъ, съ изключение на областьта Поти—Батумъ,
кждето най-малката облачность е презъ м. октом
врий. Всекидневните многократни наблюдения по^казватъ, че презъ течение на денонощието облач
ностьта се мени по точно определенъ начинъ: наймалката облачность презъ течение на цълата го
дина се пада на вечерните часове (9 часа вечерьта),
а най-голъмата — отъ м. октомврий до м. априлъ
на сутриннитБ часове (7 часа сутриньта), а отъ м.
май до м. септемврий презъ деня (1 ч. следъ объдъ).
Числото на ЯСНИТЕ дни презъ годината, за
разните мйста по бръга на Черно море, се коле
бае отъ 50—110, при това най-малкото число на
ясни дни е отбелязано въ северо-западниятъ жгълъ
на Черно море и около Поти и Батумъ. Най-много
ясни дни се падатъ на м. августъ (10 до 20 ясни
дни), а най-малко ясни дни иматъ зимнитъ месеци
(отъ О"5 до 3 - 3 ясни дни презъ месеца). Като из
ключение, обаче, требва да се посочи мъстностьта
между Поти и Батумъ, кждето максимума на ЯС
НИТЕ дни се пада презъ м. октомврий и то не по
вече отъ 8—9 ясни дена презъ месеца.
*) Причината за това явление се крие въ голямата
разлика между температурата на въздуха и тая на водата
при продължителенъ северо-източенъ вътъръ — условия
много благоприятни за образуване на мъгла, която тласкана
отъ вътъра веднага се напластява върху бръга.
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За да дамъ представа за облачностьта по
българските Черноморски брегове, азъ ще си по
служа съ даннитъ на Централната метеорологи
ческа станция въ София, които подредихъ въ следнята таблица:
СрЪдня го-,
дишна об
лачность за
цълия бълг.
Бургазъ черноморски
бр-Ьгъ

Срвдня годишна
облачность за
ГОДИНИ
Варна

1903
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Сръно за пока
зания периодъ
отъ 12 години

5.7
5.8
5.4
5,2
. 5,2
4,8
5.2
5,4
5,4
5.4
5,8
5.4

5.4
5,7
5,6
5,6
5,8
4,6
5,5
5.3
5,3
5,3
5,6
5,4

5,55
5,75
5,50
5,40
5,50
5,20
5.35
5,35
' 5 35
5.35
' 3.70
5.40

5,4

5,5

5,45

Отъ тази таблица се вижда, че сръднята го
дишна облачность по нашия черноморски брътъ,
за периода отъ 1900—1911 год., е била 5,45, което
ще рече, че презъ течение на годината облачно
стьта е била достатъчна за да може ВСЕКИ день
5.45 части отъ небосклона да бждатъ покрити съ
облаци. Изобщо отъ година на година ср-вднята
годишна облачность малко се колебае. Очибиюще
е сжщо така, че северната область на нашия чер
номорски брътъ (Варна) е по-малко облачна, от
колкото южната (Бургазъ).
..,.. ,..,_,
Колкото се отнася за числото на ЯСНИТЕ дни
презъ годината, то ГБ могатъ да се видятъ отъ
следнитЬ таблици, съставени сжщо споредъ дан
ните на Централната метеорологическа станция въ
София, като за ясенъ день се счита този, който е
ималъ облачность по-малко отъ 2 бала *).
СрЪдното число на яснитЬ дни за Варна и Бургазъ
по месеци за периода отъ 1905 до 1920 година.
Мъста
Варна. .
Бургазъ
Общо за
бръга..

М
1

е

с

е

ц

и

11 Ш IV, V | VI VII |УШ| IX | X |Х1 XII

5,1 3,9 3,5 5,3 6,2
22 2,7 2,9 3,5 5,9

1 ' 11

123!15,8 10,7 7,3 4,4 4,5
12,416,9 9,9| 6,1 [ 3,3 3,0

5,2 3 3 3,2 4,4 6,1 6,8 12,516,410,3 6,7) 3,9 3,8
1 1 ! 1

*) То ще рече, че презъ деня облачностьта е била
по-малка отъ */и върху цълия небосклонъ.

|

,-_
Отъ тази таблица явствува, че по нашия черно
морски брътъ имаме най-малко ясни дни презъ м.
мартъ (3'3 дена), а най-много — презъ м. августъ (16'4 дена). Отъ м. мартъ къмъ м. августъ ЯСНИТЕ дни презъ месеца постепенно се увеличаватъ, а отъ м. августъ до м. мартъ — посте
пенно се намаляватъ.
Изобщо въ Варна ЯСНИТЕ дни еж по-вече, от
колкото въ Бургазъ. Въ следнятата таблица еж
дадени числата на ясните дни презъ различните
години за Варна и Бургазъ, за единъ периодъ отъ
15 години, като е изкарано и приблизителното
сръдно число за ясните дни за ц-влия нашъ черно
морски брътъ.

ГОДИНИ

Средно чис
ло на яс
нитЬ дни
презъ год.
за българ.
Бургазъ черн. бръгъ.

Число на яснитъ
дни презъ годи
ната за
Варна

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

100
94
91
88
80
63
81
70
108
88
96
73
89
96
81

71
74
86
78
78
79
79
71
94
' 63
65
58
84
97
78

Средно за 15
годишния пе
риодъ

86,5

77,7

85,5
84,0
88,5
83,0
79,0
71,0
80,0
70,5
101,0
78,0
80,5
65,5
89,0
96,5
79.5
' 82,1

|

Тази таблица ни показва, че по нашия черно
морски брътъ средно презъ годината имаме 82
ясни дни; при това въ областьта на Варна имаме
по-вече ясни дни презъ годината, отколкото въ
Бургазъ. Това важи и за вевка година взета ОТ
ДЕЛНО, като изключимъ само ГОДИНИТЕ 1910 и 1918,
когато Бургазъ е ималъ по-вече ясни дни, откол
кото Варна.
Отъ изложеното до тукъ става ясно, че из
общо северната часть на нашето черноморско край
брежие се покрива по-р-вдко съ облаци и има по
вече ясни дни, отколкото южната. Колкото отиваме
по-на югъ по бръта, толкава облачностьта по-вече
се увеличава, а числото на ЯСНИТЕ дни — се намалява.
Варна, 30. VIII. 1926 г.

|

Единъ кжтъ отъ Бургазското пристанище.
Рисунка отъ Никола К. Неиовъ—Бургазъ.
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Морски Сговоръ

Стр.9

Торосъ.

ВЪ О Т П У С Н Ъ . . .
Наведенъ надъ водата, той привързваше връвь
у корена на старата грохнала върба на бръта на
, рЪка Камчия. Другиятъ край на връвьта бе припреченъ на отсрещния брегъ, а тя — топната, и
по нея, навързани десятки островърхи вждици.
Въ гладката дълбока вода му се яви образа
на привидение. Въ това уединено гористо место,
залутано въ прочутия „Лонгозъ" — въ долното те
чение на Камчията, той не верваше, че това е от
ражение на живо сжщество. Високите трепетлики
• и ширококлонести осенови дървета хвърляха мис
тична сЪнка надъ гладката, .почти застояла, дъл' бока вода, Полумракъ царъше въ пространната го
ра, и реката като грамадна змия, бавно влачейки
се, нерешително пълзеше къмъ своя край — прос
транното Черно море. . .
Те й видъ образъ на жена: широкопола сла
мена шапка, а въ нея миловидно лице, между ру
си къдрави коси. . . Въ водата като че бе топнатъ бюста на богиня. . .
Мислеше, че му се привижда. Плисна водата
• съ ржка. Тя заигра... раздвижи се и отражението.
Звънливъ смвхъ задъ него, го накара да
подскочи. . .
— Лзъ виждахъ Васъ въ водата, а Вие мене!...
Той не можеше да проговори. Черните му
;гол%ми очи б^ха широко разтворени, румено мла
дежко лице пламна като божуръ. . .
— Извинете. . . мислъхъ, че нъкаква нимфа
ми се мЪрка изъ дълбочината; кой би помислилъ
тукъ за човекъ, още повече момиче. . .
— Вие не сте ли рибарь?
— За сега да. . . виждате поставямъ вждици.
'Лзъ съмъ морякъ. . . и на почивка по тия места.
'
Въ ржка тя държеше лескова пръчица и по
тупваше тънката си цветна рокля, подъ която се
криеха формите на красиво игриво тело.
— Не мога да пов+фвамъ, че не сте оживели
изъ водата. . , Тъй силно съмъ изненаданъ!
— Лзъ съмъ дъщеря на преместения въ тия
гори лесничей. Майка урежда квартирата въ село,
азъ тръгнахъ да огледамъ хубавата околность.
— Знаете ли, колко сте далечъ отъ селото?
— Е та. . . то не е далече! . . ей тамъ задъ
този гжстежъ. . . Лзъ вървЪхъ все по бръта на
реката. Чудно хубави мъста ВИД-БХЪ.
— Вие сте най малко четири километра да
лечъ отъ селото. . . пъкъ и скоро ще се стъмни.
Тукъ въ гората бързо настжпва нощьта.
Тя прибледн-в.
— Лми Вие!
— Лзъ съмъ близо, тамъ въ Чифлика — въ
стопанството, при моя другарь отъ детинство. . .
•Спомнихъ си, какъ като дете съмъ залагалъ вж
дици. . . искахъ да опитамъ.
— Боже мой, да вървя. . . Не мога ли на
преки презъ гората ?
Й нейните ясно сини очи гледаха въ уплаха.
Тя сне сламената си широкопола шапка и снопъ
«къдреци се разпилеха по раменете й. . .
Опасно е. . . чакали и вълци бродятъ изъ
тия вековни гори. Генишъ-ада, Лонгоза — това еж
; гори като безкрайно море. Не сте ли слушали ни
що за ГБХЪ отъ Вашия баща. . .
— Ние сме само неколко дни тукъ. Лзъ съмъ
живЪла въ полски градъ. И тъй много обичамъ
ггоритЬ. . .

Очите й овлажнеха.
Тя стоеше изплашена, но доверчива... НЪщо
й подсказваше, че не требва да се бои отъ този
тъй самоуверено говорящъ м ж ж ъ . . .
Той присегна и взе окачените си на клона
на съседното дърво: дреха и шапка и се облече.
Тя виде предъ себе си офицеръ отъ флота—
морякъ."
И свенливо наведе погледъ.
— Лзъ мислехъ. . .
— Да, престорихте ме за рибарь ивкакъвъ...
тукъ отъ близките села. . . наричайте ме така,
ние моряцитЬ живъемъ съ рибигв. Тъ- ни хранять
и ние имъ се отплащаме следъ смъртьта си.
— Защо? . . .

— Нашия гробъ е морето.
— Но това е ужасно! Никой да не знае ва
шия гробъ и никой сълза надъ него да пролее...
— Напротивъ, облацитЬ плачать, бурите виять, кораба въздиша, мачтите и вжжетата пищягь
за насъ. . . За моряка се жали само день и нощь
— следъ това пакъ пжть, пакъ вода. . . бездни,
даже и песни. . .
ТЪ вървеха единъ до другъ. Започна бързо
да се стъмнява. Съпровождаше я къмъ село. Тя
чуруликаше като птичка волно, доверчиво.
Той узна, че току що е завършила пансиона
и следъ ваканцията постжпва въ университета.
Даже, научи нЪщо и за близките й другарки. Вл-Ь-'
зоха въ широкъ изсеченъ между В-БКОВНИТБ дър
вета пжть. Каруца нЪкаква хлопаше въ полутъмнината, идяша отъ къмъ ливадите. Моряка под
викна и тя спре. Застигнаха я. Той й помогна да се
качи върху евното и стисна подадената малка ржка.
— Кога ще изтеглите Вашите, вждици; ще
има ли риба по ГБХЪ? . . .
Той стоеше предъ нея, като прикованъ — малчаливъ. . .
— Да, ще има.
— Да, много, много. . .
Той не откжеваше погледъ отъ ясно гжлжбовигЬ очи.
Каруцарьтъ шибна конетЬ и каруцата се от
далечи и изгуби въ тъмнината. . .
Дълго не мръдна отъ мъттото си. Предъ него
като че още стоеше каруцата и милото лице на
момичето съ ясно синитъ си, като небето, очи. Той
го виждаше полузатжнало въ свежото СБНО, тъй
както се отражаваше въ водата. . .
Прилепъ изплътка криле надъ чело му, и той
почувства тръпки отъ настжпилия хладъ. Кжсно
презъ нощьта се прибра въ чифлика. Другарьтъ
му, обезпокоенъ, изпрати хора да го дирятъ край
р-вката.
— Помислихъ да не си се изгубилъ изъ го
рата, не си взелъ и пистолета си.
Морякътъ нищо не продума. Тжга свиваше
неговото сърдце. Главата му тежнъеше — чув
стваше умора.
— Да не те е омагиосала никоя фея или ру
салка! . . .
— Да, именно. . . русалка, и той трепна при
тази дума.
Той бе срещналъ много жени, воленъ е мо
ряшкия животъ, но сега не знаеше що става съ
него: беше недоволенъ отъ себе си.. .Спомни си,
че беше много малчаливъ, даже надмененъ. Л тя!.~-
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Морски Сговоръ

НЪщо сви сърдце му, и закачки, и разговори го
дразнеха. Прибра се въ стаята си.
И.

— Майко, чудно хубави мъста! Завърнахъ се
съ каруца, седнала върхъ с%но. Даже ми бъше
хладно. Бъхъ край Камчията... Тамъ единъ рибарь...
И тя се засмъ съ детски наивенъ смъхъ. Азъ мислъхъ рибарь..., а то изведнажъ предъ менъ единъ
морски офицеръ, ей тъй въ униформа и изплашенъ...
Мислъхъ, че тия моряци еж сърдечни хора...
Той се уплаши ей отъ тази пръчица.
И тя я захвърли въ жгъла на стаята.
Майката я посъветва: не е хубаво само мо
миче да ходи така... Пъкъ и опасно било изъ тия
места — имало звърове и блата, въ които се затжва ,•'.,

— Че не съмъ малка. Какво? Отъ що да се
се боя... Чудно хубави мъста, майко! Язъ бихъ
ходила всеки день. Ехъ, защо не съмъ мжжъ!
Всеки день бихъ залагала вждици... много вждици.
Тя прекжена и се замисли, като че нещо пре
пречи желанието й да говори, да говори да нз
спира... И се загледа предъ себе съ широко отво
рени очи. • •
Той бъше офицеръ, тъй... Морски офицеръ.
Лми защо не е по морето... Хмъ, морякъ, изъ го
рите. И ней се стори, като че намъри отговоръ
на загатната.
'
Стариятъ лесничей се завърна отъ канцела
рията. Тя му разказа всичко, що бе преживъла
презъ деня. Той обичаше извънредно хубавата си
Цвегга. И даже нъма куража да я смъмри, тъй,
както това стори майката.
Каза се, че държавата ще построи специално
за лесничея кжща-павилионъ съ удобства всредъ
гората, а сега можело да се поживее "въсело. И*
разговорътъ затжна въ всекидневни грижи.
Презъ нощьта Цвета спа лошо. Много съни
ща следъ вузбуда, не й даваха мира. Имаше нъщо,
което притискаше мислитъ й... Тя бъ необикновенно мълчалива, иначе цъль день жизнерадостна.
Тя не знаеше... Ядосваше се. Даже стариятъ разсиленъ, който тъй много обичаше да й се усмихва
и разговаря, забелезвайки неразположението й,
подаде книжата и мълкомъ си отмина.
— Нима може да се улови много риба съ вж
дици! Така ли се ловятъ ГОЛЪМИТБ риби? Я въ
морето требва да еж извънредно големи — тъй
като китове. НейнитЬ мисли се въртвха около:
вода, вждици и гора. Съ мжка ги отстраняваше
отъ н-Ьщо друго, което искаше да наддълъе, да
ги потули... Ехъ, че какво, я интересува нея тамъ
нъкаква дреха, окачена у клона на дървото, че е
облечена...
Опита се да чете, погледа й блуждаеше по
редовет-Б. Нъкаква илюстрация съ картини: гори,
ръки и езера я привлече, и тя неволно търсеше
рибари и широка ръка съ високи край нея дър
вета... Тъй да се вглеждатъ въ водата.
Захвърли книгата и надяна широкополата
шапка.
— Кжде?
— Къмъ горния край на селото; тамъ не съмъ
ходила.
— Недей къмъ реката, нали тамъ е опасно
— я посъветва стара майка.
Тя изхвръкна изъ широкия селски дворъ.
Деца изкарваха добитъкъ извънъ село. И спре въ
недоумение: искаше й се да отиде къмъ р-Ьката...
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Махна съ ржка, като че искаше да потули мисъль,.
която я дразни, и се опжти къмъ обратната страна.
Презъ селото минаваше тъснолинеенъ желъзенъ пжть. Пискливъ сигналъ известяваше набли
жаването на малката машина, влачаЩа нЪколкатоварни вагончета. Трудоваци отъ държавното сто
панство заминаваха за сечищата, насядали по ва
гоните съ попустнати отъ страни крака.
Спръха средъ селото и момчетата наскачаха
да си направятъ покупки отъ селския дюкянъ. Тя
приближи. Единъ мжжъ, който по вънкашностьизглеждаше да е началникъ на групата, я при
ближи и й се поклони:
— Казаха ми, че сте дъщеря на лесничея!.
Лзъ съмъ началникъ" на трудоваците. Струва ми
: се, баща Ви замина съ първия влакъ къмъ депо
зитите.
—' Далечъ ли еж отъ тукъ ?
— Не, на петь километра въ гората.
— Бихте ли ме вземали съ васъ, да видя мъстата, отъ кждето се сниматъ толкова много дърва.
— Ще ми бжде приятно! Подвикна чиновни
ка изненаданъ.
— Позволете, но сте леко облечени, а тамъе хладно...
— Искамъ да привикна, нали за объдъ се за
връщате.
Тя не чака повече и лека като пеперудка се
метна на вагонетката. Трудовацитъ се отмъстиха
и й направиха место за съдане върху единъ сандъкъ въ когото се държеха инструменти. Началникътъ зае мъсто край нея. Той й описа сто
панството и тя узна, че около три хиляди момчетатрудоваци еж заняти тамъ и строятъ фабрики, секатъ траверси и дърва за горене за милиони лева..
Това не я интересуваше. Нейния погледъ
блуждаеше ' по хубавите мъста, интересни завои,,
които влакчето изминаваше. Малка пенлива рекасе провираше край ридове, покрити съ вековни
гори. При единъ завой едно отъ вагончетата де
райлира и се потътрузи съ тръсъкъ. Всички мом
чета, за мигъ, наскачаха... Тя не мръдна отъ мъстото си, и съ усмивка забележи: — Машината ще
спре, тя не може да тегли по пъсъкъ... ще спре.
Трудоваците се чудъха на см-Ьлостьта й. Съ
общи усилия младежите наместиха вагона на релСИТБ и влакътъ продължи. По линията се виждаха.
камари подредени на кубици дърва. По страниченъкрай линията пжть се движеха върволица, натова
рени съ дърва, коли.
— Така се превозватъ отъ сечищата до ли
нията, обясни началникътъ.
Малкиятъ влакъ се изгуби изъ пространната!
гора. Като пиявица съ гърчения пропълзе досечищата, отъ кждето се чуваше тръськъ на топоришки.
Спръха предъ една дъсчена барака — нъщо
като последня станция, и трудоваците поеха по
стръмна пжтека къмъ нагорището.
Стана й хладно въ гората. Между вйсокигЬ
• дървета слънцето не проникваше и миризъ отъ
«згнили листа и^гжби се носеше навредъ.
— йзъ Ви казахъ... забележи началникътъ и
подвикна на трудоващитъ да й поднесатъ шинелъ
въ услуга.
Затичаха се нъколко услужливи момчета. Тя
се усмихна и грабна, първия шинелъ въ ржка и го
облече.
Трудоваците впериха очи въ чудно красиви?
I си новъ другаръ: НЪкой подвикна:
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— Смънете и шапката съ каскетъ 1
— Дай!...
И дъщерята на лесничея се изправи въ об
леклото на трудовакъ. Тя бе пленително красива
!.и застоя шеговито въ войнишка стойка...
См^ха се трудоваците и й се любуваха. Даде
• се команда да се пропължи пжтя.
Тя прибледне.
••
Трудоваците минаваха, отдавайки честь на
•• морски офицеръ, гостенинъ на началника имъ.
Той слизаше отъ къмъ сечищата.
— Борисъ, гледай какъвъ новъ трудовакъ
..имамъ азъ!,.. Дъщерята на лесничея....
.-•— Вий тукъ...и така облечени!
Тя не можеше да . проговори. Сега за свой
»- редъ тя беше изненадана. Какво диреше той тукъ...
- .Морски офицеръ изъ сечищата на Лонгоза и тамъ
~гдето най-малко тя би мислила... Ями нали!...
—- Татко не е ли горе? Запита тя съ слабъ
гласъ.
Той я изпиваше съ погледъ, и като че не зачу
(въпроса. И хвърли въпросителенъ погледъ къмъ
другаря си.
Тя пита за стария Лесничей — дали не е горе
"по сечищата...
— Не. азъ не стигнахъ до техъ, бехъ само
>!изъ гората, чувахъ гласове, но не приближихъ...
— Знаете ли какъвъ контрастъ е да срещне
•човъкъ морски офицеръ въ най-затънтено место
>въ вековни гори..., проговори тя, следъ като се
• -съвзе. — Това го нема даже изъ романите, кждето
се описватъ най-фантастични неща...
— Позволете... но това е сжщо като на ки> немагографъ: морякъ пъкъ да срещне прелестно
.момиче всредъ гората, облечено като мжжъ-тру„довакъ...
И той се засмЪ съ пъленъ мжжки гласъ.
— Нали?...
Тя се обиди. И се огледа.
— Но менъ ми беше хладно, а сега ми е добре.
Приятельтъ му стоеше на страни усмихнатъ.
"Той разбра, че младите се познаваха, бЪха се срелщали нъкжде...
— Сега нагоре, или где ?
— Госпожицата ще реши.
— Но азъ не искамъ да ви бжда пречка...
•бихъ се завърнала въ кжщи.
Отъ къмъ горе слизаха трудоваци — на смъна.
Тъ дадоха сведения. Лесничея не беше горе. Опре
деления за сечене парцелъ е къмъ своя край.
Трудоваците отминаха и тъ тръгнаха обратно.
_ Изтеглихте ли Вашите вждици ?
— Още не.
— Хваналата се риба ще умре.
— Риба въ вода не умира.
— Вие говорите на поговорки...
— Като стари познати... можемъ и да се по• скарам^ . ^ ^ ^ ^ ^ чела ^ ч е м о р я ц и г | . с ж извън, Р е д н 0 _ у ^ а и т ' е д а к а ж и т е , че азъ правя изключение?
—

Да.
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•— Искамъ да бжда такъвъ...
Последните думи той каза съ такъвъ тонъ,
--че и тримата се измъха въ единъ гласъ.
И продължиха да слизатъ малчаливо... Вс-Ьки
• беше занятъ съ свои мисли. Долу малката рЪка
" ^ Въ душигБ на младите имаше нъкакъвъ смутъ.
Морякътъ разказваше, разсеяно, на другаря си
лъщо изъ живота на кораба.

Цвета вървеше предъ тъхъ изъ тясната
стръмна пжтека, кжсайки листи отъ надвисналите
клоне. Тя неволно подви единъ клонъ и го изпусна
непредпазливо. . . Този шибна силно по лицето,
вървящия следъ нея морякъ и той затвори съ ржце лице. . .
— Боже мой... не искахъ! Простете... Съл
зи изпълниха хубавите й обли очи.
— Требваше по-силничко да ме шибните,
тъй като съ камшикъ! . . . И той се изсмъ съ
пъленъ гласъ.
Червена брезда личеше по бузата му;
— Лко мжжъ би направилъ това азъ бихъ...
но на Васъ цълувамъ ржка. . . И той съ дълъгъ
погледъ надникна дълбоко въ душата й. . . Тя
стоеше бледа, прикована предъ него.
Простете! . . . едва прошепнаха треперящитъ
й усгни

Веднага съ завръщането си въ стопанството
той даде заповъдь да му се приготви багажа за
отпжтуване, а беше въ намерение да остане цъла седмица. . .
На увещанията на другаря си отговаряше съ
малчалива усмивка.
Борисъ! . . .

Бегамъ. . . ти знаешъ какъ мисля азъ.. . Мо
ряка не трЪбва да се излага на нежности. Предъ
менъ стои морето, азъ го обичамъ. . . ревнувамъ,
а днесъ се чувствувамъ като школникъ. . .
— Ти си влюбенъ! . . .
Той сви рамене. — Не зная. . . Може би. -. .
Стисна ржка на другаря си и се качи въ ку
пето на спрелия се предъ стопанството влакъ.
— Слушай, забравихъ. . . посгавилъ съмъ вждици въ Камчията. Изтеглете ги.
— Но азъ не зная где сж тъ.
— Тя ги знае. . . Тя видъ. . .
Последнигв му думи заглъхнаха въ подви
жилия се влакъ.
Цвета се завърна и прихлюпи очи на со
фата, като избухна, въ плачъ...
Тя беше недоволна отъ всичко, отъ себе си
и отъ ц^лия светъ.
До сега се мислеше дете, — глезливо дете; а
сега нещо сви до болка сърдце и, обилни сълзи
рукнаха изъ облитъ хубави очи...
Следъ половинъ часъ отиде при майка си съ
проплакачи малко зачервени очи...
— Дете, какво става съ тебъ?
— Нищо, майко, малко главоболие... ще пре
мине. Говори на татко, че искамъ да замина при
леля въ Ш. Не зная защо, не ми се стои вече въ
село...
•
Тжга сви майчиното сърдце. Вгледа се въ
бледото й лице, но нищо не разбра. Майкигв найпоследни виждатъ много нъща.
Лесничеятъ се завърна отъ Чифлика, кждето
бе ходилъ по служба.
— Цвета, ти си знаела где сж заложени вждицитъ на морския офицеръ. Той..^ '
— Отпжтувалъ... Нали?
• И тя скочи прибледнъла и избъга въ стаята си.
Майка й отиде при нея, и тя се хвърли разплакана въ обятията й; и разказа, презъ сълзи,
всичко що се случи
—• Не, но той а ужасенъ човЪкъ, горделивъ...
докачливъ..
Тия моряци сж тъмни като... като мо
1
рето. Защо той...
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И тя хапеше мократа си отъ сълзи кърпа.
Майчино сърдце отгатна: тя знаеше що става
въ кристалната душа на чадото й, сжщо се про
сълзи, но не намираше думи да я утеши.
— Той... или ти него... не ще се оскрърбявате
вече. Той отпжтувалъ, и ти ще заминешъ за другь
край и свършено...
Цвъчга изтръпна при тази дума. Не й се искаше той да бжде тукъ... да не е заминалъ, и тя ще
го разсърди тъй, че и той... горделивия, да заплаче...
— Майко, азъ не знаехъ.
— Така е. . .
— Що?
— Жена обиква за моментъ, а страда 1ГБЛЪ
животъ. . .
И старата майка напусна стаята съ клюмнала
глава, помрачено лице.
Началникътъ на стопанството се яви на дру
гия день съ файтона си и помоли стариятъ лесничей, заедно съ дъщерята, да отидатъ на местото,
гдето еж поставени вждицитв.
Привидно весела, обаче съ разбито сърдце,
тя се съгласи и тримата отпжтуваха къмъ кори
тото на бавно текущата дълбока Камчия.
1
Тя приближи до повалената стара върба и
посочи малчаливо мъхтото. Погледа й бъше прикованъ въ гладката повърхность на реката : тя тър
сеше тамъ нЪкакъвъ образъ... никакво мило отра
жение. И видЬ тъмната сЬнка на своята самотность.
Изтеглиха вждицигЪ. По техъ се бъчеа ока"
чили разна големина риби. Н-Ьколко сомчета отъ
по 5—б кгр. гледаха тжпо съ чернигв си очи. На
най-последната вждица бъ- закачена голяма сребролюспеста мр^на. Тя се извиваше, когато я тег
леха къмъ бръта. Нейниятъ видъ ужаси момичето
и то викна:
— Моля ви се, тя е моя. . . пуснете я въ во
дата. Татко, азъ искамъ това! . . .
ОчигЬ й се напълниха съ кристални сълзи и
изб-Ьга отъ бръта.
Мжжет-Ь се спогледаха усмихнати. И начал
никътъ освободи голъмата мр-вна, която плъсна
опашка и отлет-Ь въ дълбочината. Отр-вза вждицата съ връвчицата къмъ нея и я поднесе на момичето:
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— Вземете, тя е Ваша.
Цвъта я пое просълзена и забоде малката^
котвичка върху блузата, на гърдите си. . . . .
Той прекжена отпуска си и се яви на миноносеца, който сновеше постоянно покрай черноморскигЪ брътове за да ги охранява.
И отпжтува.
Следъ месецъ, началникътъ получи картичкаписмо съ изгледъ на единъ примоски градъ, кждето въ жгъла 6% написано:
„Моряка обича горите, обича... обича да г»
милва отдалечъ съ погледъ, а живее въ морето,.
безкрайното немирно...красиво море!..."
Б.
Той—даде картичката, на завърналото с&
при родителите си момиче. То дълго държа пог
леда си върху написаното и крадливо ц-Ьлуна редоветъч..
Тжга сви гнездо въ разтжжено сърдце...
14.У. 1926.

По случай годишнината отъ кръщението на мотор
ната лодка „Тила", подарена отъ русенския гражданинъ Хуго Шоберъ на Дунавската полицейска
служба на 15.Х1 1925 год.

Г. Славяновъ.

ВОДНИЯТЪ СПОРТЪ У НАСЪ.
Воденъ спортъ, въ истинския смисълъ на ду
мата, поне за сега, не сжществува у насъ и ще
требва много трудъ, любовь и постоянство за да
се създаде.
Едно отъ ггьрвигБ средства за препитанието
на човека е било риболовството, а отъ тамъ и ед
но отъ първитъ- изкуства, които е требвало да овладЪе чов-Ькътъ, е било плаванието, опознаванието
л а водната стихия, борбата съ нея и нейното използвание: наредъ съ плаванието,' идва гребанието,

а сетне и ветроходството. Това искуство е билоприежщо на всички древни народи, отъ които то
преминава и въ всички съвременни държави, кждето водниятъ спортъ днесъ е единъ отъ най-лю
бимите и най-разпространените, той се упражнява
отъ малкото дете до побелелия старецъ; упраж
нява се на всЬкжде: въ барата, ручея, р-Ьката, езе
рото, морето, океана.
Българинътъ по силата на ц%ла редица пле
менни, психологически, географически и истори-
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-чески причини винаги е странилъ отъ водата; не
говите прародители и родоначалници еж живели
въ безкрайните азиятски степи, отъ кждето еж дош
ли въ равнините на нашиятъ полуостровъ; тукъ
тъ- скоро еж били принудени отъ колелото на ис
торията да създадътъ своята национална крепость
»въ недрата на Балкана, за да почнатъ отъ тамъ
обратното, бавно, настойчиво, но постоянно спъва
но, естественно движение отъ върховете къмъ до
лините, равнините и полето, несъзнателно привли
чани отъ ГОЛБМИГБ реки, моретата и техните бр-вгове. Степниятъ човекъ и планинецъ въ мина
лото, българинътъ все още се плаши и страхливо
_ се приближава къмъ водата, той тепърва ще ста
ва пловецъ, лодкарь, морякъ. Неумолима истина,
!Която има своето место не само по отношение на
спорта, а въ всички области на нашиятъ културенъ животъ и стопанска деятелность, колчемъ те
се докоснатъ до морето или водата.
Организираната държава на Ш Българско цар
ство направи големи усилия да се доближи до
брътовегЬ, но тя тепърва има да нагазва и въ во.дата. Обществената мисъль и съзнание се движе
ха по сжщия пжть, но нЪкакъ си тромаво, инертно;
тр-Ьбваше да преживЪемъ грозните погроми, за да
•се сепнемъ, да почнемъ да проглеждаме и вече
-съзнателно да се устремимъ къмъ морето, — къмъ
водната стихия. Плодъ на това обществено съзна
ние е младата организация на Българския Народенъ Морски Сговоръ. На това културно сдруже
ние предстои огромна работа; като първа и при
това едничка организация, която се занимава съ
морето и въобше съ водната стихия, то требва да
.насочи своето внимание въ всички посоки, които
иматъ връзка съ тъхъ: културенъ животъ, стопан
ска деятелность, държавна политика, физическо
възпитания, народно здраве, научна мисъль и пр.
.За това и Б. Н. М. С. има да разрешава много за
дачи и да нагази въ много области: да пръска по
знания за морето и водата чрезъ живото слово,
•чрезъ печатната пропаганда, чрезъ морските из
ложби и чрезъ морската туристика екскурзиите по
море и въобще по вода; да изучава и се занима
в а съ всички морски въпроси отъ стопански, кул
туренъ, националенъ и общественъ харектеръ и
да обръща вниманието на държавата и общество
то къмъ т*хъ; да създаде, организира и развие
водния спортъ въ страната; да подпомага и самъ
да създава детски и за възрастни морски колонии
м почивни станции; да подготви почвата за морс
ката научна мисъль, да създаде музей, библиотеки,
научни институти и пр.
При тъй широко поставените цели и нала• гащи се за разрешение задачи, не бива да се иска
отъ Б. Н. М. С. съ единъ замахъ да достигне до
.гол-Ьми резултати, както напр. по отношение на
водния спортъ ни упрекнаха г. Златевъ (в. „Спортъ"
отъ 1. VIII. т. г.) и г. Матеевъ (в. „Независимость"
отъ 31. VIII т. г.). Но, ще ми се възрази, че нЪма
защо да се заемаме съ толкова много задачи и че
всека отъ техъ требва да се предаде на отделна,
самостойна организация. Но кжде еж ТБЗИ орга
низации ? — до появяването на Б. Н. М. С. има
ше ли културна дейность по отношение на морето?
.Интересуваше ли се държавата, като национална,
културна и стопанска организация отъ него? Има
ше ли морска литература? Имаше ли воденъ
спортъ? Имаше ли летни морски колонии? Има.ше ли морски музей и библиотеки? Имаше ли
'научни морски институти? Сжществуваше ли нЪ-
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какъвъ рибарски съюзъ, никакво сдружение на
моряците? Сжществуваше ли нъкаква организация,
която да поеме часть отъ товара, съ който неми
нуемо требваше да се нагърби Б. Н. М. С. ? Ний
нгвмаме намерение за винаги да държимъ всички
тия области като запазени периметри на Б. Н. М. С,
но ний требва да създадемъ поне ОСНОВИТЕ за
появяването на всички тия организации, всека отъ
които, въ последствие, ще се заеме съ работа и
творчество въ своята специална область. Така,
напр. Б. Н. М. С. нима за цель да се обръща въ
научна организация, но той тръбва да създаде
морския музей, морската библиотета, морския наученъ фондъ и пр., за да послужатъ те като ядка
на бждещиятъ Черморски Наученъ Институтъ,,
който ще се отдели като съвършенно самостоя
телна научна организация. Така ще бжде и съ вод
ния спортъ и въ много други области.
Преди Балканската война сжществуваха слаби.
наченки на воденъ спортъ, следъ нея те малко
се засилиха, за да изчезнатъ съвършенно презъ
голямата война и наново да изникнатъ презъ по-,
следните години, успоредно съ бързо разраства
щото се общо спортно движение и наредъ съ раз-^
витието на Б. Н. М. ,С, разсадникъ и за сега единственъ двигатель на водния спортъ.
Първоначално Б. Н. М. С. само насърдчаваше
и протежираше автономните организации за во
денъ спортъ;така изникнаха морските и рЪчни ле
гиони въ Варна, Бургазъ, Русе и Търново. Скоро,
обаче, самите спортисти почувствуваха необходимостьта отъ по-авторитетно ржководство и по
мощна морална и материална подкрепа; на своята
конференция презъ 1924 г. въ гр. Бургазъ тъ по
искаха присъединяването на легионите къмъ съот
ветните клонове на Б. Н. М. С. и създаването на
общъ спортенъ центъръ при Главното Управи
телно Т-БЛО, — което и стана презъ 1925 г. Немощ
ните по-рано легиони бързо почнаха да закрепвать
и да започватъ своето нормално развитие. Изник
наха и нови легиони — въ Пловдивъ и Видинъ, а
предстои организирането на такива още въ София,
Червенъ-Брегъ, Ямболъ, Татаръ-Пазарджикъ и пр.
Когато се създадатъ достатъчно морски и рЪчни
легиони и когато тъ се организиратъ и обзаведатъ
съ най-необходимия спортенъ инвентаръ, тогава
естественно ще се наложи ГБХНОТО отдЪляне въ
самостоятеленъ съюзъ на водниятъ спортъ. Й покжено пъкъ, съ развитието и разрастването на отдълнитв видове воденъ спортъ, отъ тоя съюзъ
постепенно ще се отдълятъ и ще се образуватъ
нови самостоятелни съюзи и формации на плавателниятъ спортъ, на гребниятъ, в-втроходниятъ, на
моторниятъ спортъ и т. н., както днесъ е разчлененъ и диференциранъ водниятъ спортъ на всъкжде
въ чужбина. До този стадий на развитие, обаче,
у насъ има още много и упорито да се работи.
Развитието или по-право създаването на вод
ниятъ спортъ у насъ среща твърде много спънки
и препятствия. На първо МБСТО се яаява липсата
на материални средства; това, което може да от
дели една културна организация, макаръ вече до
ста силна и стабилизирана, каквато е Б. Н. М; С,
е далечъ недостатъчно да задоволи голЪмитЬ нужди
на скжпиятъ воденъ спортъ. Но може да се въз
рази, че ако за гребниятъ и ветроходниятъ спортъ
еж необходими скжпи лодки, то за плаването не се
иска почти нищо; въ сжщность, обаче, не е така.
Действително, пловци у насъ има доста,, има и
естественни водни басейни, но и едните и другите
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еж още въ „диво състояние", ако смЪя така да се
изразя. За сега, плаването у насъ е толкова далечъ отъ истинския спортъ, колкото на времето
беше далечъ отъ футбола — детската игра „ритни-топка". Необходима е методична и системна
школовка, за да се създадатъ отъ днешните ни
пловци истински спортисти и за да се постави плаванието на действително спортна основа. За тая
цель Б. Н. М. С. се опита да организира презъ
изтеклото лъто специаленъ курсъ за подготовка
на ржководители по плаването, обаче указа се, че
въ цъ\па Варна не може да се намери подходящъ
инструкторъ, а сигурно е, че такъвъ мжчно ще
може да се нам-ври и въ другигв спортни центро
ве; освенъ това, не може да се намери не само
инструкторъ, а даже любитель-познавачъ на ВОД
НИТЕ игри (воденъ футболъ и др. такива). При
това положение, налага се или да се доведатъ
инструктори отъ чужбина или да се изпратятъ
тамъ наши спортисти, за да се специализиратъ и
подготвятъ за такива, а това, и въ единия и дру
гия случай, изисква доста много парични средства.
Относно пригодяването на естественнитЬ вод
ни басейни за правилното упражнение на плаванието, скоковете въ водата, воднитв игри и пр.,
еж необходими сжщо така доста много средства,
защото водните строежи еж сравнително много
по-скжпи отъ тия на сушата. При това, тия строежи
тръбва да бждатъ така пригодени и разширени,
че да обслужватъ освенъ плавателниятъ, още гребниятъ и ветроходниятъ спортъ, значи ще станатъ
още по-скжпи.
Успоредно съ плаването, естественно, че трЪбда върви и спасяването. Никжде по нашитъ бре
гове на открититв и вжтрешнитв водни басейни
н-Ьма организирана спасителна служба, а тя е край
но необходима. Само въ Варна, лътно време въ
въ морето се кжпятъ едновременно не по-малко
отъ 10,000 души, пръснати на едно голямо проте
жение, а само тукъ-таме се мъркатъ случайни лод
ки и то безъ специални спасителни средства. Съ
организирането на тая служба се е нагърбилъ пакъ
Б. Н. М. С, но и за нея ще трЪбватъ много средства.
Преминавайки къмъ следующитъ видове во
денъ спортъ, срещаме сжщитЪ неудобства и спън
ки: доставката на лодки отъ чужбина е извънредно
скжпа, а постройката имъ у насъ е почти невъз
можна. вМайстори"-лодкари има по ц-Ьлия черно
морски и дунавски брътове, но тъ не могатъ да
построятъ НБЩО по-вече отъ една най-проста, гру
ба рибарска лодка, а за спортни лодки и дума да
не става. Въ Варна има единъ руснакъ-емигрантъ,
любитель въ корабостроението, който нямайки нито
капиталъ, нито пъкъ търговски и организационни
способности, се е нагърбилъ не само съ построй
ката на вевкакъвъ видъ лодки за цъла България,
но още и съ ремонтъ на по голъми кораби и ВСБкакви плаващи еждове, като разбира се, нищо не
уагвва да свърши; взетите отъ него поржчки или
оставатъ съвсемъ неизпълнени или се протакатъ
съ години. При липсата на каквато и да било лодкарна работилница, Б. Н. М. С. биде принуденъ
да възложи поржчката на две ГОЛ-БМИ дървени и
18 малки платнени лодки на тоя руснакъ; по до
говора сключенъ съ него, лодкитв требваше да
бждатъ готови на 15 априлъ т. г., а ТБ и до днесъ
не еж готови; тоя господинъ просто се подиграва
съ СВОИГБ клиенти. При това положение, много
отъ клоиоветБ (Варна, Бургазъ, Русе, Видинъ, Ям-
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болъ) оттеглиха дадените си или готови да се дадатъ поржчки, безъ да има нъкой другъ, комуто
да се възложатъ. Въ България се чувства нало
жителна необходимость отъ една добре уредена
малка лодкарна работилница и не може да се на
мери единъ предприемчивъ търговецъ или индустриалецъ, който да вложи неколко стотинъ хиляди
лева, за да я създаде и организира макаръ че отъ
нея може да се направи цъло състояние. Бълга
рина остава вЪренъ на себе си — той бега не само
отъ морето, а и отъ всички морски занаяти и ин
дустрии, даже когато за техъ е необходимо да се
стои само на сушата.
Но, все пакъ най-значителната пречка е лип
сата на парични средства. За събирането на такива,.
клоновегв правятъ и ще продължаватъ да правятъ големи усилия, обаче необходима е и по-голъма отзивчивость отъ страна на обществото и
по-щедра подкрепа отъ страна на държавата, окржжията и сбщинитъ, а подобна подкрепа не
винаги се оказва,—има общини, които даже пречатъ. Държавата отпуща ежегодно за поощрениена спорта единъ до единъ и половина милиона
лева, но Министерството на просветата, струва ми
се, не преследва една правилна насърдчителна
спортна политика: погледнато строго обективно,
то би требвало да субсидира «сушата" и „водата""
по равно, толкова повече, като се има предъвидъ,.
че българина бега отъ водата и че неговото сродяване съ водната стихия е отъ грамадно нацио
нално значение. Даже, ако се изхожда само отъ
принципа на равенство между организациите, без
различно кжде работятъ те — на сушата или
водата, все пакъ за водния спортъ би се паднало
най-малко Ча или Ч10 (8—10 еж всички субсидира
ни отъ държавата организации) отъ обшата суб-"
сидия; на Б; Н. М. С, се отпущатъ, обаче, само40—50,000 лева, — една нищожна сума по сравне
ние съ големите нужди на водния спортъ; съ 50,000
лева едва. ще купите две лодки, а само съ две
лодки не може да се насърдчава водния спортъ въ
ЦБлата страна ! При това уместно оплаквание, намъ
се възразява, че Б. Н. М. С. получавалъ и други
субсидии, отъ други ведомства. Не бива обаче да '
се забравя, че освенъ спорта, както се спомена и
по-горе, Б. Н. М. С. има да разрешава още много
други задачи и че отпущанитъ за различни цели
субсидии не могатъ да се изразходватъ безразборно,
а само за назначението, за което еж дадени; не
може Б. Н. М. С. да строи лодки съ отпустнатитъ
субсидии за летните детски морски колонии или
съ помощите за Черноморския Наученъ Институтъ
да урежда екскурзии, както пъкъ съ субсидията за
водния спортъ да подпомага напримЪръ своето
списание.
г. Златевъ ни упреква, че сме харчили суми
за ненуждни работи, така напр. за постройката на
езерце въ Варна, представляващо въ умаленъ видъ
и въ релиефъ Черното море и неговитъ брегове.
Макаръ това да е тъкмо въ кржга на неговитъцели, Б. Н. М. С. не е отпусналъ нито стотинка,.
а едва ли и ще отпустне нъщо за езерото, не за
щото не желае да подпомогне това хубаво дъ\по,
а защото не разполага съ средства; — езерото се
строи по частенъ починъ, съ помощьта на някол
ко държавни учреждения и Варненската община.
Най-голъмитЬ разходи на Б. Н. М. С. еж за списа
нието, за дътскитъ морски колонии и за водни»
спортъ; всички други разходи оставатъ далечъ на*-
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задъ по своите незначителни размери; — отчетите
на Главното Управително , Т-БЛО и на клоноветъ
ясно свидетелствуватъ за това. Характерни еж въ
това отношение и решенията на последния съборъ
на Б. Н. М. С. въ гр. Пловдивъ; въ твхъ ясно из
пъква, като една отъ най-важните задачи на сго
вора, развитието на водния спортъ.
Г-нъ Златевъ ни упреква още, че не сме по-строили бани на р. Марица, на Искъра и другаде.
Пловдивския клонъ е турйлъ вече началото за та
кива бани, независимо отъ това, че усилено дей
ства за получаването на езерото въ градската гра
дина, което за идущата пролъть ще бжде обър
нато въ отличенъ спортенъ басеинъ. Софийския
клонъ върви по сжщия пжть относно езерото въ
Борисовата градина, а следъ езерото ще дойде
редъ и за Искъра. Търновския клонъ има вече
своя плувенъ басеинъ и пристанище на р. Янтра,
а когато ще има средства, ще построи и бани. Ще
.дойде рецъ и на Пл-ввенъ, и на Т.-Пазарджикъ, и
на Видинъ, и на Русе и т. н., стига да имаме под
крепата на обществото.
Какао е направилъ Б. Н. М. С. до сега за
шодниягъ споргъ, къма. да говоря, тъй като пе
чатните отчети, които еж на разположение всеки
му, съдържатъ доста данни. Пакъ тамъ, а сжщо
и въ списанието, ще намери г. Матеевъ отчетитв
за състезанията въ плавание, тъй като той ни уп

Гръцкиятъ търговски флотъ къмъ средата
на 1925 година е нарастналъ на 458 парахода съ
891,601 тона, заемайки 10 мвсто между търогвскитъ флоти на морситв държави отъ цълъ свътъ,
т. е. идвайки следъ Дания и преди Белгия. За пър
вото полугодие на 1925 г. гръцкия флотъ се е увеличилъ съ 21 парахода съ 58,887 тона. По вели
чина гръцките параходи се разпределяте както
следва: 18 парахода отъ 10—50 тона вместимость;
1130 съ 100 -500 тона; 71 съ 500—1000 тона; 59
съ 1000—2000 тона; 49 съ 2000—3000 тона; 82 съ
3000-4000 тона; *2 съ 4000-5~00 тона; 23 съ
съ 5000—6000 тона и 2 парахода съ 6000—7000 т..
По-гол-вмата часть отъ параходите еж записани
.къмъ Пирейското пристанище. Требва да се отбе
лежи, че единъ гол-емъ брой параходи, собственность на гръцки корабопритежатели, плаватъ подъ
английско знаме (тия параходи не еж включени въ
горната ститистика); много отъ тия параходи иматъ
значителна вместимость — по 15,000 тона и на
горе. По тая причина английското знаме заема
второ место — следъ гръцкото —въ посещението
на Пирейското пристанище; на трето мъсто идва
италианското знаме. Намалението на гръцкия вътроходенъ флотъ постоянно продължава, презъ
1921 г. той е броялъ 1093 кораба, презъ 1924 г.
— 1018, а презъ 1925'г. подъ гръцко знаме има
смамо 866 ветрохода.
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реква пъкъ, че сме уреждали състезания само въ гребание, а не и въ плавание. А въ точка 5 та отъ
правилника за морските и речни спортни легиони
къмъ Б. Н. М. С, г. Матеевъ би прочелъ, че „ка
то основа на всички видове воденъ спортъ се счи
та плаванието. Никой членъ на легиона не може
да упражнява другитЬ видове воденъ спортъ, ако
не е достатъчно добре трениранъ въ плаването",
КБЩО което се провърява чрезъ особенъ изпитъ
(точка б-а отъ правилника); следователно, това
което иска г. Матеевъ, — плаванието да бжде
задължително за членовете на легионите — е
направено.
На край ще отбележа, че интереса, който
г. г. Златевъ (въ в. „Спортъ") и Матеевъ (въ в.
„Независимость") проявяватъ къмъ водния спортъ
е твърде отрадно явление! Преди няколко годи
ни никой не пишеше, нито даже споменаваше за
воденъ спортъ. Яко примъра на г. г. Златевъ и
Матеевъ бжде последванъ отъ по-вече граж
дани и спортисти и ако интереса се последва отъ
активно съдействие, ний можемъ да се надаваме,
че и България ще може да се нареди до другите,
културни страни и за въ бждеще н-вма да бжде
едничката държава, която да нима свои представите
ли на водния спортъ въ международните олим
пийски състезания.

Подновяване на нормалния трафикъ въ
Унгарскиягь участъкъ на Дунава. Наводне
нията, които станаха въ Унгария въ продължение
на няколко седмици, значително попречиха на плаг
ването по -Дунава. Голъмо натрупване на стоки е
имало въ Буда-Пеща, гдето складовете еж били
наводнени, поради което товаренето на стоки въ
станало невъзможно. Понеже сега Дунава чувстви
телно спадна, работите по претоварването (трансбордирането) еж били отново засилени. Н. П. И.
Потъналите, въ турските проливи кораби.
Турското правителство е сключило съ една ита
лианска фирма договоръ за изваждането на
всички потънали въ Босфора иДарданелитЬ презъ
време на войната военни и търговски кораби. Об
щото число на тия кораби Достига до 39. Споредъ
договора турското правителство ще получи 90%
отъ всички извадени налични пари и 30% отъ
всички извадени материали; сжщото си запазва
правото на първи купувачъ на извадените кораби.
Между потъналите кораби се намиратъ го
лемите английски военни кораби: „Иррезистиблъ",
„Океанъ", „Триумфъ". „Мажестикъ" и „Голиатъ",
а сжщо така французкиятъ „Буве", всички пото
пени при опита на Съглашението презъ 1915 год.
да форсира проливите. По-големата часть отъ оста
налите кораби, между които и доста турски тран
спорти, еж потопени отъ германските подводници.
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„Р-Ьката Дунавъ въ средноевропейския воденъ пжть Рейнъ—Майнъ—Дунавъ", политикоикономически очеркъ отъ Д-ръ С. Г. Кашевъ, е на
скоро излязлата книга, която иде да попълне една
гол-Ьма празднина въ нашата политико-икономическа
литература относно реката Дунавъ. Въ нея, освенъ
че се разглеждатъ обстойно всички стопански и
политически въпроси, отъ миналото до днесъ, кои
то ръката Дунавъ е можала да породи отъ обсто
ятелството, че тя свързва по най-кжсъ пжть За
падна съ Источна Европа (Атлантическия океанъ
съ Черно море), но тя ни запознава още и съ ха
рактера на вжтрешнитв водни пжтища (ръки и ка
нали), които отъ съвременната стопанска наука се
разглеждатъ отъ гледна точка на твхната плавателность, електрификация и земледълското стопанство.
Ние нямаме критерий по нашитв голъми сто
пански въпроси свързани съ ВОДННИГБ пжтища Ду
навъ и Черно море, защото у насъ липсва литера
тура върху тъхъ. Т-в еж пренебрегнати като факторъ за стопанския ни подемъ и тамъ е началото
на погрешната ни народостопанска политика.
Нека се огледаме по брътоветБ на Дунава и
видимъ, благодареиие на това слабо [съзнание за
услугитв, които той може да ни даде, какво сме
създали ? — отговора е — нищо. Я другитв наро
ди, негови крайбръжници, не пропущайки нито
единъ моментъ отъ живота на Дунава, който би
имъ далъ облаги, съзнателно и настойчиво следватъ СВОИТЕ стремежи на затвърдяване по него
вите брегове.
Явтора е вложилъ голъмъ трудъ да изследва
и обрисува какво представлява р-вката Дунавъ, ка
то воденъ пжть и какви еж неговитБ переспективи за бждещитв стопански отношения между из
тока и запада, като за цельта не е пропусналъ
нито единъ моментъ отъ живота на това ГОЛ-БМО
водно течение. Историческите факти, въ свързка
съ Дунава, еж анализирвани и съпоставени съ тъхнитЬ последици въ стопанския животъ на крайбрЪжнитБ държави; тукъ е именно и най-гол-вмата
ценность на тази книга. Но не по-малка ценность
има тази последната, като изнася и всички сто
пански и технически въпроси, които идатъ да очертаятъ сжщностьта на воднитъ пжтища. Ето и са
мото самото съдържание нъ тази ценна книга:
Исторически прегледъ върху развитието на
канално плаване.
Сжщность на вжтрешнитв водни пжтища (ръРЧГБ и каналатв).
Постройката на вжтрешнитв водни пжтища, ТЕХ
НИТЕ съоржжения и плавателнит-Б средства по тъхъ.
Преимущества и неудобства на вжтрешнитв
водни,. пжтища.
Стопанските отношения на България въ надвечерието на Балканската война 1912—1913 г.
Дунавъ и неговото политико - икономическо
значение.
Пречкитъ- за плаването по Дунава.
Р. Дунавъ презъ време на световната война.
Неутрализирането на Дунава следъ войната
и политико икономическитБ отношения на народитъ• т ъ неговия басеинъ.
Канала Рейнъ-—Майнъ—Дунавъ.

Стопанските ни отношения по Дунава.
Плавателностьта на нашитв по-голъми ръки..
Ние горещо препоржчваме на членоветЬ отъ.
Б. Н. М. С. и читателите на сп. „Морски Сго
воръ" тази нова книга, която ще ги опознае,
както съ всички въпроси отъ стопански и полити-:
тически характеръ, относящи се до ръката Ду
навъ, тъй и съ въпросите, свързани съ плаването
по ръкитБ и каналитв.
Книгата се доставя направо отъ автора Д-ръ
С. Г. Кашевъ (ул. г\ксаковъ№ 38—София) или чрезъ
кноноветв на Б, Н. М. С. Цената на книгата е 60"
лв.; на членовете отъ Б. Н. М. С. се отстжпла за
50 лв., а на клоновете — по 45 лв..
Г. С. •
•шншеиишншм

Морската война отъ К. Скутуновъ.
Въ своето близко петдесетгодишно сжществуване нашия флотъ преживя много еждбоносни
моменти, а Ньойския договоръ унищожи съ единъ
ударъ това, което бъ градено съ извънредно го
леми усилия. Следъ всичко това, обаче, ние сърадость виждаме отдълни лица да посвътяватъ
живота си на служба за целитъ, които въодушевляваха създателитъ и служилите въ флота.
Единъ отъ тия ратници у насъ е и г-нъ К..
Скутуновъ.
. I
Закърменъ въ артилерията, израстналъ сръдъ
морската стихия, служилъ въ първитъ редове при
атаката на Одринската кръпость, билъ въ първитередове на флота презъ общоевропейската война,.
г-нъ К. Скутуновъ вижда, че флота е малко познатъ ср-вдъ другаритъ му отъ армията и чувствува!
нуждата отъ засилване духовната връзка, между
елементите, които съставляватъ въоржженигв сили
— армия и флотъ. Схваналъ горното, автора на„Морската война" си задава високоблагородната
цель да сближи флота съ армията, да сближи флота
съ народа, да направи флота достжпенъ и разбираемъ отъ всички, което той достига, като запоз
нава четеца съ средствата и сжщностьта на бор
бата на море, съ целитв и задачите на флота и»
най-после съ историческото развитие на българ
ския флотъ.
Книгата е написана на извънредно лекъ, ясент».
и увлекателенъ езикъ и нъма нужда четеца да
притежава специална подготовка за да я разбере.
Г-нъ Скутуновъ на общедостжпенъ езикъ неусетноразкрива това, което, често пжти, претрупано съ
специални изрази и названия остава неразбрано,въпреки желанието на четеца.
.
„Морската война" е не само полезна, но и*
необходима за всеки офицеръ. Нъщо по-вече, катосе има предвидъ, че всички по-важни събития отъ
св-втовната история, па и сега, еж свързани съ дей
ствия на море, трудътъ на г-нъ Скутуновъ се
явява като необходимость за всеки учитель, за
вевки по интелигентенъ ЧОВ-БКЪ. Сжщата става?
още по-ценна, като се има предвидъ, че тя у насъ
е първа по рода си и единствена на български езикъ..
Като препоржчваме на всички горната книга
на г-нъ К. Скутуновъ, пожелаваме на последния».
щото тоя му трудъ да не бжде последенъ въ из
вънредно бедната ни морска литература.
Капитаиъ Н рангъ О. 3. Станевь..

Окончателните условия ще се съобщатъ своевревенно на клоновете.
»
,,
Г. У. Т. съ съдействието на Софийския клонъ**'
подготвя свикването на учителска конференция въ
гр. Варна за презъ-великденската* или идущата
лътна ваканция. На конференцията ще бждатъ по
канени учителите отъ среднит-Б училища въ стра.ната по История, География и Естествена История.
Ще бждатъ застжпени реферати по История, Ярхеология, Етнография и География на Черноморския
и 4 Дунавския ни брегове; по флора, фауна и океанография на Черно море и Дунава; по морепла•ване, морско риболовство, морски поминъци и пр.
Конференцията ще бжде свързана съ една екскур
зия по Черноморския и Дунавския ни брегове. За
конференцията се очаква материалната подкрепа
на Министерството на Просветата.
Г. У. Т. е издало учебника по плаване на
г-нъ Друмевъ.
Поржченигв 12 русалки отъ Гл. У. ТБЛО ще

бждатъ готови къмъ 10 Ноември. Всека лодка ще
струва приблизително около 4000 лева. ЛОДКИТЕ се
строятъ отъ субсидията на Министерството на Про
светата — 40,000 лева. Веднага следъ приемането
имъ ще се изпратятъ по клоновете Варна, Русе,
Пловдивъ, Бургазъ и Видинъ. Къмъ сжщата дата
ще бждатъ готови и 6 русалки поржчани отъ
Пловдивския клонъ, независимо отъ двете дървени
големи шесторки, които отдавна еж готови и ще
се изпратятъ заедно съ русалките въ Пловдивъ.
София. На 8 т. м. Председателя и Секретаря
на клона въ желанието си да информиратъ ония
държавни органи, които еж натоварени съ уреж
дането на бъжанския въпросъ, относно начина по
който Б. Н. М. С. счита, че тръбва да се настаняватъ бежанците отъ крайбрежието еж посетили
г-на Директора на Т. 3 . С. и Министра Председа
теля г-нъ А. Ляпчевъ, на които връчили едно из
ложение по въпроса. Делегатите еж останали очудени отъ схващането на въпроса отъ г-на Дирек
тора, който мисли, че по крайбрежието тръбва
да се настанятъ само земледътщи имащи право на
помощь, но не и рибари, солари и лозари. Деле
гацията преди да посети и други фактори по на
станяване на бежанците — съвместно съ Дирек
тора на Лнхиялската реалка г. Козма Георгиевъ —
единъ отъ най-добринъ познавачи на бъжанския
въпросъ у насъ — посетили Министръ Председа
теля г. Н. Ляпчееъ.
Г. Ляпчевъ обещаль да се удовлетворятъ всич
ки искания на Б. Н. М. С. относно настаняването
на бежанците по крайбрежието като се посочатъ

[

тия бъжанци, които еж или ще се занимаватъ съ
морски промисли.
Клона е отправилъ специално писмо до оста
налите клонове на Б. Н. М. С. по въпроса.
Клона е ангажиралъ нъколко професори за
пропагандиране идеитъ на Б, Н. М. С. чрезъ беседи
въ градовете на южна и югозападна България.
Клона е почналъ да устройва вместо досе
гашните еженед-Блни събрания — събрания срещи
вс^ки четвъртъкъ въ малкия салонъ на градското
казино. На тия срещи между другите разисквания
се четатъ и реферати отъ различенъ характеръ
(Гл. Упр. Тело препоржчва тоя начинъ на събра
ния на всички клонове). На първата среща говорилъ председателя на клона г-нъ проф. Ст. Консуловъ, на тема: „Изследването на Черно море въ
риболовно отношение".
На 21 т. м. члена отъ клона Любомиръ
Вълчановъ е говорилъ на тема: „Впечатления отъ
екскурзията- до Виена и начини за уреждане на
подобни екскурзии'.
Варна. Къмъ края на настоящия месецъ за
минава въ обиколка въ северна България г. Д-ръ
Петковъ, който ще държи по две беседи, избрани
по желанието на клоновете измежду следните
четири.
1. Проблемата на Тихия океанъ.
2. Черно море и железопжтната ни политика.
3. Значението на Солунъ като пристанище на
Македония.
4. Течното гориво въ мореплаването.
Г. Петковъ ще посети градовете Шуменъ,
Ески-Джумая, Горна-Оръховица, Плевенъ, Ловечъ.
Червенъ-Брегъ, Вратца и Видинъ.
Провадия. На 26 септемврий члена отъ Г. У. Т.
г. Славяновъ Г. държалъ беседа на тема: „Из
ползване на морето", която била добре посетена.
Шуменъ. На 2 октомврий члена отъ Г. У# Т.
г. Славяновъ държалъ беседа на тема: „Нашия
черноморски бръгъ" придружена съ свътливи кар
тини. Беседата е била извънредно добре посетена
поради грижливата подготовка отъ страна на Шу
менския клонъ на Б. Н. М. С. Прихода е билъ въ пол
за на фонда „Постройка хижа за лътна морска коло
ния въ село Гьозекенъ". — Кпона усилено се готви
за постройката на своята лътна морска колония въ
с. Гьозекенъ. За цельта общината на селото е от
пуснала единъ декаръ место на брега на морето.
Плановетъ и разчетите за постройката еж готови.
Сградата ще е пригодена за около 60 деца и ще
струва около 220,000 лева.

Ржководителит* на Морския Музей при Главното Управители \\т на Б. В. М Сговоръ

проектиратъ да издадатъ албумъ съ фотографии (рисунки) на всички досегашни български в-Ьтроходи и
параходи, било то морски или рЪчни. Молятъ се всички, които притежаватъ подобни фотографии (рисунки)
да ги подарятъ на Морския Музей или поне да ги изпратятъ временно за да се префотографиратъ
А д р е с ъ : Български Народенъ Морски Сговоръ — Варна. ОтдЪлъ Морски Музей
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ИЗПЛАТЕТЕ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОСЪ ЗА 1927 ГОД.

СЬДЪРЖЯНИЕ: 1) Дирекцията на мореплаванието и морскитъ поминъци отъ Г. Славяновъ; 2) Ко-у^'
рпбоплавотелния пжть отъ Н«мско до Черна иорв отъ Лсенъ Лингоровъ; 3) Разпределението на мъглитЬ и облацитЬ надъ Черно море отъ Сава Н. Ивановъ; 4) Въ отпускъ отъ Торосъ; 5) Морели*
рпоргь; 6) Морени новини; 7) Морски книгописъ.
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ВсЬка неполучена книжка отъ списанието требва да се поиска най-кжено следъ
получаването на следнята. Въ ..противенъ случай рекламациитъ- се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза всЪки месецъ, освенъ месецитЪ Юлий и Явгустъ.

Отпечатаха се и се пустнаха въ продаж*ба-: -^ *

Метеорология Океопогрв фия

)

отъ • Сава Н. Ивановъ
с ь 136 страници
и 30 фигури
Цена 25 лева.

съ 162 страници
и; 30 фигури-/
Цена 30 лева.

Кнйгитъ: сж ;издание?,.;на^ч,
Б. Н. Морски Сговоръ.
Щ Въ склада на Главното Управително Тъло на Българския сц
Народенъ Морени Сговоръ се намиратъ спеднитЪ
печатни издания
Морска библиотека №
1 цена з лева
Сп. „Морски Сговоръ" год. II цена 100 л. ;
Морска библиотека № ,' 2, цена 4 лева
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Морска библиотека № 4,цена б лева
Морска библиотека ,№ 5 изчерпана
Морска библиотека № б изчерпана
Морска библиотека № 7 цена 11.лева
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
Морска библиотека № 9 цена' 11 лева -.
Морска библиотека № 10 цена 11 -лева
Морска библиотека № 11 цена 10 лева
Морска библиотека. Кг 12 цена 5 лева !
Сп. „Морски Сговоръ" год. I изчерпано

Гребане и в-Ътроходство . . цена 4 л.
Правилникъ за морскитъ и
р-Ьчни спортни , легиони цена 2 л.
Черно море. (общодостжпни ......
студии) отъ С. Н. Ивановъ цена 30 л.
Практически указания за
:- _ '
, предсказване на времето отъ Сава Н. Ивановъ цена .8 л.
Метеорология от$ СаваН.
'•: Ивановъ . *'; у ! ^ . , ; - • ' цена 25 лг
Океанография отъ^Сава Н.
••, Иванзвъ
. ' .•;*
цена 30 л.

Всички поржчкй се изпълняватъ само1 следъ "предварително
внесена сума и се отправятъ *на адресъ: : ЧЖ
, -.
Български Н а р о д е н ъ Морски С г о в о р ъ
У^
Ннижовно-Просвътенъ Отдълтз -г Варна.
4

