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МШНД ЗДХДРЬ
КОНСУМИРАЙТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗЯЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ИМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЯКВЯ!
10—5

„ПОСТОЯНСТВО" — РУСЕ
Концесионирана фабрика за ленени, памучни,
копринени и полуютени издЪлия.
5-4

КОНКУРСЪ
на Б. Н. М. С. за написване на исторически трудъ въ свръзка съ морето.
1. Обявява се конкурсъ за написване на наученъ трудъ изъ областьта на българското минало въ свръзка съ морето.
2. Въ конкурса може да вземе участие ВСБКИ българинъ.
3. Представениятъ трудъ требва да бжде написанъ специално за конкурса и непечатанъ по-рано.
4. Трудъгь трЪбва да бжде представенъ най-късно на 1 декемврий 1930 г. въ Б. Н. М. С. — Варна, ул. „Царь Борисъ" №6.
Той требва да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а въ отд-вленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и
приложенъ къмъ работата, да се представи името на автора заедно съ точния му адресь.
5. За преглеждането на представенитЬ работи ще се състави комитетъ — жури отъ 5 члена, трима отъ които ще се посочатъ оть Б. Н. М. С, единъ оть Историко-филологическия факултетъ на държавния университетъ и единъ оть Министерството
на просветата.
6. За дветъ- най-хубави работи опредвля се по една премия: I — оть 5,000 лева и II оть 3,000 лева.
7. ПремиранитЬ трудове ще се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ" или въ отд-влни книги, въ зависимость огь ГОЯБМИ
ната имъ, като авторитв имъ си запазватъ правото да ги издадагь впоследствие отдЪлно.
8. Журито има право да посочи, кои отъ непремиранитв работи еж добри и да ги препоржча за отпечатване въ списа
нието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника на Книжовно-просвътния отд-влъ при Б. Н. М. С
9. Два месеца следъ оповестяването на резултата оть конкурса представенитв и непремирани или неодобрени за отпе
чатване работи се държатъ на разположението на авторитв имъ. Следъ този срокъ ТБ ще бждагь унищожени.
10. НеотговарящитБ на изброените по-горе условия работи ще се изключатъ отъ конкурса и ще се оставять непрегледани отъ журито.
Варна, 3 априлъ 1930 год.

Отъ Главното Управително ТУо на 6. й. 1 С
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ЗНСТРЛх6вЯТЕЛ?1сГ"^сГво
(Основано презъ 1891 г. ВЪ ГР. РУСЕ)

ЗЯСТРЛХОВН и ПРЕЗЯСТРЛХОВЯ
Пожаръ. Животъ, Транспортъ,'Нещастни случаи,
Гражданска отговорность, Кражба чрезъ взломъ,
Автомобили, Счупване (на витрини, джамове) и др.
К Ъ » П Г Й Р И Я " е най-старото и първосте» О О Л ж *1ГГ171
пено З а с т р а х о в а т е л н о
Дружество въ Царството съ всесв-втека известность.

УсггЬхъть и финансовата мощь на Д-вото'
ся най-добрата

за обезпечаване интересите

г а р а н ц и я на застрахованите при него

ГЛРЛНЦИИ НЛ ДРУЖЕСТВОТО,
на 31 декемврий 1929 година:
КНПИТЯЛЪ, РЕЗЕРВИ и др. Лв. 329,560,223' —
Годишни постжпления
„ 272,398,975' —

ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ

отъ учредяването
на Дружеството

906,333,219-69

Главна Дирекция и седалище на Д-вото
в ъ . г р . Р у с е — ул. „Ялександровска* № 2 6
сь Дирекция — СОФИЯ за ст. София
ДР и Д*. Лондонъ,
Парижъ, Берлинъ,
А г е н ц и и : въ всички градове и по-важни селски
центрове на Царството.
Главни представителства въ:

Ма

Извършва всякакви морски експер
тизи за с м ъ т к а на ВС1КЕЛС1
У Е К 1 Т Л 5 и з а с в о я сметка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждитв на корабигв и корабоплаването.

ШШО-ПРОИШ 1 Ш У ШРН КОРАБИ
Доставчикъ на Българското търговско параходно
д-во, Ромънското дунавско параходно д-во. Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на б-Ьжанцигв, Риболовното училище, Районното инже
нерство по водигв, частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
Упжтвания и съвети при съставяне. на поемни усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о
Веритасъ.

Главенъ Директоръ на Дружеството:

Г. ТЕОДОРОВЪ.
4—2
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ГОДИШЕНЪ ЯБОННМЕНТЪ:

ЮДИ НА VII. БРОЙ 6 .

ВАРНА, юниВ 1930 година

За България и за чужбина -

200 лева

УРЕЖДЯ К Н И Ж О В Н О - П Р О С В Ъ Т Н И Я ОТДЪЛЪ

ОТДШВЬ брОИ 2 0 Л№

Гл. редапторь САВА Н.НВАНОВЪ

ГЛЯВНОТО УПРЯВИТЕЛНО ТЪЛО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОБОРЪ ПРЕЗЪ 1930 Г.

Фото „Етюдъ" на К. Я. Терзистоевъ — Варна.
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Г. Славяновъ.

Д ЕСЕТ Ь ГОДИНИ
На 1 юлий т. г. се навършватъ десеть години
отъ основаването на Българския Народенъ Морски
Сговоръ, Защо се появи тази организация? — от
говора читателите сами ще си дадатъ, следъ като
прочетатъ настоящата юбилейна книжка. — Кой
създаде това културно движение? — времето го
наложи, неколцина будни и далекогледи българи
хвърлиха първите семена, друга групичка, разрастнала се въ продължение «а 10 години въ цълъ
легионъ, се зае съ ГБХИОТО отглеждане, а плодо
вете ще бератъ бжднигв поколения.
ПървигЬ искри бъха хвърлени въ Търново,
следъ като вражескитъ- корабни орждия за пръвъ
пжть въ третото царство проехтъха еадъ Черно
морските ни градове. Оигналътъ на търновските
железничари, основали въ 1913 год. фонда „На
роденъ кръстоовачъ „Отецъ Паисий", биде разбранъ и подхванатъ въ цълата страна, комитетитъ
бърже никнеха, а основаха се и нови фондове —
„Миноносецъ Св. Кирилъ и Методий", „Българска
военна флота" и др.; родолюбивиятъ българинъ,
схващайки по инстинктъ големото значение на
хвърлената идея, щедро даваше лептата си . . .
Така се трупаха стотинки и левове, съ които раз
буденото, но не (канализирано национално съзна
ние ^искаше Да защити и запази овоигв брегове,
станали му изведнъжъ скжпи. Следъ чувството, не
закъснъ да се яви и разумътъ — единъ нашъ професоръ и двама високообразовани моряци замис
лиха основаването на общонародна културна орга
низация, която да понесе, отгледа и високо да из
дигне току-що родилата се българска морска идея.
Пожарътъ на голъмата война забави, но не задуши
хубавото начало; тримата апостоли поведоха ши"рока пропаганда въ печата още презъ течение на
войната. Погромътъ разпръсна и отне възможностьта на тия труженици да работятъ на новото
поприще, —• двамата отъ тъхъ — Антоновъ и Серафимовъ, единъ следъ другъ починаха; третиятъ
— професоръ Консуловъ — пръвъ, заедно съ
своите колеги отъ университета, подаде ржка на
шепата моряци, които въ 1920 година решиха да
турятъ на здрави основи развитието на национал
ната морска мисъль.
Да се разгледа многостранната и обширна де
сетгодишна дейность на Б. Н. М. С. въ нъколко
страници, е немислимо, затова ще се задоволя да
отбележа само нъкои отъ по-характернитъ мо
менти «а неговото развитие.
1920 година изтече въ подготвителна органи
зационна работа. На следната — 1921 годин-а бЪха
направени първите сериозни крачки: разпръснаха
се множество позиви, въ Варна се организира гран
диозно морско тържество, което по размери и
блесъкъ не е имало равно на себе си нито преди,
нито следъ това; то ни даде и средствата, за да
разширимъ и задълбочимъ пропагандата на мо
рето въ цълата страна; отпечатана бе първа книж
ка отъ „Морска библиотека" въ 5000 броя и пръс
ната безплатно, малко по-късно бе отпечатана въ
10,000 броя и сжщо безплатно разпространена
брошурата „Южната ни граница" (отъ покойния
Антоновъ). Все презъ тая година бъха основани
първитЬ клонове —едно следъ друго въ Бургаеъ,
Месемщрия, Русе, село Черковна, Варна, Перникъ
и Търново, — всички тъ, съ изключение на Чер
ковна, който загасна, и Масемврия, който преживъ
6 години едно буйно сжществуване, оцълеха и до

днесъ, за да празднуватъ, като най-стари въ орга
низацията, идната година първото си десетилетие.
Все презъ 1921 година се тури началото на библио
тека при Централния кюмитетъ, който тогава ржководъше организацията; зароди се водниятъ
спортъ, като се основаха първигБ легиони въ
Варна и Русе; положиха се основите и на Морския
музей.
На следната — 1922 година започна- бър
зото разширяване на организацията. Тогава, наредъ съ печатната пропаганда, започна усилена
такава и съ живо слово; по-голъмитъ градове на
страната бъха обиколени отъ първия проповтздникъ на морската идея — г. Куповъ. Броятъ на
клоновете се увеличи съ нови 17 такива, — това е
рекордното ни, до сега ненадминато постижение.
Отъ тия нови разсадници на морска просвета, само
клоновете въ Шуменъ, Пловдивъ, Ям,болъ, София,
Плъвенъ," Созополъ и Вашлико — се закрепиха
и до сега продължаватъ сжществуването си, като
основни стълбове на организацията. КлоновегЬ въ
Горна-Оръховица и Стара-Загора проживЪха, макаръ и твърде интензивно, само шестъ години;
Вратца, Карнобатъ и Анхиало сжществуваха 2—3
години. Сливенъ, Ломъ и Габрово бърже замръха",
за да се възобковятъ едва отъ нъкодко години и
"да започнатъ наново една много оживена дей- ;
'ность, съ която като че ли искатъ да нагонятъ про
пуснатите три-четири години. Промънчивата еждба
на посътото семе въ тия мъста ни сочи, че идеята
на Българския Народенъ Морски Сговоръ пробива
своя пжть бавно, на мЪста колебливо и неувърано,
другаде буйно и на скокове, но все иакъ тя на
предва и расте, налага се и става необходимость
въ нашия общеетванъ животъ.
Презъ 1922 година, разрастналата се тъй
>бърже организация прави нова сериозна стяшка
•за своето заздравяване, — презъ лътото се свиква
първата конференция отъ клоновете, набелязва се
въ главни черти първиятъ проектъ за постояненъ
уставъ, трасиратъ се първите сигурни пжтища за
развитие. Пакъ презъ тая година, въ София се
туря началото и на първия ни фондъ — „Черно
горски наученъ институтъ". Наредъ съ печатната
и устна пропаганда, туря се, съ съдействието на
Морската полицейска служба, здраво начало.и на
нагледната и най-жива пропагнада, като само за
45 деня еж били разведени изъ морето 47 трупи
съ около 2000 ученици и ученички. Отъ тогава
единъ буенъ потокъ отъ млади екскурзианти
вс^ка година търси и пълни държавнитъ и частни
лодки и корабчета, за да се разходи изъ морето и
по-отблизо да се наслади отъ неговите хубости и
да изпита неговитъ шеги.
Презъ 1923 година изникватъ нови 9 клона,
но за съжаление, нито единъ отъ тъхъ не можа
да праежществува дълго: Горна-Джумая, Бобо
шево и Рила отъ далечната планина, Нова-Загора
отъ полето и Батаджикъ, Даутлий, Резозо, Емине
и Ахтополъ отъ бръга на морето, следъ кжсо сж
ществуване, прекратиха дейностьта си и нЪкои отъ
тъхъ требваше да 'бждатъ закрити. Участьта на
тия клонове ни сочи, че макаръ морската идея
да намира почва даже и въ най-малкигв населени
места, тя не може за дълго да се държи тамъ тгодъ
формата на организиранъ дружественъ животъ;
твърде неблагоприятни еж за това днешнитъ усло
вия въ нашите села и малки градчета, безразлично •
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въ планината,, въ -полето или на бр"ьта на морето.
Но докато въ своето разширение презъ тая година
организацията не е била щастлива, въ своето
стабилизиране тя отбелязва единъ много важенъ
етапъ — въ Варна заседава учредителниятъ съборъ, който изработва окончателния уставъ и
полага трайнитъ насоки за развитието наБ. Н. М. С.
Наредъ съ събора става освещаването и открива
нето на Морския музей, който благодарение мощ
ната подкрепа на Негово Величество, изведнъжъ
'израстна до внушителни размери и стана гордость
за организацията ни. Презъ сжицата година, изли
защата по-рано спорадически „Морска библио
тека", става периодично двумесечно издание,
заедно съ това „записаните" до тогава близо 3000
членове изведнъжъ спадатъ подъ 1000, но докато
за първите членуването е било безплатно, вторите
еж вече редовни и трайни членове — абонати на
„Морска библиотека". Пакъ презъ 1923 година
Б. Н. М. С. за пръвъ пжть почва активно да се
проявява <въ областьта на голъмитъ културни, сто
пански и национални въ1проси! свързани съ 'морето
и Дунава; тогава се изработва първата дейна про
грамата на Сговора и се взематъ първитъ решения
за сериозна обществена дейность.
Презъ 1924 година организацията 'нараства съ
нови 8 клона, а броятъ на редовно издължените
членове изведнъжъ отскача на 2628 души, т. е. въ
сравнение съ предната година почти се утроява.
Отъ създадените -презъ тази година клонове, само
тоя въ Видинъ се задържа -и расте, като адравъ и
стабиленъ клонъ; Ловечъ се развива бавно; Дупница, Кюстендилъ и Радомиръ живъятъ по нъколко години и замиратъ; презъ сжщата година е
основанъ първиятъ и до сега единственъ нашъ
клонъ въ чужбина — Буда-Пеща, но за съжаление,
той е проежществувалъ ермо една година и следъ
това е требвало да бжде закритъ. Това бързо пресЪзултатъ — започване постройката «а първото
ване на клоновегЬ — закрепване на едни, зами
ране на други и закриване на трети, 'продължаващо
и до днесъ, на пръвъ погледъ, като че ли е слабость,
въ ежщность то показва напълно естественото раз
витие, — много семена се СБЯТЪ, НО малко отъ гЬхъ
поникватъ, а още по-малко израстватъ и закрепватъ. Успоредно съ този нормаленъ растежъ, орга
низацията все повече заяква, засилва се и почва
да дава първите плодове на своето сжществуване.
Презъ тая година бъ- изнесенъ на сериозно обежждане всръ\дъ обществото болниятъ и до днесъ неразрешенъ въпросъ за българското корабоплаване на
Дунава. Голъгча борба бе поведена изобщо за раз
витието на морското риболовство, която донесе
и единъ крупенъ резултатъ — премахване на убий
ствените данъци върху рибата и риболовеца —
акциза и общинския налогъ. По отношение на морСКИГБ съобщения бе достигнатъ другъ голъмъ ремалко пристанище по Черноморския брътъ — Созололъ.
Презъ 1924 г. водниятъ спортъ направи нови
завоевания — създадоха се легиони въ Бургасъ и
Търново, а Варненскиятъ клонъ, съ много усилия и
гол%ми материални жертви, усп-в да достигне до
оежществяването на една своя отлична инициатива
— постройката на пристанъ предъ морската гра
дина, представляващъ. днесъ една гордость за Вар
ненския курортъ. Куриозното е, че на тоя пристанъ
държавата веднага тури ржка и започна неговото
използуване, безъ да плати ни една стотинка на
разсипалия се материално Варненски клонъ. Тукъ
му е местото да отбележа, че Българскиятъ Народ.

'•

•• • •

• ,

'.

.

^ СТРПНИЦЛ 3

Морски Сговоръ въ всички сръди и всички дър
жавни учреждения намери отличенъ приемъ и найширока 1.мюрална и материална подкрепа. Все пакъ,
макаръ и лишено отъ вратове, това ново дъло не
можеше да не мине и презъ тъмнигЬ пжтеки на на
шата общественость, — имаше и срт»ди, които по
гледнаха на него съ недоверие, даже съ подозрителность, а може би и съ скрита зависть, но мина
време и днесъ вече смело може да се отбележи, че
тия среди изгубиха вевка почва за недоверие и по
дозрения, че те еж напълно обезоржжени и че ако
все още нт>кои отдълни лица гледатъ Б. Н. М. С.
на криво, то това е по-скоро отъ дребнавость или
поради лични сметки.
Освенъ ученическите излети изъ морето, които
все повече се разраетватъ, организацията пристжпи
къмъ уреждание и на голтами, продължителни екс
курзии по морето и Дунава за членовете на Сговора. Въ това направление, следъ упорита и настой
чива работа, можаха да бждатъ отстранени всички
по-голъми пречки, глвно издействувани бЪха нама
ления за пжтуване по железниците, намаления съ
нашите параходи по морето и еь чуждите по Ду
нава, общи паспорти, намаления въ визигЬ и т. н.
Това доведе до бързо развитие на мощното про
пагандно средство — екскурзиите, — още презъ
тази първа година бъха уредени редица такива по
нашите брегове, до Цариградъ и даже до Пирея.
Все презъ' тая година започна и усилена подго
товка на едно ново дъ\ло, съ което се нагърбваше
организацията и съ това правъше нова голЪма
крачка напредъ къмъ достигане па своите далечни
цели: започна се една широка дейность въ об
ластьта на летовното дело; първиятъ резултатъ
бе постройката на морска хижа въ Месемврия,
която струваше много трудъ, средства и жертви
и която, за съжаление, две години по-късно биде
унищожена отъ една голема буря.
За засилване на проовътната дейность чрезъ
живото слово, съ съдействието на Министерството
на просветата беха направени снимки и диапози
тиви отъ цт>лия ни Черноморски брътъ. Тия
снимки извършиха грамадна работа и днесъ Б. Н.
М. С. пристжпва вече, пакъ съ ценното съдействие
на М-вото на просветата, къмъ замъняването имъ
съ още по-силно средство, — това л-вто започва
филмирането на Черноморския брътъ, следъ като
миналото пъкъ лъто тая голъма и скжпа работа
за Дунава изнесе /на /своите |плещи Ломскиятъ
клонъ.
1924 год. бЪ особено богата съ нови дъла и
постижения; пакъ презъ тая година започна Да
излиза хубавото наше описание „Морски сговоръ",
днесъ станало вече голема необходимость за всеки
съзнателенъ членъ, а отъ друга страна — едно
силно циментирващо средство за заживеване "отъ
ТЗ. Н. М. С. на здраво организиранъ културенъ животъ. Издаденъ бЬ първиятъ художественъ стененъ календаръ и първите приветливи джебни календарчета, станали сега сжщо необходимость за
членоветЬ и отлично' пропагандно средство. Все
презъ тази година бъ- свикана въ Варна и конфе
ренцията на клоноветЬ отъ Черноморското край
брежие, която допринесе твърде много за разра
ботване «а дейната програма и главно за изучава
нето на тия до сега почти забравени краища на на
шето отечество.
Презъ 1925 год. бЪха основани 11 нови клона:
Борисовградъ, Бела, Станимака, с. Тополово, Пе
щера, Котелъ, Панагюрище, Татаръ-Пазарджикъ,
Червенъ-Бртзгъ, Карлово и с. Брезово, отъ които
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напълно оцелели и будни до днесъ еж само послед
ните четири. Членовете почти се удвояватъ, дости
гайки до 4029 души. Въ лътовното дело е направена
втора голема стжпка — Созополскиятъ клонъ б%
готовъ съ материалното обзавеждане на едно дет
ско л-втовище, а Плъвенскиятъ клонъ пръвъ тури
началото, като уреди и издържа свое такова въ
Варна.:Днесъ вече тоя клонъ има собствено место
и сграда въ село Галата, а въ организационно отнопгение летовището му е образцово. Наредъ съ
грижата за свои летовища, пропагандата на Б. Н.
М. С. допринесе твърде много за бързото развитие
изобщо на това дъло и отъ тая година започва все
по-голъмото умножаване на детските летовища по
бръта на морето.
За уясняване въпроса за бждещия Черно
морски* наученъ институтъ, въ Варна бе свикана
конференция отъ представители на научните
учреждения, институти и организации въ страната,
която изработи програмата за неговото постоянно
създаване и развитие и избра комитетъ за ржководене подготвителните работи за оежществяване
на това отъ голъмо значение начинание.
Презъ тая година моралниятъ авторитетъ на
Б. Н. М. С. се издига твърде високо и организа
цията започва широка обществена дейность по
отношение на редица въпроси отъ първостепенно
национално, културно и стопанско значение; ето
само н-Ькои отъ по-важнигЬ: започната бе голъмата борба за създаване на държавна „Дирекция
на мореплаването", т. е., централно учреждение,
което да обедини разхвърляните служби и усилия
въ свръзка съ морето и да създаде и започне из
пълнението на една българска морска политика.
Развита "бе усилена дейность по създаването на
законъ за насърдчение корабоплаването подъ
българско знаме; на Б. Н. М. С. бе възложено и
той изработи отлично проученъ проектъ за такъвъ законъ, който, за съжаление, и до сега стои
въ канцелариите на бюрократите безъ движение.
Съ по-щастливи резултати бе дейностьта на Б. Н.
М. С. по заселването на Черноморското крайбре
жие и настаняването тамъ на българи — бъжанци;
извършена бе една действително грамадна рабо
та, чиито плодове еж на лице, — заслугигЬ на
Б. Н. М. С. за тъхъ еж неоспорими.
Още отъ основаването на Б. Н. М. С, Негово
Величество Царь Борисъ III проявя живъ интересъ
къмъ организацията, следъше нейното развитие
съ любовь и на всека стжпка даваше своята мощна
морална и щедра материална подкрепа; II редовенъ съборъ въ гр. Русе въ 1925 г., съ ентусиазъмъ
Го провъзгласи за свой почетенъ покровитель.
Презъ 1926 год. се основаватъ нови шесть
клона, отъ които само два се закрепяватъ и развиватъ добре — с Павликени и Луковитъ. Броятъ на
членовете нараства' до най-високия достигнатъ ' д о сега размъръ — 4893 души. Осно
ваватъ се още два * спортни легиона — въ
Пловдивъ
и Видинъ. Свои детски летовища,
освенъ: Плевенъ,- основаватъ още Пловдивскиятъ,
Пернишкиятъ и Шуменскиятъ клонове. Напра.
вена бъ първата голема екскурзия — до
Египетъ и Палестина. Най-голт>мото дело на ор
ганизацията презъ тази година бе уредената отъ
Софийския клонъ морска изложба, презъ която
. минаха и научиха твърде много за морето 20.000
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души посетители. Културната дейность на Б. Н.
М. С. по отношение на голъмите държавни и об
ществени въпроси, свързани съ морето и Дунава,
продължава съ сжщата настойчивость по набеля
заните отъ миналигЪ години пжтища.
Презъ 1927 г. клоновегЬ се увеличаватъ съ 6,
отъ които само Бела-Слатина и с. Бъла се. за
крепяватъ. ДетекигБ летовища се увеличаватъ съ
още две — на Ямболския и Дупнишкия клонове.
Въ Варна се урежда учителска конференция, посетена отъ 100 души гимназиални учители — гео
графи, историци и естественици, на която еж про
четени 22 реферата за морето отъ наши профе
сори и общественици. Откритъ е и първиятъ курсъ
по плаване за гимназиални учители по физическо •
възпитание, който отъ тогава се открива всека
година.
За постиженията на Б. Н. М. С. презъ послед
ните три години нъма да говоря, гЬ еж близки и
много добре познати. Тукъ бихъ искалъ да на
правя една малка рекапитулация за просветната
дейность на Б. Н. М. С. и за усилията му да сближи
българина съ морето въ течение на изтеклото
десетилетие.
Основани еж били клонове въ 65 населени
места, въ тъхъ еж членували въ различни времена,
общо надъ 20.000 души. Презъ спортните легиони
еж минали най-малко 800 души младежи. Въ
детските лътовища на Б. Н. М. С. еж лътували
кржгло' 1080 деца. Уреденитъ 314'беседи (до края
на мин. год.) еж били посетени средно отъ 31,400
души. Въ устроените 57 екскурзии еж взели участие
около 4500 души. Улеснени еж били отъ Б. Н.М. С.
съ съдействието на държавните морски и дунав
ски учреждения най-малко 20,000 ученици и уче
нички, да направятъ малки излети по морето и
Дунава. Софийската изложба е посетена отъ
20,000 души. Морекиятъ музей въ Варна е билъ посетенъ отъ около 37,000 души. Нвма да пресмътамъ отъ колко души еж били посетени много
бройните вечеринки, увеселения, концерти, забави,
състезания, манифестации, тържества и др., които
еж имали все морски характеръ; сжщо така мно
гото събори, сбирки, конференции, курсове и др.
Само по-горните данни, сумирани, говорятъ, че
Б. Н. М. С. съ пръката си дейность е запозналъ
или поне заинтересувалъ за морето и Дунава една
армия отъ 134,780 души, а ако се включатъ по.
сетителитъ на забавите, тържествата и др., тоя
брой сигурно ще достигне до 300,000 души. А
колко народъ се е заинтересувалъ за морето, кос
вено, като следствие отъ пропагандата и дей
ностьта на Б. Н. М. С? И това е само за едно де
сетилътие! Сравнете тия данни съ времето до
1920 година, когато на морето идваха само ръдки
екскурзиянти, за морето се чуваше по нт>шо само
въ училищата и то почти изключително като за
географско понятие, въ печата се появяваха само
случайни бележки за морето; до тогава мо
рето и плавателните ръки бъха за българина да
лечна, непозната, ненуждна и страшна вода . . .
А така ли е днесъ? Нека всъки помисли и самъ
си отговори.
Какви еж пъкъ последиците отъ дейностьта на
Б. Н. М. С. въ областьта на стопанския, културенъ
и общественъ "животъ, за тия десеть години? — Отговоръ ще дадатъ, и то все пакъ далечъ не изчерпа*
теленъ, следващитъ страници.

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ Ой ШВЙОТО УПРАВИТЕЛНО Ш О М БЪЛГДРСНИЯ НАРОДЕНЪ МОРЕНИ Ш О П М ДЕСЕТЬ ГОДИНИ (1920-1930 ГОД.)

1. Капитанъ 11 р. Н. Тодоровъ — отъ 1.УП до 31.Х11 1920 год.; 2. Капитанъ II р. о. з. Иванъ Михайловъ — отъ 1.1 1921 г. до 16.У.
1923 г.; 3. Капитанъ
II р. о. з. Б. Стателовъ — отъ 19.У. 1923 г. до 18.1. 1924 г.! 4. Инженеръ Теодоси Нтанасовъ'отъ 19:1 1924 г. до 15.VIII. 1924 г1.; 5: Капитанъ Н1 р. о з.
Петъръ Стояновъ. народенъ представитель, сегашниятъ председатель на Б. Н. М. С. огъ 18. VIII.. 1924 год.въ продължение «а шес-ть -години.

Сава Н. Ивановъ.

Б Ъ Л Г Я Р С К Я МОРСКЯ КНИЖОВНОСТЬ
Отчужденостьта «а българина отъ морето и
проявениятъ малъкъ интерееъ къмъ него въ ми
налото се отразяватъ най-добре въ въпроса за
българската морска книжовность.
Вродениятъ неоснователенъ страхъ на нашитъ
прадъди отъ морето, безъ да еж си дали трудъ да
го опознаятъ отблизо, е прес/Ькълъ пжтищата за
използуване на всевъзможните му блага. Тъ не еж
'се интересували въ достатъчна степень отъ него.
Поради това тъ не еж чувствували нужда да го наблюдаватъ, да го изучаватъ, да го възлъватъ; тъ
не еж писали за него и почти не еж чувствували
нужда да четатъ нещо за него. Даже гЬ не еж се
интересували и отъ обширнитъ съчинения на дру
гите народи за морето, не еж пи превеждали, не
еж ги чели.
До преди няколко десетилътия почти нищо
не Се .пишеше въ България ио морскитъ въпроси.
Отъ време на време въ периодическия печатъ се
появяваше нъкоя бележка отъ /мюроки характаръ
или се издаваше нъкоя книжка съвсемъ случайно,
и тъ идваха да ни напомнятъ още веднъжъ за
оная голъма празднота,, която сжщесгоуваше въ
нашата книжовность по отношение на всестран
ните морски въпроси. Едаамъ следъ създаването
въ 1920 година на нашата културно-лросветна орга
низация — Българския Народенъ Морски Сговоръ
—, която започна една планомърна, усилена и непрекжената пропаганда, морската мисъль на бъл
гарина излъзе отъ инертното си състояние и за
почна по-често да се промъква и отпечатва въ бъл
гарските издания. Следъ важната « отъ голт>мо
положително значение въ морския животъ на бъл
гарина 1920 година, той започна малко по малко
да се интересува отъ морето, да го наблюдава, да
го изучава, да то описва и възпъва. Следъ тази
историческа дата той започна да се старае да раз
бере неговото голямо значение за културния, ико
номически и стопански животъ на страната ни, за
почна да търси и оценява благата ;му, започна да
се стреми да го използува въ всъко отношение,
започна по-често да говори и пише за него. Наредъ съ това, следъ 1920 година, българинътъ за
почна да се интересува и отъ богатата морска кни
жовность на другитъ народи, да я. чете, да я изу
чава, да я превежда и да я печата, за да стане общо
достояние на нашия възприемчивъ народъ.
Безспоренъ фактъ е, че Българскиятъ Наро
денъ Морски Сговоръ зароди и постави на здрави
ооноаи началото на една планомерна, сериозна и
обилна морска книжовность, която има да играе
глема роля въ културото, икономическо и стопан
ско развитие на нашата страна. Вече не отъ време
на време съ мъртавъ периодъ отъ нъколко години,
а всъка година редовно се издаватъ по нъколко
книги въ България, които разглеждатъ специално
морски въпроси. Ние притежаваме вече и нъколко
описания и вестници, които се занимаватъ ежщо
така само съ морски въпроси. Най-после и съвременниятъ български периодически печатъ и съ
временната ежедневна преса постоянно подържатъ
проявения за пръвъ пжть следъ 13 столътия инте
ресъ на народа ни къмъ морето и морската просвъта. Разгърнете страниците на „Български книгописъ за 100 години 1806—1905" отъ А. Теодоровъ — Баланъ*), а следъ това отворете и стра*) А. Теодоровъ — Баяаяъ — „Материали по българ
ския кнвгописъ за сто години 1806—1905". Издание на Бъл
гарското книжовно д-во въ София отъ фовдъ Напрадъкъ.
София 1909 год.

ницитъ на отдела „Морски книгописъ" въ нашите
издания „Морска Библиотека" и списанието „Мор
ски Сговоръ", за да ви се хвърли въ очи веднага
направениятъ голъмъ напредъкъ по отношение на
българската морска книжовность отъ 1920 година
насамъ.
Историческото развитие на българската мор
ска книжовность можемъ да раздъли&гь на два
главни периода: 1) периодъ на българската морска
книжовность до основаването на Българския На
роденъ Морски Сговоръ въ 1920 година и 2) пе
риодъ на българската морска книжовность следъ
основаването на Българския Народенъ Морски
Сговоръ до сега. Първиятъ периодъ, който обема
времето отъ основаването на българската държава
до 1920 година, е много продължителенъ — около
13 века — обаче въ сжщото време е много беденъ
откъмъ морски статии и книги. Вториятъ пе
риодъ, който обема времето отъ 1920 година до
днесъ, е много кжсъ — саМо 10 години — обаче
,е много плодовитъ въ сжщото отношение. За сега
ние само подчертаваме грамадната разлика 'между
голъмата бедность на първия периодъ отъ нашата
морска книжовность и сравнително голямата плодовитость на втория периодъ отъ сжщата книжов
ность, а въ последствие ще дадемъ по-подробни,
по-точни и по-изчерпателни данни и една сравни
телна таблица.
Първиятъ периодъ отъ българската морска
книжовность отъ своя страна би могълъ да се
раздъли на два етапа: 1) първи или зачатъченъ
етапъ, много продължителенъ — отъ основава
нето на българската държава до 1900 година —,
който ни е далъ само нъколко преводни, предимно
белетристически, книги и нъколко десятки статии
и 2) втори или етапъ на зараждащата се българска
морска книжовность — отъ 1900 до 1920 година —,
който ни е далъ стотици статии по морскитъ въ
проси и нъколко десятки оригинални съчинения и
книги изъ областьта на ръчната и морска книж
нина.
,
Отъ първия — зачатъченъ етапъ — на българ
ската морска книжовность, по-характерни еж след
ните издания:
Ами Блекъ — „Разкази за водата и за нейните свой
ства .1 Букурещъ, печатница Д. Храновъ 1875 год. 80 стр
Цена 1г франкъ. Детска библиотека № 4.
Морский приливъ и отливъ. Издава редакцията на чи
сто научното списание „Народенъ учитель". Русе, печатница
ча1ИИ
на Р. М. Каролевъ, 1883 т. 30 стр. Цена 30 сг
^
Христофоръ Колумбъ. Исторически разказъ за лрочитъ на ученицитЪ. ЛрЪводъ отъ руски. Търново, печатница
К. Тулешковъ,
1883 т. 80 стр. Цена 2 гр
В
3 ? н ъ — «Бунтъ на морето". Разказъ, заетъ
п г к %*"•,
отъ лвтописигЬ на британските моряци. ПрЪводъ отъ руски.
#2,™1„ « ,ОПо У"!,^си- Пл»ВД™-ь, дружествена печатница
„Ьдиисгоо , 1892
т. 46 стр. Ц. 50 ст.
Ж Л В е р Н _ , К ! Ш И г а н ъ Нег
«„Я"
п
Л
'^
^'
*
*° и л и ЗО.ООО левги <подъ
м
море . Пръвелъ X. Геннадиевъ. Часть I и И. Издание и пе
чатъ на X. Геннадиевъ. Пловдивъ 1893 г. 247 стр. Ц. 3.50 ла
Ангелъ Д. Пюскюлиевъ _ „МарскиггЪ баня и Варна
34 И М О аш 3 с т а Н ф м В а Р н а - 'печатница Н. Петровъ 1895 г.
т г ^ и ™ 1 ^ ~ » ТаЙн ата на морския брътъ". Лрввелъ К.
?,' ^"°? ъ -Кюстендилъ, печатница Н. Г. Дкмгеровъ 1896 г.
01 Стр. Ц . /Ц СТ.

„ ~ « , . К у к е л ь ~ "Хвърляне въ въздуха на единъ турски ко™ ™ Л п ™ & М Ь , ? н и в Ъ ^ Н Ъ у тУРЦит*"- Разказъ на стария
руски морякъ Кукелъ Пръвелъ отъ руски Д. П. Черковский.
Русе, печатница
Сп. Гулабчевъ, 1897 *. 41 стр. Ц 20 ст
„ и*к110ИЪ М е « а < 1 ъ Г .. х Ристофор ъ или корабокрушението
и. избавлението'^ Пръводъ отъ 8. П. Сарафовъ. София пе
чатница „Просвещение" 1897 г. 229 стр Ц/ 1 50 лТ
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Н. А. Рубакинъ — „Приключения на два парахода или
разкази за царството на въчния студъ". Съ 34 рисунки.
Пръвелъ отъ руски Ц. Сталински. Пловдивъ, издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, 1898 г. 115 стр. Ц. 1 л.
Построяване на Видинското търговско пристанище.
София, Държавна печатница, 1898 г. 130 стр.
Българско Търговско Параходно Д-во. София, печат
ница на Ив. Г. Говедаровъ и С-ие. 1899 г. 28 стр.
Н. А. Рубакинъ —• „Чудо .въ морето или приключения
н а д ъ вълнитЬ и и о д ъ вълнитъ". Р а з к а з ъ на единъ старъ
американски морякъ. Пръвели и издаватъ И-въ и Г-въ, Чирл а н ъ ; Казанлъкъ. Друж. акцион. печатница „Надежда",
'1899 г. 37 .стр. Ц . 40 ст.
Морскиятъ царь и неговитъ дванадесетъ дъщери.
София, издание и печатъ иа Ив. К. Божиновъ, 1899 год.
15 стр. Ц. 15 ст.
Викторъ Хюго — „Морски труженици" Романъ. ПрЪвелъ отъ руски Ив. Кеповъ. Търново 1899 г. 241 стр.
Цена 2.50 лева.
Морското зло и к а к ъ да се предпавимъ отъ него. Съставилъ М. К. ^— Никополъ, печатница На М. Овадия, 1900
год. 12 стр. Ц. 30 ст.
Ив. Тодоровъ —• „Корабокрушение". Р а з к а з ъ изъ мо
ряшкия животъ. Русе, печатница на Ся. Гулабчевъ, 1900 г.
24 стр. Ц. 20 ст.
Майнъ-Ридъ — „Морюки в ъ л к ъ " . Романъ. Превелъ
о т ъ руски В. И. Кирчевъ. Книжарница на Е. П. Христовъ,
Търново; Варна, печатница „Зора", 1900 г. 204 стр. Ц. 1.40 л.

Вториятъ етапъ или етапътъ на зараждащата се
българска морска книжовность се характеризира
съ една по-голт>ма систематичность и сравнително
изобилие отъ статии и книги по рЪчни и морски
въпроси. Голъма часть отъ техъ еж плодъ «а бъл
гарската мисъль — плодъ на българския оригиналенъ умъ. По-ценни книги отъ този етапъ еж преди
всичко изданията на търговските индустриални ка
мари, и най-главно — изданията яа Русенската тър
говско-индустриална камара, а именно:
Дончо Ивановъ — „Дунавътъ и нуждата о т ъ българ
ски търговски ф л о г ь по него" (Докладъ на секретаря на
Рус. търг.-индустр. камара Д о н ч о ' И в а н о з ъ , прочетенъ въ
Общото събрание на последнята камара, въ заседанието й
отъ 1. XII. 1909 г.). Издание на Русенската търг.-индустр.
камара, Русе 1910 г. 152 страници и 17 таблици.
Първи рибарски с ъ б о р ъ , уреденъ о т ъ Русенската
търговско-индустриална камара п р ъ з ъ 1910 г. в ъ гр.' Свищовъ. Издание на Рус. търг. инд. камара, Русе 1910 год.
'212 стр. и 12 приложения.
,
Нашето риболовство по Дунава и блатата му. Издание
«а Русенската търг.-индустриална камара, Русе -1910 год.
106 стр. и 10 приложения.
Блатата при Бургазъ, разгледани в ъ геологическо, хигиеническо, стопамоко и • риболовно отношение и възмож
н и т е подобрения в ъ т ъ х ъ . Д о к я г д ъ на комисията, натова
рена о т ъ г-нъ министърътъ На-търговията и зачледълието
с ъ тъхното проучване. Издание .на Бургазката търговскоиндустриална камара. Бургазъ, печатница Ст. Д. Боевъ,
1912 год. 68 стр.
„

Все презъ този етапъ на .зараждащата се бъл
гарска морска книжовность (1900—1920'година) сж<
излезли и следните по-важни книги:
Варненското пристанище-(До г-на председателя на Х-то
Обикновено Народно Събрание о т ъ Упр. с ъ в ъ т ъ на „Бези
менното акционерно д-во за направата я а Варненското при
станище", изложение по въпроса за станалото прехвърляне
на предприятието). София, Придворна печатница, 1900 год.
48 с т р . г о л ъ м ъ форматъ:
Меморандумъ о т ъ рибаригЬ на гр. Созополъ и околностьта по законопроекта за риболовството. Бургазъ, пе
чатница „Сила" на Ив. Д. Шоповъ, 1903 год. 16 стр.
Б * л ъ ж к и п о построейката на Бургазкото пристанище
Издание на Министерството я а ОбщвственигЬ .Сгради, Пжтищата и Съобщенията. София. Държавна печатница' 1903
г. 24 стр. гол; форм. + карта на Бургазкия задииъ и околностьта му я 4 скици.
Ив. П. Димитровъ —• „Другата страна по въпроса за
Варненското пристанище". Отговоръ на брошурата отъ
1900 г. София., печатница „Либералний клубъ", 1903 т . 42
страници. Ц . 30 ст.."Лейт. Б . П о п о в ъ — ' „ У ч е б н и к ъ по морска артилерия".
Варна, 1904 г. 320
страници.
V
Гюи де Мопасанъ — „По водата". Превелъ о т ъ френ
ски С. Т. Ничевъ. София печ. и литогр. на К. Г. Чинковъ,
1904 год., 96 стр. Цена 70 ст.
... ..'
.
г.

^
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П. Бълевъ — „Плаването". По методата на С. <*с 5 а ш * СШге. Съ 8 рисунки въ текста. Габрово, дружествена пе
чатница „Заря", 1904 г. 46 стр. Цена 50 ст.
Стоянъ Величковъ — „Морски минни заграждения и
нуждата отъ т ъ х ъ " . София Придворна печатница, 1905
год. 19 страници.
•
(1
Н. А. Рубакинъ — „Водата на земята и подъ земята .
Превелъ Д. Пенчевъ. София, печатница „Просвещение" на
И. С. Наумовъ, 1905 г. 30 стр. Ц. 30 ст. Втора премия на
„Майска китка".
.•
Бургазкото пристанище. Започнато и свършено в ъ ца
руването на Н. Ц.. В: Българския князъ Фердияандъ I. (Из
дание на Мин. на Обществ. Сгради, .пжтищата -и с ъ о б щ е - нията). София, Държавна печатница, 1905год/Х1 + 24 стр.
+ 5 карти и планове.
<
.
Положение за подготовката на младйтЬ матроси в ъ •
флота. Издание на флота на Н. В. Варна 1905 г: 31 стр.
Положение за подготовката на младйтЬ матроси в ъ
морското дъло и разнитъ специалности въ флота. Издание
на флота на Н. В. Варна 1905 т. 35 стр..
Положение за производствата на унтерофицеритЬ в ъ
флота. София, 1905 г., 19. .стр. ,
Варненско пристанище. Издание на Дирекцията на по
стройките на железниците и пристанищата. София, 1906
год. 91 стр.
Програма по яредмегитъ, преподавани в ъ Машинното
училище при флота на Н г Ц. Височество. Варна, печатница
Хр. Н. Войникавъ, 1906 год. 52 стр.
;. .
Лейтенантъ Лушковъ — „Учебникъ по службата на
кораба". София 1906 год., 117 стр.
Съвместни действия на армията и флота. Варна 1907
год. 110 страници.
Лейтенантъ Христовъ + „Справочна книжка за миноносцитъ". Варна,.' 1907 г., 32 стр. ~
Ржководство по торпедно дъло. Издание на флота на
Н. В. Варна, 1907 г.. стр. 111.
Морски уставъ. Издание «а Военното министерство.
София, 1907 г. 326 стр. мал. форматъ.
Д - р ъ Ив. Теодоровъ —• „Варна като климатическо .тЬчебно м-Ьсто".'Морелечение. Варна, печатница' „Зора", 1908
•г. 160 стр. Народна хигиена кн. VII.
••. >
Д. Стерсвъ — „На яжть. Мисли, случки и впечатле
ния". Туристическа библиотека № 4, 5 и 6. Бургазъ, печат
ница на Г. П. Ивановъ, 1908 г. 220 стр. Цена 1.20 лв.
Лейтенантъ Христовъ — „Обяснение за положението
на -корабните огневе, които се в-иждатъ.- Правила за пред
пазване стълкновенията на корабитъ по морето. Варна-, пе- •
чатница „Хр. Н. Войниковъ" 1908 г. 52 стр. мал. форматъ. Сигнална книжка за минонесцит*. Издание на флота
на Н. В, Варна, 1908 г. 472 стр.
. - • Лейтенантъ Димитровъ — „Воейниятъ и търговюкиятъ
ни фяотъ". София, 1909 т., стр. 50...
Станюковичъ — „Чов-Ькъ задъ борта". София, 1909
год. 47 страници.
Имануелъ — „Руско-яионската война в ъ военно и '.по
литическо отношение". Въ три части. Преводъ о т ъ руски.
1907—1909 год. 409 стр.
. Положение за устройството и управлението на .флота
на Н. В. София, 1911 год. 46 стр.
Д - р ъ П. Ив. Стояновъ — „Каяолъчвнието въ България
и Балчишката тузла". Издание на Балчишката градска об
щина, 1911 г.' (Печатница „Зора" на Д. Костакевъ, Варна).
100 страници.
Д - р ъ Ст. Петковъ — „Българско дунавско блатномочурно крайбръжие". Отд*яенъ"-. отпечатъкъ о т ъ „Лътаписъ
на Бълг. книжовно д-»о". София. Д ъ р ж . печатница 1911 год
30 страници.
....
. . .
Варненско пристанище. (Извлечение о т ъ изложението { .'">'••
за състоянието на Варненското пристанище п о ъ з ъ 1911
, ,1912 година).
•
.,
.,,...,
••-. , ; Инструкция за превозване на войскови части по Ду-,
...
нава на параходи и баржи и по море с ъ военни транспорти
и частни параходи. София, 1913 г. 37,:стр.-Ив. А ; Правковъ — „Кратко изложение на^межДуна- :
родното морско, право". Варна, Търговска ^печатница, 1913 ••'
/ г о д . 56 страници.
. ;
,.. .
. .,'....
Белати де Санъ-Пиеръ — „Кратъкъ очеркъ по морската .
политика". Превелъ а т ъ .италияноки лейтенантъ'Антонсвъ
Варна, 1914 год.. 96. стр..
;..т
Правила по минното дъло за самодвижнит* мини Цайтходъ. Издание на флота на Н. В. Варна, 1914 г., 55 стр.
. . . ' Описание На< мйннитъ тржби и действието с ъ т ъ х ъ .
Издание н а , ф л о т а на Н. В.<.Варна, 1914 г:, 73 стр. •'•'
Наставление за разглобяване, сглобяване и приготов
ление за изстрелъ мина Цайтхедъ. Издание на флота> на Н.
-В^-Варна, 1914 г., 78'стр.
Кап. лейт. Б. Поповъ — „Анатомия, физиология и хи
гиена'на водолазното д ъ л о " . Варна, 1914 г., 54 стр.
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Кап. лейт. Б. Поповъ — „Правила по водолазното
дъло". Варна. 1914 г., 40 стр.
Проф. А. Иширковъ — „България и БЪло море". Политико-географски чъртици. София, Придворна 'печатница,
1914 г., 60 стр. Цана 80 ст.
Лейтенантъ Ал. Маноловъ — „Владението на морето е
народна моиць". Варна, печат. Д. Тодоровъ, 1914 г., 34 стр.
Цена 50 стотинки.
Проф. А. Ишкрковъ — „Охридското езеро и градъ
Охридъ". София, 1915 год., 32 стр.
Лейтен. Антъ — „Първоначални сведения за флота".
Варна, печатница Кънчо Ннколовъ, 1915 г„ 96 стр. м. ф.
Бележки по историята на родния ви флотъ. (За младитъ моряци). Издание на флота. Варна, печати. К. Николовъ, 1915 г., 38 стр.. м. форм.
Гардемаринъ — „Дарданели". Варна, печатница Войниковъ, 1915 г., 22 стр. Цена 50 ст.
Временно положение за управлението на морюкитъ
части. Издание на флота ма Н. В. Варна, 1917 год., 71 стр.
Капнтанъ Н р. Н. Недевъ — „Дунавъ отъ гледище на
съвременното ръчно 'конвенционално право". Българска
библиотека № 13. Издава Бълт. Академия на науките отъ
фондъ „Напръдъкъ". София, Царска придв. печ. 1917 год.,
200 страници.
Правилникъ за контролиране на парнитъ котли на ко
рабите и бръговитъ съоржжения на флота на Н. В. Варна,
печат. Войниковъ, 1918 год.
Професоръ Д-ръ Ст. Петковъ — „Материали за водорасловата флора на българското черноморско крайбръжие"
(Отделенъ отпечатъкъ отъ списание на Бълг. Академия на
науките, книга XVII). София, Държ. печ. 1919 год. 136 стр.
Д-ръ Теодоръ Моровъ —• „Стопанското значеаие на
рибарството и състоянието му въ България". София, 1919 г.,
58 стр. (Отдъленъ отпечатъкъ отъ 'Описанието на ЗемледълскитЬ изпитателни институти ,въ България, год. I.).

Изобщо презъ първиягоериодъна българската
морска книжовяость — отъ основаването «а бъл
гарската държава до 1920 г. — еж излезли всичко
около 80 до 100 книги еъ морско съдържание.
Вториятъ париодъ отъ българската морска
книжовность започва отъ 1920 г., когато се основа
Българскиятъ Народ. Мороки Сговоръ. Презь този
кратъкъ, но 'Шюдовитъ периодъ, благодарение на
усилената пропаганда отъ страна на нашата орга
низация, еж излЪзли около 80 книги съ морско съ
държание. Независимо отъ това, все презъ този
кжсъ плодовитъ периодъ, въ българските списа
ния и вестници еж напечатани около 2500 статии
по морскигЬ въпроси, отъ които около 600 статии
еж отпечатани въ нашигв издания „Морска библио
тека" и списанието „Морски Сговоръ". Най-големиятъ ДБЛЪ отъ втория периодъ на българската мор
ска книжовность принадлежи на изданията 'на Б.
Н. М. С, които ще разгледаме въ последствие. Сега
ще набележимъ най-важните и най-характерни
книги съ морско съдържание, излезли презъ пе
риода отъ 1920 до 1930 г. подъ друго издателство.
Те еж следнитЬ:
Учебникъ за .моряка. Издание на флота на Н. В Ватша
1920 г., 544 стр. Цена 80 лв.
Описъ на фаровегв по българското черноморско край
брежие. Издание на Глав. дирек, на желъзн. и пристани
щата. София, Държ. печата., 1920 г., 28 .стр.
Мнение по морската ни политика. Варна, 1920 г., 28 стр
Ив, Т. Икономовъ — „За морскитъ приви" — Изслед
ване изъ областьта на международното право. София 1920
г. 170 стр. Цена 15 лв.
Т. Ковачевъ — „Сладководната ихтиологична фауна на
България. София, 1922 г.
Г. Трайчевъ — „Дойранъ и неговото езеро" София
1923 г. Цена 8 А . (Македонска библиотека № 2)
'
Г. Трайчевъ — „Пръспанеко езеро". София, 1924 год.
(Македонска библиотека № 4).
М. Гочевъ — ГжлЕнъ — „Пленникътъ отъ островъ
Коронка". София, 1924 г., 176 .стр. (Военна библиотека № 25).
Проф. Д-ръ П. Ив. Стояновъ — „Анхиалокото езеро
и неговата лъчебна каль". София, 1924 г., 14 стр. (Отдъленъ
отпечатъкъ отъ XX Годишникъ на Софийския университетъ, медицински факултетъ, кн. 3).
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П. А. Шишковъ — „ПазачигЬ на фара" ,— Рома.нъ —
София, печ. „Новъ животъ", 1924 г., 128 стр. Цена 20 леза.
Сава Н. Ивановъ — „Черно .море — Обедодостдшни
студии". Книга I. Варна, 1925 г., 118 стр. Цена 30 лева.
А. Нечаевъ —• „Кратъкъ курсъ по рибознание и теория
на рибарството". Издание на Министерството «а аемлвдълието и държ. имоти. София, Държ. печат., 1925 г., 58 стр.
Д-ръ Е. Роде — „Бани минерални, морски и кални".
Преведе Киро Петровъ. Приложение: Водолъчебни мъста
въ България. Книгоиздателство „Акация". София, 1925 г.,
48 стр. Цена 10 лв.
Проф. Д-ръ Ас. Златаровъ —- „Изъ тайните на мо
рето". Книгоиздателство „Акация", София, 1925 г. Ц. 10 л.
Н. Костовъ — „Български Дунавъ". София, 1925 г.,
119 стр. мал. форм. Ц. 22 л. (Библиотека „Родни кжтове"
№ 5).
Лейтенантъ С, Ивановъ — „Приносъ къмъ въпроса за
нивото на Черно море и неговите колебания". София, 1926
г., 14 стр. (Отд-Ьленъ отпечатъкъ отъ списание на Бъж.
Академия на «аукитЬ, мнига XXXII).
Проф. Д-ръ П. Ив. Стояновъ — „Морелъчение" Ле
чебни свойства на морето. Методи на лъчението. КнигоизД.
„Акация", София, 1926 г., 126 стр. м. форм. Цена 15 л.
Д-ръ Ив. Теодоровъ — „Варна, като климатическа лъчебнц станция". Практични наставления за курортисти Книгоиздат. „Акация", София. 1926 г., 68 стр. м. форм. Ц. 10 л.
К. Скутуновъ — ,уМорската война". София, 1926 г.,
222 стр. (Военна библиотека № 39).
_ Д-ръ С. Г. Кашевъ — „Ръката Дунавъ въ средноевро
пейския воденъ яжть Рейнъ—Майнъ—Дунавъ" Политикоикономически очеркъ. София, печ. Бр. Миладин ови 1926 г.,
Но страници.
, п л с И н ? ' Л - Б о ж к о в ъ — „Размери «а Черно .море". София,
1926 г 8 стр. гол. форм. (Отдъленъ отпечатъкъ отъ сп иа
Бълг. Инж.-Арх. д-во, ,год. XXVI, бр. 7).
Уставъ на съюза на българските моряци. Варна 1926
г. 16 стр. мал. форм. Цена 5 лв.
'
Уставъ на Българското корабоплавателно коопера
тивно д-во „България". Варна, 1926 г., 16 стр мал. форм.
Цена 5 лева.
3. Караоглановъ и М. Д. Хаджиевъ - „Химически из
следвания върху продукти отъ солниците въ Анхиало Атанаскьои и Провадия". София, 1926 г. 350 стр (Отдъленъ от
печатъкъ отъ Годишникъ н а Софийския университетъ II
Физикочматематичаоки факултетъ томъ XXII кн и' _
химия).
*
'
3. Караоглановъ и М. Д. Хаджиевъ - „Химически из
следвания върху състава на черноморската вода и на яъкои
? ^ Д 3 е Р а Г а НИ П 0 К Р З Й Ч е р Н 0 1Ю Р е "- С °Фия, 1926 г., 220 стр1
(Отдъленъ отпечатъкъ отъ ежщия годишникъ).
- Л Р ^ Г ^ " ^ ?е}н и" КЗП
- ! р " °- 3- - -Международно право"
«,тг ?о<% < ^ Г И, лзвдъа нвяи се шия
морски корабоначалначески
иа
1097
™„ 306
™ Г стр.
"
Морска учебна часть. Варна
192/ год.,
Проф. д-ръ Т. Моровъ, Гр. Ив. Грозевъ и Ал. Нечаевъ
— „Черяоморскиятъ ни риболовъ въ връзка съ проучването
му отъ холандското риболовно д-в Нордерлихтъ презъ
окт., ноем. и декемврий 1926 г." София, Държ печ 1927 г
(Издание на Мин. на земледелието и държ имота)
ВарнаКР^27 г о Т ^ ~ " Р ° Д Н О Т ° М ° р е " " С ™
"
Д-ръ Зах. Гановъ — „Тайната на морето" — Иаполч1ШестКр. ЦенаТО250лЪ ^
" В Ъ З р а с т и и ~ Пл*венъ 1928 г.,
Пенчо Дрънски — „Риби отъ семейството ОоЬШоае въ
България". София 1928 год., 30 стр. (Отдъленъ отпечатъкъ
София,38™ I ? Ц"РНИТ* И Р И Р « У ™ « инсТту^Ъвъ
С о ф и я Ж о д ^ ^ ~ » П ™ ™ г о « - Разкази -

Ч ННг°?-

"ГЙГСТР^-^"-

при Бълг Лъож Ж Р ; 3 * ~ И з й а н и е «а научния комите гъ
320 с Т и 1Ш л Л Н И Ц И а ри х ПЯ РВ ист
ан.ища. София, 1928 г.,
Ъ сж
нитъ работи:
^печатани и следа) Дунавътъ следъ Версаилъ отъ инж Г Лазаоовъогъ и „ ж П Т Г а ^ Г ( 3 ^ т 0 р . Г
невъ;

В) Н а Ш е Т

°

ТЪ

Р

Г0ВСК0

^ ^ ^ - ^ д П н е с ъ

корабоплаване отъ Ц. Караку-

г) Нашите черноморски пристанища Варна и Бургасъ
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= МОРСКИ СГОВОРЪ ?

Презъ втория периодъ на българската морска
книжовность (1920—1930 г.) за пръвъ пжть започлатъ да излизатъ въ България вестници и списа
ния, които разглеждатъ само морски въпроси. На
първо м"Ьсто въ това отношение безспорно стои
нашето списание „Морски Сговоръ", излизащо вече
7 години подъ редъ и „Морска библиотека", която
е дала 13 книжки. Следъ гЬхъ се редятъ: списа
нието „Рибарство и отраслите му", редактирано
отъ директора на Практическото рибарско училище
Б. Станевъ, излизало две години подъ редъ презъ
времето 1923—1925 г.; седмичното илюстровано
списание „Море", подъ редакцията на художника
Каварналиевъ, излт>зло презъ 1924 г. са!мо въ нтзколко книжки и замр-Ьло сшцо така, както и пре
дидущото списание „Рибарство и отраслигЬ му";
започналото да излиза презъ настоящата 1930 г.
ново списание „Рибарски прегледъ" — органъ на
българския рибарски съюзъ — редактирано отъ
А. Петровъ и най-после — вестникъ „Морски ратникъ" (свободна трибуна на морски въпроси), просжществувалъ самостоятелно само две години (65
броя) презъ времето 1926—1929 г.
Както споменахме по-горе, най-голт>мъ Д"Ьлъ
отъ българската морска книжовность презъ втория
й периодъ (1920—1930 г.) съставляватъ изданията
на нашата организация. Презъ своето 10-годишно
сжществуване Българскиятъ Народенъ Морски
Сговоръ е издалъ следните книги:
Уставъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ,
Варна. 1921—1929 г. (4 издания) 32 стр.
Г. Антоновъ — „Южната ни граница". Варна, 1922 г.,
16 стр. (Безплатно издание)
Г. Славяновъ — „Използване «а морето". Варна, 1924
г. (Книжка № 10 отъ „Морска библиотека").
Правилникъ за морските и рйчни спортни легиони
къмъ клоновете на БНМС. Варна, 1925, 16 стр. Ц. 3 л.
Гребане и ветроходство. Наржчно помагало за моряци
и спортисти. Варна, 1925 г., 60 стр. мал. форм. Ц. 4 л.
Сава Н. Ивановъ — „Метеорология". Лекции, четени
въ корабоначалническия курсъ въ Варна презъ 1925—1926 г.
Варна. 1926 г., 132 стр. Ц. 25 л.
Сава Н. Ивановъ — „Океанография". Лекции, четени
въ корабоначалническия курсъ въ Варна презъ 1925—26 г.
Варна, 1926 г., 162 стр. Ц. 30 лв.
А. Друмевъ — „Плаване". Варна, 1926 г., 32 стр. мал.
форм. Цена 15 лв.
Проф. Ернстъ Шулце — „Държавата като корабостопанинъ". Превелъ отъ немски Хр. Витановъ. Варна, 1926 г.
(Книжка № 13 отъ „Морска библиотека").
Зап. кап. II р. Ив. А. Михаиловъ — „Дунава въ исто
рията и днесъ". Издание на Русенския клонъ отъ Б. Н. М.
С Русе 1927 г., 16 стр. мал. форм. Ц. 3 лв.

А Сп. Разбойниковъ — „Градъ Созополъ и летува
нето яа Пловдивската детска колония". Издание на Плов
дивския клонъ отъ Б. Н. М. С. Пловдивъ, 1927 год., 72 стр.
Цена 12 лева.
Правилници за водния спорть. Варна, 19^й г., 4» стр.
мал. форм. Цена 5 лв.
Протоколи на учредителния съборъ. Варна, 192.3 год.
32 страници.
Докладъ на Главното управително тъло на 1 редовенъ
съборъ на Б. Н. М. С, Варна, 1924 г., 40 стр.
Отчетъ на Гл. упр. тЬло предъ II ред. съборъ на Б. п.
М. С. Варна, 1925 г., 46 стр.
Отчетъ на Г. у. 1. предъ III ред съборъ на Б. Н. М.
С. Варна, 1926 г., 32 стр.
Отчетъ на Г. у. т. предъ IV ред, съборъ на Б. Н. М.
С. Варна, 1927 год., 32 стр.
Отчетъ на Г. у. т. предъ V ред. съборъ на Б. Н. М.
С. Варна, 1928 год., 38 стр.
Множество позиви, изложения, хвърчащи листове и
др. (1920—1930 г.).

Независимо отъ тия издания, Б. Н. М. С. е из
далъ презъ времето отъ 1921 до 1927 г. 13 номера
отъ „Морска библиотека" съ общо 836 страници
обикновенъ форматъ.
Най-после, нашето илюстровано списание
„Морски Сговоръ", започвайки отъ 1924 г., е изли
зало 7 години подъ редъ, давайки на многоброй
ните си читатели (около 4000 годишно) по 10
книжки отъ 16 до 32 страници гол/вмъ форматъ
всека година. До сега то е дало на своите четци
кржгло около 1700 голъми прочитни страници, бо
гато илюстрирани съ снимки и картини отъ морски
характеръ, а тюнекога й разнообразени съ цветни
отпечатъци.
Изложените по-горе характерни данни за бъл
гарската морска книжовность могатъ да се сведатъ
въ следната таблица:
Периоди на Българ
ската морска
книжовность

I отъ 679 г. до 1920 г.

1240 г.

100

II отъ 1920 г. до 1930 г.

10 г.

80

6

2500

Всичко. . .

1250 г.

180

6

3500

5
10 ?

•е*

Излизащи
вестници
изписания

и тЬхното значение за международната ни търговия отъ
Д-ръ Г. Свраковъ.
П. Ив. Кашланевъ — „Учебникъ по парни котли за
морсжото машинно училище". Издание на Морска учебна
часть. Варна, 1928 г., 290 стр. Ц. 80 л.
Уставъ на Българския рибарски съюзъ. София, печат.
„Витоша", 1929 год.
Ник. Вас. Ракитинъ — „Черноморско лтло" — Стихове
— София, косшер. книгоизд. „Акация", 1929 г., 80 стр.
Цена 20 лв.
А. Нечаевъ и Г. Защевъ — „СладмитЬ води и тЬхнитъ
биологически особености". София, Държ. печ. 1929 г., 58
стр. (Издание на Мин. <на земл. и държ. имоти).
Проф. Д-ръ Т. Моровъ и Ал. Нечаевъ — „Приносъ
къмъ изучването разпределението на фауната въ Черно
море". София, 1929 г., 42 стр. + 13 карти. (ОтдЪленъ отпечатъкъ отъ Годишника на Софийския университетъ, физикоматем. факултетъ. Томъ XXV, кн. 3).
Сава Н. Ивановъ — „Черно море — Общодостжпни
студии". Книга II. София, печ. Бр. Божинови, 1929 год. 118
стр. Цена 30 лв.
Ник. Вас. Ракктинъ —, „Дунавски сонети" — Стихове.
— София, книгоизд. „Хемусъ", 1930 год., 40 стр. 20 лв.
А. Левковъ — „Записки по корабостроение". Издание
на Морска учебна часть. Варна, 1930 г. 108+ХХУ1 стр.
Цена 100 лв.
X: Тошевъ —• „Записки по хидрография". Издание на
Морска учебна часть. Варна, 1930 г., 180 стр. Ц. 100 лв.

Продължителность
на периода
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Отпечатани
статии

По-малко
отъ 1000

Тази таблица ни показва, че изобщо българ
ката морска книжовность е много бедна и че тя
отива къмъ засилване, намирайки добра почва за
развитие въ средата на съмишленицитъ на проби
ващата си пжть въ България морска идея. Благо
дарение на;деиностьта и пропагандата на Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ, презъ послед
ните 10 години еж излъзли почти толкова книги
съ морско съдържание (80), колкото еж излъзли
^ И гТ Д к Ш е С Т В у В а ' Щ И Т % Ш 0 Г°ДИНИ (около 100
книги). Бждещето развитие на българската .морска
книжнина безспорно щ е отива съ още по-бързи
крачки, защото морската идея е пуснала СВОИГБ
корени всредъ народа и неминуемо ще наложи да
ниеДтеоПГБРан а м °г Ъ С Ъ 0 т ^ е ™ ^ «нижнина ВлиАя.
нието на Б. Н. М. С. за развитието на бългаоската
морска книжовность е очевидно. С ъ з д ^ Ж
н. м. С. въ 1920 година даде плодородна почва
за развитието на една буйна бждеща морска кни0 НЗУЧН И п
?с0еВсНтоанЬноК^лтТа
°
Р « ™ - и ще" осветли
3 3 изп
исъгоТя11Т
°лзуването на морето
и съ това ще допринесе много за правилното и си
гурно стопанско развитие на нашето отечество
Варна, 18. V. 1930 г.
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УПРАВИТЕЛНОТО ГБЛО НА СОФИЙСКИЯ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГ. НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

Д-ръ Ял. НедЪлковъ.
Управитель-л-Ькарь на Държ. Детски Морски
Санаториумъ край Варна.

МОРСКИ ДЕТСКИ Л Ъ Т О В И Щ Я У НЯСЪ
Детските летовища и Л"БТНИ климатични стан
ции еж-едно мощно средство за закрепване на дет
ския организъмъ, особено презъ време на училищ
ната и юношеската възрасть, тъй много склонни
къмъ всевъзможни заболявания, предимно заразни
и туберкулоза. Подобно на едно крехко растение,
детскиятъ организъмъ се отличава съ слабо раз
вити защитни способности и лесно се подава на
вевкакви вредни влияния. Най-страшната отъ всич
ки обществени болести — туберкулозата — се по
сажда въ човешкото ГБЛО най-често въ детските
години. Единственото средство за предпазване и
лекуване отъ тая болесть е, да се засили съпроти
вата на организма. Затова закрепване на детския
организъмъ, полагане обществени грижи за опаз
ване здравето на децата и за здравно-хигиенното
възпитание на подрастващите поколения, състав
лява най-сжществената мЪрка въ борбата съ ту
беркулозната напасть.
За закаляването, за закрепването и правилния
развой на детския организъмъ еж потребни изобиленъ и чистъ въздухъ, изобилна слънчева свет
лина, достатъчна и подходна храна, физични
упражнения и водолъчебни мерки. Тия благо
творни фактори се намиратъ навевкжде въ приро
дата, ала въ най-голема степень ни ги доставя мо
рето й морскиятъ климатъ.. Морето крие въ недра

та си несметни богатства и блага, не само за мате
риална и духовна култура на човечеството, но и за
подържането и процъвтяЕането на човешкия родъ.
Морскиятъ въздухъ, съ своята чистота, пръснота и
богатство на кислородъ, засилва окислителните
процеси въ организма и стимулира отправленията
на разнитЬ органи. Морската атмосфера е наситена
съ мощна слънчева енергия, съ дейни слънчеви лжчи, които оказватъ животворно влияние на целия
организъмъ. Въ морския крайбръженъ въздухъ еж
разпилени микроскопични капчици отъ морска
вода — соли, които иматъ голъмо значение за
здравето на човека. Морскиятъ въздухъ се намира
подъ голъмо налътане, отличава се съ голъма подвижность и по-лесно прониква до най-малките
б-влодробни въздухоносни мЪхурченца. Небето въ
крайморските местности е винаги ясно, св-Ьтлосиньо, безъ облаци и мъгли. Температурата въ
приморските местности е умерена, безъ големи
колебания: зимата е мека, лотото — безъ горе
щини. Всичко това създава най-благоприятни
условия за отпочивка, отмора и подобряване на
организма, за възстановяване'на изхабени гЬлесни
и душевни сили. Децата, подъ влиянието на мор
ския климатъ и морската вода, се развиватъ и растатъ по-бърже, закаляватъ се и закрепватъ. Нигде
слънцел-Ьчението не намира тъй благоприятни

ЧРЯНИЦП 14;

МОРСКИ СГОВОРЪ I

условия, както при морето. Морското слънце, въздухъ и вода закрепватъ здравия и излъкуватъ бол
ния организъмъ.
БНМС още отъ самото начало на своята дейность е преценилъ правилно грамадното здравно и
лечебно значение на морето. Още въ първитъ засе
дания на ГУТ се повдига въпросътъ за рационал
ното използуване на Черноморското ни крайбре
жие за уредбата на летни морски детски колонии.
ГУТ подчерта предъ клоновегв нуждата отъ съз
даването на детски морски летовища и предложи
СВОИТЕ услуги' да подпомогне твхното откриване.
Изказа се сжщо мисъльта да се уреди взаимна раз
мина на лътовници-деца отъ крайбрежието, съ тия
отъ вжтрешностьта. И едното и другото влязоха
въ дейната програма, изработена още на първия
редовенъ съборъ на БНМС.
Цълебнитъ свойства на морския климатъ не еж
били непознати на нашето население, което отъ
редъ години е посещавало лъте двата ни краймор
ски града Варна и Бургасъ, ала идеята за порационалното използуване на морелъчението е
станала достояние на обществото едва отъ две-три
десетилетия. Заслугата за това принадлежи на ня
колко варненски лъкари. Въ това отношение е допринесълъ твърде много и основаниятъ преди двадесеть и петь години държавенъ детски морски санаториумъ край Варна, който редъ години е
игралъ ролята на лътна климатична станция за де
ца. До преди общоевропейската война, доколкото
ни се простиратъ сведенията,'друга лътна клима
тична станция на морето не е откривана. Презъ последнитв десеть години лътовищнотб дъло у насъ
въобще и частно морските летовища, бързо се
развиха, броятъ на летовищата и колониститъ
ежегодно расте. Първата ученическа колония е оснрвана по почина на бившия министъръ на народ
ната просвета д-ръ И. Д. Шишмановъ, въ 1904
година. Първата морска колония е открита едва
презъ 1922 год., отъ Софийското училищно на
стоятелство, въ Варна, за 40 деца. Идеята за
морски летовища особено силно се популяризира
после общоевропейската война. Не малка заслуга
въ популяризирането на морскитЬ лътовища при.
надлежи и на БНМС, който не се ограничи само съ
суха книжна пропаганда, а взе живо участие при
създаването и подпомагането на колонии покрай
морето не само отъ клоновете на БНМС, но и отъ
други организации.
. Презъ 1924 г. вече се откриватъ,7 летовища:
4 въ Варна, по едно въ Гьозекенъ, въ Месемврия и
въ с. Галата край Варна, съ общо число 518 колонисти.
Русенската колония на основания презъ тази го
дина общограждански комитегь за уреждане на
летовища за ученици отъ основните и прогимна
зиални училища въ Русе и окржга. Комитетътъ е
блъ нареченъ съ хубавото название „Здравецъ".
Плевенското окр. сиропиталище за 70 деца.
Русенското окр. сиропиталище за 35 деца.
II Софийска девическа гимназия въ с. Галата,
отъ 64 ученички.
III Софийска гимназия е устроила летовище
въ с. Гьозекенъ, Анхиалско.
Дружеството на младежкия Червенъ кръстъ е
имало колония въ Месемврия, на палатки.
Нашето Черноморско крайбръжие не бъ изу
чено въ здравно, климатично и лечебно отношение
и, освенъ Варна, Бургасъ и отчасть Месемврия, не
бъ още добре познато, нито използувано за лету

ГОД. VII БР. 6

ване на детски колонии. По п очинъ на министер
ството на народната просвъта, б е изпратена една
комисия презъ м. май 1924 г., да обходи крайбре
жието и направи художествени снимки, съ цель за
изучване и популяризиране на Черноморието.
Къмъ тази комися ое присъедини и подпредседательтъ на ГУТ на БНМС, който си постави, като
лъкарь, задачата, да направи и първи проучвания
на крайбрежието въ здравно-лъчебно отношение,
съ огледъ да набележи най-подходнитъ мъста за
лътовища. Резултагьтъ отъ това проучване б е
напечатанъ въ кн. 11 отъ „Морска библиотека" 1 )
Идеята за уредбата на летовища за подраства
щите поколения б е посрещната съ съчувствие
отъ цълото общество и всички се надпреварваха
да съдействуватъ за тъхното оежществяване. Ала,
освенъ при Варна, започнаха да се уреждатъ лето
вища и въ другитъ м^ста по брега. •
Презъ 1925 год. се уреждатъ 8 морски коло
нии, отъ които 3 въ Варна, по една въ с. Гьозекенъ,
Созополъ, с. Галата, при монастира Св. Констан.
тинъ и въ с. Преселци, Варненско. Общиятъ брой
на лътовницитъ-колонисти е билъ 629.
За пръвъ пжть тази година се урежда колония
отъ Плевенския клонъ на БНМС, за 40 деца, въ
Варна, въ зданието на държавната мжжка гим
назия.
Опити за уреждане на летовища направиха и
други клонове (Ахтополъ, Емине, Видинъ, Шуменъ), ала отъ тъхъ можа да реализува колония
само първиятъ презъ тази година. Съ съдей
ствието на ГУТ и Созополскиятъ клонъ направи
опитъ да обзаведе две колонии въ училищата на
града. Едната отъ тъхъ б е предоставена за лътуване на 1-ва Софийска девическа гимназия, а вто
рата б е предложена на Старо-Загорския или Плов
дивския клонове, ала по едно недоразумение и неразпоредителность отъ страна на последните, ле
товищата не еж били открити. Въ Варна еж лету
вали още Софийска комитетска и Русенска на
общогражданския комитегь колонии. Първата се
състояла отъ 66 момчеГа и 52 момичета, на възрасть 9—17 години.
При монастира Св. Константинъ на палатки е ле
тувала колонията на Русенската мжжка гимназия,
отъ.33 деца, на възрасть 8—18 години.
Въ с. Галата, до Варна, е било настанено лътовището на И-ра Софийска девическа гимназия, отъ
77 ученички.
Въ Созополъ е било устроено лътовище на
1-ва Софийска девическа гимназия, отъ 82 уче
нички.
III Софийска мжжка гимназия е уредила лето
вище въ с. Гьозекенъ, Анхиалско, за 48 ученика, на
възрасть 14—23 години. Описанието на с. Гьозе
кенъ и колонията е предметъ на една брошурка,
издадена отъ III Софийска мжжка гимназия.
Презъ 1926 г. морското лътовищно двло продъл
жава да се разширява, ала притежаваме сведения
само за нъкои отъ колониитъ. Осемь отъ клоно
вете на БНМС еж устроили лътовища било само
стойно, било съвместно съ други организации.
Общиятъ брой на колониститъ е 393, предимно
ученици отъ основните и прогимназиални училища,
и само отъ София и Шуменъ за гимназисти. Разходътъ за летовищата възлиза на 548,273 лева или
сръдно за колонистъ 1200—1500 лева, включително
1}
^ ж - Н — е т о Черноморско крайбрежие 4 въ здравно
и морелъчебно отношение. Отъ д-ръ Ал. НедЪлковъ.
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разноски. За да се подпомогне открива.
нето на морски летовища, при БНМС се основа
фондъ „летни морски колонии". Оть фонда е
било набавено имущество за обзавеждане на Н-Бкои колонии на обща сума 12,800 лева, а отъ капи
тала съ 16,885 лева еж субсидирани взаимнообразно откриваните отъ клоновете летовища.
Въ гр. Варна, покрай летовищата на Учител
ския съюзъ (114 д.), на Телеграфо-Пощенския
съюзъ, на инвалидите, на Младежкото християн
ско дружество и др. подобни, еж били уредени
следнигв колонии, за които разполагаме съ све
дения.
Колония на Софийското училищно настоятел
ство отъ 164 деца (съ персонала 200 д.), на възрасть отъ 10 до 14 години. Всичко за колонията е
разходвано 237,530 лева.
Колония на Русенския общограждански комитетъ „Здравецъ", за 148 деца. Две смени. Разход
вано 212,257 лева. Уредбата на колонията е била
подпомогната отъ Русенския клонъ на БНМС.
Плевенска колония на БНМС, отъ 65 деца. Из
дръжката на колонията е костувала 110,000 лева,
отъ които 11,000 еж отпуснати отъ касата на
клона а другитъ —• отъ такси и разни субсидии. Въ
хубаво написания отчетъ за колонията е подчер
тано, че летовищата оказватъ влияние върху фи
зичното и морално възпитание на децата, дисциплиниратъ последните и култивиратъ другарство и
социални чувства.
Презъ тази година еж уредени летовища въ
с. Гьозекенъ, отъ III Софийска мжжка гимназия, въ
Ахтополъ и Созополъ.
Пернишкиятъ клонъ отъ БНМС е уредилъ ко
лония съ съдействието на мина Перникъ. Летували
еж 36 деца.
Пловдивскиятъ клонъ е уредилъ летовище въ
Созополъ, за 46 деца отъ Пловдивъ, 9 отъ Ямбол
ския клонъ и 3 отъ Борисовградъ.
Презъ 1927 г. петь отъ клоновете еж устроили
летовища за 228 деца, за които е произведенъ разходъ 335,461.50 лева, или средно за дете 1472 лева
за 30 дни летуване, заедно съ пжтнигЬ разноски.
Плъвенскиять клонъ е уредилъ най-голт>мата
колония за 102 деца въ Варна, Пловдивскиятъ
— въ Созополъ, за 49 деца, Ямболскиятъ —
въ Ахтополъ за 46 деца, Дупнишкиятъ — въ
Варна за 32 деца, Пернишкиятъ — въ Анхиало. Оофийскиятъ и Русенскиятъ клонове не еж
имали собствени летовища, но еж подпомогнали
уредените такива отъ други организации. Отъ сто
лицата еж били устроени шесть морски летовища
за деца.
Въ Плевенската колония еж били приети 30
деца отъ селата, едно достойно за отбелязване и
подражание начинание, сочещо за дълбоките
връзки, които има клонътъ не само съ местното
градско, но и съ селското население.
Ямболскиятъ клонъ е уредилъ въ Ахтополъ
съвместна колония съ педагогическото училище,
за 36 деца. Ахтополската община е подарила ме
сто на клона за постройка на летовище.
Софийското училищно настоятелство е изпра
тило въ Варна на летуване 200 деца, за които е из
разходвано — 374,122 лева. II Софийска девическа
гимназия продължава да изпраща ежегодно коло
ния въ е. Галата, гдето по-късно си закупва место
за летовище.
Фондътъ „Летни морски колонии" достига
30,787 лева, отъ които 19,440 въ инвентарни вещи
ПЖТНИТБ
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и 10,209.55 лева еж раздадени взаимнообразно на
клоновете за уреждане на летовища.
- Презъ 1928 година ЛТУГОВИЩНОТО дЬло про
дължава да се развива все така въ усиленъ темпъ.
Ала тая година за пръвъ пжть се срещнаха препят
ствия при намиране помещения за настаняване на
Л-БТОВНИЦИГБ. Варненското училищно настоятелство
отказа да отпусне училищните здания за летовища
и съ това се създаде една голема пр-вчка за наста
няване на колонисти въ Варна. При все това мо
жаха да се устроятъ четири колонии отъ клоно
вете на БНМС и нъжолко други още такива отъ
други организации. Плевенскиятъ клонъ и тоя
пжть държи първенство въ устроената отъ него
колония за 92 деца, следъ това иде Пловдивскиятъ
клонъ, за 56 деца въ Созополъ, Ямболскиятъ за
49 деца въ Ахтополъ и Пернишкиятъ — въ Анхиало. Пл%венскиятъ клонъ бе принуденъ да наеме
въ Варна едно не особено удобно здание, а дру
гитъ колонии еж били настанени въ некои отъ осовните училища, повече или по-малко неудобни за
цельта. Въпросътъ за летовищни помещения вече
се поставя на дневенъ редъ. При липса на подходни частни или обществени здания, по необходимость ще се наложи да се построятъ специални
лъч-овищни помещения. Едновременно съ това,
нуждно е да се отклони стремежътъ къмъ големите
градове и да се насочатъ колониститЪ или вънъ
отъ тЬхъ, или въ по-малките крайморски засе
лища. Нашето Черноморско крайбрежие прите
жава извънредно много удобни за летуване и ле
чебни цели места и заселища.
Следъ хижата на БНМС въ Месемврия, напоследъкъ започнаха да се застрояватъ и специални
летовищни сгради, предимно въ околностите на
гр. Варна. Телеграфо-Пощенскиятъ съюзъ вече из
дигна една масивна и луксозна сграда на брега на
морето, до източната граница на Евксиноградския
дворецъ.Чиовническото кооперативно спестовнозастрахователно дружество сжщо така построи ко
кетно здание за „Здравна детска станция" въ непо
средствено съседство съ държавния детски морски
санаториумъ. Въ края на 1929 г. се започна по
стройката на летовище отъ Учителския съюзъ, за
у-ли, а въ началото на X. г. такова на Железничар
ския съюзъ. Проектира се да се започне постройка
на почивна станция и за гр. Варшава и на чехословацигв, на които Варненскиятъ окржженъ съветъ
отпусна места безвъзмездно. Землището между
държавния санаториумъ и монастира Св. Константинъ е вече парцелирано и раздадено отъ Варнен
ската окржжна постоянна комисия на разни про
фесионални и др. организации, за постройка на ле
товища. Съ течение на времето цялата тая мъхтность ще бжде зстроена съ летовища и ще се пре
върне въ едно курортно заселище, подобно на
французекото Беркъ сюръ меръ. Ала, споредъ на
шето мнение, оть по-голт>мо значение и полза би
било, ако това курортно заселище би станало въ
местностьта „Дълъгъ пъхъкъ", гдето и топограф
ските и климатични условия еж въ висша степень
благоприятни за една климатично-лъчебна станция.
Презъ 1928 г. Шгввенскятъ клонъ е поделонилъ въ своята колония 51 момчета и 41 момичета,
отъ които 65 отъ града и 27 отъ селата, Тридесеть
отъ децата еж били освободени отъ плащане на
таксата. Общиятъ разходъ за летовището достига
194,470 лева. Заслужава да се подчертае настойчивостьта, съ която тоя клонъ продължава всЬка го
дина да урежда летуване на деца въ гр. Варна.
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ПримЪрътъ на тоя клонъ заслужава похвала и по
дражание, като доказва, че не еж потребни за уред
бата на детски летовища толкова голтзми мате
риални средства, колкото желание, починъ и орга
низаторски духъ. Тоя клонъ е направилъ крачка
напредъ и въ друго отношение". Той се е опиталъ
да популяризира морската идея и между селското
население.
Тази година се наброяватъ доста много лето
вища и въ Варна, и въ други мъста по крайбре
жието, но, за жалость, сведения имаме само за НБкои отъ ГБХЪ. Въ Варна и околностите й е имало
следнигЬ колонии:
Училищетлагеръ за скаути. Колонията е траяла
1—15 юлий за 20 деца.
Лагеръ „Чайка" на Младежкото християнско
дружество въ варненските лозя, на морския брътъ,
на закупено собствено место. Летовище за мла
дежи на палатки.
Горно-Джумайска колония на палатки, при
монастира Св. Константинъ. Колонията е била отъ
27 момчета и 26 момичета и 5 души персоналъ. Из
разходвано 92,851 лева.
Софийска колония на комитета отъ две смъни
— 111 момчета и 152 момичета, съ 8—10 д. персо
налъ и единъ лтжарь. Всъка смъна отъ по 30 дни.
Комитетътъ се снабди съ собствено Здание въ Вар
ненските лозя, недалече отъ морето.
Русенска колония на комитета „Здравецъ".
Две смени отъ 96 момчета и 114 момичета, отъ
които 41 деца отъ селата. Възрасть 6—15 години.
Колонията е била добре обзаведена: имала е собственъ лъкарь, пружинни кревати, сламеници и пр.
Освенъ коьштетската колония, Софийското
училищно настоятелство е издържало сж/що лътовище за 200 деца, за които е разходвало 240,553 лв.
Русенската мжжка и девическа гимназии еж
имали на палатки, въ района на монастира Св. Констнтинъ, колония отъ две смени. Първата смъна е
била на девическата гимназия отъ 28 гимназистки.
Втората смъна е била на мжжката гимназия и се
състояла отъ 40 ученика, съ 5 души ржководители.
Чехословашка колония въ гр. Варна, въ едно
отъ основнитъ училища. Колонията се е състояла
отъ 22 момчета и 24 момичета, на възрасть 6—15
години. Персоналъ 7 души. Летуването е траяло
34 дни и на день за колонистъ е струвало 34 лева.
Фондътъ „Летни морски колонии" презъ тая
година е нарастналъ до 20,750 лева. Общиятъ раз. ходъ за четирите летовища на клоновете възлиза
на 338,391 лева.
, За да се даде една по-правилна насока на лЬтовищното дъло, Министерството на народната
просвета свика въ гр. Варна отъ 1 до 3 априлъ
1928 год. конференция отъ учители и деятели по
детските колонии, на брой 120 души, между които
и нъколко лъкари. Въ конференцията бе представенъ и БНМС, чрезъ своя главенъ секретарь и
представители на нъкои отъ клоноветъ. На конфе
ренцията бъха поставени за разглеждане въпроСИГБ: 1) начинъ за популяризиране на летовищата;
2) уредба на лътовищата съобразно изисква
нията на педагогическата наука и добития отъ до
сегашната практика опитъ; 3) да се координиратъ
действията на всички организации, които уреждатъ
лтуговища; 4) да се издирятъ сръдства за лето
вища (привилегии); и 5) да се образува общъ
съюзъ на всички ученишки летовища, като се
влъзе въ връзка съ подобните съюзи въ чужбина.
За разработване на горнигЬ въпроси и форму
лиране на решения се избра специална комисия.
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Презъ 1929 година еж били уредени четири
морски лътовища отъ клоноветъ на БНМС и мно
жество други такива отъ граждански комитети въ
разни градове.
Пл-Ьвенскиятъ клонъ и тая година е открилъ
своята традиционна колония, но вече въ собствено
и приспособено здание въ с. Галата, закупено за
300,000 лева. Колонията е била открита по-късно и
само за 67 деца, съ единъ лЬкарь. Отъ децата 52 еж
били отъ града, 15 отъ селата.
Ямболскиятъ клонъ е пренесълъ тая година
летовището си въ Анхиало, като е наелъ за доста
високъ наемъ единъ етажъ отъ масивното здание,
въ което се помещава прогимназията и непълната
гимназия на града. Въ другия етажъ е било наста
нено летовището на 1-ва Софийска мжжка гимна
зия. Въ Ямболската колония еж взели участие
31 деца.
Габровскиятъ клонъ е уредилъ лт»товище. въ
гр. Варна, за 31 момчета, въ едно отъ ОСНОВНИТЕ
училища.
Павликенскиятъ клонъ е организиралъ коло
ния въ гр. Варна, за 31 деца, които еж прекарали
25 дни.
Пловдивскиятъ клонъ е изпратилъ и тази го>
дина колония въ гр. Созополъ.
Колонията се е състояла отъ 58 деца и 6 ржководители. Летували еж 30 дни. Таксата е била
1250—1500 лева.
Софийската комитетска колония въ Варна е
прекарала презъ тая година две смени, всичко 581
деца, отъ по 30 дни.
Детска колония на Софийското училищно на
стоятелство, за 150 деца, за която е изразходвано
250,000 лева. На Софийското училищно настоятел.
ство е отпуснато место до държавния детски мор
ски санаториумъ, за постройка на постоянно лъто.
вичце. За последното настоятелството вече прите
жава фондъ отъ 3,000,000 лв. и проектира да пристжпи къмъ постройка още презъ 1930 г.
Русенската мжжка и девическа гимназии еж
летували, както и презъ миналитъ години, на па
латки, до монастира Св. Константинъ. Девическата
гимназия е лътувала презъ м. юлий и се е състояла
отъ 25 момичета. Мжжката гимназия е изпратила
31 ученици.
^
Русенска детска колония на комитета „Здра
вецъ". Тая година еж били изпратени на лфтуване
215
деца. Две смъни отъ по 30 дни; Всичко отъ
19 24 ДО 1 9 2 9 г> с ж б и л и изп а
.
Р тени отъ комитета на
летуване въ Варна 907 деца, отъ тЪхъ 465 бедни,
което прави 51.2%. За издръжката на лътовницигв
е изхарчено всичко 1,197,646 лева, а сж постжпили
презъ това време въ касата на комитета 1 726 497
лева. Таксата за летуване се е определяла всъка
година и » била максимално 2000, а най-малко 750
лева.
Всички деца сж наддавали въ тегло въ ръстъ
И
!? ГрЪДдНа ши Р ина > и сж се завръщали по домо
вете си ободрени, закалени, съ загорела кожа и
. проникнати отъ обичь и възторгъ отъ хубостите и
величието на морската природа.
*У°°ститъ и
Горно-Джумайска ученическа колония отъ
48 деца, на възрасть отъ 7 до 20 години.
Радомирска колония, издържана отъ специаленъ комитетъ, отъ 17 деца.
Морска колония за сираци отъ войнитЬ, из
държана отъ ОППВ. Децата сж изпращани'отъ
окржжнит-Ь сиропиталища. Колонията, е била на
станена въ Варненския пансионъ за сираци отъ
войнитЬ. Летували сж 174 деца.
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развойна лътовищното дъло, обаче, е необходимо
Лътна колония на сиропиталището на.руския
да се обединятъ отделните инициативи; да се
Червенъ кръстъ отъ София.
координиратъ действията имъ, да се потърсятъ и
Лагеръ „Чайка" на Младежкото християнско
обезпечатъ потребните материални средства и се
дружество, на палатки, на собствено место на
създаде единъ централенъ ржководенъ органъ.
брега на морето. Четири двуседмични смъни на
Требва да се изработи планъ за постепенното отлетуване. Две смъни девици (88), две смени (88)
• криване на летовища, така че последнигв да дамладежи, съ трима лекари. Собственъ инвентаръ.
датъ подслонъ на всички деца и младежи отъ
Дирекцията на народното здраве, съзнавайки
двата пола, нуждаещи се отъ почивка и закрепване
големото здравно и национално значение на дет
на телесните, и душевни сили. Климатичните
ските летовища, още отъ самото начало е проявя
здравни и топографски условия на нашата страна
вала интересъ къмъ ГБХЪ. ОТЪ 1925 г. Д. Н. 3. пред
подхождатъ за създаване не само на летовища по
вижда въ своя бюджетъ 500,000 лева за субсиди
ране на детските колонии, като е подпомагала пре- , Черноморския бръгъ, но и въ балканските и под
балкански местности. Ала предварително би треб
димно частната инициатива. Съ окржжно № 6135
вало да се направятъ известни проучвания, да се
отъ 16 май 1925 година, дирекцията препоржчва на
предприематъ оздравителни мгЬрки тамъ, гдето е
своитъ органи — лъкаритъ, да съдействуватъ за
необходимо, да се създадатъ удобства за летуване
популяризиране на детските колонии, да подпои подобрятъ съобщителните средства. Отъ не помагатъ откриването на нови лътовища и откритите
малка важность е и правилниятъ подборъ на лътовваче такива. Едновременно съ това дирекцията
ницитъ: едни отъ децата се нуждаятъ отъ морски
започва събирането на материали по уредбата на
климатъ, други — отъ балкански, а трети могатъ
колониите. Не винаги сполучливото подбиране на
да се лоправятъ навсъкжде, даже въ полските ме
м^ста за колонии и недобре организираниятъ ле
ста и градовете, стига да се поставятъ на изобикарски "надзоръ върху лътовницитъ еж накарали
ленъ чистъ въздухъ, слънце, просторъ и подходна
дирекцията да предприеме сама уредбата на една
храна.
образцова колония. Тази колония е била наста
нена въ . приспособените за цельта карантинни
Безспорно, една голъма. пръчка за откриване
бараки въ гр. Варна. Съ това лътовище се целеше
на летовища е липсата на удобни жилищни поме
още да се облекчи държ. детски морски санатощения. Идеалътъе дасе лостроятъ. специални съ
риумъ, който, съгласно своята нова уредба, пре
вършено леки сгради за лътовища, ала при прежи
става да приема за лътувана слаби лимфатични
вяваната стопанско.-икономична криза едвали това
деца и се отдава изключително на лекуване дет.
скоро ще бжде по тташитъ сили и възможность. Не
оката хирургическа туберкулоза. Въ тая колония еж
е необходимо тия сгради да бждатъ масивни и
били прибрани съвършено бедни деца отъ всички
луксозни, каквито еж нъкои отъ построените до
краища на страната. Прекарали еж две смени, отъ
сега, напротивъ, сградите требва да бждатъ леки,
52 момчета и 53 момичета, на възрасть отъ 7 до
правилно ориентирани и снабдени съ нужднитъ
20 години. Срокъ на лътув_ане 29 и 31 день. При V удобства и приспособления (бани, душове, закри
една, сравнително, скромна 'обстановка и режимъ,
ти и открити тераси и др. т.). Постройката на
децата еж наддали въ тегло 1—5 кгр. и въ ръстъ
такива сгради би костувала по-евтино и би дала
0.5—2 см. Колонията е обслужвана съ собственъ • възможность да се издигнатъ повече подобни ле
лъкарь. За храна дневно на колонистъ е похарчено
товища. Ала докато се набератъ нужднитъ за това
27.83 лева.
материални сръдства, наложително е да се използуватъ презъ ваканционните месеци училищнитЬ
Презъ тази; година е започнала да функцио
и други свободни обществени здания. Съ течение
нира и току-що завършената „Здравна детска
на времето требва да се надъваме, че цълото наше
станция" на Чиновническото кооп. сп. застр. дру
крайбрежие и цълата наша страна ще се покрие
жество. Въ станцията еж били приети две смени
съ мрежа отъ летовища за деца, юноши и въз
отъ по 60 деца.
растни. Чрезъ здравното закаляване и възпитание
Въ с. Галата е летувала колонията на II Софий
на младото поколение ще се създадатъ здрави
ска девическа гимназия.
граждани, отъ които ще зависи силата, благоден
Хвърлениятъ бъгълъ погледъ върху развоя на •
ствието
и напредъка на нашето отечество. Чрезъ
нашитъ морски лътовища за деца, предимно уче
летовищата
ние ще опознаемъ по-добре нашата
ници, ни убеждава напълно, какво идеята за тия
родина,
ще
я
обикнемъ и ще заработимъ за ней
летовища е вече достатъчно популяризирана, нуж
ното
преуспъване
и величие.
дата осъзната, ползата доказана. За правилния
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УПРЯВИТЕЛНОТО ГБЛО НЯ ВЯРНЕНСКИЯ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГ. НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
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Д-ръ Я. йрнаудовъ.

НЯШЯТЯ МОРСКЯ ПОЕЗИЯ СЛЕДЪ 1920 ГОД. И ГРИЖЯТЯ НЯ Б. Н. М. С. ЗЯ НЕЯ
Не веднъжъ отъ колоните на нашето списание
е изтъквано, че морето досега е оказало мини
мално влияние върху творческата фантазия на
нашия народъ и че вследствие на това, за едно от
ражение на такова влияние въ народната или ху
дожествената ни поезия въ по-значителенъ размъръ едвали може да се говори. Не че въ поезията
ни не се говори за морето. Отъ обилния материалъ, който дава г. Добринъ Василевъ въ ста
тията си „Морето въ българската поезия"1) се
вижда, че едва ли има нашъ по-значителенъ авторъ, чието творчество да не е засегнало по ка
къвто и да е начинъ морската стихия, било чрезъ
разработване на морски мотиви или, най-малкото,
като се черпятъ изъ живота на морето и на хората,
живъящи по него и край него, нъжои срав
нения или други изразни средства. Ала все •
пакъ, съ пълно право може да се твърди, че
морската ни поезия се намира въ наченките
си и че нашето море още не е намерило пъвеца
си. У повечето отъ нашитъ поети отношението
къмъ него е съвсемъ случайно; въ найблагоприятния случай то обогатява израза имъ съ
иъкое хубаво сравнение. Ала и у ония, които еж
почерпили въ некои случаи вдъхновение отъ него
и еж му посветявали понъкога творчеството си,
то образува най-вече красивъ фонъ на поетиче
ските имъ бл-внове и излияния, както е случаятъ,
напримеръ, съ Вазова и Величкова. Единъ малъкъ
брой-употръбяватъ морето като символъ на соб
ствени преживъвания и настроения или го възпроизвеждатъ въ художествени образи -- такива еж
напр. П. П. Славейковъ, Багряна, Н. Ракитинъ и
Ем. п. Димитровъ, а само последните трима му еж
отделяли и отделятъ въ творчеството си малко
по-специално место. Ала никой досега не се е
стремилъ да обхване тоя великанъ въ неговата необятность и да предаде богатия му животъ, колоритъ и неговото крайно разноличие. А пъкъ
за създаване отъ него на единъ символъ на
историческите еждбини на българския народъ,
тъй както е случаятъ съ Балкана, не може дума да
става. -

Ако и да е върно всичко това и днесъ, все пакъ не
може да се отрече, че презъ последното десети
летие интересътъ на некои наши писатели къмъ
морето, особно на по-младите и на сега заражда
щите се таланти, значително порастна, при което
се забелязва и едно по-вглжбено отношение къмъ
него Не малъкъ д*лъ отъ заслуга за това има,
безспорно, и Б. Н. М. С. Наистина, той не усп* съ
единъ замахъ да създаде нашата морска поезия —
такава непостижима задача нашата организация
не си е поставяла. Ала морската пропаганда, която
се прави презъ тоя - периодъ, редицата беседи,
уреждани отъ централната управа и клоновете,
особно Софийския, морскитЬ и речни младежки
легиони, ЛЪТНИТБ детски колонии, излетите и подалечните екскурзии на ученици и ученички по
море, които взиматъ все по-голъмъ размеръ ), а
най-вече печатниятъ органъ — всичко това не
можа да не окаже влиянието си, като събуди у
една значителна часть отъ «ашия народъ, особно
у интелигенцията ни, повишенъ интересъ къмъ тоя
неизчерпаемъ източникъ не само на материални
блага, а така сжщо и на дивна поезия. По такъвъ
*) „Морски сговоръ", год. V, бр. 4—7.
») Срв. по това статията на Г. Славяновъ въ настоя-

начинъ у нашия народъ, които по природа е сухоземенъ и чиято психика досега се е развивала на
почтено разстояние отъ морето, постепенно за
почва да се наслоява образътъ и идеята за послед
ното, за неговата стихийность, мощь, безпредълность, красота, за неговите големи предимства.
Така ние започваме да се сродяваме съ тая водна
стихия, тя постепенно си завоюва едно кжтче отъ
нашата душа и представата за нея започва да
става постояненъ елементъ отъ душевния ни жи
вотъ. Особно важи това за' нашата младежь. Вър
ху ония деца и юноши, които прекарватъ лт>те на
морския брътъ, въ разнитъ колонии или съ роди
телите си, морето не оказва само целебно или
укрепително въздействие съ водата, солитъ и радиоактивностьта си:тукъсекали и тъхниятъ духъ,
а още по-голъмо е влиянието върху емоционалния
имъ животъ и фантазията имъ. Младежитъ, върху
чиято душа природата изобщо оказва много поголъмо влияние, отколкото върху другите въз
расти, тукъ се упиватъ отъ величието на морския
безкрай; тъ тръпнатъ предъ стихийностьта, страхотностьта и загадъчностьта на морето, въ т4хнитъ души се буди купнежъ по нъщо далечно, не
постижимо, романтичните имъ пориви ги обладаватъ съ много по-голема мощь, отколкото другаде.
Сжщото би могло да се каже до известна степень
и за младежитъ, кито се отдаватъ на водния и спе
циално на морския спортъ. Безспорно, само една
малка часть отъ българската .младежь досега е
имала щастието да прекара известно време на море.
Обаче, не тръбва да се забравя, че дълото на лътиите морски колонии, както и водниятъ ни спортъ, е
още въ началото си и че на тъхъ тепърва предстои
развитие въ големъ маещабъ. Съ тъхното раз
растване се създаватъ още по-благоприятни усло
вия за внедряването на морето въ българската на
родна психика. Това не може да не се отрази и
върху творчеството на нашите поети, естествените
изразители на така обогатената народна душа.
При опознаването на морето и при повишение на
интереса къмъ него, по-лесно ще се намърятъ не
кои, които да желаятъ и да могатъ да го обхванатъ всестранно и да го възсъздадатъ въ разно
образни художествени образи.
Симптомите за такова развитие вече се забелязватъ. Въ редакцията на „Морски сговоръ" постжпватъ често ржкописи отъ средношколници
или отъ младежи, излезли наскоро отъ учили
щето, които изказватъ възторга си предъ мор
ската необятность. Почти всички тия работи еж
неиздържани и затова не се помъстватъ, ала все
пакъ тоя фактъ е характеренъ за насокигЬ на
творческия нагонъ у една часть отъ нашите мла
дежи. А сръчцатъ се и по-хубави работи между
тъхъ, както напримеръ стиховете на Николай
Мждровъ,
поместени въ II и III годишнини на спи.
санието1), гдето въпреки позата и декламацията,
свойствени на младостьта, имаме все пакъ искрено
чувство, издържана и заразяваща ритмика и пре
живени морски картини. Характерна е и излъзлата
преди приблизително три години първа сбирка отъ
стихотворения въ проза на Крумъ Кънчевъ „Род
ното мое", гдето обещаващиятъ авторъ съ мла.
дежка самонадеяность възвестява, че2 е призванъ
да бжде пъвецъ на морската стихия ). Живото и
непосредствено чувство, възторгътъ на тоя мла~
*) 1925 г., бр. бр. 4, 6 и 10 и 1926 г. бп Ш
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дежъ отъ морето, съ което и съ чийто пейзажъ
той е сроденъ, привличатъ особно вниманието
върху тия му първи опити, въпреки редица недо
статъци и незртзлости.
• Заслужава да се отбележи и следниятъ фактъ.
Презъ изтеклата зима Главното Управително тело
на Б. Н. М. С. уреди, съ съдействието на Мини
стерството на народната просвета, въ последните
класове на средните училища въ страната кон.
курсъ за написване съчинение на тема: „Какъ си
представлявамъ морето и какво знамъ за него".
Най-добригв работи отъ всъжо училище се пра
тиха на книжнопросвтзтния отдЪлъ при Г. У. Т., за
премиране съ по едно годишно течение. И както и
тръбваше да се очаква, повечето отъ авторите на
изпратените работи разглеждатъ морето предим
но като източникъ на поезия и се мжчатъ да нахвърлятъ — въ повечето
случаи несполучливи —
поетически образи.1) Тоя конкурсъ, който разкри
иа Г. У. Т., каква успъшна морска пропаганда
би могла да се върши по тоя и подобни начини въ
сръ\цнигБ училища, буди мисъльта за планомерно
въздействие и въ това отношение.
И въ литературните конкурси на Б. Н. М. С. взематъ участие гол-Ьмъ брой младежи. На двама.
такива по-миналата година даже журито одобри
цикли отъ морски песни за отпечатване въ списа
нието, а именно на Крумъ Кънчевъ и Емилъ Георгиевъ, ученикъ отъ VIII класъ. Тия конкурси еж
едно средство, съ което Г. У. Т. се стреми по
пръжъ начинъ да привлече вниманието на нашите
писатели къмъ морето. Такива се устроиха досега
два: единиятъ въ 1928 г., за написване цикълъ отъ
морски песни, удобни за компониране, а вториятъ
въ 1929 г., за морски разказъ. Както и се изтъкна
вече по поводъ на първия отъ тия конкурси2),
цельта не беше да се завладее изведнъжъ нашата
поезия. Ние не си правимъ илюзията, че ония
наши поети, чието име е познато по-отдавна на
четещия св-втъ, ще могатъ да бждатъ спечелени
лесно за морската поезия. Една вече ясно офор
мена творческа индивидуалность много мжчно би
могла да се пречупи, а и това съвсемъ не е жела
телно и необходимо. Това се вижда ясно отъ резултатигв отъ двата конкурса. На първия отъ поименитите ни автори взеха участие само Багряна
и Ракитинъ, които и преди това отделяха по-малъкъ или по-голъмъ д+злъ отъ творчеството си за
морето. Последниятъ даже беше издалъ вече
сбирка отъ морски стихотворения (Морско лЪто,
1924 г.). Но покрай гЬхъ вземаха участие и редица
млади автори, повечето още съвсемъ непознати,
които изненадаха съ издържани по замисълъ и
настроение работи. Най-хубавигв отъ тия работи
бидоха помъстени, по препоржка на журито, въ
„Морски Сговоръ". Отъ тЬхъ споменаваме тукъ
най- издържанит-Ь. песните на И. Н. Булевъ (Свищовъ) свидетелствуватъ за здраво и 'разнообразно
ритмично чувство и благодарение на това еж
много удобни за компониране. Една отъ неговитъ
песни — „Моряци", биде премирана и одобрена за
морски химнъ. Съ единъ лекъ езикъ, близъкъ до
народния, и съ една свежесть и голт>ма любовь авторътъ пт^е пъснигв си, отъ които говори ГОЛ*БМЪ
възторгъ предъ морето, въ неговите разнообраз
ни прояви. Цикълътъ на Иванъ Тамамджиевъ
(София), изненадва съ красиви оригинални образи
и импресионистични картини, нахвърляни съ нЪ-

колко щрихи, съ тънъкъ усътъ за цветната гама
на морския пейзажъ и съ ритмиката си; съ лк>бовьта си къмъ асонантни рими, съ които ав.
торътъ повишава значително музикалностьта на
стиха и постига ПО-ГОД-БМО ТОНОВО разнообразие,
той доста напомня Багряна. Въ тия си творби младиятъ авторъ се издава като личность съ богатъ
вжтрешенъ животъ и художествена култура. Пес
ните му, съ изключение на 1—2 строфи, еж въплощение на преживени настроения, образи и обста
новки; особно заразява „Последенъ день", гдето,
впрочемъ, морскиятъ пейзажъ образува само кра-'
сива обстановка, съ дълбоко чувство и тиха ме
ланхолия. Интересно е стихотворението „Море и
и селянинъ", гдето съ доста духовитъ хуморъ се
дава образътъ на нашия закрепенъ въ чернозема
селянинъ, въ чиято душа на землед-влецъ и скотовъдецъ морскиятъ ширъ и морската стихия будятъ съвсемъ сухоземни блянове и идеали. (За
Багряна и Ракитинъ- говоримъ по-лоду).
Въ втория литературенъ конкурсъ участието
на вече познати автори е по-голъмо: всички раз
кази, удостоени отъ журито съ премия (2) или
одобрени за печатане въ списанието (5), съ из
ключение на единъ, еж отъ автори, повече или помалко известни на нашия четещъ св-Ьтъ: Кирилъ
Христовъ, Фани Попова-Мутафова, Николай Орловъ, Георги Караивановъ и П. А. Шишковъ
(участвувалъ съ нтжолко разкази, отъ които одо
брени за печатане 2). Това говори за малко поповишенъ интересъ на нашигЪ писатели къмъ тоя
конкурсъ. Въ художествено отношение, обаче, отъ
всички тия разкази задоволява напълно само .„Об
садата на Несебъръ" отъ Фани Попова-Мутафова.
По мнението на журито тоя разказъ не може да се
нарече морски, тъй като морето, въ него представ
лява само обстановка, при която се развива едно
историческо събитие. Обаче, той има връзка съ
нашето море и затова, че пресъздава едно събитие
изъ нашето морско минало. Тукъ талантливата ни
млада писателка проявява всички хубави страни на
разказвателния си талантъ, а особно ония на исто
рическите си разкази: историческа правда, сполуч
ливо, умело предаване на историческата обетановка и атмосфера, красива пластичность, хубавъ
езикъ и увлтжателность, която държи въ напре
жение до края; къмъ това се прибавя и драматична мощь, която още повече повишава интереса.
Въ втората половина на разказа мистиченъ ореолъ
се излжчва изъ образитъ- на главните герои. За съ
жаление, специфично морскиятъ елементъ е сведенъ до минимумъ. Желателно е връзките между
авторката и морето да се засилятъ; тогава, не се
съмняваме, нашата поезия ще се обогати ' и съ
морски художественъ разказъ.

*) РезултатигЬ отъ тоя конкурсъ ще разгледаме по
дробно въ идния брой.
•) Срв. статията въ М. Сг., год. V, бр. 5.

* * *

Главната управа ще продължи уреждането на
ходужествени конкурси, кото добро средство за
привличане интереса на творческите сили у насъ
къмъ морето. Друго подобно сръдство еж писа
телските екскурзии по море, на които с<> тури на
чало миналата година съ материалната подкрепа
на просветното министерство. Независимо отъ тия
разходки, организацията оказа и ще оказва
всички улеснения на ония наши писатели, които
пожелаятъ да прекаратъ по-дълго време на
морския брътъ или да пжтуватъ по море
било като имъ осигури безплатно пжтуване по
суша и море, или ги снабди съ безплатна или евтина квартира и др.
Следъ горните бележки относно отражението
на делото на Морския Сговоръ въ нашето литеза-
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турно творчество, както и относно грижигв на
организацията за създаването на морска поезия у
иасъ, тукъ накратко ще се спремъ върху ония
наши писатели, които презъ. изтеклото десетиле
тие повече отъ другите еж отразили морето въ
произведенията си — П. А. Шишковъ, Багряна и
Ракитинъ.
Шишковъ отъ всички писатели у насъ познава
най-добре морето. Той е живълъ въ продължение
на 18 години на море, вср-Ъдъ моряцитъ, плавалъ е
на наши военни кораби, а така сжщо и на наши и
чужди търговски • кораби и е обиколилъ много
морета. Оттукъ и това отлично познаване живота
на морето и.моряците, което бие на очи на вст^ка
стжпка въ неговигЬ два романа —• „Пазачите на
фара" "и „Романътъ на единъ младъ морякъ" — и
многобройните му разкази, поместени въ нашето
списание или излезли като сбирка „Морски раз
кази". Неговите произведения предаватъ въ пове
чето случаи личнитъ преживълици на автора. Нъкои отъ гЬхъ се отличаватъ съ ум-Ьла интрига, държатъ буденъ интереса, тукъ-тамъ се сръш.а и духовитость. Особно сполучливъ въ това отношение е
най-новиятъ му разказъ „Морска дисциплина",
който ще се помести въ идния брой на списанието
ни, по препоржка на журито по втория ни литературенъ конкурсъ. Ала колкото точно и да отразява
тоя авторъ морския животъ, ние не сръщаме никжде у него едно художествено възсъздаване на
морето. Това еж сполучливи фотографически
снимки, а не художествени морски лартини. Из
общо, художествениятъ елементъ, съ малки изключения, липса у Шишкова. Обаче, предъ видъ
на това, че разказигв му даватъ много ценни све
дения за живота по море, увлекателни еж и леко
се четатъ, ГБ еж ценни за популяризиране на мор
ската идея всръдъ широката публика.
Нашата голъма поетеса Багряна е посветила
специално на морето циклите „Бретанъ" (въ „Веч
ната и Святата") и „Черноморски песни", написанъ
за първия конкурсъ на Морски. Сговоръ. Въ „Бре
танъ" морето повече образува красивъ декоръ
на поетичнигв бд-Ьнове на поетесата. Но, ако то
и да не представлява за нея непосредствения
обектъ на поетическо възсъздаване, тя разкрива
тукъ дарбата си да предаде най-типичното на мор
ския, пейзажъ, да нахвърля съ нъжолко линии една
морската картина и да свърже последната съ лич
ните си чувства и настроения. Въ тия образи къмъ
дълбокото лирично чувство се присъединява и си
лата на пластичната фантазия, която схваща вед
нага характерното въ морската картина. Особно ха
рактерни еж въ това отношение „Рибарь" и „Рако
вини". 1 Премираниятъ цикълъ „Черноморски
пъхни" ) съдържа всички предимства и красоти на
Багрянината поезия. Тя ум-Ье на всъка пЪсень да
даде ритъмъ, който напълно отговаря на основ
ното настроение, а асонантнитъ рими, крито така.
отличаватъ лириката й, внасятъ извънредноголъмо
тоново богатство и разнообразие въ стиха и и увеличаватъ неговата изразность. По поетическото си
съдържание тоя цикълъ представлява голЪмо при
ближаване до морската стихия. Особно „Морето
безспорно най-красивата и най-дълбока отъ чети
рите песни, представлява сериозенъ опитъ да се
обхване и овладъе морската необятносгь и да се
възсъздаде въ единъ художественъ образъ които
е построенъ отъ малко елементи, ала предава ця
лото величие и мошь на морето въ неговото разнообразие. Предъ тоя многоликъ образъ поетесата
не стои като безучастна зрителка, а се обзема
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отъ силно желание да се приюти въ него — когато
е спокойно — или да вл-Ьзе ,въ борба съ неговата
стихийность. Това говори за известно родство
между творческата й природа и морето, което ни
кара да в-Ьрваме, че ако тя започне да отдъля на
последното по-голъмо мъсто въ поезията си, тя
може да стане създателка на морската ни поезия.
Още повече, че и въ двата си цикла Багряна се ин
тересува не само отъ морския ландшафтъ и сти
хия, а взима участие и въ живота на моряка и
рибаря.
Още по-голъмъ дълъ отъ'поезията си е посветилъ Ракитинъ на морето. Той издаде още въ 1924
година специална сбирка ^Морско лъто", излезла
въ началото на настоящата година въ второ изда
ние, иодъ надсловъ „Черноморско ЛТУГО", въ по
вече отъ двоенъ разм+фъ, обогатена съ нови 33
песни, отъ които 24 бъха помъстени въ промежутъка въ списанието ни (12 отъ гЬхъ отъ цикъла
„Море", съ който авторътъ участвува въ първия
конкурсъ). Тъй като за второто издание на тая
сбирка ще се помести специална рецензия въ ид
ния брой, тукъ съвсемъ накратко ще характеризирамъ морските песни на Ракитина. Той е голтшъ
любитель на морето; отъ нтжолко години той не
пропуща удобенъ случай да летува на него. Пре
живяванията именно въ време на тия л-Ьтувания еж
кристилизирани въ казаната сбирка. Той изпада
въ религиозенъ възторгъ предъ морския безкрай,
чийто видъ буди у него козмически чувства и го
приобщава къмъ тайните на Бога и вселената:
морето за него е огромното сърдце на въчностьта
(„Химнъ" и „На брега"). Това отношение къмъ
морето му позволява да се вжив-Ье лесно въ неговия миръ, въ резултатъ на което се явява цтзлъ
низъ отъ поетически картини. Авторътъ се сродява все повече съ морския свътъ и морето за.
почва да образува естествената обстановка на пое
тическите му блънове. Много по-голт>мата часть
отъ П-БСНИГЬ му еж поетически излияния въ рамките
на морска природа, а само въ малъкъ брой той ни
дава единъ обективенъ морски ландшафтъ. Обаче,
разнообразието на морето, даже и въ ограниче
ните възможности на летния пейзажъ, Ракитинъ
не ни дава. Особно бие това на очи, като се сравнятъ морските му песни съ най-новата му сбирка
„Дунавски сонети", гдето въ почти двойно по-малъкъ брой стихотворения той възсъздава въ
разнообразни красиви картини многобагрието на
Дунавската равнина и дунавската природа. Защото
авторътъ си е и остава все още идиличниятъ птзвецъ на нашето севернобългарско село и поле.
Това проличава достатъчно и въ морската му
сбирка, гдето при рисуване на морски картини той
черпи сравнения изъ голямото богатство отъ
образи изъ полето, съ които е закърмена душата
му. Така той вижда въ морския ширъ ту без
конечна градина, гдето въ лехи и редове цъвтятъ
бъли и големи цветове („Утро"), ту стадо отъ
диви, необуздани коне, ' които се хвърлятъ къмъ
бръга съ развъти дълги бъли гриви („Буря"), или
пъкъ морскиятъ ветъръ гони, като пастиръ, пръс
нати и бързоходни едри рунтави стада изъ вод
ните ливади („Морски вътъръ").
Пъъецътъ на нашето море ще се създаде те
първа. Нека се надЪемъ, че констатираниятъ повишенъ интересъ за него ще расте и че наслоенията
на представата за него ще завлад-Бятъ въ недалеч»
ното бждеще душата на нашия народъ до такава
степень, че да могатъ да импулсиратъ една силна
творческа личность, да го възсъздаде въ неговата
първична мощь, необятность и многообразие.
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МОРСКИЯТЪ НИ РИБОЛОВЪ ПРЕЗЪ ПОСЛЕДНИТЪ ДЕСЕТЬ ГОДИНИ

До 1920 година по нашето морско крайбрежие
почти нъмаше българи-рибари. Риболовътъ до
това време се извършваше главно отъ гърци и
турци (лазове), а въ Варненския районъ и отъ
руснаци-липованци. Малкото българи, които бъха
се предали всецело на риболова, се губеха между
гърцитъ; последнитъ отъ своя страна държаха
здраво въ свои ржце това народно богатство, пол
зуваха се отъ благата, които то даваше и не го
отстъпваха на новитъ рибари-българй.
Следъ Балканската война гърците отъ Василико-Ахтополския районъ се изселиха и на техно
место, се заселиха българи-б-Бжанци. Изселиха се
професионални работници-рибари, а тъхното ме
сто се зае отъ специалисти-земледелци и затова
ние виждаме, че къмъ 1920 година въ районите на
Василико и Ахтополъ морскиятъ риболовъ не съ
ществуваше.
За ловъ на риба служеха главно талянитъ, съ
по една торба, които се поставяха презъ пролътьта за карагьозъ и за чирозъ и късно презъ
.есеньта — за скумрия; калканскиятъ ловъ бе все
цело въ ржцетЪ на турците-лазове, а въ Созополския районъ работъха около 25—30 аламани, при
способени за ловъ само на паламудъ. Въ Варнен
ския районъ работЬха и 7—8 малки гриба.
Транспортътъ на рибата се извършваше съ
малки гребни и платоноходии лодки, които не мо
жеха да осигурятъ редовно и навременно прена
сяне на рибата, особено при лошо време. Това об
стоятелство е едно отъ най-сжщественитъ, които
наложиха главния рибенъ пазаръ за южното ни
крайбрежие да бжде не въ Бургасъ, а въ Созополъ, който е, сравнително, най-близко до ме
стата на по-усилена ловитба на пасажни риби.
Рибарското население не беше организирано
и риболовътъ фактически се намираше въ рящегБ
на предприемачи и капиталисти, отъ които найголъмо и най-организирано бъше „Българското
риболовно дружество" въ Бургасъ. Самитъ рибо
ловци бъха обложени съ много данъци и берии,
събирани отъ различни органи на властьта, което
извънредно много усложняваше и затрудняваше
производството. Често пжти отъ различни органи
се налагаха формалности, които не упростяваха, а
усложняваха положението, което още повече спъ
ваше и безъ това спънатото рибарство.
Периодътъ следъ 1921 година бъше преходенъ за нашето морско рибарство, въ смисълъ, че
презъ това време последното претърпе известни
промени, въ резултатъ на които се създаде днеш
ното положение, което въ много отношения се от
личава отъ старото.
Като главни причини, които предизвикаха
тъзи промени, могатъ да се посочатъ следнит*:
1. Усилената дейность на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
2. Изселването на гръцкото население,^ съ
гласно конвенцията и настаняване на негово место
българи-бежанци.
3. Обнародване новия законъ за рибарството
презъ 1921 година.
4. Основаването на Рибарското училище, което
започна да функционира редовно презъ 1921 год.,
когато прие първия си випускъ.
Изселването на гърцитъ-рибари отъ Созополъ
и северно отъ него започна преди да имаме до
статъчно по количество подготвени българи-ри

бари, които да заместять изселилите се гърци.
Това създаде малка криза за морския ни риболовъ,
която се разрешава постепенно чрезъ прилива на
новите рибари и ГБХНОТО приспособяване къмъ
сдшдествуващигБ условия.
Първоначално гърцитъ-рибари започнаха да
се замъстватъ съ бежанци, които бъха настанени
по крайбрежието. Като се вземе предъ видъ, обаче,
че тия бъжанци беха земледелци, но не и рибари,
ще се уясни защо тоя процесъ е вървълъ извън
редно бавно и съ слаби отначало резултати.
Влиянието на Б. Н. М. С. върху заселването на
крайбрежието съ българи-рибари се почувствува
особено силно следъ 1925 година, т. е. следъ като
първиятъ випускъ свърши Рибарското училище,
формира трудово-производителна кооперация и се
засели въ Созополъ.
Новиятъ законъ за рибарството, който замъсти неподходящия вече старъ законъ, даде възможность на държавата да се намеси активно и да
тласне рибарството въ пжтя на неговото развитие.
По много причини, обаче, държавата не можа
да даде всички средства, които законътъ за ри
барството предвиждаше за насърдчение на мор
ското ни рибарство, но въ всеки случай това,
което се работеше въ тая посока, бъше все пакъ
единъ напредъкъ.
Малко по-късно почнаха първите опити за
организиране на риболова въ Василико-Ахтополския районъ. Инициативата за организирането на
тоя риболовъ излъзе отъ Б. Н. М. С. и въ послед
ствие се възприе отъ бежанскитъ семейства, които
имаха деца-ученици въ Рибарското училище. Впо
следствие СЙШГИГБ деца, свършили училището, се
заловиха за риболовъ въ сжщия районъ. Влия
нието на Б. Н. М. С. и по-специално на Рибарското
училище тукъ е очевидно: отначало косвено,
чрезъ агитация, а въ последствие преко — чрезъ
непосредствено участие на свършилитъ училището
въ риболова.
Формирането на нови рибарски групи особно
се засили с ледъ 1925 година, т. е. следъ като се
образува голъма и добре организирана коопера
ция въ гр. Созополъ отъ свършилитъ Рибарското
училище ученици. Скоро следъ това се формираха
бежански групи, които се заловиха специално съ
риболовство.
Кооперацията получи своевременно и про
дължава за всеки випускъ ученици да полу
чава помощь отъ Министерството на земледълието
и държавните имоти, било въ безлихвени заеми,
било чрезъ отпущане на концесионни начала талянски м^ста. Бъжанскигв групи се снабдяватъ съ
необходимия рибарски инвентаръ отъ Дирекцията
на бежанцигЬ за сметка на бежанския заемъ.
Като последствие отъ тая обща работа и като
резултатъ отъ усилията на Българския Народенъ
Морски Сговоръ и всички, които еж работили за
развитието на българското морско рибарство, понастоящемъ морскиятъ ни риболовъ почти се е
освободилъ отъ чужди елементи и е придобилъ националенъ характеръ.
Следъ 1925 год. риболовътъ въ района на Василико-Ахтополъ се разви до такава степень, че
по количество на уловената риба започна да конку
рира Созополския районъ. Развитието на риболова
въ казания районъ стана възможно, следъ като се
подобри транспортната служба и като се уреди срав
нително добре връзката по море между сжщия
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които въ всеко отношение превъзхождатъ аламанитъ: първо, позволяватъ по-пълно използуване
на ограденитъ рибни стада и второ, съ тъхъ може
да се лови не само паламудъ, но и други па
сажни риби.
Вмъсто 20—25 аламани, които рабогвха порано въ южния районъ, сега тамъ работятъ повече
отъ 100 гъръ-гъра.
И въ талянския ловъ се направи известно по
добрение: по-рано талянигъ се поставяха съ по
една торба, а сега се поставятъ съ по две торби.
Като се резюмира казаното по-горе, може да
се констатира, че презъ последнитъ десеть години
нашето морско рибарство е направило доста голъмъ напредъкъ, който се изразява главно въ
следното:
1. Чуждиятъ елементъ по нашето крайбрежие
почти се измести отъ българитъ рибари.
2. Възстанови се риболовството въ ВасиликоАхтополския районъ.
3. Засили се значително ловътъ съ подвижни
уреди.
4. Уреди се транспортътъ на рибата' по море
отъ пунктовете на производството до търговскитъ
крайбръжни пунктове.
5. Увеличи се пласментътъ на рибата въ пръсно
състояние.
Този успъхъ на нашето морско риболовство е
резултатъ отъ обшитъ и задружни усилия на
много фактори, отъ които най-голъмо значение
иматъ:
1. Усилената агитация и дейность отъ страна
на Българския Народенъ Морски Сговоръ и Рибар
ското училище.
2. Подкрепата, дадена отъ страна на Министер
ството на земледълието и държавните имоти.
3. Неуморната работа на самитъ риболовци и
4. Подкрепата и доверието отъ страна на об
ществото.
УПРЯВИТЕЛНОТО ТВЛО НЯ ЯМБОЛСКИЯ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГ. НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

районъ и по-големите търговски и консумативни
центрове; тая връзка даваше възможность за бър
зото и навременно прехвърляне на рибата отъ ме
стата на ловитбата до желания центъръ по край
брежието.
ПървигБ моторни лодки въ услуга на риболова
се появиха презъ 1921 година. Т-Ьхниятъ брой и
тонажъ постепенно, но непрекжснато се увелича
ваше, докато достигне днешното положение, при
което връзката между разнитъ рибарски пунктове
може да се смъта почти за задоволителна.
Подобрението на транспорта и уреждането на
връзката съ моторни кораби се отрази и върху
търговията съ риба: часть отъ рибната търговия
въ южния районъ се прехвърли отъ Созополъ въ
Бургасъ, който постепенно увеличава своето значе
ние въ това отношение за смътка на Созополъ. По
СЙИЩИГЬ причини се увеличи и пласментътъ на риба
въ пръсно състояние, което е отъ не малко значе
ние за страната.
Органзиранитъ по крайбрежието съ съдей
ствието на Б. Н. М. С. рибарски групи получиха и
получаватъ отъ държавата мъста за таляни и риболовенъ инвентаръ.
Благодарение на тази планомерна дейность,
капиталистическиятъ начинъ при извършването на
риболова започна да се измъства отъ колективния.
Съ постепенното създаване на риболовци, при
ограничения брой ма талянски мъста, се наложи рибаритъ да засилятъ лова съ подвижни уреди. Броятъ
на грибоветъ се увеличи 7—8 пжти (въ Варненския
районъ сега има около 35 гриба), като и размъритъ на СЖЩИГБ се увеличиха отъ 250—300 метра
дължина по-рано до 500—600 метра дължина сега;
големината на гриба, естествено, увеличава значи
телно и гвхната продуктивность.
Аламанигв, които по-рано б-Ьха разпростра
нени въ южния районъ, почти изчезнаха съвър
шено. На тЬхно мъсто се появиха гъръ-гъритъ,
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П. Пампуловъ.

КРЯТКИ СВЕДЕНИЯ ЗЯ ВОДНИЯ СПОРТЪ У НЯСЪ
Макаръ че водниятъ спортъ въ другите дър
жави (главно западните) датира още отъ дълги
години, той у насъ не е могълъ да бжде
пренесенъ и насаденъ между народа поради това,
че никой не е проявявалъ интересъ не само къмъ
водния спортъ, но въобще и къмъ другигв видове
спортъ. Причината за това се крие въ обстоятел
ството, че въ нашата още млада политически дър
жава е требвало да се наредятъ толкова други от
расли отъ народното възпитание и образование,
които еж отнемали всеобщото внимание.
Настжпи, обаче, и въ народната душа чув
ството за културенъ прогресъ, международно съ
ревнование и национална гордость, което дойде
отъ само себе си, следъ като душата се почувствува
вече обогатена съ познания и възродена следъ
петвековното робство. Замисли се и у насъ за фи
зическо възпитание на народа, за укрепване тълото и духа на бждещето подрастващо поколтшие.
Наредъ съ появилите се други видове спортъ,
намъриха се група любители и на водния спортъ,
която група преди Балканската война съз
даде първия български „Яхтъ" к л у б ъ . Тоя
„Яхтъ" клубъ имаше за цель насаждане обичь
къмъ морето и водния спортъ. Поради настжпилитъ войни (Балканската и общоевропейската),
тоя първи български „Яхтъ" клубъ не можа да
изпълни своето предназначение и остана само като
единъ споменъ въ нашето спортно дъло на вода.
Макаръ и да не остави нтжои материални па
метници, той все пакъ тури началото на една нова,
зараждаща се идея и обърна погледа на мнозина
къмъ морето. Веднага следъ войната, тъкмо въ мо
мента на духовния упадъкъ на народа и униние въ
душата му, изникна идеята за създаването на една
по-могжща организация, именно Българския Наророденъ Мор. Сговоръ, ориентирана въ новата насо
ка, която духътъ на времето следъ войната изиск
ваше. Инициаторите за създаването на тая нова въ
българската история организация, въ болшин
ството си, б-вха членове на бившия „Яхтъ" клубъ.
Започналъ своята работа презъ 1920 година,
по отношение водния спортъ Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ можа да развие следната
скромна деятелность.
Още въ началото на своя животъ, 1 лавното
Управително ТЬло, съзнавайки големата роль,
която ще има да изиграе водниятъ спортъ за раз
витието и пропагандирането на морската идея,
обърна погледите си къмъ оня елементъ на обще
ството, който най-добре и най-присърдце би прегърналъ тая идея, а сжщевременно и комуто вод
ниятъ спортъ би оказалъ своето най-благотворно
влияние. Г. У. Т. се загрижи да създаде морски
спортни легиони въ различните градове на стра
ната, въ които да става обучението на младежьта
въ водното спортно д^ло.
Импулсирани отъ бързия прогресъ на органи
зацията, отъ една страна, и проникналото дълбоко
съзнание за ползата отъ водния спортъ — отъ
друга ВЪТЮ-ГОЛЪМИГБ градове на страната започ
наха да подготовляватъ условията за неговото
развитие. Тукъ, обаче, требва да се каже онова,
което най-много е спъвало развитието на това тъй
полезно за укрепването тълото и духа на нашата
младежь дъло. Идеята, колкото и благородна, ини
циативата, колкото и похвална, срещна оня постояненъ спжтникъ, който души всъко благородно на

чинание у насъ — липсата на сръдства. Водниятъ
спортъ, колкото, отъ една страна, по отношение на
здравето е предпочтителенъ и съ големи предим
ства предъ другите видове спортъ, толкова —
отъ друга, той е свързанъ съ повече потребности
и повече сръдства.
Главното Управително Тъло, още въ началото
на своя животъ, не разполагаше съ средства, за да
може да набави всичкия оня необходимъ инвентаръ, който требваше да се даде за обзавеждането
на единъ новосформированъ спортенъ легионъ.
Клоноветъ пъкъ и гв, тъкмо въ периода на своето
укрепване, не можаха да събератъ достатъчно такива средства, за да могатъ сами да задоволятъ
своитъ най-първи нужди. При такива условия, есте
ствено, развитието на водния спортъ у насъ не
можа да стане тъй бързо, както това става въ
много други държави, кждето това начинание не
среща почти никаква финансова пречка.
Все пакъ, въпреки сжществуващигв финан
сови пречки презъ 1921 г. се основа морски спор
тенъ легионъ въ Варна. Презъ 1925 г. въ сжщия
градъ се основа и дамския спортенъ легионъ,
който продължава дейностьта си и до днесъ.
Броятъ на легионерите днесъ е 34 души, а легионеркитъ отъ дамския спортенъ легионъ — 14, или
всичко 48 души. Градътъ Варна е пьрвиять, който
създаде морски спортенъ легионъ, обаче, неговото
развитие не е вървело съ необходимата бързина
и то пакъ главно поради финансови причини. Варненскиятъ клонъ днесъ притежава следния 1:нвентаръ: две лодки осморки; една лодка седморка; една
лодка петорка и петь лодки русалки, всички на
обща сума 120,000 лева.
Легионътъ при клонъ Русе е основанъ презъ
1925 г. Този градъ, въпреки сжществуващитт. тамъ
отлични условия за развитието на водния споргъ,
закъснъ твърде много въ това направление. Броятъ
на легионерите е 30 души. Сжщиятъ кдонъ прите
жава една моторна лодка и 4 русалки, съ обща
стойность приблизително 140,000 лева.
Легионътъ при клонъ В.-Търново. Основанъ
презъ 1924 г., има мжжки и дамски спортни ле
гиони, съ 92 души легионери и легионерки. Притежаватъ една лодка шесторка, две лодки четворки,
две русалки и едно хубаво пристанище на брега
на р. Янтра, собственость на клона. Общо, инвентарътъ, заедно съ пристанището, се изчислява на
150,000 леза.
Легионътъ при клонъ Бургасъ. Основанъ
презъ 1925 г. Има само мжжки спортенъ легионъ
съ 30 души легионери и инвентаръ, състоящъ се
отъ две лодки шесторки и две русалки, на обща
стойность 58,000 лева.
Легионътъ при клонъ Пловдивъ. Създаденъ
презъ 1925 г., той намери благоприятна почва за
развитие. Той брои 128 души, между които и
6 дами. Въ продължение само на нъколко години
клонътъ Пловдивъ можа да набави: две лодки
шесторки, две лодки пасажерски и 20 лодки ру
салки. Освенъ инвентара отъ лодки, този клонъ
можа да създаде и своето езеро въ градината
„Царь Симеонъ", съ което организацията и спорт
ното дело се постави въ тоя градъ на една завидна
висота въ очигв на гражданството.
Тоя клонъ притежава спортенъ инвентаръ само
въ лодки приблизително за 150,000 лева, а заедно
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съ езерото и буфета при него — за 400—500 хи
ляди лева.
Легионътъ при клокъ Видинъ. Основанъ презъ
1925 г. Има мжжки спортенъ легионъ съ приблизи
телно 25 души легионери и съ инвентаръ една
лодка четворка и две русалки, на обща сума около
22,000 лева.
Както се вижда отъ гореизложеното, презъ из
теклите 10 години отъ създаването на Българския
Народенъ Морски Сговоръ въ страната еж се обра
зували 6 спортни легиона съ общо число на легионериттз 353 души и притежаващи общо плавателенъ инвентаръ за '890,000 лева.
Тия шесть спортни легиона се разпредълятъ:
два на Черно-море, два на Дунава, единъ на
р. Янтра и единъ на р. Марица.
Общо взето, създаденит-Ь 6 спортни легиона само
съ 353 легионери въ цълата страна еж много малко,
въ сравнение съ развитието на водния спортъ
въ другитъ държави. Но все пакъ, въ 10 години
да се реализира единъ плаващъ инвентаръ на стойность 890,000 лева и то въ единъ периодъ, когато
финансовото положение на страната е било много
сгЬснено, това е активъ, на който Б. Н. М. С. може
да се радва.
За да може водниятъ спортъ да се развива
по-самостоятелно, Главното Управително Тъло
създаде специаленъ фондъ „Воденъ спортъ", който
има за цель да подкрепва морално и материално
всички добри начинания на клоновете въ областьта
на водния спортъ.
Освенъ това, Б. Н. М. С. вече три години подъ
редъ устройва едномесечни курсове по плаване въ
Варна, за подготовка на инструктори по плаване.
Първиятъ курсъ презъ 1927 г. завършиха 24 души
(22 маже и 2 жени). Вториятъ курсъ презъ 1928 г.
завършиха 15 души мжже. Третиятъ курсъ презъ
1929 г. завършиха 17 души (12 мжже и 5 жени).
И тритЬ курса по плаване се състояха подъ по
кровителството на Министерството на народното
просвещение и се ржководиха отъ инспектора по
физическо възпитание, г. Друмевъ, подъ контрола
на Главното Управ. Тъло на Б. Н. М. С
Спортната дейность на отдълнитъ спортни ле
гиони е следната:
Презъ 1927 година:
Варна. На 24 май се произведе състезание
между легионерите .отъ Варненския спортенъ ле
гионъ, а на 26. VI легионерите положиха изпитъ.
На 25 IX се произведе състезание между легионе
рите на Варненския спортенъ легионъ и морските
скаути.
Пловднвъ. На 5. VII. се произведе състезание
между легионерите отъ Пловдивския спортенъ
легионъ.
Русе. На 24. VII. положиха изпитъ легионе
рите. На 19. VI. е направенъ излетъ съ две русалки
до Свищовъ и обратно. На 3 и 31. VIII. се устрои
другарско състезание. На 31. VII. се състоя
състезание между легионерите отъ Русе и Варна,
съ русалки и гребни лодки четворки. На 14. VIII ле
гионерите отъ клона, съ цель да се обучатъ и въ
гова направление, пжтуваха като обслуга на парни
и моторни лодки до Видинъ.
Видинъ. На 5. VI. легионерите устроиха излетъ
до островъ „Чифтилеръ". На 19. VIII, по случай
Р/-тия редовенъ съборъ на Б. Н. М. С, се устрои
състезание между всички легиони на Б. Н. М. С.
Освенъ това, легионерите Николай Алексиевъ, Димитъръ Петелковъ и Хар. Николовъ съ русалка на
правиха екскурзия по Дунава отъ Видинъ до Русе.
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Презъ сжщата година се изработиха отъ Глав.
Управ. Тъло типове на спортни лодки шесторки за
морските легиони, четворки — за ръчнитъ- и ру
салки за едните и другигЬ, съ които да става'
обучението на легионерите и съ които да се произвеждатъ на първо време състезанията между
тъхъ.
Фондътъ „Воденъ спортъ" иа практика се
оказа много полезенъ и необходимъ. Въ последно
време той можа да достигне една налична сума отъ
120,000 лева. Отъ сжщия за насърдчение на клоно
вете въ спортното дело еж раздадени на послед
ните 30,000 лева въ форма на субсидия, набавяне
плавателенъ инвентаръ и др.
. Презъ 1928 г. Водниятъ спортъ презъ тая го
дина биде удостоенъ съ особено Височайше вни
мание. Негово Величество Царьтъ, върховниятъ
покровитель на Б. Н. М. С, благоволи да подари
единъ особено красивъ и дълбоко изразителенъ
предметъ — сребърна статуя „Гребецъ-победитель", за почетна награда при състезанията между
спортните легиони. Схваналъ правилно голъмото
значение на водния спортъ за физическото възпи
тание на родната младежь, Н. В. Царьтъ вле топла
и силна струя за подема и развитието на водния
спортъ и окуражи неговите ржководители.
На 15 май група легионери отъ Пловдивския
спортенъ легионъ устроиха екскурзия по р. Ма
рица съ една лодка шесторка и една русалка, отъ
Пловдивъ до с. Дуванджа — разстояние 36 клм.,
изминато за два и половина часа. Цельта на екскур
зията беше да се направятъ измерения въ новообразувалото се езеро при селото, вследствие
хлътване на почвата отъ земетресението. На 8. VI.
членове отъ Бургаския клонъ предприеха една
екскурзия по море отъ Бурасъ до с. Резово. Сжщитъ на 22. VII. предприеха втора екскурзия отъ
Бургасъ до с. Екрене и обратно.
На 17. VI. двама спортисти отъ Софийския
клонъ, Берберовъ и Вазовъ, предприеха екскурзия,
съ цель да проучатъ плавателностьта на Искъра,
съ две русалки, отъ с. Враждебна (Софийско) до
с. Бешлий и по Дунава до Русе.
На 22. VI. двама легионери отъ Търновския
спортенъ легионъ — Васко Бояджиевъ и Бориславъ Филевъ, предприеха една екскурзия, съ цель
да проучатъ плавателностьта на р. Янтра, съ една
русалка отъ Търново до устието й и по Дунава до
Русе.
На 10. VII. седемь души варненски легионери
заедно съ ржководителя си мичманъ I р. о. з.
Панчо Вангеловъ, предприеха една екскурзия по
море съ една лодка седморка отъ Варна до Бур
гасъ и обратно (220 клм.).
На 9. IX. въ Варна се състояха голтши морски
състезания межу Варненския и Видинския спортни
легиони.
I
На 30. IX. се състоя морско състезание между
отдълнитъ групи на Варненския морски спортенъ
легионъ.
Независимо отъ състезанията и екскурзиите,
презъ тая година се изработиха следнигЬ правил
ници: а) правилникъ за морскигв и ръчни спортни
легиони; б) правилникъ за полагане изпитъ по пла
ване отъ ученицитЬ плувци; в) правилникъ за съ
стезанията по вода; г) правилникъ за запазване и
подържане русалкигЬ; д) правилникъ за фонда
„Воденъ спортъ" при Гл. Упр. Тело.
Презъ 1929 г. Презъ лътото на тая годийа
можа да се привърши работата около наводнява
нето на езерото въ градината „Царь Симеонъ" въ
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Пловдивъ и да се направи красивъ пристанъ и павилионъ-буфетъ. На 30 юний, при небивала за
гр. Пловдивъ тържественость, езерото бе осветено
и предоставено за използуване.
Сжщия день, 30 юний, бидоха осветени и
новопостроените банни басейни съ'плажове въ
Пловдивъ, построени отъ частно събирателно дру
жество, съ подкрепата на Пловдивския клонъ на
Б. Н. М. С. Тези бани, нагодени специално за обу
чение въ плаване, най-модерно съоржжени, пра.
вятъ честь, както на Пловдивския клонъ на Б. Н.
М. С, така сжщо и на пловдивското гражданство.
На 27. VII с. г. въ Варна се състояха големи
морски състезания между спортнитв легиони на
Варна, Русе, Видинъ и Търново, за почетната на
града на Негово Величество.
Освенъ горната деятелность на Б. Н. М. С. въ
областьта на водния спортъ, въ органа на сжщия
—• списанието „Морски Сговоръ" — се печатаха
редъ статии по водното спортно дело.
Ето, въ това се състои въ главни, черти дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ

презъ изтеклия периодъ отъ десеть години, по от
ношение на водния спортъ. Ако хвърлимъ бътълъ
погледъ върху тая деятелность, ще видимъ, че тя
не е много голъма и че тя проличава главно въ по-'
следните години. Първигв неколко години еж упо
требени отъ Б. Н. М. С. изключително за подго
товка. Едва презъ последните четири години се
започна насаждането на водния спортъ въ душата
на българския младежъ. Може вече да се каже, че
следъ изтичане на тия десеть години, благодарение
дейностьта на Б. Н. М. С, у българина се насади
убеждението, че водниятъ спортъ е единствено
най-добриятъ за телесното и душевно укрепване на
нашата младежь, че чрезъ него се развиватъ найдобре човешкитЬ и граждански добродетели и че
той допринася твърде много за културното разви
тие на човека.
Дано презъ настжпващит-в нови десеть години
водниятъ спортъ у насъ се развие дотолкова, че
да можемъ да кажемъ — „ВСБКИ български мла
дежъ може да чете и плава".
Варна, февруарий 1930 г.
УПРЯВИТЕЛНОТО Т-БЛО НЯ ПЯВЛИКЕНСКИЯ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГ. НЯР. МОРСКИ СГОВОРЪ
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К. Ш.

МОРСКИЯТЪ

Морскиятъ музей, първи и досега единственъ
по рода си, въ царството, е билъ замисленъ отъ
централния ко-митъ на Б. Н. М. С. презъ м авГУСТЪ 1921 г.. по инициатива на г-да: кап. 1 р.
а з Ив Михаиловъ, кап. II р.о. а. Геор Славяновъ
и бившия морски офицеръ, сега народенъ представитель Вас. Игнатовъ.
ТлавнигЬ пели на музея б*ха: да стане прак
тическо средство за пропаганда на идеите на
Б. Н. М. С и да служи.като зародище и сгьлбъ

МУЗЕЙ

на бждещия морски институтъ за наунчо и
стопанско изучване, въ първо време, на българ
ските морско и дунавско крайбрежия.
Въ заседанието на централния комитетъ на
21 декемврий 1921 г. (протоколъ № 22, точка 5) се
взе следното решение:
„Да се тури началото на „Морски музей", да се
помоли Варненското археологическо дружество,
временно, да открие къмъ музея си морски отделъ, догдето бждещигЬ нужди на Сговора про-
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време на европейската война>— инспекторъ на ар
диктуватъ морскиятъ музей да се развива само
тилерийските войски на кавказкия фронтъ. Въ
стоятелно".
Варна е живълъ отъ 1920 год. съ своята съпруга,
Варненското археологическо дружество, съ разсжщо съ пълно висше образование, като руски
решение на директора на държавната девическа
емигрантъ. Войната, ранитъ, операциитъ, емигра
гимназия, съ одобение на Министерството на на
цията и съвсемъ нехигиеническото му жилище въ
родното просвещение, отстжпи за морския музей
музея, причиниха преждевременната му смърть —
две отделения въ подземието на гимназията. Едно
23 юлий 1923 г. Което е направено досега въ мор
отделение въ северния жгълъ на гимназията,
ския музей съ незначителни средства — наредбата,
състоящо се отъ две стаи, въ които еж поместени
чертежи, планове, диаграми, постройката на „Мор
изящнигв модели, подарени отъ Н. В. Царя и
ското дъно" — се дължи на покойния Ал. Полу
други дребни предмети и отъ два коридора, единъ
бояриновъ. Следъ неговата смърть работата му
отъ които е приспособенъ за „Морско дъно". Вто
продължи неговата съпруга, която зае длъжрото отделение, по сръдата на северо-западната
ностьта пазитель на музея.
страна на гимназията, се състои отъ единъ коридоръ и единъ голъмъ салонъ, разд-Бленъ на две
Въ всичките отчети на Главното Управително
части; по-голъмата часть служи за миненъ и авиа~
Тъло на Б. Н. М. С. еж поместени и годишните
ционенъ отдъли, а малката часть за жилище на
доклади на музейния отдълъ.
пзителя на музея.
Музеятъ е разделенъ досега само на следнитъ
отдели:
Казанитъ помещения никакъ не отговарятъ на
I. Корабоплаване (надводно и подводно), съ
условията за единъ музей, поради подуподземното
163 предмети.
имъ влажно положение (по причина на влагата, от
II. Миненъ, съ 64 предмети;
*
дълъ „Птици" е билъ унищоженъ), недостатъч
III. Водолазенъ, съ 6 предмети („Морското
ното' осветление и ;издожението имъ къмъ
дъно", въ особено помъщение, направено презъ
странитъ, които почти презъ цълъ день не виж1924 год.);
,
датъ слънце. Затова е необходимо Б. Н. М. С, да
IV. Авиация, съ 27 предмета;
се погрижи часъ по-скоро за новото помъщение
V. Риболовенъ, съ 16 предмета;
на музея, защото инъкъ се рискува напълно да
VI. Общо-исторически, съ 219 предмета;
пропадне сжществуването му.
Всичко 495 предмета.
Тържественото откриване на Морския музей
Отдълъ „Птици" (18 предмета) е временно
стана следъ закриването на учредителния съборъ
унищоженъ, по нъмане сухо удобно помещение и
на Б. Н. М. С. въ Варна, на 20 май 1923 г., въ
необходими условия.
приежтетвието на представителя на Негово Вели
чество Царя, капитанъ-лейтенантъ Скутуновъ,
По-голъмо и по-определено значение доби
Негово Високо Преосвещенство Варненско-Преморскиятъ музей съ основаване на „Черноморски
славския митрополитъ Симеонъ, много гости, офи
наученъ институтъ", по инициативата на Главното
циални лица и конгресиститъ.
У прав. Тъло на Б. Н. М. С, което е имало предъ
Следъ освещаването и откриването на музея,
видъ и резолюцията на конгреса на славянскитъ
първата речь произнесе председательтъ на времен
географи и етнографи въ Прага. Конференцията за
ния централенъ комитетъ кап. I. р. Ив. Михаиловъ,
Черноморския институтъ, състояща се отъ пред
въ която изтънка нуждата отъ основаване на
ставители на научните институти и учреждения въ
музея, цельта и значението му, голъмите заслуги
страната, се откри на 21 февруарии 1925 г. въ
на Негово Величество Царя при основаването на
гр. Варна и се реши, на първо време, да се образува
музея, за Неговата морална и материална подкрепа
само времененъ ржководенъ комитетъ отъ 10 души,
и изказа благодарность на подържателитъ и дари
. въ който има представители на: Б. Н. М. С. (2), на
телите на новия музей.
Варненското археологическото дружество (1), на
Втората речь произнесе г. Скутуновъ, който
Биологическата станция (2), на Висшето търговско
поздрави инициаторите отъ името.на Негово Ве
училище въ Варна (1), на Рибарското училище (1)
личество Царя и пожела преуспъване на новото ви
и на търговско-индустриалните камари въ градосоко културно дъло.
ветъ Варна, Бургасъ и Русе (по \).
Възторжени пожелания се изказаха отъ предста
Морскиятъ музей отъ самото начало е посевителите на българската духовна култура, отъ дър
щаванъ отъ граждани, селени, местни ученици отъ
жавния университетъ, отъ природоизпитателното,
всички видове училища, екскурзианти ученици отъ
географското, ентомологическото и икономиче
цъла България, отъ други екскурзианти и конгреското дружества, отъ представителите на българ
систи, отъ войници и отъ летовницитъ за мор
ската войска, отъ запасното офицерство и подофиските бани отъ царството и чужбина.
церство, отъ търговския и индустриаленъ свътъ,
Негово Величество Царьтъ, съ Височайшата
отъ дружествата на инженеръ-архитектитъ и сръдЦарска фамилия, посети музея на 6 августъ 1923 г.
нитъ ' техници, отъ техниците при мина Перникъ,
и на 5 септемврий 1926 г.
отъ ловджийския, туристическия и колоездачния
Прегледъ на посетителитъ:
съюзи.
Въ първата година до 24. VIII. 1924 г. ок
5 000
Първитъ уредници на музея беха инж.-мичПрезъ 1924—1925 год. (до 1. VII)
„
4,000
манъ I р. о. з. П. Пампуловъ, мичманъ II р. о. з. ЦаДо края на 1925 год.
3,160
невъ, кондукторъ Джеферовъ и рускиятъ полковПрезъ 1926 год.
ок. 7,'оОО
никъ Ал. Полубояриновъ.
Презъ 1927 год,
7 000
Отъ самото начало за заведващъ и пазитель
Презъ 1928 год.
"
5,'000
на музея бъ назначенъ полковникъ Ал. Полубоя
Презъ 1929 год.
„
6 000
риновъ, въ лицето на когото музеятъ сполучи съ
Всичко до края на 1929 год. ок. 37Д60
истинска подготвена сила за неговия развой. Пол
За входъ и волни пожертвувания постжпиха:
ковникъ Александъръ В. Полубояриновъ е свърДо 24. VIII. 1924 год.
3,883 лв.
шилъ й археологическия институтъ въ ПетроПрезъ 1924—1925 год. (до 1. VII)
2,092 „
градъ, билъ членъ на архелог. общество въ сжщия
До края на 1925 год.
3,619 „
градъ, после секретарь на клона на императорското
На 6 септемврий 1926, при посещение
военно-историческо общество въ Варшава, а презъ '
то Си, Н. В. Царьтъ и Височайшата
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Царска фа1мйли-я подариха
3,000 „
Музеятъ и сега ще се намира въ началото на
Презъ 1926 год.
8,359 „
своето развитие. Въ събиране на предметитъ нъма
Презъ 1927 г.
6,815 „
и при днешнигЬ условия не може и да има опреде
Презъ 1928 год.
6,704 „
лена система и програма. Въ Музея се прибиратъ
Презъ 1929 год.
6,980 „
само предметите, които се подаряватъ, или които
Всичко до края на 1929 год. 41,452 „
еж "прибрани като непотребни, но съ историческо
значение, отъ складовете на морската и дунавска
Въ началото посещаването на музея бе безплатно, а после се определи таксата по 2 лева за
служби.
възрастни и по единъ левъ за учаща се младежь.
Подарените предмети еж почти изключително
Освобождавани еж отъ такса бедните ученици, де
отъ сръдата на морското офицерство. Държавцата отъ сиропиталищата, на инвалидитъ, учени
нитъ, окржжнитъ и общинските учреждения и ин
ците екскурзианти, конгресисти, войници и др.
ститути, търговско-индустриалнитъ камари, кул
Като истински покровитель и щедъръ даритурните, търговските и индустриалните сдружения
тель на младия музей, отъ самото му начало, се
и частни хора, съ съвевмъ незначителни изключе
явява Негово Величество Царьтъ. Най-скжлоценниния, оставатъ индиферентни къмъ идеитъ на Мор
те предмети въ музея — модели, върху подставския музей.
ки съ изящни стъклени капаци: параходътъ „Царь
Морскиятъ музей не може да се развива пра
Фердинандъ I", учебниятъ кръстосвачъ „Надежда",
вилно, съгласно изискванията на бждещия Черно
миноносецътъ • „Дръзки", параходътъ „Борисъ",
морски наученъ институтъ.
парната машина и тримачтовиятъ вътроходъ — еж
ПричинигЬ за това еж много. Нъкои отъ тъхъ
подарени, отъ Негоно Величество.
ние
изброихме
по-рано, но най-главните отъ гвхъ
Въ сбиркитъ на Музея има фотографии, отъ
еж две: липсата на парични сръдства и неудобното
които най-ценните еж:
влажно помъщение.
Портретътъ на Н. В. Царь Фердинандъ I, въ
До известна степень това трудно положение
морска военна форма (адмиралъ), снетъ върху ска
' би се поправило, ако се отстжпи за нуждите на Мор
листия черноморски брегъ, въ развалините на
ския музей една часть отъ зданието на Аквариума,
старата морска крепость Макрополъ, въ парка на
следъ като то се предаде на инстинския му стопаЕвксиноградския дворецъ. Върху портрета еж
нинъ
—• Софийския университетъ, който обещава
написани собственоржчно отъ Н. В. Царь Ферди
своето благосклонно съдействие по този въпросъ.
нандъ I следните исторически думи:
На край, Управата на Морския музей се обръ
„Българи,
ща къмъ всичкитъ фактори, които боравятъ въ
Обичайте морето,
областите, близки до целигв на музея и които мипазете вашигЬ брегове"
лъятъ
за българската културна съкровищница, да
Портретътъ на Негово Величество Царь Бо
се притекатъ на помощь на Морския музей, за да
рисъ III, въ военна морска форма и съ собственоможе той, въ новата десетгодишнина на сжщержченъ Неговъ подписъ, подаренъ на Мор. музей.
ствуване на Б..Н. М. С, да се въздигне върху истин
Портретите на падналите презъ войнитъ мор
ска здрава основа, въ всичките направления на
ски офицери: капитанъ-лейтенантъ Кир. Минковъ,
дейностьта си и съ това да оправдае голъмигЬ на
командиръ на минната рота, лейтенантъ Ляпчевъ,
дежди, изказани отъ всичките страни при търже
мичманъ II р. Мих. Миховъ, мичманъ II р. Дим.
ственото му откриване.
Светогорски мичманъ II р . Л . Антоновъ, кондукВарна, априлъ 1930 г.
торъ Д. Докузановъ.
ЕЗЕРОТО ВЪ ПЙРКЯ Н й МИНИ „ПЕРНИКЪ"

»*м*й
Направата на това езеро се дължи на председетеля на Пернишкия клонъ отъ Б. Н. М. С. инженеръ Радославовъ. На бръГ
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И. Л. Обрейковъ.

ПЛОВДИВСКИЯТЪ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
(По случай 10 год.- отъ основаването на Б. Н. М. С.)
Презъ тази година се навършвать десеть го
мателность екскурзиантитЬ имаха случая да изпидини отъ основаването на културно-просветната
татъ при силно развълнуваното море, на връщане
организация Български Народ. Морски Сговоръ,
отъ Цариградъ, на 27 августъ 1924 год. Поклонъ
ратуваща за културния, стопански и здравенъ напредъ неговата и тази на трагично загиналигв
предъкъ на страната ни. Замислена и откърмена въ
български моряци, паметь. Богъ да ги прости!
ср-вдата на група моряци, учени и общественици,
Турено здраво началото презъ 1924 год., дей
тази идея бързо се разрастна и въ скоро време об
ностьта на временното управително тт>ло се поде
хвана всички краища на България и днесъ, десеть
ма отъ редовно настоятелство, избрано на 16 окгодини следъ основаването й, тя брои около 5000
томврий с. г., а така сжщо и отъ настоятел
члена, организирани въ 40 клона и една централа въ
ствата презъ последующите години (състоящи
Варна. Макаръ че идеята за Морския' сговоръ се
се, съ малки изключения, отъ едни и сжщи хора,
роди край морето, тя бързо нам-Ьри отзвукъ въ
проникнати отъ желание и енергия за работа) и въ
вжтрешностьта на страната, гдето биде прегърната
резултатъ, презъ 6 годишното просжществуване
съ възторгъ отъ любителите на българското море
на клона, той е билъ винаги единъ отъ първите
и морската идея въобще, като чрезъ това се даде и
на организацията, назоваванъ съ право „стълбъ
по-големъ импулсъ на вдъхновителнитъ- и ратни
на Б. Н. М. С", като е постигналъ следнитЬ усп-Ьхи:
ците отъ горе, за да продължатъ съ още по1. Организационна дейность. Привлечени еж
големъ ентусиазъмъ започнатото д-Ьло и да го вообщо презъ разните години повече отъ 1500 плов
дятъ въ правъ пжть и до днесъ.
дивски граждани за членове на клона. Независимо
И понеже вжтрешностьта на страната, чрезъ
отъ записването на членове отъ града, работило се
множеството клонове и отделни членове, пръснати
е и за привличането на такива отъ близката и да
по всички по-голъми градове и паланки, даде гОле,мъ
лечна околность, впоследствие на което еж обра
д-Ьлъ за развоя и усп-БхигЬ, постигнати отъ Б. Н.
зувани клонове въ Станимака, Карлово, Панагю
М. С, смитаме, че не е безинтересно да се опише
рище, Борисовградъ и Бр-Ьзово, и представител
животътъ и дейностьта на единъ отъ най-мощните
ства въ с. с. Б-влоземъ, Кричимъ и Тополово. Три
клонове на организацията — Пловдивския, още
години наредъ еж били организирвани агита
повече, като се има предъ видъ погрешно схваща
ционни седмици, презъ време на които се е праната въ началото мисъль, какво идеите и далата
вло демонстрации съ лодки, манифестации, пръс
на Морския Сговоръ могатъи требва да интерекане на множество хвърчащи листове, статии изъ
суватъ и ползуватъ само крайбр-Ьжието и населе
вестниците, записване на членове и др. Клонътъ е
нието му — схващане, което отпосле падна извзелъ активно участие, съ свои делегати, и въ
цъло, следъ като се приложиха на Д-БЛО ТБЗИ идеи
всички конгреси на организацията. Изнесълъ е
и се видъ* грамадното имъ значение за целия ни
сжщо така единъ блъткавъ по уредба, внушителнарод-ь.
ность и съдържание' съборъ презъ м. юний 1926 г.,
завършенъ съ излетъ до. ХисарскитЬ бани. УреПловдивскиятъ клонъ се образува презъ
дилъ е две областни конференции, съ представи
м. януарий 1922 год., следъ една конференция при
тели на южно-българскигБ клонове.
окржжния управитель, последвана отъ сказка отъ
- морския офицеръ Буковъ. Но поради една или
2. Сказки. Словесната агитация на идеиитъ на
друга причина, клонътъ не можа да прояви ниБ. Н. М. С. е изразявана чрезъ множество и на раз
какъвъ животъ цъли две години, освенъ участието
лични теми сказки, изнесени отъ местни и външни
му, чрезъ свой делегатъ, въ учредителния конгресъ
лектори, а именно: презъ 1924 г. — 3 сказки, отъ
презъ 1923 год. въ Варна. На 22 мартъ 1924 год.
Г. Славяновъ; 1925 г. — 3 сказки, отъ: проф. д-ръ
петима членове на клона взематъ инициативата и
Консуловъ, д-ръ Недт>лковъ и мичм. Стоенчевъ;
свикватъ общо събрание, посетено отъ 22 души, въ
1926 г. — 11 сказки, отъ: проф. Иширковъ, Г. Сла
което се възобновява клонътъ, избира се ново
вяновъ, д-ръ Г. Петковъ, Ан. Разбойниковъ и Ив.
временно управително твло И се полагатъ осно
Юруковъ; 1927 г. — 7 сказки отъ: проф. Д.
вите на нова творческа работа. Подетата инициа
Илковъ, А. Разбойниковъ, Дим. Куртевъ, д-ръ
тива бива подпомогната и отъ главния секретарь
Ст. Кашевъ и Кс. Янковъ; 1928 г. — 5* сказ
г. Г. Славяновъ, който презъ м. априлъ с. г. посети
ки, отъ: проф. Д. Илковъ, и инж. Буневъ, отъ
града ни и държа 3 сказки за гражданството и уча
които 4 радио-кино сказки, съ демонстрации. Уре
щата се младежь. Следъ това управителното ГБЛО
дени еж сжщо така и 2 кино-утра, или всичко
на клона излезе съ огд-вленъ позивъ до граждани
29 сказки и 2 кино.утра, изнесени отъ 13 лектори.
те, въ който, като се обясняваха целигЪ и задачите
Освенъ това, уреждани еж сказки и въ Карлово,
ка Морския сговоръ, поканваха се да ги подкреПанагюрище, Пещера, Станимака, Борисовградъ и
пятъ, като се запишать членове на организацията.
Б-влоземъ, съ лектори отъ клона: Ан. Разбойни
Отначало измежду близки и познати, отпосле дей
ковъ, Ат. Георгиевъ и Ив. Кротевъ.
ностьта на управителното твло се разви съ бързи
3. Семейни срещи, вечеринки и др. За сближа
, крачки напредъ и въ резултатъ, следъ 4 месеца,
ване- и опознаване членоветЬ на клона помежду си,
членоветЬ на клона нарастваха на 357 човека.
както и за добиване на материални средства, еж
Презъ лътото на сжщата година се устрои и една
устройвани няколко семейни срещи и единъ веекскурзия по море до Цариградъ, съ парахода Киликолепенъ балъ на 28 мартъ 1925 год., които даде
рилъ (командуванъ тогава отъ злополучно заги
брутенъ приходъ 70,000 лева. Уредени еж сжщо
налия презъ м. м. декемврий въ Мраморно море
така и две голтлци лотарии съ скжпи предмети,
Н. Бабевъ), въ която взеха участие 80 членки и
които еж дали добри приходи, а сжщо така и едно
членове на клона. Тукъ е местото, членоветЬ на
градинско увеселение въ Борисовградъ, съвместно
Пловдивския клонъ да се поклонятъ предъ пасъ тамошния клонъ.
метьта на отличния български морякъ Никола Ба
4. Екскурзии. Презъ шестгодишния периодъ
бевъ, чието умение,лохватность. учтивости и кчиеж уредени и изнесени самостоятелно елч ••-•-•—
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екскурзии: 1924 г. — една до Цариградъ; 1925 г —
две: една до Цариградъ и една до Виена; 1926 г —
три: една до Цариградъ, една до Виена и една до
Цариградъ—Атина; 1927 г. — две: една до Цариградъ и една по крайбрежието; 1928 г. — една до
Цариградъ и 1929 г. — една до Цариградъ. Чле
нове на клона еж взели сжщр така участие и въ ор^
ганизирванитъ- отъ другите клонове екскурзии до:
Цариградъ, Виена, Египетъ—Палестина.
5. Колонии. Презъ 1926 г. се постави началото
на лт>тните морски колонии и всека година се изпращатъ въ Созополъ на едномесечно летуване
деца, нуждающи се отъ морско лечение и климатъ.
Пргзъ 1926 год. колонията е имала 45 деца; 1927 —
47 деца; 1928 год. — 56 деца и 1929 год. — 57 деца..
Презъ 1926 год. се взеха деца и отъ клоновете Ямболъ и Борисовградъ. Колонията има собственъ
инвентаръ за около 20,000 лева.
6. Воденъ спортъ. Презъ 1925 г. се направиха
по р. Марица първите демонстрации съ две лодкирусалки, изпратени за цельта отъ Варна. Презъ
1926 г. се турна началото на речния спортенъ легионъ, който първоначално броеше 15—20 човека,
а после нарастна на 60 легионери. Обученията от
начало ставаха съ военни понтони, а презъ 1927 г.
се набавиха вече 8 русалки и 2 гребни лодки шесторки. Систематическите обучения на легиона за
почнаха едва отъ м. мартъ 1927 'г., на р. Марица,
гдето презъ юний с. г. се направи едно състезание
на далечно гребане и издържливость. Построи се
-сжщо така единъ пристанъ и павилионъ за съхра
нение на ЛОДКИГБ, и съ това инвентарътъ на легиона
нарастна до 100.000 лева. Поради обстоятелството,
обаче, че р. Марица е пълноводна само презъ зим
ния сезонъ, най-неудобно време за воденъ спортъ,
управителното ГБЛО на клона насочи усилията си,
за да се сдобие съ широкото, удобно и готово
оградено, но ненапълнено езеро въ градината
,,Царь Симеонъ", което се напълни съ вода и Да
използува за легиона си и за гражданите — лЪтно
време за гребане и возене съ лодки, а зимно време
за пързаляне съ кънки. Усилията на управител
ното Т-БЛО се увенчаха съ успехъ и презъ м. мартъ
1928 год. общинскиятъ съветъ отпусна езерото на
клона, за съвместно използуване съ общината.
Веднага се започна постройката на красивъ пави
лионъ до самото езеро, който да служи за съхра
нение на лодките, за канцелария, продажба би
лети, гардеробъ и др. и за който се изразходваха
надъ 50,000 лева. Но тъкмо когато се проектираше
напълването на езерото съ вода отъ градския
водопроводъ, дойде злополучното земетресение
презъ м. априлъ 1928 г., което, разстроило стопан
ския и културенъ животъ на града, се отрази в
върху организацията ни. Предъ много по-големите
и належащи нужди, общината отложи изпълнение
то на задължението си да напълни езерото отъ
водопровода и съ това използуването му се от
ложи за известно време. Не усп-Ь сжщо така и
идеята да се напълни езерото съ помошьта на ин
сталираната помпа и артезиянски кладенецъ до са
мото езеро, тъй като поради строежа на градската
електрическа мрежа, временната такава на центра
лата „Вжча" бе вдигната и липсата на токъ изме
сти разрешението на въпроса за по-късно. Презъ
м. априлъ 1929 г., дейностьта' на управителното
ГБЛО се насочи наново къмъ напълването на езе
рото и съ помощьта на водата отъ градския водо
проводъ и тази отъ инсталираните за цельта два
артезиянски кладенци, езерото бе напълнено и на
15 май с. г бе пусната първата легионерска лодка
въ него На 30 юний с г., при масово стечение
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и официални лица, и при голема тържественость
се освети самото езеро, както и постройките около
него. Съ реализирането на тази инициатива, клонътъ има вече благоприятни условия за развитие,
както на водния спортъ, така и за насочване дей
ностьта си въ другите области на културна и ду
ховна дейность, които тр-Ьбва да продължи и
засили.
7. Материалното състояние на клона е било
винаги добро, освенъ презъ 1929 год., когато
се изразходваха големи суми за лодки, инстала
ции, артезиански кладенци и уредба на езерото.
Годишниятъ бюджетъ се е движилъ между
150,000—200,000 лева, а за 1929 г. е нарастналъ до
800,000 лева. Къмъ 1 януарий 1930 г. клонътъ има
инвентаръ въ лодки, постройки и разни движимости за надъ 400,000 лева, но има задължение къмъ
Г. У. Т. и частни лица около 230,000 лева, за които
се разчита, че ще могатъ да се изплатятъ въ скоро
време отъ приходите на езерото.
8. Инициативи, книжнина, подпомагания и др.
Наредъ съ преследването на непосредствените
свои цели, клонътъ е подпомагалъ и сродни ини
циативи и е вземалъ участие въ всички прояви на
културния, спортенъ и духовенъ животъ на града:
1) участвувалъ е въ почти всички народни и офи
циални праздненства; поднасялъ е поздравления
на спортни, научни, стопански, професионални и
др. конгреси и конференции; при освещаване на
знамена, чествуване благодетели и др.; 2) разпространявалъ е широко всички печатни издания на
организацията и частни лица, въ връзка съ целите
на Б. Н. М. С; издалъ е на собствени средства кни
гата „гр. Созополъ", който трудъ е подаренъ отъ
г. А. Разбойниковъ; сътрудничилъ е въ списанието
„Морски сговоръ" и въ мт>стни вестници; уреждалъ е изложба на художествени морски картини;
3) правено е демонстрации съ лодки въ Пазарджикъ; разучвано е размерите и дълбочината на
образуваното отъ земетресението езеро при с. Дуванджа, край р. Марица; поощрявани еж и подпо
магани излети на легионери съ лодки — отъ Пазарджикъ и Пловдивъ, до Свиленградъ по Марица;
4) морално е подпомогналъ и насърдчилъ строи
теля на модерните речни бани въ Пловдивъ, г-нъ
инж. Даракчиевъ; разучилъ е инициативата за по
стройка на закритъ басейнъ за плаване; подпома
галъ е материално иницативи за постройка на
лодки: русалки, гребни и моторни и т. н.
Описаната до тукъ обширна и разнообразна
дейность на Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С,
далечъ не изчерпва усилията, стремежа и положе
ния трудъ отъ управителните т-Ъла на клона, още
повече, като се има предъ видъ печалния фактъ
въ нашата обществена действителность, че всички
инициативи и д-Ьла се изнасятъ отъ няколко преданни и фанатизирани на делото хора. Но тази
дейность може да служи едновременно и за примЪръ на всички онези, които считатъ, че е доста
тъчно да си членъ въ една организация, за да си
изпълнилъ дълга си къмъ нея.
Имайки предъ очи направеното до сега отъ
Пловдивския клонъ, ние се ласкаемъ да втзрваме и
се надаваме, че всичко това ще служи за основа и
ржководно начало, както на бждещите управници
на клона, така и на гЪзи отъ другите клонове,
които съ още по-големи усилия ще продължатъ
далото на организацията, за да може тя въ деня
на 20-годишнината си да бжде поздравена съ
много по-големи успт>хи, както и съ двойно повече
членове и клонове въ страната.
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МОДЕРНИ РЪЧНИ БЯНИ КРЛЙ ПЛОВДИВЪ

Презъ 1929 година дружество Инженеръ Даракчиевъ и С-ие отъ Пловдивъ, на свои средства,
построи въ околностьта на гр. Пловдивъ, на дес
ния брътъ на река Марица, модерни речни бани,
състоящи се отъ водни басейни и песъчни пла
жове. Предметъ на предприятието е постройка и
експлоатация на летните бани — слънчеви и
водни и плавателно училище на р. Марица. За насъ
по-важно е училището и върху него искаме да
спремъ вниманието на четеца и това на българ
ската спортна младежь.
Баните, по своите размери и устройство, отговарятъ на световните норми, създадени отъ мо
дерния воденъ спортъ. Въ това отношение те с?н
първи въ Пловдивъ, първи въ България, първи на
Балканския полуостровъ. Такива бани за сега нъгма
още построени въ съседните намъ държави. ТЬхъ
човъкъ може да срещне само въ западните страни,
тамъ именно, кждето на водния спортъ се отдава
първенствуваще значение, кждето
водниятъ
спортъ се предпочита надъ всичко друго. Герман
ците първи еж съзнали големата роля, която
играятъ" баните и водниятъ опортъ въобще, и зато
ва тамъ се вижда едно надпреварване между градо
вете за постройка на бани, за устройване състеза
ния, за каляване на тълото, за бодрость на духа.
Да се плава е лесно, но да се плава модерно,
т, е. така, че да се добиватъ максимумъ ползи, това
е цело изкуство. Такова плаване най-добре може
да се научи въ стояща вода, тамъ, кждето нема голема съпротива, тамъ, кждето ржце и крака иматъ
задачата да държатъ телото надъ водата, безъ да
преодолЪватъ течения, вълни и пр. Безъ да от
ричаме ползата отъ всекакво друго плаване, ис
каме да подчертаемъ голямото значение на тия
първи за България бани, които требва и ще станатъ първия разсадникъ на модерното плаванеу насъ.
Окончателно баните ще бждатъ готови съ на
растването на нуждите. За сега, както е показано
на чертежа, еж построени утаителите за водата и
двта големи басейни отъ двете имъ страни. Ко
гато се построи всичко, баните ще представляватъ
чертежа, даденъ по-долу.
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2. Бзсеини за
1. Басейни
за прочистване
на водата,
отъ 4.Марица
плувци
- дълбоки.
3. Басейни
за децавземем
- плитки.
Басейни за скачане.
Ж .
заАиз2иване тълото. 6. Мъста за
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събличане съ»легла, а Мъста за паблюдение. 9. М4ста за скачане при
събличане ^ ^ ш „ ^ , й м 4 с т а за обучение при плаване.

Презъ първата си година банитъ бъха изпол-

на сезона къмъ сжщитъ се образува плавателна
група отъ около 25 човека. Интересътъ на пловдивци беше гол-Ьмъ. Тукъ еднакво идваха мжже и
жени, които макаръ и близко до реката, предпочи
таха банит-Ь, защото намираха чистота, удоб
ства и сигурность.
Частно за Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С.
баните еж една отъ най-голъмйгЬ придобивки,
каквито единъ клонъ може да има, още повече, че
самиятъ г. Даракчиевъ е единъ отъ дейните чле
нове на клона, че баните еж на разположение на
клона, че последниятъ нагажда своята дейность
съобразно условията, които банит-Ь чертаятъ и че
най-после между двете тия дружества сжшествува
здрава морална връзка отъ самото начало на за
почване строежа и до днесъ.
Като се иматъ предъ видъ задачигЬ, които тип
бани еж си поставили за разрешение, отъ една
страна, и съвместната дейность съ. целата органи
зация на Българския Народгнъ Морски Сговоръ,
отъ друга, безспорно е, че баните еж отъ много
голъмо значение за нашата организация. Сътруд
ничеството между баните и организацията, тъй
както го схваща самиятъ г. Даракчиевъ, съ когото
имаме възможность често да говоримъ, за въ бждеще ш.е се изрази въ подготвяне на първитт.
кадри по модерното плаване, като се взематъ мла
дежи отъ близкостоящитъ до вода клонове, които
кадри ще се задължатъ да устроятъ курсове въ
градовете, отъ кждето еж. По тоя начинъ ще се
обучатъ отделни членове, ще се обучатъ групи,
ще се обучатъ ц+ли клонове, а по-късно ще се
устроятъ състезания и съревнувания между гру
пите и клоновете, докато се стигне дотамъ, че н
на малка България се позволи да се нареди на
равно съ културните вече страни въ полето на
водния спортъ. Всичко това иска време, иска
трудъ, но затова пъкъ се вижда ясно, колко много
ш,е допринесатъ тия бани за развитието на най-по
лезния спортъ, колко енергия и постоянство ще се
зарегистриратъ.
Пловдивскиятъ клонъ е взелъ грижата и за се
зона 1930 година урежда неколко курса по пла
ване. Такива ще има за пловдивчани, за офицеритЬ
отъ гарнизона, за курсистите отъ Учителския институтъ и за желаещи отъ останалите клонове на
Б. Н. М. С. Въ желанието си да" се подбератъ хора,
предадени на физическото възпитание, отъ една
страна, и да се избератъ такива отъ близкостоя
щитъ- до вода градове, Пловдивскиятъ клонъ доста
сполучливо разреши въпроса, като се обърна къмъ
управата на Учителския институтъ, да даде 10 до
15 човека отъ историко-филологическия отделъ,
въ програмата на който влиза и физическото въз
питание, за този курсъ. Така, покрай всички
отрасли на физическото ьъзпитание, ще се пре
даде, изучи и усвои и модерното плаване, което въ
последствие ще се разпростре нашироко, докато
обхване по-голЪмъ кржгъ хора-плувци.
Тукъ му е местото да отбележи мъ, колко
много могатъ да допринесатъ у насъ баните въ
София и Кюстендилъ. Това еж два готови басейни,
кждето, при повече инициатива, биха се създали
сжщо такива групи и даже по-добри, защото ще
иматъ възможность да се обучаватъ и зимно
време, нтлцо, което въ Пловдивъ не може за сега
да се направи. Нека не ни се вижда чудно, че даваме мнение да се използуватъ минералните топли
бани за плаване. Въ странство вече има специални
топли бани за плаване зимно време. Това съ вре-

СТРЛНИЦЛ 34.

—= МОРСКИ СГОВОРЪ

ГОД. VII. БР. б

може би, ще се прибъгне до топлите басейни, как
вито, за щастие България има много.
Курсътъ ще бжде двегодишенъ, като първата
година ще се премине плаване на гърди и гръбъ, а
втората година — спасяване на давящи се. Цельта
на курса ще бжде не само да се обучатъ плувците
на плаване, но да стигнатъ до съвършенство и
даже да бждатъ първите българи-плувци. - Ето
защо се предпочитатъ младежи между 18—25 го
дини, а отъ института се взиматъ тия отъ първи
курсъ, които ще престоятъ <въ Пловдивъ 2 години
и следователно ще преминатъ и двата курса. Ржководитель е самиятъ инженеръ Даракчиевъ, който
се е специализиралъ въ странство 6 години и при
тежава дипломъ за това, заедно съ сребъренъ и
златенъ медали за спасяване на давящи се. Едничъкъ отъ България той е признатъ отъ друже«
ството на германскитъ плувци за майсторъ и инструкторъ по модерното плаване.

Пловдивскиятъ клонъ се е обърналъ къмъ
Главното Управително Тъло въ Варна, съ молба
да покани останалитъ клонове и най-вече тия отъ
Варна, Русе, Бургасъ, Ломъ, Вйдинъ, Ямболъ и
София, да изпратятъ по единъ или двама плувци и
ако това се осжществи, ще бжде отъ голъма полза
за самите клонове.
Като отбелязваме всичко до тукъ, ние поздравляваме инициативата на дружество Инже
неръ Даракчиевъ и С-ие, пожелавайки имъ успъхъ,
който, покрай всичко друго, най-много ще ползува
България. Дано . суровата наша действителности
изл^е всичката си щедрость и позволи да се оежществятъ замислените благородни инициативи.
Безъ да се съмняваме, тукъ на това мъсто изказ
ваме пожеланието, баните и организацията на
Морския Сговоръ да еж всъкога въ контактъ, тъй
както това е било досега, съ общи усилия се под
помага изграждането на здравото ГБЛО И мощния
духъ на България.

Съ настоящия брой на списанието, по слу
чай 10 годишния.юбилей оть основаването на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, изпра
щаме безплатно, ОТДЕЛНО приложенъ, портрета '
на Н. В. Царь Борисъ III — Царя на българить
— Върховенъ покровитель на нашата органи
зация. Снимката е направена миналото ЛБТО
на единъ отъ нашитв полицейски кораби.

Сказките били отлично изнесени и &1асово по
сетени.
Сжщия день', вечерьта, и следующитъ- два дни,
билъ прожертиранъ филмътъ: „Сражението на мор
ските титани". Въ резултатъ на тая пропаганда се
записали Много нови членове на Б. Н. М. С. и било
основано Риболовно д-во отъ 26 члена подъ пред
седателството на г Христо Маджуковъ, адвокати.
Ломъ. — На 13. априлъ «лонътъ ималъ общо
редовно годишно събрание, на което се прошвелъ
изборъ за ново Упр. тело, което се конституирало
както следва: председатель Д-ръ Никола Недковъ,
хирургъ; подпредседатели Д-ръ П. Жейковъ; се
кретарь свещеникъ Григорий П. Александровъ; ка
сиеръ Слави Н. Тодоровъ; домакинъ Йорданъ Н.
Новаковъ.
Пловдивъ. — Управителното Тъло на клона
възнамерява да разшири своята дейность въ цълия
окржгъ, съ цель да пробуди въ гражданството любовн къмъ морето и да" съживи околните клонове,
които еж ослабили своята дейность. Първото посе
щение е направено въ Карлово, а такива се проектиратъ за: Станимака, Т.-Пазарджикъ, Харманлий,
Кричимъ, Лъджене и др.
— Клонътъ, въ желанието си да популяризира
модерното плаване, устройва неколко курса презъ
настоящия сезонъ въ модерните речни бани въ
града, които ще се завеждатъ отъ г. Инженеръ Да
ракчиевъ. Курсътъ ще трае 4 месеца. По такъвъ начинъ клонътъ ще създаде първите си кадри по мо
дерно плаване, което е отъ големо значение за
организацията.
Павликени. — Секретарнтъ на клона г. Маринчевъ е предприелъ една обиколка на ОКОЛНИГБ се
лища, като е държалъ беседи на тема: „Нуждата
отъ Б. Н. Морски Сговоръ" —- неговитъ цели, сръдства и дейность, придружена съ светливи картини.
Посетилъ е: с. с. Градище, Бутово, Б-Ьла-Черква и
Сухиндолъ, гдето били отлично посетени.. Чрезъ
т*зи беседи той е усп*лъ* да повдигне интереса у
населението къмъ идеитъ на Б. Н. М. С. и да оси-

СЪОБЩЕНИЯ
ИЗЪ ДЕЙНОСТЬТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРО
ДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г. У. Т. — Членътъ отъ Упр. тъло на Софийския
клонъ г. Ангелъ Друмевъ — пом. на гл. иншекторъ
по физическо възпитание при -Министерството на
Народното Просвещение и представители на Б. Н.
-М. С. по водния спортъ въ конференцията за фи
зическо възпитание и въ Олимпийския комитетъ,
по молбата на Г. У. Т., обиколилъ на 8. и 10. априлъ
. гр. Вйдинъ и Орехово, гдето е държалъ беседа на
тема: „Водниятъ опортъ и неговото значение", при
дружена- съ диапозитиви.
Брезово.—• Клонътъ е ималъ годишно събрание,
на което е избрано настоятелство въ съставъ: пред
седатели . Никола . Кристовъ, адвока-гь; подпредедатель Ради Ив. Коларовъ; секретарь Дончо Р.
Йоновъ; касиеръ Андрей Ст. Ранделовъ. Контролна
комисия: Дълчо Ст. Додековъ и члзнове: Аврамъ
Радневъ и Петко Цветковъ.
Карлово. — На 20. и 21. III. г-нъ Илковъ, по по
кана на клона, е посетилъ града, гдето е държалъ
две сказки'на теми: „Животътъ на Тракия" и „Животътъ на Дунава", които били много добре по
сетени.
— На 7. априлъ клонътъ е билъ посетенъ отъ
Упр. гЬло на Пловдивския клонъ, гдето сжщия день
въ 4 часа, е имало устроено събрание на което го
ворили: подпредседатели г. Д-ръ Салчевъ на тема:
„Защо и какъ «потъна „Варна" и председателя г. Д.
Кургевъ. на тема: „Цели и задачи на Б. Н. М. С".
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гури организирането на детското морско летовище
на клона.
Сливенъ. — Старото Упр. Тъло на 29. III. е
дало отчетъ предъ общото събрание на членовете,
следъ което било избрано ново такова въ следния
съставъ: председатель Захари Измиревъ; секретарь
Борисъ Воденичаровъ; касиеръ Георги Стефановъ
и съветници: Атанасъ Николовъ и Ходоръ Ангьозовъ. Контролна комисия: Михаилъ Димитровъ,
Александъръ Динчевъ и капитанъ Василъ п. Ненчевъ.
П. П.
САХАЛИНСКА ЦЕНТРАЛНА ОПИТНА СТАНЦИЯ.
Временниятъ ржководенъ комитетъ на Черно
морския наученъ институтъ при Бълг. Нар. Мор
ски Сговоръ е получилъ съобщение, че презъ
1929 г. на островъ Сахалинъ (Япония) е основана
централна опитна станция, съ следнигЬ отдели:
1) земледелие, 2) скотовъдство и домакинство,
3) горско дело и 4) риболоветво. Управата на стан
цията моли за връзка и размъна на мисли и съ
чинения съ бждещия Черноморски наученъ инсти
тутъ. Адресътъ на централата е: ЗадпаНеп Сеп1га1
Ехрептеп! ЗШюп. Копита, 5а§ЬаНеп. Ларап.
С. Ч.
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Изплатилите вноската си и не получаващи
списанието, тръбва да провърятъ въ Управи
телното ТБЛО на своя клонъ, дали точниятъ
имъ и пъленъ адресъ, при това н е п р е м Ъ н н о

з а е д н о съ съответната вноска, еж изпра

тени въ Главното Управително ТБЛО въ Варна;
безъ това, естественно, Гл. Упр. ТБЛО не мо
же никому да изпраща списанието.
Редовно издължените членове предъ
своя клонъ, а отъ тоя последния — предъ Гл.
Упр. Тъло, ако не получатъ нькой брой отъ
списанието, веднага тръбва да съобщатъ за
това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр.
Тъло на Б. Н. М. С. въ Варна, ул. „Царь Бо
рисъ" № 6, като заедно съ това съобщатъ точ
ния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка
се изпраща повторно, само ако се съобщи за
това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получава
нето на следущната книжка.
За всъка промъна на адреса се съобщава
своевременно по сжщия начинъ, като се при
лага и 5 лв. за отпечатване на новия адресъ.
Тръбва да се помни добре, че най-често
к н и ж к и т Ь с е г у б я т ъ поради несъобща-

ване пълния и точенъ домашенъ ад
ресъ.

КЪМЪ ЧЛЕНОВЕГВ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ!
Неполучаващитв списанието ще почнатъ
да го получаватъ само следъ като издължать
членската си вноска за цЪлата 1930 година.

При адресъ,. даденъ въ учреждението,
дето работи абонатътъ, всъкога тръбва да се
разчита на изгубване на книжки отъ списа
нието. Винаги домашни ятъ адресъ е за пред
почитане.
ОТЪ ГЛ. УПР. ТЪЛО НА Б. Н. М. С.

ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ
АНГЛИЯ. На 27 май т. г., на местото на адмиралъ Меденъ е назначенъ за първи морски лордъ
и началникъна морския щабъ досегашниятъ ко
мандващъ Средиземноморския флотъ вице-ададмиралъ Филдъ. Намъетото на вице-адмиралъ
Филдъ, за командващъ Средиземноморския флотъ,
е назначенъ досегашниятъ командващъ Атланти
ческия флотъ, вице-адмиралъ Четфилдъ. За новъ
командващъ яа Атлантическия флотъ е назначенъ
досегашниятъ втори лордъ отъ адмиралтейството,
адмиралъ Ходжесъ. '
— Презъ-м. априлъ т. г. е правилъ пробни пжтувания новиятъ ескадренъ миноносецъ „Антони ,
единъ отъ последните отъ НОВИГБ ескадрени миноносци типъ „А" (1330 тона водоизмъетване четири
12 см. орждия и осемь 53 см. торпедни тржби). Юи
е развилъ скоростъ 36.3 морски мили въ часъ.
— Въ началото на м. априлъ т. г., въ време на
упражнени съ противоподводни бомби, е произлезълъ взривъ на ескадрения миноносецъ „Сепори ,
който се базира въ Хонгъ-Конгъ. При взрива еж
убити 3 моряка, а други двама били тежко ранени.
ФРАНЦИЯ. Въ новото правителство на Тардьо за морски министъръ е избранъ Дюменилъ,
който е управлявалъ това министерство презъ вре
мето 1923—1925 година. Новиятъ морски мини.
стъръ ще продължи политиката на непрестанното
увеличение на французеките морски сили.

— Презъ м. май т. г. еж завършили пробните
изпитания и еж влезли въ строя новите минни заградители „Касторъ" и „Полуксъ". Единътъ отъ
тЪхъ ще се базира въ Тулонъ, а другиятъ — въ
Брестъ. Тия минни заградители еж преправени
бивш^ руски кораби-ледосъкачи, носящи имената:
„Козма Мининъ" и „Илья Муромецъ".
—. Въ края на м. мартъ т. г. първата французска ескадра е произвела съвместни маневри съ
бреговата отбрана, армията и авиацията въ района
на. Тулонското пристанище. Презъ време на маневрите върху корабите отъ ескадрата били разпре
делени слушателите отъ Военната и Военно-морската академии.
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИТЪ СЪЕД. ЩАТИ.
Съгласно последния Лондонски договоръ, ще бждатъ изключени отъ списъка на флота линейните
кораби „Ута" и „Флорида", а линейниятъ корабъ
„Арканзасъ" Ще остане само като учебенъ корабъ.
— Първиятъ кръстосвачъ отъ „Вашингтонския
типъ" — „Салтъ Лаке Сити" е встжпилъ въ строя
презъ м. декемврий 1929 г. и е зачисленъ въ съ
става на разрузнавателния флотъ. Еднотипния
нему кръстосвачъ „Пенсакола" е встжпилъ въ
строя презъ м. мартъ т. г.
ИТАЛИЯ. На 27 априлъ т. г. еж спуснати на
вода четири новостроящи се кръстосвача и една
подводна лодка. Това едновременно спущане на
петь новостроящи се кораба въ единъ день се
счита като явна демонстрация по отношение на
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Лмеркканскиятъ кръстосвачъ „ПЕНСЯКОЛЛ". Водоизмъстване 10,000 тона. Скорость 32'5 порски мили въ часъ. Въоржжение: десеть 235 см. орждия. Ч»тире
12*7 см. и два* адесеть 3*7 см. противоаеропланни орждия ; шесть 53 см. торпедни тржби.

Франция и по отношение на останалите държави,
участници въ Лондонската конференция.
— Подводната лодка „Дей Дженейсъ" при
пробните изпитания се е потопила на дълбочина
122 метра. Това е новъ рекордъ на потопяване на
подводна лодка подъ водата.
ГЕРМАНИЯ. Отъ 1 януарий 1930 г. е влезла
въ сила новата организация на германския воененъ
флотъ, при което подразделението на флота се
прави само на основание тактическите изисквания,
а не въ зависимость отъ разпределението му въ
различните морета, както беше по-раяо. Поради
това, командващиятъ флота вице-адмиралъ Олдекопъ, който беше и командващъ дивизия ли
нейни кораби, е освободенъ отъ последната длъжность. За началникъ на дивизията линейни кораби
е назначенъ вицеадмиралъ Францъ. Началникъ на
разузнавателните сили е назначенъ контъръ-адмиралъ Гладишъ.
:— На мЪстото на изключения отъ списъците
на флота линеенъ корабъ „Елзасъ", въ края на
м. февруарий т. г. е влЪзълъ въ строя неотдавна
модернизирания линеенъ корабъ „Хановеръ".
— Английската преса съобщава, че известниятъ германски конструкторъ на подводни лодки
професоръ Фламъ, е изработилъ проектъ за нова
подводна лодка, която, споредъ него, превъзхож
дала, по отношение на скоростьта и въоржжението
си, всичките досега съществуващи подводни лодки
съ еднакво водоизместване. Елементите на новата
подводна лодка еж следните: надводно водоиз
мъстване 1554 тона; въоржжение— четири 15 см.
орждия и 6 торпедни тржби; надводна скорость 22
морски мили въ часъ; кулата, горниятъ подъ и
стените еж покрити съ 25—-30 м. м. стомано-нике-

лова броня; подводната лодка не се нуждае отъ
баластъ за обезпечение на устойчивостьта и въ мо
мента на потапянето. Споредъ този проектъ, под
водната лодка ще бжде снабдена съ новъ обра.
зецъ торпедо, по-мощно, отколкото сжществуващитъ до сега, както по отношение на скоростьта
си, така и по отношение на теглото на взривчатото
вещество. Тия торпеда нъма да оставятъ следъ
себе си никаква следа. Естествено, че поради огра
ниченията на Версайлския договоръ, този проектъ
ще си остане само на книга, тъй като Фламъ даже
нема право да построй единъ малъкъ моделъ отъ
тази подводна лодка.
ШВЕЦИЯ. Въ началото на м. мартъ т. г., въ
държавната корабостроителница въ Карлскрона е
спусната на вода новата подводна лодка „Улвенъ".
— Броненосецътъ за • брегова отбрана „Густавъ V" въ началото на 1930 г. е привършилъ мо
дернизацията си, направилъ съответнигЬ изпита
ния и влъзълъ въ. строя.
ТУРЦИЯ. Споредъ германски сведения, турскиятъ воененъ флотъ, който е на вода въ плаване,
има следния съставъ: 1) кръстосвачи — „Хамидие", който е учебенъ корабъ за морскигЬ юнкери
и „Меджедие" — учебенъ корабъ за доброволци
(юнги) и огняри; 2) флотилия отъ ескадрени миноносци, въ съставъ: „Беркъ-и-Сатветъ", „Пейкъ-иШевкетъ", „басра", „Самеунъ" и „Тасосъ"; 3) фло.
тилия подводни лодки, въ съставъ две подводни
лодки —• „Биринджи-унъ-ени" и „Икинджи-унъени" и матката за подводни лодки — влекача,,Разедъ", снабденъ съ апаратъ за водолазни работи
на голъма дълбочина; 4) дивизия миночистачи, въ
съставъ: „Нусретъ", „Интибахъ", „Селаникъ" и
шесть катера.
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— Презъ изтеклата година еж изключени отъ
състава на флота следните остаръли кораби: линейниятъ корабъ „Тургутъ-Рейсъ", ескадренигЬ
миноносци „Муавенетъ-и-Милетъ", „Нумуне-и-Хаметъ" и „Ядигаръ-и-Милетъ"; миноносцитв „Сиври-Хисаръ", „Драчъ", „Мусулъ", „Акъ-Хисаръ",
„Султанъ-Хисаръ" и „Юнусъ"; яхтите „Стамбулъ"
и „Галатея" и канонвркитЬ - лодки: „АйданъРейсъ", „Превеза", „Сакисъ", „Кемалъ-Рейсъ" и
„Иса-Рейсъ".
(Изъ „Морски Сборникъ", Ленинградъ, 1930 г.,
кн. 3—5; С. Н. И.).
Резултатътъ отъ нашия конкурсъ за морски
разказъ. Съгласно единодушното решение на жу
рито, първата премия отъ нашия конкурсъ за на
писване «а морски разказъ (3,000 лева) не е дадена
никому, понеже нито единъ отъ представените 22
разказа не притежава необходимите качества за
нея. Втората премия (2,000 лева), е разделена на
две равни части между авторите на разказите:
„Врагове" (отъ Кирилъ Христовъ) и „Обсадата на
Несебъръ" (отъ Фани Попова-Мутафова). Освенъ
това, свърхъ наградата, разказите ще бждатъ хо
норувани по установения редъ.
Журито е препоржчало да се напечататъ въ
списанието и следнигв разкази: 1) „Морска дисци
плина", съ мото „Пилотъ"; 2) „Игра на еждбата",
мото „Босфоровъ"; 3) „Срещу Никулденъ", съ
мото „Ветроходецъ", като се хоноруватъ на общо
основание. Относно разказите: „Синовете на мо- л
рето", съ мото „РопЮз Еихшоз" и „Лодкарьтъ", съ
мото „Приливъ", журито е взело решение да могатъ да се отпечататъ въ списанието само следъ
сполучлива преработка.
Подробности за резултата отъ конкурса вижъ
въ протоколите, отпечатани на страница 2 отъ
рекламните листове въ брой 5.
Останалите непремирани и неодобрени за печатъ разкази ще се запазятъ въ продължение на
два месеца въ редакцията на списание „Морски
сговоръ", а следъ този срокъ ще бждатъ унищо
жени. Желающит* да получатъ разказите си
обратно, да изпратятъ въ определения срокъ необ
ходимите пощенски разноски и точния си адресъ.
Отъ Редакцията
Търговскиятъ флотъ на Югославия за 1929 г.
е достигналъ на 315 хиляди тона, докато презъ
1921 г. е билъ само 124,600 бр. р. тона, т. е. за 8 го
дини той почти се е утроилъ. За последната 1У^9
година — търговскиятъ тонажъ на Югославия се е
увеличилъ съ 18,200 тона (1928 г. е билъ 296,800 т.).
Акционерниятъ капиталъ, вложенъ въ пара
ходството, се е увеличилъ само за . 1929 г. съ 21Ю
милиона динара*), т. е. близо съ 50%, като-цт,лиятъ капиталъ на югославянските параходни др\ жества вече надхвърля половинъ милиардъ динара.
Г. С.
Турскиятъ търговски флотъ обслужваше до
сега предимно своигв, турски, брегове. Напоследъкъ все повече се създаватъ нови външни линии,
така напр. нъколко малки параходни дружества засилватъ своигЬ рейси къмъ Гърция, Ромъния и
южна Русия. Между другото, те носятъ за руска
сметка вжглища отъ Южна Русия за Пирея. Дру
жеството „Сждъксаде" презъ 1929 г. е подържало
редовно седмично съобщение между Одеса и
Цариградъ. Само за последната година турското
параходство, отъ подобни пжтувания, има чиста
печалба отъ около 3 милиона турски лири**), а
*) Единъ динаръ е равенъ на 2.45 лева.
**) Една турска лира е равна на 65 лева.
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само отъ превоза на вжглища, за руска сметка —
300,000 лири.

г. с.
Разширение на държавната корабна служба въ
Ромъния. Държавното параходно дружество »5егукш1 МагШш Котап", което засега разполага съ
13 парахода, съ обща вместимость 32,000 бр. р. т.,
по нареждане на ромънското правителство, се на
гърби да уреди връзката между дунавските и
морските пристанища като свърже пристанищата
Браила и Галацъ съ Кюстенджа, та то тоя начинъ
да се засили и ускори пренасянето на стоки по ромънския Дунавъ. НужднигЬ за това приготовления
еж направени й може да се разчита, че пренасянето
на стоките ще "започне веднага съ откриването на
правилната товарна служба по Дунава.
Дружеството „5егасш1 МагШш Котап" има
засега три линии: всЬка седмица по единъ рейсъ
Кюстенджа—Цариградъ, всеки десеть деня по
единъ рейсъ Кюстенджа—Александрия, съ междин
но разтоварване въ Цариградъ и Пирея, и единъ
пжть въ месеца рейса Кюстенджа—Хайфа, съ меж
динно разтоварване въ Яфа. По всичките тия линии
досега се разтоварваха почти само ромънски мате
риали и произведения, понеже транспортътъ, който
идваше по Дунава отъ сръдна Европа, тръбваше да
се разтоварва отъ корабигЬ въ Браила и Галацъ,
следъ това да се пренася съ железницата до Кю
стенджа, гдето е нуждно още веднъжъ разтоварва
не и натоварване. Вследствие на това, значително
по-евтиниятъ морски пжть въ сравнение съ тоя по
железницата излизаше много по-скжпъ и грамадниятъ пжть по Дунавъ—Черното-море—Леванта,
не можеше да се използува.
Съ оежществяване новата реформа, когато
морскиятъ пжть Браила и Галацъ чрезъ Кюстен
джа стане като едно продължение на сжществуващитъ линии, нъма съмнение, че това ще даде
единъ импулсъ на дунавския транзитъ и може да
се приеме, че една значителна часть отъ експорта
на желъзото, строителния материалъ, машини,
дърва, книги и пр. отъ Унгария, Чехия, Австрия,
една известна часть отъ Полша и южна Германия
ще мине презъ водния пжть Браила—Галацъ—
Кюстенджа, за да се отправи къмъ Турция, Сирия,
Палестина и Египетъ. Споредъ сведения на ромън
ското министерство на съобщенията, въ чието ве
домство е „Зетсш! МагШш Котап" ще се уред»
и едно ново редовно директно съобщение между
Дунава—Леванта, до Портъ-Садиъ, даже и въ слу
чай че нъма достатъчно товаръ.
К. Ск.
Курсови сигнали въ мъгла. На 20 декемврий
миналата година рускиятъ капитанъ Ставраковъ е
държалъ беседа върху изнамъренитъ- отъ него на
чини за избътване катастрофи на море въ мъгла.
Досега много е работено въ това направление, но
всички начини, много или малко, еж се различа
вали отъ международните морски правила за пжтуване въ мъгла по море, затова не бе възможно
да се приложатъ на практика. „Яновага система"
напълно отговаря на изискванията на международ
ните морски правила за пжтуване по море въ
мъгла, затова много лесно ще може да се въведе
въ употребление.
Известно е, че за избегване сблъскване на
море въ мъгла, правилата изискватъ да се пода
ва съ парната свирка или сирена изсвирване дъл
го отъ 4 до 6 секунди, всъки 2 минути.
Принципътъ на „Яновата система" се състои,
накжсо, въ следното:
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Периодътъ между два сигнала ще се измерва
съ секундомеръ. Отъ този периодъ отъ две ми
нути ще се. напълни 60 секунди, а съ останалите
60 секунди, компасната роза отъ 360 градуса ще се
раздЬли на 60 и ще получимъ за встжа секунда
6 градуса. Напр., ако периодътъ между двата сиг
нала е 75 секунди (60+15), то корабътъ, който дава
този сигналъ пжтува съ курсъ изтокъ (90 градуса);
1 5 X 6 = 90 градуса. Отчитането на периода меж
ду двата сигнала може много лесно механически
да става, като стрелката на секундомера се вземе
като показатель на курса — отклонена отъ ком
пасната стрелка. Следователно, не може абсолютно
никаква гръшка да се предизвика отъ пресмятане.
Ако корабътъ пжтува съ курсъ югъ' (180 градуса),
тогава не остава нищо друго, освенъ следъ като е
далъ сигнала, да чака една минута, плюсъ 30 се
кунди и стрелката на секундомера ще му показва
курсъ югъ. За да се различава, че корабътъ сигна
лизира по „Яновата система", може по сръдата да
даде по единъ огклоненъ (допълнителенъ) сигналъ.
Поставянето въ действие парната свирка или
сирена, става автоматично, посртадствомъ електромоторъ, съ абсолютна точность, но не много
трудно става то и направо съ ржка, .като се гледа
на секундомъра. Електрсадоторътъ има приспосо
бление веднага да се нагласява споредъ дадения
курсъ.
На беседата еж се явили много спорящи, едни
отъ които еж били за, а други — противъ. Жела
телно би било, ако се направъха опити на нт>кой
воененъ корабъ, за да се видятъ резултатите на
практика.
Отъ досегашната практика е ясно, че съвсемъ
да се иабътватъ сблъскванията е почти невъзмож
но, ко затова пъкъ могатъ да се намаляватъ до
мишшумъ.
Ето защо, всъка нова система не требва да се
оставя безъ внимание, а основно да се проучва, да
се прилага на практика и въ последствие отъ ком
бинирането, може би, на нтжолко системи да се по
лучи начинъ, който напълно да отговаря на нуж
дите на корабоплаването, за да се намалятъ до минимумъ сблъскванията. Всички методи, които даватъ възможность да се определи курса на кораба,
тръбва да се взематъ подъ внимание. Отъ какво
голъмо значение за корабоплаването е определяне
курса на кораба, преди той да бжде виденъ, на
всъки корабоплаватель е известно; ето защо,
всЬка една система, която допринася за окончател
ното разрешение на тази проблема, е за адмириране
Варна, май 1930 г.
Д, Фурнаджиевъ
Новиятъ презокеански корабъ „Рексъ". Дру.
жеството „Навигационе Женерале Италеана" е поржчало въ корабостроителницата „Ансалдо" единъ
новъ голъмъ презокеански корабъ, съ следните
данни: дължина 269.50 метра, широчина 29.50 м.,
общо височина 37 метра, водоизместване 45,000
тона, машина 90,000 конски сили, скорость 27 шили
(50 километра) въ часъ. Котлите му ще даватъ
пара съ високо налътане, която ще движи особни
турбини, съ които движението ще се предава до
винтовете, посредствомъ особни проводници
(ангренажи).
Корабътъ ще бжде направенъ отъ особна сто
мана, която ще се запоява, като се използуавтъ
поуките отъ постройката на „Бременъ". Маши
ните му ще еж отъ най-новъ типъ. Разпределе
нието за пжтницигЬ ще е така удобно и красиво,
както на никой досега построенъ корабъ. Ще има
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400 луксозни легла, 280 първа класа, 300 втора,
400 средна, 900 трета, обаче, за третокласните
пжтници има отделни кабини.
Г. Панчевъ
На 16 февруарий т. г., при много тържествена
обстановка, еж били пуснати въ действие спе
циални машини, съ чиято помощь ще бжде изсушенъ най-голъммиятъ заливъ на Северно море —
Зюдерзее, който мие бръговетъ на Холандия. За
почнатите въ 1920 г. работи по изсушаването на
това огромно пространство вода се приближаватъ
къмъ края си, и въ историята на титаническата
борба на малкия народъ съ морето ще бжде впи
сана нова блъскава страница.
Като се започне отъ 15-ия въкъ, холандскиятъ
народъ упорито се бори съ морето, като педя по
педя си отвоюва отъ него земя. Обширнитъ тлъсти
пасбища, плодородните ниви, на които чужденЦИ-ГБ се любуватъ, когато преминаватъ презъ тая
страна, всичко това нъкога и доскоро е било мор
ско дъно или непроходимо блато. Отъ началото на
17-ия въкъ до сега, еж изсушени по този начинъ
повече отъ 375,000 хектара земя. Извършваните
сега работи, които ще бждатъ приключени презъ
1932 год., ще прибавятъ къмъ нея още 220,000 хек
тара, отъ които 20,000 ще бждатъ изсушени до
края на текущата година.
П. П.
Солунската свободна зона. Експлоатацията на
Солунската свободна зона е предадена напълно
отъ страна на френското пристанищно дружество,
на гръцката държава, респективно на пристанищ
ната комисия и пристанищната каса, които веднага
ще пристжпятъ къмъ изпълнение на предвиденитв
за разширение на зоната постройки, тъй като
френското дружество не изпълни своето задълже
ние до край. Тъзи постройки еж били необходимо
нуждни и предъ видъ неустойката на френското
пристанищно дружество, държавата е пристжпила
преждевременно къмъ ликвидиране привилегиите
на дружеството. Първата определена за изпълне*
ние работа е направата на единъ новъ басейнъ, съ
повърхность 250,000 кв. метра. Следъ това сжществуващиятъ кей ще се удължи, като му се пристроятъ още нови 1800 метра, която пристройка
ще обхване и създаде едно пространство отъ
400,000 кв. метра земна повърхность. Върху една
повърхность отъ 20,000 кв. м. ще бждатъ по
строени хангари, които ще притежаватъ всички
необходими за рационално прибиране и изнасяне
на стокигЬ (принадлежности и уреди.
Югославия. Интересите на югославянската
търговия съ Испания налагатъ едно бързо раз
витие на морскитъ съобщения между тия две дър
жави. Освенъ редовните югославянски корабни
линии къмъ Испания, формирано е едно испанско
параходно дружество, което ще притежава единъ
напълно внесенъ въ акции капиталъ отъ половинъ
милионъ пезети и ще се занимава изключително съ
корабоплаване. Новото дружество е наредило ре
довно корабни линии за директно съобщение
между пристанищата на Югославия и Испания.
Дружеството се нарича Согпраша Шврапо-Ли^ов1ауа 5. А. и ще има агенциите си въ испанските и
югославянскитъ пристанища.
Освенъ това, отъ 1 априлъ т. г., корабите отъ
дружеството „Югославянски Ллойдъ" въ Сплитъ
(Спалато) откриватъ една нова корабна линия
къмъ аржентинските пристанища. Съ тая нова
далъ сигнала, да чака една минута, плюсъ 30 селиния ще се помогне много на югославняския износъ на дървенъ материалъ, който има силната
конкуренция на Русия.
К. Ск.
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(Приключенъ на 15. VI. 1930 г.)
Антоновъ, д - р ъ Николай П. — „За морската авария" (Изве
Нешевъ, Ив. — „Заледяване морското ни крайбрежие" (Спи*
стия на Бургаската Търговско-индустриална камара,
сание на държавните железници и пристанища въ
год. XIV, брой 1 и др., Бургасъ 1930 г.)
България, г. III, брой 10, София III. 1929, стр. 289—291)
Андреевъ, Ст. — „Месемврийските черкви" (сп. „Нива",
Отчетъ на Главното Управително Те.чо на Българския На
год. II, брой 25, София 17. IV. 1930 г., стр. 8—10)
роденъ Морски Сговоръ, за състоянието и дейностьта
Бьолше, Вилхелмъ — „Чудесата на океанските бездни"
на организацията за 1929 г. Варна 1930 г.
(сп. „Природа и ловъ", год. IV, бр. 5 и 6, София 1930 г.,
Павловъ, П. — Секретарь на Б. Н. М . С. — „Нуждата отъ
стр. 119—120).
Български Народенъ Морски Сговоръ, неговите цели,
Въ крайморската изба — Разказъ. — (в. „Народенъ ратсредства и дейность". (Издание на Б. Н. М. С, Варна
никъ", год. I, брой 1, Варна 1 май 1930 г. — Отд-Ьлъ
1930 г., 22 стр., цена 5 лева)
„Морски ратникъ", стр. 3)
Параходътъ „Бременъ" на Северно-германския лойдъ —
Уеззаг, й. — „Ьа гопе де Рште" (Ьа Ви1гапе, УШ-ете
(Списание на държавните железници и пристанища вг
България, год. IV, брой 7 и 8, София I, 1930 г..
аппее, № 2010, 5оНа 8. IV. 1930, р. 1).
стр. 236—239)
Вариклечковъ, Ив. — „Съвременното състояние на ПОДВОД
Пашмаковъ, Зл. — „Морската дирекция и закона за корабо
НОТО дело", София 1930 г. (Военна библиотека № 63,
плаването" (в. „Варненски новини", год. XIX, бр. 2078,
издание на Армейския военно-издателски фондъ. стр.
Варна, 18 IV. 1930 г.. стр. 2)
116, цена 40 лева)
Пашмаковъ, Зл. —• „Функциите на Българското търгов
Врденъ спортъ —. „Състезанията на легионите при Мор
ско параходно дружество и службата на неговия дирекския Сговоръ" — (в. „Зора", год. XII, брой 3277, София
торъ" (в. „Варненски новини", година XIX, брой 2076
12. VI. 1930 г., стр. 4)
Варна 9. IV. 1930 г., стр. 2)
Германскиятъ флотъ въ Средиземно море— (в. „Отечество",
Пгшмаковъ, Зл. —> „Движението на параходите въ Бур
год. XI, брой 468, София 26. IV. 1930 г., стр. I)
гаското пристанище" — Статистически извадки и бе
Д. —• „Затварянето на Средиземно море" (в. „Отечество",
лежки — (в. „Търговско-промишленъ гласъ", год. VIII,
год. XI, брой 466, София 5. IV. 1930 год., стр. 4)
брой 1243, София 16. V. 1930 г., стр. 4)
Данчовъ, инж. Ю. —. „Дунавскиятъ пжть и значението му за
Пашмаковъ, Зл. — „Законътъ за корабоплаването". —
външната ни търговия" (Списание на държавните же
Нуждна ли е отделна морска дирекция. — (в. „Наро
лезници и пристанища, год. III, кн. 9, София II, 1930 г..
денъ ратникъ", год. I, бр. 3, Варна 2. VI. 1930 г., стр. 3)
стр. 242—246)
Поповъ, П. — „Субсидията на чуждите параходи" (в. „Наро
Движение на корабит* — Плуване по Черно море и Дунава
денъ ратникъ", год. I, бр. 4, Варна 16. VI. 1930 г., стр. 3)
презъ м. януарий 1930 г., по пристанища и знамена —
Ргтникъ — „За прехраната въ параходите. Практикуващи
(Месечни статистически известия на Главната дирекция
те се начини за прехраната на екипажите въ нашите
на статистиката въ царство България, год. XIX, № 1 и 2,
параходи" (в. „Народенъ ратникъ", год. I, брой 2,
София I. и II. 1930 г., стр. 20)
Варна 15. V. 1930 г., стр. 3)
Дунавскиятъ въпросъ въ миналото и настоящето отъ меж
Рг.тникъ — „За самообразованието на моряка въобще" —
дународно и национално гледище —• (в „Отечество".
(в. Народенъ ратникъ, год. I, брой 4, Варна 16. VI. 1930
год. XI, брой 468, София 26. IV. 1930 г., стр. 4)
год., стр. 3)
Дейностьта на Марсилското пристанище презъ 1929 г. (в-къ
Самойловичъ, Проф. — „Съ „Красинъ" презъ леденото
. „Търговско-промишленъ гласъ", год. VIII, брой 1234
море" (сп. „Български туристъ", год. XXII, кн. 4, София
София, 5. V. 1930 г., стр. 3)
1930 г., стр. 59—61)
Денизъ — „Бабекъ. не ще те видимъ вече" (в. „Народенъ
Стоянова, Ирина — „Желанието на моряка" (в. ..Народенъ
ратникъ", год. I., брой 2, Варна 15. V. 1930 г., стр. 3)
ратникъ", год. I, брой 1. Варна 1. V. 1930 г. — Отде.чъ
Дсревъ, Панчо — „Значението на нашето Черноморие за
„Морски ратникъ", стр. 3)
Цариградъ". — Изъ турските държавни архиви — (в-къ
Тевекелевъ, П. — „Новата ориентация въ търговската ко
„Зора", год. XI, брой 3260, София 19. V. 1930 г., стр. 2)
рабна пропулзация" (в. „Морски техникъ", год. I, бр. 6,
Доревски, Ж. — „Морска застраховка". — Английски мор
София 30. IV. 1930 г.. сто. 1)
ски законъ — (в. „Народенъ ратникъ", год. I. брой 3
Тракийскиятъ въпросъ и Беломорския ни излазъ отъ меж
Варна, 2. VI. 1930 г., стр. 3)
дународно национално гледище — (в. „Отечество",
Д. К, — Седмиятъ годишенъ съборъ на Българския Наро
год. XI, брой 467, София 20 IV. 1930 г., стр. 6)
денъ Морски Сговоръ" (в. „Слово", г. IX, брой 2397
Токмаксвъ, А. П. — „Българското търговско акционерно
София 14. VI. 1930 г., стр. 2)
параходно д-во и новиятъ му директоръ" (в. „Народенъ
,1. Р. — „Ьез гогсез пуагаиПаие еп Ви1§апе" (Ьа Викане,
ратникъ", год. I, брой 4, Варна 16. VI. 1930 г., стр. 1)
Флагъ адмирала — Сборникъ морскихъ расказовъ — Рига
УШ-ете аппее, № 2009, 5о«а 1930, р. 4).
1930 год. (240 стр., цена 85 американски цента). СборИлиевъ, АТ. — „Последните стихотворни сбирки на Ник.
никътъ може да се изпише отъ В. А. Вреде — Рига,
Ракитинъ" (в. „Миръ", XXXIV. брой 8969, София
5{ге1п1ск1 1е1а 5.
31. V. 1930 г., стр. 4)
Роите*, уке-атлга! О. с!и — „А ггауегз 1ез тегз. 5оиуеп)г
Кдшевъ, инж. Б. — „Търговското корабоплаване у насъ и
нашит* съседи" (Списание на държавните железници
сГип тапп" Рапз 1929 (Р1оп,цена 12 фр.).
и пристанища въ България, год. IV, бро 5 София X.
Фурнаджиевъ — „Панчо" — преводъ на разказъ — (в-къ
1929 г., стр. 142—147).
„Народенъ ратникъ", год. I, брой 4, Варна 16. VI.
Кжневъ, инж. Б. — „Самодействуващи сигнални светила въ
1930 г., стр. 3)
услуга на корабоплаването" (Списание на държавните
Хумовъ, А. П. — „Моряка и културата" (в „Народенъ рат
железници и пристанища, год. IV., бр. 7 и 8, София I.
никъ , год. I, брой 2, Варна 15.У. 1930 г., стр. 3)
. 1930 г., стр. 222—228)
„Българското село" — така е озаглавенъ единъ обеКъмъ нови хоризонти — (в. „Народенъ ратникъ", год. I,
мистъ томъ отъ около 700 страници, го.тЬмъ форматъ, из
брой 1, Варна 1 май 1930 г. — Отдъчтъ „Морски рат
дание на библиотека „Нашето село" въ София (Пощенска
никъ", стр. 3)
кутия № 135). Съ изящна корица, работена отъ художника
Кремаковъ, Ив. — „Насърдчение на нашето морско рибоБаджовъ и съ единъ отъ най-сполучливите до сега из
ловство" (Известия на Бургаската търговско-инду
вестни портрети на Н. В. Царь Борисъ III, този сборникъ
стриална камара, год. XIV, бр. 6, Бургасъ, 10. V. 1930 г.,
представлява наистина едно крулно явление въ нашата
стр. 1 и 2)
родна литература и първа по рода си справочна книга. Тя
Курорта при монастира „Св. Константинъ" (Варненски
е подразделена на три отдела, отъ които първиятъ съ
окржженъ вестникъ, год. XI, брой 2, Варна 10. V. 1930 г..
държа разни статии върху редица селско-стопански и кул
стр. 1)
турни въпроси; вториятъ е заетъ съ описание на всички
Катастрофата — Разказъ —• (в. „Народенъ ратникъ", год. I,
селища въ нашата страна, въ географско, историческо и
стопанско отношение, а третиятъ дава статистически
Р.яоча 2. VI. 1930 г., стр. 3)
—
данни за сжщите тия населени места (жители, домакинства,
1/^шНЬге йапз 1а Мег Нснге (Ьа Ви1даг>е, УШ-ете аппее,
орна земя, общински бюджетъ). Именно съ последните си
№ 2043, 5оПа 21. V. 1930, р. 1).
два отдела, тази книга се явява като единъ извънредно
Мпрковъ, Д. —. „Резултатите отъ Лондонската морска кон.
цененъ справочникъ за всекиго, който иска да познава
ференция" (в. „Народна отбрана", год. XII, бр. 1490
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сани всички села, где се намиратъ, кога еж основани, какви
еж жителигЬ имъ, съ какво се занимаватъ и пр. Изобщо,
дава се нагледна картина за особеностите на всЬко наше
место. Описанието следва по азбучния списъкъ на сели
щата въ страната по реда на окржзите и общините.
Авторите на този сборникъ, очевидно, еж имали голема емелость, като еж се заловили съ издаването на такъвъ единъ колосаленъ трудъ и сигурно е требвало да
преодоляватъ редица мжчнотии но все пакъ съ достойн
ство еж се справили съ трудната си задача. Те ое явяватъ
на време, да задоволятъ една нужда на нашето желание да
се запознаемъ по-добре съ нашите селища по брега на
морето и голЪмите реки, което съвпада и съ десетгодиш
ния юбилей на нашата организация.
Ние претюржчваме горещо тази голема, ценна и срав
нително ефтина книга (500 лв.) на всички наши членове и
сметаме, че тя е една необходимость за всички читални и
библиотеки.
С. Ч.
Я ТЛуеге 1в8 т е г 5 . ЗошгегНг й'ип т а г е п раг 1е У1се-ат1га1
ОагНп§ ай Роите!, Поп 1929. Цена 12 франка.
Командващиятъ французекия флотъ презъ време на
световната война, вице-адмиралъ Дартингъ дю Фурне, авторъ на неколко литературни трудове изъ областьта на
морския животъ, въ повечето случаи подписани съ псевдо
нима Габриелъ Хантемеръ, получилъ награда огь французската академия на науките, е издалъ втория томъ отъ
своите моряшки спомени, който засега периода на све
товната война. (Първиятъ томъ — Зоиуешг де диегге Й'ип
апн"га1 — обхваща периода 1914—1916 година).
Въ тази малка, но много живо написана книга, авторътъ се спира на всичките интересни и многобройни съ
бития презъ време на своите безконечни плавания по све
товните морета. Много ласкави думи се изказватъ по ад.
ресъ на руския флотъ и, въ частность, по адресъ на ескад
рата на адмиралъ Рождественский. Познавайки прекрасно
руския флотъ, авторътъ на книгата отбелязва както негоните недостатъци, така и достойнствата му.
С. Ч.
Получиха се въ редакцията ни:
Младъ туристъ, год. XIV, кн. 1—5, София 1929— 1930 г
Нашето дете, год. Ш, кн. 1—4, София 1930 г.
Народно стопанство, год. XXVI, кн. 1—5, София 1930 г
Стопански прегледъ и Домакинство, год. XVIII, кн 1 2,
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Списание на българското инженерно-архнтектно д-во,
год.
XXX, бр. 1—8, София 1930 г.
Илюстрация Светлина, год. XXXVII, кн. 1—5, София 1930 г
Звено, год. III, кн. 1—16, София 1930 г.
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Общинска автономия, год III. кн. 7—10, София 1930 г
известия нг Бург. търговско-индустриална камара, год.
XIII, бр. 40—45, Бургасъ 1930 г.
Здраве и сила, год. XXVI, бр. 5—7, София 1930 г
Природа, год. XXX, кн. 5 - 8 , София 1930 г
Български туристъ, год. XXII кн. 1—4, София 1930 г
Юридически прегледъ, год. XXXI, кн 1-5 София'1930 г
Македонски прегледъ. год. V, к н / А София 1929^- 9ЗД г
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Учителска мисъль, год. XI, кн. 4 - 8 , София 1930 г
ьългарско овощарство и градинарство, год. XI ' кн 1—4
София 1930 г.
Играй и пей, год. III, кн. 4—5, София 1930 г.
Техникъ, год. VII. бр. 8—10, Варна 1930 г
Училищен* прегледъ, год. XXIX, кн 1—*', София 1930 г
Светлина,
год. XXXVIII, кн. 1—5, София 1930 г
бл
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Рибарски прегледъ, год. I, брой 39, София 1930 г
Полезни съвети, год. IV, бр. 2—3, София 1929—1930 г
Читалище, год. VIII, кн. IX и X, София 1929 г.; год IX кн 1
София, 1930 г.
• •>
Списание на Физико-математическото д-во, год XV кн
1—8, София 1930 г.
Известия на офицерския спортенъ клубъ А. С. 23. гол I
бр. 1—3, София 1930 г.
Кооперативно дело, год. VII, кн. 1—4, София 1930 г
Българска мисъль, год. V, бр. 2—5, София 1930 г
Българска книга, год. I, кн 1, София 1930 г
Славянски гласъ, год. XXIII, кн. 4, София 1929—1930 г
Духовна култура, кн. 41, София 1929 г.
в. Македония, год. IV, бр. 906—1067, София 1930 г.
в. Знаме, год. V, брой 1—101, София 1930 г.
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в. Търговско-промишленъ гласъ, год. VII, бр. 1138»—1235.
в. Тракиецъ, год. VII, брой 269—283, Ямболъ 1930 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXXI, бр. 1—17, София 1930 г.
в. Съзнание, год. XXXII, бр. 26—52, София 1930 г.
в. Трибуна, год. XII, бр. 541—548, Нова-Загора 1930 г.
в. Технически гласъ, год. IV, бр. 76—85. София 1930 г.
в. Варненски новини, год. XIX, бр. 1970—2104, Варна 1930 г.
в. Бургаски фаръ, год. XIII, бр. 2319—2438, Бургасъ 1930 г.
в. Спортъ, год. VIII, бр. 306—319, София 1930 г.
в. Тунджа, год. XII, бр. 540—555, Ямболъ 1930 г.
Вестникъ на жената, год. IX, бр. 394—411, София 1930 г.
в. Отечество, год. XII, бр. 454—468, София 1930 г.
в. Кубратъ, год. V, бр. 1—3, София 1930 г.
в. Странджански гласъ, год. III, бр. 71—77, Василико 1930 г.
в. Русенска поща, год. IX, бр. 2638—2770, Русе 1930 г.
в. Препорецъ, год. XXXII, бр. 1—20, София 1930 г.
.в Дунавска трибуна, год. III, бр. 801—805, Русе 1930 г.
Варненски окр. вестникъ, год. X, бр. 26—40, Варна 1930 г.
в. Тетевенски вести, год. V, бр. 15—20, Тетевенъ 1930 г.
в. Народна камбана, год. V, бр. 1—5, София 1930 г.
в. Спортенъ прегледъ, год. VI. бр. 1—8, София 1930 г.
в. Варненски коренякъ, год. III, бр. 10—15, Варна 1930 г.
в. Подофицерска защита, г. XV, бр. 580—594, София 1930 г.
в. Славчнинъ, год. XVII, № 1—11. Варна 1930 г.
РогзсЬипдеп ип<1 Рог15сЪпНе, 6 'апгеапр, № 1 — 12, Вег
Нп 1930.
Мооской журналъ, г. III, № 1—4. Прага 1930 г.
Ьа Ви1§апе, УШ-сте аппее, № 1935 — 2009, 5оНа 1930.
Млади стражлр, год. I, бр. 5—8. Сплит 1930 г.
итгогтаНоп 5оаа1е5, Уо1. XXXIII, № 1—13; VоI, XXXIV,
№ 1—4, (лепете 1930.
ВиНеНп Ле 1а сЬатЬге <1е с о т т е г е ггапса18 еп Ви1аапе,
X аппее, № 96—99, 5оНа 1930
Ь'КаНа Маппага, Аппо XXI, № 1—7, Кота 1930.
Ядранска стража, год. VIII, бр. 1—4, Сплит 1930 г.
Зарубежннй морской сборникъ, № 7—9, Пилзенъ 1930.
Лидо51ау!а — Лидоз1оуеп5К1 Т и п г а т , еой. 41, Ьг. 1 — 5,
5рШ 1930.
1*'опеп* е* 1а Тспесо51оуаяше, Аппее III, № 1 — Рга§ца 1930.
Зрогпешса ргуод ри!оуап)а кг. тогпапсе и шозгхаппе уойе
(Кг1, МаИа, В1гепа та) 1929 1г(1ап)е Уаагапзке 51гаге,
5рШ 1930).
Списъкъ на населените места въ царство България, споредъ преброяването на 31. XII. 1926 г. (Издание на
Главната дирекция на статистиката, София 1930 г.,
стр. 116, цена 36 лева.
Резултати отъ преброяването на населението въ царство
България на 31. XII. 1920 г. По общини и населени
, места. XIII Окржгъ Стара-Загора. (Издание на Главната
дирекция на статистиката, София 1930 г., 135 ст., цена
240 лева)
Резултати отъ преброяването на населението въ царство
България на 31. XII. 1920 г. По общини и населени
места. XIV Окржгъ Търново. XV Окржгъ Шуменъ. (Изаание на Глав. дирекция на статистиката, София 1930 г.,
цена 245 лева и 125 лева)
Черноморско лето отъ Ник. Вас. Ракитинъ. София 1930 г.
(Четиво „Родна книга" №.5, Книгоиздателство „Ака
ция", 80 стр., цена 20 лева)
Резултати отъ преброяването на населението въ царство
България на 31. XII. 1920 г. — По общини и населени
м%ста. X. Окржгъ Плевенъ. XI. Окржгъ Пловдивъ. (Из
дание на Главната дирекция на статистиката, София
1929 г., две книги съ по 68 стр. и цена 130 лева всека)
Резултати отъ преброяването на населението въ царство
България на 31. XII. 1920 г. — По общини и населени
места. — XI. Окржгъ Русе. XII. Окржгъ София. (Изда
ние на Главната дирекция на статистиката, София 1929
год.; две книги, първата 75 леза, а втората 150 лева)
Движение на външната търговия на България презъ вто
рото тримесечие на 1929 г. — Вносъ и износъ — (Изда
ние на Главната дирекция на статистиката, София 1929
г., 72 стр., цена 90 лева)
„Покривътъ на света" — (Въ сърдцето на Азия) — отъ
Свенъ.Хединъ (Библиотека за самообразование, г. XV,
кн. 3, София 1930 г. Издатель Ст. Атанасовъ, уд, Неофигъ Рилски № 36)
Нова готварска книга — Библиотека на-жената № 5 — (Из
дание на „Вестникъ на жената", София 1930 г., цена
50 лева)
Уставъ на Българския рибарски съюзъ, София 1929 г.
Стенографнчески протоколи на XXXIV редовна сесия отъ
27 февруарий -до 12 мартъ 1929 г. Варна 1929 г.( Изда
ние на Варненската търговско-индустриална камара —
Варна 1929 г.)
Земледелска статистика за 1928 г. — Посеви и реколта —
София 1929 г. (Издание на Главната дирекция на ста
тистиката, 104 стр.. цена 180 лева)
Статистически годишникъ на Българкото царство, година
XX — 1928 г. София 1929 г. (Издание на Дирекцията на
статистиката)

ВАРНА
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ
НАЙ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу баните, сь първокласенъ ресторанъ и дансингь на открито.
Красиви околносгги. Разходки и екскурзии по сухо и по море до близкигв околностиг
както и до Цариградъ.
Всички видове спортъ и развлечения: театри, кинематографи, тенисъ клубъ, морски
тържества.
•
Големи музикални тържества въ началото нам. августъ съ участието на най-виднитъ
български артисти, презъ сезона гостувагь народниягь драматически театъръ и народната опера
Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева за легло. Частни квартири отъ 1200—45ООлева
лева за стая съ две легла за месецъ.

•*** • ^Мзлл
Объдъили вечеря въ първокласни ресторани отъ 40 — 60 лева. Въ второстепенни ресторани се получава здрава и изобилна храна на по-низка цена. Таблъ-дотъ отъ 100 —120 лв.
Лътовна такса и карта за цълия сезонъ 80 лв.
ТАКСИ З Я БЯНИТ-Б:
л ,.

'

1. С т у д е н и б а н и
2. Т о п л и

,] класа к а б и н а 10 лева

30
20

бани
Басеинъ .

. 15

Отъ 15 юний до 15 септемврий лътовницигв се ползуватъ съ 2 5 % намаление по българскитъ държавни желъзници. Увеселителни влакове презъ м. м. юлий и августъ.
Бюрото за летовници при общината въ приморската градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава всички сведения и настанява летовниците на квартири безплатно.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗЯ ВСИЧКО ДО БЮРОТО ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.

С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е " О Главното управително тъло на Българския Народенъ Морски Сговоръ презъ 1929—1930г.
•
- Фото К. Я. Терзистоевъ — Варна; 2) Г. Славячовъ — Десеть години; 3) Председателитъ на
Главното управително тъло на Бълг. Нар. Морски Сговоръ за 10 години (1920—1930); 4) Сава Н. Ивановъ — Бъл
гарска морска книжовность; 5) Управителното тъло на Софийския клонъ отъ Бълг. Нар. Морски Сговоръ; 6)
Д-ръ Ял. Недълковъ — Морски детски лътовища у н а с ъ ; 7) Управителното тъло на Варненския клонъ отъ Б. Н.
М. С; 8) Управителното тъло на Русенския клонъ отъ Б. Н. М. С; 9) Д-ръ Я. Ярнаудовъ — Нашата морска поезия
следъ 1920 год. и грижата на Б. Н. М. С. за н е я ; 10) Управителното тъло на Габровския клонъ отъ Б. Н. М. С ;
11) Управителното тъло на Видинския клонъ отъ Б. Н. М. С; 12) Б. Н. С. — Морскиятъ ни риболовъ в ъ послед
ните 10 години; 13) Управителното тъло на Ямболския клонъ отъ Б. Н. М. С; 14) П. Пампуловъ — Кратки све
дения за развитието на водния спортъ у н а с ъ ; 15^ Управителното тъло на Павликенския клонъ отъ Б. Н.
М. С; 16) К. Ш. — Морскиятъ музей; 17) Езерото въ парка на мина Перникъ; 18) И. Л. Обрейковъ — Пловдивскиятъ клонъ отъ Б. Н. М. С; 19) Управителното тъло на Бъло-Слатинския клонъ отъ Б. Н. М. С; 20) Управи
телното тъло на Василиковския клонъ отъ Б. Н. М. С; 21) Я-въ —Модерни ръчни бани край П л о в д и в ъ ; 22) Официаленъ о т д ъ л ъ ; 23) Морски новини; 24) Морски книгописъ.

МОРСКОЙ ЖУРНАЛЪ
Ежемесечликъ — издание на Каютъ-компанията на руските морски офицери въ Прага '
Редакторъ: М. С Т А Х Е В И Ч Ъ
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