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Члена отъ Русенския спортенъ легионъ Николай Нлексиевъ, при съдейст
вието на легионерите Дим. Ив. Петелковъ и Хар. Николчевъ е построилъ
една лодка типъ „Русалка". Съ тая лодка тримата легионери еж пропъту
вали разстоянието Видинъ—Русе (295 клм.) за 30 часа и 37 минути, съ пре
стои 73 часа и 45 минути,

*!?***|*|01

Вести изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ
На поднесените поздравления по случай но
вата година Н. В. Царя, е благоволилъ да отговори
съ следната телеграма:
Петръ Стояновъ*
Председатель Морски Сговоръ
Варна
Благодаря отъ сърдце вамъ и на членоветтъ
на Морския Сговора за добришгь пожелания, които
ми отправяте за новата година. На всички желая
щастие и благополучие пргзъ тая година.
Царьтъ.
Телеграмата отправена до Н. В. Царя е сле
дната :
По случай новата 1928 година поднасямъ на
любимия нашъ Върховенъ покровитель най-искргни
благопожелания, като молимъ Всевишния да да
рува на Ваше Величество здраве ихила за да прудължаватъ все тъй мждрз да наирхвлявате държав
ния корабъ и водите Родината кьмъ в*е по-щаст
ливи бмднини.
Петъръ Стояновъ
Председатель Мирски Сговоръ.
Г. У. Т. — Варна има сведения какво Н-БКОИ
ОТЪ клоновете еж събирали отъ учениците чле
нове на Б. Н. М. С. и отъ легионерите по-голъми
отъ предвидените отъ събора вноски. Г. У. Т. об
ръща внимането на Управителните тъла на кло
новете върху горното и настоява въ никой слу
чай да не се взематъ по-вече отъ предвидените,
а именно: за учащи се и легионери (съ списание
то) 70 лева изцъло за Г. У. Т. и само за легио
нери — 20 лева изцъло за клона
Г. У. Т. е поканило Уважаемия г-нъ Г. Петковъ да обходи нъкои отъ клоновете на Б. Н. М.
С. и чете беседи, на която покана г-нъ Петковъ
се отзова и отъ 16.11. т. г. ще почне обиколката
си съ маршрутъ: Шуменъ (16 и 17); Горна-Оръховица (18); Свищовъ (20 и 21); Ловечъ (22); Плъвенъ (23 и 24); Червенъ-Бръгъ. (25); Враца (26);
Ломъ (27) и Видинъ (28).
Темите на г-нъ Петковъ еж:
1) Течното гориво въ мореплаването и бор
бата за неговото завладяване;
2) Солунъ като пристанище на Македония;
3) Проблемость за Тихия океанъ и4) Проблеми изъ световното мореплаване.
Спортния отдгълъ при Г. У. Т. е въ преговори
съ нъколко чужди фирми за спортни лодки. Об
разците отъ такива вече се разучватъ отъ спорт
ния отделъ на Г. У. Т. и скоро удобрения и при»
етъ типъ ще се изпрати на клоновете. Въ бждеще всички легиони ще се снабдятъ само съ едно
типни лодки.
На Г. У. Т: е предложенъ единъ филмъ отъ
морски характеръ съ около 1500 метра дължина.
Понеже условията не беха износни, предложение
то е отхвърлено,

Тази година екскурзията до Египетъ и Пале
стина ще се урежда отъ Софийския клонъ, къмъ
когото следва да се адресиратъ всички, които би
ха желали да участвуватъ въ нея. Паралелно съ
нея Софийския клонъ урежда екскурзия и до Лтонъ.
Като непроявяващи никаква дейность се зак
риха клоновете въ Котелъ и Панагюрище.
София. Организирваните отъ клона всека
ежбота бзезди въ'салона на Чиновническото Дру' жество еж отлично посещавани. Въ ежбота на 21
януарий т. г: е говорилъ учителя отъ 111-а Софий
ска гимназия г-нъ Николовъ на темп „Добровникъ".
На 2 9 с . , м . ; е говорилъ г-нъ Чилингировъ за Доб
руджа съ връзка съ морето.
Секретгрл на клона г-нъ Манчо Димитровъ. е
избрачъ за гоедстзвите/.ь на Б. Н. М. С. въ олим
пийския ..омитетъ.
Урежцанигго нз ктората учителска чаучка
конференция, придружена съ-екскурзия по Чер-'
номорското крайбрежие, е възложена на" Софий
ския клонъ.
Въ изпълнение на начертаната му отъ Со
фийския клонь програма, г-нъ Димитъръ Илковъ
посети некои клонове въ провинцията и е челъ
сказки. Така, прочетени еж следните сказки;
1) Въ Видинъ „Живота на Дунава". •
2) Въ Ямболъ (две сказки) „Живота на Чер
но море и Горна Тракия".
3) Въ Стара-Загора (три сказки) „Живота на
Черно-море", „Живота на Дунава" и „Живота на
Горна Тракия".
4) Въ Варна (две сказки) „Живота на Черно
море" и „Живота на Дунава". '
Навсекъде сказчикътъ е билъ посрещнатъ ра
душно, не само отъ членовете на клона, но и отъ
гражданството, което е останало възхитено отъ ху
бавите сказки на г-нъ Дим. Илковъ.
Предстоящи еж сказки въ Търново, Шуменъ,
Русе, Плевенъ, Червенъ-брегъ, Бела-Слатина, Дупница, Перникъ,' Ломъ, Пловдивъ, Борисовъ-градъ
и Хасково.
Секретаря на клона Г-нъ Манчо Димитровъ,
е посетилъ клоновете Бургазъ и Ямболъ, кждето
се "е срещналъ съ членовете на Управителните
тела и е конфериралъ съ техъ относително дей
ностьта на клоновете.
Варна. — Клона е далъ традиционния си
балъ, на 4.11. т. г. въ салоните на Военнич клубъ.
Резултата е напълно задоволителенъ.
Поржчаните отъ клона две осморки за спортнич легионъ еж вече готови.
На 26 януарий 1928 год. г-нъ Кр. Кънчевъ
отъ името на Б. Н. М. С. чете беседа въ учени
ческото кино — ;,Българина и морето".
• Павликени. — Клона е уредилъ на 4.11. т. г.
традиционната си вечеринка. Резултата въ пропа
гандно и материално отношение е задоволителенъ.
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Въскресений.

НА МОРСКИЯ БРЪГЪ.
Обичамъ те, море!
Обичамъ твоигЬ безкрайни далнини,
кждето погледа замира въвъ прехласъ,—
обичамъ ТЪМНИГБ, кристални дълбини
и шепота на МОНОТОННИЯ ТИ гласъ.

Обичамъ твоя пусгь, безграниченъ просторъ:
тамъ трепетна душата въвъ тихъ възторгъ нъ
и стене, — катъ изъ своя съкаше затворъ
да се изтръгне иска и съ безкрая слъй.
Обичамъ те море!
Обичамъ те когато съсъ вой и бесенъ ревъ
на своя въченъ се нахвърляшъ врагъ,
и се разбивашъ въ сълзи на безсиленъ гнъвъ
въ твърдьта на свъседния, каменъ бръгъ.
Обичамъ те най-вече въ тиха, лунна нощь,
кога въ вълшебство тънатъ твойтъ бръгове,
кога въ омая спи стихийната ти мощь,
и лекъ зефиръ огвява тръпни блънове.

когато кобно мачтитъ скриптятъ
и кораба се люшка и играй.
Наоколо катъ гладни зверове,
настръхнали, талазитъ ревагъ,
и странни писъци и гласове
изъ тъмните ме дълбини зоватъ.
А въ тихъ презнощенъ часъ звезди безъ брой
оглеждатъ въ тебъ брилянтено лице,
и мамещи сирени, тъменъ рой,
простиратъ бели, призрачни ржцъ.
Обичамъ те море!
На твоя пъсъчливъ, безплоденъ бръть
цъвти на мойтъ детски спомени цвътътъ,
и шепне въ тъжния, неспиренъ бягъ
на твоите бранове — на прежни дни гласътъ.
Бургазъ, 1923 г.

Тогазъ русалки плаватъ въвъ златнитъ води
и феи шумолятъ. въвъ шубрака до менъ, —
далечъ се чуй любовна пъсень да трепти,
трепти и въ моята душа чаровенъ бленъ.
Обичамъ те и въ зноенъ, летенъ день,
когато жежка мараня слихти,
и на бръта, обнажена безъ св+знъ,
на дъва гъвката снага трепти,
Когато, воленъ, въ хладнитЪ вълни
се бързо надалеко понеса:
подъ мене ужасъ, бездни, дълбини, —
надъ мене безкрайность, сини небеса.
Обичамъ те, когато в ъ дълъгъ пжть
ме корабъ носи къмъ незнаенъ край:

Моментъ отъ състезанията между морски тЪ и рЪчни
спортни легиони въ Видинъ на 19.У1П.1927 год.
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Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ

Б. Н. М. С. И БЪЛГАРСНОТО РИБОЛОВСТВО
Поспеднитъ години у насъ често се пише вър
ху политика!а, която държавата требва да усвои
по отношение морското риболовство. За целите на
Б. Н. М. С. това е ецинъ вьпросъ огъ първосте
пенно значение, загова ще се опитаме да му дадемъ
едно правилно освъгление, като отбележим ь и дейностьта на Б. Н. М. С. въ това отношение.
Къмь създаването на морско риболова во може
да се върви по няколко пжтища, въ зависимоаь
отъ целите, които се преследватъ. Якосъ него ние
целимъ преди всичко изваждането на по-вече и поефтина риба за облекчаване прехраната на насе
лението, ние щ е изберем ь онъзи ПЖТИ ца, които
най пръко водятъ къмъ тази цель. Но чр^зъ мор
ското риболовство може да се преследва 1Ъ и други
цели. Чрезъ него можемъ да съзпадемъ моряшки
кадри, пофьони за други задачи; можемъ чрезъ
него и да опашемъ брега съ рибарски селища.
Можемъ да преследваме едновременно по-вече огъ
една отъ горнитв задачи; тогава требва да ги подредимъ споредъ степеньта на тъхната важность за
насъ. Какъ е поставенъ този въпросъ за насъ, бъл
гари 1Ъ?
За всеки, който що-годе е запознатъ съ онъзи
дълбоки причини, които извикаха на животъ и Б. Н.
М. С. нвма съмнение, че първата задача, кояго има
д а изпълни нашето морско риболовство, е да даде
възможность на по-вече българи да се заселятъ край
бръга, каго намиратъ и прехрлната си въ морето.
Ние тр-Ъбва да дадемъ предимство на всички сред
ства, които ще спомогнатъ да стане нашия морски
бръгъ по скоро чисто български бръгъ. гл това
значи, че тръбва да дадемъ най напредъ предим
ство на онези форми на риболовство го, които ще
ангажиратъ по възможность по-вече хора въ про
изводството. Чрезъ такова рибарство ние бихме въ
значителна степень постигнали и втората цель:
създаване единъ постояненъ изворъ на моряци за
нашия търговски и евентуално воененъ флотъ, за
щото историческия опигъ доказва най-добре, че
именно риболовците представляватъ най-надежцния
моряшки елеменгъ. Наистина, при такова едно зана
ятчийско тъй да се каже" риболовство не се по
стига максимално производство, както при инду
стриалното риболовство, но всепакъсе допринася
значително за обогатяване народното стопанство и
облекчаване прехраната на населението.
Остава да дадемъ отъ българско гледище една
преценка и на другата цель на риболовство го: изваж
дане повъзможность по-вече, максимумъ риба отъ
морето. Отговорътъ е я.енъ. До колкото постига
нето на тази цель нъма да бжде въ ущърбъ на
пързитъ поменати цели — създаване риболовци и
заселване брьта — ние можемъ да се стремимь и.
къмъ нейното реализиране; въ никакъвъ случзй
обаче не бива да жертвуваме първигв две цели,
за постигане на третата. Съ други думи казано,
ние требва да се стргмимь да развиемъ и модер
низираме на 1 напредъ нашето занаятчийско рибо
ловство; (^а^адъ с ъ него, до колкото условията за
неговото развгиие позволяватъ, ние мо-кемъ да съз
дадем ь и индустриално риболовецо, чоезъ което,
пр1 влагане гопЪми капитали, се извчжца мчо о'
риба* съ мапко работни р^це. Ние жйвЪ±мь въ века'
на капитала и не.ще можемъ да отбвгнемъ пла
сирането му и въ тази область. Его за д о предпоч

тително е предварително да се проучатъ условията
и своевременно да се канализира, тъй да се каже,
развитието на индустриалното риболовство. Тргъбва 0а се позволи създаването на такова индуст
риално риболовство, което нгьма да задуши зана
ятчийското. Отъ друга страна самото индустри
ално риболовство тръбва по възможность съ време
да добие български колоритъ.
Тр-вбва да признаемъ, че нашата държава,
която едва последниГБ години, посгь натиска на
критиката, почна да проявява интересъ къмъ риболовството, никога не е имала една ясна политика
въ това отношение. И затова о<ъ голема полза
бвха настояванияга и предупрежденията на Б.Н.М.Свъ връзка съ риболовегвого. Трвбва да се радваме
че, въпрвки нъколкого критични моменти, до сега
не се направи нъкоя сжщестаена погрешна стжпка въ развитието на нашето риболовство. То тръг
на взче въ единъ, макаръ бавенъ, но безспоренъ
пжть на напредъкъ.
Много енергия изразходва Б. Н. М. С , за да
подпомогне инициативата на покойния организаторъ на Б. Н. М. С. кап. Серафимовъ за създаване
на Рибарското училище в ь Созополъ, което вре
менно за сега се пом-вщвва вь Вз.рна. То даде вече
три випуска рибари, които се впуснаха въ морето
да търсятъ тамъ хлъба си. Каква мила картина е
да види човъкъ ГБЗИ млади българчета смело да
гребатъ изъ морскитъ вълни!
,
Рибарското училище страда отъ единъ сжщественъ недостатъкъ, който трвбва часъ по скоро
да отстрани. Тамъ за сега се учатъ децата само на
старото, завещано ни още оть турцигчз, риболов
ство. То, разбира се, ще си остане. Обаче учили
щето трЪбва да научи СВОИТ-Б питомци и на мо
дернизираното риболовство: гребната лодка ще се
допълни и съ моторния в-втроходъ; къмъ досегашНИТ-Б мрежи да
се прибавятъ дънните и пре
градните вертикални плаващи мрежи, поставяни
далечь отъ бръта. Дано този пропускъ бжде поскоро поправенъ!
Б. Н. М. С. може да се радва на плодовегв
отъ своята помощь на рибарството и въ друго от
ношение. Чрезъ неговото и на негови членове застжпничество и чрезъ помощьта на прозорливи дър
жавници, можа да се махне по голъмата часть отъ
най тежкия товаръ, който тежеше върху риболовството: непоносимите данъци. Отъ две години насамъ данъчното облагане на риболовството е све
дено до едни размЪри, каито позволяватъ вече не
говото разаитие.
Б. Н. М. С. бдеше въ всички случаи, когато
можеше да се засегне нашето рибарство, за което,
за съжаление, никой отъ официалните места не
полагаше искрени грижи. И затова пакъ Б Н М С
трЪбваше да се намЪси по въпроса за настаняването
на бвжанцит-Б рибзри. За тъхъ не бъше предви
дено нито оземляване, нито заемъ, защото били
пропуснати въ закона за трудовите земледълски
стопанства. На делегацията на Б.Н.М.С., която с е
яви предъ г-на Директора на тъзи стопанства д а
го моли да стори възможното за оземляването к
кредитирането на бъжанцитъ рибари, последния
и а Г . „Яи УТКИ8 ра аЛНН еО : а' 3 аб^ М еа Н е В Ъ П Р ° С Ъ з а н а с т а н и
1»Г- г
"
^ « " ч и т ъ рибари не сжществува. Оьвсемъ отзивчиво се отнесе къмъ молбата
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Сушене на чирузи при Масления носъ.

на Б. Н. М. С. м-ръ председателя, обаче Дирекцията
на бвжанцитъ въ продължение на нъколко месеца
не можа да намъри даже време да приеме делега
цията, въпреки, че б ъ уведомена за това и отъ
самия м-ръ председатель. Съ болка тръбва да кон
статираме, че единъ чужденецъ, представителя на
Обществото на народитъ, г. Шаронъ, прояви поголъмъ интересъ къмъ исканията на Б. Н. М. С. и
даде своята подкрепа за тъхното реализиране. Той
прие отъ Б. Н. М. С. списъцитъ на рибари тъ-бъжанци и направи зависящето отъ негова страна за
отпускане заемъ за тъхъ. Пакъ съ болка обаче
тръбва да съобщимъ, че следъ това отъ българска
страна се потърсиха формални причини, за да може
да се съкрати числото на рибаритъ бъжанци, кои
то ще бждатъ подпомогнати. За да бждемъ пообективни, тръбва да поменемъ, че по-кжсно деле
гацията ня Б. Н. М. С. има среща лично съ г-на
Директора за бъжанцитъ и остана съ впечатлението,
че недоразуменията ще бждатъ отстранени и че
необходимото за бързото оземляване и обзавеждане
на бъжанцитъ-рибари ще бжде направено. Дано
надеждитъ на Б. Н. М. С , който бди, не бждатъ
напраздни!
Българското риболовство се намираше предъ
голъма опасность, когато въ Народното събрание
биде внесенъ законопроектъ за риболовната кон
цесия „България", за която бъ известно, че пред
ставлява английско предприятие. Б. Н. М. С. не бъше
безусловно противъ всвкакво индустриално рибо
ловно предприятие, но законопроекта съдържаше
такива тежки клаузи, че т ъ биха -аправили невъз
можно развитието на националното ни рибо говство. Въренъ на своитъ принципи, Б. Н. М. С. обър
на вниманието на г. г. народнитъ представители
върху необходимостьта отъ едно основно ревизи
р а н е на законопроекта. Искреннитъ аргументи на
Б . Н. М. С , койго не се ржководеше отъ никакви

Фотог. Г. Цапевъ 1924 г.

лични побуждения, бидоха оценени и парламента
при второто четене прати законопроекта въ архивата.
По този начинъ живия 1Ъ интересъ, който проя
вяваше Б. Н. М. С. къмь развитието на морското ни
риболовство, даде своите резултати. Но намесва
нето му по-активно въ нашия животъ не можеше
да не извика и неудоволствието на известни сръди
и личности, които се почувствуваха засегнати.
И започна кампанията най напредъ отъ страна
на онези, въ ржцетъ на които десетки години стое
ше риооловството и които почти нищо не сториха
за него: двамата началници на Бюрото по рибар
ството — проф Д ръ Т. М^ровъ и Гр. Грозевъ. Въ
една своя книга*) тъ не могатъ да удържатъ ненавистьта си къмъ Б. Н. М С. и пишагъ следното:
яС/ьщо и на Б. Н. М. С. не може да се възложи
никаква надежда при засилването на риболовното
стопанство. Фактически какво представлява той ?
Б. Н. М. С. е една любителска (V. н)
организация,
задачата на конто е оа насаои у българина любовъ къмъ морето. Тази организация се състои оть
хора съ най хетерогенни професии. Ней не само, че
й липсва компетентно1П1Ьта, но тя е и единъ неотговорень факт^ръ Несъмнено е, че не е нормално,
гдето тя (организацията) си е присвоила компе
тенцията, безъ и при това да е отговорна, да чер.тае насокитп> въ р13в тието на ония стопански
отрасли, които и.чатъ каква да е връ^кл съ морето.'
Ясно. Членоветъ на Б. Н. М. С. еж нъщо като
любителитъ на марки или събирачитъ на кибри
тени ку!ии, които имагъ дързостьта да се изказватъ по въпроси отъ изключителната компетентность на двамата „специалисти". Тръбва наистина
да съжеляваме, че единъ професоръ и единъ н-къ
*) Чеономоргкчятъ ни риЯоловъ въ връзка съ пр^учванет му • тъ холачдското риболовно д-ство „Ноогдерлихтъ"
София 1ь27 гд.д. (Стр. 10).
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на риболовството еж останали толкова назадъ отъ
своето време, за да нвматъ понятие отъ' онъзи
назрвли национални нужди, които родиха Б.Н.М.С.
Не съмъ опълномощень да говоря отъ името
на организацията. Билъ съмъ о5аче единъ отъ
онъзи, на коиго Б. Н.М. С. е възлагаль задачи въ
връзка съ риболовството, затова считамъ за уместно
да дамъ нъкои осввтления, твърде поучителни за
българската действителность.
Б. Н. М. С. винаги е избвгвалъ да засяга лич
ности, защото неговата цель е била по-висока. Та
кова бъ и поведението му по въпроса за повдига
нето на риболовството. Това обаче менажиране на
личноститв, които носеха огговорность за лошото
състояние на риболовството, биде схванато като
слабость и т е почнаха да атакуватъ Б. Н. М. С : интересътъ, който проявяваше той къмъ риболовст
вото бвше вече опасень за твхното спокойно без
грижие и позната минала бездейность. Сега, следъ
туй предизвикателство, ние се виждаме принудени
вече да говоримъ открито известни работи, които
инъкъ никога не бихме засегнали.
Десетки години, в ь ржцетъ на двамата поменати
господа, риболовството се инспектираше все отъ
София: и Дунава, и Черно море, и Бвло море,
когато бъ наше. Отъ риболовството се б в създала
една синекура за неговитв уредници. Пръвъ БНМС
повдигна въпроса: инспекторигв по риболовството
да си отидатъ по районите, защото оъше срамота
да се управлява риболовството на Дунава, Черно
море и Бъло море отъ отдвлни чиновници, които
стоеха все въ София. Следъ многократнитв настоявания на Б. Н. М. С. най сетне ГНЕЗДОТО се раз
тури : инспекторите по риболовството днесъ еж
вече въ районите си. Това „престжпление" на
Б. Н. М. С. спрямо риболовството, неговитв двама
началници никога не ще му простятъ.
Б. Н. М. С. се намъси по въпроса за рибар
ското училище
то се създаде. Намъси се по
въпроса за данъчнитв облагания на риболовството
— тв се облекчиха. Намъси се за облекчаване
участьта на бвжанцитв-рибари — тв получаватъ сега кредитъ и земя. Намъси се по въпроса
за гибелната риболовна концесия
тя не биде
приета. По всички тъзи въпроси, дето виждаме да
се е направило нв до сжществено за риболовството,
двамата началници на сжщото пасуваха. И вмвсто
да бждатъ благодарни, че една обществена орга
низация и нейни отделни членове се живо интересуватъ отъ риболовството, т в незаслужено хвърлятъ укори върху Б. Н. М. С., че „не билъ компетентенъ", не тръбвало да се мъси въ твзи ра
боти. Наистина, ако не бвше Б. Н. М. С , кой знае
дали щвхме да имаме рибарско у-ще, идеята за
което излвзе пакъ отъ хора на Б. Н. М. С; нвмаше да имаме данъчни облекчения, настаня
ване и кредитиране на бвжанци. Щвхме да
' имаме една чужда концесия, която означаваше
кръстъ на нашето родно риболовство. Но въ Со
фия началницитв по риболовството щвха да си
рахатувать, необезпокоявани отъ никого. ИдилияГ
Но понеже сторените хубави двла оть БНМС
се окачествяватъ като проява на некомпетентность,
нека чуе българския читатель нвщо и за „компетентностьта" на двамата обвинители на Б. Н. М. С.
„Компетентни" еж защото и двамата еж били пра
щани отъ държавата да следвагъ по риботовствого: лесовъда, г. Грозевъ по рвчното риболовство
въ Русия, г-нъ Моровъ по морското—въ Германия.
Безъ да е видвлъ нвкога съ очитв си модерното за-
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падно-европейско риболовско, безъ да е прочелъ,
даже литературата по него, г. Грозевъ говори съ
голъма важность по въпроса въ връзка съ мор
ското риболовство. Г-нъ Моровъ п ъ к ъ н ъ к о г а е
билъ пратенъ отъ държавата да се специализира
по морското риболовство въ Германия. Сведенията
обаче говорятъ, че той е работилъ на хиляда ки
лометра далечъ отъ морето готвейки се за своята
бждаща академическа кариера. Това, разбира се,
не му попречи да се афишира като „специалиегъ" по морското риболовство и да отказва на
другигЬ правото да говорятъ по тези въпроси. Въ
случая за насъ е най важно следното. Яко г. Мо
ровъ, кой го е чувствувалъ влечение къмь акаде
мическата кариера, а не къмъ морското риболов
ство, не бъше заемалъ като степендиантъ или като
н-къ на риболовството дълги годиии тъзи места,
държавата щвше да намври и. подготви лице,
което щеше да се посвети на българското рибо
ловство и то нвмаше днесъ да бжде въ състоя
нието, въ което го виждаме.
Много е интересно поведението на двамата
началници на риболовството по въпроса за рибар
ското у-ще. Напоследъкъ, по случай пристигането
на първия български рибарски корабъ „Перуяъ*
г-нъ Грозевъ оповести въ пресата (в. „Миръ" отъ
б дек. 1927 г.), че не другъ, а Рибарското бюро
било най напредъ замислило и създало Рибарското
у-ще, като се възползувало отъ проекта на нъкакъвъ си белгиецъ. По-дръзка неистина човвкъ
мжчно може да си представи. Идеята за създаване
у-щето принадлежи на покойния ратникъ на БНМС
кап. Серафимовъ. Още въ 1915 год. (в. „В. Извес
тия, брой 77) въ една статия той писа: „Като
имаме предъ видъ индеферентностьта на българина
къмъ морето и че дебелото дърво мжчно се пре
вива, мислимъ, че насаждане обичь къмъ морето,
превиване българските склонности отъ хлвбопашество къмъ рибарство и морячество, тръбва да
се почне отъ най-ранна възрасть. Едно отъ сред
ствата, които споредъ насъ биха дали добри ре
зултати, е следното:
Да се създаде професионално риболовно учи
лище, въ форма на морско риболовно сиротопиталище, издържано отъ държавата и т. н."
Презъ време на последната война, въ единъ
позивъ за конституиране на сегашния Б. Н. М. Г .
се чертае програмната работа на бждащата орга
низация, дето като една отъ целитв на Б. Н. М. С.
се поставя „Създаване на практическо рибарско
училище за сираците отъ войната и децата на ин
валид итв".
Веднага следъ свършване войната покойнигь
Серафимовъ подготви и организира Рибарското
учили д е . Но дойде Ньойскиягъ договоръ, споредъ
който сжществуването на у-щето къмъ Военното
ведомство ставаше невъзможно.
По необходимость трвбваше готовото вече
. училище да се прехвърли къмъ м-вото на земледвлието. Последното назначи една комисия за ус
тановяване неговата организация. Г-нъ Грозевъ даже
не влизаше като членъвъ комисията. Никашвь проектъ на ншакьчъ белгиецъ не биде разгледанъ оть
комисията, даже името на подобенъ човгькъ не се
помена.
Но, може да се възрази, че пъкъ г. Моровъ
е спомогналъ за създаване на училището. Въ по
менатата комисия г-нъ Моровъ тоже не влизаше.

Год. V. Брой 2

Морски Сговоръ

Наистина, той бъ н-къ на Рибарското бюро презъ
когато се пропагандираше идеята за съз
даване у-щето. До КОЛКО обаче при тази си власть
г-нъ Моровъ е спомогналъ или пречилъ за създа
ване на Рибарското училище; сждете сами отъ
собственитъ му думи (статията му „Нашата рибо
ловна политика", печатана въ кн. 4 год. VII на
списанието „Горски прегледъ") „Азъ пакь твърдя,
не нашето морско риболовно училище въ Варна
нлма да изкара хора годни за самостоятелна ловитба на риба въ морето, а хора съ голгьми пре
тенции за чиновници. Не по тоя пжть се е развилъ морския риболовъ въ странство. Неговитгь за
дачи, както се формулираха напоследъкъ въ вестиацитгъ, ся. пусто фразьорство".
Сега навърно въ Васъ не остава съмнение,
че следъ г-на Грозева, заслугата за създаване на
Рибарското у-ще се пада още и на г-на Морова...
За щастие, действителностьта опроверга г-на Мо
рова по единъ блъстящъ начинъ: до сега у-щето
е дало трй випуска ученици и словомъ нито единъ
не е станалъ чиновникъ, всички порятъ морскитп
вълни.
Казахме, че Б. Н. М. С. винаги е отбвгвалъ
дв засяга въпроси, свързани съ отдълни личности.
ГОДИНИТЕ,

»*«.
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На нашитъ неджзи по въпроситъ за морето и Ду
нава ние сме гледали като на нъщо неизбъжно въ
миналото, което именно извика на животъ нашата
организация. По въпроса за риболовството обаче
лицата, върху които тежатъ най-много грехове за
днешното му състояние, го прекалиха: тъ поискаха
да заставятъ Б. Н. М. С. *да се откаже отъ своя
дългъ, искаха отъ него да мълчи по тъзи въпроси,
за да продължава идилията на бездейностьта въ
тази сбласть. И това ни застави, въпреки нашето
желание, да кажемъ работи, които по-добре би
било да останъха въ архивата на миналото.
Има за насъ и една безспорна поука отъ тази
история. Тя е следната. Когато Б. Н. М. С. бе въ
периода на организация, нему само ржкоплъскаха.
Щомъ мина въ периода на активна намеса въ на
шия общественъ животъ, всичко гузно у насъ, кое
то можеше да бжде засегнато, почна да гледа на
криво нашата организация и да търси средства да
я уязви. Това не бива да ни смущава. Нека бждемъ
чисти предъ себе си, предъ Б. Н. М. С. и смъло
да вървимъ напредъ, за да се чувствува въ нашия
общественъ животъ все по-силно влиянието на но
вата струя, която ние вливаме.

/•

Разбиваща се вглна. Варна 1925 г.

Ф_т. К. В. Терзисгоевъ.

В. Поповъ.

НУРОРТНА ВАРНА ВЪ ЦИФРИ.
Цифригв, които по-долу даваме за лвтовницигв на Варненския курортъ презъ сезона на 1927
год. съставляватъ задоволителенъ резултатъ, както
за общинската управа, като най важенъ факторъ
за повдигането на градътъ въ курортно отноше
ние, тъй и за Български Народенъ Морски ( говоръ,
като неуморимъ ратникт въ пропагандата за опоз
наване на българина съ родното море и съ благодатитъ му.
- Ние нъма да се спираме върху всички ония
технически условия, които още пречатъ за увели
чаване числото на лътовницитъ и за превъзмогва
нето на които общинската управа полага грижи;
обаче ще подчертаемъ общата констатация, че
Варненския курортъ, тъй щедро облагодетелствуванъ отъ природата, нелишенъ и отъ постижения
отъ човъшка ржка и разумъ, добива широка известность не само въ предълйтъ на Царството, но
м въ странство и заслужено се таксува, като единъ

немащъ равенъ на себе си на Балканския полуостровъ морски курортъ.
Въ странство живо се интересуватъ отъ Вар
ненския морски курортъ и, ако чужденциттз можа
ха да намърятъ удобствата, съ които се отличаватъ
курортитъ на западъ, тъхното число нъмаше да
бжде толкова, което статистиката ни отбелъзва, а
много по-голъмо.
Нека се надъемъ, че всички призовани по
дългъ и доброволно да действуватъ за повдигане
то до заслужена висота на Варненския курортъ
фактори и общественици ще се въодушевляватъ
отъ желението да бжде курорта такъвъ въ истин
ската смисъль на тая дума: удоволствие за здра
вите, лечебна станция за нуждающитъ се отъ морелъчение, училище на българина за опознаване
съ морето и източникъ на материални блага за
общината и за Варненското гражданство, което въ
едно или друго отношение обслужва лътовницитъ.
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Ето, впрочемъ, числото на лътовницитъ презъ
сезона на 1927 год.
А. Отъ България. Регистрирани по подадени
курортни бюлетини и по отдълни списъци (монастиря Св. Константинъ, офицерскит-Ь, ученически,
учителски, скаутски и пр. колонии), както и по бе
лежки отъ гарата за неподали курортни бюлетини,
всичко 18,525 человъка, отъ които 16,509 отъ градове
и 2016 — отъ села. По редовно подадени курортни
бюлетини еж регисфирани 12,788 ч. отъ градоветъ
и 1530 отъ селата.
Презъ миналата 1926 год. редовно регистрира
ните летовници еж 12454 ч., отъ които 9061 отъ гра
дове, 2952 огъ села и 468 отъ странство.
По нъкои отъ по-голъмитъ градове лътовни
цитъ еж разпредЪлятъ:
1) Ссфия
5622 ч. срещу 4034 презъ 1926 год.
2) Русе
1155 ч.
„•
972
,
.
„
3) Шуменъ
-926 ч.
567
„
„
4) Габрово
287 ч.
„
334
„
„
,
5) Плъвенъ
572 ч.
„
51> „
„ „
6) Г.-Оръхов. 316 ч.
„ 3 8 3
„ ' „
7) Пловдивъ
403 ч.
„
496
„
„ „
8) Търново
328 ч.
,
475 - „
„ „
Заслужава да се отбележи, че презъ текущатз
1927 год. по-малките градове и пс-малкитъ села
еж изпратили по-вече летовници, отколкото ми
налата година. Това е признакъ, че интеръсътъ
къмъ морето нараства навсъкжде.
Б. Отъ България. Не регистрирани (които не
еж престояли по вече отъ 7 дни и не подлежатъ
на курортна такса) 16240 ч., отъ коиго 14248 отъ
градозе и 1992 оть села.
Въ числото на не регистрирани(ъ влизатъ:
1116 ч. отъ близките до града села, които, ако
и да еж престояли по-вече отъ 7 дни, предпочитатъ да не се регистриратъ за да не плащатъ ку
рортна такса, която е по-голъма отъ ж. п. такса;
разнитъ ученически, спортни и др. екскурзиянти,
колонии, конгреси и пр. 7071 ч. (Конгреса на по
дофицерите 240 делегати и 3020 гости, тоя на ин
женерите 67 делегати и 150 гости, на журнали
стите 45 делегати и на свещеническата сбирка 49
делегати) и 6707 ч., за които еж събрани сведения
отъ хотелите и госгоприемницитъ.
Всичко отъ България регистрирана и не ре
гистрирани 34765 ч.
По време на пристигането си лътовницитъ се
разпредълятъ: презъ юний м. 829 регистрирани и
2580 не регистрирани; презъ юлий — 8806 рег. и
5390 не рег.; презъ августъ 7550 рег. и 6900 не
р е г ; презъ сепгемврий — 1340 рег. и 1460 не рег.
По възрасть и полъ: надъ 20 години мжже
15158, жени 12003; до 20 год. момчета 3677 и мо
мичета 3927.
По народность: българи 30473, евреи 2456,
арменци 733, руси 352, германци 90, чехословаци
56, ромъни 15, турци 447, гърци 48, французи 5,
австрийци 12, сърби 6, поляци 4, англичани 3.
В Отъ странство: Редовно регистрирани по
подадени курортни бюлетини 2208 ч., отъ които
1608 огъ градове и 600 отъ села. Пристигнали:
презъ ю 1ий 41 ч., презъ юлий 360, презъ августъ
954 и презъ септемврий 853 ч.
По възрасть и полъ; Надъ 20 годнни: мжже
891, жени 879; до 20 г. — момчета 154 и моми
чета 284.
По народность. Българи (Добруджанци) 1765,
евреи 59, арменци 44, руси 36, турци 48, гърци
11, германци 33, чехословаци 117, ромжнци 61,
французи 1, италиянци 1, унгарци 6, американци 5,
австрийци 10, сърби 3, поляци 4, швейцарци 4.
Не регистрирани: 1378. отъ които напъ 20 г.
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възрасть мжже 759, жени 517; до 20 г. момчета
61 и момичета 41. Пристигнали: презъ юни 4 6 ,
презъ юли 366, презъ августъ 508 и презъ сеп
тември 458.
По народность: 17 арменци, 79 руси, 71 гер
манци, чехословаци 683 (тукъ влизатъ и Чехосло
вашката детска колония), ромжни 151, турци 110,
гърци 53, французи 60, унгарци 27, американ. 2,
австрийци 41, сърби 48, поляци 27, англ. 2 1 .
Всичко рггистрирлни а нерегистрирани
чуж
денци 3586 чел.
Лътовницитъ отъ Добруджа е ж : 1205 о т ъ г.
Добричъ, 56 отъ г. Балчикъ, 34 отъ Каварна, 10
отъ Силистра, 797 отъ Добруджанските села.
По поданство чужденците се разпредълятъ:
ромжнеко 2102 ч., турско 132, българско 9, нансенови паспорти 3, германско 101, испанско 2, чехосло
вашко 801, персийско 4, гръцко 61, сръбско 33, руско
.09, полско.31, француско 61, американско 7, италиянско 1, швейцарско 4, австрийско 51, англ. 2 1 .
Процентно. Отъ България Л-БТОВНИЦИТ-Б еж
53'3°/ 0 отъ общото число регистрирани и 4 6 * 7 %
отъ не регистрираните. Отъ градове: 88 • 7 °/0, а
отъ селата 11 '3°10.
По народность: българи 87'7°,о, евреи 7-Р/о*
арменци 2• I 0 /', руси 1 - О°/о, турци 1*2%, разни
други 0 - 9 % .
По поданство: 98 °/о българско и 2 % чуждо.
По пристигане: 9 * 8 % презъ юни, 407„ презъ
юли, 4 2 % презъ августъ и 8*2°,© презъ септември.
О.пъ странство: регистрирани 6 1 * 6 % и не
регистрирани 33-4°/о. По народность: българи 49*5°/ а
(Добруджанцитв), чехословаци 22'25 °/о» евреи 1*65 /„,
арменци 1*2°/о, руси 3"2°/о, германци 2 " 9 % , ромжни 5*8°/о, турци 4'5°/о, гърци О - 9°о, англичани
0 5 5 % , сърби 1*4/о, поляци О-9у°, австрийци 1*4 ».о
и разни други 0 • 3 "/о.
При другъ случай ще допълнимъ горните
данни: съ занятията на лътовницитъ, съ времета
на престояването имъ, съ цельта на идването имъг.
почивка, морски въздухъ, морелъчение, плажъ и
пр., отъ значение данни, каквито въ официалната
на общ. управление статистиса липсуватъ.
Въ заключение ще отбележимъ и числото на
посетителите,лрезъ курортния сезонъ студенигт>
и топли морски бани: 347,966 чел. отъ които 297,015
студените и 50,951 — ТОПЛИТЕ. Разбира се, че в ъ
това число влизатъ и Варненци.
Най-гол Ьмого число посетители (182,936 ч.) сле
били презъ августъ месецъ.

Новото Созопояско пристанище. — Фот. Бзтаклиевь 192/ г
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Стр. 7

Тотю Брънековт»

РЪЧНИТЪ БАНИ ВЪ ЯМБОЛЪ.
Клоновете на Б. Н. М. С въ вжтрешностьта
« а царството, едва ли биха могли да проявятъ голъма и постоянна дейность по сжщество, ако, ос
новани въ градове разположени край ръки, не из

.ЯПБОЛСгШТЬ РЬЧНИ БПНР1,
ОРГННПЗИРВНИ ОТ* КЛОНЯ НО

Б1ЛГ.НВР0Д. МОРСКИ СГОВОВ
I

ползуваха благодатьта, която представляватъ ГБ ВЪ
здравно отношение. Защото при сагашната ни сто
панска култура, използуването на ръкитъ у насъ
като воденъ пжть е още нЬщо твърде отдалечено.
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Пъкъ и финансовите възможности, необходими за
регулациите на речните корита еж още може би
за дълго липсващи.
Идеята за едно системно здравно оползотво
ряване водите на Тунджа — една отъ големите
р-Ьки у насъ — се зароди преди 2—3 години. Гово
реше се тогава за уредбата на рЬчни бани отъ
страна на н-Ькои оганизации.по физическо възяиние, даже и местната преса писа по тоя въпросъ,
но реаленъ резултагъ не се получи. Може би нуж
дата огъ едно устройство на речни бани, понеже
всЬки ямболецъ още огъ дете свиква да обича кжпането въ реката, не се чувствуваше още. Обаче,
тъй като р^ка Тунджа, която минава край Ямболъ
въ своето ср-Бдно течение и прави Н-БКОЛКО завоя,
често взема жертви отъ числото на кжпящите се,
едно регулиране на кжпането въ нея отъ день на
день се налагаше съ все по-голЪма наобходимость.
Въ началото на по-миналата година, по инициа
тивата на клоновете отъ Б. Н. М. С, Българския
Женски Съюзъ, Ю. Туристически Съюзъ, Съюза
„Юнакъ" и Скаутската организация въ града ни,
Народния унизерситетъ свика едно събрание на
което г. Д-ръ П. Момчиловъ, тогава асистентъ въ
медицинския факултетъ на Софийския универсигетъ,
говори на тема: Туберкулоза и слънцел-Ьчение. Въ
края на сказката той изложи удобствата и възмож
ностите за уредбата на едни рЬчни бани — солариумъ, въ Ямболъ, и съ това може да се счита че
началото на прилагането идеята за едно рационално
здравно използуване ВОДИГБ на Тунджа бе поставено.
Минаха нъколко месеца на подготвителна ра
бота и тъй като отъ горните организации като
най-подходяща за стопанисването на единъ плажъ
се оказа, а и наистина е такава, клона отъ Б. Н. '
Морски Сговоръ, негласно тая задача му бе възвожена отъ всички.
Схващайки добре своята задача, клона издей
ствува една субсидия въ размъръ 10,000 лв. която
общинската власть отпусна и на 14.VI.1927 г. реч
ните, мжжки бани б-Ьха открити.
Като се има предъ видъ, че това еж първите
организирани р-вчни бани на вжтрешна рйка у
насъ, т-вхното значение изкача вънъ отъ границите
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на града и нека се надвваме, че и други градове,
лежащи да ръченъ брътъ, ще побързать да устроятъ солариуми - разсадници на здраве;Речните бани се намиратъ недалечъ отъ град
ската градина на единъ хубавъ завой на реката.
Тамъ тя се разклонява, та построения отъ рано
бентъ позволява кжпането да е безопастно даже
и за ония които не умтзятъ да плуватъ. До плажа
съ хубавъ пъхъкъ еж построени навеси съ пейки
за събличане за около 50 души, а поставения пазачь срещу 2 лева на гражданинъ, дава место за
дрехите и се грижи за реда въ баните. На уча
щите се, такса не се взема — къпането за тЪхъ
е свободно — за тЪхъ е определено едно отделе
ние отъ навесите.
Още отъ първите дни речните бани б-Ьха
посещавани не само отъ деца и гимназисти, но и
отъ граждани. Така средно на день еж се кжпали
по 40—50 гражданина и 400 деца, а* рекорда е 90
гражданина и 800 деца. Ръчнитв бани функциони
раха два месеца.
Въ последствие, за да се удовлетвори още
една нужда, б-Ьха уредени и женски р-Ьчни бани,
отстоящи отъ мжжкит-Ь на около 1 клм. на единъ
другъ ракавъ на ръката. Тамъ еж построени ка
бини за събличане. Ямболки се оказаха възпри
емчиви и използуваха създадените удобства за
правене речни бани. Така въ единъ периодъ огъ
единъ месецъ (баните беха открити на 5.7НЛ927 г.)
тЬ еж посещавани отъ 60— 70 жени дневно.
Макаръ и обстановката въ двете бани да е
твърде скромна, поради липсата на големи суми
за обзавеждането имъ, все пакъ, презъ първата го
дина на своето сжществувание те се ползуваха съ
завиденъ успехъ, който ще се значително уголеми,
когато въ последствие се направятъ редица по
добрения.
Благотворното значие на речните бани се съз
нава вече, а то ще проличи тепърва по-осезател
но, когато следъ редица годишни наблюдения се
констатира намаление на нещастните случаи (уда
вяния) и повишение здравния коефицентъ всредъ
децата, а отъ тамъ и всредъ гражданството.

Кап. II. р. Скаловский.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НЪНОИ ПРАКТИЧЕСНИ БЕЛЕЖНИ ОТНО
СИТЕЛНО ПЛАВАНЕТО ПРЕЗЪ ЗИМАТА ВЪ ЧЕРНО МОРЕ.
Руския морски офицеръ А. Н. Скаловский зарършва интересното си изследване въ областьта
на Черно море*) съ некои заключения и практиче
ски бележки, които и днесъ още могатъ да иматъ
значение за мореплаването. Поради това, тукъ подолу ще дадемъ въ преводъ заключителната часть
на неговото изследване:
„Събраните нови данни отъ различни източни
ци подтвърждаватъ по-раншните мои доказателства
за значението на Бо:форскиге води при образува
нето, както на постоянните, така и на временните
течения вь Черно-море. Предварително може да
се каже, че ако познаваме въ всеки даденъ моментъ силата и следователно степеньта на раз
пространението на Долно-Босфорското течение, ще
извлечемъ за мореплаването значителна полза за
щото :
'
•) Капитанъ И р. Л. Н. Скаловсчш — „О зимнихъ испарешяхъ и временнъ1хъ течешяхъ Чернаго Моря* Севас-тополь 1896 година.
/

1) Корабите често засЬдатъ на плитко и да
же се разбиватъ при Тендровския полуостровъ,
носъ Тарханкутъ, Евпатория, Херсонеския фаръ,
кеатлама, Чауда и други места по Кримското приоръжие, вследствие на пълното ни непознаване
законите на това течение.
2) Командирите на корабите не знаятъ кои
еж най-изгодните пжтища въ Черно море по от
ношениек на ветровеге и вълнението.
• корабите не знаятъ кжде
м п г я т ^ <жандирите
( П Р е З Ъ З И М З Т а ) Д а с ещнат
услоЦ я
Р
-ъ> при известни
условия на времето, изпарения и мъгла; кжце и
какъ да пжтуватъ за да излезатъ отъ техъ Зна" " е ™ " а п т и я обстоятелства може да бжде особенно ценно и въ време на война, когато те биха мог
ли да се използватъ за тактически цели.
Разглеждайки съобщенията на моряците, котТчеТки^е^жки? П р и б л И З " т е л н ° ' ^ и т е прак•1. Презъ зимата въ Черно коре, при северо-
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източни мразовити вътрове, отъ време на време,
или постепенно на петна, или пъкъ изведнъжъ на
гжста маса, се появяватъ изпарения, които понъкога обхващатъ почти цълиятрамаденъ районъ на
северното черноморско прибръжие отъ Одеса до
носъ Утрешъ включително.
2. Презъ време на появяването на тия изпа
рения, голъма часть отъ зепадния черноморски
бръгъ (като се изключатъ устията на Дунава), бръгътъ между рЪкигв Балбекъ и Качи и простран
ството между носоаетъ Фиолентъ и Меганомъ (на
южния кримски бръгъ) 0С1аватъ винаги свободни
отъ тъхъ, ето защо корабитъ, които се намиратъ
в ъ района на изпаренията иимъ е необходимо да опредълятъ мъстою си, тръбва да взематъ курсъ за
да излвзатъ около горепосоченит-в мъстности.
3. Северната граница за разпространението на
тия изпарения (зависи отъ количеството на прииж
д а щ и т е въ това време води огъ долно-Босфорското течение) изглежда, че отъ време на време се
мъни. Така напримеръ:
а) Понякога тази линия отъ гжсти изпарения
отивайки непрекъснато отъ Одеса, покрай Тендровския полуостровъ, носъ Тарханкутъ и изпълвайки
Каркинитския и Евпаторийския заливи, се насочва
следъ това къмъ носъ Лукулъ, Херсонеския фаръ
заедно съ Севастополския заливъ и достига чакъ
до носъ Фиолентъ; огъ носъ Фиолентъ до носъ
Меганомъ поменатата линия се прекъсва, като из
паренията се превръща 1ъ въ особенъ видъ низка
мъгла; ло-нататъкъ огъ носъ Меганомъ, изпарени
ята пакъ се увеличаватъ, сгжстяватъ и непрекъс
нато се провличатъ около Кримскигв брегове, по
край носоветъ Чауда, Такла и достигатъ чакъ до
Новоросийския заливъ включително.
б) Другъ пжть, започвайки отъ меридиана на
Тендра и запълвайки часть отъ Каркинитския и
цъчпиягь Евпаторийски заливъ, изпаренията се про
вличатъ до носъ Лукулъ, откждето северната имъ
граница, отклонявайки се отъ Севастополския за
ливъ, презъ носъ Херсонесъ, отива къмъ носъ
Фиолентъ.
Въ пространсгвото отъ носъ Фиолентъ до носъ
Метаномъ, отстъпвайки по-мористо, изпаренията
става гъ толкова слаби, че не пречатъ на мореплаванието.
По-нататъкъ, покрай Кримския бръгъ, отъ
Кеатлама до Керченския проливъ, северната гра
ница на изпаренията минава по-мористо, на 10—15
мили отъ бр^га, достигайки до Таманския полу
островъ, около плитковината „Мария Магдалина".
в) Най после, при трети случай, започвайки
едвамъ около носъ Тарханкутъ, запълвайки Евпа
торийския залиат, северната граница на изпаре
нията отива къмъ носъ Лукулъ, отъ кждето отстъп
вайки още по-морисю, отколкото въ предидущия
случай, по пжтя отъ Евпатория за Севастополъ до
Херсонесъ, тя се вижда далечъ въ дъсно на хо
ризонта; по-нататъчъ, около южния Кримски бръгь
изпаренията изчезватъ и монъкога могатъ да се
срещнагъ въ източната часть на Черно море по па
ралела на Редугь-Кале, между меридианитъ на
Сочи и Пицунда.
4. Южната граница на сжщитъ изпарения, при
гореприведенигв три случая, е много трудно уло
вима, защото ВСИЧКИТЕ търговски параходи пътуватъ по-вече около брегове! ъ . Все пакъ, съдейки
спсредъ показанията на нъкои огъ командиритъ
на параходитв, които пжтуватъ между Одеса, Се
вастополъ и Босфора, може да се каже, че за се-
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веро-западната часть на Черно-море, тя може да
се олредъли по следния начинъ: ако прокараме отъ
Босфора две линии — една къмъ Змейския островъ
и друга къмъ Севастополъ и на последнята отмърим ь 20 мили къмъ югъ (отъ Севастопол!), то ли
нията, която- съединява тази точка съ Змейския
островъ, ще ни даде приблизителната граница на
изпаренията. Останалата часть отъ района,ограниченъ отъ горепосочените линии, на югъ почти до
самия Босфоръ, презъ време на изпаренията пок
рай северния бръгъ на морето, представлява отъ
себе си една область обхваната отъ ггоривисти вътрове, редувайки се съ снъгь или дъждъ. Разбира
се, въ зависимость отъ стеленьта на студа, линия
та на южната граница на изпаренията, въртейки
се при Змейския островъ като около центгръ, мо
же да заеме значително по южно положеиие, даже
до 60 — 80 мили по-на югъ.
5. Усилването ингензивностьта на изпарения
та може да служи понъкога като признакъ за на
маляване на дълбочината на дъното, което требва
да се има предвидъ при пътуването.
6. Въ района на изпаренията винаги е по-топ
ло отколкото въ околните маста, барометърътъ се
понижава и северо-източния вътъръ винаги се
усилва, като понъкога достига силата на буря.
7. Въ района на изпаречията, вълнитъ ставатъ
голъми и неправилни (толчея и ай пирамидално въл
нение). Особенно голъми и неправилни вълни, ко
ито често пъти съвършенно не съответствуватъ,
нито на силата на духащия вътъръ, нито на закритнето имъ отъ бръга, се срещатъ отъ дветъ страни
на носъ Тарханкутъ, въ Евпаторийския заливъ, при
южния Кримски бръгъ, а сжщо така между носоветъ Утрешъ й Идокопасъ и около Сочи — по из
точния черноморски бръгъ.
8. Носовете Тарханкутъ, Саричъ, Меганомъ,
Чауда, Идокопасъ. Сочи и Пицунда винаги представляватъ отъ себе си мъста, кждето може да се
очаква промъна на вътъра и изобщо на времето.
9: Местностите Тендра, Тарханкутъ, Фиолентъ
— Меганомъ и Сочи — Пицунда представляватъ
отъ себе си райони, кждето най-често се наблюдаватъ различни метереологически явления, като
бури, вихрушки, присжтствие на атмосферно елек
тричество и пр.
10. Презъ лътото, есеньта, пролътьта, наймного презъ зимата, когато неочаквано се появятъ
гжсти мъгли или изпарения (само зимно време), по
някога при маловъфие (мъгла), но по-чесю при
силенъ мразовитъ северо-източенъ вътъръ (изпа
рения), близко около бръга въ горепосочените.
места могатъ да се появятъ силни временни те
чения,
а именно: при Тендра, Тарханкутъ, Ев
патория, южния Кримски брътъ и при нъкои мъста
на източния бръгъ на Черно море въ района на
Сочи — Редутъ-Кале. При това тръбва да се забележи,
че общото стремление на избилитъ на повърхностьта на морето топли босфорски води къмъ се
веръ, се изменя съобразно очертанията на брего
вата линия, приемайки нейното направление.
Така напримвръ, може да се каже, че отъ
Одеса до носъ Тарханкутъ това течение отнася ко
раби) ъ на северъ къмь Каркинитския залйаъ, а отъ
носъ Саричь до Керчгнския проливъ, то ги влачи
на северо-изтокъ покрай бръта.
11. Презъ зимата, ако се пжтува отъ Босфора
за Одеса, за да се избегне силчия противоположенъ вътъръ и голъмото неправилно вълнение, а
сжщо така да се избвгнатъ до минимумъ изпаре-
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нията, трьбаа да се пжтува по-близко къмъ запад
ния черноморски брьгъ, като се държи направле
ние на Змейския осгровъ, а отъ последния
къмъ
носъ Големия фонтанъ (при Одеса). При пжтуванията огъ Босфора за Севастополъ, ако се срещнатъ изпарения, тръбза да се вземе направнение
на носъ Саричъ, който почти винаги се вижда и
като се определи МЕСТОТО по него, да се пжтува
съ помощьта на дъномвра покрай бръта за Сева
стополъ.
12. При сипенъ мразовитъ северо-източенъ вътъръ и изпарения, пжтувайки отъ Одеса за Сева
стополъ и по-нататъкъ покрай южния Кримски брвгъ,
ако обстоятелствата позволяватъ, е по за предпо
читане да се плава колкото се може по-далечъ отъ
брега, т. е. да се излиза изъ областьта на изпа
ренията и да се обръща къмъ бръга само когато
сме на меридиана на м ветото за кждето пжтуваме.
13. В ь Босфорски* проливъ презъ всичките
сезони, но най-често презь зимата, следъ силни
юго-западни ветрове, споредъ показанията на ко
мандирите на корабите, може да се срещне обратно
течение съ различна сила, понвкога достигаща при
Румели Хисаръ до 5 — 6 морски мили въ часъ.
Освенъ това, сжцитъ лица твърдятъ, че по двете
страни на Босфорския брЪгъ, като тънка ивица се
движать постоянни повърхностни противотечения
отъ Мряморното море къмъ Черното.
14. При пжтузане въ източната часть на Черно-море, отъ Новоросийскъ за Батумъ, п^и северо
източна буря, е за предпочитане най-напредъ да се
спусне кораба около 40 мили на югъ, и чакь следъ
това да вземе направление на Батумъ. Обаче, при
сипенъ юго-източенъ или юго-западенъ вътъръ,
пжтувайки отъ Новоросийскъ за Поти или Батумъ
е по за предпочитане да се мине близко около
носъ Идокопасъ и следь като се завие около него
да се пжтува близко покрай очертанията на бръта.
15. Изобщо при директните пътувания отъ
Одеса, Севастополъ и другигв пристанища по се
верния брьгъ на Черно море за Поти или Батумъ,

въ време на северо източна буря, въ всъко отно
шение е най-добре да се насочи кораба най-напредъ право на югъ и слгдъ това да се В!еме на
правление къмъ желаното пристанище.
16. Най-после; може да се препоржча още
следното основно правило за корабите, пжтувайки
покрай северното черноморско прибръжие: изли
зайки отъ пристанището непременно да се из
мерва (а особеняо презъ зимата) температурата
на водата, ако се поязятъ изпарения или мъгла.
Ако температурата на водата ръзко се позишава
(презъ зимата) или понижава (прегь лътото), то
отивайки отъ Одеса къчъ Кримското прибръжие
требва да се измвни посоката на пжтя въ дъсно
(при обратното пжтуване— въ лвво) не по-малко
отъ 6', ако разбира се курса е пргкаранъ както
обикноаенно на 3 — 4 мили отъ носъ Тарханкугь.
Изменението на повъ)хнзсшата температура на
водата едновременно съ появяването на изпарения
или мъгла, показва, че въ дадения случай, долноБосфорската струя се е повдигнала на повърхностьта на Черно море и следователно, въ цвлия
й районъ действува неочаквано течение по посока
огъ южната половина на хоризонта къмъ северъ.
Въ заключение считамъ за нуждно да при
бавя, че всичките мои иззоди съставляватъ само
единъ пръвъ опитъ да се направи приблизително
съпоставяне на множеството разнообразни факти,
които се съобщаватъ отъ командиритъ на корабите.
Вървамъ, че читателитв моряци по професия,
както отъ търговския* тъй и огъ военния флотъ,
като проверятъ и допълнятъ тия факти съ личния
си опитъ, ще си уяснятъ колко правдоподобни еж
МОИГБ схващания по този въппосъ и съ това ще
спомогнатъ да излъземъ колкото се може по-скоро
на единъ правиленъ пжть за пълното изучване
физическите свойства на до сега още малко поз
натото намъ Черно море."
гр. Варна, 4. XI. 1927 г.
Превелъ : Сава Н. Иванозъ.

Състоянията въ Видинъ между морскитъ и рЪчни спортни лег-они"
Състезания в ъ с к а ч е н в - Видинъ 19.УШ.1927 год.
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, Д-ръ Г. Вюстъ

ЕКСПЕДИЦИЯТА СЪ КОРАБЪ „МЕТЕОРЪ"
На 2 юний 1927 год., следъ две и четвъртъ
годишно научно пжтуване се завърна въ Хамбургъ
германската атлантическа_ експедиция, която бе урадена отъ дружеството на германските учени и уп
равлението на военния флотъ. Жизиятъ ингересъ
проявенъ, както въ Германия, тъй и въ чужбина,
къмъ тази голвма океанска експедиция ма окура
жава да запозная по-голвмъ кржгъ; читатели съ
научнигв изследвания, направени съ единъ едвамъ
1,300 тоненъ параходъ.
. Тази експедиция нямаше за цель сензациите,
не се касае1ие въпроса за ловъ на морски животни
или на тъй нареченитъ „Чудеса на дълбокото море",
което обикновенно по погрешка се смвта за главенъ предметъ на морскитв изследвания. Нейната
цель беше почти чисто научна — изследване на
физически ГБ свойства на океана; тя бе въ «услуга
; главно на Океанографията.
Експедицията се състоеше отъ следнитв 10
души учени: Д-ръ Майеръ (окезнографъ), Д-ръ Ватембергъ (химик ь), Д-ръ В.остъ (океанографъ), Д ръ
Пратйе (геологь), Капитанъ I ви рангъШлись (ржководитель на експедицията), Д-ръ Кулбротъ (метеорологъ), Д-ръ Шумахеръ (океанографъ), Професоръ Д-ръ Хентчелъ (биологъ), Професоръ Д-ръ
,Регеръ (метеорологъ) и Д-ръБьонеке (океанографъ).
Съ помощьта на подходящи чувствителни ин
струменти и апарати, учените отъ тази експедиция
извадиха отъ дълбочината на океана, точни цифренни данни за дълбочините, температурата на
* ПОДВОДНИТЕ слоеве, соланостьта и тзчанията, а ако
понъкога изваждаха животни, то ГБ биваха такива,
които не се виждаха съ просто око — невидими
микроорганизми (планктонъ).
Главните цели на експедицията бвха три вида:
1) да се изм-врятъ океанските дълбочини и да се
узнае релиефа на неговото дъно съ всичкитъ му
подробности; 2) да се изследватъ водните пластове,
които изпълватъ грамадното корито на южния Ат
лантически океанъ и 3) да се опреде пи системата
на ВОДНИГБ течения и изобщо циркулацията на
водните маси по тия места. Главната задача на
Океанографията еж океанските течения; отъ тъхь
се интересува не само науката, но сжщо така на
родното стопанство и главно мореплаването.
Нашите досегашни понятия за океанскигв те
чения се базирагъ главно върху изучванията на
професоръ Мерцъ. Споредъ него океанското тече
ние е резултатъ отъ преимуществено хоризонтал
ната размъна на водата между дълбокоморскигв ба
сейни на северното и южното полукълба. Богатитъ
съ соль и топли водни маси, около 40'северна ши
рочина, се спущатъ отъ повърхностьта на океана
около 2,030 метра дълбочина и по този начинъ даватъ начало на могжщато „Северно-зтлангическо
подводно течение", което между 1,503 и 3,500 метра
дълбочина носи водите си на югъ до 53 южна
широчина т. е. чакъ до Южното ледовито, море.
Отъ друга страна повърхностните студени и по- бъдни отъ' соль водни маси на Южното ледовито
море на около 803 метра дълбочина се носятъ на
• северъ преЗъ екватора, чакъ доСеверо-атлантическия
океанъ. Ний тръбваше да опредълимъ физическигв
свойства и химическия съставъ на водите отъ Северо-атлантиче:кото подводно течение въ района на
-Южния Атлантически океанъ, следъ като еж изми-

( нали около 10,030 клм. пжть.
|
Наблюденията на експедицията съ кораба
I „Метаоръ" подтвърдиха напълно теорията на про
фесоръ Мгрицъ и ни дадоха нози основни заключе
ния върху завасимостьта на океанският течения
оть релефа на морското дъно.
Планътъ за експедицията бъ- изработенъ отъ
сжщия професоръ Д-рь Алфредъ Мерцъ, директоръ
на Берлинския окаанзграфически музей, единъ гениаленъ морски изсладовагель, който за жалость,
скоро следъ започване на изследванията заболъ
тежко въ Ю.кния Атлантически океанъ и почина
презъ м. августъ 1925 г. въ Бузносъ-Айресъ. Разнос
ките по научната чзсть на експедицията бъха въ
тяжасть на дружзстзото на германските учени, а
пъкь управлението на флота даде на разположе
ние парахода „Матеоръ" заедно съ обслугата му„
Съобразно планътъ на професоръ Мерцъ,
* експедицията изпълни своята задача подъ ржководството на командиря на кораба капитанъ 1-ви
рангъ Шписъ, въ продължение на 777 дена, като
кръстоса 14пжтиокаана и пропжтува кржгло 67,000
морски мили (точно 120,000 клм.) разтояние, което
отговаря на три обиколки около земното кълбо при
екватора. Презъ време на тия 14 крастосвания 6Ъ*ха извършени кржгло около 70,003 измервания на
дълбочината посрадствомъ НОВИГБ отражателни спо
соби (чрезъ еходълбокомъри). На 310 мЪста (стан
ции) корабътъ се спираше отъ 6 до 12 часа за да
изследва въ всъко отношение , водата отъ повърх
ностьта до дъното на океана, а сжщо така бъха
направени и множество наблюдения въ атмосфера
та посредствомъ балончета и хвърчила. Най-гольмата морска дълбочина въ южния Атлантически
океанъ открихме въ Южното ледовито море не далечъ отъ Южно-Сандвичевитъ острови, кждето мор
I ското
дъно отстои на 8,050 метра подъ равнището
| на океана.
Ходътъ на работата на вевка станция беше
следниягъ: преди всичко спущахме посредствомъ
една дъномврна машина, разполагаща съ 10,000
метра стоманена жица, една Щосева тржба*) на
морското дъно, която се заравя въ дъното и изваж
да проба. Следъ това посредствомъ голвма дъномърна машина, снабдена съ 8,000 метра здрава желЪзна жица, изваждахме проби отъ водата на разЛИЧНИТБ дълбочини и спущахме подводни термо
метри които показваха температурата на водата съ
точность до 71000 градуса. Въ последствие взетата
отъ дълбочинитъ вода се изследваше химически и
биологически въ лабараториигв на парахода.
Редомъ съ многобройнигв машини, които слу
жеха зз непосредственно опредълание на подвод
ните течения, „Метеоръ* притежаваше едно прис
пособление, което му позволяваше при тихо море
да спуща котш ергьдъ океана и да предприема
пръки измервания на подводнигв течения. За цельта служеше едно 7,500 метра дълго стоманено вжже навито на единъ голъмъ барабанъ и снабдено
съ много, малки котви, които се спущаха на дъно
то. „Матеоръ" извърши тази трудна маневра 10
пжти. Въ историята на мореплаването той е пър
вия парзходъ, който е хвърлилъ котва въ откри*) П^иборъ за изваждане образецъ отъ почвата тш.
морското дъно.
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тия океанъ при дълбочина на дъното 6000 метра
за да измъри подводните, течения съ точни ин
струменти на 2,500 метра дълбочина.
Паралелно съ тъзи главни океанографически
изследвания се правиха и аерологичесни наблюде
ния. Преди всичко, тръбваше да се изследватъ вътроветъ въ голъмигв височини. Това ставаше отъ
една страна посредствомъ пущане на въздушни ба
лони отъ кораба до 20,000 метра височина и отъ дру
га — съ хвърчила, които сръдно достигаха до 3,000
метра височина. Събраниятъ аерологичесни материалъ ще бжде отъ голъмо значение за проекти
раните презокеански въздушни съобщения.
На всека станция извършвахме работата си
безъ да се държи смътка за състоянието на вре
мето. Въпреки на честитъ неблагоприятни условия
все пакъ предвидената програма бъ изпълнена. За
това тръбва да се благодари не само на трудолю
бивите учени отъ експедицията, но сжщо така и
на превъзходното сътрудничество на отлично обу
чената обслуга на кораба. Особенни мъчнотии имаш з да преодолява „Метеоръ" въ открититъ южни
широчини на океана, единъ -пжть вследствие на .
силнитъ бури, които върпуватъ постоянно около
40' южна широчина и следъ това
въ Южното
ледовиго море, кждето многочислени ледени пла
нини заплашваха сжщо малкия корабъ, построенъ
не за пжтуване между ледове. По тия мъста из
паднахме сжщо така въ много критическо положе
ние вследствие на ограничения районъ на действие-
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отъ страна на парахода. Каменитъ вжглища не до
стигаха и много пжти се опасявахме, че „Метеоръ"
нъма да може да достигне близкиятъ континентъ.
Така напримъръ, единъ пжть, следъ едно десеть
седмично пжтуване презъ Южния ледовитъ океанъ,
достигнахме Капщатъсамо съ 15 тона вжглища въ запасъ. Сжщо и влажнитъ тропици причиняваха много
мжчнотии, особено на обслугата. Тръбва да се отбе
лежи, обаче, че въ подобни трудни моменти сбслугата не прекжсна научнитъ ни работи, а напротивъ
спомагаше да се изпълни програмата безъ да бжде
ни най-малко накърнена. Въ замвна на тия мъч
нотии при работата ни, ние бъхме богато възна
градени съ незабравимите впечатления отъ инте
ресното и разнообразно океанско пжтуване. Следъ
най-много четире седмични океански пжтешествия
ние съ особена радость пристигахме въ пристани
щата. Пристанищните пристои обикновенно изпол
зувахме за научни пжтешесгвия изъ вжтрешностьта
на страната.
Експедицията се завърна въ Германия с ъ
единъ огроменъ материалъ отъ наблюдения, как- ,
вито до сега още за никой океанъ не е събирань..
Втората часть отъ работата ни ще бжде за напредъ. Тръбва тия сурови материали да се преработятъ въ разстояние на 5 години и да се отпечататъ въ едно многотонно съчинение.
гр. В.-Търново, октомврий 1927 г.
Превель отъ немски : Ив. X. Палазовъ

К. М. Станюковичъ.

КРУШЕНИЕ НА ЕСКАДРАТА И ГИБЕЛЬТА НА ТЕНДЪРА.
I.
Зиме понъкога по северо-източното крайбре
жие на Черно море свирепствуватъ страшни ура
гани, известни подъ названието — „бори".
Разрушителната сила на този страшенъ вихъръ, който иде отъ планината, е ужасенъ и стра
шенъ, за щастие, само за корабите, които еж
подъ самите бръгове. Колкото си по-далече отъ
брега, толкоза бората е по-слаба. А моряците,
които еж на значително разстояние, може да не
подозиратъ даже, че има бора.
Района й не е голвмъ и обхваща часть отъ
Кавказкия бръгъ, отъ Янана до Туапсе. По на
югъ бората е слаба и се обръща само въ доста
силанъ юго-източенъ вътъръ, не имащъ ни стремиталностьта, ни поривностьта на истинската бора.
Страшна е бората въ своето владение, но
нигде не бушува с ъ такава ярость, съ каквато се
явява въ Новоросийския заливъ, надъ който е разположенъ града Новоросийскъ. Въ този заливъ обкржженъ отъ планини, бората става такъвъ ужа
сенъ и разрушителенъ ураганъ, който по силага
си можа да се равнява само на урагана на Ин
дийския океанъ.
Предвестниците на борите въ Новоросийкъ
еж малки разкжсани облачета, които при съвършенно чисто небе се показватъ надъ планините; ..
тЬзи облачета минаватъ— заминаватъ и на мвстото имъ йдатъ други. Въ това- време отъ плани
ната налитат ь първите стремителни ветрови полжхвания. Една следъ друга увеличаващите се
ветрови атаки започватъ да обикалятъ отъ чети
рите точки на хоризонта. Тъзи поривисти атаки
ставатъ по-чести и по-чести, по-силни и по-силни
и — настжпва бората.
Единъ отъ моряците на стария черноморски

флотъ, изпиталъ на веднажъ бората, дава след
ната картина:
„Носейки отъ планината съ неизказана сила
•вътровитъ си поривисти вълни, бората стига до
залива, загребва вода, носи я нагоре и, носейки
вод^нъ прахъ, пръска върху бръга зданията, дър
ветата, сваля керемиди и цинкови покривки като ги
завива въ тънка тржба. Човъкъ, застигнат ь отъ бората, лъга на зе мята и предалъ се на вътъра, търка
ля се до първата преграда. Зима при студъ 16 граду
са или по-вече, повдигнатата отъ вътъра вода зам
ръзва по корпуса и стожерите н а корабитъ и, постояно увеличавайки лзданата имъ кора, увеличава
обема имъ. Хората, които чупятъ ледътъ, са смънятъ.
непрекженато, а лицата имъ се дупчатъ отъ иг
лите на мръзнещия вбденъ прахъ; дрехите имъ
замръзватъ; всичките имъ членове костенъятъ.
Въ кораба, поради оглушителния и пронизителенъ.
ревъ на вътъра, не е възможно да се чуватъ ко- '
мандитъ, а водата въ залива изглежда, като да
кипи. Отъ страшния и пронизителенъ вой и ревъсливащи се въ единъ общъ адски хаосъ, топовния гърмежъ не може да се чуе на по-вече отъ.
шестстотинъ метра; цвлия заливъ се покрива с ъ
гжета мрачна мъгла, предъ която никакви очи не
могатъ да различатъ предметитъ на десеть метра
прадъ себе си. Понъкога само въ зенита се вижда
малка ивица чисто наба. Ноще, отъ гжетотата на
въздуха и необикновенната бързина на течеаниато
му, звездитъ изглеждатъ, като да треперятъ "на
небето".
I!.
На 12 януарий 1848 г. единъ отрядъ отъ чер- номорската ескадра, изпратенъ да кръстосва покрай
Кавказъ, е билъ въ Новоросийския заливъ. Въ
онези времена на постоянна война съ планинците
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присжтствието на кораби е било необходимо,
както за съдействие на войските ни, действующи
н а източното крайбрежие, тъй — и за снабдява
нето имъ съ припаси, и за блокада на брЪговетъ.
Ескадрата подъ началството на контръ-адмир а л ъ Юревъ, е била фрегата — Млдан, корвета
Паладъ,
брикътъ — Паланедь,
шкуната См/ьлая и тендъра — Струя. Освенъ техъ били еж
в ъ зализа кавказките кораби: парахода — Боець
и транспорта — Гостогай.
Корабите еж били на плаваща бъчва, сир.
котвените имъ вериги еж били прихванати върху
бъчзи, които се държатъ на няколко котви, а
Боець и Гостогай еж били на своите котви, по
неже е немало по-вече плаващи бъчви въ залива.
Всичките кораби еж били въ онзи образцовъ
р е д ъ , който е сжществувалъ въ времето на Лазаревъ, а корабните командири, прекрасни чер
номорски моряци, еж считали за честь, когато еж
ги пращали въ зимното, пълно съ опасности, кавказско кръстосване.
Сутриньта на този януарски день времето е
••• било променливо: ветъра е духалъ, като е преминавалъ по всичките посоки. На обедъ почнали
д а се показватъ смерчове: показвали се и изчез• вали. Единъ отъ техъ, появилъ се предъ корвета
Паладъ, съ такава сила се пръсналъ надъ кор1
вета, че въ мигъ скжсалъ котвената му верига,
. дебела 44. см., и го откженалъ отъ бъчвата му.
Веднага корветътъ хвърлилъ двете си котви и се
з а д ъ р ж а л ъ . Това нападение на смерча е било,
тъй да се кажа, пргдвестника на по-нататъшните
.бедствия.
Ветъра започналъ да се усилва съ голема
• бързина. Барометъра падалъ. Всичко предвеща
вало — „бора" и отъ адмиралския корабъ билъ
д а д е н ъ сигналъ: „Да се спуснатъ връшниците на
• стожерите и долните напречНици!"
Сигналътъ веднага билъ изпълненъ. И въ
= всичките кораби се приготвили да посрещнатъ
страшния неприятель.
Но ветърътъ свирепеелъ все по-вече и по
вече. Планините и залива се покрили съ непро
гледна мъгла, въздуха билъ напълненъ съ зале/.ден-кпи пръски, които замръзвали по връшниците
• на стожерите и образували огромни парчета ледъ,
:. който задавалъ сериозна опастность да потопи
.корабите подъ своята тяжесть.
Настжпила нощьта — страшна нощь, пълна
-съ ужасъ и непроницаемъ мракъ. Бората върлу
в а л а съ силата на бесень ураганъ при студъ —
140 подъ нулата. Всредъ дяволския буботежъ на
'бурята и мракътъ, въ всичките кораби рабо
т е л и моряците, полузамръзнали, удряни отъ пар
чета ледъ, на големина колкото топовна граната,
падащи отъ вжжетата: свръхчовешки усилия за
да спасятъ корабите си . . . Въ тази нощь отъ
флагманския фрегатъ видели по направление
: на тендъра блесъка на две сигнални ракети,
учуло имъ се четире изстрела и адмирала съ но> щенъ сигналъ имъ заповедалъ да повторятъ сиг; на ла си; но сигнала не билъ повторенъ и свет.лина,нигде не се показала . . . .
Настжпилъ деньтъ, но не донесълъ никакви
утешения. Бората стигнала апогея на силата си.
. Всичко наоколо е било потънало въ прахъ отъ
вода — водна мъгла — и нищо не могло да се
на неколко метра наоколо. Въ 9 часа
{различи
«сутриньта въздуха се прояснилъ малко и тогава
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се представила следната картина:
Въ залива билъ останалъ на котвите си
само флагманския фрегатъ — Млдия, потъналъ с ь
носа до котвените си ржкави, а шкуната — Смгьлая, едва виждаща се въ мъглавостьта, била по
тънала до стените си. Бригътъ — Паламедъ, с ъ
счупенъ кърмови стожеръ безпомощно се блъск а л ъ върху подводните камъни; парахода — Бо
ець лежалъ на една страна, транспорта — Гос
тогай, съ кърмата си къмь песъка, още се д ъ р жалъ на котвите си срещу ветъра. Корветътъ —
Паладъ билъ въ относъ къмъ брегътъ, а на подветрената му страна валовете кипели, като во
дата въ паренъ котелъ. Но корветътъ още се държалъ и чакъ презъ нощьта, когато му било откженато кормилото, билъ изхвърленъ на песъка.
Но где е Струя, този красавецъ и бързоходецъ съ високия си стожеръ?
На м ветото на тендъра, надъ беенуващото
море, стърчатъ само стожерътъ му, като кръсть
на скорошния гробъ, въ който е била погребана
целата обслуга: комаидиръ, който оставилъ жена
и петь деца, двама офицери и четиридесеть и
петь души моряци.
Тендъра починалъ, потопенъ отъ ледътъ,
който го билъ покрилъ целъ и отъ който на
празно еж се мжчили да се избавятъ загиващите
моряци.
Впоследствие, когато е билъ изваденъ тен
дъра, оказало се, че командиря му е билъ взелъ
всичките мерки за да се бори съ гибельта: сгър
чилото е било извадено, орждията били премес
тени на кърмата (за облекчение на заледенилия
се носъ), веригите отъ плаващата бъчва били разковани, вероятно, съ цель да може да бжде отнесенъ
къмъ брега въ момента на гибельта. Носовата
часть се оказала цела покрита съ ледъ, изпо
чупените брадви, секири и останалото хладно
оржжие свидетелствували за отчаяните усилия,
които моряците употребили за да сечатъ леда,
който се залоствалъ, като врагъ, върху тендъра.
И даже, когато всичко въ него е било замръзнало,
може би все имъ е оставало надежда до послед
ната минута, че ще се избавятъ.
Преди още да е билъ изваденъ тендъра отъ
дъното, спусналите се водолази намерили н е 
колко трупа, които не могли да разпознаятъ.
Сжщо билъ намеренъ трупътъ на капитанина, ко
гото познали по часовника му, намеренъ въ,
джеба му. Часовника му показвалъ 10 г ?. Това е
единственното свидетелство, по което би могло
единственно да се определи трагическата кончина на тендъра.
III.
Бората не утихвала, а на корабите, които
търпели крушение, моряците прекарвали без
крайно дълги и мжчителни часове.
Първия страдалацъ на Новоросийската бора
— билъ брикьтъ Паламедъ. Презъ нощьта тя го
откженала отъ бъчвата му. Хвърлилъ трите си
котви брикътъ се задържалъ, но силното вълне
ние избило корабната му стена и оттогазъ нататъкъ положението му станало извънредно опасно.
Три пжти се опитали да поправятъ стената но
напраздно. Вълните леко отмитали дъските, за
едно съ работящите задъ т е х ъ ; водата се вли
вала, превръщала се на ледъ и все повече пото
пявала предната му часть. Големата маеса ледъ
върху носа на кораба увеличавала сериозностьта
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«а положението. Брикътъ едва се повдигалъ на
вълнението, а вълнитв свободно преминавали
презъ носовиятъ му навесъ и не давали възможность да се сЬче ледътъ.
Къмъ четире часа сутринъта брикътъ започиалъ да се отнася. Ударилъ кърмата си въ подводенъ камъкъ и загубилъ кърмилото си. Ударитъ започнали все по-често и по-често, усойника
и моряшкото помещение се напълнили съ вода, а
брикътъ съвсемъ легналъ на една страна върху
камъкътъ, гдето му се счупилъ кърмовиятъ стожеръ и падналъ въ морето.
Гибельта на хората била неизбъжна. Тогава
капитана заповъдалъ да се отсече веригата на
котвата отъ дъсната страна и на развиделяване —
брикътъ билъ близо до карантинното здание . . .
Но до спасението е било още далече. Бората не
утихвала, а да се установи съобщение съ бръга
изглеждало, че било невъзможно . . . Но въпръки
това петима юначни моряци решили да „дадатъ
въже" съ шесторката, която е била спусната назадъ. Прекръстили се смълчацитъ, седнали въ
малката лодка и, напжтствувани съ МОЛИТВИТЕ на
другаритъ си, тръгнали къмъ бръга . . . Всички
с ъ замръло сърдце заследили малката лодка,
която ту се скривала, ту отново се появявала на
гребена на кипящитъ валове. Половината разстоя
ние до бръга било преминато благополучно и на
дежда свътила на останалитъ въ брика, но изведнъжъ . . . всички мълчаливо започнали да се
кръстятъ . . . Лодката изчезнала, обърната отъ
валовете, и петимата смълчаци станали жертва
на самоотверженостьта си.
Най-после, следъ объдъ бората едва-едва
поотслабнала и съ помощьта на безкрайни усилия
отъ събралитъ се на бръга хора, обслугата на
брикътъ е била прекарана на брега. Нищо не
могло да се спаси: цълия брикъ билъ пъленъ
с ъ вода.
Боецъ по-леко прекаралъ. Подъ повдигна
тата си пара той помагалъ на котвитъ си и се
удържалъ на местото си до четире часа сутриньта, но свирепата бора и него го заставила
да се отнася и къмъ седемъ часа сутриньта пара
хода билъ изтласканъ до бръга, близо до прис
тана. Всички хора били спасени.
Транспорта Гостогай билъ изхвърленъ на
пъсъка около карантината. Спасението на хората
представлявало голъми затруднения, понеже го
лъма часть отъ моряцигв били вкоченъли отъ
студъ и едва се държели на краката си.
Корвета Пилабь издържалъ повече отъ другитБ кораби, претърпели крушение. На разсъм
ване, на 13 януарий, следъ отчаяна нощь, презъ
която никое око не бъ мигнало и презъ която
нощь — всички еж чистили дървеното стъкмя
ване и вжжетата отъ леда, корветътъ почналъ да
се отнася къмъ бръга на тритъ си котви и билъ
отнесенъ на повече отъ стотина метра. Но следъ
това котвитъ задържали и Пиладъ здраво се държапъ срещу борта и само стремително се е люлъелъ върху неправилното вълнение отъ бората,
която повдигала страшни валове. Когато къмъ
следъ обЪдъ урагана едва-едва поотслабналъ, у
всички на корветътъ оживъла надеждата, че ще
се удържатъ на котвитъ си и ще излъзътъ по
бедители надъ грозната бора. Но следъ това тя
пакъ задухала съ по-раншната си сила и корве
тътъ не издържалъ новата атака. Започналъ да
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го отнася и къмъ 7 часа вечерьта подъ кърмата? му е имало само около 5 метра дълбочина. Следъ»
това кърмилото почнало да се блъска, извадили
го изъ халките му и го пуснали въ водата. Въ 9
часа се раздалъ силенъ ударъ въ дъното и кор
ветътъ почналъ да се блъска все по-силно и почесто, носящъ се къмъ бръга.. По сръдъ нощь.
явило се силно течение въ кораба и, пуснати:
всичкитъ помпи, едва успъвали да изхвърлятъ во
дата. На разсъмване, на 14 януарий, корветътъ..
здраво седълъ на пъсъка, но за щастие, върху
чисто пъсъчно дъно, на седемдесеть метра отъбръга.
Сега оставало да се помисли само за спасе
нието на хората. Съ помощьта на подадено де
бело въже къмъ брега, почнали да прекарватъ
обслугата. Първи били прехвърлени болнитъ, док—
тора и свещеника. Но отъ два часа нататъкъ —
бората пакъ се усилила, прехвърлянето на хората
било преустановено и едва чакъ на другия день»
на разсъмване било подновено. Благодарение нгг
хладнокръвието на капитана и на образцовия му
редъ, цълата команда — отъ която голъма частьимала замръзнали ржце и крака — била спасена
и къмъ следъ объдъ всичкитъ моряци и офицери
били въ безопасность, на-6р%га. Капитана-самооще оставалъ на кораба си, когото водата завладъвала все по-вече и по-вече. Ледътъ покрилъ ц-Ьлата му носова часть съ стърчилото заедно, със—
тавлявалъ цъла грамада, подъ която предната
часть значително е била потънала и усойникътъ
на корветътъ е билъ напълненъ съ вода.
Най-после и капитана напусналъ корветътъКакто и съдругитъ корабокрушенци, голъма
часть отъ офицеритъ и четиредесеть моряци били
пратени въ болницата. Командира пострадалъ н*.
по-малко отъ другите.
Но изглежда, че най-големи изпитания през-ьдветъ денонощия е изтърпъла обслугата на шку—
ната Смгьлая, която се спасила отъ очакващата я
гибелъ като Струя, благодарение само на н е 
човешката енергия и износливость на моряцитв,
По думитъ на „Летописи", съобщаващи за
тъзи крушения, отъ рапорта на командира на
Смгьлая се вижда че отъ начало на борта, въпродължение на 47 часа, офицеритъ и цълата ко—
манда еж били въ непрекжената' обща работа па
очистването на леда, за която цель еж употре
били каквото имъ попадало подъ ржка: хладно
оржжие, разтопено желъзо, връла вода. На време
била хвърлена котвата, топоветъ били прибрани
на кърмата, но всичкитъ тъзи мърки малко по
магали. Шкуната потжвала все по-вече и по-вече
и я заплашвала неминуема гибель. Въ това поло
жение е била тя сутриньта въ 4 часа на 14 яну
арий. Безъ да изгуби приежтетвието на духа си,,
командира прибъгналъ къмъ последнитъ сред
ства за да облекчи положението на кораба си. Заповъдалъ да се изхвърли и изсече голъма частьотъ дървеното и вжжено стъкмяване на кораба и
при най-голъма опасность, моряцигв ИЗСЕКЛИ в ж 
жетата на стожеритъ. Искали да изхвърлятъ и :
топовете, но нъмали физическата възможность за
това: всичкитъ орждия, върху столоветъ си, били :
станали една обща маеса съ ледътъ, който ги е
покривалъ; не е могло да сг мисли за борба
срещу тъхъ. Всичкитъ усилия били обърнати
къмъ изсичане на ледътъ, гдето било възможноКомандира и офицеритъ, неотлжчно на работа».
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поощрявали хората си срещу изнемогата и жес
токия студъ. Нъкои офицери и много моряци еж
били силно наранени отъ падащите отгоре пар
чета ледъ.
„Съ такива напрегнати усилия — завърш:ватъ „Лътописи" - обслугата и кораба еж се
спасили."
Къмъ това тръбза да се прибави, че бората
•следъ две денонощно бленуване, утихнала . . .
Човъческата енергия си има своята граница. Хо
р а т а , борили се непрекженато при жестокия
студъ 47 часа, можеха да се обезсилятъ предъ
гюстоянно разтящия ледъ . . . Яко би се продъл
жавала бората още едно денонощие, може би,
не само шхуната Смгълая, но и адмиралския фрегатъ Мидия, подъ тяж ;стьта на замръзналия по
стенитъ и стърчилата му ледъ, който го билъ на-
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тисналъ, та водата дошла до котвените ржкави —
не би се избавилъ отъ трагическата участь на
нещастния тендъръ.
Когато следъ бората слънцето огръло задъ.
планината и освътило Новоросийския заливъ —
отъ цълото великолепие на прекрасните военни
кораби — на „Лазаревския Черноморски флотъ"
— въ залива имало само единъ фрегатъ, Млдая,
който е билъ въ състояние да излъзе на пжть.
Останалитъ, с д щ о като ранени звърове, лежали
по бр^га. Л Смгълая, безъ сгърчило, безъ в ж ж з ното си стъкмяване — сжщо като оскубана птица,
неподвижно стояла върху водата, нъмаща възможность да се мръдне.
Такава е „бората" въ Черно море.
Варна, 24. X. 1925 г.
Превелъ отъ руски: П. Я. Шишковъ.
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'Б. Станевъ и Нл. Нечаевъ.

1. МОРЕТО И ОНЕАНА ВЪ РИБОЛОВНО ОТНОШЕНИЕ.
Земното кълбо има обща повърхнина около
:51О милиона квадратни клм. Тая земна повърхни
на се разпредъля между сушата и ^водата и то
така, ча последнята заема около 355-5 милиона
квадо. клм., т. е. около 7,ю, а сушата заема около
144-5 милиона квадратни кЛм., т. е. около 3Д° оть
общата повърхнина.
Водните маси по земната повърхнина, еж гру
пирани въ океани и морета съ различна дълбо
чина, която въ Великия океанъ, източно отъ Ф И 
ЛИПИНСКИТЕ острови достига до 10430 метра.*) ^
Въ тия грамадни водни басейни кипи наиразнообразенъ животъ, обаче между всички тамъ
-обитатели на първо мъсто и съ най-голъмо зна
чение стоятъ рибитъ, които се срещатъ почти въ
в с и ч к и дълбочини.
При все, че въ океанитъ и моретата се сре
щатъ риби въ различни дълбочини, обаче интензивенъ животъ има само въ плитките зони, т. е.
въ тия съ дълбочина до 200 метра. Рибите, кои
то се срещатъ въ дълбочини по-големи отъ ЛЮ
метра иматъ само научно значение, а тия, които
-иматъ стопанско значение, понеже се срещатъ
масово, еж обитатели на дълбочини до 200 метра.
Повърхностьта на океаните и моретата с ъ
дълбочина до 200 метра е около 30-6 милиона
квадратни клм., което съставлява 8-4 процента
о т ъ повърхностьта на-общата водна маса.
И така, отъ грамадната световна обща солена
водна повърхнина, само 8-4 процента има практи
ческо значение въ риболовно отношение, понеже
• само тя може да ни даде блага въ това отношение.
Както се каза, интензивенъ животъ сжществува на дълбочини до 200 м., което може да се
•обясни главно съ следнитъ съображения:
Растенията, голъми водорасли, или микро
скопични такива виреятъ само до 200 метрова
дълбочина, а само тЪ еж, които могатъ да произвеждатъ органически вещества отъ неоргани*) Спорздъ послецнитв съобщения 10,793 метра (Ред.)

чески съставни части, т. е. само т е еж, които мо~
' гатъ да създадатъ условие за животъ. Богатство»
то или бедностьта на известенъ районъ съ живъ
сжщества, следователно ще зависи главно тоя
това, дали има условия за виръене на растения.
Като се има предвидъ горното, следва, че воднипласть съ дълбочина до 200 метра ще бжде найгжето населенъ. Въ самия тоя пласть, плитковиНИГБ пъкъ еж поставени при особенно благопри
ятни условия, понеже преработените отъ водорараслитъ органически вещества се разпредвлятъ въ
по-малъкъ обемъ вода, т. е. въ даденъ обемъ во
да ще има по-вече органически вещества и той
щ е може да изхрани по-вече живи сжщества. Раз
пределението на тия вещества отъ дъното къмъ.
повърхностьта на плитковинигв се улеснява и отъ.
обстоятелството, че тамъ става по-лесно раздвиж
ването на водата до дъното (бури, вертикални|течения и др.), което има особенно голъмо значение
като се има предвидъ, че въ водата отъ въздуха
проникватъ почти само газове, а хранителните за
паси се попълватъ почти изключително отъ дъното.
Свободно плаващия плактонъ*) който се носи
отъ разнитъ морски течения, е необходимата храна,
кърмата, за малкитъ рибки, които отъ своя стра
на се явяватъ като храна на по-големите риби, т_
*) Подъ планктонъ ще разбираме ония водни жи
вотни и растения, които споредъ слабитъ си органи за дви
жение не могатъ да противостоятъ на вълнигв и теченията
и следствие на това, тв се н е с т ъ отъ песледнитъ.
Растителния планктонъ се състои стъ толкова малки
водорасли, чо тъ не могатъ да се виждатъ съ просто око;
количеството имъ въ морската вода е грамадно.
Животинскиятъ планктонъ се храни съ растителния и
неговото количество е винаги по-малко отъ това на расти
телния. Той се състои отъ твърде разнообразни организми,
които принадлежатъ къмъ разнить разръди на ЖИЕОТИНСКОто царства Като храна на рибит*, най гол*мо значение
иматъ ракообразнигЬ планктонни животни, а особенно тъй нареченигв „Циклопи", които се срещатъ навс*кжде и то ма
сово. Така напр'~, споредъ направенитЪ изчисления, встка
квадратна миля въ Балтийско море съдържа около 100 м и 
лиарда циклопи.
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ходъ и съ различни качества увеличава плодоро
дието на участъка". Горното се подкрепя отъ с л е дото: Плитковинитъ на Нова-Земя се миьтъ о т ъ
топлия Голфщромъ и отъ водите на студеното По
лярно течение; освенъ това тамъ се изливатъ и-водитъ на р. Кабо. Плитковинитъ на Исландия с ж що така получаватъ вода отъ Голфщрома и о т ъ
Полярното течение. Северното (Немско) море по
лучава води отъ Балтийско море, отъ Атланти
ческия океанъ и отъ ръкитъ.
Въ Черно море подводното плато е непос
редствено до бръга и образува сравнително тъсна ивица; която въ участъка северно отъ линията
Варна — Севастополъ образуиа една по-широка
площь. Въ това море за риболова иматъ значение
дълбочинитъ до 180 метра, тъй като по-дълбокитъ участъци съдържатъ отровния газъ сЪроводородъ.
За Черно и Язовско морета, които иматъ об
ща повърхнина 650,000 квадратни клм., при найголъма дълбочина 2244 м., това подводно плаго
заема около 200,000 квадратни клм., т. е. около
30 процента отъ цълата повърхнина на Черно и
Язовско морета.
Само за Черно море, което има обща повър
хнина около 580,000 квадратни клм., това подвод
но плато е около 145,000 квадратни клм. и със
тавлява около 25 процента отъ цълата повърх
нина на Черно море.
Най-плодородните участъци на Черно и Язовско морета еж: северо-западната часть на Черно
море и цълото Язовско море съ Керченския протокъ, т. е. мъстата кждето има смесени води: с о 
лена морска и слакка»ръчна.

е. планктона по околенъ пжть се явява като хра
на на по-голъмитъ риби. Тоя планктонъ въ глав
ните си маси се намира пакъ въ плитковинитъ съ
дълбочина до 200 метра.
Плиткитв мъста, освенъ че еж много по-бо
гати съ храна, но еж и по-удобни за размножава
не на рибите, понеже презъ топлия сезонъ на го
дината, водата надъ тъхъ е по-топла отъ тая надъ
големите дълбочини; по-големата часть отъ ри
бите при размножаването си търсятъ тия плитки
места, а презъ това време тъ, рибитъ, инстиктивно се събиратъ въ компактни маси.
Като се вземе предъ видъ всичко гореизло
жено лесно се обяснява защо плитките зони съ
дълбочини до 200 м. еж много по-богати съ риба,
отколкото съответннтъ водни пластове, които се
намиратъ надъ по-голъми дълбочини.
Тия плитки ивици (до 200 метрова дълбочи
на) еж непосредственно до континентитъ и, като
че ли, образуватъ едно преходно поле отъ сушата
к ъ м ъ голъмитъ дълбочини; това поле ние имену
ваме „континентално подводно плато" или за пократко „подводно плато". Широчината на това
плато е отъ 1 — 2 клм. до 300 — 400 клм.
Самото подводно плато въ различните си
участъци не е еднакво богато съ рибни запаси,
,т. е. не е еднакво плодородно; така, в ъ Атланти
ческия басеинъ плодородни участъци еж: Северно
(Немско) море, околностите на о-въ Исландия и
на о-въ Нова земя.
Плодородните участъци отъ подводното пла
то иматъ известно общо условие, върху което,
като че ли7би могло да се изгради хипотезата,
какво „сменяването на води отъ различенъ произВССКССЕС
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ВИДИНЪ—РУСЕ НА РУСАЛКА.
(Вижъ снимката на кориците)
За праздника на Б. Н. М. С. —19 Явгустъ р
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1927 г. (Преображение), бъха нас
рочени състезания между легиоНИГБ на Русе, Варна, Търново,
Бургазъ и Видинъ. Всички люби
тели на морето и Дунава с ъ трепетъ очакваха тоя день. Така бЪ
и за Русенци.
. Оставаха' още 4 дни. Русенцивърни на обещанията си, тръгна
ха съ катера „Ст. Караджа", а
то до Видинъ е 3 дни. Обзавели
набързо своя кухня, натоварили:
повечко хлъбъ, сирене, зелен,,
чукъ, две бачонки сладка вода,
14 души се качиха и „Караджа"
отблъсна. Паха-пухъ, Паха-пухъ... легионеритЪ
весело пъятъ, мърятъ дълбочината редятъ
се на кормилото, ходятъ при, огняра и ма
шиниста и въ възторгъ отъ хубавия брътъ
замръкватъ въ Свищовъ. Другия день в ъ
Сомовитъ, пристанището на Плевенъ; тукъ,
съ кошчета на гърба товарятъ въглища
така е съ моряците. Следъ това слизатъ над

•чйтзт
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Легионера Николай Ллексиевъ и изработената С1ъ >его
лодка — русалка, наречена „Пжтешеовеникъ*. Русе 1927 г.
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Пристигането на легионерите Ялексиевъ, Петелковъ
и Никодчгвъ въ Русе, сл.-дь пролжтуваягто на раз
стоянието Вад-^нь—Руге. гребейки по ср%дата на Ду
нава при бурнз време. Зз тръгването оть Вид-шъ
вижь снимката на корицитЪ.
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бръга и разглеждатъ градчето. "Чудно имъ се
вижда, че често се чува небългарски говоръ.
На другия день отново, на пжть. Ей скоро щ е
се открие Козлудуйския. бръгъ. „Тихъ бълъ Дунавъ. . . . " ечи, а „Караджа" бърза. Голъ глинестъ бръгъ, наръзанъ отъ много порои се из
дига надъ малка горичка; въ нея на малка полян
ка се издига каманъ к р ъ с т ъ . — т у к ъ е МБСТОТО
де Ботевъ е цълуналъ българската земя. Караджа
се доближи до понтона (австрийски) и спре. Всич
ки мълчаливо слъзоха на бръга за да се поклонятъ пргдъ паметьта на Ботева и Българската
свобода. Вечерьта .въ Ломъ — Софийското при
станище — пакъ товариха вжглища. Тукъ особно
впечатление имъ напрази благоустройството на
града, голъмата работа на пристанището, големия
напливъ на хора и бързоразвиващия се градъ.
Най-госле тъ еж въ Видинъ — стара столица
на западното Царство. Дойдоха Варненци, Търновци,
Бургазци. Състоя се състезанието. На връ
щане Русенци бъха решили да се върнатъ подъ
гребла. По липса на мвсто не всички можаха да
взематъ участие. Даде се редъ на тримата съ „Пжтешественикъ" да изпитатъ хубоститъ и трудноститъ на тоя аргонавтеки проходъ, а Ллексиевъ да
се убеди, че построената отъ него лодка оправда
ва усилията му.
Величави моменти, пълни съ поука за мла
дия морякъ има въ строежа на тая лодка и тоя
походъ и това показва, че Дунавци не ще засрамятъ старитъ българи „гемиджии", които еж биле
гордость и на турцигв.
Старитъ хора въ Русе, Свищовъ, Никополъ,
говорятъ, че Господъ билъ покровитель на българскитъ платноходци. Накждето тръгнели — вя
търа духвалъ съ тъхъ и турците гледали за к ъ 
де товарятъ българите, та и тъ за тамъ да взе
матъ стоки. Особно времето е помагало на нъкого
си Петко гемиджи, когото всички еж смътали за
магьосникъ.
г. Панчевъ.

:х?^л^сгзасдссгсс!теазухгзр^1-^

Въ Главното Улрашшо Шо се получи ц ц ш п внсмо:
Б. Н. М. С.
СОЗОПОЛСКИ КЛОНЪ
До Господина
№ 112.
Председателя на Г. У. Т.
24 Декември 927 г.
на Б. Н. М. С.
Г
гр. Созополъ.
Р- Варна.
Господинъ Председателю,
На 21 того въ пристанището на гр. Созополъ
се случи едно произшествие, което не трвбва да
остане неотбелязано.
Къмъ 7 1 2 часа вечерьта парахода „Кирилъ"
отъ Българското Търговско Параходно Дружество
пристигна отъ гр. Варна и отдаде котва въ при
станището. Времето бвше извънредно студено, а
морето твърде много развълнувтно. Въ пристани
щето абсолютно- никакви свътлини или ориентировачни знацм не сжществуватъ, вследствие на
което въ такива тъмни нощи и лошо море, пара
хода за да избъгне случайна авария застава по.далечз отъ бръга.
Презъ горепомгнатата вечерь 6 души работ-

ници отъ драгата, която по настоящемъ работи в ъ
Созополския заливъ отиватъ по работа на пара
хода. Когато се връщатъ съ лодката си по посока
на вълнолома не еж могли да се ориентиратъ пра
вилно и лодката заседнала съ носа си на потъналия
корабъ въ Созополския заливъ. южно отъ острова
на който е построено Рибарското училище.
При засъдането една вълна плисва въ лод
ката, последната се напълза, потжва и намиращитъ се въ нея работници:
1. Сава Костовъ
22 годишенъ, родомъ отъ
гр. Бургасъ — морякъ.
2. Иванъ Костадиновъ — 40 год., отъ Варна
— огняръ.
3. Янко Геновъ — 25 г., род. отъ с. Гебедже —
машинистъ.
4. Никола Касабовъ — 49 г., род. отъ гр. Варна
— машинистъ.
5. Недълчо Василевъ—45 г., род. отъ гр. Варна
— механикъ и
6. Ятанасъ Христовъ—45 г., род. отъ гр. Варна
— морякъ
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почватъ да се давятъ. На виковетъ имъ, които не
били чути отъ брега, се притичватъ на помощь
морящите отъ турскитъ ветроходи намиращи се
по това време въ залива на котва, а именно:
1-о Отъ ветрохода „Куда имане" моряцитъ:
1. Мехмедъ Мустафовъ Сурменли отъ Трапезундъ;
2. Баба Хасаноглу Яхмедъ отъ Трапезундъ;
3. Чагана Оглафандаръ Яхмедъ Риза отъ
Трапезундъ.
2-о Отъ вътрохода „Карталъ" моряцитъ:
1. Хаджи Левентоглу Юнусъ;
2. Хаджи Хисаноглу Юмеръ и
3. Хаджи Ялиоглу Яли.
Поменатите турска моряци въпреки големия
«разъ, който сковаваше всичко презъ тази нощъ
« въпреки голвмото вълнение и силгнъ вътъръ
-сь рискъ на живота си сполучиха да извадятъ отъ
морето давящитъ се моряции съ изключение на
«оряка Ат.насъ Христов», когото не еж могли да
намерятъ и който се удави презъ тази вечерь.
Извадените моряци макаръ и премръзнали,
бидоха спасени благодарение на самоотвержностьта на тия турски моряци, които въпреки лошото
«реме и голъмия студъ сполучиха да спасятъ тия
давящи се моряци.
Господинъ Предсекателю, Управителното т ь ло на Созополския клонъ отъ Б. Н. М. С. като Ви
донася за горното произшествие моли да се застжпите предъ Министерството на Желъзницитъ,
•Пощитъ и Телеграфите
Отдъление Приетлнищно, да се обърне по-голъмо внимание по уред
бата на нашити малки пристанища, като се ограничатъ опастноститъ за каботажною и вжтрешно
плаване изъ самитъ пристанища и заливи съ от
личителни знаци, за да се избъгнатъ нещастия отъ
подобенъ роцъ, които сигурно не ще бждатъ по
следни при тая нехайность съ която сг отнасятъ
пристанищнитъ власти по тоя въпросъ.
Молимъ сжщо да бждатъ представени горъпоменатитъ турски моряци за награждаване съ медалъ за спасяване на погибающи, ако това е въз
можно за Г. У. Т., или пъкъ ако не е възможно
щото т е да бждатъ представени отъ страна на Г.
У. Т , молимъ да ни се съобщи да направимъ постжпки за награждаването имъ чрезъ Созополското
Общинско Управление.
Председатель: Д. Динковъ.
Секретарь: Ватевъ.

Свърхъ-бързоходни италиански параходи.
Предложението на Северно - Германския
Лойдъ да построи търговски параходи съ ексросгь 27 възела (морски мили) въ часъ е предиз
викало тревога при мисъльта, че се започва
л а к ъ надпреварване за бързина, което се бъше
прекратило въ време на последната война. Плаяовет-Б на Мусолини за построчването нт два
-презокеански парахода съ скорость 35 възела въ
часъ, като се има предвидъ явната неикономичность на такава голъма скорость, даватъ осно
вание да се предполага, че стремлетието къмъ
рекорднитъ скорости възкръсва сигурно наново.
Италианския проектъ се пази въ голъма тайна,
« о все пакъ нъколкото случайно допуснати съоб
щения даватъ известна представа за новитъ тър
говски бързоходни кораби. Всъки отъ тъхъ ще
има водоизмвщение около 40,000 тона. Щ е бждатъ предназначени само за превозъ на пжтници.
Всъки параходъ ще може да взима около 2,000
души. Голъмата скорость на корабитъ вероятно
щ е повлече следъ себе си увеличение на разнос

ките за издържането имъ и съответното повише
ние на тарифите. Какъвъ ще бжде двигателя на
тия кораби още не се знае, обаче има основания
да се предполага, че ще бждатъ предпочетени
тюрбинно-електрическитв двигатели. Винтоветъ
ще бждатъ разположени вероятно подъ гръбнака
на кораба. Постройката на тия кораби ще пов
лече следъ себе си и увеличение на пристанищ
ните съоржжения. Отъ това требва да се зак
лючи, че до като се реализира напълно идеята
на Мусолини ще измине доста дълго време. Це
ната на вс^ки корабъ вероятно ще надмине циф
рата 200 милиона лирети. Тъ ще извършатъ п ъ 
тувания между Неаполъ и Ню-Иоркъ и това разтояние ще го взематъ за 4 дена.
4

(И)ъ „Морски Сборникъ" 1927 г. № Г-9). С. Ч -

Изъ отчетигЬ на .Европейската Дунавска
комисия.
Въ книжка № 20 на Бюлетина на Дунавска
та Европейска комисия е публикувана новата та
рифа и правилникъ за таксите, които ще се пла^
щатъ отъ париходитъ при влизането въ Сулинския каналъ. Тая тарифа влиза въ сила отъ 1
мартъ 1928 год. Споредъ нея такситЬ се плащатъ
при излизането на параходите отъ Сулинското
пристанище.
Такситъ еж следните (на регистъръ тонъ):
При товарене и разтоварване вънъ отъ приста
нището З./О златни, франка, въ пристанището 3.50
зл. фр., на вълнолома 0-65 зл. фр. Параходи, пла
тили първата такса, не плащатъ останалитъ две,
а талива платили втората, не плащатъ третата.
Тия такси еж само за морските параходи (чл. 1).
РБЧНИТБ параходи плащатъ следнитъ такси
по товарене и разтоварване: на вълнолома 1.15
зл. фр. и въ пристанището на Сулина 0.40 зл.
фр.; плащането на едната такса изключва дру
гата (чл. 2).
Морскитъ пощенски и пасажерски параходи,.
извършващи редовна служба плащатъ такса с ъ
60 процента по-низка отъ ония предвидени въ
чл. 1.
За всъко първо плуване въ годината въ Ду
нава всеки морски параходъ, извършващъ нере
довна служба т. е. всички, освенъ редовнитъ п ъ 
тнически и пощенски, плащатъ предвиденитъ та
кси въ пъленъ размъръ.
Не плащатъ никаква такса:
Военнитъ кораби, яхтите за разходки, реморкьоритъ (влекачитъ), когато плаватъ сами, дълбачкитъ, товародигателнитъ кораби и парнитъ елетатори, кораби съ тонажъ подъ 500 т., параходчетата пренасящи пжтници отъ Сулина до външ
ния вълнопомъ: ръчнитъ кораби предвидени въ чл.3., т. е. ония, които носятъ стока, предназначена
за морски пираходъ, акустиращи на външния
вълноломъ; параходитъ търсящи убъжище въ Су
линското пристанище дори и когато влъзатъ в ъ
Дунавския ржкавъ (канилъ) за поправка при ус
ловие, че при напущинето му, не щ е товарятъ ни
каква търговска стока.
ВсЪкакви рекламации по и вседствие плате
ни такси се отправятъ до Европейската Дунавска
Комисия или до органа, който би я заместилъ в ъ
бждеще и то най-късно 3 месеца следъ плащане
то на таксита или депозирането й въ касата на
плуването въ Сулина.
П р. Д, в.

100 годишенъ юбилей на руското

хидрографическо управление.
Въ края на 1927 година руската хидрографи-
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ческа служба навърши 100 годишно съществува
ние. Цельта на тая служба е била да обслужва
хидрографическитъ- нужди на Русия, а именно: да
организира хидрографически експедиции, да съз. дава и наблюдава фаровете и морските предпази
телни знаци, да издава описания на моретата, да
съставя и издава морски карти, таблици, кален
дари, инструкции по астрономия, геодезия и нави
гация и пр. Освенъ това въ тая служба еж скла
дирани необходимите помагала, карти и инстру
менти за нуждите на мореплаванието.
Въ настоящо време хидрографическото отде
ление се двли на 4 отдвла: Картографически,
инструментален ь, оградителенъ (фарове и пред
пазителни знаци) и хидрометеорологиченъ. Къмъ
него еж придадени астрономическата обсервато
рия, админи:тратизнз-хазяй:тзена часть, библио
тека и необходимите работилници.
За изтеклите 100 години въ общи черти гла
вната работа на хидрографическото управнение е
била елгднята:
За Балтийското море еж издадени 118 кар
ти и планове и множество ръководства по кора- боплаванието.
Вь Черното и Азовското морета еж направе
ни два систематически изследвания съ цъль за
съставяне на карти.
Първото е траело отъ 1825 г. до 1836 год. и
се е базирало на отъ по-рано астрономически оп
ределени пунктове. За по-голъмата часть отъ бре
га работата се е ограничила съ морска снимка.
Измерването на дълбочините не е било подробно.
При все това, обиче, благодарение на доброто си
стематизиране на материала и акуратната му об
работка, картите, съставени по тия данни служи
ли до 1873 година. Второто изслееване е започна
ло въ 1871 година съ организирането на Черно
морската хидрогрзфичгска експедиция. Тая експе
диция е работила до 1837 год. имайки на разпо
ложение отъ 3 — 5 кораба и отъ 20 — 60 морски

(Приключенъ на 15.1. 1928 год.)
', Б а к а л о в ъ , П. — „Германската антлачтическо-чкеанска екС1<-д ция съ параходъ „Метеоръ." (Сп. ГЪиооцл, год.
XXVIII, кн. № 3, София Х1.19/7 год,, СТР. 33—36).
Бургазското пристанище и оъ тчрекото Парчходно Дру
жество. — (Известия на Бургазката Тъпговско-Ичдустриа^на Камара, г. XI, Ьургазъ 24.ХИ.Ь27 г., стр. 2).
Вогакъ. — „Звукова система за огрикцача на в >ДЧИГБ
пжтища и входоветЪ въ пристанищата. — Превелъ
отъ руски С. Черноморски. — (Сп. Мор^"И Сговоръ,
год. V, брой, 1, Варна, януарий 1928 г., стр. 9— 11).
Грозевъ, Гр. Ив. — „Рибзловгтво". (Издчние на Бъл
гарското ЗемледЪлско Дружество, ул. Гладстонъ №69,
Сория, цена 6 лева).
Грозевъ, Гр. Ив. — Риборязвъждане". (Сп. Ловна Про
света, год Ш, кн. 3 и 4, София 1923),
Д р а м а в ъ морето.— Потъналата подводчица Действията
нч водоллзитв. Влкътъ на живопогреб-^нигв. Б^зсил 1ето. Всеобщо молитствуване. — (в Ва ненски Но
вини, год. XVII, брой 1245, Варна 2.1. 927 год. стр. 2).
Дуковъ. — Телефонната свръзка н» Д навската и морската
н« граница и изобретението на швейцарската фирма
Хазлеръ н С-ие. (Сб рникъ отъ стчтии № 9, Приложе
ние на в. Народна Отбрана 1927 год.).
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офицера. Следъ 1887 година експедицията е преи
менувана въ отдтвление за морски снимки и със
тава й билъ намаленъ до 20 офицера. Отделени
ето за морски снимки е продължило работата нз
експедицията, като предприело мензулна снимка
на брвговетБ, базирзйхи се на триангулация, къмъ
която е свързано подробно лодочно измерване на
дълбочините. По такъзь нзчинъ еж били снети
всички руски брвговг. Като общъ резултатъ сега
за Черното море има 74 карти и планове, а зз
Лзовското море 10 карти. Освенъ това издадени
еж описания на Черното море (1927) и Азовското
море (1916).
За руското Бгьло м*ре еж издадени 42 карти
и едно описание за мореплавателите.
За Мур папското море — 25 карти и едно
описание за мореплавателите.
За Беричгочото море, Нова земч а Карското
морг еж извършени множество подготвителни ра
боти, така, че въ скоро време ще може да се издадатъ необходимите карти и описания за морегплавателитъ.
3 * Сибарскотго м^рг еж издадени 50 карти,
За Изто шия океан» (Беринговия проливъ, Бе~
ринговото море, Охотското море и часть отъ Япо
нското море, което мие руските брегове) еж из
дадени 9:$ карти и 4 описания за мореплзвателитЬ.
Зд Каспийското море еж издадени 33 карти.
Освенъ това, наредъ съ още много събрани
материали, които тепърва се обработватъ и систематизиратъ, еж описани обстойно Аралското мо
ре, Ладожското, Онежското, Чаудското и Байкалското езера.
С Ч.
На 27 деквмврий 1927 г. се е завърналъ въ
Куксхафенъ гермзнекия качитанъ Кирхайсь, следъ
като презъ течение на две години е направилъ
околосвътско пжтузане съ една моторна лодка
дълга 30 матра и обслуга само 4 души.

Д. Ст. — „Едча неправда", (в. Морски Ражикъ, год. II, брой
44—4% Варна 15.Х11.1927 год., стр. 2 3).
Д. — „Турски* търговен* флотъ " (Сп. Морски Сговоръ, г.
V, брой 1, В т а, януаоий 1928 гос, стр, 8).
Доминикъ, Инж. X. — „Течатп злато.* (Сп. Пр<рода, год
XXVIII, кн. 4, София, Х11.1927 год., с*р. 59 - 61).
Е д н о м 'огокрако чудовище, — (Сп. ХЬвна просвътв, г.
Ш, кн. 3 и 4, София 1 28 г., стр. 84).
З л а т а р о в ъ , Хр, Ив.— .СвЪтовчиятъ търговски флотъ." (Сп.
На юдчо Стопанство, год. XXIII, кн. 10, София, Х11.192?
год., стр. 5—7).
Златаровъ, Д-ръ Не. — „Моруновото масло и рахитизъмъ*,
(С|. Порода, г 1Д ХЧУШ, кн,4, София, 1927 г.,стр.52).
Цвановъ, Сава Н. — „СчЪтене на черноморската вод-.* (Сп.
Морски Сговооь, год. V, брой 1, Варна, януарий 1928
го1., сп, 4—6).
Ивановъ, Сава Н. — „Какви причини влиянтъ за намале
ние ск.ростьта на кораба." — Н >ви изследвания. —
(Сжщ-1Я брой на списанието, стр. 16 и 17).
К и р о в ъ , К. — „искуствечо повлияване на времето." (Сп.
По.р да, год. XXVIII, кч. 3, Со-рия XI. 1927 год., стр43-44).
С1теШе, А — ,Но рог1з\ Рапз 1921. (иЬга!пе Р1оп, 8 п к
, Оагапоегь)

Стр. 20

Морски Сговоръ

Сар. ]У. К. — „За морскигЬ кредити." (в. Морски Ратникъ,
год. И, брой 44—45, Варна 15 ХП.1927 год., стр. 1 и 2).
Кап. К. — .За лекарския персоналъ на паргхсдигЪ и при
станищата." (в. Морски Ратникъ, год. II. брой 44—45,
Варна, 15X11.1927 год., стр. 3).
Кжневъ, Инж. Б. — „Моряци и техници*. (Сп. Морски Сго
воръ, год. V, брой 1, януарий 1928 г., стр. 3).
Кжневъ, Инж. Б. — „Водниятъ спортъ". (Сжщия брой на
списан! ето, стр. 15 и 16),
Кораба Фантомъ. — Разказъ. — Превелъ отъ френски НП. Ивановъ. — (Сп. Морски Сгоьоръ, год. V, брой 1»
Варна, 1. 1928 год., стр. 14).
Л а б р и к ъ , Роже. — „Зем»1.." (в. Спортъ, год. VI. брой 188,
София 1.1 Ь28 год., стр. 2).
М . Б. — „За радиотелеграфа на параходите". — (в. Мор
ски Ратникъ, год. II, брой 44-55, Варна 15.Х11.1927 г.,
стр. 3 и 4).
Морякъ. — „Рибарския корабъ Перунъ". (Сжщия брой на
вестника, стр. 4).
Н . П. И. — „Изобретение за използуване на морскит-Ь при
ливи и отливи". (Сп. Морски Сговоръ, год. V, брой 1,
4
Варна, януарий 1928 год,, стр. 17).
Нам-ЪренигЪ старини подъ Созополския брътъ. — (в. Бургазски Фаръ, год. XII, брой 1198, Бургазъ, 8.1.192., г.,
стра .ица 1).
Нечаевъ, Ял. — „Календаръ за морския рибоповъ." (СпЛовна IIросвъта, г., Ш. кн. 3 и 4, София 1928 г.,стр. 87)ГЛнернни — „Изъ Странджра планина". III. (Сп. Български
Туристъ, год, XIX, кн. М» 9, София XI. 1927 год., стр.
132-134).
Пикадоръ. — „Корабътъ Перунъ". (Варненска Псща, год.
XII, брой 2894, Варна 31.ХИ.1927 год., стр. 2)
. Параходъть „Перунъ". — (в. Варненска поща, год, XII, бр2893 Варна 30.ХП.192/ год., стр. 2).
Програма за конкурса на Българския Народенъ Морски
Сговоръ за написване цикълъ оть морени п-Ьсни. (в.
Морски Ратникъ, год. Ц, брой 44—45, Варна 15. XII.
1927 г., о р . 4).
РоП йе МагсеШе. — ГЧоКсе зогпта"|ге зиг 1ез рго]етз о"атйПогаИоп е1 аУех1еп510П5 с!и рог1 — МагзеШе 1927. 5оС1е1е апопуте о"и 5<§тарпоге Йе МагзеШе, 17—19, гие
Уеп1иге).
КесиеНе о"е$. 1о1з, д6сге{5 е1 гед1етеп1з депегаих сопсегпап*
1а роИсе о"ез рог1з т а г Ш т е з <3е с о т т е г е е е1 с!ез ге"
д1етеп(з рагИсиПегз ай рогг. йе МагзеШе - РиЬНса1юп гаНе раг 1е зеппсе йи рог* — МагзеШе 1912).
С. Н. И. — „Нртилерията на линейнигЬ кораби*, (в-къ На
родна Отбрана, год, IX, брой 1364, Ссфия 30.1927 год.,
страница 2).

51аИ$Идие а"и рог* о"е МагзеШе е1 аппехез. Нппее 1926. Маг
зеШе, 1927. (5ос1ет.е Лпопуте йи Зетарпоге о"е Маг
зеШе, 17—19 гие УегИиге).
Ст. М. — „Къмь Българските моряци", (в. Морски Ратнчкъ,
год. II, брой 44—45, Варна 15.Х11.1927 год., стр. 1).
Славяновъ, Г. „Конкурсъ на морки пъхни". (Сп. Морски
Сговоръ, г. V, брой 1, Варна, януарий 1928 г., стр. 2),
Славяновъ, Г. „Управление на чуждитЪ пристанища - Ита
лия". (Сжщия брой на списанието,' стр. 6—7).
С. Ч. — „Сблъскване на параходъ съ ледена планина", —
„Нвтоматъ за приемане радиосигнали оть бедствую ии
кораби". — .Жироскопическиятъ стабилизаторъ на
Сперри за унищожение клатенето на кораби". — (Сж
щия брой на списанието, стр. 17, 18 и .9).
Спространовъ, Н. — „Созополъ". — Най-стария градъ на
Черно море. — Предстоящи задачи за създаване на
модерно и образцово риболовно стопанство. — (в-къ
Пръпорецъ, год. XXX, брой 9, София 12.1.1928 год,.
стр. 1 и 2),
Станчевъ, Б. — „Българско корабоплавателно дружество
„България", (в. Черноморска Камбана, год. III, брой 31.
Варна 7 1.1928 год.
Тодоровъ. Не. X. — „ГОЛ-БМО географско откритие въ Сибиръ". (Сп. Природа, г., XXVIII, кн. 4, София XII. 1927
год., стр, 56).
Ш и ш к о в ъ , П. Н. — „КржгосвЪтно плаване". (Сп. Морски
Сговоръ, год, V, брой 1, Варна 1.1928 г„ стр. 11—13).
Шншковъ, П. Н. — ДЛоуа-з". (Сжщкя брой на списанието,
стр. 19).
Шехтерле, Ииж. К. — „Оформяване на местеветъ*. (Сп
Техникъ, год, V, № 9, Варна 1.1928 г., стр. 143—150),

Год- V Брой 2

„Родното море" отъ Крумъ Кънчевъ,
Варна 1927 год.
Бедната ни морска поетическа литература се
обогатява съ една книга, която е рожба на младъ
талантъ. Като такава тя има всички ценности и не
достатъци на последния. Заразяващъ ентусиазъмъ
предъ вида на морето и неговия животъ, мла
дежки възторгъ предъ морската стихия, който на
мира изразъ въ дитирамбични възгласи, красивъ
езикъ, отъ който лжха миризътъ на морската вода,
цв-Ьтистъ стилъ, обагренъ отъ гамата на родната
природа и родното море, живо, силно, непосред
ствено чувство, което блика и на много мЪста разкжева формата. И.юбщо поезия на Зхигт ипс! Огап§.
Затова на нея не еж чужди и позата и самонадценяването на 8г.игт ипс! Огап§'а, както това про
личава още въ началната «Прослава": проявената
тукъ младежка самонадеяность, даже и да е на
пълно искренна, шокира, прави впечатление на театралничене и създава у читателя въ самото на
чало неприятно чувство, което ако и да се смек
чава въ голяма степень отъ изненадващите ху
бости на нъкои отъ работигЪ, не може да бжде
пропждено напълно. Дано следващите произве
дения на обещаващия авгоръ оправдаятъ напълно
тая самоувъреность.
Най добри еж ония работи, гдето авторътъ
предава
непосредствено изживяни настроения,.
безъ да се отдава на разсжждения. Той е тъй
сроденъ съ морего и елементите на неговия
пейзажъ, че струните на поетическата му душа
еж чувствителни за най-тънкитБ промени въ тоя
пейзажъ. (Неизразимото, Тържество, Старите, Бла
годенствие, Любовь). Той има здравъ усетъ и за
драматичностьта на морския пейзажъ, както и за
трагизма на мор.- то (Балкана п е е хайдушка пътеньВъображение, Гнездо). Къмъ казаните настроения
понякога се присъединява и философска непос
редствена интуиция, която на места поразява у
младия ввторъ. (Печата на слънцето, Луна. Щаст
ливи бедняци, Незабравими). Всичко това еж цен
ности, които правятъ веднага да изпъкне талантътъ всредъ многото поетически о п и т на младежьта.
Недостатъците на книгата се намиратъ въ.
връзка главно съ възрастьта на автора. Така наприм-връ за символистични постижения е необхо
дима много по-гол-Ьма художническа зръ\пость отънеговага. Затова опитите му за символизация на
по-сложни мислови концепции не задоволяватъ :.
тукъ разс/кдъчностьта пропъжда непосредственото
чувство. (Огледало, Истина, Древна Българи»). /V
и самите тия концепции не еж и не могатъ да бждатъ всеобемлящи и закржглени. Разваленъ отъ
рефлексията и тенденцията е /и написаниятъ на социаленъ сюжетъ „Трудъ"; мисъльта тукъ не е в ъ плотена окончателно въ пластични образи, а лип
сва и убедителносгьта на действително изживя
ното. Неясенъ и мъглявъ е авторътъ, когато на
пусне почвата на реалностьта и се стреми къмъсвърхеетивни постижения (Свирачи, Въображение,
Душа). До формена безвкусица отива той въ „Про~
пов-Ьдь". Яла всичко това еж слабости на младежьта, която кипи и за която всичко е възможно
Обаче чувствува се. че всредъ тоя кипежъ авто"""I? С И Т Ъ Р С И п ж г я - и т о в а наедно съ изтъкна
тите ценности ни кара да възлагаме големи на
дежди на него.
.
А„

БЪЛГАРСКО П Р И П И Ш Е Ш Ш Я Ш Ш Н О ДРУЖЕСТВО ..БЪЛГАРИЯ" — ВДРИД

къмъ Популярните Банки, Кооперации, Синдикати, Кооперативните Централи, Съюзи на Ко
операции, Клоновете на Българския Народенъ Морски Сговоръ и Съюза на Българските
Моряци, всички служащи въ Морската и Речна Полиц. Служби, търговци, производители,
офицери, занаятчии, земледелци, чиновници, работници и всички български граждани.
Провиднието е ощастливило нашата рздина съ морски бръгъ и по:редетвомъ морето ние имаме възможность да се сно
шаваме непосредствено съ всички континенти и да отнасяме на всесвътскитъ пазари произведенията на нашата плодородна земя
и производствата на трудолюбивия производители, а следователно да получимъ най-задоволителни цени. Нашиятъ изноеь и днесъ
е въ зависимость отъ чуждигв параходна др/жества, поради липса на достатъчно български параходи.
Нашето морско крайбръжие има много красиви и удобни за търговия селища, обаче намъ лилсвлтъ кораби да организи
раме редовна крайоръяна служба, посредствомъ която да улесннмъ търговията и съобщенията по море, а заедно съ това да опознаемь собствените си брегове. Днесъ черноморското ни крайбрежие се обслужва само съ единъ параходъ и справедливо ма
стното население нарича колонии селищата :ч Лхтополъ, Василико, Кюприя, Месемврия, Гьозекенъ, Бъла, кждето веднъжъ сед
мично пристига поща, поради липса на параходи.
Величавата рЪка Дунавъ, като плавателна артерия се използува почти отъ всички държави на Централна и Източна Ев
ропа. По нашето дунавско крайбрежие ние спокойно и равнодушно гледаме всевъзможни чужди национални флагове,
в.а параходя и други плавателни сждовз, които сьбиратъ навла и пжтнически такси отъ насъ..., защото нъмаме български пара»
ходи и тамъ.
За да се тури по-скоро край на това положение и за да заемемъ подсбающе мъсто на морето и Дунава, ние тръбва да
се снабдимъ съ достатъчно параходи и други плавателни сжцове. Живъ капиталъ — подготвени моряци, намъ не липсвагь, обаче
сме беденъ народъ и ни липсвать средства за покупка на параходи.
Коопарацпятч» е най-новата стопанска форма, която сгрулирва и най-слабитъ сили на народа, като създава оть тъхъ
мощни стопански организации, които доставя.ъ сигурни материални и морални блага за участвующитъ, а по този начинъ и за об
щото преуспяване на народа п Държавата.
С ъ е д и н е н и е т о п р а з и с и л а т а — е девизътъ на България. Кооперацията днесъ мощно нодема този девизъ, като при
бавя подъ него и следния: ц д и н » з » «И.НЧМ14 •. в с и ч к н з а е д и н ъ !
Днасъ малкитъ държави като: Дания, Белгия, Холандия, Финляндия се елзвятъ съ своето народно благосъстояние и сто
пански напредъкъ, .само благодарение на кооперацията, която е събрала и организирала до 901/о отъ населението имъ. Презъ
1925 год. вь Италия се образув,. ::лраход :о дружество, което сега разполага С|_ нъколко параходи, отъ които два презокеански.
Бьлгар.-я не може да 1фав^ изх.ючение; тя тръбва да вьрви изъ сжщ^я <шть.
По.чойчия нашь стллченъ ^ксно.ч^стъ и гол^мъ, съ общоевропейска известность, кооператоръ Кирилъ Поповъ каза:

„оАдащето на България е въ кооперацията; само чрезъ нея нашата малка България ще излезе
отъ грозящата я стопанска криза."

У насъ кооперацията направи СВОИТБ сигурни завоевания въ областьта на кредита, потръбението, производството, застра
хователното ДБЛО и ^ндустрля — блъстящитв резултати еж на лице.
Пакъ чрезъ кооперацията ние ще създадемъ родно корабоплаване, за което на 31-й октомврий 1926 год. въ гр. Варна,
група родолюбци туриха началото на новъ типъ кооперация у насъ.

Корабоплавателно Кооперативно Дружество „България,"
което си поставя за цъль; да поощрява и развива родното корабоплаване по море и Дунава, да строи, доставлява и пуска в*
движение параходи, необходими за превозъ на пжтниди, екскурзиянти и вевкакви стоки; — за търговия и риболовство.
Схващайки необходимостьга отъ създаване мощно Българско Корабоплаване на морето и Дунава, Варненските граждани, отъ различни професии и съсловия, подкрепиха новото Кооперативно Параходно Дружество и то се засилва ежедневно. Записанитъ кооператори и дълове до сега пи даватъ въра и куражъ да се надъваме, че ще видимъ оежществени целитъ, които
сме си поставили много по-скоро, отколкото и най-голъмата фантазия може да допустне.
Седалището на дружеството е въ гр. Варна, съ районъ на действие цъла ьългария; устава е утвърденъ отъ Варненския
Окр. Сждъ съ опредъление № 3734 отъ 1й ноемврий 1926 год.
Капиталътъ е въ дълове и е неограниченъ. Дълътъ е ЬОО лева. Всъки членъ- отговаря въ размърь на записаните дъ
лове. Членове блватъ единични и колективни. (Кооперации, търговски фирми, дружества, общини и пр.). Дружеството раздава
60% отъ чистата печалба като производствен ь дивидентъ.

Български граждани*

Нашето начинание тръбва да бжде подкрепено отъ всички въ страната. Ние канимъ всички съзнателни родолюбци да С6
запишатъ за членове на ..

Българското Корабоплавателно Кооперативно Дружество „БЪЛГАРИЯ,"
като взематъ колчото може по-вече дЪлове, за да можемъ въ най-скоро време да реализираме поставената си цъль и доетйвимъ
първия параходъ, който ще ни донесе втори и т. н„
Открита е и подписка за залисвапе на членове при всички Популярни Банки въ България и направо въ дружестлоТо съ
писмо. — Въ Варна записванията ставатъ въ канцеларията на дружеството, здание Сите Кг 4 и въ Варненската Популярне Банка.
— Въ Бургасъ — въ кантората на Из. Кремъковъ & М. Матеевъ.
Записванията ставатъ и отъ кооперативни деятели, упълномощени специално за целЬта.
Изплащане записанитъ дълове може да става и по части не по-малко отъ 200 лева.
Увърнни, че Вие сте проникнати отъ високото съзнание за голъмата роль, която предстои на България да играе на Мо«
рето и Дунава и цениге нашитъ усилия да изградимъ още едно кооперативно дъло отъ такова сжщество за цълото производство
и търговския животъ на страната ни» ние завършваме:
Напредъ къмъ Кооперацията за създаване мощно родно Корабоплаване!
ПочетеНъ Директори: X, ПЯЙКУРИЧЪ
Провърителеиъ Съветъ;
ПредсеДателЬ! Аврамъ Тодоровъ — Варнен. Окр. Дайъченъ
Начапникъ
Секретарь: Жеко Желябовв — адвокатъ, дбществбникъ
Членъ; Леонъ Майеръ — счетоводитель стъклар. фабрика

Управителенъ Съветъ
Првдседатель: Илия Петрушевъ—Варнен. Държ. Адвбкатъ
Подпред.: Кръстю Патковъ — търговецъ, Првдседатель на
Варненската Стокова Борса
Секретарь: Инженеръ Велико Маджаровъ — Началник*
на пристаиищнитв работници
/ Андрей Шотовъ — индустриалецъ-мелничаръ
I Иванъ Кремъковъ — търговецъ и делегатъ на
, 1 Бургазската Търг.-Инд. Камара въ Сток. Борса
и
Членове. < кирилъ Тенчовъ —търг., подпр.на Сток. Борса
I Филипъ Рафаиловъ — Директор* - на- Банка

I

„Плугь" въ Провадия.

До

Въ
I

—-

СЪДЪРЖЯНИЕ: 1) На морския брЪгь огь Въскресений; 2) Б. Н. М. С. и българското риболовство отъ Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ; 3» Курортна Варна въ цифри отъ В. Поповъ; 4) Рьчнитъ бани въ Ямболъ отъ Тотю Брънековъ; 5) Заключения и
нъкои практически бележки относително плаването презъ зимата въ Черно море стъ Кап. П р. Скалевски; 6) Експеди
цията съ корабъ „Метеоръ" от-ь Г. Вюстъ; 7) Крушение на ескадрата и гибельта на тендъра отъ К. М. Станюкоьичъ; 8)
Риболовство и отраслитЪ му, 9> Морски спортъ; 10) Морски новини; 11) Морски книгописъ.
: : : : : :
; -. : : : -.

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКИ
ЗА ПЕТЯТЯ

годишнина ня илюстрованото

СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
Органъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ
Годишенъ абонаментъ 140 лева. Въ странство 170 лева. Отдъленъ брой 20 лв.
На членовете отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ, които еж издължили членските си
вноски за 1928 година, списанието се изпраща безплатно.
На всички останали абонати списанието се изпраща само следъ предварително платенъ абонаментъ.
Всичко, което се отнася до списанието да се изпраща на адресъ: Български Народенъ Мор
ски Сговоръ — Книжовно-просвътенъ о т д ъ л ъ — Варна улица „Царь Борисъ" № 6.

До нашити постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на СВОИТБ постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвидъ следнигв нареждания:
1) СтатиитБ и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по възможность съ
пишуща машина. Нечетливитв статии, а сжщо така и тия съ много поправки и зачерквания не се
преглеждать.
2) Статиитв тръбва да бждатъ кжеи и въ никой случай по-дълги отъ 2 1 /, печатни стра
ници отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницитв си защо статията
му не е удобрена, или защо не е помьстена веднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.

<8Г

Въ склада на Гл. Щ- Ш ш 5.1. 1 . 1 и немидатъ иодл) ниаш вдш:
Морска библиотека № 1 цена 3 лева
Сп. „Морски Сговоръ". . . '._ '. . гоя. II цена 100 л.
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Сп. .Морски Сговорь*
'.. год. III цена 1?0л.
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Сп. „Морски Сговоръ" . . . . . . год. IV цена 120 л.
Морска библиотека № 4 цена 6 лева
Гребане и в-Ьтроходство . . . . . .
. . изчерпана
Морска библиотека № 5 изчерпана
Правилникъ за морските и речни спортни
Морска библиотека № 6 изчерпана
легиони : . . . . . . , .
цена 2 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Черно море (общодостжпни студии) отъ
'
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
С. Н. Ивановъ
. цена 30 л.
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
Практически указания за предсказване на
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
времето отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 8 л.
Морска библиотека Мз 11 цена 10 лева
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ . . . цена 25 л.
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ . . . цена 30 л.
Сп. «Морски Сговоръ* год. ! изчерпано
Плаване отъ А. Друмевъ . . . . . . . . цена 15 л.
Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отправятъ на адресъ: Б. Н. М. Сговоръ — Книжовно-ПросвЪтенъ ОтдЪлъ — Варна.
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