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РЕЗОЛЮЦИИ,
Взети в ъ Ш-ия редовенъ годишенъ конгресъ на Съюза на Българските Моряци,
състоялъ се въ гр. Бургась на 12,13 и 14 юлий 1928 г о д .
Третиятъ редозенъ конгресъ на Съюза на Бъл
гарските Моряци, схващайки неоценимата роль, която
играе търговския флотъ за,стопанското и културно
преуслъване на страната; въ желанието си да под
помогне неговото развитие и разрастване; имайки
предъ видъ тежката стопанска и финансова криза,
въ която изнемогва общо нашата страна, и всредъ
която е призованъ да работи и живъе българския
морякъ; недостатъчнитв грижи и внимание на дър
жава и общество къмъ неговата нерадостна участь;
при печалния фактъ, че се предпочитатъ чужденци
въ морските служби при наличностьта на свободни
и безработни български моряци и редъ други об
стоятелства въ връзка съ живота на българския мо
рякъ, взема единодушно следните резолюции:
1) Възлага се на централното управление на съюза
да действува най-енергично съ всички разполагаеми
средства за по-скорошното прокарване и приемане
закона за търговско корабоплаване.
2) Централното управление на съюзи да иска отъ
управлението на Бъл. Търгов. Парах. Д-во съблюдението на чл. 19 отъ правилника на сжщото по
уреждане и прилагане 8 часовия работенъ день.
3) Да се попълни чочка Б. отъ чл. 2 на правил
ника на службата на лъкаря при Бъл. Тър. Парах.
Д-во съ следния текстъ: - Като имъ се отпуснатъ и
необходимите лекарства безплатно".
4) Да се действува най-настойчиво гдето требва
за постигане следното:
Разтоварването и товареното на българскитъ па
раходи да става отъ безработните моряци при съюза
на сжщитъ.
5) Възлага се на Варненския клонъ на съюза да
изработи мотивирано мнение за увеличение храната
на екипажите до нормата преди войните като цен
тралното управление се грижи за неговото прокарване.
6) Да се иска най-енергично спазването на поста
новленията отъ правилника за екипажа на парахо
дите на Бъл. Тър. Парах. Д-во и указа по силата
на който не са допускатъ чужди поданици на морска
и ръчна-служба — освенъ български поданици.
7) Кораби, пжтуващи подъ българско знаме, ка
къвто е случая съ д-во „Дунавъ", екипажа имъ да
се комплектува изключително отъ български поданници съгласно Царския Указъ, а кораби, пжту
ващи подъ чуждо знаме и по българ. крайбрежие
на Дунава, какъвто е случая съ д-вата: М. Р. Т. К. и
0. Ь. 5 . 0 . , да бждатъ заставени да приематъ на
служба '/з °тъ персонала българи, като се иска и
застжпничеството за това отъ съответното Мини
стерство.
8) Възлага се на Анхиалския и Созополския съюзни
клонове да проучатъ основно въпроса за приижда
нето периодически на ватами — чужденци за риболовство въ нашето крайбръжие въ свръзка съ закона
за рйболовсгвото и така проучения въпросъ да се
изпрати въ Централното управление за по-нататъшно
действие.
9) Да се изработи проекто-правилникъ за правата •
и задълженията на всички служащи при ръчнитъ и
морски пристанища, който да бжде изпратенъ на
клоноватъ зг проучване и представенъ въ Централ
ното управление за прокарването му.
10) Бургазския клонъ отъ съюза да изработи мо
тивирано изложение за премахване товарното право
на превозваните стоки крайбрежно отъ кораби до
10 тона, като го представятъ въ Централното управле
ние за удобрение и действува за неговото прокарване.
11) Съюза да направи най-енергични постжпки
предъ Главната Дирекция на Желъзницигв и При

станищата, щото на всички български кораби еки
пажа да се комплектува отъ лица съ нуждния цензъ
споредъ служебното положение, което т е заематъ
и да бждатъ членове на Съюза, като сжщевременно
се заставлтъ пристанищните капитанства да следятъ
за това и да зарегистрирватъ всъки единъ морякъ.
Така сжщо да се възложи на пристанищнитъ капи
танства да сьблюдаватъ изпълнението на договорите
между моряци и арматьори. Да се иска сжщо отъ
Главната Дирекция на Железниците и Пристанищата
да допълни издадената по регистрацията наредба,
като и екипажитъ отъ българскитъ параходи бждатъ
зарегистрирвани при респективните пристанищни
капитанства.
12) Централното Управление на съюза да употреби
всичкото си влияние и средства за прекратяване
конкуренцията, която: държавните сждове правятъ
на частните собственици на български кораби, като се
премахне и събирането на такси за извънредни часове.
13) Да се иска отъ Главната Дирекция на Же
лезниците и Пристанищата щото раздаването на
форменното облекло на правоимеющитъ да става
своевремено и правилно.
14) Централното Управление да поиска и настои
предъ Главната Дирекция на Желъзницитъ и Приста
нищата да се застжпи предъ бюджетарната комисия
щото на водолазите, старши моряци и всички спе
циалисти на служба при пристанищни управления
да имъ се признаятъ заплати и права както следва:
а) КорабонаЧалници, практици машинисти и помощникъ драгьори да се повишатъ въ IV категория.
• • б) На огнярите за тежката служба да имъ се пред
види по 150 лв. за длъжностьта.
в) Старшите моряци и водолази да се поставятъ
въ V категория.
г) На моряците да имъ се предвиди за длъж
ностьта по 150 лева.
д) Да се ходатайствува предъ Дирекцията на Же
лъзницитъ и Пристанищата, прйстанищенъ отд-Ьлъ,
щото порциона да се изравни на всички служби по
600 лева.
Понеже е взета резолюция за премахване извън
редните часове събирани отъ българските кораби
за службата отъ експлоатацията, то въ замена на
това да имъ се дадатъ порциони пари, както на слу
жащите отъ строителната служба въ пристанищата.
гр. Бургасъ, 14 юлий 1928 год.
Отпечатаха се и се пустнаха въ продажба
правилници за водния спортъ: 1) Правилникъ
за морскитЪ и ръчни спортни легиони. 2. Правилникъ за състезанията на вода. 3. Правилникъ за
полагане изпигъ по плаване отъ учениците плувци
при морските и речни спортни легиони. 4. Пра
вила за запазване и подържане на русалките. 5.
Правилникъ .за фонда „Воденъ спортъ" при Г.У.Т.
на Б. Н. М. С. Книжката „Правилникъ за водния
спортъ" съдържа посочените по-горе 5 правилника.
Тя е издание на Главното Управително ТБЛО на
Българския Народенъ Морски Сговоръ. При 48 стра
ници малъкъ (джебгнъ) форматъ струва 5 лева.
Желающите клонове отъ Б Н.М.С. и морски спор
тисти могатъ да си я набавятъ като изпратятъ
предварително въ Главното Управително Тело на
Б. Н. М. С. (варна, ул. Царь Борисъ № б) сумата
5 лева. Побързайте съ поржчкиге си, защото количеството на отпечатъците е твърде ограничено.
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Годишенъ абонаментъ:
. за България . . . 140 лева.
за чужбина . . . П О л е в а .
Отдъленъ брой 15 лева.

*
Урежда
^ Книжовно-Просвътния отдълъ
*
Главенъ-редакторъ:
*
Сава Н. Ивановъ.

X
*
«
*

Нашия конкурсъ за написване цикълъ отъ морски пъхни.
(Удобрени творби за отпечатване въ списанието Морски Сговоръ.)
Георги Караиваиовъ.

ИЗПРЯ1ДЯНЕ.
Изпрати ме, майко, до бръта.
На кжде отивамъ — самъ не зная:
пжть, на който се не вижда края,
ме очзквз както до сега.
Дай ржка. Така. И въ тоя день
нека радостьта ти не отлита.
Твойта мисъль винаги ще скита
по моретата ведно съ менъ.
Притисни ме крепко до гърди
и синътъ си цълуни за сбогомъ,
после пзмоли смирено Бога
да закриля всички отъ беди.
Тежката си жалба усмири,
на вълнитЬ ме отдай безъ .мжка,
че и въ тая горестна разлика
ще ме пазятъ тъ като сестри.

Предъ твойта стихия преградитъ какво еж?
Вълнитъ ти помитатъ по пжтя всъки зидъ:
На тазъ стихия знакътъ днесъ племето ни носи
И крие въ свойта пазва едно сърдце гранитъ.
Обичамъ те, море безкрайно и велико,
И любя твойтъ чайки и тъжниятъ имъ викъ, —
Отъ твоите пазви мощь и сила страшна блика
И ти закърмяшъ съ тъхъ народа мъченикъ.
В. Павурджиевъ.

РИБЛРСКЯ ГТБСЕНЬ.
Като волни чайки, нирнали въ морето,
Пакъ бълитъ ни варки тръгнаха на пжть,
Вижъ, — слънцето ни праща злато отъ небето,
Л прощални кърпи маха ни брътътъ.

В. Павурджиевъ.

РОДНОТО МОРЕ.
Обичамъ те, море, море ти мое родно
И плисъкътъ на твойтъ разпънени вълни, —
Велико безкрай, измамно неизбродно
Презъ тебъ ржце протяга гъ далечните страни.
Чрезъ тебъ земята диша, проглежда и добрува
Съкровища дълбае изъ ТВОЙТБ дълбини,
Въвъ тебъ животъ и смърть задружно си царуватъ
И твоятъ даръ купнеятъ гиганти — планини.
Край твоя бръгъ чаровенъ великото ни племе
Развяло е нл воля трицвътниятъ си флагъ, —
Въвъ тебъ се е оглеждалъ на Симеона шлемъгь
Край тебъ войни е водилъ победни Омортагъ,

Цълъ день ще гребеме и съсъ пълни мръжи
Ний ще се завърнгмъ по теменуженъ мракъ,
Когато залъзъ кървавъ съ дъсница отбележи
Богъ и плисне блвсъкъ крайбрежния маякъ.
Доволни и щастливи отъ щедрата печалба
Сьсъ лъсни ще разбудимъ утихналата нощь,
Въ сърдца ни ще угасне и сетнята ни жалба,
И въ мисцитъ ще блика: любовь и гряхъ и мощь.
Д утрото когато навънъ забий камбани
И съ злато щомъ сбагри разсънени вълни —
Ще тръгнемъ съ бъли варки - отъ радости пияниДа спуснемъ тежки мрежи въ зелени дълбини.

Стр. 2.
Г. Славяновъ.

Морски Сговоръ
ПРОПЯГЯНДЯ

НЯ

Въ една бележка на в. „Народна Отбрана" отъ
20. юлий 1928 год. четемъ следното съобщение за
Гърция: „Адмиралниятъ щабъ при министерството
на марината проучилъ основно въпроса за позна
нията, които има населението въ Гърция изобщо
за морето и морските води и дошелъ до печал
ното заключение, че голямата часть отъ населе
нието на Гърция не само е лишено отъ най-необходимйтъ познания за морето, но отбягва и да
дойде въ контактъ съ него. Едно отъ многото до
казателства .за това билъ и факта ; че много отъ
моряците на воената марина, макаръ да били изъ
крайморски общини, не знаели да плаватъ. Сжщо
така било констатирано, че въ цъла Гърция, която
има толкова дълго крайбрежие и толкова много
острови, имало само две морски спортни дружества
(за воденъ СПОРТЪ),ОТЪ които едното въ Атина, а
другото—въ Пирея".
„За всички ГБЗИ причини, по предложение на
Адмиралния щабъ при министерството на марината
въ Атина, министрътъ на марината подписалъ заповъ\ць, по силата на която се образува една мчогочленна комисия, въ която влизатъ бившиятъ министъръ на .марината и нар. представитель А. Миаулисъ, началникъ щаба при министерството на
марината, шефътъ на английската военно-морска
реорганизационна мисия въ Гърция, началникътъ
на военно-морското училище и други, на която се
възлага да проучи.основно важния въпросъ, какъ
да се развие въ населението на Гърция любозь
къмъ морето и ревность къмъ него, както и въпросътъ за привличането на това население къмъ мо
рето. За осъществяването на тази цель, горепоменатата комисия ще се занимае и съ въпроса за
учредявание на морски музей, въ който ще се при
бере всичко, което има връзка и съотношение ? съ
историята на гръцката военна и търговска марина,
морска библиотека и морско сдружение, гдето ше
се записвать за членове, освенъ офицеригв отъ
марината, но и въобще всички онези, които се
занимаватъ и се интересуватъ отъ морското Д-БЛО
и обичатъ морето. Морското сдружение ще има
по-скоро спортенъ характеръ, защото ще се старае
между другото, да организира и основе морски
спортни дружества и да урежда всъка година на
Стадиона и на морето при Фалеронъ (край Пирея)
морски праздници. Сжщо така, това сдружение ще
си достави специални ветроходни (спортни ветро
ходни яхти и лодки) за предприемане на екскурзии
(спортни пжтувания) съ такива ветроходни".
Значи и въ чисто морската държава Гърция има
нужда отъ пропаганда на морето и морската идея!
— Нищо чудно въ това; нужда отъ пропаганда на
морето и морската идея има не само въ конти
ненталните и останали назадъ въ морско отноше
ние страни, такава нужда има даже и въ най-морСКИТБ, ако е позволенъ подобенъ изразъ, и найнапредналите въ морско отношение държави.
Защото човъкътъ, макаръ неговата далечна родина
да е океана й макаръ въ жилите му да тече морска
вода, все пакъ си остава сжщество, силно привър
зано къмъ земята и страхуващо се отъ морето и
водната стихия. А срещу това, нъма страна на
земното кълбо, която да не се нуждае отъ излазъ
на морето и н-вма културенъ народъ, който би могълъ да живее, свободно и независимо, безъ самъ
да използва свЪтовнигв морски пжтища и множест
вото блага, които предлага свободното море. Това
пъкъ поражда въ всъка културна страна създаваниего и постоянното засилване на единъ осмисленъ
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всестраненъ стремежъ къмъ морето. Грижата за
насочванието и развитието на тоя стремежъ, есте
ствено лежи върху плещитв на тая часть отъ ин
телигенцията, която по силата на своето положение,
професия ЙЛИ знания, стои въ известна връзча съ
морето; но тъзи грижа лежи много по вече и върху
съответните ржководни фактори въ ! държавата,
които носятъ отговорность-за военната, стопанска,
политическа иля културна мощь на страната върху
морето и по неговитъ брегове. Защото не е възжна никаква пр"авилна и; резултатна морска поли
тика, особенно въ съвременните демократически
държави, безъ да се опознае цълото население на
страната съ нуждата и значението на морето, безъ
да се превъзмогне у него страха отъ водната стихия
и безъ да се превъзпита то въ една съзнателна
любовь къмъ морето. Тъкмо за това виждаме въ
всички културни страни да се работи по всевъзможни~ пжтища и съ най-разнообразни средства за
пропагандиране на морската идея всредъ населе
нието. Единъ отъ най-разпространенигв и най сигурнитъ начини еж културно просветните и спортни
сдружения съ главенъ обектъ морето и водната
стихия. Въ това отношение интересно е да се от
бележи и тръбва да се подчертае, че почти всички
подобни сдружения еж създадени, насърдчаватъ
се и се крепятъ все „отъ горе", т. е. отъ съответ
ните отговорни държавни фактори и институти.
Така е съ английската „ТЬе Иауу Ьеадие", съ
французеката „Морска и Колониална Лига", съ
германскиятъ.„Оеит.5спе 5ее-Уегеш" (преди войната
— РюЙепуегею), съ италианската „1-еда Мауа1е
ЛаИапа", съ полската „Лига морска и ръчна",
съ днешното „Военно-морское Научное Общество"
въ Русия, съ „Ядранска (Адриатическа) стража"
въ Югославия и пр.
Преди ВОЙНИГБ германскиятъ РюНеп Уегет б е ш е
създаденъ и крепенъ главно отъ създателите на
германската военно-морска мощь — адмиралъ Тирпитцъ и кайзеръ Вилхемъ. Въ услуга на морската
идея и нейната пропаганда работъше цъло едно
специално отделение въ морското министерство,
корабигв на военния флотъ правъха чести пропа
гандни пжтувания въ вжтрешностьта на страната,
плавайки на горе по плавателните ръки, уреждаха
се плаващи морски изложби, организира се зна
менитата „Килска седмица" (състезания по водния
спортъ въ Килския заливъ, траещи цъла седмица),
създаденъ 6Ъ огромниятъ държавенъ морски му
зей въ Берлин!-, даде се силенъ тласъкъ на морскитъ науки въ унивирситетитв и пр., всичко това
доведе разрастването на РюИеп-Уегею до огромни
размъри, съ множество клонове и близо 1,500,000
членове въ цълата страна, а неговата пъкъ про
паганда, наредъ съ усилената дейность на дър
жавата, доведоха до едно неимовърно бързо раз
витие и засилвание на военния и търговския флоти,
на германската презморска търговия, на риболовството въ открито море, съ една дума на морската
мощь на Германия.
Въ Съветска Русия „Военно-морское научное об
щество" работи почти изключително съ държавни
сръдства, пръскайки своята силно развита пропа
ганда по цълата страна .чрезъ създадената и кре
пената пакъ отъ държавата Комсомолска орга
низация.
Въ Югославия, благодарение на прякото съдей
ствие и подкрепа на държавата, главно въ лицето
на министерството на войската и флота и трит-Б
държавни университети, „Ядранска стража" има

Год. V. Брой 7.

Морски Сговоръ

клонове даже и въ най-затънтените кр аища на
страната, съ единъ общъ брой отъ около 80,000
души членове; характерно е, че въ всЪко населено
место, кждето има каквато и да било войскова
часгь, въ състава на управителното гкло на местния
клонъ отъ „Ядранска стража" непременно влиза наймалко единъ офицеръ. Бьрзото развитие на Югославянското морско сдружение и свързаниятъ съ
това непрестаненъ разтежъ на Югославянскиятъ
търговски и воененъ флоти, стреснаха италианците
и стана нужда самъ Мусолини, застаналъ начело
и на морското министерство, да се намеси въ ста
рата „Ьеда Иауа1е ИаПапа", брояща до тогава
около 40,000 членове, да наложи нейната пълна
реорганизация, като я вземе подъ още по-близкото
и непосредствено покровителство на морското ми
нистерство и по този начинъ да засили морската
пропаганда въ Италия, останала доста назадъ, по
сравнение съ тъзи на „Ядранска стража" въ
Югославия.
Миналата година отъ ромжнската легация въ
София и консулството въ Варна б е поискана ця
лата литература на нашиятъ Б. Н. Морски Сговоръ,
а също така подробни сведения за неговата орга
низация, дейность и пр. и малко по-късно въ Букурещъ започнаха заседанията на една голтзма ко
мисия, назначена съ заповтздь огъ министра на
войната и работяща подъ председателското на
началникъ щаба на флота, за създаване на орга
низация подобна на Б.Н.М.С. и на морските сдру
жения въ другите страни.
По сжщия пжть днесъ тръгва й Гърция.
Ний можемъ да се гордеемъ, че изпреварихме
нашитЬ съседки Ромжния и Гърция съ осемь, а
Югославия съ две години. Въ България Б.Н.М.С.
изникна още въ 1920 година, при това съ много
по-широки задачи, отколкото тия, които си поста
вятъ едва днесъ, напр гърците. Б.Н.М.С. създаде
къмъ себе си Морска библиотека и Морски музей
още въ 1922 год., които и до сега издържа съ свои
средства, когато сжщите въ Гърция ще се издър
жа гъ отъ държавата. Б. Н. М. С. още въ 1924 и
1925 год. създаде 6 морски к ръчни, спортни ле
гиони, безъ по-рано да е съществувало и поня
тието воденъ спортъ въ страната, когато въ Гърция
все пакъ заварва гъ две подобни сдружения. Б. Н.
М.С. отъ нъколко години наредъ организира и из
държа б свои детски морски лътовища, н^що което
не върши никое отъ подоб ЖТ"Б на нашето саружения въ чужбина. Изобщо Б. Н. М. С. действа ьъ
една толкова широка обласгь и той, по необходимость, се е нагърбилъ съ толкова много задачи,
колкото рЪдко си е поставяло нтзкое отъ сродните
нему чужди сдружения. Само въ едно напргвление
Б.Н.М.С. се отличава отъ чуждите организации, а
именно, че не пропагандира развитието и засилва
нето на български воененъ флотъ, какъвто намъ,
по силата на мирните договори, е забранено да
издържаме (въ това отношение подобно на насъ
действа огчасти само днешниятъ германски „Зее
Уегет).
Но ний можемъ да се гордеемъ и съ оше едно
обстоятелство, а то е, че докато всички сродни
сдружения въ чужбина еж създадени и крепени
„отъ горе", Б.Н.М.С. е създаденъ и се крепи „отъ
долу", —неговите създатели еж неколцина моряци
и професори, а неговите главни крепители днесъ
еж една шепа съзнателни, интелигентни българи,
пръстнати въ целата страна. Обаче, въ това обстоятелсто се крие същевременно и най-големата
слабость на нашата организация. Колкото голема,
всестранна, полезна и ценена да е дейностьта на
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Б.Н.М.С, то тя далечъ не може да се мери, не
само абсолютно, но и относително, съ дейностьта
на сродните организации въ чужбина. Яко Германия,
при 60,000,000 население, е имала въ своя Рюйеп
Уегет 1,500,000 души. членове, а Югославия, при
12,000,000 население, има въ своята „Ядранска
Стража" 80,000 души членове, то България, при
5,000,000 население, би требвало да има въ своя
Морски Сговоръ 125,000 или най-малко 25,000 чле
нове, когато нашата организация брои едва 5,000
редовно издължени членове, като при това въ пос
ледните години броя на редовно-издължените чле
нове започна чувствително да намалява, а заедно
съ това, естественно, и финансовата мощь на сго
вора започна да намалява.
Чуждиятъ опитъ е доказалъ, че пропагандата на
морската идея е невъзмежна само съ средства „отъ
долу", необходима е за това и преката, при това
сигурна подкрепа отъ страна на самата държава.
И ако Б. Н. М. С. не требва да замръзне на тази
точка на развитие, до която е достигналъ и даже
да отиде назадъ, то държавата непременно требва
да му даде своята мощна подкрепа, която ще
заздрави неговото положение и ще осигури постоянниятъ му растежъ. Действително, държавата
дава своята морална и материална подкрепа на Б.
Н.М.С., но тъзи подкрепа носи обикновенно харак
тера на едно платоническо съчувствие или на слу
чайни субсидии (отпущани, при това, следъ големи
и дъ;.ги молби). Нещо по-лошо, Б. Н. М. С. среща
въ некои учреждения, шефове и лица, при това тъкмо
отъ тамъ, отъ гдето требва да се очаква пълно
съдействие, — една мълчалива и зле прикривана
съпротива.
По-горе изтъкнахъ, че грижата за развитието и
засилването на морските сдружения въ чужбина е
поета главно отъ военно-морските министерства и
учреждения. Яко Бьлгария притежаваше воененъ
флотъ, Б.Н.М.С. би требвало да по!ърси и да по
лучи ефикасната закрила и чувствителна подкрепа
отъ Министерството на войната, днесъ обгче, това
задължение у насъ се пада преди всичко на Ми
нистерството на железниците и пристанищата, кждето еж съсредоточени всички наши, свързани съ
морето учреждения, на първо место Морската и
речна полицейски служби.
Въ каква форма и подъ какъзъ видъ ще даде
държавата своята непосредствена подкрепа, е въпросъ, който много лесно може да получи своето
разрешение, стига да е на лице желанието за това.
Яко държавата се е намесила и съ средствата
на закона е осигурила организации като Червения
кръстъ, Ловниятъ СЪЮЗЪ, Читалищния Съюзъ и пр.,
то колко повече тя требва да осигури развитието
на една организация като Българскиятъ Народенъ
Морски Сговоръ.
Яко това се върши отъ държави, които еж силно
разбити въ морско отношение, или най-малко да
лечъ еж ни изпреварили въ областьта на морското
дело, като Гърция, Ромжния и Югославия, то колко
по вече това требва да стори българската държава,
която по отношение на своето морско дело стои
на последно место въ света.
V РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НА Б. Н. М. С.
Отъ 25—28 августъ т. г. се състоя въ Търново
V редовенъ съборъ на Българския Народенъ Морски
Сговоръ. Въ следващата книжка отъ списа
нието щг дадемъ подходяща статия и снимки
за случая.
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Инженеръ-Корабостроитель Пампуловъ.

,

ЕДИНЪ НОВЪ ПРИНОСЪ КЪМЪ БЪЛГЯРСКОТО ТЪРГОВСКО МОРЕПЛЯВЯНЕ.
България следъ освобождението ни, презь 1893 г.,
се сдоби съ първото си презъ третото българско цар
ство Българско търговско параходно дружество наре
чено „Постоянство" съ седалище гр. Варна, което още
отъ деня на своето създаване прегърна тежката задача
да обслужва както нашето крайбръжие, така сящо и
да превозва нашите произведения до чуждитъ па
зари. За тая цель то се сдоби постепенно съ нужднитъ му плавателни средства както следва:
1. Съ парахода „Борисъ", построенъ отъ фирмата
„Ме\уса511е" презъ 1894 година въ Англия, съ общо
водоизм-вщение около 2,000 тона, бруто регистъръ
тона 869-25, нето регистъръ тона 542-41, при раз
мъри: дължина 67*10 м.; най-голъма ширина 9.76 м.;
височина на корпуса 5*41 м.; машинна мощность

ТЪе Апдю РгепсЬ З й а т з ш р & Со презъ 1902 го
дина въ Англия съ общо водоизмъщение 650 тона,
бруто регистъръ тона 509*2, нето регистъръ тона
179-09, при раамъри: дължина 5256 м., най-голъма
ширина 8-41 м., височина на корпуса 3"13 м., ма
шинна мощность 730 к. с. и скорость 10 мили въ часъ.
5. Парахода „София", построенъ отъ фирмата
Ооап 1пдегшогк презъ 1882 година въ Англия съ
общо водоизмъщение 560 тона, бруто регистъръ
тона 255, нето регистъръ тена 138, при размъри:
дължина 42-Сб м., най-голъма ширина 6.6 м., висо
чина на корпуса 3'36 м., машинна мощность 484 к. с.
и скорость 10 мили въ часъ.
6. Парахода „Царъ Фердинандъ", построенъ отъ
фпрмага Ргаг.ею Ог!апсю презъ 1913 год. въ Италия

Посрещането на новия параходъ „Ездзкия" при първото му идване въ Василиковското пристанище.
Василико, 23.V 1928 год.
Фото: М. Панаиотовъ.

около 900 к. с. и скорость около 12 мили въ часъ*).
2. Парахода „България", построенъ отъ фирмата
„ККпгглзоп" презъ 1894 година въ Англия съ общо
водоизмъщение 2276 тона, бруто регистъръ тона
1,108, нето регистъръ тона 753, при размъри: дъл
жина 7327 м., най-голъма ширина 10*18 м., височина
на корпуса б-63 м., машинна мощность 1176 к. с. и
скорость 13 мили въ часъ.
/
3. Парахода „Варна", построенъ отъ фирмата
'Л/оол 5ктег & С-о презъ 1902 година въ Англия
съ общо водоизмъщение 4369 тона, бруто регистъръ
тона 1819-95, него регистъръ тона 1216*14 при раз
мъри : дължина 8229 м., най-голъма ширина 12-03 м.,
височина на корпуса 6*37 м., машинна мощность
1236 к. с. и скорость 12 мили въ часъ.
4. Парахода „Кирилъ", построенъ отъ фирмата
*) Данните за общото водоизмъщение, машинната мощ
ность и скоростьта на парахода „Борисъ" еж показани
приблизително тъй- като архивата на кораба е загинала
заедно съ кораба и нвма точни сведения за ТБХЪ.

съ общо водоизмъщение 3094 тона, бруто регистъръ
тона 1994, нето регистъръ тона 1209, при размъри:
дължина 79*87 м., най-голяма ширина 11*5 м., ви
сочина на корпуса 6*27 м., машинна мощность 1915
к. с. и скорость 13 мили въ часъ, така че презъ
1913 година Българското Търговско Параходно Дру
жество „Постоянство", притежаваше 6 кораба сь
общо водоизмъщение 13,849 тона, бруто регистър ь
тона 6,546*40, нето регистъръ тона 4,037*74 и обща
машинна мощность 6461 конски сили.
За нещастие на дружеството и въобще на бъл
гарското търговско мореплаване презъ месецъ ноем-1
врий 1919 година парахода „Борисъ", бидейки пеквизиранъ отъ съглашенскитъ войски за превозъ на
войски и военни материали, поради едно случайно
сблъскване съ кораба „Кронщадъ", потъна при Кримскитъ бръгове. Отъ друга страна презь 1926 година
поради,старость и кораба „София", който обслуж
ваше българското черноморско крайбръжи?, биле
изваденъ отъ строя, така че, корабния съставъ на
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Триестино" въ гр„ Триестъ и е типъ „Шпардекъ"
т. е. кораба има единъ главенъ подъ минааащъ по
целата дължина на кораба и единъ втори такъвъ
намиращъ се надъ главния започващъ отъ мостика
на кораба и минаващъ безъ прекжсване до кърмата
на сжщия. Макаръ и построенъ презъ 1900 година
(преди 28 години) той е напълно запазенъ за което
притежава за страхователната марка на италианското
контролно бюро „Италиански Ллойдъ регистъръ" 100
А1—1—1_ (Т. Р.). По главните размери на кораба еж:
Дължина
.
.
.
.
99-81 метра.
Най-голема ширина .
.
.
12-88 метра.
Височина на корпуса
.
.
б-57 метра.
Газене въ средата празенъ
.
2*65
„
Газене при пълно натоварване .
6*207 „
Водоизмещение при пъленъ товаръ 5765
тона.
Бруто регистъръ тона .
.
.
2940-7
Нето регистъръ тона
1674-48
Мъртво тегло на кораба
3622
тона.
Товароподемность
2143
тона.
Щерни за сладка вода
488-7 куб. м.
Вжглещни ями . . . .
379-78 куб. м.
т. е. събиратъ 300 тона.
Скорость
12'5 морски мили въ часъ.
Параходътъ е снабденъ съ
13 кабини I класа устроени
за 40 души пжтници, 4 каби
ни II класа — за 17 души пжт
ници, съ съответните салони
за столуване, бани, клозети и
пр. 1 и 11 класа, даващи найголЬми удобства за пжтниците
и едно голямо помещение меж
ду двата пода за пжтниците
II) класа.
Машинното устройство се
състои отъ една парна машина
съ тройно разширение, съ-повърхность на кондензацйя, съ
мощность 2,000 к. с. при диа
Новия параходъ „Бургасъ" на кея въ Варненското пристан ище.
метри на цилиндрите 587;990;
Фот. К. А. Терзистоевъ 1928 год
1663 м.м. и ходъ на буталата 1143
м.м., построена въ 19ОО г. въ арсенала на параходното
Варна се произведе търгъ за доставката на единъ
дружество „Ллойдъ Триестино". За даване горека
такъвъ, въ който взеха участие повече отъ 40 из
заната скорость на кораба отъ 12-5 мили въ часъ,
вестни европейски строителници.
машината прави 80 обръщания въ минута, при една
Най-добре разработена и най-изгодната оферта е
консумация на кардивски вжглища 1160 кгр. на часъ,
била тая на фирмата „ ЗсгпггзмегО: Гтоглзкгид" въ
а при скорость на кораба 10 мили въ часъ, консу
гр. Рендсбургъ — Германия, върху която презъ 1927 го
мацията на вжглищата намалява на 740 кгр. на
дина биде възложена доставката на новия крайбрвчасъ. Питането на машината съ пара става съ поженъ корабъ за една цена отъ 29,000 англ. лири т. е.
мощьта на два огнетржбни котли съ обратенъ ходъ
около 20,000,000 лева съ срокъза доставката 8 месеци.
на дима. Те еж сжщо построени въ арсенала на
Тъкмо презъ времето, когато се строеше край
параходното дружество „Ллойдъ Триестино" въ
брежния корабъ, българското търговско параходно
1900 година и всеки единъ отъ техъ има следните
дружество, което не преставаше да мисли какъ да
размери: диаметъръ 4450 м.м., дължина 3610 м.м.,
разреши и другата задача т. е набавянето на единъ
нагревателна повърхность 430 м-., скарна повърхкорабъ и за далечните свои рейси, биде сезирано
ность 10*5 м2. Поддържа работно налегане 14 ат
съ едно предложение отъ страна на управлението
мосфери. Работятъ съ искуствена тяга.
на известното Италианско параходно дружество
„Ллойдъ Триестино" въ гр. Триестъ за продажбата
Освенъ тая машинна инсталация въ кораба еж
на своя параходъ „Карнеолия". Заведените прего
инсталирани: единъ стоящъ огнетржбенъ котелъ съ
вори между двете параходни дружества завършиха
54-53 м2. нагревателна повърхность, 1*9 м2. скарна
съ успехъ и параходътъ биде продаденъ на бъл
повърхность и 11-5 атмосфери работно налягане.
гарското параходно дружество „Постоянство" въ
Служи за питане съ пара спомагателните механизми
гр. Варна за една цена отъ 2,000,000 италиански
презъ време на стоянка,. а сжшо така за парното
лири т. е. 18,000,000 лева и на 7 априлъ т. г. съ
отопление и електрическото осветление на кораба.
собственъ ходъ пристигна въ гр. Бургасъ, кждето
За последното въ машинното устройство еж инста
сжщия день при Височайше приежтетвие на вър
лирани две динамомашини съ напрежение 100 волта
ховния покровитель на българската морска мисъль
общо отъ за 68 киловата. Корабътъ е снабденъ и
Негово Вел*ичество Царя, при особена тържественость,
съ една радиостанция л)г киловатъ, система „Марбиде^осветенъ и наименованъ параходъ „Бургасъ".
кони".
Параходътъ „Бургасъ" е построенъ презъ 1900 го
Не следъ дълго, на 14 май т. г. въ 9% часа сутдина въ арсенала на параходното дружество „Ллойдъ
риньта, пристигна въ Варна и новиятъ крайбреженъ

дружеството и безъ това недостатъченъ за да може
на време да обслужва нашите нужди, изпадна въ
единъ кризисъ, който можа да се изживее само
благодарение големите грижи и усърдие на
дружеството, въ последно време. Недостигътъ
се състоеше въ това, че липсваха поне още единъ
голЪмъ корабъ за далечните пазари и единъ крайбръженъ такъвъ, който да заеме местото на из
лезлия отъ строя корабъ „София" и набавянето на
тоя недостигъ поставяше дружеството въ много затруднително положение понеже за това требваха'
около 90 милиона лева (70 милиона за големия па
раходъ и 20 милиона за крайбрежния такъвъ) съ
които сжщото не разполагаше.
Оставянето на населените пунктове по нашето
крайбрежие безъ каквото и да било съобщително
средство, макаръ че местото на излезлия отъ строя
параходъ „София" се зае временно отъ парахода
„Кирилъ", който не е особено пригоденъ за тая цель,
създаваше големи грижи, както на официалната
власть, така сжщо и на управлението на дружест
вото, ето и защо, въпреки оскъдните си средства,
то реши на първо време да набави единъ новъ край
бреженъ параходъ. За тая цель миналата година въ
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големото удобство се състои въ това, че пжтниците
корабъ, следъ като е заобиколилъ ц-Ьла Европа за
отъ тритъ класи пжтуватъ въ добре закрити и
33 дена (отъ Рендсбургъ до Варна). Напущайки
Рендсбургъ на 16 априлъ 10
часа преди пладне, той е посетилъ по пжтя си за кратко вре•'.'.,"•
ме Куксхафенъ, Хавъръ, Санъ
Марта, Капъ Финистеръ, Гибралтаръ, Тунисъ, Сиракуза, Са
ра и Цариградъ.
Това продължително пжтуване изъ чужди морета е ми
нало напълно благополучно подъ
умелото командване на Господинъ В. Поповъ, чийто портретъ
помЪстваме по-долу. Г-нъ В. По
повъ — командиръ на параходъ
„Евдокия" е единъ отъ найдобритЪ наши командири на
търговските ни кораби.
Наскоро следъ пристигането
си, корабътъ, при Височайшето
присжтствие на Нейно Царско
Виссчгство Княгиня
Евдокия,
биде тържествено осветенъ и
наименованъ „Евдокия" •
Тоя корабъ предизвика осо
бена радость въ посетителите Новия параходъ „Евдокия". Следъ освещаването му издигатъ знамената. Ф:К. Я. Т.
му и то отъ една страна, за
• отоплени помещения. Той има 7 кабини I класъ за
щото той съ своето хубаво
настаняване на 14 пжтници, 6 кабини II класъ за
вжтрешно устройство, съ ско26 пжтници и едно общо помЬщение между двата
ростьта си и външния си
пода за пжтниците III класъ. Освенъ съ кабините пжт
видъ дава достатъчни удоб
ниците разполагатъ и съ по единъ за I и II класа
ства и надеждность за пла
салони за столуване.
ването съ него по нашето
Машинното устройство се състои отъ една парна
крайбрежие и отъ друга —
машина съ тройно разширение отъ 900 кон. сили
че нашето търговско море
при 110 обръщения въ минута и при диаметри на
плаване се сдобива съ единъ
цилиндрите 435 м.м., 680 м.м. и 1120 м.м. и ходъ на
и то новъ корабъ, какъвто
буталата 750 м.м., Тя е построена отъ фирмата СНпотъ 15 години не сме полу
ьг1апзеп & Меуег — Машинна и котелна фабрика въ
чавали.
гр. Хамбургъ — Германия.
Параходътъ „Евдокия'' има
Котелната инсталация се състои отъ два огнеследните данни: Посфоенъ
тржбни котли съ обратенъ ходъ на дима съ нагре
е презъ 1927/28 година въ
вателна повърхность всеки единъ отъ по 150 кв.
корабостроителницата „ Мометра (общо 300 м2) и приблизително 5 кв. метра
Ь15кгид" въ гр. Рендсбургъ (Германия) т. е. въ сжскарна такава за всъки единъ котелъ. Работятъсъ
щата строителница, която взема
участие като единъ измежду
шестъхъ акционери на новосъз
дадената българска корабост
роителница въ Варна. Корабътъ
е построенъ по нормит^ на кла
сификационното контролно бю
ро „Английски Ллойдъ" и при
тежава застрахователната марка
и + 100 Д 1". Той има:
Дължина .
.
. 51
м.
Най-голъка ширина . 8*70 м.
Височина на корпуса до
главния подъ
. 3 68 м.
Височина на корпуса до
горния подъ .
. 5 98 м.
Средно газене при пъленъ товаръ .
. 3 3 5 м.
Сръдно г азгне празгнъ 2 - 33 м.
Водоизмъчцение при пъленъ товаръ .
. 963\3 т.
Товарзподемность общо 300 т.
Скорость
. 12 мили въ часъ.
Щерни за вода
40 куб. м.
Освещаването на новия параходъ „Евдокия
Фото: К. Л. Тер*зистоевъ.
Вжглещни ями 60 куб. метра или
50 тона. Районъ на действие 1000 мили.
14 атмосфери налягане. Те еж построени сжщо при
Разпределението на парахода е много добро. Найфабриката СЬпзйапзел & Меуег въ Хамбургъ. Ма-
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шинното и котелното устройства еж снабдени и. съ
всички необходими питателни, водоотливни и такива
за освътление, товарене и разтоварване, спомага
телни машини. Консумацията на вжглищата е около
700 кгр. на конска сила за часъ.
Съ набавянето на параходите „Бургасъ" и „Еадокия", българското търговско параходно дружество
разрешава настоящата криза, която бъ еднакво
важна, както за работата на параходното дружество,
така сжщо и за самитъ населени и произволи(елни
крайбръжни и вжтрешни пунктове на страната, като
съ това набавяне въ особености на кораба „Евдокия" за наше го крайбрежие се задоволява една
отъ най-наежщнитъ нужди на крайбрежното на
селение.
Не ще съмнение, че при сегашната редовна и си
гурна крайбрежна връзка съ параходъ „Евдокия"
морския пжть става въ всъко отношение по-предпо-
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читителенъ и ще бжде справедливо оцененъ отъ
нуждающитъ се пжтници и производители, а бъл
гарското търговско параходно дружество, увеличило
своя тонажъ на кораби на 18,577-3 тона срещу
13,849 презъ 1913 година и срещу 11,849 презъ
1919 година, застава на много по-солидна основа за
постигане на прегърнатата отъ него трудна задача
—обслужване по нашето черноморско крайбрежие
и, задоволяване превоза на нашитъ произведения
до чуждите пазари.
За тоя успъхъ на Българското Търговско Пара
ходно Дружество презъ тая година тръбва да изкажемъ нашитъ сърадвания и да му пожелаемъ щото
то и за въ бждаще да върви въ пжтя на развитието
и прогреса като служи за задоволяването само на
чисто народни 1Ъ нужди въ областьта на търговското
мореплаване.
/
гр. Варна, юний 1928 год.

Я. Сп. Разбойниковъ.

НОВИТЪ РУСКИ ХИДРОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВЯНИЯ ВЪ ЧЕРНО МОРЕ.
Научното изследване на Черно море е дъло на
•руситъ. Като оставимъ на страна по-старитъ изслед
вания на рускитЬ моряци, тръбва да отбележимъ
изучвпнията на покойния адмиралъ Макаровъ, който
пръвъ установи по единъ несъмненъ начинъ смъната
на водите на Средиземно море съ Черно море чрезъ
проливите Дарданелски и Босфорски (1881—1882 г.).
Решителни резултати, обаче, въ всестранното изучвание на нашето море ни дадоха първитъ система
тични и научни изследвания презъ 1890 и 1891 год.,
ржководени отъ видни хора на .науката начело съ
географа И. Б. Шпиндлеръ и сътрудници Баронъ
Врангелъ (физикъ), Андрусовъ(геологъ), Лебединцевъ
(химикъ) и Остроумовъ (зоологъ). До последните го
дини тия руски изследвания бвха меродавни и ос
новни за всички, които се интересуваха отъ хидро
графията и биологията на Черното море. Обаче
океанографията отъ 1890—1891 год. насамъ направи

на четири години, 1923—1926 год. Тия изследвания
доказаха по-раншните положения и хвърлиха нова
свътлина върху океанография на Черно море. Новитъ дълбокоморски руски изучвания еж ржководени
отъ Ю. Шокалски, при участието на видни хидро
лози, астрономи, биолози и химици, като Малчевски,
Н. Кондиревъ, Дажиченко химици, Л. Рудовицъ хидрологъ, М. Никитинъ хидрологъ и химикъ, Е. Скворцовъ хидрологъ и астрономъ, Я. Соколовъ и Д.
Ивановъ хидролози, Б. Никитинъ биологъ и Н. Пшигиринъ биологъ и химикъ. Първитъ резултати отъ
тия изследвания еж вече публикувани. Понеже тъ
представляватъ голъмъ интересъ и за насъ бълга
рите въ опознаване на нашето море, за това въ
долоизложенитъ редове ще направя едно изложение
на добитите резултати*).
Въ продължение на четири години Черно море е
било пребродено и кръстосано въ всички посоки,
като еж се установявали на океано* графски станции. Приложената карта
(фиг. 1) ни представлява хода и пжтищата на тия научни мореплавания
— една доста гжета мрежа отъ пжтувания и станции.
Интересни данни за хидрографс
ките елементи въ Черно море ни
даватъ двете графически карти (фиг.
2 и 3). Даннитв еж дълбокоморски
-{ и по линията отъ северъ къмъ югъ
— отъ носъ Саричъ на Кримския полуостровъ до Инеболи на Мало-Лзиятския бръгъ. Едно вникване въ ли
ниите на равните температури и
линиитъ на равната соленость (за м.
мартъ — края на зимата и за м. августъ — края на лътото) ни дава
твърде интересни познания. Линиитъ
на равната температура и линиитЪ
на равната соленость иматъ форма

Фиг. 1. Следванитъ пжтища при рускитъ хидрографски изследвания. Пълнитъ н а о,-о м о ,-е
кржгчета (точки) ни показватъ пжтищата на експедицията презъ 1924 и 1925 год
1 иматъ изпъкнала, издута
Празднитъ кржгчета ни покизватъ пжтищата на допълнителните работи презъ форма, ВЪ сръдата на морето, т. е.
1923—1924—192з год. ПО-ГОЛВМИГБ праздни кржгчета ни посочвагъ на други из- ако напр. презъ м мартъ солениятъ
следвания между два пункта-Саричъ на Кримския п-овъ и Инеболи на Мало- п л а с т ъ 21'5"/о» к ъ м ъ руския и анадолЛзиятския бръгъ.

много големи успъхи, та требваше да се предприематъ нови изследвания, които да се съгласуватъ съ
съвремената океанографска наука.
Пакъ на руситъ се падна честьта да започнатъ и
да завършатъ тия новн изследвания въ продължение

ския бръгъ се намира на дълбочина
около 300 м., то къмъ сръдата на морето тоя соленъ

*) Вижъ „V ОсеаподгарКе Не 1а Мег Хо1ге (Г аргев 1е$ ехр1огаНопз НуЛгодгарМдне» гимез" отъ участницитъ въ експедицията
Ю. Шокалски и Б. Никитинъ (Лппа1ещ Ле деадгарШ, 1й
««у*. 1937).
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пластъ е по къмъ повръхностьта, намира се на
240 м. Съ други думи еднакво солените и еднакво
топлите морски водни пластове (маси) еж съ овиснали крила къмъ бръговетъ' — къмъ бръговетъ' еж
на по-голъма дълбочина. Къмъ повръхностьта имаме
едно забъркване на еднаквотемпературнитъ и еднаквосоленитъ пластове.

ой /.

увеличава до дъното (2О0О м.), кждето тя достига
8/92, сжщо 8,"95, а като изключение дори 9,°12.
И

VII? 5 '

Фиг. 3. Сжщиятъ напреченъ разрЪзъ. ДаннитБ еж
за м. августъ 1923 г. 1. Линии на равната темпера
тура. 2. Линии на равната соленость.

(
Фиг. 2. Напреченъ разръзъ на Черно море на линията
Саричъ — Инеболи. Хидрографснитъ данни еж пред
ставени до дълбочина 300 м. за м. Мартъ 1924 год.
РимскитЪ цифри горе представляватъ океанографскигЬ
станции. 1. Линии на равната температура 2. Линии
на равната соленость.
_,
Силно бие въ очи сжщо по-високата температура
и по-голъмата соленость на долните пластове. Само
презъ лътото, подъ действието на слънчевата топ
лина, най-горнитъ' повърхни морски пластове превишаватъ температурата на ДОЛНИТ-Б пластове. Цълата
тази аномалия, както това бе доказано още въ
1890 год., се дължи на двойния произходъ на черноморскипаъ води.
По низкитъ водни черноморски пластове до найголямата дълбочина, която къмъ сръдата на морето
е повече огъ 2000 м., еж отъ средиземноморски
произходъ. Това е грамадна маса средиземноморска
вода, която, иде чрезъ протоците и Мраморно море.
Тя е по-солена и по-гжета, отколкото повръхната
черноморска вода, за това не може да излъзе яа
повърхностьта.
Да разгледаме отдгьлно даннитгь за темпера
турата. Както това се вижда отъ картигв за м.
мартъ и м. августъ (фиг. 2 и 3), разпределението
на температурата въ повърхнитъ пластове до 300 м.
е различна за края на зимата и за края на л-втото.
Презъ м. мартъ на повърхностьта се констатира тем
пература близо до 6 / 5 (на \/1-та станция б,°62). Съ
дълбочината температурата правилно и бавно се

Презъ лЪтото температурниятъ ходъ отъ горе на
доле, до 200 м., е пс-другъ. На повърхностьта тем
пературата може да достигне 22/25, а при изклю
чителни години и до 25". Тази температура се за
пазва до 15—20 м., обаче по-надолу тя бърже се
понижава,' а между 50—100 м. тя вече е 8,°5; отъ
тукъ на долу до дъното температурата постепенно
пакъ се повишава. Така щото лътниятъ температуренъ минимумъ е въ сръдата на морето, т. е., подъ,
горния воденъ пластъ, между 50 и 100 метра.
Ето температурната таблица отъ станция III.
Дълбочина въ метри, мартъ 1924 г. августъ 1923 г.
0
7/62
22/26
•5
7/39
22/37
10
7,022
22/57
15
б,"93
22/35
25
6/85
15/61
42
7/52
15/61
50
8,-24
8,081
75
8/43
8/81
100
8/59
8/20
150
8/71
8/20
175
8/73
8,°20
200
8/74
8/82
ЗОО
8/82
8/82
500
8/83
8/82
600
8/83
8/92 ,
1000
8,092
8,°92
1400
8,092
8/92
2000
8/94
8,92
Отъ -ая таблица когатъ да се направятъ още
Н-БКОЛКО заключения. Влиянието на космичнитъ фак
тори (зима и лъто — слънчевата топлина) върху чер-
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номорските води е чувствително едва до 50 м. дъл
бочина, а отъ 200 м. надолу преставатъ всЪкакви
температурни колебания, т. е. температурата може
да се каже е константна, — или че слабо се увели
чава до най-големите дълбочини. Презъ лотото
имаме голтзми температурни различия — бързо, почти
моментално, падане на температурата. Това добре е
представено на фиг. 4. Имаме интересенъ температуренъ скокъ: отъ повърхностьта до 17:5 м. темпе
ратура е почти постоянна (по-вече отъ 22°), а отъ
тая дълбочина до 50 м. дълбочина температурата
пада близо до 8", т. е. имаме колебание (разлика)

линиите на равната гжстота на водата, ще видимъ,.
че т-Ь се следватъ едни други; те за м. мартъ еж.
почти успоредни едни на други (фиг. 5). На дълбо
чина 150 до 200 м. гжетотата (плътностьта) на
воднитт пластове достига такъвъ процентъ. ка
къвто никога не може да достигне на повърхнит/ъ
пластове (16-50 до 16-78%0). Вследствие на това въз
ходящата циркулация или смъната на по-горните
водни пластове съ по-долни, въ откритото море, не
VII VI»

о т ъ 14,019.
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ФИГ. 4. Температуренъ скокъ наблюдаванъ
ШО Черно море презъ м. августъ 1923 год. на
въ
станцията 42°50' север. шир. и 33°54' изт. дъл
жина отъГринвичъ.

Обаче вертикалното разпределение на температу
рата близо до бртзговетъ е по-сложно, по-приплетено.
Благодарение на по-малката дълбочина, тукъ за
температурата на водите указватъ влияние ветро
вете и тяхната промтзна.
Да разгледаме сега соленостъта. Вертикалното
разпределение на соленостьта въ Черно море е
представено на карти фиг. 2 и 3 за месеците мартъ
и августъ. Соленостьта постепенно се увеличава отъ
повръхностьта на долу до дъното, кждето тя е найгол-вма, като достига 22*38—22-39%о. Водата отъ по
върхностните или изобщо отъ по-горните морски
пластове е разредена, благодарение на това, че
ръкитъ изливатъ голъмо количество сладка вода въ
морето, а и поради дъждовете (съ снеговете).
Л водата отъ дълбоките пластове дължи голтзмата
си соленость на своя произходъ: тя иде отъ много
по-соленото Средиземно море.
Ето таблицата за соленостьта на °/00 при станция III.
Дълбочина въ метри, мартъ 1924 г. августъ 1923 г.
18-53
17-92
0
18-50
18-06
5
10
18-51
17-99
18-46
17-95
15
18-44
18-13
25
50
19-85
18-39
21-09
20-63
100
21-65
21-08
200
21-91
21-08
300
21-91
21-62
400
22-21
21-62
500
22-21
22-20
600
1000
22-32
22-30
14ОО
22-32
22-39
2000
22-39
22-39
Лко сравнимъ лините на равната соленость съ

.... 3
сюоооооооо

Фиг, 5. Напреченъ разръзъ на Черно море на линията
носъ Саричъ—Инеболи презъ м. мартъ 1924 год.
1. Линии на равното кислородно съдържание.
2. Линия на равното кислородно съдържание 0.5.
3. Линии на равното съроводородно съдържание.
4. Линии на плътностьта на водата (гжетота, отн. тегло).
5. Граница на живота.

могатъ да достигнатъ на долу по-вече отъ около
200 м. дълбочина, дори по-малко. Обаче това не е
така въ крайбрежията, т. е. по-близо до бреговете,
понеже тукъ вертикалната циркулация е подъ влия
нието и на една друга динамична сила — ветровете.
Последните, когато духатъ отъ откритото море, принуждаватъ, заставятъ повърхната вода ра слазя на
долу, да потжва; обаче, когато ветровете идатъ отъ
сушата къмъ морето, т е тикатъ единъ воденъ пласть
отъ прибрежните части къмъ откритото море и
заставятъ по този начинъ по-долните пластове»
въ крайбрежните части, да излазятъ, да се възкачватъ на повърхностьта.
Именно съ това се обяснява, както се каза и по-горе,
изпъкналостьта на линиите на равната температура въ
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откритото море и падането имъ на доле въ край
брежията. Край последните температурата отъ повърхностьта на долу по-бавно пада. Може изобщо
да се каже, че вертикалната см^на на по-горните
пластове, които падатъ, съ по-долни, които се възкачватъ, въ откритото море не достига една дъл
бочина по-вече отъ 150 м., обаче близо до бреговете
тя достига до 220 м.
Вертикално рззпредгьление на газоветгь. Явле
нията и тъхнитй причини, които изложихме, влияятъ
за разпределението на газовете въ черноморскит-Б
води.
Повърхната морска вода е почти винаги наси
тена съ кислородъ, а възходящата циркулация на
водните пластове, при която по-горните водни пла
стове падатъ по-надолу и се зам-встватъ съ по-долни,
отнася този газъ въ по-долните пластове. Приложе
ната карта (фиг. 5) ни показва линиите на еднак
вото разспространение на кислорода (мартъ 1924 г),
които сжщо така иматъ изпъкнала (бомбеста) форма.
Успоредни на тъзи линии еж и линиитъ на еднак
вата гжетота.
Количеството на кислорода въ повърхнитъ морски
води се МБНИ споредъ годишните времена: презъ
зимата е по-голъмо (м. мартъ 1924 г. по 7*62 куб.
•см. въ литъръ вода), а презъ лътото е по-малко (м.
августъ 1923 г. по 4'6б куб. см.). Това количество
бързо намалява съ дълбочината, и то бързото на
маление въ откритото море е до 50 м. дълбочина, а
в ъ крайбрежията до 100 м. Отъ тукъ на доле на
малението е бавно. Всръдъ откритото море станциите
III и IV еж дали на 50 м. дълбочина кислородъ 1
куб. см. на литъръ, на 100 м. дълбочина 0'5 куб. см.,
а на 150 м. дълбочина едва се забелязватъ следи
отъ кислородъ. Обаче близо до бръговетъ изокислороднитъ линии слазятъ до 203 м. дълбочина. Точ
ната граница на кислорода мжчно се установява,
понеже на тия дълбочини вече се срещаме съ при
ежтетвието на съроводородъ. Посоченото разпреде
ление на кислорода указва регулационо влияние въ
разпределението (разпространението) на живите сжщества и въ създаването на биологични условия.
Както виждаме, вертикалното разпространение на
кислорода въ нашето Черно море не е такова, как
вото въ другите морета. То се спира на една съвър
шено малка дълбочина, около 150—200 м. Това
пакъ се обеснява съ двойния произходъ на черно
морската вода. Отъ Средиземно море (Бъло море),
чрезъ подводни течения въ Дарданелигв, Мраморно
море и Босфора, за Черно море иде по-топла, по
солена и по-гжета вода. Тая вода на дъното на Бос
фора е солена Зб-б70/00> а на черномарското дъно
22-800/оо до 22*4О%о- Масата на тая вода въ Черно
море е съвършено лишена отъ вевкакво съприкос
новение съ повърхностьта на морето, понеже винаги
и постоянно е покрита отъ единъ непрекженатъ и
постояненъ воденъ пластъ отъ местна черноморска
вода (смесена ръчна, валежна и черноморска); тоя
пластъ, *' както видъхме, не е много дебелъ, около
200 м. Обаче само въ тази покривка, само въ този
черноморски епидермисъ, е възможна възходящата
циркулация, и вслепетвие на това кислородътъ не
може да проникне по-дълбоко отъ, 150—200 м. Цълата по-долна водна маса е застояла и минималното
количество кислородъ, донасяно въ нея отъ бело
морската вода, бързо се изразходва и не може да
се възобнови, навакса. Това е пояса на вечното непровътряване*).
*) Съроводородъ, но въ по-малко количество и на поголвма дълбочина, има въ Каспийско море, въ Яралското
езеро и въ нъкои норвежеки фиордн. Въ други морета това
явление е неизвестно.
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Тази дълбокоморска вода, както видехме, е ин
фектирана отъ приежтетвието въ нея на сгъроводородъ. Това е представено на фиг. 5 за дълбочините
до 300 м.
Въ средата на откритото море на дълбочина 150
м., а въ крайбрежията на дълбочина 200 м., вече се
констатира, макаръ въ минимално количество, при
ежтетвието на сероводорода. Така двата газа се
срещатъ (кислорода и сероводорода) и мъчно може
да се тегли между техъ разграничителна линия. Но
отъ 150—200 м. на долу сероводородътъ бързо се
увеличава и на 2,000 м. той е близо 7 куб. см. въ
литъръ с(при температура 0 и налегане 760 м. м.).
На чертежъ 6 е
;
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1
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Фиг. 6. Разположението на кислоро морски води. Об
да и съроводорода, наблюдавано на щите химически
4 галий 1924 г. на станцията 43°47'сев. изследвания уста
шир и 37°3б' изт. дъл. отъ Гринвичъ.
новиха, че сероводорода се дължи на разлагането на органическите
останки, натрупани въ големите дълбочини. Отиде
се за това обясненение много далеко — подири се
началото му още отъ създаване връзката между
Черно море и Средиземно море, която е умъртвила
чрезъ по-солените средиземноморски води, черно
морската (нисша) фауна и отъ гниенето на послед
ната се е сьздало големото количество сероводородъ 2 ). Съръ Ж. Мърей (отъ Чаленджерската
експедиция) изказа мисъльта, че сероводородътъ въ
Черно море се образува поради редукцията (откиссляването) на сулфати подъ влиянието на органи
чески материи.
Бактеорологичните изследвания на Б. Исаченко,
2
) Това е хипотезата на Н. Нндрусовъ. Другиятъ участникъ
въ експедицията отъ 1891—1892 г. Лебединцевъ приема, че
изродникъ на Л"28 еж сулфатитъ, които се редуциратъ до
сулфиди отъ органически вещества, сулфидитъ се хидролизиратъ въ последствие и отдълятъ съроводородъ. Н. Д. Зелински прие микроорганизми, намиращи се въ дълбокоморскитъ черноморски тини, които редуциратъ сулфатитъ и
отдълятъ съроводородъ. Пръвъ М. Л. Егуновъ (1900 год.), а
следъ него Б. Исаченко и Е. Егоровъ се спръ на бакте
риалната теория.
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директоръ на държавната ботаническа градина въ
Петроградъ, правени презъ последните години върху
черноморски проби, взети отъ различни дълбочини
до 2,120 м., еж установили приежтетвието на бак
терии въ всички проби. Тия бактерии еж произвеж
дали въ изобилие сероводородъ чрезъ редукция
(откисляване) на сулфатите. Намерени еж сжщо така
бактерии, които произвеждатъ свроводородъ отъ
сврата, съдържаща се въ албуминиитъ. Обаче ко
личеството на сероводорода произведенъ по послед
ния начинъ е било винаги малко1).
Биологични изследвания. Изучванията на плактона
въ Черно море още не еж привършени. Тъ ставатъ
еъ помощьта на многобройните проби (по-вече отъ
600) взети отъ разни дълбочини. Обаче картината
за вертикалното разпределение на пелагичния планктонъ 2 )е установена, както и промънитъ му, съобразно
годишните времена.
Както вече се знае отъ по-раншнитъ изследвания
интересенъ е за Черно море въпроса за разпростра
нението на живите организми по дълбочина и кжде,
на кои дълбочини, вече спира живота на тия орга
низми. Изследванията на биологичната станция въ
Севастополъ еж установили, че бентосътъ, до кол
кото може да се говори за бентосъ, или плактонътъ
спира на дълбочина 200—225 м. и отъ тукъ надолу
животътъ изчезва, изобщо подъ 200 м. дълбочина
изчезва всъки живъ организъмъ. Въ заловените
на тази дълбочина проби при изследванията еж се
хващали само тъла отъ Сорер0(зез (нисши ракооб
разни), Спае1подпз1паз (четинко-челюстни червеи),
ГЧосШияиез (сввтящи инфузории) и др., въ по-голъми
или по-малки количества маси отъ органически, произходъ въ състояние на разлагане. Пробите, които
еж били взети на дълбочина 180—200 м. отъ пояси
отдалечени 20 мили отъ бреговете на Кримъ и Кавказъ или 40—50 мили отъ Малоазиатските брегове
еж дали освенъ нвколко измрели тъла, но и ня
колко планктонични живи форми. Отдалечавайки се
на вжтре къмь сръдата на морето, последните живи
организми изчезватъ на дълбочина 150—160 м., и
дори въ ИЗТОЧНИТЕ части на НО—120 м. дълбочина.
Планктоничните форми на тази дълбочина еж малко.
Среща се Са!апиз гттаггисиз, Рзеи^осо1апиз е!опдагиз, по-ръдко ОИпопа 51тШз и 5ади1а Еихта,
лаври отъ многочетинести червеи и малъкъ брой
отъ Созс1ПОЛ15сиз и отъ Сега1шт гпроз.
Причините за това особно вертикално разпреде
ление и ограничение на планктона въ Черно море
се вече изтъкнаха. То се дължи на спецефичния
хидрологиченъ режимъ на морето. Бързото увели
чаване на соленостьта, отъ което следва увеличаване
и на гжетотата, въ дълбочините подъ 40—50 м.
причинява едно отслабване на вертикалната водна
циркулация, а това отъ своя страна пречи на кис') За химическия съставъ на черноморската вода и произ
хода на сероводорода въ нея напоследъкъ и на български
излвзоха дзе изследвания. I. Проф. 3 . Караоглановъ — Хими
ческия съставъ на черноморската вода, въ сп. Химия и ин
дустрия 1927 год. кн. 1 (м. септемврий). II 3 Караоглановъ
и Д. М. Хаджиевъ — Химически изследвания върху състава
на черноморската вода и нъкои отъ езерата ни покрай
Черно море, въ годишника на Соф. Университетъ, т. XXII.
1925 год. Г-нъ Караоглановъ не счита за задоволително и
новото мнение (бактериалния произходъ) за приежтевието
и образуването на съроводорода въ Черно море.
2
) Морската Фауна, по местонахождението си е: абисална
(дълбоководна), пелагична (повърхна, на повърхнитъ мор
ски пластове) и крайбръжна. Изобщо границата на пелагичната фауна се счита до 803 м. дълбочина за другите
морета. По начина на животъ морската фауна се дъли на:
плактонъ (нисши организми, които служатъ за храна на
рибитЬ и другите животни), който живъе кждето го влекатъ
морскитъ вълни; бентосъ, който живъе на морското дъно
и нектонъ —животни, които сами се движатъ.
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лорода отъ повърхноснигъ пластове да проникне въ
дълбочините. Кислородътъ бързо намалява подъ
40—50 м., когато повърхнитъ пластове еж наситени
близо 100 на 100. Въ вжтрешностьта на откритото
море, кислородътъ вече изчезва подъ 150—160 м.
дълбочина, обаче въ крайбрежните области неговата
граница последователно |пада по-низко и приежтетвието му се констатира до 200 м. дълбочина (на литъръ приО°и 760 м.м. налъгане по 0"1—0'05 куб. см.).
Къмъ границите на кислорода се констатирва приежтетвието на сероводорода.
Тоя поясъ, въ който се ергщатъ намаляващия се
отъ повърхностьга на долу кислородъ и увелича
ващия се отъ дълбочините на горе свроводородъ, е
сжщевремено поясътъ на последното разпределение
на планктона и бентоса. Подъ тоя. поясъ ние не на
мираме други живи организми, освенъ бактерии.
Нъкои отъ тъхъ произвеждатъ свроводородъ, раз
лагайки органическите части, но главно чрезъ единъ
процесъ, който окислява сулфатите. Истиностьта на
тоя процесъ е доказана както отъ приежтетвието
на бактериите, така и,отъ вертикалното разпреде
ление на карбонати гъ и сулфатите: тогава когато сул
фатите намаляватъ съ дълбочината, карбонатите се
увеличаватъ. Така щото новите руски изследвания позволяватъ да се установи една долна граница въ разпре
делението на планктона въ Черно море. Тази граница
разделя морето надве неравни части: 1)едно„повърхно" или „горно" море не особено дълбоко, не по-вече
отъ 200 м., гдето е съсредоточенъ всичкия органически
животъ; 2) друго „долно" море което се намира подолу отъ изобатата на 200 м. и достига до най-голе
мите надъ 2,000 м. дълбочини, населено единствено съ
бактерии, които произвеждатъ сероводороденъ газъ.
Но планктонътъ може да се раздгьли на пояси,
пакъ съобразно дълбочините. Защото количествено
не на всЬкжце той е еднакво разпространенъ въ
„горния" или „повърхния" воденъ слой. Различаваме
два различни планктонни пояса. Горенъ поясъ, отъ
повърхностьта до 50 м., богатъ съ планктонови ор
ганизми, и доленъ поясъ беденъ отъ страна на та
кива организми. Границата между тия два пояса (50
м.) къмъ крайбрежията се понижава, а въ вжтреш
ностьта се повишава. Въ количественно отношение
по-близките до бреговете води еж по-богати, въ
сравнение вжтрешностьта на морето, обаче въ об
ширното море често се срещатъ области, кждето
планктонътъ се е натрупалъ въ големо количество, *
а въ други е съвсемъ малко. Тукъ става въпросъ
за пелагичния планктонъ, тоя отъ заливите и заливчетата оставяме на страна.
Важно е сжщо да се отбележи големото значение
на планктона за храна на рибите.
Презъ юний — юлий господствуващите зоопланктонни форми на повърхностьта еж отъ подразреда
СНайосегез — низши ракообразни съ разклонени пипалца (големо количество Еуас1пе зр1'шгега), по-малко
Еуас1пе попЗтапш и Рос1еп ро1усЬето1с1е5. Низшите
ракообразни (Сореро^ез, греблоноги) еж представени
отъ ОКНопа папа, ЯсаНла с!аизп, Сепгторадез Кгоуеп, Рагаса1апиз рапшз; четинесточелюстните (Спае1Ьодпа1Ьез)— отъ големо количество 5адПа зетоза,
а мешестите (Сое1еп1егез) — отъ големъ брой дребни
медузи. Още се срещатъ въ изобилие ларви на миди,
по-малко на охлюви, на Оггересюз (кракопипалцови,
прикрепени ракообразни), многочетинести червеи и
яйца отъ греблоноги ракообразни (Сореро<зез) и четинесточелюстни червеи (Спае1подпа1пе$). Характерно
явление за планктона презъ летото е постоянното
приежтетвие на яйца отъ ЕпдгаиПз епегаз1сНо1из
(сардела). Първаците еж представени отъ големо ко
личество светящи инфузории (1Чос1. тП.)иТтНпо!с1е5.
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Фитопланктонътъ, изобиленъ въ началото на ло
тото, е представенъ главно отъ Кого5о]еша а1а1а,
различни спаег.осегаз и много Тпа1аззю1пх пНгсглоУез
Динофлагилатите сжщо много еж представени.
Въ пояса до 25 м. дълбочина количеството на
Оасюсегез намалява, обаче назшигв ракообразни
греблоноги се увеличаватъ както и свЪтящит^ ин
фузории. Но ларвитЪ сжщо намаляватъ. До тая дъл
бочина особна промяна въ фитопланктона нъма.
Обаче чувствителна промяна въ планктона се кон
статира въ пояса 25—50 м. Кладоцеритъ еж много,
малко представени; греблоногитъ еж представени
главно отъ ОИНопа 51тШз и Са1апиз гштагегисиз;
хетогнатитъ — отъ голъмъ брой 5ад11га еихша; дреб
ните медузи съвършено изчезватъ както и ларвитъ,
съ изключение малко ларви отъ миди и многочетинеститъ червеи. На тая дълбочина сжщо намалява
и количеството на фитопланктона, • а Н-БКОИ форми
. съвсемъ изчезватъ; увеличава се количеството на
Сегаглит 1проз (три рогатки едноклетъчни камшични
водорасли).
Подъ 50 м. дълбочина настава чувствително на
маление на планктона. Кладоцеритъ изчезватъ,
както и греблоногитъ Сепгторадез Кгбуеп и чер
веите ЗадМа зегоза. Фитопланктонътъ става извън
редно слаборазвитъ и преобладаващата форма е
Сегайт 1проз.
Подъ 100 м. дълбочина планктонътъ се представ
лява само отъ следните форми: Са1апиз гттагсглеиз,
Рзеис1оса1апи5 еюпагиз, ОНпопа 51тШз, Рагаса!апиз
рапшз (твърде ръдко), 5адН1а еихша, Р1еигоЬгапсН)а
рПеиз, нъколко свътящи инфузории и ТптппоУез;
сжщо ларви отъ многочетинестит"Б червеи. Фито
планктонътъ се представя отъ Сегагшт хпроз, СозстооЧзсиз, Оупорпуз15 асиха, 0151ерЬапиз з р е с и ю т
и отъ изолирани екземпляри отъ СЬаехосегаз и К1гозо1еша а!ага.
На планктонната фаница долу се срещатъ само
нъкои форми, които еж могли да понесатъ небла
гоприятните тамъ условия: РзеисюсаЬпиз еюпдахиз,
Са1апиз Пптагсглсиз, ларви отъ многочетинести чер
веи, още по-ръдко ОиЬапа з1тШз, 5адКха е и х т а
и ръдки екземпляри отъ СозсшасПзсиз и СегаИшп
1проз.
Къмъ края на лътото, а особено презъ есеньта,
планктонътъ става особно количествено изобиленъ
и богатъ съ различни форми. Обаче къмъ края на
ноемврий се забелязва едно значително обедняване.
Презъ зимата зоопланктонътъ е твърде беденъ и
вече не съдържа кладоцери, Сепгторадез, РопгеНа,
5адИ1а зегоза, твърде малко свътящи инфузории и
Тттдпо1с1е5 и нъколко ларвични форми. Сжщо така
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не е по-богатъ презъ зимата и фитопланктонътъ..
Господствуващата форма въ средата на морето е
К1го$о1еша. Вертикалното разпределение не отбе
лязва лътнитъ пояси. Фитопланктонътъ се събира
въ горния слой (0—25 м.), когато зоопланктонътъ
става по-изобиленъ въ слоевете подъ 25 м. дълбочина.
Температурнитгъ промгьни твърде много влияятъ
за вертикалното разпределение на зоопланктона.
Подъ 100 м. дълбочина е незначително температур
ното колебание презъ течение на годината, за това
и планктонътъ показва отъ тая дълбочина на долу
слаби вариации. Еднообразното вертикално разпре
дъление на планктона презъ зимата се дължи на
подобното температурно еднообразие. Презъ пролълъта, а особено презъ лътото, температурата на
повърхнитъ- пластове се увеличава, за това и планк
тонътъ започва да се разнообразява по вертикални
пояси. Обаче л^тниятъ зоопланктонъ малко се раз
личава отъ зимния, новъ фитопланктонътъ има поголъмо различие — той се обогатява съ нови форми.
Така щото за годишното разпределение и състояние
на зоопланктона господствуваше значение има тем
пературната промяна. Подобна роля играе и коли
чеството на хранителния материалъ, обаче, по-малкаг
а соленостьта и количеството на кислорода иматъ
сжщо малко влияние, поради незначителното имъ
годишно колебание. Що се касае за фитопланктона
върху него влияятъ по-вече други фактори. Преди
всичко тукъ влияе светлината. Но количественнотоколебание на неорганическия азотъ, на фосфатите.
и силикатитъ еж отъ особно значение. Голъмо влияние
сжщо указватъ отъ друга страна съотношението
между бикарбонатитъ и вжглеродния двуокисъ, както
и промъната въ концентрацията на водородните йони,
*
*
*
Изобщо новите руски океанографски изучвания
въ Черно море не само подтвърдиха и установиха
некои факти вече констатирани при изучванията
презъ 1890—1891 год., но т е определиха и границата
на кислорода и сероводорода, която е сжщевременна
и граница на живота. Тия изследвания сжщо опре
делиха и фиксираха ясно двете противоположни и
отъ противоположенъ произходъ водни маси в-ь
Черно море — противни една на друга: 1) повърхното
или горното море, богато съ кислородъ, а отъ тукъи съ планктонъ, на което соленогорчивата вода постояно се подновява отъ реките и атмосфернитевалежи, като се изпарява или изтича чрезъ прото
ците въ Средиземно море; и 2) дълбокото море, съ за
стояла вода, много гжета и отровена отъ сероводородния газъ, произвежданъ отъ бактериите.

ПИРЛТСТВОТО ВЪ КИТЛИСКИТЪ ВОДИ И ОПИТИ
ЗЛ МЕЖДУНЛРОДНЯ БОРБЛ ПРОТИВЪ НЕГО.
Подъ горното заглавие въ руския Морска сборникъ*) е отпечатана интересната статия на С. В. Сигристъ отъ която превеждаме следните по характерни
извадки:
Обикновено се пише и се знае, че пиратството —
морскиятъ грабежъ и разбойничество — е явление,
което принадлежи на отдавното минало. Въ сжщность, обаче, този бичъ на международната търговия,
който е свирепетвувалъ въ европейските, води въ
древностьта и въ средните векове и е достигналъ
своя разцветъ въ първите три десетилетия на XIX
векъ въ източната часть на Средиземното море, и до
днесъ още застрашава и тормози търговското море
плаване при китайските брегове.
Въ обикновенни, спокойни, времена пиратството
*) Морской сборникъ, №3, Ленинградъ 1928 г., стр. 109-115.

въ китайските води редко е излизало отъ областьтана^частните грабежи, обаче, въ време на граждански
войни, то е имало отчасти и политически цели и
се е разраствало въ големъ размеръ, попълвайки
своите пълчища изъ средата на разореното иконо
мически прибрежно население.
Главното гнездо на морското пиратство се счита
заливчето Биасъ, намиращо се на 50 морски мили
северно отъ Хонконгъ. Това заливче е недостжпно
за дълбокогазящите кораби, а освенъ това водниятъ
пжтъ къмъ него е много труденъ и опасенъ, поради
обсипаното съ множество подводни опасности дъно,
Отъ друга страна то се намира на страна отъ гжетонаселените райони и въ добавъкъ на това, отъ къмъсушата, то е защитено съ трудно проходими, планини.
Отъ това место пиратите излизатъ съ своите леки иг
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Стр. 13.

малкогазещи корабчета за да нападатъ и сжщо
Въ дадения случай нападението върху кораба „Те!
тамъ закарватъ заловените кораби.
— Оп" въ 1914 гедииа не е предизвикало накъсва
нето на европейците въ китайските работи, а СЕКО
Речното пиратство свирепствува главно въ горното
сбръщанието на консулите къмъ МЪСГНИТБ власти.
течение на Янъ-Цзи, между пристанищата Суй-Фу и
Отъ 1914 година до 1922 година пиратските на
Ичанъ, кждето се наброяватъ нтзколко пиратски гнъзда.
падения върху пжтуващит-в кораби в китайски води
Съ пиратството, макаръ и доста вело, се е бо
зачестили. ВСИЧКИТЕ предприе И мърки противъ пи
рило импераюрското китайско правителство, под
ратите се указали безрезултатни. Тогава на 21.XI.
тиквано отъ европейските консули въ случай на
1922 година представителите на различнитв държави
нанасяне ущърбъ на европейската морска търговия.
въ Хонконгъ се обърнали къмъ управляющия канСледъ революцията въ 1911—1912 год. централното
управление на новородената република, поради своята | тона генгрзлъ Ченъ-Цзюнъ-Мину съ предложение
безсилность, изпуснало изъ рлщетъ си управлението | да свърши веднажъ за винаги съ пиратите. Последна страната и пиратството се , засилило особенно . ниятъ изпратилъ къмъ залива Биасъ по сухо отрядъ
много, подпомогнато отъ гражданската война, взе I за да ги изтреби, а по море отправилъ за сжщия замайки жертви не само изъ средата на китайските ! ливъ една канонерска лодка. По искането на Ченъ| Цзюнъ-Мина експедицията се съпровождала отъ инкораби, но и отъ европейските.
Обикновено залавянето на корабите става по ! спектора на английската полиция въ Хонконгъ —
следния начинъ: въ едно отъ пристанищата отъ кж- , г нъ Бульчеръ.
При все това, вь първите, месеии на 1923 година
дето ще тръгне известенъ корабъ се явяватъ пира !
тите подъ видъ на пжтници, които въ последствие, - били ограбени около 30 китайски кораба, което
когато кораба е въ открито море, обезоржжаватъ | предизвикало две нови неудачни експедиции въ за
лива Биасъ. На З.Х.1924 година пиратите заловили
командата, въ числото на която се намиратъ и техни
китайския параходъ „Нингъ-Шинъ", носящъ отъ
съучастници, и завладяватъ кораба. Следъ това,
Шанхай за Фучоу сребро на сума 10,000 фунта стер
ако кораба е заловенъ въ морето, го отвеждатъ въ
линги, което представлявало едно грамадно богатство
заливчето Биасъ, а ако това става въ ръката Янъза тъхъ. Европейските власти настояли да се из
Цзи — въ едно отъ малките пристанища отъ горното
прати новъ отрядъ въ залива Биасъ, което китай
течение на сжщата. Тамъ пренасятъ пжтницитъ- и
ското правителство веднага изпълнило, обаче скоро
обслугата на бръга, държатъ ги като пленици, за да
изпаднало въ много неловко положение; командующия
получатъ откупъ отъ техните близки. Ако такъвъ
китайската експедиция генералъ Ипъ-Куи, получилъ
не се получи, т е ги убиватъ. Заловениятъ корабъ
отъ пиратите като рушвгтъ една часть отъ среброто
се потопява, като предварително се снема отъ него
и се отдалечилъ отъ залива безъ да имъ направи
всичко, което може да представлява ценность или
нищо. Следь това се установило, че пиратите фалпродуктъ за храна.
шфицирали пари на различни държави и ги пущали
Най-характеренъ примъръ за пиратството въ ки
въ обръщение.
тайските води следъ революцията се явява залавя
Презъ месецъ януарий 1925 година пиратите ста
нето презъ л-втото въ 1914 година големия пжтнинали още ПО-СМБЛИ: т е се качили като пасажери
чески параходъ „Та1—Оп". Обслугата на парахода
върху китайския параходъ „Хонгъ-Ква", отиващъ
оказала въоржжена съпротива, което е заставило
отъ Сингапуръ за Хонконгъ и презъ време на пжпиратите да напустнатъ кораба, като предварително
туването му го завладели. Това е първия случай за
повредили машината и подпалили кораба въ няколко
нападение на корабъ, който извършва не крайбрежно
м^ста. Пиратите се спасили съ корабните лодки, а
плаване, а директно пжтуване между две английски
н-вколкото стотици пжтници и обслугата на кораба
пристанища. Обстоятелството, че тръгналите отъ
загинали въ пламълигв на горящия въ открито море
Сингапуръ пирати еж завели завладения отъ техъ
корабъ или се удавили, при опитъ зз спасение.
параходъ въ залива Биасъ на китайския брегъ, по
Между загиналите имало и нъколко англичани, което
казва здравите международни връзки между пира
е предизвикало английската дипломация да настои
тите отъ Китай и тия отъ Молукския полуостровъ.
да се отправи специална експедиция отъ страна на
Европейските дипломати заговорили за намеса и
китайското правителство въ заливчето Бансъ, за да
изпращане една ескадра отъ европейски кораби за
накажатъ виновниците за нещастието. Отъ участни
борба съ пиратите. Била изпратена нова експедиция,
ците въ нападението били открити 17 души пирати и
която заловила неколко отъ водителите на пира
веднага били разстреляни.
тите: 16 души отъ техъ били арестовани, но следъ
Този случай произвелъ силно впечатление и преХоминдановския превратъ въ Кантонъ, ТБ били пус
дизвикалъ недоволството на всички, още по вече, че
нати на свобода. Пиратите взели деятелно учзстие
въ европейските води пиратството е изкоренено въ
въ гражданската война презъ 1925 година, при това
1830 година при завоюванието на Ллжиръ отъ
една часть отъ техъ се присъедини пи къмъ ЧенъФранция и по-кжсно въ 1850 година, когато тур
Чзюнъ- Цена и Ченъ-Лингъ-Пака за борба противъ
ските власти унищожили съвършено пиратските
Сунъ-Ятъ-Цена, а друга часть се сражавали на стра
гнезда въ източната часть на Средиземното море.
ната на създаденото отъ последния национално-реОтъ тогава пирати еж се явявали твърде ръдко: въ
волюционно правителство.
1895 година еж се явили пирати при брътоветъ на
Мароко, кждето еж били ограбени французекиятъ
Презъ декемврий 1925 година, следъ привършва
корабъ „Ье Ргозрег-Сопп" и холандскиятъ корабъ
нето на гражданската война въ техния районъ, пи
„Аппа"; въ 1897 година въ сжщия морски районъ
ратите наново започнали обичното си занятие като
на пжтя отъ Цеути за Мелилъ е билъ ограбенъ
първоначално заловили английския пжтнически па
италиянскиятъ корабъ „5еу)11а".. Въ 1902 година
раходъ „Пингъ-Шоу" и избили всичките му пжтници
следъ н-вколкото нападения на търговските кораби въ
англичани. Въ отговбръ на протеста отъ страна на
Червеното море, италианските канонерски лодки на
английския генераленъ консул ь Тейхманъ, миниегера
стигнали пиратската флотилия, заградили я при при
на външните работи на Кантонското правителство
станището Мидия и я потопили следъ двучасова
Евгений Ченъ заявилъ, че нгговото правителство
бомбардировка въ турски териториални води, което
само ще се разправи съ пиратите и нема да поз
предизвикало протестъ отъ страна на турското пра
воли на другите държави ра се бъркатъ въ вжтрещвителство.
ните имъ дела.
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Презъ 192б година еж станали цълъ редъ напа
дения върху търговски кораби, както въ морето, така
и въ горното течение на ръката Янъ-Цзи; десетина
кораби еж били отведени въ залива Биасъ, а раз
лични малки корабчета еж били разграбани и пото
пени въ Янъ-Цзи. Презъ ноемврий 1926 година е
билъ залованъ английския корабъ „Сеннингъ". Ан
глийските власти настояли да бжде изпратена една
китайско-английска експедиция вь залива Биасъ, но
на 15 дакамврий Евгений Ченъ отново заявилъ, че
китайските власти ще са справятъ съ пиратитъ безъ
помощьта на англичанитъ. Въпръки тая декларация
къмъ края на сжщия масецъ загинали два други
английски кораба, а презъ следующия месецъ януарий 1927 година бипъ залозенъ единъ португалски
параход ь. Ззпочнатитъ по-рано прегозори между
държавитъ по въпроса за пиратството и междуна
родното съглашение за борба съ него, продължили
оживено. На 15 мартъ 1927 година Тейхманъ заминалъ да преговаря съ Чена въ Ханкоу, кждето се
било премъстило правителството на Хоминдана. На
20 мартъ 1927 година Евгений Чень заявилъ, че как
вато и да е експедиция отъ наказателен ь характеръ
нъма да достигне желания резултатъ, което ясно
личи и отъ по-раншнигв експедиции. Най-цълесъобразно ще бжде да се усили полицейския надзоръ
въ тия пристанища, кждето обикновенно се качватъ
пиратите на параходите и кждето въроятно т е иматъ
тайна организация отъ съучастници. Изгарянето на
крайбръжнитъ села само ще усили пиратевото.
Въпрвки този отговоръ, англичанитъ предприели
два похода въ залива Биасъ — на 22 мартъ и на 1
септемрий 1927 година, като унищожили нъколко
прибръжни села и разстреляли всички, които били
заподозрени въ пиратство.
Скоро обаче се подтвърдило предсказанието на
Евгений Чена, че експедициитъ въ залива Биасъ
нъма да изкоренятъ пиратството. На 16 октомврий
сжщата година английския корабъ „Иренъ" (1343
тона вмъстимость) напусналъ Шанхай съ 6 евро
пейски офицери, 84 китайски моряка и 150 пжтника
и се направилъ въ Ямой. На другата сутринь 17 пи
рата, които пжтували като пжтници, завладъли ко
раба, ограбили пжтницитъ и насочили кораба къмъ
залива Биасъ. По пжтя Г Б срещнали единъ английски
воененъ корабъ, когото поздравили най-спокойно
споредъ международните обичаи, и отминали безъ
да внесатъ никакво подозрение. На 19 октомврий те
благополучно пристигнали въ залива Биасъ и започ
нали да разтоварватъ парахода, обаче привечерь
неочаквано се появила английската подводна лодка
„Ь— 4" (2 орждия 10 см., една картечница и 4 минни
апарата).
Подводната лодка освътила горния подъ на „Иренъ".
Въ този моментъ пиратит в открили пушеченъ огънь
по подводната лодка. Последнята открила орждеенъ
огънь отъ 10 см. си орждия. Първиятъ снарядъ
билъ предупредителенъ, а съ втория снарядъ пред
извикала пожаръ въ машинното отделение на па
рахода. Всръдъ пиратитъ настанала паника и те
почнали да напущатъ кораба. Въ това време офицеритъ начело съ командиря на парахода обезоржжили нъкои отъ пиратите и започнали да ги обстрелватъ съ пушеченъ огънь. Подводната лодка
съ точенъ огънь повалила нъколко пирати, които
еж се опитвали . да спуснатъ спасителните лодки.
Боя се е водилъ при свътлината отъ постоянно уве
личаващия се пожаръ. Подводната лодка се прибли
жила къмъ горящия корабъ отъ кждето започнали
да се хвърлятъ въ морето пжтницитъ И пиратите
за да се спасятъ отъ пожара. Въ продължение, на
КБКОЛКО часа парахода „Иренъ" продължавалъ да
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се държи на вода, а следъ това затъналъ на сравни
телно неголяма дълбочина. По това време въ залива
Биасъ дошелъ кръстосвача „ОепН", подводната
лодка „Ь—5", миноносеца „51огтс1опс1" и спомага
телния корабъ „МадпоПа". Съ общите усилия на тия
кораби били спасени 234 человека — загинали само
24 души. Големия процентъ на спасените се обяс
нява съ това, че почти ВСИЧКИТЕ пжтници еж били
облечени сь спасителни ризи и пояси. Сражението
въ залива Биасъ са явява като първи случай на
борба между подводна лодка и пирати.
Нападението на парахода „Иренъ" произвело голъмо впечатление всръдь търговските и диплома
тически кржгова стъ далечния изтокъ. То ускорило
преговоритъ между дьржавитъ по отношение между
народната борба съ пиратитъ, които са водили още
отъ есеньта на 1927 година въ гр. Пекингъ. Въ
края на м. октомв.ий било подписано съглашение
отъ предстзвителитъ на Съединенитъ Щати, Англия,
Италия, Франция, Япония и Португалия за съвмъстна
борба съ китайскитъ пирати. Заловенитъ пирати се
еждятъ по законитъ на тази държава, чийто коргбъ
ГИ е взелъ въ планъ. Взетитъ оть пиратите кораби
и разно друго имущество се възвръщатъ безвъзмаздно на притежателите имъ. Решено е борбата
съ пиратитъ да се води не само въ открито море, но
и въ китайскитъ териториални води вследствие на
безпомощностьта на китайските власти.
Следъ подписването на гореизложеното съгла' шение английските, французекитъ и японските ко
раби презъ ц^лия месецъ ноемврий редовно посе
щавали залива Биасъ. Въ края на сжщия месецъ,
обаче, било направено друго едно дръзко пиратско
нападение въ горното течение на ръката Янъ-Цзи,
кждето пиратите успели да се скриятъ отъ бдителностьта на английските канонерски лодки и заста
вили въ последствие английския адмиралъ да се
съгласи ди даде откупъ за да му върнатъ пленения
командиръ на търговския корабъ „Сиангтонъ". Следъ
този инцидентъ английските дипломати веднага за
почнали преговори съ другите държави за разпро
странението на Пекингското съглашение по отно
шение международната борба съ пиратството и по
ц^лия басейнъ на ръката Янъ-Цзи, обаче още не е
постигнато пълно единодушие по въпроса.
Настоящия очеркъ показва, че морското и речно
пиратство въ китайските води представлява една
сериозна опастность за чуждестранната търговия въ
тия мъста и е заставило заинтересованите държави
да прибъгнатъ до помощьта на международните
съглашения. Бждащето ще ни покаже, завършва
автора на статията, доколко подобни съглашения еж
въ състояние да изкоренятъ пиратството, което виръе не само по морското прибръжие, но и<въ гор
ното течение на р. Янъ-Цзи, кждето въ наши дни
не само китайскитъ губернатори, но и английските
адмирали еж принудени да признаятъ своето безсилие
и могатъ само да 'се спазаряватъ съ пиратите за
размъра на откупа, който тръбва да имъ се даде за
заловенитъ и пленени пжтници или корабни обслуги.
Варна, 26.1УЛ928 год.
Сава Н. Ивановъ.
1" Юрай Б и а н к и н и . На 27 мартъ т. г. се е поминалъ въ Сплитъ председателя на Югославянската
морска лига — „Ядранска стража" - Ю р а й Бианкини.
Голъмъ облдественикъ въ Югославия, (по произходъ
харватинъ) той е билъ създателя, • душата и ума на
Югославянската морска организация. Т-БЛОТО на по
койника е пренесено съ.миноносеца „Лебедъ" въ
родния му градъ Стариградъ, кждето при участието
на официалната власть е било тържествено погребено.
•
П. В.
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Добринъ Василейъ.
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МОРЕТО ВЪ БЪЛГЛРСКЛТЛ ПОЕЗИЯ,
(Статия четвърта).

Морето обаче е обектъ на поетическо творчество
въ епоха, когато поезията преминава отъ стадията
да служи за просвета, въ тая на чисти художест
вени цели. За това и то получи своя образъ при
по-кжсното развитие на нашата поезия, едва следъ
освобождението.
По-обхватно и по-дълготрайно отношение къмъ
морето имаха и разработиха неколцина наши поети,
чиято морска поезия обхваща почти всички етапи
и форми на морските мотиви, представлява нещо
завършено, обемно, оставя следите на едно ця
лостно д^ло въ творчеството на тия поети.
Иванъ Вазовъ възпя морето съ всичкия възторгъ
на своята патриотически настроена муза. Затова
той си го представлява преди всичко като краенъ
идеалъ, исторически обетъ на българското племе,
като крайна граница на неговата етническа ши
рина и дължина и държавно - политическа пост
ройка. Затова у него възхищението отъ вида, отъ
шира на морето, се изразява предимно въ удов
летворението, че българинъ, по-конкретно българскиятъ войнъ, достига до крайните, естественни
граници на своята земя, до бреговете на четиритЪхъ морета.
Но Вазовъ е и романтикъ. Въ сбирката „Ита
лия" (1884), той възвеличи въ изискани картини
морската необятность, въплоти въ образи морската
стихия, като добъръ художникъ одухотвори я въ
живо сжщество, на което се Ьоверяватъ мисли,
болки, съмнения, отъ което се търси угвха или отговоръ на тежки въпроси, съ което поета тръбва
др се сроди, да се приобщи, като къмъ неизчерпаемъ изворъ и непрекжсващъ се поводъ за псезия.
Възпитанъ и въ класицизма, и въ романтизма, той
неизбежно, най-много отъ всички други, оживи
морските легенди, събуди морскигв богове. Посейдонъ, Нептунъ, дриядигв, найядигв, сирените,
тритоните — тъзи безсмъртни създания, творения
на древната митология, творения, които човешката
фантазия никога не ще престане да счита за не
навременни. Той почувствува какъ морето го зове,
примамва го съ своята въчна, сурова прелесть, съ
волните простори, съ мечтите по свобода, по откжсване отъ гнетящата го действителность:
Какъ вика ме и мене
Тазъ бездна позлатена
Кат'страстнитБ обятия

На нъкоя сирена.

И Базовите „Ековете", „Калопуло", л „Предъ Б-Блото море", „Егейско море", „Полетъ" ще останатъ
за винаги като едни отъ най-хубавите стихотво
рения въ нашата морска поезия, изобщо едни отъ
най-хубавите въ българското поетическо творчество.
Най-добрия и пръвъ нашъ романтикъ, Константинъ Величковъ, познаваше добре морето. Той б е
отрасълъ, като нежно впечатлителенъ юноша, прй
море — Цариградъ, вкусилъ рано отъ неговигв
хубости, той б е пжтувалъ много по море и гле
да лъ дълго сините води на Средиземното море.
За това неговите снимки, неговите картини и
морски табла ще останатъ може би найсъвършенНИГБ образци, безъ да се подценяватъ некои други
такива у други наши поети, въ нашата морска
поезия.
Той познаваше и живота на рибарите. Той даде
най-сполучливото впечатляващо поетическо опи
сание на рибарския животъ. Самъ той се възхи
щава отъ техния животъ:
Живъя всръдъ рибари тукъ и любя
Беззлобната им* мила простота;

Плвни ме тъхната природа груба,
Дъ гръй сърдечность, честность, доброта.
(Съчинения т. II стр. 115).

Величковъ написа и най-възторженото стихотво
рение за морето:
На морския брътъ.
Море! Море! Не ме е менъ люлъялъ
Въвъ люлката ми дътска шумътъ
На ТВОИТЕ вълни, но азъ милвя

За тебъ, за твоя блвсъкъ, за гласътъ
На ТВОИТЕ въздишки страховити,

И твоя видъ широкъ ме тъй плвни
И съ сласть таквази пълни ми гърдитв
Катъ тукъ да еж протекли моитв дни.
На млодостьта въ годинитв щастливи
Катъ мечти сладки, бързи катъ мечти
Тебъ повврихъ азъ първитв пориви
Избликнали изъ моитв гърди;
Тъй трепетна и будна катъ вълната,
Що носишъ въ свойта свътла ширина
И мене се разкриваше душата
И плуваше въ зари сввтлина.
Море! Море1 Катъ тебъ, безъ предвли
Бв вврата, която пламтвше въ менъ
Нзъ трепвахъ кога виждахъ платна бвли.
Съпжтникъ ставахъ имъ като да плуватъ
За чуденъ миръ, сияющъ съ ввченъ пламъ
Дв красота и добрини царуватъ
И съ твхъ душата ми лвтеше тамъ
., Мислвхъ си за страститв човвшки
И ги сравнявахъ съ твойтв вълни.
Катъ духъ свободенъ, въ шира безконеченъ,
Отлитамъ азъ съ шеметна бързина,
Между ВЪЛНИТЕ твои — вопълъ ввченъ
И небесата — ввчна сввтлина.

Той написа и драма въ три сцени, въ стихове,
чието действие се развива на морския брътъ: „На
морския брътъ".
Другъ поетъ, у когото морето изпъква съ всич
ката си стихийна мощь и загадъчно злотворство,
който го опозна отъ рано и му заговори см%ло,
дръзко, не се бои отъ неговата слЪпа злоба, е Кирилъ Христовъ. По образование морякъ, нему се
падаше пръвъ кай изтънко да схване неуловимия
чаръ на морето, най-предметно да го изучи, найц^лостно и непосредствено да ни го представи.
Той го кори, хули го дори:
Море, не ме замайватъ твойтв бури,
Отъ пропаститв ти не се боя. —
Безтрепетенъ предъ тебъ азъ стоя;

Истински скиталецъ, той попадна на най-благодатенъ и въренъ пжть — странствуванията по мо
рета. И ако еждбата би го държала по-дълго
време до морето, безъ друго би ни оставилъ найхубавите морски стихове:
Потекоха като на съне днитв
Понесе се скиталецъ по сввтътъ,
Че младъ бв той, морето и вълнитв
Не можеше да гледа отъ брвгътъ.
(Скитникъ).

Много малко и р-вдко е за него морето картина,
още по-малко идилия, мечтание, изживени на мор
ския бръгъ или надъ тихи вълни.
Той вижда почти винаги удавници, чува стонове
на хиляди загинали безкръстно морски труженици,
долавя техния укоръ, удава му се морската балада
(„Лунния блъхъкъ").
Страхотна е картината на неговото море, черна,
ужасяюща, като въ „Буря":
И съ все сила морето се вгъна
И извика съ своитв пропасти

Стр. 16.

Морски Сговоръ

И увиснаха всички нощи надъ водата
И паякъ грамадни съ безкрайни крила.

Много често К. Христовъ прибягва до морската
картина неусетно, безъ това да влиза въ плана му,
само за да даде по-живо сравнение, по-вече изразность на своята поетическа мисъль. Макаръ и раз
хвърлено, дори и по най малъкъ поводъ, той нах
върля редица картини, понъкога само съ една тег
лена линия, въ единъ стихъ („Сънки", „Край мор
ския бръгъ", „Сънната на облачето" и други).
Той пристжпва и до едно по-предметно разно
образие въ снимкитъ отъ морето при разни поло
жения и въ характеристиките, които непосредс
твено се налагатъ чрезъ строгото му наблюдение.
(Примерът „Следъ корабокрушение").
Но К. Христовъ не даде една голъма, широка,
всеобятна, пъстроцветна, одухотворена картина на
морето. У него то е откжслечно изобразено, не
схванато чрезъ неговото поетическо наблюдение
въ крайния обемъ на величието, безотстатъчно въ
страшнигв прояви на космическите сили.
Живописецъ на морето е Емануилъ -п. Димитровъ. Неговите снимки еж грижливи, изискани,
свътли, спокойни. Дори и бурята в;ръдъ морето
за него е не напасть и ужасъ, а просветление,
средство за полетъ. Морскитъ му табла еж изпъл
нени съ въздуха на свежото утро, съ улегналото
спокойствие на слънчевия день, съ безкрайното
мълчание на нощьта и предвъчната тишина на
морското дъно. Ръдко се бунтува неговото море.
(^Стария Богъ" и др. нтзкои). Тия табла еж откжслеци отъ голъмия кржгъ на неговото спокойно,
мечтателно съзерцание, тъй чувствително и тъй
нежно, каквото може да бжде у единъ чистъ романтикъ.
Той написа преди двадесеть години единствения
по рода си цикълъ стихове „Морско дъно", нари
сува по-кжено цълостно и изискано образа на Посейдона, единъ неговъ своеобразенъ „Посейдонъ",
остана за винаги вслушанъ и плъненъ въ сладката
и вечна пъсень на морето, което го привлече съ
яркия си блъсъкъ — „Море".
За това неговите: „Морски сънь", „Морска ти
шина", „Лебедъ и Нимфа", „Идеаленъ пейзажъ",
дори и божественната „Еделландъ", гдето морето
се предусеща, макаръ и неспоменато, ще останатъ
въ нашата лирика като най-чистото откровение на
една нежно одарена поетска душа, чийто купнежъ
къмъ морето и неговата нетленна хубость е билъ
единъ отъ най-хубавитъ възходи въ творчеството
на поета.
Съ цъла сбирка за морето излъзе Ник. Вас. _
Ракитинъ.
Още въ едно отъ ранннитв свои стихотворения
той говори, че „чака вълнитъ, да го отнесатъ далечъ, нейде, на кждето и да е, макаръ и да не
знае кжде и не иска да знае".
Той ни даде въ „Морско лъто" (Плъъенъ, 1924
година) големи великолепни платна отъ морето,
нарисува чисти, свежи, изискани пейзажи. Превъзсъздаде морската ширь художнически, вля съ решителенъ пристжпъ най-после въ нашата поезия
всичката прелесть и божествено могъщество на
морето.
Ракитинъ боготвореше земята въ която се е ро"
дилъ. Той не можеше да не почувствува и всич
кото величие на другата половина отъ света—мо
рето, морето съ което е свързана" неразривно
неговата родна земя — родното море. И той се
възхити отъ него, бликна изъ поетическата му
речь хубавата и нежна молитва къмъ морето, из
каза цълия свой възторгъ отъ неговото величие.
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Той му посвети блвекави стихове, които никога не
ще загубятъ своята свежесть и цена.
Наедно съ „Нощь" и „Пилигримъ", написа и
„На бръга" — три ше дъовра въ неговото твор
чество и въ българската морска поезия. Въ тъхъ
блъска хубостьта на морето, което поета започва
да чувствува като българско. И като вс%ки съзерцатель, постара се да го изучи съ страстьта на из
следователи Затова намери въ него олицетворе
нието на духа на всемира, живота, космоса, въчностьта, затова достигна до пантеизъмъ- чрезъ
който на българската поезия се завещаха ценни
достояния — една редица отъ перли: „Утро",
„Чайки", „Аргонавти", „Морски вътъръ" и т. н.
По-далечно морето е за Пенчо Славейковъ. Къмъ
него той отива съ готово чувство — нежна любовь. За това неговите снимки еж повечето нежни,
изпълнени съ успокоения, пречистенъ ликъ на мо
рето. Чува се само тътнежа морски, но бурята,
страшната буря, отежтетвува. Славейковъ счита мо
рето за приятель, нему той позърява своите блянове.
Морето за него е предимно пжтя, който води
къмъ оежществението — то е мостътъ къмъ дру
гия свътъ, къмъ мира на превъзмогването и свътозрението. Презъ него се отива отвъдъ, този страшенъ и величественъ „отвъдъ".
Той чува какъ морето му говори за другия миръ :
Като че ли не чутъ да чува гласъ
Изъ бездната да му говори.
(„На другия бр-Ьгъ").

По сжщата причина и картините, които той нах
върля за морето еж въ унисонъ съ основното нас
троение на неговата поезия—купнежа по възвишено
то, по по-високо стоящото. Примери: „Сърце на сър
цата", „Химни за смъртьта на свръхчовека" и др.
Естественно отъ до тукъ казаното следва да се
заключи, че съ това, което нашата поезия е съз
дала до сега въ тая область, обхващането на мо
рето, неговото овладяване като поетически обектъ
и мотивъ, далечъ още не е изчерпано и завършено.
Много още страни отъ морето, отъ морския животъ, отъ живота на морските труженици оставатъ
непознати, незасегнати, неразработени. Отъ сега
нататъкъ ще тръбва да се обвземе тая област ь всестра нно. Бждещето може би ще ни донесе тия достояния.
Тогава морето отъ само картина, ще премине въ очъртаниятана единъ величественъ символъ и изворъ на
богатство, какъвто то е въ действителность. Но за
това е нуждно неговото опознаване, по-близъкъдокосъ съ него отъ страна на поетитъ. Преживъванията и впечатленията, макаръ и само единъ день
на корабъ % на морски бръгъ, еж нъколко пжти посилни и по-богати отколкото ония при и отъ нъкой кжтъ на земята. Това лежи въ особенностьта
на морето. Но тия преживЯвания, тия впечатления
тръбва да сжществуватъ. Поетътъ тръбва да види мо
рето съ очите си и съ душата си. Само тогава мор
ския мотивъ, разработенъ отъ него, ще бжде соченъ
и цененъ и отъ значение, а не случаенъ, както е
у мнозина.
'
(край).
На 12.VIII. т. г. сутриньта въ Варненското при
станище се състоя освещаването на новия параходъ
„Кооператоръ", принадлежащъ ' на Българското
Кооперативно Корабоплавателно Д-во „България".
Това е първия параходъ на Бъл. Коопер. Кораб. Д-во.
Той е предназначенъ за сега да обслужва Варненския
заливъ. Следъ освещаването, още сжщия день, па
рахода предприе първото си пжтуване до курортната
станция „Св. Константинъ".
Тази година Българското корабоплавание се сдо
бива съ трети параходъ.

Пожелаваме успЪхъ на новото предприятие. С. Ч,

Год. V. Брой 7.
Ф Тимофеевский.
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ИНТЕРЕСНО ЯВЛЕНИЕ.

Преди нЪколко години Либавския председатель на
корабните водачи Г. Инче обърна вниманието на
моряците къмъ факта, че въ по-вечето случаи на
засядане на корабите върху плитковини, въ време
на мъгла, заседанието е било на дЪсно отъ курса
на кораба. За да докаже това, той изтъкна редъ
примери, както отъ своята практика, така и отъ
обстоятелните донесения по нещастията на други
кораби. НапримЪръ, единъ английски параходъ, пжтуващъ отъ Атлантическия океанъ въ Английския
каналъ, заседналъ на плитко при Юсанъ (Изпелт)
— въ дъсно отъ своя курсъ; корабите които пжтуватъ въ канала на западъ засвдатъ въ време на
мъгла недалечъ отъ Лизардъ; корабите, пжтуващи
отъ канала къмъ Скагенъ — засвдатъ при Ютландския полуостровъ, а тия които пжтуватъ въ обратна
посока засЬдатъ къмъ западъ. Наблюдавани еж
случаи когато пжтуващите отъ Фалстербо ,кораби
еж заевдали при Борнхолмъ, а пжтуващ>.гь отъ Борнхолмъ еж откривали Фалстербо въ лЪво отъ своя
курсъ. Корабит^ пжтуващи отъ Борнхолмъ къмъ
Либава засвдатъ на плитко малко по-южно отънея
(Бернатенъ) т. е. сжщо така въ дъхно отъ курса.
Параходите, пжтуващи въ финския заливъ (Ревелъ,
Петроградъ) засЬдатъ при Филзанде, Дагерортъ,
Некмангрундъ и при материка — в ь дътно отъ курса си.
Съобщавайки ми тия свои наблюдения г-нъ Г. Инге
изказа предположение, че може би всичките тези
нещастия съ корабитъ и то по преимущество въ дяс
ната страна, произтичатъ отъ никаква обща гръшка
въ компаса, която се случва само въ време на мъгла.
Заинтересовалъ се отъ този въпросъ, азъ разучихъ всичките известни менъ случаи за засЬдане на
корабите въ време на мъгла*). Оказа се, че дей
ствително съобщените отъ Г. Инге факти се оправдаватъ въ по-вечето случаи, приблизително до 75%.
Въ желанието си да имамъ научното обяснение
при възчожность за сжщгствуване на подобно явле
ние, азь се обърнахъ къмъ директора на главната
физическа обсерватория М. А. Рикачевъ съ молба
да ми дад? мнението си по въпроса. Уважавания .
метезрологъ, макаръ и да не допущаше компасната
стрелка да може да се влияе значително вь време
на мъгла, когато въздуха е наеитенъ съ пари, все
пакъ на отрече факта, че некои атмосферни косми
чески причини могатъ понекога да влияятъ на
компаса, като допълни, че по този въпросъ требва да
се направять по обширни и продължителни наблю
дения. При това той подчерта, че магнитната обсер
ватория въ Сулцкъ (бивша Павловская) съ удовол
ствие би съобщавала резултата отъ показанията на
магнитогрзфите при всичките атмосферни условия.

Следъ този отговоръ, вследствие на служебни и
частни причини, азъ не можахъ да продължа да ра
ботя по този въпросъ и да събирамъ необходимите
материали. Сега азъ ново го повдигамъ.
Некои други специалисти по магнитизма, метеоро
логия и навигация (освенъ М. А. Рикачевъ) къмъ
които се обърнахъ въ последно време за разяснение
на въпросното явление, не еж наклонни да верватъ,
че въ случая иматъ влияние атмосферни причини, но
изказватъ мисъльта, че може би въ случая влияятъ
обстоятелства отъ по-другъ характеръ, напримеръ
такива отъ чисто психологически свойства. Може би
въ случая играе известна роль стремлението и при
вичката въ всеки човЬкъ да се движи въ десната
страна,- както и повепяватъ правилата за размина
ването на корабите въ морето.
Освенъ това десната ржка и изобщо десната по
ловина на човека е развита по-вече, отколкото левата и често пжти хората, безъ да зебелязватъ това,
се подчиняватъ на волята на десната си страна. Въ
това отношение е интересенъ следния ъ опитъ: ако въ
съвършено тъмна стая или съ завързани очи се движимъ отъ едина жгълъ на стаята къмъ срещупо
ложния, • то ще пристигнемъ малко въ десно отъ
точката, кждето искаме да отидемъ.
Оставайки за сега откритъ въпроса за причините
на отбелязаното явление, желателно е да се събератъ
по-вече данни, които подтвърждаватъ това явление, а
следъ това да се потърси неговото научно обяснение.
Съ настоящата си статия азъ искамъ да заинтересувамъ моряците, които плаватъ, особено тил,
които еж специалисти по корабоводението, за да ги
накарамъ да започнатъ да събиратъ необходимия
материалъ за бждещето развитие на горепосоченото
интересно явление. Те требва винаги да си отбелязватъ въ коя страна отъ предполагаемия пжть въ
вргме на мъгла се пада точно определеното мгъсто
на кораба. Отъ само себе си се разбира, че при тия
бележки требва да бждатъ взети подъ внимание:
течението, ветъра, склонението и дгвиацията на
компаса и останалите други поправки, за да не бждатъ отнесени за сметка на явлението, ко:то искаме
да изследваме.
Вь връзска съ изнесения по-горе въпросъ, редак
цията на руското военно-морско популярно списание
„Червенъ флотъ"*) предлага всичките резултати отъ
наблюденията да се изпращатъ на неинъ адресъ.
Събраните материали ще бждатъ систематезирани
и предадени за използване отъ компетентните лица
"

'

~*) Не еж оставени безъ внимание и случаитъ описани въ
„Л-БТОПИСЪ за корабокрушенията на корабит-в".

(Изъ „Красньж флот", №5 отъ 1928 год).
Превелъ С. Черноморски.
*} Точния адресъ е: Ленинград—Центр. Главное Ядкиралтейотво. Ре.;акц^я ..Красното Флота".

Въ отговоръ на статията „Б.Н.М.С. и българ
ското риболовство" отъ г. Професоръ Ст. Консуловъ,
печатана въ бр. II на настоящата годишнина на
списанието ни, постжпиха въ редакцията две ститии
подъ сжщото заглавие отъ г. г. Гр. Из. Грозевъ и
Проф. Д-ръ Т. Моровъ. Предъ вицъ на лично полемичния характеръ на тия статии редакционниятъ

коми-етъ, като счете, че е противно на духа и про
грамата на списанието да се разтварятъ страниците
му за личн а полемика, реши, да не бждатъ по
местени въпросните две статии.
Редзкцията би поместила всиччи статии на г. г Гро
зевъ и Проф. Моровъ, които целятъ яаподкрепятъ и
пропагандиратъ идеята на Б.Н.М.С. Отъ редакцията.
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Въ Югославянското морско списание „Ядранска стража", бр. 7 отъ м. юлий 1928 год. е по
местено въ сръбски преводъ стихотворението на
нашия поетъ К. Христовъ— „Далмация", придружено
съ следната бележка отъ редакцията на списанието:
„Въ Босанска Вила отъ 1911 год. намерихме тази
знаменателна п-всень отъ познатия български националенъ* поетъ Кирйлъ Христовъ, преведена отъ Владимиръ Станимировичъ. Предаваме я като една ин
тересна характеристика, изясняваща другарските
чувства отъ Адриатика до Черно море, които въ
миналото еж били идеала на отделни личности, но
въ бждеща могатъ да бждатъ програма на всички
ни. Особенно е интересно, че и днесъ поета Христовъ,
е горещъ ратникъ на българо-югославянското сбли
жение.
Морската художественна изложба на Ял.
Мутафовъ. (Впечатления). На 12 августъ т. г. въ
Приморската градина на Варна се откри изложбата
на художника Ал. Мутафовъ отъ София, съдържаща
89 масленни, акварелни и съ гвашъ картини и
офорти предимно застжпващи морския пейсажъ,
морския брътъ и никои други изгледи отъ при
морските ни градове и селища.
г. Ал. Мутафовъ е много извтзстенъ нашъ маринистъ.*) Като такъвъ той има задъ себе си дългогодишенъ активъ и спечелено, при безспорни за
слуги, име.
Характерно за неговото творчество е спокойното
море. Неговия пейсажъ е пропитъ съ уталоженото
наблюпение, съ дъха на тихото море, съ безтрепетния чаръ отъ морското ширене или усамотения
морски брътъ.
ч
Бурята на морето, страшното движение на мор
ската стихия, очарованието отъ наближаващата
Хала липсва въ картините на изложбата.
Но за това пъкъ въ нея личатъ разкошни табла
отъ безкрайно море и замисленъ брътъ, въ които
презъ линиите на една много добра техника се открояватъ ценни импресии и одухотворени снимки.
Брътовегв г. Ял. Мутафовъ обича повече въ
мъгла, съ мжтни очертания. Водата у него е по-вече
светла, съ по-малко пт5на, безъ тъмната страшна
маса, съ която морето неотразимо се впечатлява.
Самия животъ върху морето за художника е безбуренъ. Напр. „Пирати" (35) — вътроходъ е хвърлилъ котва, неподвиженъ е, замечтани еж и госпо
дарите му — морски разбойници. Като чели т е еж
спокойни, редовни търговски моряци. Липсва онова
трепетно очакване, тревожното дебнене, което е
всЪно въ вс^ка прежив-Ьна отъ пирата минуга.
Пълна съ ромгнитизъмъ е „Къмъ подмолигЬ" (57).
ФигуригБ еж отлични, движението на вълната спо
лучливо, небето добре стилизирано, но коръбътъ е
на много заденъ планъ. По изразно би било ако
той би билъ на самия върхъ на вълната, току надъ
самата разтворена бездна, отгдето изкачатъ при
мамващите образи на русалкигв.
Пълни съ светлина еж: „Изъ созополскитЪ- лозя"
(78), „Снежното Емине" (22),» „Лунна нощь" (67),
„Златисто утро" (59), „Слънчевъ праздникъ надъ мо
рето" (52), „Слънчева песень" (27).
Съ настроение е: „Чайка" (40), „По широкото
море" (51), „Морския скитникъ" (70). пълната съ
замахъ „Настжпваща вълна" (73), еж много спо
лучливи. „Морския скитникъ" е отличенъ декоративенъ мотивъ.
Съ класически маниеръ е „Рибари въ Созополското пристанище" (58).
*) Г-нъ Мутпфовъ е единъ отъ деятелнигъ членове на Б.
Н.М.С., членъ въ управителното тЪло на Софийския клонъ
и нашъ редовенъ сътрудникъ.
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Ценни работи еж: „Есенно утро" (1) „Дъждовенъ
день" (5), „Есененъ де~ь" (42) и др., а неколкото
офорта (особенно 82) еж много изящни.
Изложбата е успЪшенъ изразъ на ново и пълно
художественно озладяване на нашето море.

д. в.
Три юбилея въ Русия. Следъ революцията съ
ветското правителство задържа на служба мнозина
отъ първигв и най-издигнали се офицери и дейци
на царския флотъ.
„Морской сборникъ" (май 1928 г.) съобщава за
юбилея на трима заслужили на мореплаването и
военшя.флотъ дейци:
/. Феодоръ Александровмъ
Бриксъ (50 годишна
служебна, научна и педагогическа деятелность).
Свършилъкато инженеръ-механикъ Морското Ин
женерно Училище, а по кжено като инжинеръ-конструкторъ — механическия отдЪлъ на Военно-Мор
ската Академия. Дълго време служилъ като конструкторъ въ най голямата руска военна корабостроит.лница — Балтийския заводъ, а по-кжено като
директоръ на частните строителни заводи на ФранкоРуското общество (сега държавни, кръстени на
името на „Другаря Марти"). Отъ 1910 год. професоръ въ Военно-Морската Академия по теория и
проектиране на морски парни машини. Огъ 1917 г.
насамъ работи като професоръ въ Военнс-Морската
Академия и Ленинградския Политехнически институтъ
(по корабни двигатели и механизми). Огъ 1920 год.
деканъ на Машиностроителния фзкултетъ въ Военно
морската Академия. Написалъ грамадно число
научни трудове и добилъ световна известность въ
областъта на теорията на морските бутални машини
и гребните винтове.
2. Юлий Михаиловичъ Шокалский (50 годишна
служебна и научна деягелность). Саършилъ Военно
морското Училище и Военно Морската Академия
(Хилрографически отдъ\пъ). Посветилъ се на научна
деятелность предимно въ областьта на физическата
география, океанография, метеорология, лимнология, хидрография и картография. Служилъ като
преподаватель въ Военнс-Морското Училище, а
сетне като професоръ въ Военно Морската Академия,
Офицерските щурмански класове, въ Педагогическия
и Географическия институти и въ Географическия
факултетъ на Ленинградския Ун^верситетъ. Слу
жилъ е сжщо така и въ Главното Хидрографическо
Управление, кждето е заемалъ отговорни длъж
ности. По настоящемъ заема катедрата по Океано
графия въ Военно-Морската Академияи и е председатель на Руското Географическо Общество. Въ
последно време е насочилъ вниманието си на Черно
море, кждето подъ негово началство отъ Хидрографическото Управление е организирана хидрографическа експедиция всестранно изучаваща този
ичтересенъ воденъ басейнъ. Хидрологическитъ- раз
рази, извършвани по международната програма
въ продължение на редъ години, еж дали богатъ
материалъ за опознаване природата на Черно море,
разпределението въ него на температурите, соленостьта, обмена на газовегБ въ морската вода и
пр. Написалъ е по-вече отъ 400 научни труда въ
областьта на хидрологията, лимонологията иокеанографията. Добилъ е като ученъ световна извест
ность и е участвалъ 29 п ж и като представитель
на Русия въ рззни международни конгреси и кон
ференции.
3. Борисъ Борисовичъ Жерве (5 години на длъжность началникъ на Военно-Морската Академия).
Свършилъ Военно-Морското Училище и ВоенноМорската Академия (военно-морския отдъ\пъ). Участ
валъ въ Руско-Японската война като минен-ь офи-
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Традиция по кръщаването на германските
военни кораби. На 15 мартъ т. г. еж спуснати на
вода въ Вилхелмсхафенъ заложените въ началото
на миналата година 4 германски изтребителя типъ
„Волфъ"; съ тъхъ се завършва постройката на
новиятъ полудивизионъ изтребители. На търже
ството при спущането е приежетвалъ и държалъ
речь командващиятъ германския флотъ Вице-адмиралъ Олдекопъ. Кръщаването на вейки изтръбитель е станало, по осветената ,вече отъ войната
насамъ традиция, отъ командирите на бившитъ ко
раби — едноименици, загинали презъ време на вой
ната или унищожени следъ нея; ако командира е
загиналъ съ кораба си, то кръщението на едно
именника му става отъ неговата вдовица, отъ сина
или дъщеряма му (Емденъ, Леопардъ). Новите из
требители еж получили имената Лухсъ, Тигъръ,
Ягуаръ и Леопардъ, гЬ еж еднотипни съ спуснатите
б месеца по-рано изтребители Волфъ и Илтисъ.
Г. С.

Ръста на военния флотъ въ Съединенитъ Сев.-Ямер. Щати за 20 години.
(Въ покгианитЪ цифри влизатъ и строящигЬ се кораби).
а

и

1927

и

1916

церъ на кръстосвана „Громбой", следъ войната
заемалъ длъжностьта старши миненъ офицеръ въ
Минната дивизия на Балтийското море. Презъ голъмата война командвалъ изтрЪбитель,' а по-сетне
заемалъ длъжностите Началникъ на оперативната
часть и на морския фронгъ на Ревелската крепость
и началникъ на Бр-Бговата Отбрана въ Финския
заливъ. Отъ 1918 год. бива назначенъ преподава
тель въ Военно-Морската Лкадемия, кждето отъ
1923 година заема, като професоръ, катедрата по
стратегия. Въ 1921 год. е билъ назначенъ Начал
никъ на училището за командния съставъ на флота
(времененъ съкратенъ курсъ на академията), а на
следната година — Началникъ на Военно-Морската
Лкадемия и Председатель на морската историческа
комисия за голямата война. Жерве е високо цененъ не само въ своята родина, неговото име
прехвърля вече границите на Русия, благодарение
но трудовете му въ областьта на морската стра
тегия, тактика и история.
Г. С.
Рибарството въ Сплитскага область. Областниятъ съюзъ въ Сплитъ е изнесълъ предъ обще
ството известни свои основи, за повдигане на рибар-.
ството въ тази най-голйма морска область, въ която
живъятъ около 12,000 рибари съ 3,8/2 лодки. Този
съюзъ живо се е заелъ въ последно време за рибарскиятъ поминъкъ, като е нзработилъ програма
за уреждане на общо риболовство, а по-кжсно и
помощи на самитъ- рибари.
Въ тази програма се предвижда основна ри
барска школа, основаване,на рибарско дружество
въ което ще влезатъ всички рибари, акции за обез
печаване на рибарите въ сгаросгь и немощь. Обласниятъ съюзъ е направилъ питане по нозия законъ по риболова.
По нататъкъ въ програмата се предвижда по мощь за риболова въ открито море, сжщо уреж"
дане на" искуствени рибарници, кждето рибата би
могла да се гои.
За една кооперация, за подпомагане на рибарите
и повдигане на риболова е предвидена една сума
отъ 41/2 милиона динара.
Осжществяване на програмата, която, разбира се,
справена съ общата мощь на осжществениябждещъ
бюджетъ, както е замислилъ съюзътъ за повдигане
на рибарството, ще донесе облаги не само на ри
барите, а сжщо така и на целокупното население
тъй като отъ богатия ловь би паднала и цената
на рибата.
О т ъ С р Ъ бски: Вангеловъ.
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147

284

481

.

24

33

18

Само ескадрени минонссци

19

64

112

9

30

81

Общо число на военните
Само линейни кораби

Само подводни лодки

.

.

.

' (М. Сб. № 3, 1928 г.; С, Ч )

Изъ военнигЪ флоти на
чуждитъ държави.
Англия. На подзоднвта лодка „М 2" е снето
30"5 см. орждие и вмЪсто него е поставенъ хангаръ
за водохвърчило.
Въ последните 10 месеца еж предприети отъ
англичаните енергически действия за създаването
на възиухоплавателна станция (Въздушна база) въ
Сингапуръ. М"БСЮТО на въздушната база е 6 мили
юго-източно оть района на строящата се нова
военно-морска база при устието на ръка Селетаръ.
Освенъ правото си назначение — да обслужва Син
гапурската база и базиращите се на нея морски
сили, въздухоплавателната станция се явява като
промеждутъчна станщя по големия въздушенъ пжть
отъ Англия — за Явстралия и Нова-Зеландия.
Ямерика (С.-Л. С. Щ.) Конгреса съ голямо бол
шинство на гласовете (287 срещу 57) е приелъ но
вата 5 годишна корабостроителна програма въ
която се предвижда да се построятъ 15 кръстосвача
и единъ корабъ хвърчилоносачъ (3,800 тога водоизмъщение), които общо ще струватъ 274 милиона
долара. Вс^ки кръстосвачъ ще струва по 17 ми
лиона долара, а кораба-хвърчилоносачъ—19 ми
лиона долара.
Франция. Строящите се три кораба водачи на
миноноснигв флотилии, получили наименованията
УаЬпу, УаиЪап, и Усгйип. Тия кораби-водачи около
(3,000 тона водоизмъщение) се явяватъ като едни
отъ най-големите и най-силните кораби отъ своя
класъ въ свъта, а по своите данни т.е подхождатъ
да се причислятъ по-вече къмъ лекитв кръстосвачи.
Италия. Морското министерство е изработило
нова корабостроителна програма въ която се пред
вижда въ течение на 1928—29 година да се започне
строежа на 2 кръстосвача Вашингтонски типъ по
10,000 тона водоизмъщение, 4 ескадрени миноносеца типъ ^етЪго" по 1355 тона и 4 подводни лодки
блокзденъ типъ. Следъ привършването на всички
сега изпълняващи се корабостроителни програми
— въ близко бждеще — италианския воененъ флотъ
ще се увеличи съ следните нови кораби: 4 кръс
тосвача Вашингтонски типъ по 10,000 тона, 4 леки
кръстосвача по 5,800 тона, 12 ескадрени миноносеца
по 2000 тона, 20 ескадрени миноносеца по 1200 — 1400
тонз, 45 подводни лодки съ водоизм-вщение въ
надводно състояние отъ 800 до 1400 тона.
Германия. Числото на доброволците, които желаягь да постжпятъ на служба въ германския вое
ненъ флотъ е много големо. Презъ 1927 година
отъ всичките желающи да станатъ морски офицери
еж приети само 5"4°/0, а за моряци само 3'6%.
(Изъ Морски сборникъ 1928 г., № 5; С. Н. И.)
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(Приключенъ на Ю.УШ.1928 гбД
ЯЬЬа1исс1— „Оеуап» 1а ргоие с!е$ пау1гез". Рапз
1928 (Роигтег, 304 р. — \1 гп)
Б о я д Ж и е в ъ , Б . — „Риболовъ безъ рибари" (в. Морски
Ратникъ, год! II, брой 53, Варна, 1.УШ.1928 г., стр. 3 и 4).
Б е р б е р о в ъ , Б . -,,ОгЬ Софи& до Русе г!о,Р*. Искъръ" (в.
Спортъ. гоа. VI, брой 213, София, 29 У1.192&. год., стр. 1).

В. Т.—„Ме&зегпуПа — Ьа УШе аих 43 йдИзез" [Ьа
Ви1дапе, У-егйе аппее, № 1469, ЗоПа 12.У1Л928
Р- 1-2).
. ,
В. Т. — „5п70оо\" (1_а Ви1дапе. У-егпе аппее № 1475
Зс-Яа, 19.У1.1928, р. 1-2). .
Б е р ж е , Я л ф . — „Голфщромътъ" (Списание на физикоматематичаскпто Д-чо въ София, год. XIII, кн, 8—10, София,
1928 г., стр. 282-292).

В. Т. — „Унзше— Ка1агаг° —С1пе тагпгезЬгЛоп зрог*
Иуе Ьи1даго-гоитат— (Ьа Ви1дапе У1-ете аппв
№ 1490. 5ог1а 6.УН.1928, р. 1—2.
Б о б е в а , Д - р ъ Ц . П. — „Най-лечебний Морски куроргь
въ юго-източна Европа" (Варненски общински вестнйкъ,
год. XXXIII. брой 174, Варна З.У1.1928 г, стр. 2).

Башулковъ, Д-ръ К. —.Варна -търговски портъ" (в.
Варненски новини, год. XVII, брой 1450 и 1451, ВарНа 27
и 2Я.У11.1928 г., стр. 2).
Б а н я т о и плажътъ на ОСТРОВЪ Матей (в. Русенска поща,
год. VII, брой 2125, Русе 30ЛШ.1928 г., стр. 1).
(Продължение въ следующия брой.)

,

Коп5глггНпро1 ипд Меегепдепггаде (Цариградъ
и въпроса за морските теснини) отъ Раи1 МоЬг
(ВегИп, Е. 5. ММег ипг! 5опп, 1927 год., цена 1
зл. м.).
Световното значение на Цзригрздъ почива върху
положението на града на границата на дветъ земни
части. Книжката си поставя зз цель да докаже, че
стратегическото значение на стария Босфорски
градъ въ всиччи времена е било по-голъмо, откол
кото търговското и стопанското му значение.
Яиз Ье^едг,ег Ва1капгеН 1879—1918. (Изъ бур
ното балканско време 1879—1918), отъ КкНагс! V.
МасН. (ВегИп, Е. 5. МгШег ипс! 5опп,1928, 274 стра
ници, подшита, цена 8 зл. м.; подвързана, 1050зл. м.)
Лвтора е живълъ много години на Балкана, пре
димно въ България, кждего е работилъ като офицеръ и като кореспондентъ на световни вестници.
Нему се е удало да влезе въ близки връзки съ
българскитъ държавници и съ Царя. Поради това
той е могълъ отблизо да наблюдава развитието на
световната история въ тая часть на Европа, озна
чавана като огнище на буригъ. Богатото съкровище
отъ спомени, което Махъ поднася, приковава чита
теля отъ първата до последна страница. Политиката
на България е развита съ голъма нагледность и
то така, че едновременно съ това се дава единъ
значителенъ приносъ къмъ предисторията на свътовната война.
Г. С.
Български трудъ за Черно-море на турски
езикъ. Макаръ, че турцитъ еж завладели земитъ
отъ цълиятъ черноморски басеинъ още въ 15. въкъ
и нъколко столетия наредъ Черно-море е било
ГБХНО затворено езеро и макаръ, че и до днесъ тъ
най-усилено си служатъ съ неговитъ пжтища и се
ползчатъ отъ часть отъ неговитъ богатства, ТБ все
пакъ не познаватъ Черното море, — не го познаватъ поне до толкова, колкото го познаваха гвх-

Год. V. брой 7.

НИТБ предшественици — гърЦитъ. Въ- Но-ноВо време
съ сериоЗнотб изучване йа Черно-море се бъха
заели учбнитъ Представители На еСичкй европейски
народи,, йа първо мЪсто и въ най-широкъ раЗМърЪ
— русите. Този неученъ стремежъ никога не е за^
съгалъ турцитъ; едва днесъ, нова и възродена
Турция, обръща духовниятъ си погледъ къмъ Чер
ното море, кбето толкова векове наредъ тя е гле,
дала, но не е вйждаЯа, и се старае да проникнесъ окото Йа учениятъ) въ НбгСвитъ дълбочини и
прОСТОрИ;

Въ желан.^етб ей вейстрайно да" Се опбзШятЬ с*
Черното море) съвремейни-Йз турци еж Запбч^аЛй
да използватъ научнигв и ли-гйратурйй богатства"
вЪрху това мбре, натрупани Отъ всички Народи.- И
ний Можемъ да се гордъеМъ< ч§ колкотб бедна" й
незнаЧителйа да е наШата морска книжнина, все .
пакъ й въ нйя се наМиратъ- ценйостй, който обръщатъ вниманието й йа чужденЦйтъ, Макаръ тия
чужденци йа сега да еж само турцитъ. ,
'Напоследъкъ, по починъ йа турската Търгбвсйа'
Камара въ ЦариггЗадъ, е преведена й Отпеч^таШ
На турски еЗикъ книгата йа глдвниятъ редактбр^
на сП. «Морски С г о в о р " г. Кайитанъ II рангъ- о. 3<
Сава Н. Йвайбвъ— й Чернб море, общодостжПнИ
студии". Турското Издание^ спретнатб, Чистб И
угледно, вече краси й нъкОи отъ наШитъ библиотеки.
Нека Ми бжде позволена пб този случай да прй=
веда съдържанието на тази Ценни и интересна Книга,
съставена отЪ цъла редица отдъПни, Малки работи
върху Черно-море:
Името на Черно мбре; ИМето на Черно мори,
споредъ мюсулманскиттз писатели отъ УШ до Хвъкъ;
Оправдава ли Черното море настоящето си име;
Изследването на Черно море; Какъ се е образуваДб
Черното море; Геологически прегледъ на нашия
Черномгрски бръгъ; Коя е най-голъмата дълбочина
въ Черно море; Почвениятъ съставъ на Черно
морското дъно; За равнището на Черно Море и
неговите колебания; Нашитъ ченроморски остров
чета; Калиакра; Ръка Камчия, нейното минало.й
бждеще; Ръка Дунавъ; Анхиалско езеро; Девненскитъ езера; Добружански причерноморски езера;
Бури и смерчове въ Черно море; Растителность и
животъ въ Черно море; Свътението на моретата '
и причината на това явление въ Черно-море; Ми
ди въ Черно-море, които прояждатъ дървото и
сръдствата за борба сь тъхъ; Черноморски дел
фини; Значението на соленостьта на Черно-море за
климата на прибръжията му; ФИНИКИЙЦИТЕ-и връзкйтъ имъ съ Черно-море; Сведенията на старитъ
писатели за рибарството въ Черно-море; Къмъ Черноморскиятъ ни бръгъ (вмъсто заключение).
Книгата е твърде ценна за всеки интелегентенъ
българинъ, който обича родината си и иска да се
запознае съ нейното море, но особенно ценна е
тя за всЪки учитель и за всички ученици отъ сръднйтъ ни училища.
Българското издание на книгата, излъзло въ
1925 год. (117 стр. обикновенъ форматъ) струза
30 лева и се намира складирано у автора (ул. Ма
кедонска № 98) и въ канцеларията на Г. У. Т. на
Въпгарския Народенъ Морски Сговоръ (ул. Царь*
Борисъ № б) — въ гр. Варна.
Г. С,

ПРИХОДО-РЛЗХОДЕНЪ БЮДЖЕТЪ ЗЯ 1929 ГОДИНЛ.
на Главното Управително ТБЛО на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
(Приетъ въ V редовенъ съборь, състоялъ се въ Търново отъ 25—28 августъ 1928 година.)
о

П риходъ

•2! ** I

.1

I

Разходъ:

,2! Ч

Членски вноски

337,500

1

Издание на списан. Морски Сговоръ

200,000

2

Печатане безплатни позиви . . . .

1,000

. .

7,500

. . . .

2,000

2

Членски вноски отъ втори членове

3

Абонаментъ

5,000

3

Печатане джебни календарчета

4

Отделни издания

5,000

4

Попълване библиотеката

5

Продажба на джебни календарчета

9,600

5

Подвързия на книги

6

Продажба на картички, снимки и др.

1,000

6

Беседчици.организатори и пропаганда

5О.ООО

Продажба на предмети отъ склада

2,000

7

Инвентарни предмети и материали .

7

2,000

8

Канцеларски разходи

Ю.ООО

8

Субсидии и волни пожертвувания

10,000
9

Наемъ на канцелария

13,000

9

Реклами

1,000

2.000

10

Заплати на чинов. въ канцеларията

.

48,000

11

Заплата на пазача на Музея . . .

9,600

10

Стари дългове на клоновете . .

15,000

11

Екскурзии

10,000

12

Изплащане дългове

12

Лихви

5,000

13

Конкурси

5,000

13

Случайни и непредвидени

2,000

14

Непредвидени разходи

2,000

. . .

403,100

51,000

| 403,100

Забележка: Годишните членски вноски се опредълятъ:
а) За възрастните членове — 100 лв., отъ които за клона 10 лв., а за Г. У. Т. 90 лв. Яко клона се
нуждае отъ по-вече срЬдства, може да увеличи членския вноскъ, което увеличение остава всецъло въ
негова полза.
б) За вторите членове на семействата 20 лв., отъ които за клона 10 лв. и за Г. У. Т. 10 лв.
в) За учащи се и легионери (съ списанието) 90 лв., отъ които за клона 10 лв., за Г. У. Т. 70 пв. и за
фонда „Воденъ спортъ" къмъ Г. У. Т. 10 лв.
г) За легионери (безъ списанието) — 30 лв., отъ които 10 лв. за клона и 20 лева за фонда „Воденъ
спортъ" къмъ Г. У. Т.

ПРИХОДО-РЛЗХОДЕНЪ БЮДЖЕТЪ ЗЛ ФОНДОВЕТЪ
при Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1929 година.
(Приетъ въ V редовенъ съборъ, състоялъ се въ Търново отъ 25 — 28. V III. 1928 год.).
1.
2.
3.
4.

Черноморски Наученъ Институтъ.
Лътни Морски Колонии.
Воденъ Спортъ.
Морски Музей.

Приходи:
1. Задължава се ВСБКИ клонъ да внесе въ Г. У. Т. за смътна на фондовете къмъ него сума равна на
броя на кленовете отъ клона къмъ 31. XII. 928 год. помножена на 5.
2. Вменява се въ дългъ на Г. У. Т. да реализира приходи за фондовете, съгласно правилниците
на сжщитъ фондовете.
Разходи:
1. Разрешава се на Г. У. Т. на Б. Н. М. С. да прави разходи презъ 1928 год. съгласно правилницитъ на фондовете.

''<-~*«*/ОШс

До-

Въ.

Съдържание: 1) Изпращане отъ Георги Караивановъ; 2) Родно море отъ В. Павурджиевъ; 3) Рибарска пгьсень
отъ В. Павурджиевъ. 4) Пропаганда на морската идея отъГ. Славяновъ; 5) Единъ новъ приносъ къмъ българското
търговско мореплаване отъ Инженеръ-корабостроитель Пампуловъ; 6) - Новитгь руски хидрографически изслед
вания въ Черно море отъ й. Сп. Разбойнкковъ; 7) Пиратството въ китайскитгь води и опити за международна
борба противъ него отъ Сава Н. Ивановъ; 8) Морето въ българската поезия отъ Добринъ Василевъ; 9) Инте: : : : : ресно явление превелъ С. Черноморски; 10) Морски новини; 11) Морски книгописъ. : : : : : :

ПРОДЪЛЖДВЯ СЕ ПОДПИСКА
Зй ПЕТДТД ГОДИШНИНИ Нй ИЛЮСТРОВДНОТО СПИСЙНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
Органъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ.

Годишенъ абонаментъ 140 лева. Въ странство 170 лева. Отдъчпенъ брой 20 лева.
На членоветъ 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
Морски Сговоръ—Книжовно-просвътенъ отд-Ьлъ— Варна — улица „Царь-Борисъ" № 6.
До нашитЬ постоянни и случайни сътрудници.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своитв постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвидъ следнитъ нареждания:
1) Статииттз и съобщенията да се пишатъ егмо на едната страна на листа и по възможность съ пишуща 'машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ много поправки и за
черквания не се преглеждатъ.
2) Стгтиитъ требва да бждатъ кжеи и въ никой случай по-дълги 2хк печатни страници
отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ нелрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комигетъ не е дльженъ да дава обяснение на сътрудниците си защо статията
му нееудобрена, или защо не е помЬстена ееднага следъ удобрението й.
Отъ редакцията.
Въ склада на Гл. Упр. ТЪло на Б. Н. М. С. се намиратъ следнигБ печатни издания:
Морска библиотека № 1 цена 3 лева
Сп. „Морски Сговоръ"
год. 11 цена 100 л.
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Сп. „Морски Сговоръ" . . . . .
год. 111 цена 120 л.
Морска библиотека № 3 цена 5 лева
Сп. „Морски Сговоръ"
год. IV цена 120 л.
Морска библиотека № 4 цена 6 лева
Гребане и ветроходство . . . . . . . . изчерпана
Морска библиотека № 5 изчерпана
Правилникъ за морскитъ и ръчни спортни
Морска библиотека № 6 изчерпана
легиони
цена 2 л.
Морска библиотека № 7 изчерпана
Правилници за водния спортъ
цена 5 л.
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
Черно море (общодостжпни студии) отъ
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
Сава Н. Ивановъ
. цена 30 л.
Морска библиотека № 10 цена 15 лева
Практически указания за предсказване на
Морска библиотека № 11 цена 10 лева
времето отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 8 л.
Морска библиотека № 12 Цена 5 лева
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ. . . . цена 25 л.
Морска библиотека № 13 цена 5 лева
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ . . . . цена 30 л.
Сп. „Морски Сговоръ" год. 1 изчерпано
Плаване отъ А. Друмевъ
цена 15 л.
Всички поржчки се изпълнявагь само следъ предварително внесена сума и се отправятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ—Книжовно-Просвътенъ Отд-Ьлъ — Варна.

