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УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

Б р о й 1.
Редактира комитетъ.

А Л . МАНОЛОБЪ

Четиринадесета години морска просвтъта
Основателитгь и редакторите на , Морски не може да тъпче само сухоземъ, защото вгькътъ
сговоръ" следъ 14 години минаватъ вече въ напред иска да се плава и по вода; сждбата на военния
нала възрасть, списанието влиза въ своята пет флотъ е здраво свързана съ търговския и сждбата
надесета годишнина, но посгътото семе създаде на търговския съ военния. Прозрението на мор
нови идейни ратници, по-млади, по-енергични, по- ската идея е присжщо само на голгъмитгъ умове и
вдъхновени, наследници, които поематъ съ нови издигнатиттъ човгъци, обратното е тъмнина.
сили голгьмата идея за българското море и бъл
Ето това проповядваше 14 години списа
гарския Дунавъ.
нието .Морски сговоръ", ето за това още повече
Зовътъ ни „Къмъ морето и Дунава за на- ще ратува организацията „Морски сговоръ".
предъкъ" не е капризъ и отвлгъчена идея, не е фан
встжпвайки въ своята петнадесетгодиш-.
тазия на непоправими утописти; това е реаленъ нина,Иние
една утеха, една надежда — по
зовъ, зовъ добре прецененъ отъ загубено време, за кровителя имаме
на
организацията,
Нашия Вгьнценосецъ
губени идеали, хиляди жертви, споменътъ за които глава, първия царь морякъ, откакъ
български цар
пълни страницитгь на историята и на тритгъ ства сжществуватъ, Негово Величество
Борисъ III,
ни царства.
а редомъ съ него малкото, но вдъхновени държав
Безъ морска изящна литература, безъ морска ници, общественици, членове на ,Морски сговоръ",
научна мисъль, България креташе и безучастно моряци и ратници въ Българското търговско па
гледаше ленивите води на Дунава и бгъснитгъ раходно дружество, които еж готови да се борятъ
вълни на Черно море; тя не разбра голгъмото зна заедно съ своя царь за българското море.
чение на временното владгьене на беломорски бргьгъ.
Откакъ българска история има, първи пжть
,Морски сговоръ" отвори много очи, събуди
военниятъ
ни флотъ се командува отъ български адзаглъхнали мисли: почувствува се загубата на Бгъломорието, започна се създаването на новия ни миралъ въ лицето на контръ-адмиралъ Ив. Варитърговски флотъ, поникна семенцето на Дунава, клечковъ; въ неговото лице приветствуваме новия
дойде българското дете и намгъри здраве на мор воененъ флотъ и неговите доблестни офицери.
ския бргьгъ и отъ морското слънце; само нашиятъ
Царь-морякъ, адмиралъ-командиръ, това е сим
доблестенъ воененъ флотъ стои тамъ,, кждето волика, това е вгьра, която не само спасява, но и
бгъше преди 30 години.
възкресява. Вдъхновени усилия и трудъ на първия
Нгъма ли най-после съвгъсть въ тая много редакторъ на списанието капитанъ I рангъ Сава
страдална страна — свещенно право е да пазимъ Ивановъ, който цгьли десеть години ора, съ перо
българското море; не разбрахме ли че водната неразорани нави, и втория редакторъ проф. Я. Арстихия ни притисна и свърза съ себе си още въ наудовъ, който четири години, подържа достойно
зачатието на българското царство въ яОнгъла", започнатото дгьло, актъ на председателя на Г. У. 7.
като, вървейки на югъ, Аспарухъ гледаше отъ десно въ лицето на проф. Консуловъ и капитанъ II р.
Дунава, отъ лгьво Черно море и колчемъ бреговите о. з. П. Стояновъ, идеолози главни секретари Г.
граници се свиваха, царството ни идваше въ упа- Славяновъ и В. Игнатовъ и всички членове ратници
отъ Морския сговоръ, наредени на бойния фронтъ
дъкъ, а когато се разтгьгаха, бгъше въ възходъ.
на морето—това е дгьлото на списанието .Морски
История, политика, стратегия,. тактика и сговоръ".
техника ни зоватъ къмъ създаването на воененъ
флотъ, защото безъ него не се пазятъ 350 клм.
Съ вгьра и надежда встжпваме въ петнаде
дунавски и 300 клм. черноморски бргьгъ. Племето ни сетата година.
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И. БАРИКЛЕЧКОВЪ

МОРСКО-ПОЛИТИЧЕСКИ БАРОМЕТЪРЪ
Докато вечниятъ миръ е невъзможенъ, бор
бата за съществуване, изразена въ най-висшата й
форма — войната, е вечна и неизбежна.
Борбата за сжществувание е неумолимиятъ
основенъ законъ на природата. Тази борба сжществува и се води непрестанно, неумолимо и же
стоко отъ всъко живо сжщество, като се почне
отъ най-нисшето такова и се свърши съ най-висшето
— богоподобниятъ човъкъ.
Откато свътъ сжществува и откато историята
е почнала да записва делата на човека въ своите
страници, най-преобладаващето, най-могжщото и
най-сждбоносното събитие въ живота на човъка е
безспорно войната. И въпреки ВСИЧКИТЕ Й унищо
жения и разорения, въпреки всичката човешка
воля и желание да си избегне това големо „зло",
въпреки всичкигЬ „сърдечни антанти", „сърдечни
съюзи", „свещенни съюзи", „договори за въченъ
миръ", „общества на народите" и „конференции
за обезоржжаване и ненамеса", все пакъ борба
за животъ, изразена въ стремлението къмъ по-гол%мо благосъстояние, повече изгоди, повече бо
гатства и повече надмощие, често пжти провеж
дани открито за сметка на другитв, е предизвик
вала и винаги ще предизвиква неизбежното, неу
молимо и всекога повтарящето се прибегване къмъ
меча като къмъ последенъ и единственъ сждникъ.
Войната е истинското въплъщение на митологическия фениксъ, който все наново се ражда изъ
пепелищата на миналите пожарища. Най-после,
войната е човешки вулканъ, който подъ формата
на революции, възстания, наказателни експедиции,
подтисничество, граждански междуособици, коло
ниални завоевания или планомерна война, непре
станно бушува въ нъкоя часть на земното кълбо.
Войната е свързана съ разходване на огромни
средства. Целесъобразната и разумна подготовка
за война не може да бжде извършена въ единъ
кжсъ срокъ. И всеки нароиъ, който държи на
своята свобода и сжществувание, който иска не
само да запази, но и да подобри своето благо
състояние, въпреки необходимите огромни раз
ходи, се подготвя за това велико изпитание много
години отъ по-рано.
Да се бжде всъкога готовъ за война, е непо
носимо за финансигЬ дори и на крезовете из
между съвременните държави. Затова всека дър
жава подържа въ миръ само дотолкова въоржжени сили. колкото да не бжде съвсемъ изнена
дана, и колкото това е необходимо за редовната
и планомерна подготовка на народа въ инструк
тивно, морално и материално отношение. И само
когато на политическия хоризонть се появятъ буревестнитъ- облаци, когато почнать да се чувать
далечните тънтежи на грамотевицитъ и се почув
ствува приближаването на страшната буря, тогава
държавитЬ напрегатъ до неимоверность своитъ
податни сили и финанси и бързатъ да се въоржжать
до зжби за предстоящето изпитание.
Така беше и преди големата европейска вой
на: докато до къмъ 1910 година военнитЬ бюджети
и военнитЬ приготовления на държавитъ течеха
спокойно и планомерно, безъ извънредни разходи
и безъ извънредно засилване, още щомъ пожарътъ
пламна отначало въ Триполи, а следъ това на

Балканите, и въ Европа замириса на барутъ, всич
ки държави главоломно се хвърлиха. въ усилени
въоржжения, за да не бждатъ изненадани и изпре
варени отъ своите съседи и за да се приготвятъ.
за предстоящия гигантски двубой.
Има, обаче, една чувствителна разлика въматериалната подготовка за война на сухопжтната
въоржжена сила на държавата и въ подготовката
на морската такава.
Докато за първата се създавать складове,.
които отъ мирно време се пълнятъ съ необходи
мите оржжия и бойните припаси, и въ началото
на войната целиятъ народъ се дига на кракъ»
формирать се нови и нови полкове, дивизии, кор
пуси и армии, които се въоржжаватъ съ изваденото
отъ складовете оржжие, за военния флотъ това е
немислимо. Корабите не могать да се държатъ на
складъ. Войната за флота почва дори преди обя
вяването й, така че не остава време за редовна
мобилизация. Плюсъ всичко това, морската война,.
за разлика отъ сухопжтната, е несравнено много
по-чувствителна къмъ техниката и модерните ново
въведения. Затова всека държава иска да има съ
почване военните действия не само достатъчно, но
и напълно модерни и съвременни бойни кораби.
Така, докато сухопжтната бойна сила, мате
риално подготвена въ складовете, се оформява
като такава въ самото начало на войната чрезъ
мобилизацията, военниятъ флотъ требва да бжде
вече оформенъ, въоржженъ, подготвенъ и снабденъ съ достатъчно съвременни кораби още преди
почване на бойните действия. Ако се чака и за
флота да се постжпи както за армията, държавата
сигурно ще остане безъ флотъ, защото когато се
почне войната, корабите еж вече крайно необхо
дими и за другитъ, и никой нъма да ги продава,.
а често пжти, поради географически причини, нъма
и да може да дойдатъ до нуждаещата се отъ тъхъ
държава.
Ето защо, държавите въ дълбокия миръ подържатъ само една малка часть отъ бждещата си
сухопжтна сила, която ще се развие, въ началото
на войната, а срещу това поддържатъ флотъ на
пълно боеспособенъ още въ мирно време. А когато
стане ясно, че наближава войната, и че много
време не остава, пристжпва се къмъ усилени строежи
и още по-бързо засилване на своя флотъ, който
на всека цена требва да бжде напълно готовъ още
преди началото на войната. Така беше преди
руско-японската война, така бъше и преди общо-европейската. Когато борбата започна да
приближава, и когато стрелката на политическия
барометъръ почна бързо да спада и да сочи къмъ
„буря , тогава германскиятъ, австро-унгарскиятъ,
англиискиять, френскиятъ и японскиять морски
бюджети въ стръмна крива бързо се увеличиха за
началото на 1914 год. петь пжти повече, отколкото
беха презъ 1910 година.
Сега вече всички държави отъ исторически
опитъ знаять, че крайната победа се печела не на
суша, а винаги на море. Ето защо всека държава
се стреми съ цената на неимоверни усилия и край
но стопанско напрежение заблаговременно да си
^ т а а п ^ В в ° е Н Т Ф л с т \ к о й т о Да й осигури край
ната победа. Защото всека държава вече знае, че
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(И най-безболезнено загубената 'война струва несравнено много по-скжпо и отъ най-скжпо спечеле
ната такава.
За съжаление, като че и сега, въ 1938 година
•се намираме въ положение много сходно съ това
о т ъ 1910 — 12 година. Нима има интелигентенъ
човекъ, който да не вижда, че хоризонтътъ се все
повече и повече затъмнява, че ехото отъ далечния
гръмъ на светкавиците въ Испания и Китай се
дочува дори и на Балканите, че политическата
атмосфера на Европа се пълни все повече и по
вече съ електричество и че не е далечъ деньтъ,
когато и при насъ ще затрещатъ мълниите. Но не
•само това. Стрелката на политическия барометъръ
и сега е неспокойна и стремително спада надолу,
както беше започнала да спада и следъ 1910 го
дина. А ние знаемъ вече, че най-сигурниягь поли
тически барометъръ — това еж морските въоржжения. Следващитъ таблици най-нагледно ни показватъ какъ стрелката на тозисигуренъ барометъръ,
показвайки все по-големи и по-големи разходи за
морски въоржжения, главоломно се движи къмъ
„буря":
Морските бюджети за последните години, въ
милиарди левове:
Държави

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Англия
34.1
С. Щати
50.0
Япония
19.5
Франция
13.5
Италия
11.6
Общо: 128.7

29.7
47.9
19.1
13.2
11.4
121.3

30.5
49.2
27.3
15.4
11.1
133.5

31.5
56.6
28.4
16.0
10.1
142.6

36.7
59.3
30.6
15.7
9.8
152.1

56.8
68.4
40.1
17.1
Ю.О
192.4

98.9
76.8
83.7
28.3
14.0
301.7

Ето какви и колко кораби строятъ сега по-го
лемите държави:

Дред- Хвърчм- НреяЩ№ 10ЙОСЗЧ1 сера

Държави
Янглия
Съедин. Щати
Япония
Франция

17
8
8
2

4
2
3
2

5
2
4
2

Изтрг- Подвод
б а т ш ница Всачаа

40
36
22
14

18
16
50
16

' 85
64
87
36

Ето морските бюджети за 1937 год. на на
шите съседи:
Русия
Ромъния
Югославия . . . .
Турция
Гърция

8,000,000,000 рубли
?
лева
388,000,000
„
423,000,000
544,000,000

Ето и какви военни кораби строятъ нашитт>
съседи, макаръ че всеки отъ тъхъ има достатъчно
силенъ флоть:
Крейсера

Държави
Русия
Ромъния
Югославия
Туриия
Гърция

Изтр-ь- Подвод- Разаа
батма Н1Ц1
ДРУгв

4
2
1
2
1

12
4
4
6
4

38
4
4
6
4

40
6
8
11
12

Веачно

94
16
17
25
21

Забележка; Дори Сиямъ строи сега за своя
флотъ 11 подводници!
Ето най-после колко военни кораби еж се на
мирали въ строежъ въ последните години и какъ
стремително се покачва тъхното число:
За години:

1933 1934 1935 1936 1937

1938

Кораби въ
строежъ:

322

542

1,000?

334

640

802

И неволно се поражда въпросътъ: Ние бъл
гарите, които въ миналото проспахме две царства
и загубихме четири морета и свободата си, които
сега, презъ третото царство, спечелихме за моментъ
свободно море и скоро следъ това пакъ го за
губихме (по мнението на известенъ държавникъ
на една отъ противните ни тогава страни: „защото
не сме го заслужавали..."), нехаеме ли какво
става въ света, въ Европа и около насъ, не виж
даме ли какъ трепти и накжде се движи стрелката
на морско-политическия барометъръ (вижъ горнитв
таблици!), не чувствуваме ли електричеството въ
въздуха и приближаващата се буря? Докога тази
наша славянска морска слепота, докога тази апа
тия, безпечность и бездейность? И дали нъма съ
това си нехайство да заслужимъ н-Ькой день, пакъ
н%кой чуждъ държавникъ съ основание да ни
каже, че не заслужаваме да имаме и последното
море, което ни е останало??

ДЬлото на Българския Наро»
д е н ъ Морски Сговоръ е дЬло
на България.

МОРСКИ СГОВОРЪ
Д-РЪ Г. В. ПАСПАЛЕБЪ

МОРЕТО И ЖИБОТЪТЪ НА ЧОВЪКА
векъ все повече и повече използува за своитЬ.
нужди.
Но човекъ много по-ясно и ежедневно е свързанъ съ морето, преди всичко съ най-главния н е - '
говъ продуктъ — сольта. При всеко ядене ние не
можемъ безъ соль Л сольта, независимо отъ това
дали е получена сега — чрезъ изпарение на мор
ска вода, или е изкопаема соль—т. е. получена отъ
пълното изпарение на водата на невгашни морета,
тя ни идва винаги и само отъ морето! Най-гол%мата зависимость между хората, разделени въ
държави, се чувствува при липсата на соль. Ония
народи, които живеятъ далечъ отъ морския брегъ,.
а и нематъ солни залежи, еж длъжни да ОТД-БЛЯТЪ
една значителна часть отъ приходите си, за да плащатъ данъкъ на другите, които иматъ соль. Н какво
значи тази зависимость, особено въ време на война
— това всеки знае!
Отъ друга страна, споредъ внимателни пре
смятания се узнава, че морето дава на човечеството
около 1/з отъ продуктите, които еж нуждни за не
говото изхранване. Това е главно огромното коли
чество месо отъ риби и миди, което морето еже
годно дава. Споредъ рибната статистика, презъ.
1928 год. световниятъ уловъ на риба възлиза на
13,697,000 тона на стойность 1,014,764,003 долара.
Чрезъ пресмътане на средното годишно произ
водство на рибе и миде месо се установява, че мо
рето дава на човечеството отъ единица плоскость.
толкова месо, колкото месо ни дава съответната
единица тучни ливади. А при подобрения, напра
вени отъ човека въ дадени водни плоскости, може
да се получи много повече. Наприм-връ, при нЯкои
е ПУСТИНЯ!
добре проучени и подобрени участъци отъ морето
Животъть безъ вода е немислимъ! А най-го- еж получени до 6,000 кгр. миде месо за 1 година
лЪмиятъ резервоаръ на този така необходимъ отъ 1 хектаръ — производство, което се равнява
за живота материалъ — това е земното море! и надвишава производството на жито при най-пло
Земното море т. е. съвокупностьта отъ всички дородни почви.
морета и океани на земята, заема 2/з отъ зем
Морето е сжщо единъ ГОЛ-БМЪ доставчикъ на
ната повърхность; то има 3,680 м. сръ\цна дъл тлъстини, нуждни за изхранването, и за други нужди
бочина, а общото количество на неговата вода се на човека. ТБХЪ ЧОВ-БКЪ взема отъ най-гол-БмитЪ
равнява на 1'/з милиарда кубич. километра. За морски обитатели — китовете, делфините и др.
да получимъ ясна представа за това грамадно ко Най-големите китове стигатъ до 30 м. дължина и
личество вода, требва да направимъ едно малко една тежесть отъ около 130,000 кгр., а малките, току
сравнение: отъ Рождество Христово до сега еж из
минали само около 1 милиардъ минути; това значи, що родени, иматъ 7 м. дължина и тежатъ около
че ако имахме една грамадна река, даваща 1 ку 20,000 кгр. ТЛЪСТИНИТБ, добити отъ делфините, чо
бически километъръ вода въ минута, и ако тази векъ употребява въ индустрията, а тия отъ кито
р^ка б е започнала да тече отъ Рожд. Христово, вете — за приготвяне на маргаринъ, онази маз
то и до днесь коритото на земното море би било нина, която северните народи най-много употрЪнепълно. Ще требва тази р%ка да тече още около бявать. За да добиемъ.представа какво количество
600 години, за да даде това количество вода, което мазнини ежегодно човекъ добива отъ морето, требва
да посочимъ цифрите на световния уловъ на китове
днесь има въ морето.
презъ некоя година. Така, презъ 1928 — 29 година
Нека сега, макаръ и твърде накратко, да виеж
убити 27,566 броя отъ тия животни-великани, и
димъ какво е значението на морето за живота на
отъ ТБХЪ еж получени, независимо отъ другитЬ
човека.
Подъ влиянието на слънчевата топлина отъ материали, 1,867,848 броя бъчви пълни сЪмаргаринъ.
Не по-малко ценни материали даватъ третиять
огромната плоскость на земното море ежеминутно
видъ
морски млъкопитающи — тюлените. Те жи— чрезъ изпарението — се издигать въ атмосфе
вЪятъ
пръснати по всички морета и въ миналото,
рата грамадни количества водни пари. Превърната
въ облаци, една го/гЪма часть отъ тази вода не както и китовете, еж били много повече. Само
следъ дълго пада върху земята въ видъ на валежи; около американските брегове броятъ имъ се изна около 4 милиона. Отъ тЬхъ човЪкъ
валежи, които осигуряватъ плодородието на на числявалъ
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шити полета, които даватъ води на безчислени
реки и потоци, чиято водна и напоителна сила чо зГеск М м а п С г и Л ^ а Щ И С е В е р Н И Т % "Уда™ з е м и ' особено
за ескимоситЬ, тюленътъ дава всичко: и храна, и

Две еж силитЬ, които владеятъ живота върху
земята: това еж слънцето и водата. Че безъ топ
лината, която всеки Божи день ни праща слънце
то,, земята би се превърнала въ една ледена топка,
потънала въ вЪченъ мракъ, това за всички ни е
ясно. Всека сила, всека енергия, като почнемъ отъ
мускулната сила, силата на вятъра, силата на во
дата и свършимъ съ силата, що произвеждатъ на
шите машини, че всичко това въ основата си е
една безкрайно трансформирана слънчева енергия
— това сжщо всички знаемъ. Човекъ, като найвиешъ представитель на земния животъ, опозналъ
основните закони, що владеятъ природата, чув
ствува твърде добре своята пълна зависимость, както
и зависимостьта на живота въобще отъ мощния
небесенъ източникъ на енергия — слънцето!
Но човекъ въ своето неспирно желание да
изучи и узнае ВСБКО Н-БЩО на нашата земя, да раз
бере какъ и защо става всичко въ св-вта — чо
векъ е узналъ, че животътъ на всички земни сжщества, включително и неговиятъ, безъ вода е
немислимъ. Защото — на какво би заприличала
земята, ако върху нея нямаше вода? — Подъ влия
нието на слънчевата топлина, безъ вода — тя би
се превърнала въ жалка, безжизнена пустиня.
Значението на водата за живота върху земята
изпъква преди всичко отъ обстоятелството, че тя
лото на всички живи сжщества — растения, жи
вотни и човекъ—въ по-голямата си часть е съста
вено отъ вода. Безъ вода не могатъ да се извършватъ никакви жизнени процеси. Поради това,
именно, тамъ, кждето нЪма вода, въпрЪки живот
ворните слънчеви лжчи тамъ нЪма животъ, тамъ

МОРСКИ СГОВОРЪ
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картина отъ Г. Велчевъ

облекло, и кости за строителенъ материалъ, Хиляди
и хиляди бъчви съ тюленова мась и стотици хиляди
тюленови кожи ежегодно взематъ хората отъ тия
морски обитатели.
Човекъ използува сжщо така, било за храна,
било за други свои нужди, още твърде много морски
растения и животни. Нека споменемъ само н-вкои
отъ гЬхъ. Големите морски костенурки, които
тежатъ до 500 кгр. и еж дълги повече отъ метъръ;
тЬ. населяватъ топлите морета, месото имъ се яде,
а отъ костите имъ приготвятъ най-разнообразни
изделия. Гигантските морски раци — омарите, отъ
които само въ Европа се консумиратъ по около
1 милионъ кгр. годишно. Вкусните стриди, отъ
които само Лондонъ изяда годишно по около 150
милиона броя, а Лнглия изобщо — около 1 милиардъ броя, или — превърнати въ кгр. — около
Ю милиона кгр. стриде месо. Морските водбрасли,
отъ които човекъ получава йода, брома и др.
ценни съединения. Различните соли, които по единъ
или другь пжть се вадятъ отъ най-различни морски'
обитатели и иматъ най-разнообразно приложение
въ човешкия животъ.
За своитЬ разнообразни нужди човекъ изпол
зува сжщо перлите, които се образувать въ мор
ските миди; самигв мидени черупки, отъ които
се правятъ седефените копчета; коралите, отъ
които се правятъ такива хубави украшения, морСКИГБ гжби, чийто скелеть намира толкова разно
образно приложение, и пр. и пр.
Безкрайни еж даровете, които морето пред
лага на човека, и затова ония народи, които
населяватъ крайбрежните земи, еж били винаги
доволни, богати, преуспъващи. Благоденствието на

тия народи се дължи още на обстоятелството, че
морето, поради особенитъ топлинни качества на
своята вода представлява единъ грамаденъ отоплитель, който омекчава, прави по-топълъ и равном%ренъ климата на крайбрежните страни. На
морето и теченията въ него ние дължимъ едно
сравнително равном%рно разпределение на слън
чевата топлина, която съвсемъ нееднакво се изпра
ща къмъ различнигв части на земята. Днесъ Фло
рида е раятъ на земята, а цъла Европа има умъренъ
климатъ, защото главното морско топло течение,
„Голфщромътъ", имъ носи часть отъ топлината на
тропика.
Най-после морето е безкрайниятъ равенъ пжть,
що води човека къмъ всички краища на земното
кълбо. То е, което свързва всички народи, то е
което посрЪдствува размината на чов-вшки блага
отъ единия до другия край на земята. Добре опоз
нато и добре използувано, морето предлага на чо
вечеството дарове, които отстжпватъ само предъ
тия на слънцето.
Впрочемъ, ние българите имаме твърде го
ляма нужда да оценимъ, да опознаемъ и да изпол
зуваме морето въ ВСБКО отношение. Ние требва
да паз*имъ като зеницата на очите си нашит-Ь
морски брегове и да се стремимъ съ всички сили
и средства да използуваме въ ВСБКО отношение
Черното море. Л успоредно съ това — да не заб
равяме, че непременно тр-вбва да се домогнемъ
до бреговегЪ на свободното Б"Ьло море, за да има
и нашиягь народъ възможность да добие макаръ и
малка часть отъ дароветъ на ц-Ьлокупното земно
море.

МОРСКИ СГОВОРЪ
Д-РЪ П. Д. СКОРЧЕБЪ

Н е о б х о д и м о е вещо и с и с т е м н о проучване
н а лЪчебнитЪ. свойства на нашето жоре
Нашата малка страна изобилствува съ лечебни
бани, много отъ които еж съ широка известность
още отъ старо време. За нъкои не липсуватъ опитъ
и наблюдения, и населението знае какво те лЪкуватъ. За други се разгласятъ известни, обикновено
въ твърде голъмъ брой, заболявания лечими въ
дадена минерална баня, показанията за които се
опредълятъ умозрително, въ повечето случаи възъ
основа на гвхния химиченъ съставъ. Повечето наши
минерални вода и бани се рекламиратъ като вселъчебни; дори и за токущо протекли води, за
чието лечебно действие още нищо не се знае, не
се чака да мине време, за да се събере поука и
наблюдение, а се бърза и следъ месецъ-два възторгнатата имъ управа вече шумно ги разглася като
лъкуващи всички ония заболявания, които фигуриратъ въ шаблонния за всички наши минерални
бани списъкъ на показанитъ болести.
Съ такива, непочиващи на научни наблюдения
и проучвания шаблонни разгласи, ние не можемъ.
да имаме задоволителни успъхи, въпреки твърде
ценнитъ лечебни свойства на много отъ тия бани.
Ето защо, покрай другото, ние не можемъ да привлъчемъ къмъ нашите минерални бани една позначителна и по-богата клиентела отъ чужбина, а
се използуватъ единствено отъ нашенска, по-бедна
публика. И за това тия наши бани еж слабо до
ходни, оставатъ' неподредени и съ това непривле
кателни за една по-богата клиентела дори и отъ
нашигв съседни страни.
Слабата страна на нашето балнеоложко дъло
изобщо лежи въ твърде занемареното индивидуално
проучване на лъчебностъта на вевка една мине
рална баня, проучване, което не бива да се задо
волява само съ химическо изследване на водата, а
требва да има за цель да събира по даденъ образецъ подробни сведения за климата, за хода на
болестьта, за успехите на банското лекуване сжщо
и следъ завръщането на пациентите по ГБХНИТБ
местожителства. Обаче такова планомерно проуч
ване не е правено у насъ за никоя минерална
баня. Единъ голъмъ неджгь е, че голъмата часть
отъ нашите бани, дори и първокласните, нематъ
свой постояненъ бански лекарь, вещъ и опитенъ,
за да може да следи и проучва лъчебнитъ свойства
на банската вода и климатъ, да организира едно
системно и научно наблюдение върху своитъ болни,
пръснати изъ всички краища на нашата страна.
НашитЬ бански лъкари еж въ грамадната си часть
случайни, сезонни, незапознати съ балнеоложката
наука и практика.
*
* *
Яко за много отъ нашите минерални бани
все пакъ има известни проучвания, почиващи на
известни наблюдения, за лечебните свойства на
нашето море и на неговия климатъ липсуватъ що
годе задоволителни проучвания и наблюдения, сь
изключение на нашия морски санаторни, който
върши една добра научна работа, обаче само по
отношение на малки деца предимно съ хирурги
ческа туберкулоза.
Ние пръскаме суми, грамадни за наши условия,
за разгласа на нашето морелътовище, обаче нищо

не сме похарчили, нищо не сме сторили, за да
предприемемъ едно планомерно научно проучване
на неговите лечебни свойства, на неговите клима
тични особености, които еж нито като тия на
немските морелътовища съ ГБХНИТБ облачни, вътровити и безслънчеви лътни дни, нито еж и тъй
знойни като тия по южните морета, чиято вода е
дважъ по-солена отъ тази на Черно море, което е
отъ безспорно терапевтично значение.
Нийде, въ никаки чужди медицински списания
и алманаси, въ никое чуждо ржководство или въ
учебникъ по вжтрешни болести не се споменува
ни думица нито за едно българско морелетовище,
когато югославските летовища по Адриатическо
море еж навредъ известни.
Защо е това ?
./
Защото ние българските лекари немаме данни,
н-вмаме задоволителенъ материалъ отъ наблюдения,
вещо и системно подредени, съ които да обосновемъ нашите твърдения за специфичните лечебни
свойщини на нашето море. И поради това ние не
можемъ да напишемъ нито една добре аргументи
рана статия въ чужди медицински -списания, за да
предизвикаме единъ оправданъ интересъ къмъ
наши морелътолища.
Ето защо крайно време е здраво да се заловимъ за такова проучване на нашето море, за
да затвърдимъ възхода на нашите морелътовища
и да изпреваримъ съседите си, които, ако и при
несравнено по-лоши природни условия, неуморно
и смислено работятъ за нагаждане на своите мо
релътовища къмъ европейски вкусъ и изисквания.
Управите на нашите морелътовища требва
да се проникнатъ отъ съзнанието за необходимостьта и важностьта на такова проучване и да не
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се скжпятъ (това се отнася главно за Варна) да си
създадатъ една добре уредена постоянна морел-Бтовищна морско-банска медицинска служба.
Морско-банската медицинска служба у насъ е
бивала случайна, сезонна, непочиваща на научни
начала. Не еж правени никакви научни наблю
дения и изследвания върху болни и морелътуващи,
не еж събрани методично никакви материали, за да
бждатъ тЪ систематизирани и критично проучени.
*. * *
Крайно време е нашите по-големи морел-втовища да си уредятъ една добра морелътовищна
здравна служба. Варна, за жалость, и до днесъ стои
безъ такава служба, тя не разполага съ единъ постояненъ морско-бански лекарь. Чрезъ смисленъ
конкурсъ требва да се издири единъ младъ, ержченъ и ученолюбивъ лекарь, владвещъ френски и
немски, който требва да се изпрати за известно
време да се запознае съ уредбата на немски,
френски и италиянски морелЪтовища и да проучи
уредбата и практиката на техните медицински
служби.
Такъвъ единъ вещъ и школуванъ познавачъ
на морското банско и л^товищно д-вло ще може
правилно и системно да насочи проучването на
климатичните, физиологичните и целебните чинители на нашето морелетовище.
Още отъ сега требва да се започне съ съ
бирането на необходимите наблюдения и сведения
относно климата и метеорологията на нашето По
морие и лЪчебните постижения при нашето море.
Събирането на тия сведения требва да става
по единъ смисленъ, научно подготвенъ планъ, целящъ да се сьбератъ достатъчно разновидни данни,
за да могатъ да се правятъ действителни, а не полуизмиспени заключения. Полунаука е никаква
наука, а само просташка ориенталщина, невдъхваща никому никакво доверие.
Имайки предъ видъ, че въ много случаи ре

зултатите на морел-вчението се проявяватъ въ
пълния си обемъ едва следъ месеци, дори и го
дина, ние ще требва да въвл-Бчемъ въ тая наблюдателска работа и лекарите отъ вжтрешностьта,
които изпращатъ на морето за летуване свои болни.
За тая цель ние препоржчахме своевременнно на
съответно место снабдяването на ВСЕКИ морелътуващъ и морел%куващъ се съ въпросници и лични
здравни карти за вс^ки лътувачъ въ Варна, които
наистина бидоха отпечатани отъ лътовищната уп
рава, обаче, за жалость, останаха неизползувани.
Съ тия въпросници или лични карти се цели
да се събератъ сведения относно анамнезата на
всЪки боленъ морелътовникъ отъ неговия мъстенъ
домашенъ лекарь, за лекуването на каква болесть
се изпраща на море и какви еж резултатит-Б следъ
изтичане на 3 до 6 месеци; въ сжщия въпросникъ
се предвижда место и за приморския л-Бкарь-лъчитель, който требва да даде сведения относно
продължителностьта и вида на препоржчаното морелекуване. Всички тия въпросници надлежно по
пълнени ще требва да се изпращатъ на морскобанската медицинска служба, която е длъжна да
подреди и да систематизира събранитъ- сведения,
за да може да се извлече отъ гвхъ поука и научна
статистика (и да бждатъ достжпни за вс/Бки лекарь,
желаещъ да ги проучи.)
Съ настоящата статия не се цепи да се даде
една програма за морелътовищна медицинска
служба. Моето желание е да изтъкна необходимостьта на една такава служба, да стане тя до
стояние на съответните общински съвети, които
ще има да обмислятъ, да проучатъ тоя въпросъ и
да побързатъ да го разрешатъ вевки споредъ
възможностите си, та да може да се тласне на
шето морелътовищно дело въ единъ правиленъ наученъ пжть и да се спомогне съ това неговиятъ
истински и траенъ възходъ!

ЛЕЙТЕНАНТЪ ПАНЧЕВЪ

Морската война и владеенето на т о р е т о
Цельта на морската война е да се добие пълно едни ржце въ други, както това става съ сушата.
господство на морето, да се оспори неговото вла Владеенето на морето остава почти винаги спорно.
Какво въ сжщность се завладява на морето?
деене или да се предпази брътъть отъ нахлува
Морето, предлага на човека за използуване СВОИТЕ
нето на противника.
Завладяването на морето не прилича на зав природни богатства, и за пжть — гладката си по
ладяването на сушата. Една морска водна повърх върхнина. Природните богатства на морето въ
нина не може да се завладве напълно и абсолютно, време на война н-вмать голъма стойность, обаче
както сушата. Собствената граница не може да се морето като пжть има решително значение: презъ
пренесе на брега на противника, защото отъ една него се уреждатъ връзкитв съ чужбина, на него
страна морето е международно, и отъ него не често се облега тилъть на ц-влата действуваща
може да се отстранятъ неутралното корабоплаване армия, презъ него минавать часть или всички пред
и интереси, и отъ друга — по цялото море не може назначени за страната товари, презъ него свободно
да се подържатъ непрекжснато такива въоржжени може да се маневрира съ войски и военни товари,
сили, както на сушата. За пълно владеене на които да се пренасятъ на противниковия брътъ.
Следователно, владеенето на морето позво
морето може да се говори само въ границите на
териториалните води, които за повечето държави лява само контролъ (запрещаване) на търговското
се простирать до 3 морски мили (5,555 метра) отъ и военно корабоплаване на противника. Отъ тая
собствения бр-Бгъ. Всички балкански държави, вклю гледна точка войната на море, войната за спиране
чително и България, еж приели и международно съобщенията на противника, до известна степень
разгласили, че тЬхнитъ териториални води се про прилича на войната на сушата, защото и тука не
винаги е достатъчно само да се разбиятъ главните
стирать до б морски мили отъ брега имъ.
Владеенето на морето никога не може да е •сили на противника; тр-вбва да има и достатъчно
съвсемъ пълно и не преминава абсолютно отъ запаси отъ сили и воля, за да се овладъятъ всички
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ПОДВОДНИКЪ ВЪ ОТКРИТО МОРЕ

важни съобщителни центрове, и така да се срази
съпротивителната воля на противника, и да се
принуди къмъ изгоденъ миръ — крайната цель на
една война. Но въ истотрията има случаи, когато
на победителя на бойноо поле не еж достигнали
сили и воля, за да наложи изгоденъ и желанъ миръ
(Наполеонъ въ Египетъ, сжщиятъ предъ Москва
презъ 1812 година и др.)
За пълното спиране на презморскитъ съоб
щения на противника се налага посътането и върху
частната собственость (пленяването или потопява
нето и на частни търговски кораби) — противно
на съвременнитв обичаи на войната на суша. Това
„право" въ морската война е остатъкъ отъ ста
рото пиратство на море и грабежите на сушата,
които сега еж се обърнали на реквизиции, контри
буции, репарации и др. Освенъ това, частната соб
ственость на сушата може да се вземе само следъ
побеждаването на противника и завладяването на
територията му, а на море вземането или унищо
жаването на частната и държавна собственость
постепенно става причина за завладяването на мо
рето т. е. владеенето на морето идва следъ взе
мането на частната собственость, точно обратно
на положението на сушата.
Въ последната война Германия съ своитъ
подводници се стремеше, като потопява военните
и търговски кораби на Янглия, да затрудни сто
панския й животъ дотолкова, че да я принуди
къмъ изгоденъ за Германия миръ. Англия пъкъ
отъ своя страна, заедно съ останалите сили отъ
Съглашението, съ всичките си надводни, подводни
и въздушни сили се стремеше да унищожава нЪмСКИТБ подводници и надводни военни кораби, за
да разширява своитъ- съобщения 'презъ морето и
да затруднява тия на Германия, а отъ тамъ и къмъ
крайната цель на войната — изгодния миръ.

Съобщенията въ военно време на морето и
сушата се коренно различаватъ. На сушата военнитъ съобщения отиватъ само отъ тила къмъ дей
ствуващата армия и обратно; ГБХНОТО прекжеване
или затрудняване се отразява само върху живота
на войската; те се намиратъ въ собствената тери
тория, винаги подъ защитата на войската, и могатъ
да бждатъ сигурно прекженати само следъ завла
дяването на територията. Съобщенията презъ море,
напротивъ, обслужватъ целокупния животъ на стра
ната — и войската, и народа, — и затова еж почувствителни отъ тия на сушата; те нормално се
намиратъ между двамата противници, и единиятъ,
за да пази своитъ съобщения, непременно требва
да напада тия на противника, а не както на сушата.
На сушата не може да се победи, преди да
се деморализиратъ главните сили на противника.
На море това не е било винаги необходимо, и
често е било достатъчно да се прекженатъ презморскитЪ връзки на противника, за да се спечели
победата, безъ главните морски сили на двамата
противници да еж се срещнали въ решителенъ
бой. Германскиятъ воененъ флотъ въ деня преди
погрома на Германия беше по-силенъ и по-многоброенъ отколкото въ началото на войната, но
въпреки това Германия бъ- победена, и ц%лиятъ
й флотъ б е плененъ безъ да гръмне нито едно оть
стотиците му големи и великолепни орждия.
Следователно, съ владеенето на морето и
заемането или потопяването на частната и дър
жавна собственость на противника, ние го омаломощаваме финансово и го принуждаваме къмъ
изгоденъ за насъ миръ, безъ да има нужда да се
води решителенъ бой.
Владъенето на морето (контрола, запреще
нието на съобщенията) може да се постигне върху
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^асть отъ него; то може да бжде временно или
постоянно.
Владеенето на часть отъ морето (м%стно вла
деене) требва да се смъта винаги временно, за
щото противникътъ, който владее по-голъмата часть
стъ морето, все ще намери сили да оспори и това
местно владение.
Колкото, обаче, да бжде постоянно владъенето
на едно море, то не може да бжде никога абсо
лютно, особно ако „слабиятъ" противникъ разпо
лага съ нъкакъвъ, колкото и малъкъ да е, флотъ,
воденъ отъ подготвени, дейни и смъли командири.
Владеенето на морето се улеснява или затруд
нява и отъ географическото положение на стра
ните, базирването на флотите и обектите на вой
ната относно базитЬ на флота. Презъ време на
последната война германскиятъ надводенъ и под.воденъ флотъ беше поставенъ въ неблагоприятно
положение относно бръговетъ на цела Лнглия и
Америка и затова, въпръки отличната материална
часть, подготовка, умение и настойчивость на гер
манците, резултатигв отъ ТЕХНИТЕ действия не бъха
. така решителни. Напротивъ, Англия съ самото си
местоположение завардваше ИЗХОДИТЕ на герман
ския флотъ.
Обикновено силниятъ флотъ, за да си осигури
още отъ началото на войната владеенето на мо
рето, търси решителния бой съ слабия противникъ,
за да го отслаби още повече или съвършенно да
да го унищожи. Слабиятъ флотъ, напротивъ, отбегва решителната среща, особно въ началото на
войната. Той търси подходящи моменти, за да бие
по части противника и изравни силите си за ре
шителния бой. Германия презъ целата война 1914
— 1918 г., особно въ нейното начало, б е решила
да изчаква и предизвиква, за да бие по части
английския флотъ. Англичаните, обаче, възприеха
другъ начинъ на действие и не позволиха на гер
манците да осжществятъ намеренията си; напротивъ,
колкото пжти немците се опитваха да нападнатъ
части отъ английския флотъ, попадаха въ клопката
на ц%лия „Грандъ-Флиитъ".

Когато единъ флотъ изчаква благоприятните.
моменти за решителния бой, той много често бива
подложенъ на саморазлагане и деморализация.
Така стана и съ германския флотъ въ края на
войната. Следъ безрезултатните боеве при Доггеръбанкъ и Скагеракъ, немскиять флотъ „за открито
море" (Хохъ зее флотъ) не се осмъли да потърси
решителенъ бой дори до края на войната и остана
въ базите си да чака „благоприятни моменти." И
това двегодишно бездействие го разложи: два дни
преди примирието, когато немското морско коман
дуване поиска да хвърли флота си въ решителенъ
бой, за да го унищожи съ честь, обслугитв се раз
бунтуваха и отказаха да излъзатъ.
Пълното (но не пакъ абсолютното) владгъене
на морето се постига само следъ решителна по
беда надъ морските сили на противника или чрезъ
блокада — затваряне флота на противника въ неговитъ бази и . непозволяването му да излиза или
свободно да извършва морскитв си съобщения.
Блокадата бива: 1. близка — за пълно затваряне
на противниковия флотъ въ базитъ му; тя е ре
шителна, но и много опасна за блокирващия, и
2. далечна — за спиране съобщенията на против
ника презъ море. Тя води по-бавно, но по-сигурно
къмъ крайния резултатъ — победата.
Владеенето на морето се оспорва отъ по-мал
кия флотъ съ постоянната му готовность за активни
действия (а Неег. ю Ьетд) и чрезъ малки, обмислени
и решителни действия.
При невъзможность да се завладъе или оспори
владеенето на морето (каквото сега е нашето по
ложение въ Черно море), требва да се вземать
всички мерки за осигуряване на бръга срещу излазнитъ действия (десантите) на противниците и
втурването имъ въ територията за действие въ
тила или крилото на действуващата армия, за да
принудятъ страната къмъ изгоденъ за ТБХЪ миръ.
Запазването на брега отъ излазите на про
тивника е възможно само при наличието на макаръ
и малъкъ, но дееспособенъ флотъ, безъ който
вс^ка война, предприета на суша, излага на опасность независимостьта на страната.

Г. СЛАЬЯНОВЪ

Значение на дунавския воденъ пжгь
Едва ли има истински българинъ, който да не
се е възхищавалъ отъ хубостите и красотите на
Дунава, било любувайки се на спокойните му води
отъ бръга или отъ парахода, било чрезъ творенията
на българските поети и писатели, или пъкъ чрезъ
, множеството народни песни и приказки, въ които
Дунава всъкога е заемалъ видно мъсто. Отъ друга
страна, едва ли има що-годе интелигентенъ бъл
гаринъ, които да не е училъ, или да не знае гра
мадното значение, което великата международна
р^ка има за нашето историческо развитие. Мал
цина еж, обаче, българите, дори и между най-издигнатитъ, който разбиратъ и правилно преценяватъ
огромното стопанско значение на Дунава, както
изобщо за страните, презъ които протича, тъй и
въ частность за насъ. Както въ миналото, тъй и
сега, ний почти винаги сме страдали отъ недоста
тъчно съзнание за значението на Дунава, морето
и изобщо на водните пжтища. Нъма нужда да
привеждамъ множество примъри отъ нашата ис

тория, достатъчно е да спомена само загубата на
Беломорска Тракия. Яко ний разбирахме и ценъхме
значението на морето, то ний едвали бихме загу
били бъломорскитв бръгове, ний едвали бихме се
отнасяли съ такова безучастие къмъ героичните
усилия, които шепа българи проявяватъ за създа
ване и развитие на морското ни параходство, ний
никога не бихме чакали да минатъ цъли 60 години
отъ Освобождението, за да създадемъ поне маст
ното пжтническо съобщение по нашия дунавски
бръгъ. Ний и сега все още проявяваме твърде
слабъ интересъ къмъ световните събития, които се
разиграватъ въ връзка съ ВОДНИТЕ пжтища и които
могать да иматъ въ близко или по-далечно бждеще
голъмо отражение върху нашето развитие като
независима държава и свободенъ народъ. Така
напримъръ, малцина отъ насъ си даватъ смътка за
гигантската борба, кЪято предстои въ не особенно
далечно бждаще да се разиграе по бръговетв и
върху водитк на Тихия океанъ, прелюдия на която
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борба еж днешнитЬ събития въ Далечния Изтокъ
и последица на която ще бждатъ неминуемо големи
промени въ съотношенията на политическите и
стопански сили въ самата Европа и около насъ.
Но ний като че ли не проявяваме достатъчно интересъ даже и къмъ множеството усилия, които
отъ 15 години насамъ дунавските държави и ТБХНИТБ гол%ми приятели проявяватъ за организиране
на тъй наречения Дунавски блокъ, чието значение
ще бжде колкото политическо, толкова и стопанско,
и въ основата на който блокъ безспорно ще лежи
дунавскиятъ воденъ пжть. Н-БЩО повече, ние не се
интересуваме дори и отъ строежа на гигантския
воденъ пжть Северно море — Рейнъ — Майнъ —
Дунавъ — Черно море, който следъ като бжде
привършенъ, ще предизвика коренно преустройство
въ насоките на нашата външна търговия и особенно въ пжтищата, по които тя ще бжде извършвана.
Я това ще стане скоро, и ако чакаме то да стане,
та тогава да вземаме м-врки за пригодяване на
външната ни търговия къмъ новите транспортни
посоки и средства, тия м-врки ще бждатъ твърде
закъснели, ний пакъ ще останемъ назадъ отъ вре
мето, народното ни стопанство пакъ ще страда и
ще понася големи загуби отъ нашата непредвидливость.
Невъзможно е въ една кжса статия да се из
тъкне всестранното значение на воднитъ пжтища,
затова ще дамъ само нъколко данни, отъ които
всеки ще разбере — защо е този всеобщъ интересъ къмъ създавание, развитие и използувание на
водните пжтища, защо еж тия страшни междуна
родни борби за владение на тия пжтища. Всъкиму
е добре известно, че пжтищата и изобщо съобщи
телните средства еж най-мощните фактори за кул
турния и стопански напредъкъ на народите, ТБ
еж едно отъ най-важнитъ средства за упражняване
на националната и политическа мощь на държа
вата. Колкото тия пжтища еж по-удобни, по-много
бройни, по-сигурни и по-евтини, толкова по-големи
еж и резултатите за материалната и духовна кул
тура на единъ народъ. Всекиму е известно, че
средновековните републики Генуа, Венеция, Дубровникъ еж натрупали своите огромни материали
и духовни богатства главно чрезъ използуване на
морскитЬ пжтища. Сжщо така всекиму е известно,
че големите съвременни държави дължатъ своето
световно могжщество тъкмо на владеенето на мо
ретата и изобщо на воднитЬ пжтища.
Ето едно малко сравнение за удобствата и
преимуществата, които предлагатъ водните пжтища.
Единъ ср1зденъ типъ локомотивъ отъ 1000 конски
сили разходва около 900 кгр. вжглища на часъ
или около 2,200 до 2,600 кгр. на 100 клм. пжть,
като се има предъ видъ срЪденъ профилъ и сред
ни скорости. При тоя разходъ на гориво локомотивътъ влачи средно около 2СО—300 тона полезенъ
товаръ. Въ сжщото време една корабна машина,
( съ сжщата мощность отъ 1000 конски сили, ще
' разходва около 500 кгр. вжглища на часъ или
средно 2,500 кгр. на 100 клм. морски пжть, като
корабъть ще носи 3,500 тона полезенъ товаръ; т. е.
при машини съ еднакви мощности, при почти еднакъвъ разходъ на гориво и при една незначително
по-малка скорость за движението, по море, корабъть
ще пренася 12 до 17 пжти по-голъмъ полезенъ
товаръ. Сравнението е още по-благоприятно за

рЪчния пжть, кждето сжщата машина отъ 10ОО
конски сили ще разходва само 200 кгр. нафть на
часъ или средно 3,000 кгр. на 100 клм. воденъ
пжть, като обаче, ще влачи единъ полезенъ товаръ
отъ средно 8,000 тона (3.000 до 5,000 тона срещу
течението и 6,000 до 10,000 тона по течението); т.
е. при почти сжщия разходъ на гориво, р-вчниятъ
корабъ ще транспортира два до три пжти по-го
лъмъ товаръ отъ морския корабъ. Отъ тукъ и
значително по-низката стойность на превоза по
Дунава, отколкото по морето и още повече пъкъ.
по сравнение съ железницата.
Така, навлото за превоза на единъ тонъ стока
на 100 клм. по железницата варира отъ 119 (зър
нени храни) до 332 лева (тютюнъ). За сжщото раз
стояние и за СЖЩИТБ видове стоки превозътъ по во
да се колебае отъ 3 до 9 лева на тонъ за морето
и отъ 5 до 17 лева за Дунава, т. е. водниятъ превозъ
е 20 до 40 пжти по-евтинъ, отколкото желъзопжтния. Относително по-високите цени, въ горните
данни, за превоза по Дунава, отколкото на морето,
се обясняватъ съ обстоятелството, че на Дунава
всички параходни дружества еж картелирани и
подържатъ сравнително високи навла. За насъ
има и още една причина, а" тя е че немаме соб
ствено корабоплаване и, следователно, не можемъ
дори да влияемъ върху размъра на навлата, както
това става на морето, кждето наличието на Бъл
гарското търговско параходно дружество предста
влява единъ мощенъ регулаторъ на навлата, т. е.
чуждите компании еж принудени чувствително да
намаляватъ навлата си по тия линии, кждето се
движатъ и български кораби.
Стопанското значение на водните пжтища за
насъ личи и отъ посоките, по които се движи
външната ни търговия. Така, сръдно за последните.
петь години 52% отъ вносъ—износа по количество
и 43 / с по стойность върви по-море, Зб°/0 по коли
чество и 23% по стойность върви по Дунава и
12/„ по количество и 36% по стойность върви по
сухо. Превозътъ на стоките по сухитъ пжтища, ес
тествено, се извършва съ наши собствени сръдства
само до нашите граници, по-нататъкътранспортътъ
става съ чужди превозни средства. По воднитв
пжтища ний бихме могли да транспортираме най
малко поне нашитв износни произведения до чуж
дите пазари съ собствени превозни средства. За
съжаление, обаче, ний все още оставяме тази гри
жа на чуждите параходни компании, изнасяйки за
това чужди девизи и български левове. Все пакъ,
на морето, благодарение усилията на Българското
търговско параходно дружество, 5 д о 15% отъ
вносъ - износа ни се извършва съ кораби подъ
българско знаме. На Дунава, обаче, целиятъ ни
вносъ - износъ върви почти изключително подъ
чуждо знаме. Въ това отношение ний сме единст11^1 Д у н а в С к а Д ъ Р»«ва, която търпи стопански
загуби и се отнася почти равнодушно къмъ своята
вносъ-износна търговия по ръката. Напоследъкъ
з а ^ а 3 и В н И ° ^ п М Н е Н И е С е р а З Д В И Ж И и заинтересува
за тази ни търговия, а създаването на българското
корабоплаване по Дунава ее поставя като една
ж?лез Н „ а и И ци а тГд1„ДТблиГко Г д Г ^ ^

п Р оХ

рс

на от в ° знаме
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ТЪЙ ПОЧША БОЙНАТА.
(изъ дневника на японския м о р с к и офицеръ Нирутака)
Островъ Маиаотау, 9 февруари вечерьта.
плана

Снощи флотътъ застана на котва недалечъ
отъ Хаянтау. Вдигна се сигналъ:
„Командиритв на флотилиитъ и корабните
командири да дойдатъ веднага на флагманския ко
рабъ".
Каточе светкавица прониза тъпата ни. По
чувствувахме, че ние първи ще вдигнемъ оржжието. Я русите съвсемъ не подозираха това, което
б е съвършенно непонятно за глупавите европейски
обичаи, тъй като войната не бе обявена.
Следъ минута катерите ни пренесоха на флаг
манския корабъ „Язахи", неговитъ офицери ни по
срещнаха на палубата, и съ видима зависть ни
поздравиха, че намъ се е паднало щастието първи
да отидемъ срещу врага.
Спуснахме се въ адмиралтейската каюта. Тамъ
ни очакваше стариятъ Того съ лице на европеецъ,
за което сега му прощавахме. Предъ него бъ кар
тата на Жълтото море и планътъ на Порть-Яртуръ
съ пристанището. Началникътъ на щаба ни раздаде
подобни планове, на които бЪха нанесени разпо
ложенията на батареите и котвеното мъсто на всеки
корабъ. Офицерите отъ втората флотилия полу
чиха плана на Талиенванския заливъ и на Далний.
— Господа, заговори адмиралътъ. — Вие
требва тази нощь да нападнете руската ескадра
въ Порть-Яртуръ и въ Далний. Имате плана на
нейното разположение. Този планъ е снетъ отъ
единъ нашъ генералщабенъ офицеръ, който вчера
се завърна отъ Порть-Яртуръ. Споредъ неговото
мнение, противникътъ не очаква нападение, попеже н"вма официално обявяване на войната отъ
наша страна. Но азъ ви съветвамъ да напрегнете
всичкото си внимание, защото въ последните си
маневри руситъ направиха редица упражнения по
отбиване на торпедни атаки, а това показва, че те
се опасяватъ именно отъ торпедоносците при на
шите действия. Подробностите по изпълнението на

предоставямъ на командирите на флотилиигв. Запомнете, че требва да нападнете броненосцитъ и големите кръстосвани, а малките кораби
до отбягвате; стжпвайте въ бой сь тъхъ само ако
присжтствието ви бжде открито отъ прожекторите.
И така, нападението тръбва да се гроизведе на
всека цена. Не забравяйте, че на война успъхъ
има само оня, който атакува смъло.
Адмиралътъ се изправи.
— Надввамъ се, че ще се видимъ отново тукъ
следъ изпълнението на задачата. Яко нъкому отъ
васъ е сждено да загине, той ще бжде удостоенъ
съ най високата земна награда — смъртьта за ве
личието на Япония.
Следъ като адмиралътъ ни освободи, ние съ
своите командири на флотилиитЬ подробно изу
чихме плана и дадените ни назначения.
Надвечерь азъ се прибрахъ на своя торпедоносецъ „Якацуки". Направихъ грижливъ прегледъ на
торпедата и заповъдахъ да напълнятъ съ сгжстенъ
въздухъ резервоарите имъ. Всички торпеда бъха
снабдени съ ножици за преръзване на предпази
телните мрежи, съ каквито еж снабдени ГОЛ-БМИТБ
руски кораби.
Тъмнината се спустна. Даде се сигналъ-за
откотвяне. Следъ малко се понесохме съ сръденъ
ходъ къмъ Порть-Яртуръ. Разстояниете до тамъ б е
около 75 километра, тъй че срещата съ против
ника не можеше да се очаква по-рано отъ 2 часа
следъ полунощь.
Корабната обслуга бе заела мъстата си по
бойното разписание. Язъ стоехъ на мостика. Свет
лините бъха замаскирани, и нито единъ лжчъ не
проникваше нааънъ отъ кораба.
Когато наближихме на десетина километра
до външния заливъ на Порть-Яртуръ, командирътъ
на флотилията подаде сигналъ да се пръснемъ за
атака. Корабитв се отделиха влево и вдъсно. Само
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азъ останахъ да се движа подиръ кораба на ко
мандира.
Входниятъ фаръ на портъ-артурското приста
нище силно светеше. Освътенъ" бъ и градътъ, а
светлините въ пристанището ясно указваха мЪстата
на закотвената руска ескадра. Неподозиращитъ
нищо руси спъха спокоенъ сънь.
Командирътъ на флотилияга намали хода си
и ми сигналува да се приближа. Когато корабътъ
ми се подравни съ неговия, той ми предаде, че е
решенъ да атакува брононосеца „Цесаревичъ". На
менъ заповяда да пустна торпедо върху „Палада", а
следъ това да нападна най-близкия корабъ до него.
Сьрдцето ми започна бързо да бие. Следъ
няколко минути щ%ше да се сбждне леляната отъ
години мечта.
Свътлинитъ на „Палада" се виждаха ясно.
Разстоянието бъ около 3000 метра.
— Какво е течението? — запитахъ стражевия
офицеръ.
— Преди единъ часъ започна приливътъ, —
отговори той, като погледна часовника си.
Значи, носъта на .Палада" требваше да бжде
обърнатъ къмъ морето, а кърмата — къмъ брега.
Това не беше особено приятно, тъй като на го
лемите кораби наблюдението е винаги по-усилено
на предната часть.
, Придвижихъ се още напредъ и установихъ,
че .Палада* стои неподвижно на котва. Тогава ми
•хрумна една мисьль, за която въ случай на не^спъхъ щъхъ да се разплатя жестоко. Заповъдахъ
/ з а д ъ заредените торпеда да поставятъ две отъ
запасните, напълно приготвени, за да можемъ вед
нага следъ изстрелването на първигв да поставимъ
тъхъ въ торпедните апарати.
Дадохъ пъленъ ходъ и заповъдахъ:
— Левите апарати готови! Цельта е непод
вижна. Ще минемъ на двеста или триста метра
отъ нея.
Торпедоносецътъ летъше. Мостикътъ, димовитЬ тржби, всичко трепереше отъ усилената работа
на машините.
Азъ вече различавахъ командния мостикъ на
.Палада". За мое очудване, въ долнитъ помещения
на кораба още кипеше животъ, макаръ че хората
отдавна требваше да еж си легнали.
Изведнъжъ, когато подъ жгълъ 45° наближих
ме руския кръстосвачъ, по палубата му се разти
чаха моряци, чуха се силни викове и тржбни сиг
нали за бойна тревога.
— Не требва да се губи ни секунда, —
помислихъ азъ.
Бъхме на около двеста метра, когато пустнахъ
първото торпедо. По прицела бехъ увъренъ, че то
ще попадне задъ командния мостикъ.
Едва жълтиятъ звъръ бъ успълъ да изскочи отъ
апарата и да цопне въ водата, русите осветиха съ
прожектори морето и откриха стрелба. Требва да
призная, че макаръ и да не очакваха нападение,
тъ сь светкавична бързина уогЪха да заематъ
своитъ постове.
Понеже не желаехъ да бжда изваденъ отъ
строя, изкомандувахъ на кърмчията:
— Десно на стена!
О, глупость, която никога не ще си простя!
Тъкмо въ този мигь моятъ торпеденъ офицеръ
изстреля второто торпедо и, разбира се, не попад
на въ цельта. Но когато правехме завоя, едно

силно сътресение на въздуха ни показа, че първототорпедо бе улучило неприятеля; изподъ командния
мостикъ на .Палада" се издигна грамаденъ стълбъ
отъ Бода и пушекъ. Торпедото бе избухнало въ.
огнярното отделение. Рускиятъ кръстосвачъ за дълго
време излезе отъ строя.
Доложиха ми, че двете запасни торпеди еж
готови за изстрелване. Азъ взе/ъ курсъ къмъ при
станищния фаръ. Въ тази посока се забелязваше
единъ голъмъ корабъ; изглеждаше да е „Цесаре
вичъ". Приготвихъ се да торпилирамъ и него. Вне
запно на носа му нъщо светна, и въ следната
секунда се раздаде залпъ отъ няколко орждия.
Сигналиститъ свираха тревога, прожекторите поч
наха да секатъ тъмнината съ свътлитъ СИ мечове.
Чу се силенъ взривъ на нъкакъвъ к о р а б ъ . . .
Въ този мигъ срещу насъ изскочи съ пъленъ
ходъ торпедоносецъ. Това беше нашиятъ „Шинономо". Той сжщо се беше спустналъ въ атака
срещу „Цесаревичъ". Ако съ заденъ ходъ не бехъ
задържалъ „Акацуки" на место, сблъскването ни
б е неминуемо. Използувайки обстоятелството, че
прожекторите не осветяваха моя корабъ, азъ оста
нахъ да видя атаката на „Шинономо".
Когато атакуващиятъ торпедоносецъ стигна
на разстояние за атака и, вероятно, бе пустналъ
торпедото си, лжчитЪ на нъколко прожектора по
паднаха върху него. „Цесаревичъ" мигновено даде
залпъ съ всичките си гол%ми и малки орждия. Чу
се взривъ отъ снарядъ, върху палубата на „Шино
номо" пламна некакъвъогьнь и отново се изгуби.
Торпедоносецътъ бавно се отдалечи въ тъмнината,.
наточели скоростьта му бе намалела. Вероятно и
той като насъ бе приготвилъ на палубата си вто
рите торпеда, и нЪкакъвъ снарядъ б е попадналъ
върху т е х ъ . . .
Азъ очаквахъ взрива на неприятелския корабъ,
тъй като и двете торпеда требваше да еж попаднали въ цельта. ВсрЪдъ ослепителната свътлина на
прожекторите моятъ „Акацуки" се мътеше на
разни страни, но съ нахална смелость запазваше
позицията си. Изведнъжъ стражевиятъ офицеръ ми
посочи съ ржка „Цесаревичъ": рускиятъ корабъ
изваждаше предпазителните си мрежи, и върху
тъхъ се виждаха да висятъ две торпеда, които не
беха можали да избухнатъ.
Въ това време „Шинономо" съ своя бавенъ
ходъ се показа отново около „Цесаревичъ"- въ
преки всичките си тежки повреди, той се върна
да произведе втора атака! Неприятелските про
жектори веднага го напипаха и дъждъ отъ сна
ряди се изсипа върху му. Все пакъ „Шинономо"
сполучи да изстреля задното си торпедо, но вед
нага следъ това започна бързо да потъва; отъ
горната му палуба излизаха кълба отъ пара —
изглеждаше, че снарядите еж попаднали въ котАзъ хвърлихъ прощаленъ погледъ къмъ за
гиващия другарь и изкомандувахъ:
— Пъленъ ходъ напредъ!
„Цесаревичъ" б е измъкналъ още една часть
отъ предпазителната мрежа, върху която висеше
^ Г „ п - е И г У Х Н а Л ° И п о с л е Д н ° ™ торпедо на „ШичГти а ' о ™ " Р Г ! и В И С * Ш е с а м ° "*Д> «осовитъ
части, а останалите беха незащитени. Когато стигнахъ на удобното за атака „есто. азъ извихъ на
3
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н^непои
° Р д е п а в ъ яофицеръ.
рмата
ат; л Л
на неприятеля.
Тъкмо когато торпедниятъ
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натисна спусъка на апарата," единъ прожекторенъ
лжчъ попадна върху насъ, а две секунди следъ
това артилерията на руския корабъ започна да ни
обстрелва.
Но едно отъ моите торпеда попадна въ цельта.
Високъ стълбъ отъ вода и пушъкъ ни показа, че
сме улучили кораба.
Не помислихъ за втора атака, защото залпове
следъ залпове ни заливаха. Носовата ни часть се
превърна на решето. Единъ 15 сантиметровъ снарядъ проби десния бордъ малко надъ водолинията,
безъ да избухне. Но поради големия ходъ на тор
педоносеца водата бързо започна да нахлува въ
отвърстието и напълни носовата часть. За щастие
водонепроницаемата преградна издържа напора,
и водата не можа да проникне по-навжтре. Другъ
снарядъ, попадналъ въ кърмовата часть, причини
по-големи неприятности. Той проби заслона на
задното орждие и се взрива на борта. КжсоветЪ му
свалиха стожера и избиха обслугата на орждието.
Взривътъ унищожи сандъка съ артилерийските
снаряди. Торпедниятъ апаратъ б е уцелелъ, но рел
сите, по които се движи, се изкривиха, и той стана
негоденъ за употреба. Въ димовите тржби се ока
заха безброй пробоини отъ снаряднигв кжсове.
Неколко снаряда попаднаха въ ВЖГЛИЩНИТБ ЯМИ
и се взриваха тамъ, безъ да причинятъ големи
повреди.
Съ сетни усилия ние сполучихме да избягаме
в г ь обстрела на „Цесаревичъ", но носътъ на ко
раба ни хлътваше все повече отъ тежестьта на
нахлулата тамъ вода.
Взехъ курсъ къмъ откритото море. Далече
в деен о забелязахъ нашия сигналъ за сборъ. Не
можахъ да отговоря, защото свътлинниятъ МИ
сигналенъ апаратъ б е падналъ въ морето наедно
съ сваления стожеръ. Вместо това изстреляхъ една
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ракета и взехъ курсъ на сближение съ сигналната
светлина. .'
Скоро на сборното мътто се събра цялата ни
флотилия. Липсваше само „Шинономо", който по
тъна предъ моите очи. Потеглихме съ бавенъ ходъ,
за да могатъ и повредените торпедоносци да
следватъ въ строя. Отъ разменените кжеи разговори
чрезъ сигнални светлини съ другит^ кораби разбрахъ, че на мене б е провърв-вло най-много, а
останалите б"вха пустнали своигЪ торпеда върху
предпазителните мрежи, срещу които ножиците на
торпедата не можали да подействуватъ. Само
„Инацума" като мене забелязалъ навреме мрежите,
снелъ ножиците и пустналъ торпедото си върху
незащитената носова часть на руския броненосецъ
„Ретвизанъ". Командирътъ на флотилията видъ\пъ,
какъ атакуваниятъ отъ мене корабъ „Палада" силно
се наклонилъ и потеглилъ за спасение къмъ вжтрешното пристанище.
На сутриньта пристигнахме предъ кораба на
адмирала. Началникътъ на флотилията докладва,
че съ торпедната си атака сме повредили три руски
кораба, а сме изгубили единъ отъ своите торпедо
носци, и че имаме единъ убитъ командиръ на ко
рабъ и неколцина моряци ранени.
Обслугитъ- отъ ескадрените кораби ни поздра
виха съ „банзай". Адмиралъ Того съ щаба си
обиколи всички торпедоносци отъ нашата флотилия
и изказа своята благодарность. Той разговаря дос
та дълго време съ мене, тъй като само азъ б^хъ
вид-влъ потъването на „Шинономо*. Следъ това
заповяда на два малки кръстосвана да ни взематъ
на влекало и да ни отведатъ на северъ до островъ ^
Миаотау, кждето б е дадена почивка на хората отъ
нашите кораби.
Въ този день започна открито войната срещу
Русия.

Е М . МУТАФОБЪ

М о р я к ъ т ъ в ъ нашитЗз народни ЕТЬСНИ
„Българинътъ не билъ морякъ, той билъ чобанинъ". Така еж казвали корабоначалницитв далматинци, когато еж били на служба по нашите па
раходи „Борисъ", .България", „Варна", защото еж
вид%ли службите си застрашени отъ българи, свър
шили корабоплаване въ Русия презъ 1899 г. Въ
интригите си те еж отивали дотамъ, че отричали
на българските моряци умението да заведатъ параходъ отъ Варна до Бургасъ. „Вие сте чобани.
Отъ васъ моряци не може да става. Вие на дърво
безъ коренъ не можете да се качите. Не ви бива.
То не е шега". И редъ подобни упр-вци и тормозъ,
които убиватъ духа и примиряватъ човека съ роб
ското му положение да пази твърдата земя, или,
както французкит-Б моряци казватъ на сухоземните
за подбивъ, да оспорватъ земята на кравите.
Нашит* планини и долини еж насочени къмъ
Черно и Бътю морета, като да подсказватъ на на
рода, че неговиятъ независимъ животъ и разцвътъ
може да се очаква отъ свободните пространства
на моретата.
Въ многовековното си сжществувание бълга
рите не еж преставали да се стремятъ къмъ мо
рето, особено къмъ Б-БЛОТО море; обаче упорито
е била отблъсквана българската държава отъ него,
защото въ нейната жизнена сила не можело да не

виждатъ страшенъ съперникъ за господаруване
надъ морето, което свързва Цариградъ съ Гърция»
При това положение се е формирала Бъл-'
гария, като политическа единица, и то не останало
безъ влияние върху преданията и бита на българ
ския народъ. Самите българи по бреговет+зна Черно
и Бътю морета еж бивали погърчвани, особено
пъкъ презъ петвековното робство. Това може и
днесъ да се забележи, а именно: въ последните
международни договори България бъ1 изтикана отъ
бреговете на Б-вло море и значително ственена по
бреговете на затвореното Черно море. Погьрчването може да се забележи въ градове като
Созополъ, населението на които, обикновено, се
см^та за гръцко. Въ сжщность т% въ голямата
си часть еж българи, които еж придошли отъ бъл
гарските села и подъ влиянието на гръцкото фанатизиране се погърчили. Това явление се е отра
зило въ народната песень „Сестра робиня", запи
сана въ Дебърско („Българ. нар. поезия", ч. I, отъ
проф. М. Арнаудовъ, № 97, стр. 111), по следния
начинъ:
Поробената отъ турци сестра, още непотурчена, се провиква край тихото море за братъ си
Никола, за да я откупи за две чаши злато и една
чаша бисеръ. Братъ й нито споменава, че тя му е
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сестра и се обръща къмъ нея като на турска ро ;
биня и казва, че ако би ималъ.две чаши злато и
чаша бисеръ, би окичилъ шията на жена си, шап
ката на детето си и гривата на коня си.
Люто го проклина сестра му, и той пада отъ
коня си, ударва се на сабята си и умира. Вижда
се вярата на народа въ силата на сестринската
клетва, когато тя е насочена противъ отреклия се
отъ рода си.
По бреговете на БЪло море като лодкари или
рибари еж могли да останатъ само родопските по
маци, вероятно подъ защитата на мюсюлман
с т в о т о си.
Все пакъ френскиятъ географъ Ксавие Хаиеръ
дьо Хелъ, като пжтешественикъ презъ 1846 г., можалъ да забележи българи риболовци, които имали
монопола на риболова въ Босфора и въ околноститъ на неговото устие въ Черно море. (Дървинговъ: „Влияние на морската мощь", стр. 25—26).
Само така може да се обясни, че въ нашата
словесностъ сжществуватъ пъхни, въ които се гг&е
за морето и за моряци.. Колкото и да се вижда
чудно това за нЪкои, но то е фактъ, (Вижъ МОИТБ
статии, печатани въ сп. „Мор. сговоръ" год. XI кн.
3, 5, 9 и год. XII кн. 2 и 5.)
Тукъ ще посоча други народни песни, които
открихъ или записахъ следъ напечатването на по— вечениге по-горе статии.
Въ едни отъ тия песни се говори за моряцигемиджии, които при крайбрежното пжтуване и то
само дене, при хубаво време, каквото е било мо•_ реплаването преди, дълго не се завръщали въ род
ното си селище.
Така напр., въ народната пъхень „Добри гемиджия", пеена на сед-внки, печатана въ „Показалецъ" отъ Г. С. Раковски презъ 1859 г., се го
вори, че Добри гемиджия поржчва на Радка да го
чака. Но той толкова се забавилъ, че Радка изгу
била надежда въ завръщането на Добри и се омжжила. Омжжила се, но сърдцето й трепти още за
гемиджи Добри и щомъ се научила, че се завър- налъ, излязла на чешмата, дано го нъкакъ види.
Ето и самата пъхень. Макаръ и длъжка, давамъ я
Хц-влата, защото е характерна за случая, като би
нтова народна пъсень:
„Добри Ради си думаше:
— Чети ли, Радо, чети ли,
колко гемии минаха?
— Четохъ ги, байне, четохъ ги.
Доде петлите трижъ п"вха,
триста гемии минаха
съсъ триста б%ли елкени.
Най-напредната гемия
съсъ аленъ елкенъ плаваше,
младо я момче караше,
съсъ медна свирка свиреше.
Свирка му Ради думаше:
— Радо лю, либе, Радо лю!
Чекай ме, Радо, чекай ме
да ида и да си дойда!
Насади моренъ босилякъ,
гледай го и поливай го.
Яко босилекъ изникни,
да знаешъ, чи ща еж върна;
ако босилякъ ув%хни,
да знаешъ, чи ща остана.

Насади Рада "босилекъ,
гледа го и полива го.
Никна босилекъ, израсти,
но скоро зеленъ изсъхна.
Рада се съ други ужени.
Ето и Добри чи доди.
Рада си грабна бакрачи
и за вода си отиди,
дето ще Добри да мини.
Тамъ е водица излъла,
да мини Добри да види.
Девамъ и Добри - среша й!
Добри Ради си думаше:
— Радо лю, ужени ли се?
Радо лю, за доми ли се?
— Чекахъ те, Добре, чекахъ те:
насадихъ моренъ босилякъ,
гледахъ го и поливахъ го.
Коги босилякъ изв-Ъна,
и азъ се, Добре, уженихъ,
Нищо й Добри не рече,
оброни сълзи, заплака
и си си пжтемъ замина".
Въ другъ вариантъ на тази песень се казва,
че майка й я задомила, черно теглило теглела, за
първо либе жалела. Въ този вариантъ краятъ е
трагиченъ, а именно: Добри се пробожда съ ножъ
въ сърдцето. Явно е, че се е създала трагична
борба въ душата на гемиджията Добри между
влечението на сърдцето и прозвището му като
гемиджия, която борба, споредъ този вариантъ, той
не можалъ да преживее. Споредъ първия вариантъ
тукъ даденъ ИЗЦ-БЛО, корабарьтъ понесълъ мжката си.
Въ песеньта е казано, че гемиите били съ
бели елкени, само най-предната била съ аленъ ел
кенъ. Струва ми се, требва да се разбира, че ге
мията, гезр. гемиите били подъ (червеното) аленото
турско знаме. Нека изясня: Съ завладяването на
Балканския п-въ отъ турците, особено следъ завла
дяването на Кримъ (1476 г.) се. турилъ край на
международната търговия въ Черно море, но вжтрешната търговия (тогазъ Черно море е било като
езеро въ империята) подъ аленото турско знаме
не е сьвсемъ престанала. Отново международната
търговия по Черно море почва и се оживява презъ
XIX в., именно, къмъ края на първата половина
на столетието, сръдата, особено презъ втората
половина.
Вториятъ вариантъ ми изпе г. Сава Димитровъ г ). Отъ сжщия записахъ и други народни
песни. Въ една се казва, че царьтъ изпраща ге
миджията Николчо съ гемия да пренесе тежка
кирия въ Будинъ града. Въ една пътень пъкъ се
пее, че Енчо се прочулъ до Цариградъ като ге
миджия за кирия.
Записани въ различни времена и на различни
места, тези пъсни свидетелствуватъ, че не е било
съвсемъ чуждо морячеството на известни части отъ
българския народъ. Ето и въ „Книга на песните"
— П. П. Славейковъ на стр. 199 е записалъ пъхень
въ която се разказва, че Радинка дотърчала при
гемиджии и ги пита за забегналото си либе:
т
п С а В З . Д " м и т Р° Е -ь роденъ презъ 1870 г. въ Търговище
(Ески-Джумая). Сега свободенъ гражданинъ на Варна. , '
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„Двама седатъ, говоръ чинатъ,
говоръ чинатъ, шекеръ ядатъ,
шекеръ ядатъ, пари броятъ,
пари броятъ, есапъ чинатъ,
колко чине Ангелина".
Види се този корабарь е билъ и търговецъ
на добитъкъ. Неговата състоятелность примамва
хубава Ангелина.
Като при тия прибавимъ гемиджи Андонъ,
Стоянъ гемиджия и др., за които писахъ въ попредишнитъ си статиии, ще се види, че българигв
еж били годни не само за овчари, че на дърво
безъ коренъ се качвали и т. н.
«И днесъ, когато техното сжществувание иска
Кжтче край Варна
да се затвърди чрезъ засилване на държавата,
тр%бва да разкриемъ и ония скрити у него цен
ности, които го правятъ надежденъ и въ водните.
— „Гемиджии, мили братя!
пжтища за преуспъването на родината. Но я да
Откакъ са петли пропели
видимъ духовниятъ образъ на моряка споредъ на
колко гемии минахте?
шите народни песни:
— Радинке, моме хубава!
Откакъ са петли пропели
Твърдъ на дадената си дума и изпълнителенъ.
триста гемии минахме.
Каквото царьтъ заповЪдалъ, това изпълнява. Требва
— Гемиджии, мили братя!
обаче, да се забележи, че у него липсва ясно на
Не видохте ли Стояна ?
ционално съзнание и борчески духъ за свобода
— Радинке, моме хубава!
на родъ и родина. А то инъкъ не би била тъй
Стоянъ най-напредъ помина.
тежка, безпросветна и продължителна робията ни
Все гемиджии еж, които „гюзелъ Дана" моли подъ турска власть. Морякътъ въ народнигв ни
да пренесатъ родителите й презъ придошлия Вар- песни е индивидуалистъ. Гордъ, съ въра въ соб
даръ. Те еж съгласни, но ако Дана имъ даде своите ствените си сили, уповаващъ се на гемията, твърдъ
черни очи и равна снага („Бълг. нар. поезия," ч. и упоритъ . всредъ стихиите, но признателенъ и
I. отъ проф. М. Арнаудовъ). Гемиджия капетанче благодаренъ къмъ своя покровитель св. Никола.
иска да залюби мома Ангелина, която е качена на ( Гемиджи Андонъ — Б. Ангеловъ: „ Бълг. нар.
едно дърво, плуващо по „вода Тунджалия" (река поезия", стр. 139)
Когато требва да избира между либе и коТунджа) (сжщия сборникъ № 206)
рабарство,
той предпочита второто, макаръ люВъ една народна пЪсень (слушана отъ Ив.
бовьта
му
да
е силна, макаръ и цълъ животъ да
Бояджиевъ — вижъ сп. „Мор. сгов." год. XII бр. 5
жали по либе. (Младото корабарче въ нар. пъсень
стр. 91) се пее, че гемиджия грабналъ Тодорка,
№ 384 въ сборника на Бр. Миладинови и гемид„чи я въ гемийка йугуди, хей, хей, хей
жията Добри въ „Показалецъ" отъ Г. С. Раковски.)
Варненскиятъ адвокатъ В. Драгулевъ ми даде Скаранъ съ булката си, той забъгва не по суша, а
следната народна пъсънь, която по негово уверение съ кораба си пръвъ предъ други, преди пътли да
се е п^ела изъ М. Търновско и изъ цълия Странд пропъятъ („Радинке, моме хубава" — „Книга на
жански край:
пъсните" отъ П. П. Славейковъ на стр. 199).
Прямъ и гордъ като стихията, съ която е
„Свирчица свири по поле,
сроденъ, той силно обича, както си вижда това въ
гемийка плува по море.
Добри гемиджия.
Малко я момче караше,
млада го булка питаше:
Примамливъ е за булките съ парите, съ хра
— Момко ле, гемиджийко ле,
ната си (шекеръ, морска риба и вино) и скжпата
отде си и откжде си?
си постеля (сребърна). (Сборн. на П. Михайловъ:
Да не си отъ наш'то село,
„Митре, невестата му и гемиджията "; „Бълг. нар.
отъ наш'то село Търново?
поезия" отъ проф. М. Арнаудовъ ч. I № 25; „БългГемиджийче тихомъ говори:
нар. поезия" отъ Б. Ангеловъ № 10).
— Булко ле, търновчанко ле,
Отъ изложеното се вижда, че за моряка има
Ясъ не съмъ отъ ваш'то село,
известенъ образъ въ нашата народна поезия. Това
отъ ваш'то село Търново,
показва, че въ известни български краища кораАми съмъ горе отъ Варна
барството не е било съвсемъ чуждо за българина.
Тукъ требва да припомнимъ, че Варна е иг Но по дадените въ началото на статията причини,
рала значителна роля като вносно-износно прис то не е могло да се издигне като национално и
танище презъ XVI, XVIII, XIX векове, а и никога да играе ролята на мощенъ факторъ за общественъ и политически развой и разцвътъ.
не е преставала да има търговско значение.
Посоченитъ народни песни въ тази статия,
Най-после ще спомена една сватбарска пъсень
(Сборн на П. Михайловъ, № 273) „Митре, невес както и въ г. XI и XII на сп. „Мор. сговоръ" потата му и гемиджия". Въ нея се разказва, че Ан казвать ценности у българитЪ, съ които тЬ до
гелина изменя на мжжа си Митре по единъ ге стойно могатъ да използува воднитъ пжтища за
миджия „младъ джелепинъ гемиджия отъ бълъ благо на себе, на рода, на родината си, на человечеството.
Дунавъ, при когото я намира мжжа й:
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Д. Д О Б Р Е Б Ъ

К О Р А Б Ъ
На заникъ слънце гаснатъ уморените лжчи.
Играе по набъбналата морска гръдь слънче
вата светлина.
г\ тамъ. дето въ синевата на далечината се
сливатъ морето и небето—две тайни неразгадани—
Бълъ корабъ своя образъ чертае.
. . . Въ далечината, дето морето и небето се
сливатъ безстрастно, бълъ корабъ светлее —
Отъ далеченъ пжть се завръща натоваренъ.
Бълъ корабъ пълзи съ страсть и жадь по
морската гръдь.
Лимана да стигне предъ заникъ слънце.

Бълъ корабъ — 6-БЛЪ призракъ сжщи — преминалъ съ победа безкръвна бесни бури въ мор
ската ширь —
Плакне своята дъсчена снага.
Д задъ него въ тъмна, нерадостна диря лежи
миналото препълнено съ много печаль и нищета.
•
Бъли безформени облаци надъ морето се ръятъ.
Къмъ кораба скнтникъ бъли облаци — синове
на небето — безформени се снишаватъ.
Надъ мастилената водна ширъ край кораба
се влачатъ облаци —
Облаците изжаднъли ненаситно смучатъ со
лената вода на морето.
Съ желание горещо — сякашъ — въ кораба
да я излъятъ изъ ведро.

Върви, пъпли, бумти корабътъ-скитникъ средъ
мърморящитъ вълни.
Бълъ корабъ, напусналъ роденъ брЪгъ, пребродилъ непознати страни, отново се възвръща.

И

Върви и плакне своята дъсчена снага сръдъ
широко игривитЬ вълни бълъ корабъ — —
И забравените мечти, стихнали борби — спо
мени заравя въ свътлозелената игрива диря на
морската ширина.
Чайките пискатъ и разбуждатъ надежди и
любовь! . . .
Ей, вечерь припада мълкомъ.

И все по-близко до лимана корабътъ клати»
кърши своята снага.
Съ трудъ се влачи и промъква сръдъ никне
щите вълни: —
Вълните мърморятъ, съскатъ, притискатъ се
о дъсченитъ стени съ желание въ утробата на
кораба смърть да намерятъ.
Чайките — злокобни вестители на бури —
пискатъ, виятъ се и падатъ въ водната глжбина
край кораба.
Нощьта тежко отпуща своите криле.
Корабътъ тържествено въ лимана навлиза.
Сирената прегракнала гъгне въ своя викъ.
Радость обилна залива палубата:
И възторгъ и умиление съ сълзи се изписватъ
по всички лица . . .
. . . Но — I —
Щастието е измънчиво:
Пребродила незнайни страни, победила хиля
ди бесни бури, въ морската широта, прогнилата
дъсчена снага не удържа натегналия товаръ.
Дивъ тресъкъ дива уплаха извика . . . .
. . . Вълните доволни властно навлизатъ въ
утробата на белия корабъ.
На десетина само метра отъ кея на приста
нището за помощь тревожно зоватъ хиляди|гърла.

Х
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. СЛЕДЪ ДЪЖДЪ
Картина отъ П. Бояджиевъ
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СТ. ИВ. СТОЯНОБЪ

ПЛУВЕЦЪ
Т о п я в ъ в ъ тебъ челото си горещо,
и твоята прохлада м ъ л к о м ъ гали
д у ш а т а ми, т ъ й к а к т о м а й к а б у д н а
•главата н а д е т е т о с п е щ о .
И е т о : г л а с ъ п о з н а т ъ н а п р е д ъ ме в и к а . . .
Рлцет-ь п р ъ с к а т ъ хиляди е л м а з и ;
надъ менъ небето радостно люлъе
далеченъ свътъ, що въчно пази. . .
В р ъ з ъ дълбинитъ, нък^де, отпуснатъ
ж и в ъ я само в ъ времето б е з к р а й н о ;
пространството в ъ в ъ мисъльтами чудна
с т о п я в а се, к а т ъ с н ь г ъ нетрайно. . .

И З Ъ Ж И Б О Т А ^ И ДЕЙНОСТЬТА
И А ОРГАНИЗАЦИЯТА
По случай новата година между Н. В. Царя и
Главното Управително Тъло на организацията беха
разменени следните телеграми:
Александъръ
Маноловъ
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Варна
Благодаря сърдечно Вамъ и на членовете на
Морския Сговоръ за хубавитъ новогодишни по
здрави и пожелания и Ч. Н. година Гда бжде за
всички Ви благополучна.
Царьтъ
Негово Величество
Двореца

Царя

София
*
Морскиятъ Сговоръ, гордъ че носи върховното
покровителство на Ваше Величество, като първа
крачка за новата 1938 година счита за свой дългъ
да пожелае Вамъ и на Височайшето Ви семейство
здраве, щастие и напредъкъ на отечеството. Ние
живъемъ съ върата, че Ваше Величество мждро
ще реализира създаването на новия ни"^воененъ
флотъ, въренъ стражъ на независимостьта на Ро
дината, и ще подкрепи както винаги усилията за
развитие морския и дунавски търговски флотъ.
Членовете на Морския Сговоръ и азъ Ви честитимъ
новата 1938 година.
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Александъръ Маноловъ
Съ заповъдь № 314 отъ 29 януарий 1938 г.
отъ Мин. на народното просвещение еж утвърдени
измененията на устава на организацията, приети
въ ХП-ия редовенъ съборъ на 3. XI. 1935 г. въ градъ
'Варна, а именно чл. 12 точка „е", чл. 24 точка „е"
и „ж" и чл. 26.
Съ заповЪдь № 166 отъ 20 януарий 1938 г.
-на Мин. на народното просвещение новоизбраните

членове на Г. У/ Т. на Х1У-ия редовенъ съборъ *
въ Ямболъ, се утвърждавать, както следва: Д-ръ
Паспалевъ, Н. Пеневъ, Я. Сираковъ, Ял. Маноловъ,
Б. Ятанасовъ, Ял. Поповъ, В. Игнатовъ и Ст.
Козаревъ.
На 15 януарий въ с. Лжджене председательтъ
на организацията Ял. Маноловъ изнесе сказка на
тема „Море и култура".
Г. У. Т. въ заседанието си на 20 януарий
утвърди управителното тъло на новооснования ни
клонъ въ Мездра въ съставъ: председатель Юрданъ
Ниновъ — бившъ банковъ чиновникъ, действителни
членове: Иванъ Тошевъ — адвокатъ, Дане Христовъ—директоръ прогимназията, Юрданъ Христовъ
— адвокатъ, Юрданъ Кръстевъ — училищенъ инспекторъ. Резервни членове: Илия Юрдановъ—тьрговецъ, Христо Костовъ—аптекарь. Провърителенъ
съветъ, действителни членове: Никола Додевъ—касиеръ Б. Н. Банка, Дечо М. Цвътковъ — търговецъ,
Ятанасъ Петровъ — директоръ Мездр. търг. банка.
Резервни членове: Борисъ Миниски*— търговецъ
и Цано Кр. Цановъ — учитель
На 22 януарий Г. У. Т. се свика на заседание
съ представителите на клоновете. Но това засе-

к" * V -„ * -^"* г %Л^. > . , ^ „
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/

Г. г: депегатихЬ на конференцията на Б. Н. М. С. въ с. Лжд
жене, състояла се на 15 и 16.1.1938 г.
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дание присжтствуваха отъ Пловдивския клонъ г-нъ
К. Петровъ и г. Стефановъ пол. о. з., отъ Плевен
ския клонъ г. Ас. Кантарджиевъ, адвокатъ и отъ
Видинския клонъ г. Бораджиевъ полк. о. з. Г. У. Т.
разгледа въпросите въ връзка съ предстоящата
дейность на организацията и упражнението на
бюджета, а така сжщо утвърди приетите пра
вилници за купитъ по воденъ спортъ и протокола
на конференцията въ Лжджене.
На 23 януарий въ салона на Варнен. търг. инд.
камара се състоя тържествено заседание на Г. У. Т.
На това заседание присжтствуваха поканените офи
циални лица, начело съ адмиралъ Вариклечковъ и
офицерите отъ флота, кмета на града, председа
теля на Търг. инд. камара, представителите на Търг.
академия, Бълг. търг. пар. д-ао, професионалните
сдружения, учебните власти, пристанишното управ
ление, културни организации и пр.

Председательтъ на организацията говори на
тема: „Идеи и дела на Б. Н. М. С."
Следъ заседанието имаше другарска среща за
членовете на Г. У. Т., на която присжтствуваха г. г.
адмиралъ Вариклечковъ, председателя на Търгов.
инд. камара, офицери отъ флота и пр., кждето
въ сърдечна атмосфера и искрени слова се изка
заха пожелания за общо сътрудничество въ пжтя
на идеологията на организацията за напредъка на
страната и развитието на търговския ни и воененъ
флотъ.
На 8 януарий шгБвенскиятъ ни клонъ даде
своята традиционна морска вечерь. Мичманъ I р.
Влъчковъ изнесе сказка на тема: „Нуждата отъвоененъ флотъ". На вечеринката Г. У. Т. се пред
ставляваше отъ 5 души офицери отъ флота. Вече
ринката е била изнесена съ голъмъ успехъ.

Б О Д Е Н Ъ СПОРТЪ
На 26 д е к е м в р и й м. г. софийскиятъ ни клонъ
произведе плувни състезания въ покрития басейнъ
на софийските минерални бани за учениците отъ
спортния отредъ на Б. Н. М. С.-въ София, следва
щи курса по плуване, устроенъ отъ клона. Състе
занията еж били открити отъ началника на отд. за
тъл. и държ. гражданско възпитание — г. Иерусалимъ Василевъ. Ржководитель-стартерь е билъ
Миланъ Гоплодолски, учитель по физ. възпитание,
и еждии К. Друмевъ, Юр. Гандевъ и Ал. Мицевъ.
Получени еж следните резултати:
50 м. св. стилъ за д е ц а .
1. Хр. Поповъ

0 м. 44 с.

2. Ас. Симидовъ 0 м. 46 с.

3. Вас. Кисьовъ 0 м. 54,05 е.
50 м. на гърди
1. Хр. Поповъ
0
2. Ас. Симидовъ 0
3. Вас. Кисьовъ 0

(жабно) за д е ц а .
м. 61,08 с.
м. 62,00 с.
м. 66,06 с.

50 м. св. стилъ за юноши.
1. Ил. Шалдевъ 0 м. 30,06 с.
2. Р. Тулешковъ 0 м. 32,00 с.
3. Торчановъ
0 м. 36,06 е.

200 м. св. стилъ.
1. Петъръ Ивановъ 3 м. 23,5 с.
2. Анг. Гавриловъ

3 м. 51 с.

200 м. на гърди.
1. Ив. Пеневъ 2 м. 51,3 с.
Пощово смесено плуване (на гръбъ, жабно и
св. стилъ)
Ив. Пеневъ, П. Маргаритовъ и М. Маргаритовъ
• ••• • • •
2м.0,8с.
Ил. Шалдевъ, Буби Василевъ, Райчо Ту
лешковъ
2м.12с
Играна е водна топка при следните резултатитимътъ съ капитанъ П. Маргаритовъ 2 точки, тимътъ съ капитанъ Кр. Кръстевъ — 1 точка.
Произведени еж и скокове безъ класиране
на състезателите.
Следъ приключване на състезанията еж били
раздадени на първенците отъ всички видове със
тезания по еданъ екземпляръ отъ годишника на
ьълг. Олимп. Комитетъ.
На 16 януарий се произведоха зимни плувни
състезания въ открития басейнъ на е. Лжджене
отъ комисия въ съставъ: главенъ еждия лейт. Г.
Пецовъ; еждии Кирилъ Друмевъ — София, Й Шни-

50 м. на г ъ р д и (жабно) за юноши.
1. Торчановъ
0. м. 43,03 с.
2. Хр. Василевъ 0. м. 44,03 с.
3. Блудовски
-0. м. 52,00 с.
100 м. св.
1. Мих. Маргаритовъ 1
2. Ил. Шалдевъ
1
3. Райчо Тулешковъ 1

стилъ.
м. 08 с.
м. 12 с.
м. 21 с.

50 м. на г р ъ б ъ .
1. Г. Налджиевъ
0 м. 42,05 с.
2. Бориславъ Илиевъ 0 м. 46,05 с.
3. Торчановъ
0 м. 47,00 е.
;

100 м. на г ъ р д и (жабно).

1. Г. Налджиевъ
1 м. 34 с.
2. П. Маргаритовъ 1 м. 45 с

г.„тев-"1ТДТип.в5аГРГ™ = < & ? •
Поповъ -

Т. Пазарджикъ.
^ургасъ, I .
Резултати отъ състезанията:
100 м. св. стилъ.

1. Михаилъ Маргаритовъ-София 1 м. 15 9 с
2. Илия Хр. Шалдевъ - София 1 м 207 е
3. Ив. Ивановъ Петровъ-Пловдивъ 1 „. 2Ь8 с.
100 м. на гърди (жабно).
1. Петъръ Маргаритовъ - София 1 м. 54 9 с
2. Стойчо Георгиевъ Дончевъ-Пловдивъ 1 м. 55 с.
100 м. на гръбъ.
2 С ^ с Г х ^ г Г Ч е Р н е в ъ - П я о в д и в ъ 2 м. 08 с.
г. Спасъ Харашлиевъ - София 2 м. 28,8 с*
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нето си въ София, за да посети Министра на про
светата и гл. секретаръ на министерството, както
и началника на от. за тъл. и държ. гражданско
възпитание, за да изтъкне предъ тъхъ нуждигь по
предстоящата дейность по воденъ спортъ. Г. У. Т.
въ отделно изложение направи обстоенъ докладъ
по този въпросъ, като изтъкна необходимостьта
отъ държавна подкрепа за постройка на басейна
и организиране на спорта.

Плувниятъ басейнъ на Б. Н. М. С. въ с. Лжджене.

200 м. св. стилъ.
1. Илия Хр. Шалдевъ — София
2. Ив. Ив. Петровъ — Пловдивъ
3. Л. Карагюлевъ — Пловдивъ

3 м. 27,9 с.
3 м. 28,2 с.
3 м. 46,2 с.

На всички първенци се раздадоха за награди
предмети, изпратени отъ Г. У. Т. на организацията.
На 15 и 16 януарий въ с. Лжджене се
състоя конференция по воденъ спортъ съ зимни
състезания по плуване въ открития басейнъ на
селото. На конференцията взеха участие клоновете
Видинъ, Варна, Бургасъ, Пловдивъ, Т. Пазарджикъ,
София, Лжджене, Ямболъ.
На поздравителната телеграма отъ страна
на конференцията Негово Величество Царя отго
вори съ следната телеграма:

Ал. Маноловъ
Председатель конференцията
Бълг. Нар. Морски Сговоръ
Лжджене
Сърдечно благодаря Вамъ и на управителни
т е т^ла на Морския Сговоръ по водния спортъ за
изказанигв ми приветствия по случай конференци
ята Ви и организацията на зимните плувни състе
зания, като Ви пожелавамъ успъшна дейность
Царьтъ
На п о з д р а в и т е отправени отъ страна на кон
ференцията до Министра на Войната, последния
отговори съ следната телеграма:
Председателя на конференцията
на Морски Сговоръ
Маноловъ
Лжджене
Отъ името на войската благодаря сърдечно
на представителите на Морския Сговоръ за изпра
тените поздрави по случаи конференцията Ви по
воденъ спортъ. Желая Ви успЪхъ. № 155

Луковъ
Генералъ майоръ
министъръ на войната
Въ в р ъ з к а съ решението на последния съборъ
и нуждите на водния спортъ гл. ржководитель по
воденъ спортъ г. Б. Лтанасовъ използувалъ отива

На 2 януарий русенскиятъ ни клонъ откри
за използуване пързалката на клона въ Русе. Мес
тото е предназначено за детско игрище и плувенъ
басейнъ, който ще се построи идния сезонъ. Клонътъ е получилъ пълно, съдействие отъ общината.
Построилъ кокетенъ павилионъ съ бюфетъ. Пър
залката е осветлена много добра за използуване
и нощемъ. При откриването на пързалката еж
.приежтетвували официалнигв власти и представи
тели на всички спортни организации.

Бъпроси- и отговори
Редакциониятъ комитетъ на списанието има
съгласието на редица вещи по морските въпроси
лица за отговаряне на запитвания, отнасящи се до
морето, търговския флотъ, морскит-в въоржжения,
живота въ моретата и пр. Поради това ония отъ
членовете на Б. Н. Мор. Сговоръ или читатели на
списанието, които биха искали да си уяснятъ нЪкои въпроси въ връзка съ морето, могатъ да отправятъ запитванията си до редакцията. Щ е имъ
се отговаря вместо въ отделни писма въ настоя
щата колона. Въ настоящия брой отговаряме на
ПОСТЖПИЛИТБ до сега въпроси.
Въпросъ. Колко е голЪмо Черно море и как
ва е соленостьта на водата му ? Пита Г. В., членъ
Варна.
Отговоръ: Въ днешните си граници Черно
море има повърхность споредъ едни автори 415,540
квадратни километра (Рудовицъ и Шпиндлеръ), а
споредъ други — 429,993 кв. клм. Л пъкъ споредъ
пресмятанията на българина инженеръ Л. Божковъ, публикувани въ списанието на българехитв
инженери и архитекти, година 26, брой 7, Черно
море има 424,013 кв. клм. безъ Лзовско море, а
заедно съ последното 461,401 кв. клм. Споредъ
пресмътанията на сжщия авторъ, обема на водата
въ Черно море, безъ Лзовско, е 496,036 кубически
километра, а съ водата на Язовско море — 496,349
куб. клм. Сжщиятъ авторъ дава следната интерес
на таблица за разпределението на повърхностьта
и дълбочините въ Черно море:
Дълбочина
въ метри
0 — 50
50 — 100
100 — 200
200 — 1000
1000 — 1500
1500 — 2000
2000 — 2200
2200 — 2244
0 — 2,244

Повърхность

Обемъ на водата.

кв. клм.1 °/п

куб. клм.

°/„

62,135
44,256
20,291
47,135
45,649
73,343
114,729
16,492
424,013

19,62674
16,975-16
30,74529
218,74373
113,499-13
83,266-78
12,948-30
230-89
496,036

3-96
3-43
6-20
44-10
22*89
16-80
2-61
001
1100

14-66
10-45
480
11-11
1077
17-31
27-00
3-90
100
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Соленостьта на водата въ Черно море е раз
лична на повърхностьта и въ дълбочините му. По
ради големия притокъ на сладка вода въ север
ната половина на морето, кждето се вливатъ го
лемите р^ки Дунавъ, Днестъръ, Днепъръ, Букъ и
д р , соленостьта на повръшнигв води въ северната
половина е по-малка отъ тази на водата въ юж
ната му половина. Така при Одеса соленостьта на
водата е едва 1 *2°/0, предъ нашите брегове Г4- Тб°/0,
а край Босфора и далечъ отъ бръга — 1 7 — Т 8 % .
Въ дълбоминитЬ на морето соленостьта на водата
постепенно нараства до 2'2°/о. Това повишение на

на соленостьта въ дълбочина се дължи на притокъ
отъ по-солена вода, която се влива отъ Мраморно
въ Черно море по дъното на Босфорския проливъ.
Въпрось: Кое е най-голъмото морско животно
и кжде живее? Пита А. К. Провадия.
Отговоръ: За най-голъмото морско животно
се счита китътъ. Той е млъкопитающе животно,
нагодено къмъ животъ въ водата. Населява главно
северните морета и достига 30 м. дължина и де
сетки хиляди килограма тежесть. За тия интересни
морски гиганти въ единъ отъ следващите броеве
на списанието ще дадемъ специална статия.

КНИЖНИНА
Е м д е н ъ . — Нашата преводна литература се обо
гати с ъ още една книга, описваща бойнитъ подвизи на море
презъ време на голямата война. Лейтенантъ Куюджуклиевъ
е ималъ щастливата идея да издаде в ъ преводъ книгата:
„Емденъ" отъ лейтенантъ Хелмутъ фонъ Мюке, старши офицеръ на легендарния кръстосвачъ, който парализира корабо
плаването в ъ Индийския океанъ и привлече върху си кръстосвачигв на Русия, Янглия, Япония, Австралия и остана
невредимъ в ъ продължение на три месеца, като непрекжснвто се намираше въ движение и въ бойна готовность, за
щото нъмаше собствена база. Яко може да се говори за
съвременно пиратство, ПОДВИЗИТЕ на „Емденъ" еж класически
примвръ на смъли действия и презрение къмъ смъртьта.
З а щ о т о залавянето на кръстосвача бъше неминуемо.
Това се знаеше отъ ЦЕЛИЯ съставъ на неговата обслуга.
Сгръни отъ истински патриотизъмъ, свързани съ една съз
нателна дисциплина, въодушевени отъ мисъльта да се жертвуватъ с ъ ВЪЗМОЖНИТЕ най-голъми постижения за далечното
си отечество, примирени съ мисъльта, че не ще се завърнатъ
вече в ъ него, моряцигв на „Емденъ"очудиха свъта съкачествата,
които проявиха. Моралнигв и материални успъхи на „Емденъ"
направиха това име синонимъ на доблестно изпълнение на
дълга и върховна съзнателна саможертва.
Книгата е написана въ повествователна форма и достжпенъ езикъ. Преводътъ е сполучливъ, защото преводачътъ познава добре морското дъло. Книгата е придружена
отъ обяснителни бележки, които уясняватъ окончателнитЬ
резултати отъ действията иа „Емденъ".
Книгата може да се набави отъ преводача направо
или чрезъ канцеларията на организацията ни срещу 25 лв
В. И.
П . А . Ш и ш к о в " ъ : Неввроятнитъ приключения на
петима български морски офицери презъ 1914 г., романъ.
Пръвъ у насъ Петъръ Я. Шишковъ дръзна да разкажа
НЕЩО за морето въ белетристична форма. Неговитъ разкази
отначало имаха за сюжети обикновенни и необикновенни
случки изъ живота на моряцигв. Самъ морякъ и проплавалъ
много морета, Шишкоьъ имаше богатъ материалъ за възсъз
даване. Той се опита и въ романа. Още отъ първитв му
стжпки пролича, че той клони повече къмъ романа на прик
лючения. Защото в ъ нькои части романътъ на приключения
и морскиятъ романъ не се покриватъ, макаръ и последниятъ
да има много общо и почти винаги за основа фона, мъстодействието на първия.
Романъ на приключения е и романътъ, който неуморимиятъ въ морската балетристика Шишковь ни поднесе
миналата година.
Р е д а к ц и о н е н ъ к о м и т е т ъ : л е й т е н а н т ъ Б. Паспал<

Тука вече той се опита да даде въ голъми линии мо
рето, да очертае странствувания и приключения въ широкъ
размахъ, да обхване и морета далечни за насъ, тамъ гдето
животътъ презъ далечината на разстоянието ни се струва
нъкаква легенда и верига отъ невероятни приключения. Та
„невъроятни приключения" е нарекълъ и авторътъ своя
романъ.
Той поставя въ Владивостокъ петима български офи
цери отъ военния флотъ, служащи въ руския флотъ, като
командировани на специализация, каквато почти половината
отъ нашигв морски офицери преди голъмата война добиваха
въ Русия. Тия петима еж далечъ отъ България, и ДНИГБ на
обявяването на голъмата война ги заварватъ тамъ, кждето е
хиляди мили далечъ отъ Варна. Но ТЕ трвбва да се върнатъ.
И при връщането имъ се редуватъ невъроятнитЕ приклю
чения. Тъ напущатъ рускитв води, отиватъ въ тогавашната
германска колония Тцингтау, влизатъ въ състава на герман
ската великоокеанска ескадра на графъ фонъ Шпе, проплаватъ Тихия океанъ, достигатъ до Магелановия протокъ и мал
ко преди гибельта на ескадрата при Фалкландскитъ острови
се ОТД-БЛЯТЪ съ единъ търговски корабъ отъ ескадрата и
достигатъ до острова въ южния атлантикъ Тристанъ д' Якуня
(островна група) и претърпяватъ корабокрушение. Щ о става
с ъ ГБХЪ ? Загиватъ ли ГБ ? Явторътъ ще ни го каже в ъ
следващъ романъ, който ще бжде доказъ за производител
н о с т т а му.
Но тоя романъ се развива бърже, нъкжде чисто мор
скиятъ животъ остава на вторъ планъ, за да държи въ нап
режение читателя, и дава преимущество на чистото приклю
чение. Той поражда интересъ, свързанъ е съ еждбата на наши
съотечественици, учи читателя на земеописание и открива
една страница отъ световната история презъ 1914 г. Чете
се много леко.
Добринъ Василевъ

РЕДАКЦИОННИ
Печатането на списание „Морски сговоръ"
занапредъ ще става въ Варна, вместо въ София,
както бе отъ неколко години насамъ. Поради пре
хвърлянето на цълата техническа служба, излиза
нето на първия брой се забави. Взети еж мерки
съ следващите броеве да се навакса закъснението.
Поправка. Въ уводната статия на г. Ял. Маноловъ думата актъ въ редъ 9, сметанъ отъ края,
да се чете тактъ.
., д>ръ Г. В. П а с п а л е в ъ и д - р ъ П. Д. СЬорчевъ.
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ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ
НАЙ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
М Н а й - м о д е р н и б а н с к и с ъ о р ъ ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно к а з и н о
*:* в ъ морската градина, срещу банитъ, с ъ п ъ р в о к л а с е ч ъ ресторантъ и д а н с и н г ъ на. открито.
^ '
'
КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо и
по море до близкитъ- окол
ности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ —
развлечения: театри, кинема
тографи, тенисъ клубъ, мор
ски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м.
августъ, съ участието на найвиднитъ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ Наро-/
81!
дниятъ драматиченътеатъръ и
Народната опера.
/
УСЛОВИЯ З Я ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни х о т е л и отъ
40--90 лева на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията
и числото на леглата.
щ Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
|Т{ Я ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.
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1. Студени

1 класа кабина
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15 лв.
8 лв.
обща събл-Ък. 5 лв.

Отъ 1. юлий до 30. септемврий
летуващите се ползуватъ съ 50°/о
намаление по Б. Д. Ж., като за връ
щане билетите важатъ до 31. октомврий.

БАНИТЪ:
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/ I класа на часъ 20 лв.
2. Топли бани I II
„
.,
12 лв.
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Бюрото на лътовници при Ку
рортното стопанство въ приморска
та градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава всички
сведения и настанява летовниците
безплатно.
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За тия, които търсятъ абсолютно
спокойствие и морелъчение — пре
поръчваме Св. Константинъ.

т
Летовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и лЪтото,
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Варн. градска общ. курортна дирекция.
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която <:е подържа съ три първокласни
Ш^ШЛРГ
&
линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
$Р|&1Л1|12&
!И
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур** ** ВашмвЬ
—
ция, Гърция, Италиянскит-Ь острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посешавотъ попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Ялександрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможнсстъ въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за ежилото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
Д
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които ^
паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
М
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара- 511
ходи, т и п ъ — „Царь Фердинандъ°,при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета, Ш
които сьдържатъ безбройни природни красоти: Боефора, Златния Рогь, Мраморно море, Дарданелигв Д
и осеяния съ острови Лрхипелагъ, много отъ комто се издигатъ на хиляди метра надъ морската по- д
върхность.
М
Последното пжтуване дава възможность га се посетятъ и всички свети места на еврейската, 8И
християнската и мохамеданската религия.
Ш
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впечат- А
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача- ж
лото на човешката история до днесъ.
>
«й
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- —
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
Щ
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пж- Н
тувания отъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре- И
стояване въ Ц а р и г р а д ъ Ц-БЛИ три д н и .
5?
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Щ
Презъ сжщитъ лътни месеци п/х .Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ Ж
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежие —
въ течение само на 36 часа.
К|
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до Щ
Лхтополъ и обратно, пжтницитЪ нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и вя
храната си тамъ на сравнително износни цени.
V
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл- —
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отд-вленъ проспектъ, който Е2
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при по- Ш
искване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ Д
I. Ц е н и т е на билетите за Нлександрия съ редовните съобщения, които се подържатъ два пжти М
въ месеца съ параходите „Бургасъ и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж- М
й
М
I класъ — 4030, II — 3000 и III — 2000.
•
Щ
Щ
Презъ лътнит-Ь месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за И
^ отиване до Александрия и връщане съ сжщия лараходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на Ш
( 3 престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва;
Д
х.
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
53
У>
II. Цените на билетите по нашето к р а й б р е ж и е отъ Варна д о Лхтополъ и обратно съ 5к
5» п х -Евдокия", по летното разписание, отъ 15-и май до 15 септемирий, съ право на нощуване въ 53
V Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
Ш
И
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
4к
К
III. Ц е н и т е на билетите д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Ц. Фердинандъ" и Бургасъ" М
^ презъ летнитъ месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, ежТ
ята
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
'
'
Ш
X
II „
„ „ 1380 „ 1010
„
Щ
53
III „
„ „ 665
Д
22
З а храната се п л а щ а :
ф
^
По Александрийската
линия: закуски - 22 лв., обедъ - 70 лв. и вечеря - 70 лв а пъл^н-. М
г
щ дневенъ абонаментъ по 150 лв. ,
"а- а пъленъ 5Л
X
По крайбрежието отъ Варна до Лхтополъ и обратно, презъ летните месени т . п » и .
Щ
53 абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
месеци, пъленъ дневенъ Д
Й
До Цариградъ и обратно презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскуозии Й
Щ се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв
г°ая,ь
екскурзии, у
т
При редовни ти, пжтувания — съ п/х „Евдокия" крайбрежно се плаща 'за за™г„ я ш
Р
у% обедъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
акуска о лв.,
а за 8Н
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и ^
X за групи по-големи отъ 25 души - по споразумение.
и връщане предплатено 15%,
_т. за «руни т м ц л в п п и ю с.^ души — ни июрпзупение.
~
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