Бжлгарски Народен Морски Сговор

МОРСКА БИБЛИОТЕКА

, Малжк е нашия народ. Малки > по величина са нашите
идеали. Идеите обаче, които в миналото са ни вжлнували и
които днес се ширят между обитателите от двете поли на
Балкана, вжпреки всичката разруха, която световната война
остави вжв всички насоки на.живота, показват, че ний се стремиме да обгжрниме от вси страни сжвремения живот, тжй
както човешката цивилизация го е наслоила. Всяка област.в
1
живота, има у нас своите последователи, своите работници,
или проповедници.
'
'.-..,
, Благодарение на това, че нарушеното от войната равно
весие още не е вжзстановено, то виждаме че идеите и стре
межите се кржстосват и преплитат по най-невероятни начини.
Понекога ни се струва, че настжпва общо пресищане или
частично надмощие на некоя идея в ущжрб на пжлната хар
мония, което би могло да стане опасно за нашето бждаще.
Обаче нашето минало, нашите положителни народностни за
лежи уверяват, че ний след като преминеме настоящия пе
риод на усилена и всестранна нова формовка ще сжздадеме
обновена Бжлгария. /Подобно на Феникса. След време, като
погледнеме назад, сжщо тжй ще се удивляваме, 'както това
правят хората от миналия век, като се чудят на .изминатия
от бжлгарщината до днес пжт.
В такова време се сжздаде и Българския Народен Морски
Сговор. Морската идея у нас не е нова. Положението и ин
стинкта ни още от по-рано са подсказали редица начинания,
свжрзани с морето. Некой.от тях вече са затвжрдени и се
гордеят с един достоен и обширен актив пред общата ни кул
тура и стопанство. Имаме и свое морячество. Вследствиё-на
това й благодарение на едно здраво и практично схващане,
присжщо на нашия народ, нуждата от едно всенародно кул
турно - просветно сдружавание около нашата морска идея се1
вжзприе с много по-голема охотност, отколкото това можеше
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да се очаква при днешната разсеяност на" идеите. В течение
на 6 месеца клоновете на Б. Н. М. Сговор станаха от 2 на
22. Тоя ржет требва да ни радва, н о в сжщото време той из
исква още по-вече да се сродиме с идеята, още по-джлбоко
да вникнеме в нея и в нейната велика роля, която има да
изиграе за общото бждаще на бжлгарите. Необходими са на
стойчиви грижи в началото, за да поцготвиме< правилно и найшироко разбиране и приложение на бжлгарската морска идея,
като помниме, че гдето и да сме, както и да сме обставили
живота си, той все пак идва и се поджржа чрез морето. Всеко наше докосване до морската ни идея,требва да мери ней
ните крайни задачи' и требва да се вжрши оке ежзнанието, че
е от общо народно знамение.
.
:.
Ето главните условия, на които предстои да се затвжрди
всенародния носител на бжлгарската морска идея, за да изпжлни своята благородна мисия. Бжлгарския Народен Морски
Сговор трябва да зида бждащето ни, като пробужда, ратува
и еждействув'а за пжлното и всэстранно развитие на всичките
ония видове народни прояви и дейност, които имат морето
като свое поле и свое средство за дейност.
Бжлгарския Народен Морски Сговор требва да разпро
странява в най-широките народни маси любов и изучване мо
рето, да сдружи всички -труженици по всеки морски труд и
всички ратници на бжлгарската морска идея. Той требва да
ратува и еждействува за една целеежобразна, планомерна и
засилена частна, обществена и джржавна морска стопанска и
строителна политика.
' . , ' • •
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За достигане на тези цели има много. средства, които
Б. Н. М. Сговор требва да постави в движение. Това е пе^
чатната пропаганда чрез списания, брошури, карти, фотогра-фий и т. н. Устна пропаганда чрез сказки, популярни или
специални курсове, конференции и т. н. Пропаганда чрез ус
тройване морски праздници, увеселения, забави, срещи, из
лети, експедиции и т. н. Устройване конкурси за писменни
трудове и изучавания вжрху разни вжпроси, свжрзани с бжл
гарската морска идея. Развиване и поджржане морския спорт.
В тази редица могат да се поместят още много други-'сред
ства, които незабелезано ще вжршат общата творческа ра
бота. Всеки принос, всеко участие, всека помощ ще имат свое
то благодатно значение за хубавото дело, което чака само
нас — бжлгарите. -....-...''
'
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Пжтя на Б. Н. М. Сговор е.джлжг, делото му е младо и
то се развива в една бурна епоха. Ето защо, по-важно от всич
ко друго, с което неговите труженици днес допринасят на дело-.
то е да се проникнат'и да проповедват тия хубави побужде
ния, които накараха членовете-основатёли да именоват сдруже
нието с тия четири думи: „Бдлгарсни Народен Морени Сговор."

Лейтенант Славянов.

Руската лига за обновление ко флота.
До преди епохата на Петра Велики, Русия е била чисто
континентална страна. Едва с идването на престола, на този
велик реформатор - революционер, руската джржава и руския
народ получават една ежвсем нова насока на своето разви
тие — кжм морето, а чрез него за сближаване, на културна
и икономическа почва с вчшкашния свят кжм бжрзото повди
гане на страната по пжтя на духовната и материална култура.
След джлги и победоносни, войни с шведите, Петр Ве
лики успева да. пробие .пжрвото прозорче кжм Европа .—• ус
тието на река Нева в Балтийско море, дето и построява своя
т а столица Петербург.
.-. ... .
От тоя момент и до днес руската история е история на
руския джржавен стремеж кжм моретата; веднжж вджхнал
чист вжздух през своето „прозорче,", руския колос, като че
.ли се е заджхвзл в своите широки степи и пространни земи;
и тоя колос вече неуджржимо се стреми кжм свободния из
ход на откритите топли морета. Многобройните войни еже шве
дите за разширяване и ^осигуряване владенията на Балтий
ското и Северното Бело море, биват последвани от нескон
чаеми борби с турската империя за владението на Черномор
ския басейн и изходите му кжм откритото Средиземно море,
а през него и кжм широкия свободен океан.. По-кжсно с зае
мането на Сибир, великата славянска империя потжреи нови
изходи кжм морето и океана, тя насочи погледите си кжм
бреговете на Желтото море и Тихия океан, заради чиито незамржзващи пристанища тя бе принудена да води жестоки и
кжрвави борби еже желтите племена.
.
..
;
Войните за изход на.морето са изисквали и военен флот,
за постройката и поджржането на когото са били полагани гот
.леми грижи, и старания от «страна на джржавата. И винаги
когато тоя флот е бивал на нуждната висота, е "играл важна
рол в историята на Русия, като е разрешавал поставените му
задачи и постигал големите джржавни цели.- Развитието на
тоя флот обаче, не винаги е вжрвяло. с нуждното' ускорение,
не винаги е бивало правилно насочвано и'не винаги на тоя
флот е било гледано с нуждната сериозност и внимание; а
от там и многото безплодни борби и нещастни руски войни
по пжтя кжм свободното, море.
...
" .
.''•••••
Наред с военния флот в Русия е почнало развитието и
на тжрговското мореплаване и всички свжрзани с него про-
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мисли и индустрии. По такжв начин от чисто континентална
страна, Русия постепенно става морска джржава, обаче да
леч не пжрвостепенна или поне с това значение по морета
та, което се следва най-малко на нейния културен и стопан
ски растеж.
Защо Русия е претжрпяла толкова катастрофи в борби
те си за морето? защо тя не е могла да използва това, което
има в. сжответния размер? защо нейната презморска тжрговия винаги е куцала? и защо тжрговския й флот е бил в поголемата си част в чужди ржце? с една дума, защо разви
тието на Русия като морска джржава е вжрвяло тжй неуверно, с толкова спжвания и забавяния, а и често пжти се е повржщало с десетки години назад?
Отговора на тия вжпроси не може да бжде друг — мор
ското развитие на Русия е било насочвано само от джржавната политика на правителството и императорите, поджржана
от несжзнателния инстинкт на руския народ кжм свободното
море; в това развитие обаче не е взел участие колективния
творчески гений на народа, нещо повече — народа не е раз
бирал нуждата от морето, а и никой не се е постарал, систе
матически да го научи и му покаже големите богатства, кои
то носят моретата и морските пжтища.
Това противоречие между джржавната политика и кул
турния растеж на народа най-резко и осезателно се е чув
ствало след нещастните за Русия войни, подир които естест
вено са били тжрсени грешките и причините за неуспеха.
Намирани, тези грешки'и причини са предизвиквали взе
мането на различни мерки и опитването на всевжзможни на
чини за отстраняването и лекуване откритите пороци и недостатжци.
, След неуспешната Кримска война (1854 г.)г която донесе
унищожението на руските флоти в Черно и Балтийско море
та, в Русия се сжздава „Императорско руско техническо об
щество," което си поставя за цел да сждейства за 'развитието
на техниката и техническата промишленост в Русия. Това дру
жество се е- сжстояло от цел ред отдели, който са обемали
в себе си дейността по разните клонове на техниката и про
мишлеността. Четвжртият отдел наЦтова дружество е бил „Военно-морския отдел", чиято програма е била: 1) Да оказва
подржжка на отечествената промишленост в свржска с морето.
2) Да сждейства за изясняване положението на фло
та и морските предприятия, с цел да бждат те подкрепени в
своето,развитие и
3) Да даде вжзможност на военните и морски дейци да
участват при научната, обществена и практична разработка
на разните морски вжпроси.
Естествено, че усилията на това дружество, което от го
дина на година все повече и повече е расло и,крепнало са
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•постигнали известни резултати в областа на морското дело,
,обаче тия резултати не са били достатжчни да изкоренят рус
кото нехайство по отношение на морето или по-право да от
крият очите на народа да види и разбере морето,, заедно с
неговите блага и нужди.
Неясното сжзнание у, народ! за значението на морето
•и слабата в това време джржавна дейност по отношение ца
него, донесоха за Русия много излишни мжки, проливане на
кржв и разходване на средствата при тжй наречената у нас ос
вободителна война срещу турците (1877—78 г.). Черното мо;ре вместо да облекчи военните действия на русите в Болга
рия и на Кавказ, то напротив ги силно затрудни. Геройските
подвизи на няколкото руски полувоенни параходи по Дунава
1Л морето не можаха да окажат сериозно влияние вжрху хода
.на войната. Я сжвсем друг характер и друг резултат би има
ла тая война, ако русите разполагаха сжс силен военен флот
вжв водите на Черно море.
' "
Веднага след войната нуждата от военен флот и необ^
лодимостта от засилване на тжрговския флот беха сжзнатиот
^всички страни и по почина на Москва, по цела Русия почнаха
да се сжбират пожертвувания за постройката на „Добровол
чески-флот." Идеята беше уместна и подписката даде в едно
кжсо време неочаквани резултати. Благодарение сждействието
и на джржавата, Русия можа да си построи един голям и мо
дерен полувоенен, полутжрговски флот— наречен „Добро
волчески флот." Корабите на тоя флот, построени с доста
тжчни размери, добри мореходци качества и голяма скорост,
-са служили в* мирно време за тжрговски цели, като са поджржали главно презокеанското сжобщение с далечния изток, а
за вжв време на война е требвало да служат като спомага
телни крайсери и военни транспорти.
„Доброволческия флот принесе значителни услуги на
джржавата през време на руско-японската война. Но вжпреки
него, вжпреки доста силни тихо - океански и балтийски во
енен флот, Русия претжрпя нов погром по море. Руската
мощ, а ч заедно с нея и руските вжжделения беха сломени и
погребани при ЦусимаЖестоко заплатиха русите, за да разберат, че не кора
бите и техната численост побеждават, а тия които са на ко
рабите и които си служат с тях. . ,.
След руско-японската война в Русия се започна силно
брожение в обществото и в народа срещу военния флот и
-военните моряци. Матроските бунтове и джржавните процеси
«срещу водачите на морските сили вжзбудиха още по-силно това
брожение. Всички обвиняваха, негодуваха и клеветяха срещу
военния флот. Даже представителите на сухопжтната армия
заявяваха, че моряците им попречили да спечелят войната.
Реакцията обаче не трая джлго и опомнянето от удара по-
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следва бжрзо и правителство й общество почнаха да тжрсятсвоите грешки; навсякжде се заработи трескаво. Джржавата.
веднага започна преустройството и сжздаването наново насвоите морски сили. Капитала засили тжрговските и морски
предприятия; професионалните морски дружества и организа
ции се умножиха и засилиха. Кжм издаваните до тогава пе
риодически морски списания с научни, популярни и професи
онални цели, се появиха 6*ще цел ред такива периодически
издания, които засилиха твжрде много морската литература
и разработването на всевжзможните свжрзани с морюто вж~
проси. В средата на военните моряци изникнаха всевжзможни
„просветителни," „самообразователни" и др. кржжоци и дру
жества, които имаха от една страна за цел усжвжршенствуване|о в умствено и научно отношение на своите членове, а
от друга — да пржскат военно ••морски познания между ши
роките кржгове на-народа.
Образуваха се и всенародни подписки за постройка не
големи и силни миноносци - изтребители (контра-торпилйори).
Сжбраха се доста средства и беха построени цела дивизия
такива миноносци. Всеки един от тези миноносци носеше
името на града или областта, от гдето са сжбрани сумите за
неговата постройка.
,
Това общо вжзродително течение се проявява и в четвжртия военно-морски отдел на ползващето се вече с толем
авторитет и между обществото и в правителствените среди
„Императорско руско техническо общество." Неговите членове*
подемат идеята за образуване един голям морски сжюз, кой
то да обединява всички отделни усилия, насочени вжрху раз
витието на морската наука, военния и тжрговски флоти, мор
ската промишленост и индустрия, морското законодателство
и т, н. Тая идея се оформява в края на 19Э5 год. в „Лига
за обновление на флота," -организирана по типа на отдавна сжществуващите вжв всички европейски джржави морски сжюзи.
Ето как IV- отдел на И. Р, Т. общество формулира близ
ките задачи на новообразуваната от него лига:
^Начина на действие на лигата се определя от сжображението, че в нея се предполага да се сжберат изразите на
чувствата и желанията на целото население на Русия кжм
развитието на военния и тжрговски флот, заедно с всички
свжрзани с него интереси. В това се сжстои коренното раз ;
личие на „Лигата за обновление на флота" от сжществующитепрофесионални морски сжюзи и от дружествата за сждействие
развитието на морското дело и-др такива организации, пре
следващи свои професионални цели.
-••'••'•• -;:.
Относително тия сжюзи и дружества лигата счита, че те~~
могат да дадат ценен материал за нейните открити заседания.
и разисквания, затова и лигата си избира особен сжвет of пжлномощници специалисти по морското дело, по тжрговския-
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флот, по морската промишленост и т. н., в работата на който
съвет ще участват и лица, избрани от споменатите професи
онални организации.
,
.
За в бждаще се предвижда лигата да се заеме с под
готвителната разработка и изяснение на руските морски за
дачи, като запознае с-тех членовете на парламента и им да
де възможност да имат пред вид, при обсъждане на офици
алните законопроекти, и желанието и чувствата на народа по
вжпросите на морското дело.
-\. " •
# ,
Най-близка задача на членовете на лигата се явява раз
пространяването сведения между народа за 'нея и привлича
нето и обединяването на всички нейни сжмишленици."
В един от пжрвите пък свои позиви, лигата поставя меж
ду другото като ближайши свои задачи-:
„Всестранно съдействие за непрестанното духовной ма
териално обновление на личния състав и корабите на флота,
за подържането му на уровена на световния прогрес и в ежответствие с исканията за безопасността на отечеството."
„Морална подржжка на морското министерство при раз
решаване на всички важни вжпроси."
„Пропаганда в периодическия печат их публични разис
квания и беседи, чрез които да се разбуди интерес кжм фло
та и морето."
Така етурено начало на съществуването на лигата през
месец декемврий 1905 год., а през месец август 1906 год. ли
гата се вече окончателно оформява,- като устава й бива ут
върден и тя призната за юридическо лице.

Устава на лигата за обновление на флота.
1) Лигата за обновление на флота е общенародно руско
дружество, което има за цел всяческого съдействие за раз
витието на руските морски сили и средства до степен, ежответствующа на изискванията за безопасността и ползата за
отечеството и за подържането им .на нивото на световния
.прегрее.
' ' , _ . ' •
2) За достигане на поставената цел, лигата. разпростра
нява чрез всички достъпни способи, между населението на
Русия'сведения за значението на военния и търговски флоти,
разяснява еже специални изследвания и публични обсъжда
ния, техните нужди и съдейства за удовлетворението им чрез.
нравствено въздействие и чрез събираните средства.
3) Като способи за достигане на тия цели могат да слу
жат между другото: а) устройване събрания, публични бесе
ди, реферати и събори; б) обявяване на конкурси, премии и
други награди за разбор или решения на вжпроси по мор
ското дело; в) устройване "музеи и изложения; г) основаване
приюти и организации по работите отнасящи се до морското.
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дело; д) устройване пазари, концерти, представления; е) ор
ганизиране на морски пжтувания, разходки и екскурзии; ж)
издаване на печатни трудове и сжчинения; з) други мерки
удобрени от общото сжбрание на лигата и непротиворечащи
на узаконенията и разпорежданията на правителството.
4) Управлението на .лигата има за седалище столицата
Петербург. /
• • .*
^ 5) На лигата се предоставя правото да- купува, продава,
залага и взема под наем недвижими имущества и плаващи
средства, а тжйсжщо в лицето на своите пжлномощници да
извжршва всекакжв род сделки.
б) Членове на лигата могат да бждат всички пжлноправни руски граждани от двата пола, които са заплатили наведнаж в касата на лигата годишната си вноска в размер на
две рубли.
Членството в други дружества не служи като препятствие
за постжпване в ч'ислото на членовете на лигата.
•
Сж'чувствува щите на целите на лигата лица могат и да
-не се записват за нейни членове, да посещават публичните-.
й сжбрания и да' участвуват в трудовете и в разходите на
лигата според своето желание.
8) Лигата за обновление на флота има печат, носящ
нейното наименование, а за членовете на лигата се устано
вява особен знак. ; ,
9) Средствата на лигата се еж стоят: а) от членски вно
ски ; б) пожертвувания; , в) от вход при посещенията на ней
ните музеи, изложби и пр.; г) от експлоатацията на недвижи
мите й имоти и плаващи средства; д) сумите постжпващи от
продажбата на изданията на лигата и е) от други вжзможни
постжпления.
•
10) Лигата избира ^на общото си сжбрание по болшин
ство на приежтетвующите й членове с тайно гласоподаване,
следните длжжностни лица за своето управление: Председа
тел на лигата, негов заместник, ежвет от пжлномощници, бю
ро на лигата и касиер, а сжщо така контролна комисия по
число на лицата и за срок определен от общото сжбрание,
ежобразно нуждата. За действителността на избора на пред
седателя, заместника му и касиера е необходимо болшинство
на гласовете на повече от половината, приежтетвующи в сжбранието членове. Лко никой от кандидатите не получи та-;
кова, болшинство, то се произвежда' пребалотировка на ли
цето, получило най-големо, число гласове, а в случай че бжде забалотирано, на следващето по число на гласовете и т. н.
В случай на предсрочно излизане из ежетава на управ
лението на някое длжжностно лице, неговите обязаности се
изпжлняват от заместника му или по решение на управле•нието, от ежответствуващето лице от неговия ежетав, до бждащето общо сжбрание, на което се произвеждат ^ нови избори^
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11) Лигата може да си избере сжщо така и почетен
председател.
12) Председателя на лигата с помощта на бюрото и ка
сиера, водят текущите преписки и дела на лигата, сообразно
изработените от общото сжбрание бюджет, програма и-ди
рективи. За подробното обсжждане, и разработване на спещиалните влшроси, председателя сжбира сжвета от пжлномощници и разпределя работата по сжгласие с тех.
13) Целата парична и материална отчетност се води от
касиера на лигата, който представлява годишен отчет на уп
равлението, а то от своя страна го предава за проверка на
контролната комисия, която докладва своето заключение пред
общото годишно сжбрание.
14) Общите сжбрания на лигата се свикват според нуж
дата по нареждане на председателя или по писмено заявление,
подписано от 20 члена на името на председателя на лигата.
15) Членовете на лигата от другите градове могат де се
сжбират за обсжждане вжпроси, произтичащи от задачите на
лигата на основание действующите по тоя предмет общи законополржения; а относително своите трудове влизат вжв
вржзка с управлението.
16) Общите сжбрания определят начина на действие на
лигата, изслушват докладите на длжжностните лица, члено
вете и сжмишлениците на нейните цели, постановяват по тех
резолюции и показват начина за техното изпжлнение.
Общите сжбрания дават пжлномощия на председателя и
касиера* относително реда за разходите и пазението на сред
ствата, а сжщо и управлението на имуществото на' лигата и
утвжрждават предложенията за изменение и допжлнение на
настоящия устав, а така сжщо и вжзможните промени в по
ложението на лигата. Относително тия предложения членове
те биват известени поне три недели преди откриването на
- сжбранието.
Годишно общо сжбрание в лачалото на всяка година
избира длжжностните лица, утвжрждава бюджета, отчетите,
докладите на контролната комисия и програмата за предстоя
щата деятелност. . ,• '
. •
17) За да бждат действителни решенията на общото
сжбрание, необходимо е присжтствието на не по-малко от
Vao от целого число на членовете на лигата, .живущи в мес
тонахождението й. При решенията обаче на вжпроси за по
купки, продажби и залагания на недвижимите имущества и
плаващи средства, необходимо е присжтствието на не помалко отг/4,ча по вжпроса1 за прекращаване деятелността на
лигата, —не по-малко от h от споменатите по-rope членове.
Вжпросите в общото сжбрание се решават с обикновенно болшинство на гласовете на присжтствующите членове,
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при което при равенство на гласовете, гласа на председате
ля има решающе значение.
18) При прекращаване съществуванието на лигата, ней
ното имущество, по решението на общото сжбрание, се пре
дава на използуване за цели, отнасящи се до морското дело.
Следват подписите на пълномощниците учредители.
Още на пжрзото редовно годишно сжбрание е било ре
шено, че в случаите когато устава на лигата не дава точни
указания, да се приджржат кжм устава и джлгогодишния опит
на „И. Р. Т. Общество", като и за в бждаще да се работи
сжвмёстно с IV отдел-на това общество.
' Пак на това сжбрание е било решено председателя на
лигата да избира за срок от три години, заместника му от
две години, а касиера за една година.
Тук му е местото да се отбележи, че Руската лига твжрде много джлжи, както за своето сжществувание, тжй и за
преуспеванието си, на известния между сжнародниците си мо
ряк, литератор и общественик Н. Н. реклемишев. Той е бил
непрекжснато преизбиран за председател на лигата от нейно
то основавание и до края на сжществуванието й (револю
цията след европейската война). Ожщия джлги години е пред
седателствувал и IV отдел - ; военно-морския — на -И. Р. ТОбщество. Редактираното и издаваното от него още от 1901 г.
месечно списание, пжрвом „Морето и неговия живот" а пос
ле „Море" е станало/ орган на лигата, като по такжв начи№
Беклемишев е бил не само ржководител, но и така да се ка
же духовен баща на лигата.
M J W

Деятелност на, лигата.
За да се запознаем с деятелността на руската лига, треб
ва да се спрем пжрвом на нейната програма и насоките, кои
то тя си поставя да следва при своята работа.
Най-добра характеристика ще ни даде нейния печатен
орган „Море", седмичен научно-литературен, популярен жур
нал, с илюстрации и приложения. Списанието е украсено с
мотото „Морето сжединява тия страни, които то разделя",
Програмата, която то следва с големачнастойчивост е':
1) Закони и правителствени разпореждания относително
тжрговското мореплавание.
2) Статии от научен, технически, исторически и битов
характер за моретата, мореплаванието и неговите средства.
.
3) Статии от военно морски и политически характер.
f 4) Разкази, анегдоти, повести и вжзпоменания за мор
ските пжтешествия, бит и промисли; биографии на знамени
ти моряци.
,
•."••..,...
у • 5) Изследвания на моретата и притоците им в географ
ско и всяко друго отношение.
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6) Морски пжтища, пристанища и техните. пита тёлнш
разклонения.
7) Изследвания вжрху нуждите на корабоплаването и.
неговите спомагателни учреждения и производства.
8) Морски спорт.
Следват обзор, хроника, библиография, известия, обоб
щения, справки, Приложения и т н. Редактор на списанието
е бил председателя на лигата. Струвало е годишно на чле
новете б рубли, а зэ нечленовете 12. рубли.
. ' . • • *•
От тая програма се вижда, че списанието, както и са
мата лига, следва един общ за всички клонове на морезна—
нието и морското дело пжт. То свжрзва и обединява тия кло
нове, без да се впуска в техната особна, специална деятелност.
Тжй както лигата работи в едно обединяюще направле
ние по отношение на многобройните професионални морски
сжюзи, научни, културни, стопански, спортни, благотворител
ни и др. морски сдружения и дружества, тжй и нейния орган:
следва един среден общ пжт по отношение на многоброй
ните периодически морски издания от специално военен, т е 
хнически, научен, стопански и т. н. характер."
, Следваните от лигата насоки се виждат и от темите на
устройваните от нея многобройни конкурси, реферати и беседи..
Така напр. пжрвите й конкурси са на следните теми:г
1) Службата на моряка вжв военния флот..
2) Живота на моряка в тжрговския флот.
3) Как се строят и какви биват военните и тжрговскикораби.
4) Международната тжрговия по море.
5) Отечествения флот като средство за отбрана и меж
дународно общение.
• 6) Нуждните преобразувания в морското ведомство.
7) Най-подходяща система за подготовка личния сжстав^
на флота.
После следват конкурси за цел ред изследвания, за да
се извлекат поуките от Руско-Японската война по всички кло
нове на мореплаването, пристанищното дело, корабостроението, морско дело изобщо и т. н.
—
След това идат нуждите ' на настоящето и бждащето:
реформи',' преобразувания, 'нововжведения в областа изобщо^
на морското дело, морската тжрговия,;. промишленост,, инду
стрия и .т. н.
.ч
.Почти в сжщия дух са и всички четени реферати, бесе-ди доклади, сжобщения и т. н.
(
Ето най-сетне и една от годишните програми на лигата:Започва с необходимите организационни наредби и ди
рективи, след което иДва. „Засилване четенето на беседи, пе
чатането! на брошури, периодически листове, а при вжзмож—
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ноет и свой вестник; обявяване нови конкурси на по-широки
теми; учредяване стипендииj3a младежи, изучващи морското
дело в чужбина, приюти й~~читалища за руските моряци в
•своите й чужди пристанища, приют-школа на кораб,— спра
вочно бюро по морските вжпроси, премии в морските учили
ща; содействие за ежздаване корабостроителници и разви
тие на родните обобщения, според вжзможноста и нуждата.
«За преследванието и изпжлнението на всяка от горните цели
се предвижда или ежбиране на пожертвувания, или открива
не на подписки, или ежздаване на особни фондове.
Вжн от'организационната дейност на лигата, която се
ежетои в привличане на нови членове в целото царство, от
криване и на . местни (в столицата) отделения, образувание
клонове и бюра из провинцията, завжрзване сношения с всевжзможните морски дружества и сжюзи, дейността на лигата
е почивала по скоро на идейна, отколкото на реална почва.
Особенно многобройни са общите ежбрания на лигата, пред
които са се чели всевжзможни реферати, ( беседи, доклади,
-ежобщения и кждето е ставал най-н|ив обмен на мисли вжрху вжпрреи от научен, технически и популярен характер из
областта на всички клонове на морското, дело.
Само в столицата през пжрвата година, от сжществуването на лигата са били устроени 76 такива беседи, реферати
и ежбрания; през 1908 год., когато лигата е устроила в-Москва'-пжрвата голяма морска изложба с цел за популяризи.ране морските познания и техника, в лекционния зал на из
ложбата, докато тя е траяла, са били прочетени 26 реферата,
доклади и беседи, много от които са били повтаряни по ня
колко пжти. Независимо от тия беседи, четени пред члено
вете на лигата и широката публика, устройвани са били мно
го беседи на популярни и общодостжпни теми и в учебните
заведения пред учащата се младеж. Нз второ место след жи;
вото слово идва печатната дейност.
•Лигата пржека познания и светлина по морското дело
чрез своя печатен орган, чрез седмичното си списание, без
бройните издавани от нея брошури, календари, снимки и т. н.
Ежегодно в своя бюджет тя предвижда обявяването на цел
ред конкурси за ; популярни сжчинения, които отпечатва и
пржека между широките маси на крайно ниски цени. Чнсло,то йа тия конкурсни сжчинения е било до толкова голямо, че
от тех постепенно е образувана цела литература, която ё на
ложила на лигата откриването на свой собствен книжен склад,
печатница и книжни магазини. Така напр. само през1907 г.
са били премирани 32 такива сжчинения. Целата тая литера
тура благодарение на нейната леснодостжпност по цена и сжджржание е "бивала лесно пласирана в големо количество ек
земпляри; от друга страна работници на перото са се нами
рали достатжчно, понеже назначаваните: премии са били срав-

нително доста високи; според важността на вжпроса— от 50'
до 500 рубли*).
•
•
Покрай тези конкурсни еж чинения, естествено са изли
зали и цел ред други такива непредизвикани от конкурси, а
освен това и много от четените от членовете на лигата ре
ферати и беседи сжщо, така. са бивали отпечатвани и пржекани между народа.
По нататжк просветната дейност на лигата се е изразила.
в .устройването за своите членове или за учащата се младеж.
екскурзии по руското крайбрежие и неговите забележително-^сти в свржзка с пристанищното дело, корабострое'нието и пр~
Така напр. през 1908 г. лигата е издействувала рт Мор
ското Министерство да й се отпустне бившия учебен кораб
на военния флот „Крейсер" за устройване с него екскурзии
на учениците от Петербургските учебни заведения.
За организирането и извжршването на екскурзиите са/
били ежбрани от разни учреждения й частни лица 3,765 руб,Сжстояли са се през летото две екскурзии, всека" от ко
ито е траяла по 20 дена; общо в двете са взели участие 127"
ученика. Обходени са били" почти всички руски vпристанища в
Балтийско море.
'
!"
•
През време на плаването екскурзиантите сами са това
рили вжглища; изпжлнявали са всички корабни работи, катоморски кадети; носили са стражевата служба, следейки за
курса на кораба или работейки в машината; и най-сетне при
; посещение на крайбрежните градове са разглеждали всичките:
им забележителности. По такжв начин се е гонела и пости
гала двойна цел, от една страна запознавание с морето и
крайбрежието му, от друга — запознаванието на практика.
еже самото мореплаване.
Тоя иржв опит както и последвалите го — са насжрдчилиг.
по своите отлични резултати, ржководителите на лигата и не-колко години по-кжено тя вече е притежавала свой собствен
ветроходен кораб „Ученик," с когото през целия летен пе
риод са били извжршвани постоянни и доста джлги плавания,
с ученици от целото крайбрежие.
Пак с просветна цел лигата е организирвала и морски
изложби из вжтрешните градове, на империята. ЗапЬчнато е;
било от Москва, кждето през 1908 г. е била устроена пжрвата изложба. .
Изложението в Москва е било устроено еже еждействие—
то на всички заинтересовани джржавни и частни учреждения.За целта са били отпустнати Царския манеж в Кремл и Кремлевските паркове. Вжн от помещенията за изложителите, уре
дени са били лекционни зали, а" в парка-ресторант,, кинема
тограф, панорами и разни увеселения. *
*По днешния курс на лева от 4,000 до '40,000 лева.
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Изложението е сжстояло от следните отдели: Историк
на военния и тжрговски флоти; морско учебно дело; мореходни карти и инструменти; тжрговско мореплавание в сжвремения му вид; военния флот; строителни материали, използува
ни при постройката на военни и тжрговски кораби; двигетелни механизми и машини, употребявани на корабите; кора
бен инвентар и мореходно вжоржжение; спорт \н спасителна
служба по водите, учебни и моторни лодки; вжздухоплаваниё;
яристанища и т,ехната постройка, историческо развитие и зна
чение; морско и речно риболовство и неговите уреди и при
способления; корабна хигиена и морско продоволствие; разни
отрасли на. промишленоста, стоящи вжв вржзка с военно
морското и тжрговско мореплаване.
/
В тези отдели са били представени чрез разни модели,
планове, карти, сравнителни, таблици, фотографически снимки,
описания и т. н. — всички параходни дружества, военния флот,
свжрзаните с морето джржавни учреждения, висши, средни,
и низши училища; морските музеи,^цжржавните и частни ко
рабостроителни 'заводи; културните, спортните професионал
ните и стопански морски дружества и сжюзи; най-сетне и де
лото на самата лига, като в нейния павилион е била пред
оставена и дейноста на чуждите морски сжюзи. На изложе
нието са били представени даже и проеето^моделите за нови
типове кораби на един ученик и един студент (и ; двамата са
•получили награди).
Изложението, устроено през летото е траяло 67 дена и
е било посетено от около 60,000 души срещу една' незначи
телна такса и от 10,000 ученици безплатно. През време на
•траянето му са били прочетени 26 беседи и реферати, при
дружени сжс светливи картини и кинематограф.
Издаден е бил пжлен изложбен каталог, а до като е тра
яла изложбата излизал е и специален ежедневник „Вестник
•на морската изложба." - ' - v
'
В края са били раздадени 295 всевжзможни награди, поголямата част от които е била от страна на лигата, а осташалата част от р*азни джржавни учреждения.
,' '•
Приходите от изложението са били - достатжчни за пок
риване неговите разходи и то така да се каже, само сее по.-джржало. .
•.'."••
След пжрвото изложение в Москва, слёдующите години са
'били устройвани такива — вжв всички ио-гблеми руски градове..
Паралелно с устройваните подвижни, периодически из
ложби, лигата е успела,да си устрой и един постоянен, доста
богат и обширен морски музей в Петербург, независимо от
:неколкото джржавни такива.
-'" ,
Покрай постояния си музей и периодическите изложби,
руската лига е притежавала един шлеп снабден с всевжзможщи, модели, снимки, таблици, карти и т. н.,. които нагледно са
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представлявали разните клонове на морското дело. Тоя шлеп
е бил влачен по всичките реки и вжтрешнй канали на Русия,
като е посещавал и най-малките градчета по тех. По'тоя на
чин чрез тоя плаващ мурей или изложба, снабден сжс светливи
картини и кинематограф и придружаван от неколко лектори,
широката маса е могла да види, чуе и научи много нещо за
морето, неговия живот, богатствата и използвание.
^
Тоя превъзходен способ за популяризиране на морските
знания (зает от германската лига, която с цел ред кораби, t
отиващи по всички реки и канали на Германия е пропаганди
рала морската идея с колосален успех) е давал отлични ре
зултати.
Вжн от тази си дейност, преследвайки по-реални и близ
ки задачи, лигата е действувала чрез своя авторитет и влия
ние вжрху морското джржавно законодателство и политика и
вжрху джржавните, обществени и частни предприятия и ме
роприятия.
" Така през 1906 год. е била изработена една „Морска
програма за обновяванието на военния флот, засилването на
тжрговския — и за водената от Вжнкашното Министерство
морска политика," която е била изпратена в сжответните уч
реждения и много редакции. Сжщо така била е пржсната и
между научните и обществени кржгове, занимаващи се.с мор
ското дело и морските вжпроси.
По-кжсно лигата е пржснала между народа и едно свое
печатно изложание, в което в сбита форма е развила тледи-.
щето си относително организацията и устройството на воен
ния и тжрговски флоти, свжрзаните с тех промишлености,
морското образование, подготовката на моряци за двата фло
та и т. н., с молба—сжгласните с идеите, вжзгледите и пред
ложенията на лигата относително бждащето устройство и раз
витие ца упоменатите институти, да се подпишат, на прило
жения кжм изложението лист, а несжгласните с изказаните
от страна на лигата мнения да й изпратят своите вжзражения и предложения. По тоя начин е било целено да се кон
султират широките обществени кржгове по най-болните и найважните за разви-йието на Русия в морско отношение вжпроси.
В едно от годишните си сжбрания, лигата разработва
свой проект, за преобразувания и реформи в Морското мини
стерство, който ё бил изпратен на всички учреждения и лица,
които биха могли да сждействат. за осжществяванието му.
Всички свои проекти, програми и печатни издания ли
гата е раздавала на депутатите от Думата с цел да ги запо
знае сжс своите идеи, гледища ц предложения.
По тоя пжт лигата е достигнала до там, че от нея са
били искани мнения по некой законопроекти и мероприятия
на джржавата. Имала е представители в почти всички мор
ски сдружения и сжюзи, като и от тяхна страна е привличала
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представители при разработванието на всевъзможните свои
предложения и проекти. Така, поджржайки постоянна вржзка
с морския живот на страната, тя е указвала вжрху него и
своето мощно влияние. Като един реален резултат на това
големо .влияние е напр. сжздаването на Морската академия
в Петербург, дело за което не малко труд, усилия и борби
е употребила лигата (по сжщия начин, но с по-малко усилия
е сжздаден благодарение на французката лига —: Морски
Институт в Париж).
*
.
,
Накрай требва да се упомене, че лигага> е поджржала:
свои степендианти за следване в чужбина ьо разните клононове и отрасли на морското дело. Поджржала е сжщо така
неколко общедостжпни библиотеки и Читални за ползване в
областта на морските науки и знания. Сжщо така и неколкообщеобразователни библиотеки и читални за развитието на
руските моряци. Независимо от ветрохода „Ученик," поджр
жала е свой „Кораб-приют," в който са се приемали кржгли
сираци и са били готвени за тжрговски капитани. Тоя малжк
кораб - училище е служил едновременно за тжрговски и учеб
ни цели, приеманите на него вжзпитаници са служили едно
временно като моряци и ученици, и по такжв начин корабаприют сам се е изджржал.

Народи без море,
кораби и ••море'г
плавание са прислужници на
човечеството.

Зап.

Лейтенант Иванов Сава

Изследването на Черно море.
Като пжрви. изследватели на Черното море трябва да се
считат финикийците, които още преди похода на аргонавтите
— около 26 века преди Р. Хр. — са плавали по неговите во
ди. Положително се знае, че те с корабите си са посещавали
Витинските *) черноморски брегове, кждето, вероятно, са има
ли и свои колонии. От финикийците, обаче, не са останали
никакви сведения за Черно море, тжй като те не само че не
разгласявали познанията си за чуждите страни и морета, но
даже са преувеличавали опасността за посещаванието им, за
да убият всякаква охота в другите народи да тжргуват с тия
страни и следователно — да запазят монопола на морската
тжрговия само за себе си. * '
След тях, начиная от похода на аргонавтите, Черното
море се е изследвало от старите елински моряци, които ед
вам в VII-я век преди Р. Хр. — след като изучили и опознали
морето и основали по бреговете му колонии — го прекржстили от „Негостоприемно" на „Гостоприемно." Тия две про
тивоположни названия на Черното море ясно ни показват, че
отначало— когато старите елини нарекли морето „Негосто
приемно" — н е са го.познавали добре; с течение на времето
те са го изучили и като последствие на това изучване — са
го преименовали в „Гостоприемно."
След гжрците изследвали Черното море най-усжрдните
мореплаватели по него — римляните, генуезците, венециянците и турците, но за жалост данните на тия изследвания,
както и ония на гжрците, не са достигнали до нас, като не
сметаме в това число малките и често пжти противоречиви
откжслечни известия, които се срещат в сжчиненията на ста
рите и среднйовековните писатели до края на XV-я век. Само
генуеските и венецианските карти на Черно море от XIV-я и
XV-я векове ни дават някои по-положителни данни.
Научните изследвания на Черно море, чиито данни при
тежаваме, датират от началото на XVI-я век, когато Русите
са сё добрали до Дзовските, а в последствие и до северните
брегове на морето и откогато те са почнали малко по-малко
да изместват турците и да го завладяват не само в геограВитиния се е намира ia на южння черноморски брег.
. . .
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фическо, но и в мореплавателно отношение. В последующите
векове, чак до настояще време, изследванията в Черно море
и успехите направени за разкриване булото, което покрива
неговата особеност в физическо отношение се джлжат почти
изключително на руските учени и мореплаватели. Участието
на другите джржави в това дело носи случаен и частичен ха
рактер. Та иначе и неможе да бжде, щом те се стремят да
прекржстят Черното море с ново име — „Руско море" *).
Пжрвото изследване на Черно море вжв физическо отно
шение требва да отнесем кжм 1696 год., когато Петжр Велики
е турил началото на руския Лзовски флот. Кжм това време
била направена и пжрвата карта на>долнйото течение на ре
ка Дон с част от Азовското море от хидрографа1 Крюйс Сжщата година бил изпратен от Керч в Цариград руския кораб
„Крепост", командиря на който използвал пжтуванието, за да
измери прибрежните джлбочини и да направи пжрвото опи
сание на .Черноморските брегове. След това, русите, малко
по-малко почват по-обстойни и систематически изследвания с
цел да попжлнят мореплавателните карти за Черно море,
което нещо се е явявало като една необходимост за постоян
но развиващето се руско корабоплаване в сжщото море.
/'Пжрвото изучаване на Черно море вжв фаунистично отно
шение датира'от, периода 1768—1773 год., когато за целта в
указаното време бил повикан от русите учения Петжр Симон
Палас. Последния проджлжил изследванията си вжрху фауната
налЧерно море през времето 1793—1794 год.
В 1801 год. била предприета от русите снимка на Чер
номорския брег от Одеса до Цариград й от Цариград по Лнадолския брег до Самсун и като резултат от това била сжставена пжрвата обстойна карта на Запгдния Черноморски брег.
В последствие тия данни и предидущите ,такива, обобщени
в 1817 год., послужили за издаването на пжрвата генерална
карта на Черно море, която включвала в себе си и Лзовското
море. Все пак тя не е била още достаточно пжлна, точна и
вжв всеко отношение пригодна за корабоплаването, • ето за
що станало нужда, през периода от 1824 —1836 год. да сё
предприеме една добре организирана и обстойна снимка на
Черноморските и Лзовските брегове; която била ржководена
от талантливия в това отношение Капитан Манганари — кар
тите н'а когото и до днес не са изгубили значението си. Кар„тите на Капитан Манганари в Последствие са били поправени
според данните на по-сетнешните хидрографически . експеди
ции; като.например тая от 1871—1899 г., когато руските хид•-! Ний бихме предл-..'-кили едно по-подходящо название за преименованието на Черното море— .Славянско море."
. _ '•
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рографи са определили всички по-важни пунктове по брега.
астрономически.
Втория изследовател на Черно море вжв фаунистично от
ношение бил Г. ^атке, който в 1833 г. изучавал главно при-.
брежната Черноморска фауна. След него изследванията вжрху
живота в Черно море зачестили и били произвеждани в по
вечето случаи от руски учени. Така например: В 1837 год.
изследвали черноморската- фауна Нордшан и Анатолий Деми.цов; от 1853—1856 год. изследвал'морската природа — ака
демик КлЕ. Бера; в 1858 год. — К. Ф. Кеслер; в 1862 год.
— Н. П. Васнер (само покрай южното Кримско прибрежие);
•от 1867 до 1883 год. — В. Чернявский и пр.
Особенно бжрже е почнало да напредва изследването
на растително - животинския мир в Черно море, след като е
била основана пжрвата руска зоологическа станция в Сева
стопол, която макар че отначало е била поставена на много
скромни начала, все пак е давала сравнително големи удоб
ства на руските учени, когато те са се занимавали с изслед-'
ването на Черно море. В Севастополската биологическа стан
ция са работили и работят цел ред руски учени, като: Л. Л.
Остроумов, С. М. Переяславцеза, Я. Лебединский, Н. Крича;гин, Н- Л.- Гребницкий, Г. Л. Кожевников, В. К. Совинский, С
Л. Зернов и др. — имената на които са тжй тесно свжрзани
с фауната'на Черно море, както* древната история с името
на Херодота.
'.
•
За пржв пжт, обаче, систематически и в голем мащаб,
Черно море е било изследвано вжв физическо отношение в
1890 и 1891 год., когато са били предприети две джлбоководни руски експедиции.
,
В 1890 год. руското правителство организирало пжрвата
Черноморска джлбоководна експедиция, която.имала за цел
да изучи всестранно Черното море вжв физическо отношение*).
Тя е турила и основата за изучване физико-химическите усло
вия на черноморските води. За вжпросната експедиция е била
отредена канонерската лодка „,Черноморец", числяща се по
списжците на руския военен флот, под командата на Капи
тан II ранг Смирнов. Началник - ржковадител на експедицията
бил назначен И. Б. Шпиндлер, а негови сжтрудници.— барон
Врангел (физик), Лндрусов (геолог), Лебединцев (химик) и Ос
троумов (зоолог) — всички, хора на науката с всесветска из
вестност. Благодарение на усиления труд, големата енергия
и настойчивостта, които членовете от експедицията вложили
*) За подробните данни на двете експедиции виж: ,Прйложсше«къ вы•пуекъ XX Записокъ по Гидрографии иля «Морской Сборникъ, С. Петербургъ,
1890 и 1991 год. •
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в работата си, експедицията успела не само да направи все
странни физически изследвания в Черното море от повжрх-'
ността до джното му, но открила и един важен факт — не
известен до тогава никому. Тя констатирала присжтствието на
сероводороден газ (НгБ) в черноморските джлбочини и отсжтствието на всекакжв живот под джлбочината 200 метра, откоято джлбочина — увеличавайки количеството си надолу—,
се започва царството на смжртоносния вонещ газ.
•у- Благодарение на успехите на експедицията и отличните
й резултати, в следующата 1891 год., била наредена втора.
джлбоководна експедиция в Черно море, която имала за цел
да проджлжи миналогодишните изследвания и да разясни още
някои ненапжлно ясни вжпроси. Тоя пжт за експедицията
били отредени две канонерски лодки — „Донец," под коман
дата на Капитан Н ранг Мортян и .Запорожец," под команfaTa на Капитан If ранг Пуцило. Началник-ржководител на
кспедицията бил назначен пак И. Б. Шпиндлер, заедно с ми
налогодишните си помощници — специалисти по отделните
отрасли в.областта на морските изследвания.
Тези две експедиции ни дават една доста пжлна картина,
за Черночморе вжв физическо отношение и смело може да се
каже, че те разкриха по-големата част от булото, което по
криваше особеността на морето. Сега, ако и да се говори още,.
че то е особено в своите физико - географически условия, то
могат да се посочат и кои, са тези особености.
Данните от джлбоководните експедиции ни дават пред
става за: .
1. Релиефа на Черноморското джно.
2. Разпределението на температурата по повжрхността
на Черно море и в джлбочините му.
3. Солеността на Черноморската вода и разпределениетой в повжрхностните води и в джлбочина.
4. Количеството и качеството на сжджржимите газове в.
различните джлбочини на Черноморските води.
5. Системата на повжрхностните водни течения и някои'
догадки за подводните такива.
•
6. Живота в' бткритото море от повжрхността му до 200
метровата джлбочина и безживотността му под тази джлбочина..
На основание на горните данни са сжсгавени карти за
релиефа на черноморското джно, за разпределение на тем
пературата и за разпределението на солеността.
...'..
Все пак не може да се каже, че Черно море е напжлно
изследвано", тжй като за това трябва да имаме наблюдения,
които да са правени през всичките сезони на годината не-
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колко години под ред. Независимо от това има и вжпроси,
които още не са напжлно уяснени, като например: Системата
на подводните течения; явяват ли се те понякога на повърх
ността, кжде, кога и при какви обстоятелства и пр., за които
до сега сжществува само една хипотеза и някои по-положителнй догадки.
В последующите години изследванията в Черно море
проджлжават в следния ред:
В 1895 год., професор А. А. Остроумов — на ветроход
ния кораб „Атманай" — изследвал Азовското море, а офи
церите от канонерската лодка „Запорожец," в сжщото време,
.изследвали Черното море. В 1900 год. на руските учени Н.
А. Бородин и С. А. Зернов бил предоставен ледосекача - па
раход „Донскихъ Гирлъ," на който те обиколили Азовското
море и могли да допжлнят изследванията по фауната му. На
чиная от 1908 год. — по инициативата на академика Н. В.
Насонов — ежегодно се организират екскурзии, които имат
,за цел да правят зоологически сбирки, т. е. да изследват прибрежните черноморски води до джлбочина 200 метра. По то
зи начин прибрежните " черноморски води са достаджчно из
следвани вжв фаунистично отношение, като изключим тия по
край Анадолския и отчасти по нашия бряг. Организирането
на екскурзиите в по-вечето случаи се е вжзлагало на найдобрия познавач на Черноморската фауна — С А. Зернов.
При тия екскурзии, когато е било вжзможно, са правени и
хидрологически наблюдения.
В 1911 год. С А. Зернов е наредил екскурзия кжм бжлгарските и ромжнските брегове, която е траяла от средата на
месец август почти до края на месец септемврий. Екскурзия
та е била извжршена на ледосекача-параход „Гайдамак," при
надлежащ на Николаевского портово управление. В тази ек
скурзия освен зоолозите Л. Андрусов и М. Тихий, участвували
още ботаника Л. Волков и инспектора по риболовството Н.
Максир10в. Последния взел вжрху си изследването на морето
в хидрологическо отношение, докато е траела екскурзията.
От нея ний черпим доста данни за опознаването ни Q на
шите близки и по-далечни прибрежни води.
В останалото време от 1890 г. до сега, другите изслед
вания, които са правени в Черно море носят и частичен ха
рактер. Отделни лица или дружества интересуващи се по не
кой вжпроси свжрзани с тяхната професия или предприятие
«са правили наблюдения за себе си, които като се прибавят
кжм общонаучните изследвания в Черно море допжлват в
•някои отношения физико-географическата му картина.
Нашите прибрежни и по-далечни черноморски води не са
добре изучени. Едвам в последните тридесет години тия води,
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преимуществено най-близките до бреговата ивица ;— се изу
чават от нашите учени, пристанищните инженери и морските:
офицери, но тия изследвания до'сега имат само случаен и
частичен характер. Рапортите на ред комисии, намиращи се
в архивите на различните4министерства, ни дават доста дан
ни от тия изучвания. В пристанищните управления, в Бургас
и Варна* както и в управлението на бившия ни военен флот,сё намират доста сурови и непубликувани още материали,
грижливо сжбирани от чиновниците на пристанищните управ
ления и от морските офицери. Нужно е вёчё този материал
да се систематизира и публикува, както правят сжс своите
. наблюдения и изследвания нашите учени. .
По-забележителните бжлгарски изучвания. по нашия чер
номорски бряг и прибрежните му води са следните:
.
Покойния професор Г. Н. Златарски, професор Г. Бон
чев и X. Шкорпил са изучавали геологията на бреговете ниг
професор Г. Шишков е изучавал черноморската ни фауна;','
професор Ст. Петков — черноморската флора; Д-р К Попов
—; изследвания в областта на магнитното склонение (деклина
ция) по нашия, бряг от Кюстенджа до Лгатопол-; покойния
Д-р Стайко Д. Стайков и професор Ж- Радев — изследвания
в облестта на климатологията; Д-р Моров и Пенчо Дренски
— по риболовната фауна и риболовството; морските офице
ри— изучване на дълбочините и релиефа на джното на при
брежните ни води,'съставяне!планове.на заливчетата Ягатопол, Василико, Порт-Виза, Лтлиман, Созопол, Лнхиало и Мёсемврия, джлгогодишни метеорологически и отчасти хидрологически наблюдения* Изработена е сжщо така карта на Големото Девненско езеро от покойния Лейтенант Стойков и
карта на Варненския залив от Лейтенант Недев > (сега запас.
капитан I ранг). Пристанищните управления в Бургас и Варна
— изучвания по релиефа на джното, нивото и температурата
на водата в сжответствующите- им заливи, както и силата и
направлението на ветровете и температурата на вжздуха. По
следните метеорологически наблюдения, като включим и коли
чеството на падающите атмосферни осаджци, се произвеждаг
и от метеорологическите станции, каквито има вжв всичките
ни прибрежни черноморски градове.
-.*.
Но, всичко това ё много малко в сравнение с това, кое
то требва да се направи! Благодарение на това, че нашите
прибрежни черноморски води не са основно и систематически.
изучени — ний не ги познаваме добре вжв всеко отношение,
а като е така — неможем да използваме рационално при
родните богатства на морето» : : : :
'
Ето защо, необходимо е да се организират няколко го
дини под. ред специални експедиции,-- снабдени с всички не-
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обходими средства, които да изучат основно физико-химическите свойства и особености на прибрежните ни черноморски
води, да систематизират и обработят данните им, за да мо
жем според тях да пригодим най-разумно начините за извли
чането на морското богатство. Хора за такава една експеди
ция имаме, и желание в тях за работа не липсва — липсват
им само средства и удобства., Джржавата би требвало гриж
ливо да подбере тия хора, Да организира работата им и да
ги подкрепи материално. Труда на учените и средствата на
джржавата, вложени вжз вжпросната експедиция, в последствие
ще бждат стократно вжзнаградени.
•
За сжставянето на една такава експедиция требва да се
наемат от джржавата един от малките кораби на Бжлгарското Тжрговско Параходно Дружество — например парахода
„Кирил" — две-три години по ред, на два месеца през го
дината, като се приспособи за целта t необходимите удоб
ства, прибори и инструменти. Да се командироват на кего
през периода на експедицията известните вече наши дейци
в областта на-морските изследвания в нашите води, а в по
мощ на тях/— няколко морски офицери, които ще им бждат
добри помощници в работата, а в някои случаи - и необхо
дими сжтрудници. Естествено, че за добрия резултат на ра
ботата, необходимо е специално и всестранно проучване на
вжпроса за експедицията от компетентните лица — учените
и моряците — и предварително подготвяне на самата експе
диция, за което ще са нуждни не по-малко от две-три годи
ни време. Бждащия ржководител на експедицията трябва да
бжде посочен и избран заблаговременно, за да може една го
дина преди експедицията или малко по-рано да се команди
рова в странство, кждето той ще трябва да се запознае поотблизо с предстоящата му работа и ще може да добие не
обходимата практика и ержчност за бждащето му ржководство.
Сжставената по този начин — „Пжрва Бжлгарска Прибрежна Черноморска Експедиция," след като привжрши ра
ботата си, систематизира данните и направи своите изводи и
заключения — ще даде една пжлна картина на черноморски
те ни води вжв физическо отношение'и един пжлен отчет за
грамадните им богатства. Я тия богатства принадлежат нам и
следователно ний ще можем да ги извличаме непрестанно,
както бихме получавали процентите на един добре вложен
капитал. Не направим ли това, богатството на черноморските
ни води — вложения от природата за нас бжлгарите грама
ден капитил — ще остане неизползван от нас, както е било
с много малки изключения до сега. Д ние сме бедна и в ло
шо икономическо положение страна, затова голям грях ще
ще бжде за целия народ, ако поне в това лошо икономиче-
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ско положение не сжздадем условия за обогатяването ни
от морето.
'
- •
Процентите — морското богатство, на този природен
бжлгарски капитал — морето, трябва да ги използваме, за да
подобрим лошото си икономическо положение, а не да ги ос
тавяме в него, за да се ползват другите народи от тях, което
вече от година в година 1300 пжти под ред се повтаря !
Стига, толкова небрежност кжм едно от най-ценните иму
щества на народа, още по-вече, когато той пжшка под ико
номически гнет!
Кжм. морето обжрнете очите си, господа бжйгарски ико
номисти и финансисти, ако искате да видите Бжлгария бога
та и щастлива! '
;
В морето тжрсете спасението на Бжлгария, господа на
родни дейци. Там още никой от Вас не го е тжрсил, а то
безсжмненно там се крие!

Борбата за обединението
на бжлгарското племе е
неминуемо свжрзана сжс
стремежа г^у кжм здраво*
засядане на бреговете - на
море, от кждето сношенията £-вжншния свят са независими от чужди фактори.

А. Н е ч а е в .

Крптжк преглед т сжвргменння западно
европейски риболов.
1. Западно-европейския риболов може да се характери
зира като «риболов в открито море," понеже 90—95°/о от ри
бата се улавя вжн от границите на териториалните води. Ня
кои от районите на лова, кждето се извжршва най-изобилната ловидба, се намират даже на хиляди колометра от евро
пейския бряг и рибарските експедиции за там траят по ня
колко седмици и повече. (Ню-Фаундленд, Исландия, и др.).
Естествено е, че рибарските кораби, които извжршват лова,
притежават добри морски качества и имат доста големи: раз
мери. Помежду тех са се запазили и ветроходи, обаче те по
степенно се изместват от кораби с механически двигател и то
особено от парни кораби.
Доколко бжрже се е развивал ,парния рибарски флот се
вижда от следната таблица:' . .
1884 г. 1885 г. 1900 г. ^906 г. 1914 г.
Броя на рибарските
параходи в Германия

1

2 •
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216

263

В началото на войната ефектива на парния рибарски
флот е бил: вжв Франция —329, в Германия' —263 и в Англия
.около 2000 парахода. По водоизмещението си те са били от
няколко категории, а именно:
1) От 65—300 тона за лова в райони близки до брега.
2) От 250—400 тона за сжщия лов и, за лов през някои
сезони покрай бреговете на Исландия.
3) От 400—600 тона специално за лова около Исландия
и Ню-Фаундленда.
'
През време на войната рибарския флот е бил използу
ван за военни Действия и при това е понесжл много тежки
загуби, като например)' Франция е изгубила — 80, Германия
—180 и Англия — 672 рибарски парахода. Обаче "след само
три години, а именно кжм края на 1921 г., Франция е прите
жавала вече—488, а Германия —400 парахода, т. е. рибар-
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ския парен флот се е увеличил в сравнение с до военното
време вжв Франция на 46°/» и в Германия на 25%. Характерно
е, чё в Германия в начатого на 1922 г. са били пуснати вжв
вода още 50 рибарски парахода.
Освен вжзстановяване числеността, рибарския флот се е,
подобрил и по качеството си, като новите кораби са били от
jro-голям и по-усжвжршенствуван тип. Вжв Франция, например,
през 1921 г. са били пуснати на вода параходи „Отечество"
и „Жюл- Елби," които за сега са най-големите рибарски ко
раби в света.
• , . . ' . ' .
.
Пжрвия е предназначен за лова покрай. Ню-Фаундленда
и има водоизмещение 1728 тона. Кораба може да вземе за
пас от вжглища до 500 тона и д а развие с помощта на свои-;
те машини (800 к. сили) ход около 11 мили в час. Понеже той
е нагоден за лова на треската, която се консервира още на
местото на лова то хамбарите му могат да поберат още и
300 тона сол.
Втория е предназначен за лова покрай бреговете на Аф
рика и за пренасянето на уловената риба в пресно сжстояние.
Той има водоизмещение 1300 тона и притежава. специални
хладилни инсталации, които могат да поберат едновременно
5000 санджка с риба, всеки един от по 25 кгр.
Няколко кораби от сжщия тип ще се спуснат на 'вода,
през 1922 год.
2. Рибарските параходи извжршват лова с помощта на.
вждици, мрежи и трали. С вждиците се лови предимно трес
ката, като за целта ;вждиците се спущат в джлбочините, кждето тя се намира. Всеки кораб притежава обикновено до
80—100000, такива. С мрежите се лови карагйоза, като при
лова мрежата, се простира под повжрхността на водата и по
такжв начин се образува стена, която прегражда пжтя на ри
бата; мрежата има джлжина до 4'/а километра. С трал се.
ловят всичките риби, които живеят по джното или около него;
той се прилага с успех и за лова на свободно плаващи риби,
както карагйоза. скумрия и др. Поради своята универсалност,а сжщо и интенсивността на ловидбата,. трала е найфазпространения уред в сжвремения морски риболов.
•
• .
Уредите от тралния тим сжстоят -от една доста * голема
коническа торба и две крила сжщо от мрежа, която според
вида на трала, са по-джлги или по-кжси. Уредите се теглятпо джното или над него, като при това се сжбира рибата,
която се среща пред торбата нли помежду крилата. Истин
ския трал, с който извжршват лова рибарските параходи,' се
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подджржа отворен с помощта-на специални плочки, прика
чени кжм края на крилата, които плочки при хода на кораба
се разделят от сжпротивлението на водата й разтварят ус
тието на трала.
При движението си траловидните уреди оказват големо
сопротивление и затова размерите пм'не могат да се увели
чават, без да се накжрни при това правилното съотношение
между големината на уреда ,респ, отвора и силата на маши-''
ната. R това пжк увеличение е много важно, защото количе
ството' на уловената риба зависи главно от размера на вод
ния слой, който се процежда чрез уреда.
.
З а ' д а се намали това сопротивление френския консул
в Швеция Лорен е предложил да се заместят ситните мре
жени крила с телени такива, които да имат очи по -1 метр.
Такива очи, макар и.да са големи, при движението с бжрзи
на около 5—б мили в час стават практически непроницаеми,.
тжй като рибата дотолкова се плаши от теченията, които се
образуват около трала, че не може да излезе навжн. Лореновия трал може да работи даже при силно вжлнение или
течение и изисква много по-малка сила на машината. Опитчте,
които са били произведени, през 1921 г. в Швеция, са дали
отлични резултати.
* Сжщия принцип е в основа на друго видоизменение на тра
ла; предложено през 1921 г. от г-да Виниерон и Дал вжв Фран
ция. В този тип на трала плочките не се прикачат направо
кжм крилата, а кжм вжжетата и то на разстояние 100 метра
от всеко кжсо крило. По такжв начин мрежените крила се
заместват с вжжетата, които при движението си дигат облаци
от тиня, а това пжк плаши рибата и тя се вижда принудена
да бяга навжтре.в торбата. Това значително* намалява сжпротивлннието, като сжщевременно увеличава пространството,обградено от уреда. Опитите произведени в Франция с такжв
трал са дали удивителни разултати, така напр. при лова в
един и сжщ район с трал от стария тип е уловено за 11 дена
15200 кгр., а с новия тип —; за 9 дена 22700 кгр.
'
Третото видоизменение на трала, предложено- през сжщата 1921 г. от Германския инженер Ертц, не' променява кон-•
струкцията на целия прал, а засега само плочите, на които
се дава сгжната форма. Макар че промената е много малка,
все пак от опитите направени в Германия е излезло, че при
сжщата бжрзина на хода и силата на машината сгжнатите
плочки отварят устието на трала на 30—35V0 повече откол
кото правите плочки. Този тип на трала.се прилага вече за
лов от неколко големи Германски рибарски компании.
3. Вжвеждането на механическите двигатели по р и 
барските кораби, значително е намалило траянието на експе—
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дициите и изобщо е улеснило извжршването на лова, обаче
сжщевременно то е предизвикало и допжлнителни разходи за
горивни и др. материали. Тия разноски са доста големи, по
неже рибите не винаги се намират на едно и сжщо место,
и затова требва предварително да се тжрсят из морето. Порано това се е извжрщвало от всеки кораб по отделно, но
през 1921 год. Швеция пжрва се е опитала да се координират
усилията, като е отделила за целта един особен джржавен
кораб „Скагерак," който е бил снабден с опитни рибарски
'уреди и безжичен телеграф, Ц непроджлжително време „Ска
герак" е сполучил да намери големи стада карагйози, за кое
т о веднага е телеграфирал на всички рибарски пристанища.
Рибарските кораби, които са пристигнали на посоченото ме
сто, са уловили за неколко дена карагйоз 3,000,000 кгр. т. е.
повече от 50°/о от целия годишен лов на карагйоза.
Сполучливия Шведски опит е накарал Норвежкото пра
вителство, да стжпи на сжщия пжт и през м. ноемврий 1921
год. то е изпратило в морето три разузнавателни парахода и
един моторен ветроход; резултатите не са били още ^пуб
ликувани.
Почти сжщевременно вжв Франция е бил направен опит1
да се приложат за целта дирижабли и аероплани. Д-р Хелд,
директор на биологическата станция в Булон-сюр-мер, който
е бил пилото-наблюдател, разправя, че рибните стада се забелезват и се разпознават по видовете си от височина до
1500 м? Според мнението на г-на Хелд авиацията ще подпо
могне извжнредно много иа риболова, понеже, вследствие го'лемата бжрзина и височина на хвжрчението, огромни про
странства могат да се изследват в едно кжсо време. За пжрво ориентирване в посоките, по които требва да се тжрси
рибата, могат'да послужат делфини и морски птици, които
. се сжбират тжкмо там, кждето има рибни стада. .
'4. Изместването на малките рибарски кораби от по-го
леми и то предимно от параходи е предизвикало концентри
рането на рибарските предприятия по такива .пристанища,
'които са :достатжчно големи и нагодени за бжрзо разтовар
ване, а сжщо са свжрзани чрез железно-пжтни линии и кон
сумативните центрове на страната. Отначало рибата се е раз
товарвала на общия кей, заедно с други стоки, обаче по-после,
а именно след вжвежданието на трала, който доставя големи
количества риба за консумация в пресно сжстояние, е станало
нужда да се построят и специални рибарски пристанища.
v•'», -иГлавните рибарски пристанища и количеството* риба,
което е било разтоварено от тех (през 1912 г.) се вижда от
-следната таблица::
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Название на
пристанищ.

'
|

Количество на
разтов. риба

АНГЛИЯ
Гримсби

117000000 кгр.

Ярмут-

112100000 „

Аберден

102500000 „

Ловестов ' 100000000 .„
ГЕРМАНИЯ
. Гесгемюнде 46980000
Хамбург
22685000
Алтона
18860000
Куксхафен
12373000
Хул 80000000
Лервич '
61600СЮ0
Флетвут
40200000

Название на
пристанищ.

Петерхайт
Фразбург

Количество на
разтов. риба .

, 36000000 „
36000000 „

ХОЛАНДИЯ.
Юмюйден
52500000 кгр.
.Норденган
11460000 ,
Бремерхафен 7810000 „

кгр.
ФРАНЦИЯ
„
Булон
46387000
„\
Фекамп
18329000
„
, С Мало
12565
„
Лориан
9925000
„
Ла Рошел
8064000
„
Аркашон
6843000
•

кгр.
„
„.
„
„
,

Едно от най-добре уредените рибарски пристанища е то
ва в Гесгемюнде (Германия). Пристанището се намира поме
жду стария бряг на река В,езер >и наново построения кей. Ба
сейна сжщо има джлжина около 1500 м. при средна широ
чина 70 м. На брега на Везер се намират складове за горив
ни материали и лед, а сжщо и различни фабрични инстала
ции: за консерви, за лед, за рибно брашно и т. н. На отсре
щната страна, по джлжината на кея и на разстояние 3 м. от
борта, се простира цела верига От здания, кждето се извжршва продажба на рибата. Зад тек се намират складове за
запазване и опаковане на рибата. Още по-назад и сжщо по—
целата джлжина на кея минава ж. п. линия с гарата, коятосе намира приблизително по средата на кея. В началото на
кея са разположени: ресторант, поща, телефон, обикновен и
безжичен телеграф; последния служи за сношаване с кораби
те, които са още в морето. Пристанището притежава и ра
ботилница за извжршването на малки ремонти по корабите.
Разтоварването на рибата става с помощта на електричество..
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Пристанището е било построено за сметка на Пруската
джржава и е струвало 15,000,000 марки. Сега то се преустро
ява наново, като се образува нов басейн 6V2 пжти по-голем
от стария, който в последствие ще служи за вход и ще се
шлюсира. За целта са ч били вече отпустнати през 1922 год.
:22.000,000 марки и през. 1921 год. 1б8,000'000 марки.
5. Разтоварената в пристанището пресна риба веднага
се изпраща с железницата по назначението си. За пренася
нето й служат специални вагони с двойни стени или други
, приспособления предпазващи рибата от топлината. Какви гри
жи се полагат за най-бжрзия транспорт на рибата ' ясно се
вижда от случая, описан в едно'Френско списание: тренжт
на Лнглййския крал е бил заджржан на една малка|гара, аамо з а ' д а се пропустив трена с пресна риба. Вжпреки всич
ките' мерки, които се вземат за по-бжрзо пренасяне на пресната риба, тя не би могла да изджржи джлго пжтуване от
местото на лова до консумативните дентрове, ако не би се
прилагало искуственото й охладяване.
-..-.•_'
Обикновенно още на борта на кораба "рибата, която се
предназначава з а консумацията в пресно сжстояния, се опа
кова в санджци с лед, които се слагат в хамбарите на кораба.
Понякога леда се замества с искуствен сняг, направен от ле
да, който по-тесно облепва рибата им предпазва от тласжците на кораба. Обаче, в обикновения хамбар леда и снега
доста бжрже започват да се топят, катов при това се образу
ва течност смесена с лигави вещества и кржвта на рибата,
крито способстдуват за развитие на микробите. Затова нови
те рибарски параходи, предназначени за джлги експедиции,
притежават' малки хладилни машини, които подджржат в хам^
бара температура около—1°, което е достатжчно за предпаз
ването леда от топение.'
«..
Г
''•••.••
След разтоварването»в пристанището, рибата наново се
опакова, като стария лед се сменява, а рибата се обвива в
специална хартия, която я предпазва от преко докосване до
леда. Охладената риба може да се запази 20-:25 дни без да
се изгуби вкуса на пресната риба. Вжзможно е, че охладяването ще даде още по-добри разултати, ако се приложи леда
от морската вода, приготвен през 1921 г. от французския ин
женер. Сожи (темпервтура на топението —б"). Поне научноприложното бюро . за риболова в Франция се е изказало в
смисжл, че леда от морската вода има големи предимства в
сравнение с обикновения, лед и че той вероятно ще изиграе
.една голема рол в рибната тжрговия.
: *. г •:. <?•.'• ч
Други начин за запазването на рибата, чрез замржзва-^
нето й до температура по-ниска от 5°, не е" могжл да си на-,
гмери колкото годе широко разпространение в; Европа, макар

че той • се прилага в Сев. Америка и. Канада и то в много
голем мащаб. Обаче и в това отношение през последните
години е била направена голема крачка напред, като в Янгглия, сега се построява специална инсталация за замразява
нето на рибата по система Пике и Харди, с годишно произ
водство до 20,000,000 кгр. След замразяването рибата може
да се запази за 10—11 месеца. Сжвремения риболов изпол
зува в най-широк мащаб всички средства, които му дава тех
никата. Такава" индустриализация на*лова е предизвикала го
леми промени в икономическите отношения, като малките за
наятчийски риболовни стопанства се изместват от по-едрите'
капиталистични предприятия. Тия последни придобиват все
по-големо и по-големо значение за народното стопанство, за-.
това някои джржави ги насжрдчават И подпомагат и то. осо
бено с цел да могат те да изджржат по-лесно международ
ната конкуренция. Вжв Франция, напр., са учредени специал
ни премии за обзавеждането на кораба и за лов. Премиите
за обзавеждането на кораба сесжстоят от парични помощи,
които се разпределят пропорционално броя на риболовците
в един кораб. Ловните премии се разпределят пропорционал
но на количеството на риба, която е била изнесена в стран
ство Или 1олониите. За период около 50 години е било из
платено премии средно по 3,000,000 фр. годишно, като през
1910 год. сумата е достигнала 6,231,000 фр. В Германия за
насжрдчаването на морския-риболов сжщо са били отпускани
всяка година от 350—400,000 марки. В другите джржави по
мощта е била -давана, ако не периодически, то поне през
време на особенно тежки кризи; така напр.: в Норвегия през
време на войната правителството е откупило всичката риба,
която не е могла да се пласира в странство, а през 1921 г.
е била отпуснала парична помощ на сума 10,000,000 крони.
•'•••••. Сжщевременно джржавата подпомага и на своите риба: ри, които постепенно преминават от самостоятелни занаятчии
в^работници, експлоатирани от капиталистично стопанство. Вжв
Франция за целта е учреден специален взаимен морски кре
дит, който се" отпуща на отделни рибари или кооперации за
построяване и купуване кораби, набавяне на морски и рибо
ловни инструменти* облекло, храна и т. н.
Освен преката парична помощ,-западно европейския
морски риболов се ползува и с други косвени облаги, а имецо джржавата намалява таксите за. пренасянето на риба, насжрдчава консервната индустрия чрез премахването на ми
тото на сол и др. материали и j . н.
• '
,? : ; Вземат се сжщо мерки и за увеличение консумацията на
•морската риба вжтре в страната. Така напр.: в Германия джр
жавата *е наредила войниците, да се хранят не само с месо, но
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и с риба, а дружеството на германските' риболовци от своя
страна е развило голяма агитация между населението, като
посредством брошури, плакарди. и лекции е пропагандирало
идеята за храненето с риба. Деятелността на дружеството
особено се е засилила след войната, когато международния
товарообмен е намалял поради разликата на валутата. За
сега Германското дружество за консумация на р'ибата се сжстои от 1295 клона, които групират около себе си 2,000.000
семейства или общо до 10,000,000 клиента. Това дружество е
уредило навсекжде в Германия безплатни образцови кухни. В
такива кухни се сжбират всички желающи да се запознаят с
начина на приготвяне на рибата за храна. Рибата се донася
от склада оше опакована и там се отваря, изчиства се и се
готви. При това се обяснява на присжтствующите, по какви
имено признаци
може да се разпознае сжвжршено пресната
риба. След 1}/г—2 часа рибата е вече готова и всека от при
сжтствующите -жени получава 1 порция от рибата, която е
била приготвена пред нейните очи.
7. Сложните технически средства, с които работи мор
ския риболов и необходимостта да се извжршват далечни* пжтувания, са променили и. изискванията, които се прилагат кжм
всички, желающи да станат рибари. При това се е оказало,
че традиционното обучаване, което са получавали рибарите
и което напжлно е отговаряло на условията на стария рибо
лов, за сега вече не е достатжчно. Това е накарало да се
помисли за специално обучение на бждащите рибари, а сжщо и за допжлнителни курсове за по-стари такива. Третирай
ки вжпроса, Английското управление за обучаване е дошло
до заключение, че тряба да се уредят: 1) училища за вжзрастни рибари, кждето да има по-малко теоретични а по-ве~
че практични предмети. Тия училища тряба да бждат отво
рени през целата година, за да могат рибарите да ги посе
щават, когато само имат вжзможност й 2) училища за деца
от 12—15 години сжс систематически курсове. Програмата на
училищата се сжстои от навигационни предмети, кратжк курс
по биология и пжтиология, а сжщо от кратки сведения за
миграциите и географическою разпределение на рибите. Кжм
края на 1914 година в'Англия са били уредени 41 училища,.
от които някои са имали до 600 ученици. Такива училища,
сжществуват и в други джржави.
.
.
8) Новия начин на стопанисването в риболова, изисква
и много по-точни данни,, както за количеството и распределението на рибата, тжй сжщо и за другите особности на
нейния живот. Именно това е дало нов тласжк за; из^чване
на морето и приложена цел, с която задача са били натоварени специални научни учреждения.-Понеже Северното море
е служило като. риболовен терен за неколко джржави, то ес-

тествено е, че вжпрос за сжвместното му изучване е бил гтодигнат най-напред. За целта е била образувана специална ко
мисия от учени представители на Англия, Белгия, Германия,
Холандия, Дания, Норвегия, Швеция, Русия и Северна Аме
рика, която комисия, освен проучването на общото положе"нйе, е нареждала, кои от джржавите с кой специален вжпрос
трябва да се занимават. След присжединяването на Франция,
което е станало през 1921 год., деятелността на комисията се
е разпространила и на Лтлантический океан. Резюмирайки
данните, добити от комисията, проф. Еренбаум казв«: „сЪга ние знаем живота на морските риби много по-добре, подетайлно и по-точно, отколкото живота на рибите живущи в
сладките води". Като един от най-важните резултати от ра
ботата на комисията Еренбаум смята установяването на фак
та, че морето не е неизчерпаемо богато с риба и че само
по-плитките ме4ста до джлбочините около 200 метра, образу
ват истински и единствен терен за изобилен риболов. Даже
свободно плаващите, риби, като карагйоз, скумрия и др. фак
тически липсват в открит океан и само в твжрде ограничен
размер могат да преминават от един плитжк район в други,
както напр. от Исландия в Северното море и обратно.
В свржзка с такива резултати, естествено е, изникнал
вжпрос за вжзможността на изтощаването на известни райони
от прекалена ловидба. Тоз вжпрос е получил утвжрдителен
отговор, понеже е било. доказано сжвжршено точно, че пре
ди войната • количеството и размерите на някои риби в Се
верното море са започнали да се намаляват и че само прекжсването на лова през време на войната е могло да подо
бри положението.
За да се отбегне по-нататжшното изтощаване на риб
ните запаси в Северното море, международната комисия е
предложила през 1921 год. ред.мерки, които се сжстоят в
забраняване лова в известни райони и през определени се
зони на годината, а сжщо в s преселването на малките риби
от един район в други.
••-•
ф
За изучването на научно-приложните вжпроси почти
всички западно-европейски джржави разполагат с крайбреж
ни хидро-биологически станции и с един или няколко кораба
за експедиции по морето. В някои'джржави има и специал
но физико-химически станции, кждето се извжршват анализи
на рибните продукти, а сжщо и на материалите, които се
прилагат за риболовни цели — сол, памук, бои за мрежи и
т. н, Освен такива в Германия сжществува още едно специ
ално учреждение, а имено института за морския риболов (от
крит през 1920 год. вТестемюнде), който има за цел да се
изучват от научна гледна точка всичките вжпроси, които из
никват при извжршването на морския лор.
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Славяне
Големото значение на морето за стопанския културен живот' на човэчеството води началото си от времето, когато чо
века "напразил пжрвите крачки по неговите безкрайни про
странства. Заедно с растежа на пространствата за преодоля
ване морската стихия и растояния е расло и значението на
морето, като пжт.като бжрз и сигурен проводник на живота
и днес вече като негов главен нерв.
В историята на народите са познати много' спречквания
и борби за обладаване морето. Най-голямата борба, по
следната война, е най-големия показател, че владението на
морето крие в себе си основата и условията за културния и
материален напреджк на отделните народи. Неразбирането
пжк на това значение й неговото занемаряване е водило след
себе си джлговременна несгода и нещастие. Ужасите на све
товната война и европейския глад ясно посочиха на най-широхите народни маси, какво е значението на морето за всеки
дневната необходимост и подготвиха развитието на морското
сжзнание.
От всички европейски народи славяните са останали най- ,
назад в познаване, и използуване преките и косвени богат
ства и значението на народната сигурност, които дава владе
нието на морето, затова и малко са се борили заради него
вото обладаване.
В борбите^на народите славяните имат своя голям дял
не по-малко от тоя на другите нарови. В историята на тия
борби славяните са проявили по-голяма животоспособност, от
колкото другите европейски народи. Последните не са бивали
под джлготрайни политически робства при такива условия,
както славяните: от една страна оградени от чужди племена
с по-силен напредничав дух, които народи са насочвали свои
те усилия срещу тях радикално от всички страни и вжв всички
времена, от друга страна в сжщото време са били захласнати
вжв вжтрешни разпри и взаимно унищожение, а от трета
страна са нямали и сега още нямат географическите преиму.щества-на народите от Велихобританските острови или на на
родите населяващи _ европейските полуострови — краищници.
Отделни славянски "племена като чехите, които са наброявали
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€ милиона преди 30-годишната война, след нея останали само
500 хиляди души; бждгарите и сжрбите почти бяха заличени
от политическата и етнографическа карта на света, а днес
благодарение на особените,и чудотворни особености на соб
ствена живучест и благодарение на джлбоко открити вжтрешни народности залежи се пробуждат и, след един сравнител
но кжс период, наново се нареждат сжс самостоятелните твор
чески народи.
,
Всесветската война се свжрши с прогласяване полити
ческата независимост на няколко славянски народи.
Границите им така се начертаха, че в общо - световна.
смисжл взето — славяните ще бждат в икономическа зависи
мост от техните по-напреднали сжседи, сжщите които сжставиха мирните договори и които начертаха политическите им
граници. Там пжк, гдето останаха условия за сжвместно сла
вянско участие в световното стопанство, липсва широкото раз
биране на общите интереси. Поради джлбоки расови особе
ности, липсва сговор за сжвместна работа, обстоятелства до
бре познати, които са взети пред. вид при геометрическия на
чин, по който се устроиха джржавните постройки на новооб
разуваните славянски „суверенитети." С други думи уверено
се е разчитало на .твжрдините на вжтрешните подмоли вжв
славянското море, тжй пагубно иззидани и подкрепени от са
мите нас.
• ' • •
Вжн от горните сжображения у славяните сжществува и
наслоеното през вековете непознаване морето и неговито ве
лико значение за общуване с целия свят и с целия живот,
което обстоятелство е довело до сжответния резултат — от
далечеността от морето.
След най-големата война на човечеството се появиха при
знаци, че всички славяни са прозрели и искат да познаят зна
чението на морето и неочаквано почнаха да проявяват стремеж
кжм него. В Чехия, Полша, Югославия и у нас са образуваха
всенародни училища за проповедване ..обич, познаване-и из
ползуване морето вжв всичките прояви и форми. Това са об
разуваните в Полша Liga Zeglugi Polskiej, .в „Чехославянско
Морско Сдружение." Namorni Spolcnost Cesko-SIovenska в Юго
славия Dubrovnicka Matica^ и в Бжлгария „Бжлгарски Наро
ден Морски Сговор."
•
От особено значение е обстоятелството, че на всякжде
тия всенародни културно-икономически организации са изник
нали изключително по собственно побуждение и без да имат
ни най малката общност в зараждането си. Джлбокото .и ха
рактерно за славяните чувство на самосжхранение и трайните
елементи на животоспособност еднакво за всички, по отделно
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за всеки народ, са подсказали образуването на тия всенародни будилници на морското сжзнание.
Целите на всичките новообразувани морски сдружения
т а сходни, а именно: да сдружат моряците и тия, които се ин
тересуват от морското дело, да пробудят' и развият у народа
познания и любов кжм морето и др.
Организациите са в надалото на своя живот, но техното
бж,рзо развитие показва, че появяването им е навременно и
народите ясно чувстват нужда от познания, стремежи и ра
бота в насоките, които сдруженията са- поставили;
•.'•.•
Остава водачите на «ултурния, стопанския и политически
живот на славянските народи да се проникнат от т и я нови
задачи на джлга си и на време и с похватност да го изпжл.
нят. Сдруженията са в услугата им. ••_•'
••ч > • •
Дано тази знаменателна славянска общност в зародило
то се: стремление кжм морето й морската идея, липсата на
която до сега е била еднакво гибелна за всички славяни, по
служи и допринесе кжм великата идея за славянско едине
ние и сговор. '
"
'

Бждашето развитие на страната
ни е неразривно свжрзано с морето, бреговете на което ни гарантйрат изхода кжм всемирните
центрове, кждето ше се кове, на
икономическото сжстезание, бж1 ; дащето на нацията ни.
i
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Значението на търговския флот.
(из сп. „Бандера Попска")

Тжрговията винаги е била и ще остане един от най-го^лемите фактори на свата. Тя е • двигателя на целия прогрес,
защото само взаимната обмена, на това което дава природата
и което твори човешкия разум, довежда до нови придобивки.
Старите културни джржави: Сирия, Финикия, Картаген,
Гжрция и Рим, са се прочули вжн от границите си както с
политическата, си мощ, така и с тжрговията си. От тук може
да се констатира паралелността на политическото и тжрговско развитие с културното такова.
Испания, през време на процжфтяването на своята тжрговска мощ, е имала еж до и висока култура и артистична умствзност. Аксиомата на сжразмерността между развитието на
тжрговията и това на културата, която изпжква през цела ре
дица векове е призната от всички цивилизовани страни. Сжвременните правителства, не само че покровителствуват оте
чествената си тжрговия, но силно я поощряват и даже сами
те, вземат инициативата за откриването на нови нейни клонове.
Един от най-главните двигатели на тжрговията са пре
возните средства. Без истинско добре организиран превоз,
тжрговията не само че не може правилно да се развива, но
просто е застрашена в своетЪ сжществуване.
Затова вжпроса за сжздаване и поджржане на отговоряща висота на превозните средства е вжпрос от пжрвостепенна важност за джржавата.
Нашето отечество, лишено за един и полозина век от
самостоятелност, отдавна изтикано от морските брегове, е
могло да развие едностранчиво своите пжтища за ежобщение, а именно вжтре в страната само; иначе казано, Полша
не е могла да сжздаде това, което е принесло на всички джр
жави през всички времена полза и е помагало за общото им
развитие.
' •
. . , . ' • •
.
Нашето отечество не е имало своя собствена флота, а
само зачатжци на такива и то за жалост кратковременни. Не
'е притежавала това, което в старите времена е развивало ко
лонизацията и което в сегашните времена засилва и обога
тява джржавата.
През последните векове силата и богатствата на Лнглия
са били резултат от притежанието на огромен морски флот,
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който нито по численост, нито по' качество е бил достигнат
от другите джржави. Този флот е, отжпкал пжтя на англий
ската тжрговия и й осигорил пжрво място в света.
Силата и значението на флота и морската тжрговия до
бре е разбрала Германия. Постоянно и бжрже увеличаващия
се немски флот, усилено е отжпкал пжтя на немската тжр
говия и германските стоки^ все повече наводняваха света, а
особенно източните страни.
.
*• До момента на Версайлския договор, Германия, по ко
личество, на тжрговския флот, е заемала място веднага след
Англия и Северна Америка и наверно би отишла по напред
в това отношение, ако бяха се задоволили само с тжрговска
политика, неподкрепвайки я с брутален милитаризжм.
В пжрвите години на последната война, всесветския тжрговски флот се е представлявал в следните цифри: .
Англия
11353 кораба 21,274,068 тона
Америка
3,249
5,892,639
п
п
Германия
2,166
4,706,027
п
п
Норвегия
2,174
2,529,181
и
»
Франция
1,539
2,285,728
»
п
Япония
1,155
1,826,068 »
»
Италия
1,177
1,736,545
»
Холандия
809
1,522,547
».
»,
Швеция •; .
1,462
1,122,883
п
п
Русия
1,256
1,051,762
п
п
Астро-Унгари*i 433
1,018,210
п'
п
Гжрция
,510
908,725
»
п
;
Испания '
642
899,204
п
Дания
835
854,996
»
»
Бразилия .
443
317,414
п
п
Белгия
164
276,427
п :
Аржентина .
317
222,533
п
1
Турция
'••••
-212 ^ п /
133162
»
Чили
126
.128,592
»»,
п
Португалия
206
' 122",126
tt'
Китай
81
98,079
»
» .
Румжния '',"• " , 3 4
54,603
** .
п
Перу
66
53,749
»
.
Урагвай
52
47,740
и.
»
Мексика ;
52
•42,682
п
Куба ' •
48;
37,882
п
Сиам
10
11,464 : п
п
Черногория
23, п
5,704
п
Бжлгария
- 14 . »< - N 5,400
», '
Венецуела
18
; 5,221
м
п
'№

1»

№

.
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Ако се взрем в данните на предищните години, то ще,
видим, че всяка джржава е имала тзнденцията да увеличи
флота си и това увеличение яа 10 години е дало:
за Перу
Ромжния
п
» Гжрция
» Холандия ,
» Япония
п Аржентина
„ Бразилия
„ Австрия
„ Белгия
п Мексико Л

158%
138% 113%
111%
82%
81%
'68%
'
61%
60%
57% '

за Норвегия
37%
36%
» Америка
Италия
34%
31%
п Франция
Швеция
•31%
п
Дания
29%
Германия
23%
п
п
Португалия 2 1 %
п Англия
20%
Русия
15%
и
tt

II

ч

Според горе поменатите причини, нашето отечество, за
жалост, не фигурира в приведените таблици. Полския флаг
не е можал да се показва в никое море по причина изхвжрлянето на Полша из листата на самостоятелните джржави, а
полското мореплаване не е имало поле за развитие по при
чина на нямане полско морско крайбрежие.
Сжществующата в Балтийско море, в началото на сред
ните векове полска флота, е трябвало сжвжршенно да изчез
не по причина отнемането на полските морски покрайнини.
Днес, когато нашите стремления да получим обратно
морския си бряг станаха факт свжршен, полската идея трябва
да бжде: сяздаване на собствен тжрговски ф*от.
Ако желаем и нашето отечество да влезе в редицата на
силните и свободни джржави, то трябва непременно да при
тежава собствен тжрговсци флот. Без такжв флот Полша не
ще има пжлна независимост, за която толкова поколения са
се борили.
Но по пжтя за сжздаване собствен тжрговски флот, Пол
ша, уви, до сега не е отишла много далече.
Знаем, че в пжлно притежание Полша е имала много
малко параходи, като: „Krakow" с 300 тона вместимост, прина
длежащ на дружеството „Сармацин", финансирано от Лвовските банки; двата парахода на братя Рилски — „Полония" —1500
тона и собствения на Америка — „Мазовия"-,— 600 тона.
Причините за това сжсгояние на работата лежат, в лип
сата на частна инициатива, почиващата вжрху специални поз
нания, в страха пред ангажиране на капитали, в липса на
свободна чужда валута, без която, по причина на главолом
ното падане курса на нашата марка, чеможе нито да се ку
пят, нито да се наемат параходи.

^0
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За смекчаване на това депо се сжздават дружества па
раходни с участието на чужди капитали или под чужд флагСега вече функционира Полско-акериканско параходно
д-во, което притежава 6 (шест) океански параходи с обща
вместимост 46,000 тона. На чело на това д-во стоят поляците
и капиталите повечето са полски, понеже притежателите на
облигациите са преимуществено американски поляци, флага,
обаче, под който плуват тия параходи, до момента на тяхното.
изтшащане с полски капитали, ще бжде не полски, а аме
рикански.
Освен това е" бил утвърден от правителството, устава,на
Полско-француското параходно д-во, което купува два парахода,
които ще плават между Данциг*? и • Франция. Тези параходи
ще плават вече под полско знаме. •
.' .>'•-.
Сжщо се образува Полеко английско параходно д-во, уста
ва на което е бил даден за утвърждение на консорциума на
най-сериозните варшавски банки. Тёзи параходи сжщо ще
пжтуват под полско знаме..
Освен това, обжрнало се е кжм нашето правителство с
молба за приемането му под полски флаг Руското транспорт
но д-во, което притежава 8 парахода, най-много отговорящи
на нуждите-по балтийските линии, а даже между Англия и
Франция. Това предложение още не е окончателно прието.
Това е всичко,. което притежава нашия тжрговски флот.
Много е малко и сжвсем иедостатжчно, за да можем да се
причислим кжм джржавите, които имат тжрговски флот. На
истина, че за сжздаване из един пжт на значителен флот не
можем даже и да мечтаем, не трябйа това даже и да не обез
куражава, защото никжде даже-и в напжлно морските джржави, не са изниквали иззеднаж големи флоти, но трябва ви
наги да помним, че само тогава ще бждем независима джржава напжлно, когато ще можем да задоволим всички наши
нужди, а значи и нуждите на вжншната тжрговия, сами сжс
собствени средства, не прибягвайки нито кжм чужди флагове,
нито кжм чужди капитали. Трябва да помним, че всичко, кое
то може да помогне за сжз"даване на собствен тжрговски
флот, ни осигурява не само материални изгоди, а е сжщо и
акт на самосжхранение, който н№ брани пред изгубване, на
пжлна народна самостоятелност;

Леон Поичевсни ( В а р ш а в а ) .

Възобновяването на германския тжрговски флот.
(из сп. „Бандера Полска").

Преди войната германския тжрговски флот по тонаж е
заемал второ место в света, отстжпвайки само единствено на
английския.
,
Сега по причина на Версайлския договор германския
флот е намален до минимум и в редицата на джржавите, кои
то притежават. тжрговечи флот, заема последно место, обаче
германското желание да превземат световните пазари не е
изчезнало.
'
• • "
..
Германците са се отжреили вече от вцепенението, в кое
то ги е тласнал позорно „ежеипателния" Версайлски договор.
С удвоена енергия са се заели те да лекуват раните, причи
нени им от решенията в договорите на- сжглашенските Джржави, с невероятна бжрзина германците вжзобновяват както
своята промишленост, такаг и тжрговията. Сега вече герман
ците поджржат оживени тжрговскй отношения с целия свят;
с неутралните страни, както и с тия, с които са водили за
клето четиригодишна война. Мирния труд в Германия се на
мира в пжлнотата си. Най-важната задача на германците сега
е вжзобновяването на тжрговския флот, без който мечтите за
превземането на световните пазари никога не биха се осъще
ствили. Германците, сжзнавайки необходимостта от притежа
нието на търговски фпот, са напрегнали в това направление
целата своя енергия и предприемчивост. Когато по-рано в
германските пристанища, а често и в чуждите такива, герман
ския флот е имал безспорно преобладание и спрямо него чу
ждите знамена скромно се представлявали, сега в германски-те пристанища cs виждат само чужди знамена. Големите всесветски германски пристанища, като Хамбург или Бремен, имат
много оживен изглед; оживява ги, обаче, не германското, а ан
глийското, американското или французкото знаме. Тжй напри
мер, в началото на септемврий 1920 год. в Хамбург морското
движение са поджржали преимуществено само чужди пара
ходи: 19 английски, 10 холандски, б американски, 6 норвежки,
5 француски, 4 белгийски, 3 дански, 3 шведски, 3 италиански,
2 японски, 1 португалски и 1 бразилски. Превзимането на гер
манските пристанища от чуждите параходни линии докарва
след себе си грамадни загуби за германския народ, неблаго-
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приято оформяване на платежния баланс, загуба на влияния
вжрху световните пазари. Германците, имайки пред вид това,са напрегнали целата своя енергия, с цел да раздвижат свои-,
те параходни линии. Вжзобновяването на извжнредно намале
ната германска флота изисква огромни капитали, които гер
манците не притежават. Трябваше, значи, да се опрат на чуж
ди кйпитали, които охотно са предложили големите капита
листи от Сжединэните ифти. Сега.се е осуществил широкооповестения в чуждата преса договор между, „Хамбург=гЛмефика—Линия (Нарад)" и сдружението „Harrimana" както меж
ду северно-германския лоид и United—Stetes—Mail—Steamship
Co. Проекта на договора почива вжрху взаимността и общата
работа. Сжджржанието на договора между „Нарад" и „Harri
mana" e било оповестено от директора на параходното уп
равление, адмирал Бензон. Добре е д а забележим, че усилията
за изкарване на добжр край, на американо-германските спора
зумения траят повече от година време, а инициатора на този
проек е Schipping Board. Пжрвите преговори са станали с
представителя* на „Hapag" г-н Сикел. Отначало; се е предпо
лагало да раздвижат няколко германски параходни линии, при
което се .е поставило условие, че параходите "ще плават подамериканско знаме и ще-се намират изцело под заповедитена американското адмиралтейство. Вжрху тази база не са мог
ли да дойдат до никакво споразумение преговарящите страни.
Според договора за вжзобновяването на герменския флот ще
обеме 50 Vo германски преди войната тонаж, и се е получило
сжгласие, че параходите построени с участие на американ
ските капитали, ще плават под германско знаме. Германците
се явяват в договора като сждружник, който Се ползва с ед
накви права. СУсвен това всеки от сждружниците има право
да упжлномощава за извжршване на някои услуги друго при
ятелско дружество,
'•.•'•;.
Договора се дели на две части. В .пжрвата част са из
ложени общите принципи и' условия, на които почива дого
вора, вжв втората част се разглежда изпжлнението на тия ус
ловия. В общата част се говори за уредбата на товарните -и
пасажерски линии, които ще сжединяват: а) Германия с; Сжединените щати и б) Германия с другите' страни и части на
света. Всички действия и интереси могат:да бждат извжршвани както от едната тжй и от другата страна. Агентурите ще;
бждат приемани чрез обмяна'от двамата сждружника. „Нарад"
ще представлява интересите на Сжединенитё Щати в Герма
ния, „Harrimana"-— интересите на „Нарад" в Сжединените
щати. С цел за взаимно пазене и контролиране всеки от сж
дружниците има право да основе специално бюро в страната
на сждружника си. Всяко от дружествата ще притежава свои:
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агенти в чуждите страни. Всички пристанища складове и др.
се дават на разположение на едната или на другата страна.
В случай на война между Сжединените Щати и Гер
мания или между една от страните и друга някоя джржава
са предвидени специални клаузи. Всички спорове ще бждат
уреждани от помирителни сждилища. Пжтнишкото движение
между • Германия и. Сжединените ЩаУи трябва да започне в
течение на една година. За тази цел* Американското" друже
ство ще построи параходи с общ тонаж 40,000 регистер-тона.
* Нарад и йма право да строи сам" параходи едва тогава ко
гато американското дружество свжрши строежа на, парахо
дите, чието количество и тонаж са предвидени в договора.
„Нарад" вжв време на строежа на параходите взема участие
като сжвещателна страна, служейки сжс своя опит в областта
на мореплаването и давайки на разположение своите техни
ци и инжинери. За товарното движение всяка от страните
има право да строи 50 Vo от тонажа, обаче ако „Нарад" не=
бжде в сжстояние да достави флот в тия размери, другата
страна може да прекрачи в споменатото в процента участие.
Цените на набйата определя за запад „Hapag'V за изток аме
риканското дружество, между германците и другите страни
може да сё уреди товарна параходна вржзка независимо от'
сжгласието на американското дружество. „Нарад" е заджлжен, обаче, да предложи на американското дружество учас
тие, което може да бжде от него прието или отхвжрлено.
Яко участието е общо, всяка от страните дава половината
тонаж. Това е в общи черти сжджржанието на договора склю
чен между две силни големи параходни дружества, чиято де
ятелност несжмнено ще оживи световното параходно движе
ние и ще сжбуди експанзивните апетити както на Германия
така и на Сжединените Щати. Sckipping Board който е присжтствувал при сключването на този договор и го е поджржал, считайки това сближение Германо-Американско, без сжмнение за едно, от средствата за засилване морското значе
ние на Сжединените Щати и за противопоставяне на мор
ската мощ на Англия. Това е нещо като. интермецо на бждащата конкурентна война между тези два мОрски колоса, в>
която борба застават днеска почти равни борци, що се от
нася до тонажа. Трябва, обаче, да забележим, че сжюза на
Американските моряци е издал протиз този договор остжр
протест', предупреждавайки, че проектирания договор ще
служи главно на германските интереси, давайки на герман
ците вжзможността да *вжзвжрнат старото положение зад
морската си тжрговия. Сжщо живо е протестирала против
този договор француската преса, е право виждайки в него
едно от средствата за утжпкване пжтя на Германия кжм зад-
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морските тжрговски пазари и господстване над световната
тжрговия. Благодарение на споразумението между „Нарад" и
Американското дружество, германските параходи ще се пол
зували сжс свобода на движение в Съединените Щати, с ко
ято параходите на другите страни няма да могат да се ползват.
В сегашните моменти стоим пред извжнредно важен
факт, който трябва да оценим с голяма точност. Тук в играта
влизат не само стопански фактори но и политически. Гер
манците, за които не отдавна се говореше, че са разбити й
смачкани, заживяват с бжрзина и с непредвидена от творци
те на Версайлския договор сигурност. Противоположността
на стопанските и политически интереси, които са се сжздали
след войната в сжглащенската среда, са дали на германците
вжзможността за привличане на приятели и покровители на
своите интереси от другата страна на фронта. Настжпва сто
панско зближение между Германия и Сжединените Щати и
се явява потребност за сжздаване на общност на интересите.
Не само се идва до сближение между „Нарад" и Harrimana
но сжщо между Norddeutcher Lloyd и United States Mail Ste
amship Co. : През октомврий месец това дружество започва
постояна комуникация сжс централна Бразиция. От по^малките параходни, германски линии едни се сжединяват помеж
ду си в сжюзи, други се сжединяват с неутрални дружества,
а трети пжк си служат с чужди тонаж и т. н. Така например:
Woermann Linie както Deutsch — Ostafrica — Linie се сже
диняват с „Hapag" и Hamburg — Bremer, Africa. Linie.; Гер
манското знаме става все по чест гостанин на океаните и
моретата сжбуждайки от сжн мечтите на Бисмарковците и
Вилхелмовците за германската мощ. И тжй „Hamburg—Sudamericanitshe Dampfschiffahrtgesellschaft" e почнало движението
по посока на Бразилия и Аржентина, германското параходно
дружество: „Kosmos" се сжобщава сжс западния ззлив на
южна Америка, a Hansa llinie с Индия Deutsche .Lewante-Linie представлява германското знаме в Средиземно море, а
германо-австралийското параходно дружество действа в сжюз с
холандското параходно дружество, изпращайки параходите си
в посока кжм Австралия и Холандска Индия. Най сетне тря
бва да забележим още, че пжрвия германски параход след
сключване на мира е бил изпратен от Ozean Linie, имаща за
седалище град Фленсбург, в Мексиканските пристанища, кждето според -хвалбите На германската преса, е бил поздра
вен с радост/Германците пишат обыкновенно за своето сто
панско положение в тжжен тон. Акомпанират на техните жал
би разни Кейнеси ! и Бойдени както това не отдавна е ста
вало вжв финансовата конференция в Брюксел. През това
време германците се вжзобновяват и вжзраждат! някогашни-
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те германски вжжделения започват,да се чуват, техното уча
стие в световното културно- движение сга,ва все по шумно,
влиянието им, при все че още е скрито, все по вече се разши
рява на изток и запад. Признаците за събуждането от сжн
на германския drang не сз за всички ясни, не всички ги забе
лязват. Бдителността на Победителките джржави, като че ли,
заспала и отслабнала, а на нейното «място се явява желание
за побратимяване, желание за сжздаване общност на култур
ни интереси, концепция за построяване на общ дом за духов
ните и стопански интереси • на всичките народи. Може би е .
близка минутата, когато разгласяващите тия високи въжде
ления'ще почват да разбират техната книжовност. Заблуж
дението ще сефазпржстнэ и погледа в действителността ще
стане болезнено неприятен.

. Самостоятелното използване на
водните пжтишата, повдига кул
турно народа, като то поставя в
пряко.и непосредствено сообще
ние с културните народи и прави
• тжрговските му сношения с де
лия свят напжлно свободни и не/
зависими. Нароца се явява сам на
мировите тжржиша пред всесветската конкуренция, за да изкове
на полето На международното ежстезание . с в о е т о благоденствие,
самостоятелност и култура.

Лейтенант Хайно фон-Хайгябург.

Прот^ннал с е ).
Целия ден се движихме под водата и бехме изразходвали
доста много електрически ток, тжй че трябваше твжрде джлго
да зареждаме, докато наполним нашата акумуляторна бате
рия. За през нощта. разчитах да се приближим, дбижейки се
под водата, колкото е вжзможно по-близо до Дарданелите,
за да може по тоя начин за утре през деня да скжсим пжтя
срещу течението под водата.
Положението, което ме очакваше,. беше приблизително
следното: устието на пролива се намираше в ржцете на ан
гличаните, те бяха вече успели да разбият и заемат двете ста
ри негови укрепления —. Кум-Кале и Седил-Бахжр. След де
санта на сжглашенците там бяха установени цеп ред англий
ски крепостни батареи* а при самия вход се поджржаше една
твжрде силна, стражава охрана.. Там, на едно доста кжсо и
тясно пространство непрекжснато сновеха миноносци й вжоржжени рибарски кораби.
'••/ ' И тжй, през нощта ний бжрзахме кжм входа в Дарда
нелите. На разсжмване, тжкмо пред един английски миненосец, който излизаше вероято на стража, сё потопихме-и проджлжихме пжтя си под водата! Отначало течението, беше до;
ста променливо и затруднително. t По-после, обач», когато то
стана по-правилно и можеше вече да се установи, че избра
ното направление, водеше приблизително кжм средата на про
ливаний се спуснахме: на двайсет метра джлбочинз. От две
те страни, по бреговете, нямаше, нищо забележително: отсре:
ща, на азиятския бряг—зеленина, гори, разработени полета,
а на Галиполския — точно отбратното -— диви, разкжсанй,
нарязани и набраздени височини,- Още отдалеч, преди да се потопим, се чуваше -слабото
бржмчене на гжрмежите. Постепенно, с приближаването ни,
те ставаха все по-ясни: вече сжвсем отчетливо се различава
ше глухия трясжк;на тежките орждия и острото свирене на
леката артилерия. Един, сивозеленикав ' облак, като, някаква
гжста мжгла висеше : над височините. Вероятно, се готвеше
ново настжпление. Впрочем, занеговия изход нямаше какво
да се страхуваме.
.*\ Откжслек.от книжката .Подводник срещу "подводник".—днсв: ик на
лейт. X. фон Хаймбург, командир на гермай. подводник през голямата война
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Точно пред нас кръстосваха няколко жалки и по вжнкашност невероятно мржсни рибарски кораби, които можеvxa да ни бждат твжрде неприятни сжс своите орждия. Вжпреки това, обаче, аз спокойно заповедах да вдигнат море•хледа *), вероятността да ни* забележат беше сжвжршено ис
ключена. "Водата леко се вжлнуваше и тжй силно бляскаше
от ;слжнцето, чз мжчно можеше да се вижда и човек требва
ше да си затваря очите.. Нека •• дриплювците ни тжрсят кол-,
кото щат! Само по една дяволска случайност те биха могли
да забележат едва почазващия сз над водата вжрх на море.гледната тржба. Никакви големи кораби не се виждаха, те ле
жаха в Мудроския залив, грижливо прикрити зад цел пояс от
мрежи. Сжвсем не е такова действителното назначение на го
лемите бойни кораби, но нали затова и сжществуват различ
ни вжзгледи! И като че ли за компенсация на тяхното без
действие,. цялата околност гжмжешё от болнични кораби. Не
ще да е твжрде спокойно на брега!
Ний знаехме, ,це англичаните са поставили и от лево'и
от десно на нашия4'пжт цял ред мрежи; непосредствено зад
които пжк идваше турското минно заграждание, през което
сжщо тжй Трябваше да преминем, и което се надявахме да
извжршйм благополучно, плавайки на по-голяма джлбочина
и минавайки под мините. Но още по-неприятна беше неиз
вестността, — дали охраняващите входа кораби влачеха след
, себе си тжрсачни вжжета и прибори за залавяне всеки под
водник, който ще влезе в пролива. Интереса кжм това пре
живяване бе силно напрегнат и то бе твжрде забавно, но то
най-малко означаваше една сигурност за живота.
'
ч,
В пет и половина часа сутринта бехме се потопили под
водата. До осем часа ний спокойно проплавахме едно доста
голямо разстояние. и успяхме да закусим с всички вжзможни
удобства. В осем и половина часа аз исках да се приближа
кжм повжрхноста, обаче моя навигационен офицер смяташе,
че курса ни е сжвжршено правилен и че следователно мо
жехме необезпокоявани да проджлжим пжтя си. Сжгласих се,
обаче само за още половин час; в девет часа аз вече не мо
жах да се стжрпя. Бяхме точно на. дванайсет метра джлбо
чина, когато заповядах да вдигнат морегледа. В сжщата ми.нута — още. вжрха на морегледната тржба не беше достиг. нал повжрхността -.- изведнаж едно скжрцане, хрущене, дра
щене по левата стена, като че ли закачихме нещо . . . за една
секунда изглеждаше ударите на сжрдцето -като да бяха спре
ли .... хиляди мисли и вжзможности, сжс светкавична бжрзина
' • • ' * ) Мореглед-перископ, уред с помощта па който подводникжт плавайки
дод водата може да наблюдава повжрхността около себе си.
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минаваха и несвжрзано се преплитаха в ума ми . . . в след
ния миг аз бях на морегледа и погледнах през призмата . . .
Резка, като с линия теглена, минаваше напреки през стжклото една тжнка, черна черта . . .Стоманено вжже! . . . Ний
стояхме в мрежа! . . .
;• : . , . - . ' . " '
'
Побжрзах кжм кулата, погледнах през прозорчетата и
виждам — тук сжщо такрва тжнко като малкия пржст стома
нено вжже, на кржст и напреки заплетено и осукано около
целия подводник. Да, ний хубаво бяхме омотани и здравата
седяхме! Ясно е, че трябваше да се предприеме нещо. Но
какво? Не може да се твжрди, че тжкмо това, което се вжрши, е винаги най-доброто. Особено пжч в такова положение,
в каквото се намирахме, защото ний сжвсем не знаехме, какво
собствено ставаше с нас. За мислене, обаче, нямаше време.
Трябваше да се действа бжрзо, веднага!.,; .
„Пжлен напред! ... . Наводнявай . . . десно на борт!" . . .
Яз като вкаменен се втренчих в монометра за джлбочината,
Слуша ли подводника кжрмйлото? . . „Потжваме ли или ви
сим в една тжй тежка мрежа, щото ншакво наводняване
вече не помага? Да се потопим надолу, обаче, трябваше,
защото само на една по-голяма джлбочина ще бждем поне
отчасти сигурни. Втория вжпрос, който ми мина в главата,
беше дали подводника още слуша кжрмйлото. Изглеждаше
че е така,"А това бе най-малко един светжл лжч!
„Още слуша кжрмйлото, направлява се добре," сжобщаваха отдолу. Ний висехме безпомощно, като риба в мрежа.
Двадесет метра / . . ..'тридесет . .;. > как бавно .отива поня
кога! . ' . . четиредесет . . » петдесет, метра. Налягането на
* водата по-нататжк ставаше тжй голямо, че подводника запржщя по всичките си шевове.
>
,
Напред не вжрвеше, значи трябваше, да си опитаме
щастието назад. Тжй се отдалечихме прочие от входа, за да
установим, какво прочие става с нас. Времето беше тихо и
ясно, а водата тжй прозрачна, че аз можах да огледам це
лия подводник с морегледа. Да, < това което видях не беше
твжрде приятно. На длжж й напреки, в най-неправилна сме
сица, беха се осукали телени вжжета. Ний бехме> нагазили в
относително^ тжнка- мрежа, която се поджржаше сжс стжклени плавци, сжединени вжв вржзка, тжй- че да джржат
телта да плава. Примката, в която седяхме; не беше достатжчно широка за да ни пропустне.- Очевидно, ний-бехме откжснали едно големо парче от мрежата и мжкнехме след
себе си целия този такжм, приличащ на провлечен жабешки
хайвер. Зеленикавите стжклени плавци шумяха и се гонеха
около нас, ту бжрзо разделящи се, ту наново сжбиращи се
и като-че ли искащи да се разбият един о друг. До колкото
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ножех да проследя.с морегледа, тия кржгли телца постоянно
се пжлнеха около нас И докато ний* долу служехме като
впрегнато животно, края на мрежата, която сигурно бе охра
нявана от рибарски кораби, нежно и грациозно се влачеше
горе на повърхността и показваше на англичаните нашето
място.
Гррр _. . . Грррр . . - Едно ,тжпо бумтене се 'чуваше
сред тишината в подводника, като че ли нещо бясно се
блжскаше в неговите стени— Преследзането з а п о ч в а ш е . . ' .
гррр
Електрическите лампи бжрзо премигваха . . . все
по-близо и по-близо идваха ударите . . . нищо чудно, ако.
ний чрез това проклето влекало тжй ясно показвахме де сме
се заврели . . . гррр . . ..ту близко до нас, ту някжде далеч
изгърмяваше, удряше,' тряскаше. Взривовете следваха прот
джлжително. Пжрвият четвжрт час, може би, до трийсет и
повече, след това понамаляха. Казвам „"понамаля," защото
тжтнежа нито за минута не престана сжвжршено. Това неможеше да се тжрпи повече и аз реших, че трябва на всяка
цена да се освободим. Имаме саио една вжзможност, и при.
това единствено изпжлнимата — да се измжкнем назад. Така
може би, подводника, ще се изплжзне от примката, и ний
ще бждем свободни. Обаче това не стана. Помощника ми
стоеше на морегледа и вече извика: Ура! Всичките пранги
се смжкват през носа надолу . . . но изведнжж . . . нещас
тие . - . мотора с п р я . . . . мрежата се е заплела вжв винта . . .
'•.'••' Това беше почти най-лошото, което можеше да ни се
случи. По-добре тжрпеливо да влачим мрежата след себе си,
отколкото да останем на едно място, и да дадем "време, на
господата от горьия етаж спокойно и с всички вжзможни удобства да достигнат целта си. Много е близко до ума, че
ако се застоим джлго, без да мржднем от мястото си, про
тивниците ще проджлжат да ни обсипват главите с всякакви
взривчати вещества и уреди. Така и стана, едва бяха изми
нали пет минути и досадните. взривове зачестиха. Отначало
глухи, а сетне все по-остри и по-ясни . . . един от друг поблизки и по-силни. По всичко личеше, че- това ще бжде кра
ят. Яз побжрзах за в своята каюта, да си направя тоалета,
та ако ще тряба да изплаваме, да разберат господата, кой е
коменданта, като при това проджлжавах да си блжскам гла
вата, и да тжрся още някакжв изход. Заедно с туй се погри
жихме да скрием всичкото злато, което носехме, та в случай
че попаднем в плен, да не остане и то в ржцете на неприя
телите. Впрочем до там още не бе дошло.
Подводника мжчно се джржеше на джлбрчина, иий се
клатехме между трийсет и петдесет метра чрез постоянно на
водняване и изчерпване. Обаче новото в нашето положение
4

изгубваше своята прелест, -щом като след кжсо обсжждане
идвахме до ново решение. Ний разсжждавахме: теленото вжже се е заплело вжв винта при движението назад, следова
телно ако дадем с машините изведнаж" „пжлен напред", то,
ако те заработят, заедно с това може би ще разкжсат и разхлабената мрежа. Тоя опит можеше да ни се удаде, но той
сжщо тжй леко би могжл да придизвика изгарянето обмотката на котвата на електродвигателя. И тогава машината ще
бждэ сжвжршено негодна. Обаче тук не можеше да се из
бира, трябваше да се действа! Механика отиде сам на маши
ната. Чу се едно тихо бржмчене, а после една силна искра
блясна през целия подзодник и в сжщия миг дойде донесе
нието от долу „машината заработи!" Тя действително рабо
теше! Значи твжрде рано с?;м си облякжл белите панталони!
-За известно време проджлжазахме пжтуването на петдесет
метра джлбочина. Зловещия трясжк над нас see още не пре
ставаше. Тжй като трябваше да се предполага, че ще бждем
преследвани, защото мрэжата отгоре наверно проджлжаваше,
да се вижда, ний решихме да направим още един опит да
' се измжкнем. Механика нямаше нищо против, обаче той не
поемаше отговорността за тоя трети по ред опит. Казаносторено! Й този пжт последва разтжреване; завжртял се, от
начало тажко след повторението на сжщия маневжр, винта
скоро пак се освободи, обаче мрежата на се откжеваше, не
се отстраняваше. Прочее, аз реших да проджлжим плаване
то на петдесет метра джлбочина. докато се стжмни. През
нощта ний вече бихме могли да изплаваме на повжрхността,
нещо което - не можехме да си позволим-през деня, защото
всички стжклени плавци един след друг биха ни последвали.
-Целата ми надежда знач:-) оставаше на нощта* през която
противниците трябаше да ни загубят, ако разбира се целия
-този шлейф, който влачехме, не е пжлен, за проклетия, с
някаква светяща маса. Това -ставаше кжм'десет часа сутрин~та. Противниците, можеха да ни изгубят из вида си най-рано
•в осем часа' вечерта. • Следователно в промеждутжка, нещо
:Около десет часа, трябваше да останем под водата. До плад
не, от. време-на време се донасяха глухи тжнтежи на далеч,ни взривове, никой. от които, обаче, не беше достатжчно" ясен :
и силен за да ни смути. След дванайсет часа те ежвжршено
-престанаха. Това. бе необяснимо. Може би господата от ри
барските кораби да са се изхитрили да ни закачат някоя.мал•*ка моторна .лодка и спокойно да проджлжат плаванието си~
-покрай нея, казвайки си: 'Батареята на подводника няма да
работи вечно а, той -все ще?изплава на. повжрхността^ и то
гава : цял ще падне в ржчичките ни . . л . Вжв всеки случай на
.такава.логика нищо не може да.се вжзрази., ; Естествено, из-
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гледите за такжв ласкав прием горе, ще бждат особенно при
ятни, нали?
Десетях часа изтекоха доста бавно. В осем часа още веднжж бжрзо променихме курса и увеличихме скоростта, за да
заблудим нашите противници. Кжм девет часа вечерта бате
рията бе на изчерпване. Нищо не помагаше. Трябваше да се
поизплава и вдигне морегледа. Пжлннолуние! Повжрхността
на водата се забелезваше"~ сжвсем .^ясно. Огледах най-внима
телно на всякжде. Немаше никого! Та тогава е цяло щастие!
Сега вече изплавахме сжвсем. Пжрвата ни работа бе да по»
дишаме с пжлни гжрди свежия вжздух и веднага да се зало
вим да режем, да разкжсваме и да чупим с всички уреди й
инструментите които разполагаме. Повечето моряци изкачаха"
горе сжвсем леко облечени —• в Адамов костюм -<- за да ско
чат вжв водата не -стеснявани от нищо. Приблизително двесте
метра мрежа висеше гжето заплетена около подвидника. «
След час и половина работа, при чудесно време и'пжлнолуние, успехме да се освободим от целия вжрзоп. Много
бройните' малки, зелени стжклени плаваци бидоха разбити с
голяма ревност и заедно еже стоманените вжжета потопени.
Около винта, нямаше много работа, защото без водолазен апа
рат беше невжзможно да се размотаят и очистят всички за
плетени вжжета. Но и без това аз бях предоволен от него
вото безукоризнено вжртене* След като цял ден беше рабо
тил изправно, сега малкото парче, което оставаше омотано
на него, сжвсем не можеше да му, попречи или да го повре
ди. Най-напред проверихме електродвигателя, а после и дизелмотора. ИГ двата работеха. Наистина имаше още много
остатжци заплетени и увиснали около подводника,.но те мо
жеха още да се тжрпят. За тяхното отстранение аз реших да
потжрея някое спокойно заливче, дето те щяха сжвсем да
бждат разчистени. А сега трябваше, колкото е вжзможно поскоро; да напуснем тая . местност, ако не искаме да бждем
срещнати на , разсжмване, всред заетата от англичаните
чобласт.
Преведе от немски Л. Л. Сл-ва.
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РУСАЛКИ..'
Командироваха ме на един плоскоджнен кораб в сжщото утро, когато пристигнах в Булон. Тоя ден имаше^в морето
«амо един английски фрегат**). Той кржстосваша между два-^
та бряга с величествена бавност: отиваше, идваше, завжр-;
тваше се, наклоняваше се, повдигаше се, оглеждаше се вжв:;
водата, плжзгаше се, спираше се-.—, играеше си на слжнцето, като лебед, който се кжпи. Нещастният мой плоскодж
нен кораб — ново и лошо изобретение, беше излезжл мно
го напред, с още други четири подобни кораба и ние се гор
деехме с нашата смелост, когато внезапно открихме тихите
игри на фрегата. Те, безсжмнение, биха ни се показали много-'
грациозни и поетични, ако ги .гледахме от сушата, или пжк:
ако тжй се разхождаше и веселеше между Англия, и нас, ноза наше нещастие, той правеше полетите си между Фран
ция-и нас. Булонския брег бе на по-вече-от една миля Това
ни накара да се замислим. Ние разтоварихме всичките си ло-шй платна и започнахме да гребем, колкото силите 'ни поз
воляваха, с всичките си гребла, които бяха от не по-добра
качество и, докато се мжчехме, тихия фрегат проджлжавашё
да се кжпи в морето и да' описва хиляди красиви фигури
около нас, извжршвайки обученията си — свжршил едно, за
почваше друго.. Като добре обучен кон, той рисуваше по вси
дата буквите „S" и> „Z" и изглеждаше, че това е любиматаму игра.
Ние с удоволствие забелязахме, че той има добрината,
да ни остави да преминем няколко пжти пред него,' без да
стреля нито'веднаж и дори в-последния момент прибра орждията си. навжтре и" затвори всичките си капаци. Помислих
си, че това е една сжвсем миролюбива маневра, но не мо
жах да разбера, на що се Длжжи тая учтивост. Но един стар
дебел моряк ме^побутна с лакета си и ми каза: „Работата^
отива на зле".
*) Морски офицер — един от най-талантливите французски- морски пи-сатели от ХГХ-ия век; (1799 — 1869 год.).
•**). Тип военен кораб от епохата на ветроходния Гпарусния) флот.
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Русалка

Действително, като -ни остави доста да тичаме пред не
то — както мишки пред котката, любезният и красив фре
гат ни настигна с пжлни разтворени платна, без- да гржмне
нито веднаж, тласна ни като кон с гжрдите си, смаза ни, раз
би ни, потопи ни и мина радостно над нас, като остави неколко лодки да спасят и пленят давящите се. Аз бях десетия
спасен човек от всички наши — 200 души, които сутринта с"
корабите си напуснахме Булон. Хубавия фрегат се наричашеРусалка (La Naiade) и за да не изоставим французския на
вик на игра с думи, ние, от тогава никога не пропущахме
случая да го наричаме „Удавник" (La Noyade).
Превел от френски Н. П. И.

.

я.

,.

.

и

Морските пжтища са дробовете
на целото стопанство и пулсжт ,
на делата култура.
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Гаранция за икономическия
•/ -v ни живот*са бреговете ни.
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Народа ни се самоубива, като
бяга от морето и не цени това,
за което други наводи сжс сто
летия л е я т к ж р в и ' в страшна
••:'.''

борба.
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ОРС&Ш НОВИНИ
I. Известия из дейността на Бжлгппския народен
могскн сговор.
1, Основани клонове.
До края на месец март т. г., както сжобщихме в пре
дидущата книжка на „Морска Библиотека" са основани 18
клона на Бжлгарския народен морски сговор, а именно: в
Месемврия, Бургаз, Русе, с. Черковна (Провадийско), Варна,
В.-Тжрново, Мина Перник, Шумен, Пловдив, Ямбол, Плевен,
Братца, Карнобат, Т:-Оряховица, Стара-Загора, Сливен, Лом
и Габрово. От началото на м. април т. г. до края на месец
юлий са основани следните нови клонове, при следния сжстав на управителните им тела:
б май 1922 год.; Лндр. Ст. Юруков — учител.
с. Кривна Никола Димитров — учител
(Провадийско). Димо Цанков — учител
Зафира Н. Димитрова.
10 май 1922 год.
гр.Хофия.

Д-р Г. Шишков —:. професор
ДИМ. Д о б р е в —-адвокат, зап. кап. I. p.

Ст. Чапрашиков
Пенчо Дренски —- нач. ла риболовния от-

дел при министер. земпеделието' ,

Владимир Мирков .
Ст. Консулов — професор
- Ж. Радев — професор
Ял.

Мутафов- — художник, професор-в. ху" "' i . '
' ... дожест. академия. .•

Н. Недев — майор,
НоЙКОВ ;— запасен полковник

В. Пасков

:

. Н. Т о д о р о в — зап. кап. II р,

11 юний 1922 год. Пехливанов •:•— майор
гр. Василико Минчо Кроткое
' ' : Иван Георгиев
Иордан Белчев

2 5 юний 1922 год. • Георгиев —. Директор на прогимназията
. гр. Созопол Чернев — главен учител

Вълчанов — тжрговец
Кузманов — ашекар

Кжм края на месец юлий т. г. Бжлгарския народен мор
ски сговор брои всичко 22 клона^ Работи се за основаване
на нови клонове в останалите кжтове на царството, и тази
работа ще проджлжава до тогава, докато вжв всеки град«л
вжв всеко село на Нжлгария не се основат подобни клонове.

2. беседи и сжбрания.
- ^ На 12 май 1922' год. члена от Русенския клон на Б.
н. м. сговор кап. II р. Б. Стателов е джржал беседа пред
русенските граждани на тема: „Значението на Дунава за
Бжлгария и" необходимостта от Бжлгарско дунавско тжрговско параходство." Беседата е била устроена от Русенското
тжрговско дружество.
~ • \ — На 2 май 1922 год, комитета от Старо-Загорския клон
.на Б. н. м. сгобор е св*икал организационно сжбрание на
своите членове.
,
— На 7 и 14 юний 1922 год. Горно-Оряховсхия клон на
Б. н. м. сговор е имал две сжбрания, на които са преустро
или комитета, като на мястото на досегашния касиер-деловодител г. Атанас Начев, който си е дал оставката по причина
на претрупана работа, е бил избран Стоян Момчилов — ад
вокат. - ' , • • • ' . '
.•

""

•

•

•

•— На 16. юний т.. г. -Шуменския клон на Б. н. м. сго
вор е имал общо сжбрание, на което комитета е дал отчет
' з а дейността си и е сжобщил, каква е деятелността на цен
тралния комитет и на другите комитети на Б. н. м. сговор в
Бжлгария. След това били избрани запасни членове на ко
митета: Никола Шехиров и поручик Пашмаков (кореспон
дент); избран е и контролен сжвет в сжстав: запасен полков
ник Добрев и капитан Каров.

3. Увеселения и забави за в полза на Бжлгарски
народен морски сговор.
— От устроените морски празденства в Шумен през
Великденските праздници ~- морска изложба, концерт и бал
- -1 Шуменския клон на Б. н. м. сговор е получил бруто
приход 11,936 лв., а чист приход 455270 лв.

t
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—t На 16 юлий 1922 год. Созополския клон от Б. н.. т..
сговор е устроил морски праздник, на който са били покане
ни и' дошли гости от близкото крайбрежие (Бургаз, Василико и др.) През деня е имало увеселение и разходка с лодки,
а вечерта бал. На празденстзото са взели участие и кора
бите от морската крайбрежна и пристанищна полицейска слу
жба (корабите на бизшия ни военен флот), които за; през
лятото са се остановили в Созополския залив, като изходно
място за почистване минните полета в Бургазския залив..Гос
тите от Бургазкия клон на Б. н. м.- сговор са дошли с воен
ната музикална тамошната дружина. Сутринта рано, в- нача
лото на праЗденството, е пристигнал от Варна на моторна
лодка Н. В Царя заедно сжс сестрите си Т. Ц. Височества •
Принцесите Евдокия и Надежда. Царя е бил посрещнат от
корабитз,* гостите и Созополчени с бурно ура. Кжм обед,,след
като е посетил корабите И'града, Н. В. Царя-си, е заминал
обратно за Варна с моторната лодка. В Созопол празденството е проджлжавало' кжсно след полунощ. Чистият» при
ход, след като се извадят и разходите за наетите кораби за
пренасяне на гостите, е около 6000 лв.
— Централния комитет на Б. H.V м. сговор проектира
голямо морско двудневно празденство вжв Варна кжм- края
на месец август. Щебждат поканени гости от целото. черно
морско крайбрежие и вътрешността на царството.
4. Разни.
— По причина на промяна на/ местожителството) на ня
кои членове от управителното" тяло на Месемврийския клон
от Б. н. м. сговор на 23 април т; г. управителното, тело е
преустроено: председател Илия Шентев, (директор на t про
гимназията); деловодител Атанас Стоев, касиер Иван Янев,
членове Ставрах. Янев и Коста Симеонов. .
>
• — По причина промяна на местожителството! си члена
от управитеното тело от Русенския клон на Б. н.. м. сговор
кап., II р. Б. Стателов е бил заменен на 9 май т. г. с адютант-лейтенант Ив.. Вариклечков — началник на Дунавската
крайбрежна.и пристанищна служба.
— От 15 април до 31 най т/г от посетилите града Варна
ученици-екскурзиянтй, водени от своите .учители» из морето
са биле разведени с моторни лодки 47 групи. Групите са би
ле придружавани 'от моряци — членове на сговора. Тия 47
групи са разпределят така: 26 прогимназии, 13 гимназии,!
висш учителски институт (педагогически курс), една студент-
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ска група, 5 професионални училища и едно сиропиталище.
По отношение на посетените места 32. групи • са отишле по
море до Евксиноград (царския дворец) дето са разглеждали
пристанището и парка; 3 групи — до карантината, место на
южния бряг на Варненския залив, гдето се намира карантин
ното здание за пристигащите кораби и пивоварната фабрика,
и кждето е място за летни разходки на варненци; 2 групи
— през девненското езеро и прбкопаващия сё канал до
стжкларската фабрика в с Гебедже; 3 групи — само из за*.
лива, без да излизат на брега; 1 група е излезла в Евксино
град и от там продължила до мжнастиря „Св. .Константин"
(курортно место, гдето е уредено и девическо земледелско
училище; 1 група до детския санаториум на морския бряг на
северо-изток от Варна, от гдето са отишли да разгледат раз
валините на Яладжа манастир и 1 група е посетила каран
тината и Гебедже.
.
— П р е з месец май т г. централния комитет на Б. н. мсговор в гр. Варна е бил посетен от председателя на Месемврийския клон на Б., н. м. сговор — г. Илия Шеншев,
който направи изложение вжрху дейността на клона и вжобще вжрху развитието и живота в гр. Месемврия, в сзржзка с
целите на сговора. От името на комитета на клона г. Шентев заяви, че всички членовэ на комитета с готовност ще
услужват и ще дават нуждните сведения на пристигащите
през лятото за морски бани гости. Комитета ще може. да
даде ценни сведенея на всекиго, който ще се заинтересува
от сегашното сжстояние и големото бждаще на гр. Месем
врия, като морски курорт с неговите > великолепни песаци,
мек морски климат^ като лозарски и особено, като богат ри
боловен центжр, като естествено пристанище и най-сетне, ка- .
то град с твжрде важни и "значителни археологически памет
ници, рисуващи големата историческа роля, която е играл
града Месемврия в.миналото.
— Проверителния сяшет на Централния комитет на Б. н.
м. сговор е направил проверка на приходо-разходната кни
га и паричните дела на Централния, комитет на Б. н. м.
сговор*от.началото на месец ноёмврий до 1 април 1922 г.
Констатирано.е, че книжата са били водени редовно, всички
приходи редовно и своевременно записани и всички направевени разходи сжщо редовно и своевременно описани и при
дружени от редовни оправдателни документи.
Кжм 1 април 1922 год., по приходо-разходната кцига,"
всичкия приход е бил 87585 лева и 60 стотинки, а всичкия
разход 38094 лева и 60 стотинки. Наличност 49491 лева,' от
които: 47464 лв. на текуща лихвена сметка № 2329 в Б. н.
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банка (Варненски клон), а останалите 2027 лева у касиерделоводитела с разрешението на Централния комитет, за да
ги има на разположение за нуждите на Централния комитет.
Освен горните суми Б. н. м. сговор разполага с една
облигация от вжтрешния народен заем на сума, 5000 лева.
— Сдстоянието на касите, на по-важните клонове от Б.
н. м. сговор кжм 1 април 1922, г. е билр следнйото:
Русенски клон 22676 лв. в наличност пари.
Бургаски клон 21435 • — ;.
.„
—
Варненски клон 17420,—.
„
—
Шуменски клон ; 4 5 6 2 — ч
„
'.-—
— Централния комитет на Б н, м: сговор е решил едно
временно на датата на морското тжржество в •RB Варна, в края
на месец август, да се свикат и клоновете на конференция
при следния дневен ред:
•'•-.'.'•,•.
а)"Размена на мисли е отделните клонове по бждащата
дейност на Б. н. м. сговор.
"
б) По проекто-устава на. Б. н, м. сговор.
в) По вжпроси предложени от клоновете.
г) Реферати.
д) Подготвяне; на учредителния е ж б о р . '•'•'."'
'— При откриването конгреса на техниците, на - 2 5 май в
гр. Варна, делегатите са били поздравени о т страна на Б . н . "
-м. сговор о т председателя на Централния комитет Иван Ми
хайлов, който в своята реч, подчертавайки близките цели на
*двете организации и голямото еждействие, което Б . н. м.
сговор е получил о т ' бжлгарските техници, е посочил и н а
големите резултати, които могат да се постигнат от з а д р у ж 
ната културна дейност на двете дружества. Ето и самата р е ч :
', Уважаеми,
Господин Председателю
и Господа
делегати, на 11-я редовен кон?рее на средните
тех•
ници в БжлгаршЧ'
'.-;.-;'
'•'.'
" .
„Благодаря з а л ю б е з н а т а покана да посетя откриването
на конгреса и, като Ви поздравявам о т страна на Б . н. м.'
Сговор, п о ж е л а в а м Ви успешна и полезна р а б о т а з а д р у ж е 
ството Ви, за н а ш а т а млада и трудолюбива техника и з а ми
глата ни и т ж й много н у ж д а е щ а с е . днес н а ш а татковина
от носители на положителни и плодоносни идеи и главно о т
такива д е л а . _.,' ' • " . - ' •
' ,-.'•.-•< .•
• '-_.ч,;'
В Ваше лице, уважаеми Г. Г. Делегати1,, виждам пред
ставителите и. пжлномощниците на ония многобройни и прже-
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нати из цела Бжлгария труженици, които са едни от найважните зидари за утрешното благополучие на нашето племе.
.
Тук, в конгреса Ви, е представена техниката — т. е. дви
гателя на нашата индустрия, на нашето земледелие, море
плаване, на нашата техническа просвета, на нашите индуст
риални центрове.Габрово, Сливен,. . . на нашите.златоносни
рудници, какжвто е Перник — земята на който всеки бжлгарин трябва да целува, защото скритата енергия на бжлба,рите'ё, както в здравите' мишци, умната глава и доброто
сжрдце, така и, позволете ми да добавя, в незчерпаемия
Перник.
Днес в всички отрасли на нашето стопанство, от една
страна, се явява повелителна-необходимост да увеличиме по
лезния коефициент, а от друга страна, в много области на
сжвременното човешко производство ние — днешните бжлгари, тепжрва има да откриваме процепи, който да оставиме
в наследство на поколението слец нас.
Y Ето тука аз виждам днешната главна задача на бжлгарския техник и в успешното и настойчиво изпжлнение на та
зи задача аз обуславям изпжлнението на джлга на сжщия
спрямо обществото, спрямо чакащето 'ни отечество и. спрямо
живота, в който сме поставени от природата да се движиме.
Яз ида да' Ви поздравя : от името на ~една сжщо тжй
млада организация като Вашата — Б. н. м. сговор, за под
помагане на делото на която имах случая да апелирам кжм
г. г. делегатите на 1-я Ви редовен конгрес през м. г. . . .
И радвам се, Г-да, че тука мога д а , го заявя, какво големия
ржст, който Б. н. м. сговор достигна през изтеклата година,
се джлжи, независимо от главната причина, че развитието на
-бжлга'рската морска идея днес. широко/ се чувствува у нас,
но и благодарение на искренното сждействие, което указват
техниците в Бжлгария, а особенно тия от Габрово, Бургас,
Перник и Ст.-Загора. Ето защо изказвам- най-сжрдечните бла
годарности на Централния комитет на Б. н. м. сговор.
Л Такова, еж действие се явява напжлно естествено по ред
причини.
•'"'>'•'.
*
П ж р в о — вжв Вашите редове има голяма част от бив
шите ученици на техническите училища при досегашния ни
флот, които, подготвяйки се за делото на което днес служат,
едновременно отблизо еж познали морето и неговото велико
значение за всеки народ.
'
Второ — както Вашето дело, така и делото на органи
зацията, която имам честта да представлявам, са близки като
положителни и творчески такива в живота на всеки напред
ничав и самостоятелен народ, а неча отбележа, че в нашия
живот, днес най-голямо поскжпвзне и най-голяма липса сре
щаме на положителното и доброто ;*&
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Трето — както иде — и те и делото на Д-вото на сред
ните техници, които са сдружили Вас, така и делото на бжл.гарската морска идея, която вика всички бжлгари да се сдру
жат, се попжлнят едно друго; защото ако стопанския напреджк и благополучие на един народ се движат от техниката,
то та се осигуряват й разнасят от наличните .ефективи на ед
на сжзната,и завершена рационална морска идея.
i Позволете ми сжщо да отбележа отрадния факт, че от
кривате Вашия 11-и редовен конгрес в хубавия и безценен
бжлгарски бисер — приморския град Варна, гдето най-силно
се чува пулса на българското стопанство и напреджк.
Чрез Вас, уважаеми Г-да делегати, отправям най-хубавите
пожелания от страна на Б. н. м. сговор на бжлгарсчата
-техника и на нейното успешно развитие за доброто на всички
бжлгари".
•. ч .
— Варненската риболовна кооперация „Надежда" е обещала
да изпраща на Морския музей, при Централния комитет на
Б. н. м. сговор, всички по-ценни и редки екземпляри от ула
вяните от нейните члэнове в морето разни видове риби, рар,и и др. — безплатно. , •
*
• * —Италианската морска лига, с едно твжрде любезно писмо,
до Централния комитет на Б. н. м. сговор,, дава своето
сжгласие за превеждане и отпечатване на бжлгарски всички
статии и трудове, поместени в нейните печатни издания.
. — Централния комитет на Б. н. м. сговор е поржчал
.напечатването на 5000 екземпляра от календаря на Сговора
за 1923 година, изработен от художника Мутафов.
— Починал е в Одеса от холера на 30 май т. г. на борта
на собсгеения си моторен ветроход члена — основател на
Б. н. м. сговор' зап. капитан I р. Рашко Серафимов. Покой
ния беше отличен моряк, член-основател на фонда „Отец Па
исий" в гр. Варна и пржв ратник за развитието на морския
ни риболов и подобрение на националното мореплаване. С
неговата смжрт-Б. н. м. сговор губи един неуморим деец —
практик, а джржавата един много заслужил на отечеството
си моряк. "

11. БйТРЕШНЙ НОВИНИ.
1. Р и б а р с т в о .
—- Тази годишната ловидба- на чирози по нашето край
брежие вжзлиза на около 12 милиона парчета. Резултата от
.ловидбата е задоволителен. Миналата година са били уловени
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само около 4 милиона* парчета, . а в най-благоприятни за ри
болова години са се ловили по нашия черноморски брег от"
10—15 милиона чироза. През тази годишния сезон най-много
чирози са наловени при Месемврия — около 500Э0ЭЭ (пет
милиона) парчета.
— През месец май Рибарското училище вжв Варна е
привжршило теоретическите си занятия. • Сега през летния
сезон учениците са на практически занятия. Между друготог>
те, се запознават детайлно с нашия( черноморски бряг и усло
вията за риболовсгвото покрай него.
— На 2 юлий т. г. министерството на земледелието и
джржавните имоти е свикало редовно избраните делегати на
рибарските.кооперации на конференция, в която са разме
нили мисли вжрху прилагането на закона за рибарството и
вжрху обобщение дейността на кооперациите.
^
—-На рибзрската кооперация „Карабоаз" е дадена кон
цесия за риболовство в Карабоазкото блато край гр. Ни
копол.

2. Пристанища и мореплаване.
— Параходните сжобщения по Дунава са почти напжлновжзстановени и превоза на пжтници, стоки и дребни пратки е
напжлно осигурен. За сега навигацията по Дунава се поджржа главно от три параходни дружества, а именно: Австрий
ското, Чехо-Словашкото и Унгарското.
;. • . •
Австрийското параходно дружество обслужва пристани
щата: Регенсбург, Пасау, Линц, Виена, Братислава, Будапеща,.
Нови-сад, Земун, Видин, Лом, Русе и Гюргево. То е отредило
специален товаро-пасажерски параход, който да обслужва
само бжлгарските дунавски пристанища: Видин, Орехово, Сомовит, Никопол, Свищов.и Русе. Парахода тржгва. всеки четвжртжк и неделя от Видин за надолу и всека среда и сжбота от Русе за нагоре. .
Унгарското параходно^ дружество посещава почти сжщите пристанища по Дунава. От бжлгарските пристанища то
посещава Видин, Лом, Сомовит, Свищов и Русе.
Чехо-Словашкото параходно дружество • обслужва при
станищата: Виена, ;Будапеща, Братислава, Лом и Русе. То
посещава бжлгарските дунавски пристанища за сега само три
пжти месечно.
••-•.'./.
.
- • ;'
-—На 31 март т. г. е сключена конвенция между Белгия,.
Франция, Велико-Британия, Гжрция, Италия, Ромжния, Юго
славия, Чехославия и Бжлгария, с която, се установяват, повзаимно сжгласие и сжобразно с наредбите на мирните дого-
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вори, общи правила,, според които ще бжде осигурено по
един окончателен начин свободното плаване по международ
ния Дунав.
т— От страна на ромжнската джржава е организирана
хидрографичесча служба по Дунава, която ще се грижи глав
но за отбелезване плитките места по Дунава с особени плавающи знакове (шемандури, вехи и др.).
— Дирекцията на железниците и пристанищата е наре
дила до Дунавските ни пристанища, щото корабите, които по
ради лоцю време са принудени да хзжрлят котва в приста
нището или вжн от него с цел само да слезе част от екипа
жа на брега за купуване на провизии и други необходими
потребности и то до като трае лошото време, да се освобож
дават само от корабни такси, а не и от такси за "позволител
ни, листове, предвидени в правилника.
Постройката на теснолинейката между село Аликория
'и Янхиало проджлжава под ржководството на началника на
Бургаското пристанище. Остава още малко, 'за да се довжрши, след коего ще се започнат укрепителните работи между
морето и анхиалското солено езеро; те ще запазят и самия
град от разрушителното действие на морето.
— Сомовитското пристанище .се подравнява с равнището
на железопжтната линия при гарата. През есента насипа ще
бжде готов, кжм което време ще се завжрши ,и кейовата
стена.' V
'Чехословашкото правителство тжкми да изпрати един па
раход по Дунава с мостри.
— В министерството на железниците е получено допжлнително сжоощение от италиянската легация, с което се
урежда свободното минаване на бжлгарските кораби през
Босфора и Дарданелите.
— Бжлгарското параходно дружество вжв Варна е по
искало сжгласието на правителството за купуването на един
товаротпаеажерски параход от типа на парахода „Цар Фер
динанд." Тоя параход ще замести потжналия през 1920 год.
при Севастопол параход ,-,Борис," за който параходното
дружество ще получи нуждното. обещетение. Вжрховната
международна комисия по корабокрушенията, до която бе
отнесен спора за виновността по потопяването на парахода,
е констатирала-сжс специален протокол, не капитана на „Бо
рис" е спазил-в. случая-всички международни предписания
по предпазване стжлкновенията по море и че вината за ка-'
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тастрофата пада всецело вжрху капитана на парахода „Кронщад," принадлежащ на антиболшевишкото руско правител
ство на-Южна Росия.
— Изкопните работи над TI под водата за житния кей вжв
Варненското пристанище продължават и вжрвят успешно. Камените работи от кариерата на южния брег на Девненското
езеро се извжршздт от трудоваци. С .каменните материали
се е подравнил южния вжлнолом, вжрху който ще сэ зидат
искуствени блокове, нуждни за направата на стените на кея.
— През 1921 год. през Бургаското пристанище са вне
сени 94735 тона разни стоки, а изнесени 46806 тона.
Целия внос'и износ е направен'от 1200 кораба "с обща
вместимост 434032 регистер тона. Българското тжрговско'па
раходно дружество е взело участие в тоя внос-износ с 159
кораба, с обща вместимост от 82325 регистер тона, като е
внесло 3821 тона, а изнесло 4743 тона.
•. - .
За сжщата година са влезли сжщо 5729 Души пжтниц'и,
(
а излезли 4693, от които с корабите на Бжлгарското пара
ходно дружество са влезли 4356 души, а излезли 3208.
Изнесени са били 1595 глави еджр и 105059 глави дре
бен добитжк, от които 1264 глави еджр и 79583 глави дребен
добитжк с корабите на Бжлгарското тжрговско параходно
дружество.
'
.
.Внесзн добитжк няма.
— През 1921 година Варненското пристанище е било. по
сетено от 969 кораби с обш тонаж (чиста вместимост) 685544
регистер тона, които са внесли 55020 и изнесли 46762 тона
разни стоки. Сжщите са изнесли 646 глави еджр и 32938
глави дребен добитжк и 6348 кафеза птици. Внос на доби
тжк и птици не е имало. За сжщото време на" сжщите кора
би са пристигнали 17612 и заминали 10410 души пжтници.
О т / т о я общ внос-износ Бжлгарското параходно дру
жество е застжпено с 126 кораба с общ тонаж (чиста вме
стимост) 68492 регистер тона, с които са. внесени 2559 и из
несени 16137 тона разни стоки,- изнесени 512 глави, еджр,
19919 глави дребен добитжк и 5359 кафеза птици, пристиг
нали 43 29 и заминали 9302 души пжтници..
'• Общо на бжлгарското знаме ,(на Бжлгарското тжргов
ско параходно дружество и частните бжлгарски ветроходи)
се падат 197 кораба с общ тонаж (чиста вместимост) £9,880
регистер тона, които са внесли 2,996 и изнесли 16,447 тона
стоки, изнесли 512 глави еджр и 19,919 глави дребен добитжк
и 5,429 кафеза с птици, пристигнали 4,329 и заминали 9,302
души пжтници.
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— Министра на железниците е внесжл следния законо
проект за службата пр поджржане и подобрение плавателността на Дунава:
' .
• • .
Чл. 1. Службата по поджржане и подобряване плавзтелността на Дунава, сжгласно чл. 225 от мирния договор, се извжршва от инспекцията на Дунавския сектор, сжс седалище
Русе, числяща сэ кжм пристанищното отделение, при главната
дирекция на железниците и пристанищата —/министерство
на железниците, пощите и телеграфите.
Чл. 2. Тази служба ще има да извжршва:
.
а) ПоДжржане плавателността на Дунава в границите на
Бжлгария;
'
'"
• б) Прилагане международния правилник за .плаването и
плавателния надзор по Дунава и закона за полицията на край
брежията и пристанищата от 1890 год.;
в) Изучаване леглото на Дунава и укрепяване крайбре
жието му;
г) Набавяне и поджржане нужния плавателен и строи
телен инвентар за целта;
д) Уреждане Дунавска превозна • служба с помощта на
собствени плавателни сждове;
е) Уреждане понтонна служба вжв всички големи и мал
ки Дунавски пристанища, и
ж) Уреждане пристанищни работилници за поправка и
поджржане на сждовете от строителния инвентар и превоз
ната и понтонна служба.
Чл. 3. Урежда службата по ржководството на Дунав
ския сектор.
, •
. • .'
Чл. 4. На инспекцията на Дунавския сектор се вжзлага
прилагането наредбите на окончателния - статут на Дунава,
установен сжгласно предписанието на чл. 232 от мирния до-'
говор и на всички правилници и, общи разпоредби, издавани
от Международната дунавска комисия, учредена по силата
-на чл. 230 от мирния договор, имащи за, цел да обезпечат
свободата на;плаването по Дунава.
:•'
,
Чл. 5. урежда начина 'за изпжлнекието на постановле
нията на; закона.
'
— Сжгласно новия законопроект за митниците, стоките
багажите и пжтниците, които се пренасят от параходи; пла
ващи, само по бжлгарските крайбрежия с редовни пжтувания
най-малко два пжти в седмицата, без да се отбиват на чуж
ди бряг или да се сношават по пжтя с други параходи — се
освобождават от митническо преглеждане и от формалности
те и таксите, предвидени 'в^тадалlй):ава
(Чл. 231 от закона, за
митниците).
S ,••*')$ T'd'
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— Внесени са за ратифициране от Народното Сжбрание
следните три. конвенции, приети в международната конфе
ренция в Барцелона, а именно:
1. Конвенция за свободния транзит.
Конвенцията за свободата на транзита се основава' на
чл. 23, буква d. от Устава на Обществото на народите, който
гласи: „Желанието на учаетвующите джржави да усигорят и
поджржат свободата на сжобщенията и транзита, а сжщо и
признанието, че е от значение да се прокламира и уреди
правото на свободен транзит, като едно от най-добрите сред
ства за развитието и сжтрудничеството между джржавите, без
накжрненйе техните права на сувереност или авторитет вжрху пжтищата, които са предназначени за транзит."
Целта на конференцията е улесняването на транзита по
железниците и водните пжтища, като не ще се прави разли
ка нито за народността на лицата, нито за знамето на* кора
бите, нито за местото на произхождението, товаряне, влизане
и излизане на стоките, нито от всекакви сжображения отна
сящи се до собственностга на стоките, корабите, вагоните или
други уреди за транзит. Не ще се сжбират никакви специал
ни такси за транзита, освен права и такси, които са пред
назначени да покриват направените разноски за надзор и
администрация,
!• .
Конвенцията не урежда правата и заджлженнята на вою
ващите и неутралните вжв време.на 'война.
Подписали джржавите: Бжлгария, Австрия, Белгия, Даv '
; ния, Англия, Испания, Гжрция, Италия, Полша, Португалия,
Сжрбия, Чехославия, Япония, Урагвай, Боливия, Гватемала,
Панама, Индия и Персия.
• ' ,•
Конвенцията подлежи на ратифициране.
2. Конвенция за режима на корабоплавателните пжтища
от международен интерес*
Основата на конвенцията,, която произлиза от чл. 23,
буква d. на Устава на Обществото на народите е : „Жела
нието на договорящите джржави да следват по отношение
международния режим на корабоплаването по вжтрешните
водни пжтища, започната от преди повече от едно столетие
и торжественно подтвжрдена в многобройни договори езолюцйя както и признанието, че едно ново осветяване на прин
ципа на «свободата, на 'корабоплаването в една конвенция,
изработена от 41 джржави от разните части на света ще сжставлява един нов и многозначущ етап по пжтя на установя
ване кооперирането между: джржавите, без накжрненйе на
техните права на сувереност или ав-эритет вжрху водните
пжтища от международен интерес." ч
Целта на конференцията е уле-рзкне и гарантиране CDCоодата на корабоплаването по водните пжтища от между-
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народен интерес, като е уговорено щото поданниците, иму
ществата и знамената на всички договорящи джржави ще
бждат вжв всяко отношение третирани вжрху началото на
пжлно равенство, било че тия джржави са крайбрежници на
корабоплавателния пжт, било че не са такива.
По принцип всека договоряща крайбрежна джржава има
право да запази за своето собстве_но знаме превоза на пжтниците и стоките, които са натоварени в намиращи се под
нейния суверинитет пристанища и са разтоварени в други
пристанища намиращи се сжщо под неин суверенитет.
Частно за Бжлгария това право е отнето от мирния до
говор в Нйой чл. 218, който, обаче, трябва да се разглежда
с чл 247 от сжщия договор. Тази конвенция не засяга пра
вата и заджлженията на ония воюващи и неутрални вжв
тзреме на война.
"' Подписали джржавите: Бжлгария, Австрия, Белгия, Да
ния, Англия, Испания, Полша, Италия, Индия, Гватемала, Па
нама, Урагвай и Боливия.
И тази•конвенция подлежи на ратификация.
И двете конвенции влизат в сила, след ратификацията
им от пет джржави по отношение на ратифицираните.
3. .Декларация за признаване правото *на корабно знаме
на джржавите без морски бряг.
Сжгласно мирните договори от Париж правото на сво
бодно корабно знаме на подобни джржави е уговорено само
между победителките сили. 'Понеже в мирните договори не
са участвували останалите джржави на света, то с горната
декларация се разпростира правото да имат морско знаме и
останалите джржави, които са лишени от морски бряг. •
- Подписали са джржавите: Бжлгария, Гжрция, Полша,
Австрия, Белгия, Испания, Персия, Дания, Сжрбия, Урагвай,
Панама, Боливия, Гватемала и Япония.
— Според баланса на Бжлгарското акционерно каботажно дружество в Бургас за 1921 год., то е имало капитал
един милион лева и плавателни сждове за 541152 лева. Реа
лизирало е загуба 214698 лева, главно от потжване на кора
бите „Начало" (59564 лева) и „Надежда" (55408 лева).:

3. Корабостроение.,
— През летния сезон вжв Варненския гараж „Ауто-мотор"
•са построени две моторни лодки, едната около 5 тона водо
изместимост, а втората около 12 тона водоизместимост. И
.двете лодки са спуснати на вода и се използуват за прена
сяне на пжтници между Варна и Карантината. -

—
Пристанищното управление вжв Варна строи хелинг
(място за изваждане и поправяне или строение на кораби),,
който ще може да обслужва кораби от вместимост до 150 тона.

4. Разни.
— С Царски указ се отстжпват общинските солници на
гр. Созопол (които са запустнати и отдавна не се използват
като солници) за образуване на училищен фонд за издржжка на народните училища на сжщия град.
— Джшдовната пролет е малко попречила на солопроизводството в Янхиало, но все пак количеството на добитата
сол за тази година ще бжде задоволително.
— Министерският сжвет е удобрил правилник за даване
вжзнаграждение на миночистачния, персонал при Морската
крайбрежна и Пристанищна полицейска служба (корабите
от бившия ни военен флот) през време чистене на мините.
Сега корабите от поменатата служба чистят минното заграж
дение в Бургаския залив, половината от който е вече почи
стен от минните полета.. До края на сезона се предполага
да се изчисти Бургаския залив окончателно. Идущата година
ще бжде предприето почистването и на Варненския залив..
— Корабите, които почистват минните полета в Бургас
кия залив, имат за база Созополското заливче — едно много
добро естественно пристанище. В работата по почистването,
взривването или разуражаването и прибирането на мините,
която е започнала в началото на месец юний,, вземат учас-у
тие 5 кораба около 10 моторни лодки.
— Открита е подписка за 21 годишнина на списанието
на Бжлгарското икономическо дружество. В продолжение
на двадесет годишното си сжществувание, списанието е по
местило в страниците си редица студии вжрху стопанското
положение на страната; редица монографии вжрху икономи
ческото изучване на Бжлгария; чрез своята^ стопанска хрони
ка и преглед списанието се е старало да джржи читателите
си в течение на всички проблеми на деня от нашия и чуж
дия стопански живот.
'
,
•
Задачата на списанието е била: да; сжбере в страници
те си всичко ценно, което бжлгарската икономическа и фи
нансова мисжл е могла да даде за изучване,- осветление и
разяснение на бжлгарския социален живот.
Списанието се редактира от професор Ял.. Ц. Цанков,.
а членовете на редакционния комитет са професорите Ми1иайков и Я. Моллов. То излиза в десег книжки, от по 4—5

Вжншни новини.

69

печатни коли всека книжка. Годишния му абонамент е: за
•членове на дружеството 75 лева, за не членове 85 лева и за'
•странство 100 лева.
Препоржчваме списанието на членовете на Бжлгарския
народен морски сговор.

Ш. Вжншни новини.
1. Рибарство.
— Напоследжк радиотелеграфа намира голямо приложе
ние по отношение на морския, риболов; всички модерни ри
барски кораби се вжоржжават с безжични станции. В иду
щата книжка на „Морска Библиотека" ще бжде поместена
една статия по този вжпрос.
— В Англия отдават голямо значение на обучението на
рибарите. Освен множеството джржавни и общински училища
•сжществуват и частни институти, които подготвят опитни и
здрави моряци за екипажи на рибарските кораби. Един ху
бав пример на частна инициатива ни дава основаното в Грим
сби училище от г-н Жорж Слит, един от най-големите прите*
жатели на рибарски кораби в Янглия. При едно интервю г.
Слит е заявил, че загубата на неговите рибарски кораби през
време на войната, която вжзлиза на повече от 30 кораба и
700 моряка, го е заставила да се реши да сжбере 200—300
момчета от 15 до 16 годишна вжзрасг и да ги постави по
2—4 на рибарските кораби, кждето под ржководството на
капитаните ще се обучават специално по практическо рибар
ство. Тези ученици ще ; следват един курс от 4 или 5 години
и по такжв начин ще "могат да получат право на помощник
капитани на 21-та си годишна вжзраст. Две години след това
те ще могат да получат право да бждат капитани на рибар
ски кораби.

2. Пристанища и мореплавание.
— За усилване пласимента на стоките си в Цариград
френската иуиталианската тжрговски камари препо'ржчват на
параходните си дружества по вжзможност да намалят чув
ствително превозните си такси. Яко и по-рано да беха пра
вили това намаление те пак с готовност са се отзовали на
тая покана и днес таксите за тон са сведени от две до четире и половина турски лири.
— Започнати, са работите по изкопаванието на искуствен;ния канал, който ще свжрзва реката Рейн, посредством при-
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тока й Майн с. Дунава. След като се прокопае |този канал
ще имаме право водно сжобщение през средате на Европа
от пристанищата на Черно море до тия на Северното (Нем
ско море). Това сжобщение ще бжде най-кжсия воден пжг
между пристанищата на споменатите морета. Ето и по-по
дробно самия пжт: От Сулинското -устие на Дунава нагоре,.
против течението на реката, през Галац, Браила, Русе, Бел
град; Будапеща, Комарно, Братислава, Виена, Насау (на Явстро-Германската] граница) до Регенсбург; от Регенсбург се
напущат Дунавските води и новопрокопания канал,.който ще
минава през.градовете Нюренберг, Бамберг, ще се достиг
нат водите на река Майн, при град Яшафенбург; от Яшафенбург по течението на река Майн, през Франкфурт ще се
влезе а течението на река Рейн при гр. Майнц, а от там по
водите на Рейн през Кобленц, Кйолн, Дюзелдорф, Холанд
ската земя по левия ржкав на Рейн ще се достигне Ротер
дам — главното южно пристанище на Холандия, което има
и пжрвостепенно всесзетско тжрговско значение.
Голямото икономическо значение на новия канал изпжква още на пржв поглед от имената на гореспоменатите ев
ропейски градове.
— По настоящем японския тжрговски флот ё трети по
ред в света; той брои 2933 кораба с общ тонаж 3012447 тона.
— Батумското пристанище,. което е разположено в Юго
източния край на Черно море, придобива все по-голямо зна
чение. Войната в Янадола и Руската революция промениха
пжтищата на тжрговското движение в,Кавказ и Персия, като
го насочиха главно кжм Батум,. който единствено притежава
удобни приспособления за депозиране и разтоварване на
стоки. Благодарение сжглашението между републиките Гру
зия, Язербейджан и Ярмения установени са нуж дните митни
чески спогодби, които позволяват оживената размена и тран
спорт. Износната тжрговия е главно в ржцете на Общество
то на вжншната тжрговия. Изнасят се главно: тютюн, копри
на и пашкули, килими, хавжр, джрва, манганез и кожи. Ж е 
лателно е бжлгарските тжрговци да се заинтересуват от това
близко, пристанище, което има
всички условия за едно големо развитие.
.
' ч
- (
— Според една Московска радиотелеграма вжз основа
на сключения договор с една Италиянска параходна компа
ния параходното сжобщение по Черното море ще бжде вжзстановено. В Одеса ще открие генерална агенция на компа
нията в Триест с клонове в Батум, Мариопул, Новоросийск и
Севастопол. Компанията ще поджржа сжобщениета с Бжлгария, Ромжния и Турция. '
*' •
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— През пжрвите три-месеца на 1921 год., движението в
югославянските портове на Адриатическо море е било следнйото:
: . ,' .
' Пристигнали 2519 кораба с общ тонаж 493732 тона.
Заминали 2482 кораба с общ тонаж 379907 тона.
През първата половина на 1921 год. износа е бил с
150% по-голем от колкото миналата година през сжщото вре
ме (1920 год.).
— От Английското министерство на търговията е извест
но, че двадесет и петте германски параходи, строящи се ко
гато Версаилския договор влезе в сила и отстжпени на Велико-Британия, са предадени всички с изключение на един.
— Югославянското правителство- възнамерява да тури в
изпълнение един проект за свързване на Егейско море с
•Дунава чрез един канал прокаран от Смедерево през Мора
ва по коритото на Вардар до Солун. Дължината на канала
ще бъде 600 километра. За премахване на препятствията по
нивелацията от разните височини възлизащи на 300 метра
ще стане нужда да се построят няколко шлюза. Канала <де
може да служи за плаването на кораби не по-големи от 1000
тона. Най-голямото препятствие за осъществяването на този
план ще бъде голямата парична сума, която ще бжде погжлната от постройката на канала, обаче югославянското пра
вителство се надява, че то ще може да 'се премахне със
съдействието на американските капитали.
— Още отдавна железопътните -съобщения между Гер
мания и Скандинавските джржави са свързани с помощта на
кораби, които пренасят треновете от единия до другия брег
на теснините между тия държави. Въпросните кораби имат
около 80С0 тона водоизмещение и • са приспособени с релсов
пжт на горния си под (палуба). При приставане на специал
ния кей, релсите се свързват .с тезиена кораба и трена вли
зат на кораба, за да бъде отнесен на противоположния
брег. За малките разстояния, каквито са теснините между
Дания и Германия от една страна и Скандинавските дър
жави — от друга, това съобщение не представлява особени
мъчнотии, но за откритото море и на големи разстояния,
това е сложна техническа задача.
Въпреки това, напоследък се готви проект за свжрзванието на железопътните съобщения между Англия и Шве
ция, разстоянието между които е около 500 морски мили
' (около 925 клм.). Корабите, които ще бъдат построени, за да
пренасят треновете ще имат по 16000 тона водоизместимост.
Те ще имат 4 реда релси на двата си--пода и ще могат да
носят 48 вагона. Долнята; част на корабите ще бъде постро-
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ена от армиран бетон, който с тежината си ще им служи
за уравновесяване, а горнята — от стомана. Предполагаемите
им размери са следните: джлжина — 158 метра, широчина
— 24 метра и джлбочина на газенето'8 метра. Машините им
ще имат мощност 14000 конски сили и ще развиват една ско
рост от около 18 морски мили (бколо 33 клм.). В корабите
се предвиждат необходимите помещения за пжтниците, за
да не стоят последните вжв вагоните • през време на морско
то -пътешествие.

3. Корабостроение.
— Новият французин план за постройка на военни кораби,
кбйто още миналата година през юлий месец е бил разгле-'
дан'и приет от долната камара в началото на март т. г. е бил
разгледан и утвжрден и от сената. Според тоя план в проджлжение на три години трябва да бждат построени за французкия
военен флот 6 леки кржстосвача; 12 отрядни водача, 12 миноносеца и 36 подводника. От тях тази година ще почнат да
се строят три кржстосвача, 6 водача, 12 миноносеца и 12 под
водника. По изявленията на' француския морски министр, на
този]План трябва да се гледа като на предварителен, а окон
чателният' пжлен план, щел да се изработи в духа на ре
шенията на Вашингтонската конференция и според .тоя окон
чателен план французкия в,оенен флот щял да се сжстои от
леки морски , сили, подводници, брегова' защита и от един
твжрде силен вжздушен-флот.'
' Управлението на Пражките мострови панаири, е в прего
вори да осжществи един интересен проект. На управлението
е- бил предложен нов железно бетонен параход (вместимост
700 тона, около 70 вагона), който е вече готов на Дунава в
Тулн. Парахода е бил приспособен отчасти за изложение, от
части за превоз. Управлението на панаирите е влезло по тоя
повод в сношение сжс сжюза на Чехословашките индустриал
ци, за;-',да вжзбуди в тях интерес.
•
Започнатите след войната, в Днглия големи икономии в
разходния бюджет на морското министерство проджлжават и
сега. Общата сума г.ре авидена в бюджета за 1922 и 1923 г за
адмиралтейството (без морската авиация) вжзлиза на 64,883 700
английски лири срещу 82,479,000 лири за миналата година.
1ия икономии .са значително предизвикани и от решенията
на Вашингтонската конференция, сжгласно които, между дру
гото, Англия се отказва о-г постройката на проектираните от
нея 4 линейни кржстосвача, всеки един'от които би коствал
среднио 8,000,000 английски лири.
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4. Разни.
Отдавна е замислено _да се използват морските вжлни
като двигател. В Италия по този вжпрос работи инженер Лнтон Консети. Наблюдавайки джлжината, височината и периода
на морските вжлни, а сжщо така и причините за вжлните —
•направлението, и силата на ветровете, вжпросният инжинер,
както сжобщава „Индустриална Сицилия", е дошел до' важни ,
заключения. След джлги и тжрпеливи проучвания на своите
наблюдения инженер Лнтон Консети е замислил и опитал
„вжлномотора", който както всички новооткрития за сега тря
бва да се бори още с недоверието на обществото. „Вжлно
мотора" цели да се използва енергията, която се сжджржа
в постоянното движущите се морски вжлни и след като я
трансформира вжв вжртеливо движение..
,2v3 --isSsLJ
На 28 февруарий т. г. в конгреса на Сжединените Щати
е бил внесен един законопроект, целящ развитието на Аме
риканския тжрговски флот. Той сжджржа следните по-важ
ни точки:
• *'
•
, 1. Дава се годиШна субсидия от правителството на сума
32,000,000 долара, които ще се сжберат от 10°/о налог от митнишките приходи.
2. Забранява се на чуждестранните кораби да довеж
дат в Сжединените Щати по-вече от 50% емигранти.
3. Позволява се на офицерите и моряците от Американ
ската тжрговска флота да с-е зачисляват в резервите на Лмериканския военен флот.
4. Разрешава се на железопжтните компании да прите
жават и експлоатират водните пжтища, както и да извжршват каботажни служби.
5. Предвижда се намаление на превозните тарифи по
железопжтните линии за стоки превозвани от Американски
кораби.
' Председателя ' на Сжединените Щати* с едно послание,
е препоржчал приемането на този законопроект и е посжветвал американците да се помжчат да вземат в свои ржце
транспорта на собствените си стоки.
На 6 юний т. г. гржцкият кржстосвач „Яверов", заедно с
три разрушители се е промжкнал до пристанището Самсун
и посредством коменданта на един американски контжр-миноносец предал на турския комендант на града да разруши
в едночасов срок всичкия военен материал. Коменданта на
Самсун отказал да стори това, понеже града не бил укрепен.
Гржцкия флот, без да дочака срока, е бомбардирал града в
проджлжение на 4 часа. От сушата отговорили брегови орж,дия. Имало сериозни повреди и жертви.
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Кжм края на месец юнйй т. г. ромжнския речен параход
„Елена Домна" е бил атакуван в ромжнски води (кжм Хжрсово) от 15 пиратски лодки.
На 3 март т. г. в Гибралтарския пролив, английския под
водник „И—42" в момента, когато е изплавал над повжрхността, е-бил ударен от движущия се с 20 вжзела скорост ан
глийски миноносец „Versatile", подводника сжс целия си еки
паж е потжнал.
— Подводния* тонаж на по-главните морски джржави кжм
1921 година се вижда от следнатц таблица:
Джржави
>- .
Сжедин. Щати
Лнглия
Япония
Франция
Италия

Има
подводници

3792
70736
10053
30837
17641

т.
„
„
„
„

Строи
40808 т.
10100 „
22165 „
нищо
2616 „
i

.

-•

Предвидени вжв Ва
шингтонската кон- 1
ференция

60000 т.
60000 „
50000 „
: 31500 „
31500 „
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