ПРОГРАМА
за заседанията на III. редовенъ съборъ на Б. Н. Морски Сговоръ
въ гр. Пловдивъ презъ м-цъ юний 1926 год.
9. юний — сртзда.
1. Следъ об^дъ — посрещане и настаняване делегатите.
2. 9 ч. вечерьта — среща на делегатите въ бирария „Съединена България".
10 юний — четвъртъкъ — Възнесение.
1. 81/? часа сутриньта — тържественно откриване на събора въ салона
на Модерния театъръ отъ председателя на Главното Управително Тъло.
2. Изборъ на бюро и комисии.,
3. Приемане приветствията.
4. Четене отчета на Гл. Управ. Тъ\по отъ председателя на сжщото и док
лада на Гл. Пр. Съветъ отъ председателя на сжщиятъ.
^
5. 11 часа по объдъ — отиване въ катедралата „Св. Богородица" и осве
щаване знамето на Пловдивския клонъ.
6. 12 часа по объдъ — манифестация до площада „Царь Симеонъ".
7. 3 часа следъ пладне — докладъ на комисията по пълномощията.
8. Разискване върху отчета на Г. У. Т. и доклада на Гл. Пр. Съветъ.
9. Финансовата дейность на Б. Н. М. С. (на клоновете и Г. У. Т.) и възможность за набавяне по-вече парични средства.
10. 7 часа следъ пладне — забава въ градината „Царь Симеонъ" при
пълноводие на р. Марица — спортни демонстрации на легионерите по реката).
11. юний — петъкг.
1. 8 часа преди пладне — довършване съ въпросите, изостанали отъ
предния день.
2. Учредяване на Областни клонове (подцентрали) и приемане правил
ника за гЬхъ.
3. 3 часа сл. пладне—приемане дейната програма за 1926/27 год.
4. б часа следъ пладне — Излаза на Бъло море.
12. юний — сжбпта.
1. 8 ч. сутриньта — Довършване съ въпросигв, останали отъ предния день.
2. Разисквания по въпроса за излаза на Б-БЛО море и гласуване резолюция.
3. 3 часа следъ пладне — Приемаме бюджета на Г. У. Т. и фондовет-Б
къмъ него за 1927 година.
4. Изборъ на нови членове за Г. У. Т. и Гл. Пр. Съветъ.
5. б часа сл. пл. — Мероприятия за повдигане на западащите български
черноморски и дунавски пристанища отъ гледището на Б. Н. М. С.
13. юний — недтзля.
1. 8 часа сутриньта — Разисквания по реферата за мероприятията по
повдигане западащите пристанища и гласуване резолюция.
2. Определяне мъстото на IV редовенъ съборъ.
3. 12 часа по обЪдъ — закриване на събора.
4. 2 часа следъ пладне — Излетъ до Хисарскигв бани.
14. юний — понедвлникъ.
Заминаване на делегатите
Забележка. При нужда, събора може да прави изм-Ьнения въ горната програма.
Заседанията ще ставатъ възъ основа на правилника, прилаганъ въ досегашнигЬ събори.

Гр. Варна, .16 май 1926 год.
Председатель: П. Стояновъ.
Секретарь: К. Янковъ.
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Годишенъ абонаментъ:
з а България . . 100 лева
за чужбина... 120 лева
Отдъленъ брой 15 лева.
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НЕЩАСТИЕТО ПРИ С. БЪЛА.
На 29 Яприлъ т. г. при с. Бела се случи голвмо нещастие — една лодка, носяща 35 пжтници
о т ъ селото къмъ парахода „София", се е обърна
ла и 16 души-отъ пжтницигв еж се удавили. По
добни нещастия могатъ да се случатъ, както на
сушата, тъй и на море, важни еж, обаче, отговор
ностите и т в требва да се установятъ, ако има та
кива. За сега, до като още не се е произнесла
еждебната власть, е рано да се правятъ оконча
телни заключения, но все пакъ нъкои общи изводи
се налагать.
Парахода „София" е правелъ своето редовно
крайбръжно пжтувание и въ 2 часа следъ обедъ
е спрълъ предъ селото Бела, на около б—700 м.
отъ брега. за да вземе пжтницигв и некои стоки
о т ь селото и ца продължи пжтя си за Варна. Мо
рето е било съвършенно спокойно. Отъ бръга пжт
ницигв еж тръгнали само съ една 4-тонна рибар
ска лодка, въ която освенъ гвхъ еж били натова
рени ТЕХНИТЕ багажи, 7 — 8 сандъка съ яйца и 3
коша риба; лодката е била карана отъ 4 гребци
и водена отъ нейния собственикъ, като кърмчия.
Изглежда, че лодката е била. доста претоварена и
това е първата вина; нъкои отъ пжтницигв еж
протестирали и еж искали да взематъ втора лодка,
но лодкарьтъ се наложилъ, а и съответниятъ представитель на властьта — началника на пристани
щето — не се е намъсилъ и е допусналъ замина
ването на пълната с ъ хора, багажи и стока лодка.
Въ второстепенните крайбрежни пунктове, приста
нищните функции у насъ еж възложени на упра
вителите на МИТНИЦИТЕ. Въ случая, главния отговорникъ за нещастието самъ е пжтувалъ съ лод
ката и се е повелъ по ума на неграмотниятъ и
въроятно жаденъ за по-голема печалба лодкарь.
Естественно, управительтъ на митницата не е ималъ
никакво понятие нито отъ морско дело, нито отъ
морско право. Нещастниятъ! по-после той самъ е
станалъ жертва на своята некомпетентность и на
натрапенитв нему пристанищни функции.

Лодката обикновенно е стояла на суша и дъс
ките й еж се били разсьхнали; когато се е дв,и^
жела къмъ парахода, вследствие на разсъхването,
презъ стените на лодката е започнала да навлиза
вода, тя е ставала все по-тежка и по-неустойчива;
пжтницитв еж се изплашили и еж се устремявали
отъ едната къмъ другата стена, като при това еж
търсели да стжпятъ по-на високо, за да не се наквасятъ, — отъ това лодката е ставала още по.неустойчива и все по-вече се е навеждала въ стра
ни, до като е почнала да зачерпва вода съ стените
си и най-после се е обърнала и потънала. Багажа
е билъ поставенъ на ВИСОКИТЕ места на носа и
кърмата, отъ което лодката е станала сжщо така
по-неустойчива. Когато е навлизала вода, потърсе
но е било черпалка или еждъ за изхвърлянето й,
но такива въ лодката не се указали. На лодката
еж липсвали сжщо така спасителни пояси или кржгове, изобщо липсвали еж каквито и да било спа
сителни средства.
Въ морското дело има отдавна установени
норми: за мореходностьта на лодкитъ, за тъжната
устойчивость и непотжваемость, за натоварването,
за разпределението на товара, за разместването
на пжтницигв, за реда и дисциплината между гвхъ,
за необходимите принадлежности срещу нахлуване
на вода и за запазване отъ пожаръ, за необходи
мите спасителни средства и пр. и пр. Всички тия
норми еж били пренебрегнати отъ лодкарьтъ, за
щото или не ги е знаялъ, или никой й никога не
е искалъ отъ него да ги спазва. У насъ квма законъ, който да установи ценза на всеки морякъ,
лодкарь, кърмчия, капитанъ, пристанищенъ началникъ и пр., — живота и имота на българските
граждани може да бжде . оставенъ въ ржцетв на
вс^ки невежа-морякъ, неподготвенъ кърмчия, неукъ
и неопитенъ капиганъ или • неспециалистъ и некомпетентенъ пристанищенъ началникъ. Въ случая,
имаме резултата отъ тази наша немарливость и
пренебрежение къмъ морското дъло и неговите
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изисквания. Виновенъ е неграмотния лодкарь,виновенъ е некомпетентниятъ представитель на дър
жавната власть, а най-виновни еж гЬзи, които все
още търпятъ за нашето крайбрежие, за нашето
мореплавание и нашите пристанища положението,
което не сжществува и въ най-изостаналата въ
културно отношение крайморска страна.
Дали отправилите, се отъ брега и отъ пара
хода, лодки да спасяватъ давящите се пжтници еж
тръгнали.своевременно, още не е установено, обаче
тЬ всички не еж имали почти никакви спасителни
средства, само едната отъ лодките на парахода
„София" е имала два спасителни пояса, а другата
и това не е имала. Не знамъ имало ли е или не
достатъчно спасителни средства на „София", но
тукъ неизбежно ее налага въпросътъ — осигуре
на ли е безопасностьта на пжтницитЬ по на
шите параходи? — еж ли гЬ пригодни за служ
бата, която изпълняватъ — и дали единъ день,
недай Боже, нвма да чуемъ за друго още по-голтЧмо нещастие. Миналата година на най-хубавиятъ
и най-големиятъ нашъ пжтнически параходъ, бъл
гарската гордость на море — „Царь Фердинандъ",
в ъ Марсилия б е забранено отъ французките при
станищни власти да вземе пжтници. защото нЪ;малъ радиотелеграфъ и само като изключение му
позволиха да вземе 10 души изключително бъл
гарски поданници и то престжпници, извадени отъ
французките затвори, за да бждать предадени на
българската власть. Чуждите законодателства задължаватъ пжтническитъ, а даже и всички оста
нали кораби да пригежаватъ въ достатъчно коли
чество всички видове спасителни средства, вклю
чително радиотелеграфъ, за да бжде гарантиранъ
живота както на всички пжтници, тъй и на Ц-БЛИЯТЪ
^екипажъ. У насъ подобно Н"БЩО нЪма.
Презъ тъзи зима парахода „Кирилъ" изнесе
-една силна буря въ БЪло море, останалъ безъ
.вжглища и храна, той се б е залуталъ и спасилъ
!при едно гръцко островче, но цъли 8 дена насе
лението на Варна, а главно семействата, родни
ните и близките на хората отъ екипажа тръпнеха

Изъ Девненското езеро.
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отъ ужасъ и въ: неизвеетность за еждбата на из
ложените на голЪма опасность моряци. Дали на
този параходъ требва да се разрешава да пред
приема плаване'. вънъ отъ Черното море и даже
по-далечъ отъ нашите брътове? — на този въпросъ нашето законодателство не може да отго
вори, а чуждите такива сигурно биха отговорили
отрицателно. Цариградскиятъ представитель на „Янгяийския Лойдъ", най-големото морско класифика
ционно и застрахователно дружество въ свъта, ако
не се лжжа отказа да класира парахода „Кйрйлъ",
в ъ . в с е к и случай, до като „Царь .Фердинандъ",
„Варна" и „България" еж класирани при „Англий
ския Лойдъ" въ Цариградъ, „Кирилъ" е класиранъ при „Бюро Веритасъ" въ Варна. Колкото з а
парахода „София", даже варненскиятъ представи
тель на французкото дружество „Бюро Веритасъ"
отказа да го класира. Този параходъ отдавна е
дошелъ до пълна негодность въ всъко отношение
и ако нему и за напредъ бжде позволено да плава
и пренася пжтници и стоки, нека не бжде за ни
кого изненада, ако чуемъ за нъкоя по-голЪма ка
тастрофа отъ Беленската.
Лътниятъ сезонъ наближава, край морето ще
дойдатъ много гости и почти всички ще искатъ да
се разходятъ по море. Миналото лъто край мор
ската градина въ Варна, отъ неспазвание между
народните правила за предпазване корабите отъ
сблъскване, още неузаконени отъ насъ, се сблъс
каха две лодки и ПЖТНИЦИГБ имъ требваше да направятъ една нежелана баня въ морето, — за
щастие, тоя инцидентъ мина безъ жертви, но дали
сме гарантирани отъ подобни инциденти за въ
бждеще, които не винаги ще минаватъ безъ жертви?
Не е ли крайно време да се помисли за морско
законодателство у насъ? — Не се ли налага вече
да се поставятъ компетентни лица по нашето край
брежие и начело на нашето морско дело? — Нема
ли най-сетне и у насъ да се създаде единъ компетентенъ държавенъ институтъ, който да обедини
всички морски служби и да заработи за разви
тието на мореплаванието и морските промисли, за
което отдавна се настоява?

Рис. отъ Ял. Мутафовъ.
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Стр. 3.

Н. М. Златаревъ.

ЕКСКУРЗИЯТА НА СОФИЙСКИЯ КЛОНЪ ОТЪ БЪЛГАРСНИЯ
НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ДО ЦАРИГРАДЪ
ПРЕЗЪ 1925 Г.
(СнимкитЬ отъ г-нъ Моруновъ).

Тръгнахме отъ София на 5 августъ 30 души
екскурзиянти.
,
Отъ Витоша, презъ Балкана :— на морето!
Тоя контрастъ и реализиранъ копнежъ за морето
— повиши настроението ни.
Каза ни се, привечерь да , сме на парахода
„Царь Фердинандъ". Презъ Ц-БЛИЯ день изъ града
за това онова — прекарахме въ трепетно очакване.
Идва уречения часъ. Парахода е подъ пара. Дочу
ваме сигнала и бързаме на групи къмъ кея.
Всичко е вече готово,и ний бавно се отде
ляме отъ брега* Радость, въодушевление! На борта — весели разговори и сбогуване съ изпращачите.
Постепенно се отдалечаваме — града, приста
нището, фароветъ блЪстятъ. Минаваме въ открито
море.
Нощьта мина спокойно и на сутриньта се на
мерихме въ Бургазъ. Тукъ следъ двудневно прес
тояване, прекарано въ разходка изъ града и кжпане въ морето, се отправяме за Цариградъ.
Грамади вълни се издигатъ — морето е ра
зярено. Тоя пжть то пожела да се пошегува съ
насъ. Единъ следъ другъ, по двама съ пристжпи,
прикрепяйки се, се прибираме въ салона за ядене.
Не следъ дълго почнахме опулено да се пооглеждаме. . подканяме се да похапнемъ, но не върви
. . . Кой кждето успълъ се просналъ... Напраздно
си даваме куражъ. Заприличахме на разбита ко
манда. Ставаше това, което обикновенно се случва
по море. . . Дивната, грандиозна симфония на мо
рето се комбинираше съ най-разнообразнитъ миньорнн стонове на екскурзинтитъ. . . Чакъ сега
разбрахме, какво ,е това „мъртви" вълни.

Постепенно парахода намалява хода, често
дава сигнали и спира. Появи се лодка съ група
турци, качиха се на парахода и се направи прегледъ на всички пжтници. Това беше карантинната
служба. Парахода бавно потегля. По-кжсно нъкжде се приближава друга лодка съ военни за пре
глеждане на паспортите — една дълга и скучна
процедура. Ний всички на палубата се любуваме
на красотите на Босфора. Най-разнообразни кйошкове и паркове — отъ двете му страни. На длъжъ
и ширъ кръстосватъ параходчета, лодки — кипи
Босфора отъ животъ. Като че това не е на земята,
а е една вълшебна водна алея.

Босфора — Ортакьой.

Босфора. Плавающия докъ въ Стения, повдигналъ за
ремонть българския параходъ „Царь Фердинандъ".

Мина нощьта. На утриньта почувствахме мо
рето да се е успокоило. Плахо подаваме глави и
се питаме: „кжде сме ?". Дочуваме: „Кавакъ" —
предверието на Босфора. По изстрадалите ни лица
се долавя искра успокоение. Току-що разбудени,
бързаме къмъ палубата. Тукъ шеговити разговори
и закачки за прекараната нощь и възторжени пог
леди къмъ Босфора. Други брегове, друга облась,
екзотични фигури се мъркатъ тукъ..

Настжпваме постепенно и предпазливо — но
ви прелести. По-красиви брегове, по-разкошни
кйошкове! Отдъсно — една грамадна стена съ ку
ла къмъ Босфора — останки отъ далечни времена;
Робертъ-колежъ; Бебекъ; Орта-кьой; Илдъзъкйошкъ; Долма-бахче; въ далечината — безброй
силуети на стърчащи минарета.
Рече се приближаваме — нови и чести сиг
нали. Предъ насъ още по-импозантна гледка —
гъмжило — параходи, параходчета и лодки съ без
брой стърчащи мачти. Хоръ отъ най-разнообразни
параходни сигнали — бучащи въ басъ, виящи или
крещящи, като странни птици. Всичко това, съче
тано съ оглушителния викъ на лодкарите, пред
ставлява цъла вавилония. Насреща — моста надъ
„Златния-рогъ", отлъво и отдъсно — една връзъ
друга постройки. На тоя общъ фонъ релиефно се
очертаватъ по-значителнитъ: Св. София, Сюлемание, и Генуезката кула. Ний стоимъ слисани предъ
величието на тая панорама. Отъ тукъ се наблюда
ва Стамбулъ, Пера, Галата, между които е Златниятъ
рогъ — връзаната ивиша море отъ Босфора.
Парахода непрекжснато дава сигнали и бавно
настжпва къмъ кея. Не се знае дали тамъ ще се
спре или ще спусне котва навътре въ Босфора.
Разбра се, че не ще спре тамъ и че ще става пре
хвърлянето съ лодки. Но до тоя моментъ ний бЪхме вече атакувани отъ* лодкари, които нахвърляли

куки по парахода, бъха се покачили, за да
ни поздравятъ съ „добре, дошли". Това беше една
отъ първигв ни срещи вт^-Цариградъ. При екокоргь отъ тия лодки ний тържественно се прибли
жаваме. Отдалече се появява лодка съ управяющия нашата легация г-нъ Н., който, видимо съ
радость, се качи на парахода, за да ни посрещне.
Презъ ЛОДКИГБ — ето ни на кея!

.СВОИГБ

Общъ видъ на Цариградъ.

[
Отървани отъ скучната митническа провърка.
ний се отправяме за града. При съдействието на
легационнитъ чиновници, бъхме разквартирувани,
На другия день, въпреки разписанието на на
шата програма, едва само часть отъ екскурзиянтиТБ можаха да посетятъ нашата легация и Екзархи
ята. Успъхме да се съберемъ едва на пжть за нешата болница „Евлоги Георгиевъ", кждето бъхма
представени на болничното управление, любезно
приети и разведени отъ лъкаря г. Д-ръ Т. Уред
бата, чистотата на това наше заведение ни напра
виха най-добро впечатление.
Тукъ бъхме поканени на почивка и почерпване въ болничната градина, следъ което подъ ръ
ководството на лекаря се отправихме къмъ близонамиращата се тамъ „Кула на Свободата" и гроб
ницата на героя презъ времето на хуриета — Махмудъ Шевкетъ паша. На връщане за къмъ града
бъхме дълго време придружавани отъ сжщия ле-.
карь и болнични чиновници.

къмъ Босфора и Мраморното море съ нъколко ре
да дебели стени, останали още отъ византийско
време: Влязохме въ оградата презъ една каменна
порта. ОТЪ.Л-БВО отдълно помъщение за Великия везиръ — едноетажна стара постройка съ паркетъ, по
стените мряморни плочи и съ копринени миндерлици
околовръсть. Въ центъра на оградата друго —
отдълно здание — Тронната зала — ^съ трона на
султана и сжщо съ миндерликъ.' Музей — въ отД-БЛНО помещение, съ разновидни порцеланови япон
ски вази и сждове, специални, нагодени за заклю
чване, служащи за съхранение храната, поднасяна
на султаните. Нова една постройка на носа на
брега съ приеменъ салонъ съ паркетъ, разкошни
персийски килими, изящни мебели, най-луксозна
драпировка и грамадни полилеи — всичко въ найелегантенъ европейски видъ. Тукъ ни се посочи
една кржгла ориенталска масичка, окрасена съ
седефи, работена лично отъ единъ отъ султанигЬ.
Тая обстановка вечерь, при осветление съ изгледъ
къмъ Босфора, Галата, насрещния Мало-Язиятски
брътъ — Скутари, Мраморното море, презъ необикновенно грамадните прозорци, изглежда, — би
направило необикнозенно впечатление на ВСБКИ
удостоенъ посетитель презъ време на величието
на Султаните. Минаваме къмъ апартамента на двор
цовия лъкарь — всичко въ тогавашното положе
ние. После, по мряморни стълби къмъ „Багдатския
кйошкъ" — стилна ориенталска постройка въ
кржгъ съ странични веранди и изгледъ къмъ Бос
фора. По настилка отъ мряморни плочи минаваме
къмъ „Харемлика", предъ който има басеинъ и
фонтанъ. Любопитно надничаме презъ спуснатото

Стамбулъ.

Босфорз —Двореца въ мъетностьта Бейлиръ-бей.

По редъ посетихме „Сарай-буруну" — стария
султански дворецъ въ Стамбулъ — обграденъ от-

перде — апартаментъ съ сжщата разкошна мобилировка и отделение съ мряморна вана и~чучуръ
за текуща вода, навЪрно за тоалетъ. Тукъ всичко
навъва странни приказки за оня животъ, воденъ
отъ обитателите на тоя Сарай. Въ сжщата ограда
еж Историческия и Археологическия музеи, кждето
наредъ съ оригиналните статуи отъ древни скулп
тори — много финни работи — се намира и гроб
ницата на Ялександръ Македонски — цълата отъ
бълъ мряморъ и изящна орнаментика.
Близо тукъ е и „Св. София". Макаръ при
здрачъ, общата колосална архитектура на тоя паметникъ ни остави поразително впечатление. Стро
ена отъ древни художници-архитекти, тя представ
лява моделъ на съвършенна византийска архитек
тура, оказала решително влияние въ съграждането
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на всички джамии презъ епохата на турската им
перия.
'
Не далече е и малката подземна цистерна,
строена въ византийско време за запасъ на вода
в ъ случай обсада на Стамбулъ. Оттукъ се открива.
входъ на подземенъ каналъ, имащъ връзка съ
Св. София и оттамъ съ други канали, служащи за
скривалище и изходи.
Предстоеше ни една разходка по Мраморното
море, която направихме въ приятната компания на
г-нъ Б. — домакиня на нашата болница. Вземахме параходче отъ моста на Босфора. Предъ насъ се редягь всЬки моментъ все нови и по-красиви гледки.
Отъ лЪво Мало-Лзиятскиягъ брътъ с ъ : Хайдаръпаша, Кадж-кьой и.т. н. .Отъ дътно — на европейскиятъ: Силиврия, Флория (морските бани). Насре
ща — островите: Проти, Лнтигони, Принкипо, а отдътно — двата „Кучешки острова." (Тукъ били съ
брани всички кучета на Стамбулъ, разделени на полъ
на островит-Ь, гдето измрели, за да се роди новия видъ
на сегашния Стамбулъ — лишенъ отъ тоя оригиналенъ елементъ на ориенталската красота). Ця
лата тая область, кждето презъ сезона прииждатъ
много гости, е курортна. Това е една великолепна
околность, съ мекъ климатъ и чистъ морски въздухъ.
Огвзохме на острова „Принкипо" — най-голе
мия, най-заселения и най-интересниятъ отъ ц-Ьлата
група острови — съ кей, удобни хотели, локали,
кинематографи, спортни игрища и оркестри край
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Посещението ни на Лмериканския Колежъ
свързахме съ една друга разходка до Босфора. Съ
трамвая — до Бебекъ и по стръмни алеи — до
върха на възвишението, гдето е построенъ Коле
жа. Тамъ бъхме разведени и останахме съ впечат
лението за единъ доста уреденъ учебенъ институтъ

Босфора — Мало-Язиатския брЪгъ съ-вилата на
Египетския хедифъ.

Отъ бръта съ параходче преминахме на Мало-Лзиятския брътъ. По оссбенно впечатление тукъ
ни направи Бейкусъ съ своята изобилна студена
вода, шуртяща изъ 10 сулнаря (чучура) и съ своя
паркъ къмъ вжтрешностьта на бръта, доста ГОЛ-БМЪ,
съ хубави алеи, бюфетъ, игрални — тукашното Монте-Карло. Отъ тукъ се открива много красивъ изгледъ къмъ Босфора.
Разказите за стакбулскитв дервиши дразнеха
нашето любопитство и ний поискахме да ги видимъ, предполагайки отъ тЪхъ да получимъ впе
чатление за единъ оригиналенъ турски мотивъ.
Запжтихме се специално за ТБХНОТО „Теке" при
„Топъ-капу", но, по недоразумение, не попаднахме
въ време на Т-ЬХНИТ-Б молитви и останахме неза
доволени.
Не пропуснахме типичнитъ „малкия и [голе
мия покрити пазари" въ Стамбулъ— стари ориентал
ски каменни постройки съ сводове, улички и отъ
двете страни малки дюкянчета, натъпкани съ все-

Цариградъ — Златниятъ рогъ.

морето, хубави кьошкове съ раскошни паркове и
уредени алеи за разходка по целия островъ — високъ, обрасълъ съ борова гора и често съ масли
нови и смокинови дървета. Тукъ климатътъ е мор
ски, съчетанъ съ планински. — Разходкитв ставатъ
обикновенно чадърлии фаетони или съ мулета с ъ
красиви самари. Отъ тукъ се прехвърляхме на МалоЛзиятския брътъ, съ трена — до „Хайдаръ-паша" и
пакъ обратно на моста.
Възхитени отъ първата ни разходка, ний пред
приехме и друга по „Златния рогъ" съ цель да посетимъ „Еюбъ-джамиси" — построена въ честь на
знаменосеца пророка Лбу-Еюбъ-Ензари (починалъ
при обсадата на Цариградъ отъ арабитЬ въ 668 г.).
До тамъ, отъ двет-Б страни на „Златния рогъ" се
любувахме на разнообразните постройки на тоя
колосаленъ градъ. Тукъ отъ височините надъ гро
бищата — съ многобройни стърчащи надгробни
камъни — М-БСТОТО за съзерцание и вдъхновение
на Пиеръ-Лоти — се открива великолепна гледка
къмъ „Златния рогъ", Стамбулъ и Пера.

Цариградъ — Еди-куле и Златната врата.

възможни, преимуществено ориенталски стоки, че
сто отъ съмнително качество и произхождение —
главно за народа. Тукъ търговците досадно ка-
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нятъ, предлагатъ и всичкото си старание употр-Ь-,
бяватъ да ви неизпуснатъ. Не се ли противопоста
вяте, може цълъ день въ тия катакомби да се улисвате и да се чудите, по кой начинъ бихте могли
да се изкопните.
Препоржча ни се да видимъ морските бани'
на Цариградъ—„Флория"— съ трена отъ „Сиркиджи" .
по линията за Одринъ, презъ Макри-кйой и СанъОефано. Околность много монотонна, голо почти
поле на бръта на Мраморното море, при сравни
телно много малъкъ плажъ, но тихо и спокойно мо
ре. Това е единствения, съ плажъ, морски курортъ
на Цариградъ, станалъ такъвъ следъ войната, бла
годарение на инициативата на спекулативни бЪжанци-руснаци, недостжпенъ, обаче, за народа по
ради отдалечението му отъ града и извънредната
скжпотия.
На 16 августъ — неделя посетихме българ-,
•ската черква „Св. Стефанъ" въ Фекеръ (истори
ческа за насъ часть на Стамбулъ), край „Златния
рогъ" и присжтствувахме на литургията и панихи
дата за Н. В. П. Милетий и Никола Милевъ. Съ
влизането въ оградата се почувствувахме у дома
<:и. При входа отдътно три гроба на заслужили на
ши духовни лица. Спретната градинка съ нашенски
цвътя и а лейка отъ китенъ босилекъ,води къмъ
входа на черквата
— доста приветлива, сложена
край водитъ- на „Златния рогъ".
Цариградъ крие въ себе си много художе•ствено-исторически ценности отъ голъмо значение
за специалистите.
Сърдцето на Цариградъ, за единъ чужденецъ,
любопитенъ да получи едно общо и по-непосред
ствено впечатление, представлява подвижниятъ
мость надъ «Златния рогъ", главната връзка на
Стамбулъ съ Галата—Пера.
Наблюдавате оттукъ: въ лЪво Стамбулъ ста
рата часть на града съ СВОИГБ колосални джамии
и стърчащи до възбогъ минарета съ истински ори
енталски видь; въ дътно — Пера. новата елегантна
европейска часть съ своите луксозни магазини и
Галата, древното поселение на италианци (венециянци и генуезци) съ историческата генуезка кула,
главната търговска и банкерска часть на Цари
градъ; отпредъ .Златния рогъ*, а отзадъ „Босфора". На кждето и да гледате, навсвкжде интересно
и забавително — било въ очертанията на брътоветъ,
въ разновидните постройки или въ рвзноплеменНИТБ обитатели и случайните гости на Цариградъ,
разминавайки се по моста или тълпящи се бързо
надолу къмъ ПОНТОНИТБ на параходите и ЛОДКИТЕ,
ежеминутно кръстосвайки брътоветъ на „Босфора"
и „Златния рогъ*.
Може да си представите тукъ картината сутринь рано при изгревъ, когато се пробужда тоя
грамаденъ мравунякъ или вечерь, когато всичко
замира покрито отъ лекия вуалъ на нощьта, когато
луната кжпе своитъ лжчи въ тихигв води на Бос
фора, хармония отъ най-разнообразно съчетание на
тонове и багри.
Цариградъ е шуменъ градъ тукъ всичко кре
щи^ И сигналитъ на многобройните параходчета,
файтони, автомобили, трамваи и почти непрекжсваното денонощно звънтене и викове на разнитв тукъ
шербетчий и продавачи йа всевъзможни стоки.
Тоя мировъ градъ е едно бошующе житейско
море. Новата републиканска власть на Турция, из
глежда привидно, но доста тактично, прави всичко
възможно да замъгли неговото свътовно значение
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и да притжпи алчните апетити на всички външни
фактори. Отдвлена въ вжтрешностьта, тя се отда
де спокойно на творчество и преустройство съ огледъ на националните интереси на своята страна.
Какъвъ ще бжде резултата отъ всичко това —
бждащето ще покаже,
Ний напустнахме Цариградъ на 17 августъ и
и съ парахода „Кирилъ" се върнахме презъ Бургазъ въ Варна, доволни отъ благополучното при
ключване на нашита екскурзия.
Следъ всичко, ний се считаме длъжни да благодаримъ на капитанитв на двата наши парахода
за даденитв ни улеснения при пжтуването.
Но ний обикнахме морето и не ни се искаше
току тъй скоро съ него да се раздвлимъ.
Часть отъ групата се установи за известно
време въ монастиря Св. Константинъ — край Варна.
Тукъ и особенно, като посетихме „Евксиноградъ",
за което благодаримъ на дворцовия секретарь г. Д„
ний разбрахме какви хубави кжтчета сме имали у насъ
За преустройството и регулирането на нашия
морски брЪгъ ний тръбва да положимъ повече гри
жи, защото той има всичкитъ условия да съпер
ничи на много други морски крайбрежия.
Но ний тръбва да се. приближимъ до него и
да го обикнемъ — тая роль предстои да изиграе
нашия „Народенъ Морски Сговоръ".
София, 21.1Х.1925 г.

Предпазителенъ знак*.

Рисунка огь Ял. Мутафоет*.
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Проф. Д-ръ Карлъ Занеманъ.
(Хамбургски пристанищенъ лЪкарь)

БОЛЪСТИТЪ НА МОРЯКА.
Продължителниятъ животъ на море, какъвто е
живота на професионалните моряци, въ здраво
словно отношение се застрашава отъ известенъ
родъ опасности. Не е все едно и сжщо да пжтува чов-вкъ временно, като пасажеръ, или като морякъ, който прекарва по-голъмата часть отъ жи
вота си на море, и при това извършва по-лека или
по-тежка работа. Удобствата, които предлагатъ
модернитъ пасажерски параходи, не могатъ да се
очакватъ отъ товарнитъ параходи. Неблагоприят
ните условия при които е поставенъ да работи мо
ряка се отразяватъ въ нъкои случаи доста небла
гоприятно за неговото здраве. Тъсното съжител
ство въ каютитъ, усиления трудъ, лошото море,
ръзкитъ промени на климата, указватъ своето вли*яние по-вече или по-малко върху моряка. *
Така наречената „морска болъсть", много раз
пространена между пжтуващитъ по море, не е отъ
големо значение за моряка. Има натури, за които
иоряшкиятъ животъ е невъзможенъ, благодарение
на обстоятелството, че не могатъ да издържатъ
морски пжть. Такива хора требва да си търсятъ
работа на суша. При много бурно море, обаче,
случвало се е стари моряци, даже капитани да не
бждатъ пощадени отъ „морската болъсть". Обик
новено тя напада, обаче, новацитъ, които съ тече
ние на времето, отвличайки своето внимание върху
службата си, свикватъ съ морето.
По-често и много, сериозни се явяватъ други
болести, причинени главно отъ промъната на вре
мето. Тукъ принадлежатъ преди всичко повреди,
които докарватъ вжтрешни болести. Най-чести еж
простуднтъ (дихателни, бронхокарни и подобни).
Най-засегнатъ е машинниятъ персоналъ. Въ дъното
на парахода се намиратъ машините и пещите на
котлитъ — тамъ господствува винаги висока тем
пература, резко граничаща съ тази изъ другите
части на парахода, а главно на палубата; тамъ се
работи съ много леко облекло. Щомъ като работ
ниците излезатъ отъ тамъ на открито, почвата за
простуда е много благоприятна. Сжщото влияние
указва и спането на открито безъ завивка въ ТО
ПЛИТЕ страни. Работата при машинитъ е най-теж
ка и прави организма много чувствителенъ. Найопасни еж преходите въ температурата за цълия
персоналъ при напущане на тропицитъ, когато
иочти веднага настжпва внезапно изстиване.
Покрай простудитъ, моряците страдатъ твърде
често отъ разстройство на стомаха и червата, при
които се чувствува силна нужда на ледени напитки,
които сжщо указватъ своето вредно влияние. Про
мяната на температарата причинява покрай дру
гото многобройни заболъвания отъ ревматизъмъ.
Машинниятъ персоналъ е изложенъ на още
една голЪма опасность, която е особено опасна въ
тропицитъ. Това еж заболъванията отъ сврьхъ го
рещина, които се изразаватъ въ горещи удари, въ
'- по-силна или по-слаба форма, придружени съ тъй
наречените „огнярски конвулсии", често свършващи
с ъ смърть. Особено опасно е преминаването презъ
Червено море, кждето господствува извънредно
висока температура при голъма влага и неблагоприятенъ вътъръ. Случаи отъ слънчевъ ударъ, да
ж е горе на палубата, е нъщо обикновенно.
Отъ особено значение за моряцитъ еж така
наречените тропнчнн болЪстн, преди всичко ма-

ларията. По ръдко се явява и лошата тропична
треска, която се протака продължително време и
съсипва организъма. Къмъ най-опаснитв морски
болести принадлежи желтата треска, която преди
около 30 години и по-кжено бъше обхванала почти
цътмя персоналъ на тропичните параходи. Следъ
като се установи че причинителите на тази болъсть
еж малки мухички, вземаха се предохранителни
мърки за борбата противъ ТБХЪ. Сега опастностьта
отъ желтата треска е по-малка.
Тропиците еж сжшо родината на холерата и
чумата, а параходите се явяватъ ТЕХНИ разпро
странители. Заразителната опастность отъ ТЕЗИ бо
лести е особено голъма въ нъкои тропически при
станища. Но предпазителните мърки, които се взематъ еж тъй големи, щото случаи отъ заболъване
на параходния персоналъ еж много ръдки. Потолъма е опасностьта, ако зародишите на болъстьта
проникнатъ на парахода посредствомъ хранителните
припаси и водата за пиене, или пъкъ ако чумови
плъхове се промъкнать на парахода. Тъ еж големи
разпространители на заразата, противъ които отдълниятъ човъкъ мжчно може да се бори. Обаче,
предварителните предпазителни мерки и тукъ еж
големи, поради което случаи отъ зараза въ ново
време еж ръдки.
Общото хранение на парахода предразполага
моряка къмъ заболъване отъ подкоременъ тнфусъ
и днзинтерия и ако твхнитъ причинители попаднатъ въ водата или храната докарватъ масови за
болъвания. За щастие подобни случаи ръдко се
явяватъ. Една друга болъсть дължима на храната
е скорбута, който се причинява отъ еднообразната
храна. Въ миналите времена, когато пжтуването
съ платноходи е траяло много продължително време
тя е била най-страшната болъсть. Тогава хората
еж я считали за епидемична болъсть, но новата
медицина установи точно нейниятъ произходъ. Въ
ново време тя почти не се среща. Една подобна
болъсть се среща още при цветния параходенъ
персоналъ — индийци, китайци и пр. отъ липса на
тъхната национална храна, на която еж привикнали.
Много ризпространени между моряците еж
половитЬ болЪстн. Особеностьта на моряшкия жи
вотъ дава почва за благоприятното имъ развитие
— дългото отежтетвие отъ фамилията, упоритата
, работа и голъмата обществена свобода при посе
щаването на чужди пристанища. Известно е, че ПО
ЛОВИТЕ болести еж много разпространени въ при
станищните градове и въроятностьта за зараза
тамъ е сигурна. Мърки за предпазване вече еж
взети, но за въ бждаще се проектира особенъ
планъ за борба противъ този опасенъ бичъ за мо
ряците.
Много големо влияние указватъ климатичните
условия на различните страни, преди всичко на
тропицитЬ. Обаче понъкога моряка се заплашва и
въ европейските води. Тукъ еж вжтрешнитъ бо
лести въ противовесть на заразителните, зависятъ
отъ видътъ на работата.
Лекуването на всички ТЕЗИ болести, които не
засБгатъ много хората на суша е свързано съ мно
го неудобства. Само една малка часть отъ пара
ходитъ иматъ лъкарь на борта си. Затова въ мор
ските училища сериозно еж застжпени санитар
ните предмети, а и ВСЕКИ параходъ е снабденъ с ъ
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необходимите лъкарства и уреди. Обаче, СЖЩИТБ
удобства, които ние имаме при лекуването на суша,
на парахода еж невъзможни. Даже и параходния
лъкарь е ограниченъ въ СВОИТЕ действия, и не мо
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же да прибъгва, както лъкаря на суша, къмъ всич
ки средства на модерната диагнозтика и терапия,
както и до съвета и помощьта на други лъкарь.
Огь немски Б. Т. К.

Новия Флетнеровъ роторенъ корабъ „Баденъ — Баденъ" при своя първи рейсъ за
ймерика. На снимката се вижда срещата на Флетнеровия роторенъ корабъ съ Германскиятъ броненосецъ „Хессенъ" при напущането на Килското пристанище. Горе
въ^.правожгълника (въ лЪво) е Капитанъ Гелсенъ — команданта на кораба, а въ
дЪсно изобретателя на ротора — Инженеръ Флетнеръ.

Хаджи Фонъ.

КАЙРО - ИЕРУСАЛИМЪ.
(Кратки бележки за екскурзията на Б. Н. Мор
ски Сговоръ 29 мартъ — 29 априлъ 1926 г.).

ТрескавигЬ приготовления еж вече къмъ своя
край — днесъ е последниятъ день и довечера тръг
ваме! Радость, безспокойство, нервно напрежение...
Кракътъ ни е вече стжпилъ на „Царъ-Фердинандъ." Кеять е почернялъ отъ изпращачи: тукъ
е цълото Гл. Упр. Тъло, тукъ еж нашигЬ близки, а
ето че и пирахода дава своятъ първи сигналъ.
Къмъ сръднощь, „Царь" се отделя отъ брЪта. По
следни сбогувания, а не следъ дълго и последни
погледи къмъ Варна, който вече тъне въ мрака.
Та-та... та-та.., машинитв бумтятъ, нашиятъ „Царь"
плавно пори хубавото тихо море и всички се унасятъ въ сладъкъ сънь, предвкусвайки хубавитъ впе
чатления, красивите изгледи, интересните нъща що
предстои да се видятъ въ ориента...
Осъмваме въ Бургазъ. Първиятъ дебютъ по
море е благополученъ — всички излъзохме герои
и никому не прелоша. Добили куражъ, ние като
стари и опитни вече моряци успокояваме и инфор
мираме нашите другари отъ Пловдивъ и другаде,
които ще се качатъ отъ Бургазъ. Куражъ доби и
отчаялия се да ни очаква отецъ В-въ, на когото,
ето вече единадесети день, брадата се развъвала
по бургазския кей и съ устременъ къмъ северъ
погледъ нетърпеливо запитвалъ всеки минувачъ:
„Не е ли тръгналъ още „Царь-Фердинандъ" отъ
Варна ?" Вечерьта се откжеваме и отъ Бургазъ и
ето ни вече въ открито море, къмъ чужди брегове.
Рано утриньта сме предъ Босфора. Съ без

покойство и интересъ следимъ граничните фор
малности. Като че ли нъкакво тайнство предстои
да се извършва, та всички мълчаливо еж устре
мили погледъ къмъ приближаващата се моторна
лодка, въ която, прехвърлилъ кракъ връзъ кракъ,
спокойно си пуши цигарата полицейскиятъ агенть.
Биноклитъ се насочватъ ту налъво, ту надъсно
— кое по-рано да гледашъ, на кое по вече да се
любувашъ. Всеки бърза да избира все по-хубавъ
кьошкъ-дворецъ отъ крайбръжието, за да лктува
въ него, други пъкъ експроприирали ги вече мис
лено, даряватъ ги единъ-другиму. Ето на лъво ме
теорологическата станция, надъсно пъкъ Робертъколежъ, по-натакъкъ Илджзъ-кьошкъ и т. н. редуватъ се забележителности, имената на които отъ
рано се знаятъ.
За насъ, свикнали да виждаме въ Варна само
чифтове мачти, цариградското пристанище ни по
рази съ гората отъ мачти. Я всредъ тоя голвмт»
брой параходи и вътроходи, току се извива и
бързо преминава, оглушително пискащъ съ сире
ната си локаленъ пжтнически параходъ, наподобяващъ огроменъ двуетаженъ третокласенъ вагонъ.
Съ бинокла търсимъ приближаващата се лод
ка на посрещани, но напраздно... Вместо това, още
не спр-вли, заобиколиха ни, като ято хищни гарвани
лодкарите, които съ кръсъци и нахално дърпане
ни водятъ въ лодката си. Впоследствие свикнахме
и на тъхъ, но за „сефте" требваше тия синковци,
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за нъкакви 200 метра, да ни оскубятъ по толкова,
колкото у насъ плащаме да се возимъ съ файтонъ
20 километра. На разположение имаме само ня
колко часа и всички бързатъ да хвърлятъ общъ
погледъ на града. Съ подземната железница се из
качваме на Пера, разглеждаме богатитъ и красиви
витрини и достигаме до градината „Таксимъ." Срещу
30 гроша, разхлаждаме се съ по единъ шербетъ
и бързаме да се върнемъ навреме, защото водача
е строгъ — издалъ е наредба, да бждемъ точно
въ 18 часа на парахода.
На другиятъ день пристигнахме въ Митилинъ
— друга държава, други наредби, другъ животъ.
Съзсемъ чуждо е всичко. Въ Цариградъ, кое какъ
се разбирахме съ амуджовцитв, но тука освенъ
„хондрокефало", друга дума не знаемъ. Нъма що
— всички ще търсимъ услугитъ на двамата наши
съпжтници, знающи гръцки.
Но какво чуваме — нвкой тамъ на' приста
нището говори български. Навърно е бившъ пленникъ въ България. Яхъ, каква изненада — това
е моятъ съученикъ Найденъ Стояновъ, той сжщиятъ!.. .
Цълувки, приветствия...
Горкиятъ, усамотенъ тукъ на острова, единственъ българинъ въ цвлиятъ градъ, той ту бледнъе,
ту презъ сълзи ни се радва отъ вълнение. Не
може да ни се нарадва. Благодарение на него ние
разглеждаме до вечерьта всичко интересно въ Ми
тилинъ — цитаделата, скалата отъ която се е хвър
лила Сафо, маслиновитъ гори, модерната сапунена
фабрика, минералнитъ бани и пр. Завърнали се
изпрашени и изморени, насъ ни изненадва сложена
пищна трапеза отъ черъ хайверъ, хиоска мастика,
скжпи вина и пр. въ тютюневия складъ, чийто директоръ е Найденъ. Парахода, обаче свири, ние
бързо се прощаваме, незабравяйки да отнесемъ
купенитв бинлици чистъ митилински зехтинъ.
При необикиовенно тихо море, йие продъл
жаваме за Пирея. Облегнати на борта, не се на
сищаме да се любуваме на красивите заоблени
вълнички, които образува носътъ на „Царь", по
рейки водата. Ние плуваме като че ли въ зехтинъ
— тъй гладко и тихо е морето.
Ето и Пирея. Напраздно еж биле очудванията
ни отъ многото мачти въ Цариградското приста
нище. Тука еж много по-вече — не гора, а балканъ, голъмъ балканъ, сжщо тъй както въ песеньта:
„конь до коня, юнакъ до юнака". Вързаха „Царь"
за кърмата о кея. До него еж нъкакви 20 крачки,
но тука стъргалката е гръцка — за 20 крачки 30 лв.
за лодка. Яко щешъ . . .
Въ Атинското ни консулство изглежда на
време еж получили телеграмата ни — милъ и любезенъ господинъ ни посреща. Излъзе, че той е
самиятъ консулъ г-нъ Данчевъ. Цъли два дена
той не ни остави сами. Па ще ни и добре запомни:
ние б-вхме толкова много любознателни, та макаръ
и много ветровито, той вевкиму задоволяваше ин
тереса, като обясняваше всичко, заради което скоро
и съвсъмъ прегракна. Неговитъ чиновници г. г.
Чолчевъ и Греджовъ не по-малко се измориха
съ насъ.
Хубавъ градъ, съ много мраморъ — мраморъ,
мраморъ навсккжде мраморъ. Навсъкжде и Пангалосъ — по стенигБ, по дърветата, изъ трамваите,
та дори и върху файтонитв и а в т о м о б и л и т е . . .
Случихме се въ Ятина въ деня на избора за председатель на републиката. Добре че останахме не
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забелязани въ големия градъ, а то инакъ и насъ
биха насила закарали да гласуваме за Пангалосъ.
На всички прави най-голъмо впечатление, че и
музеи и стадиумъ и пр. забележителности еж не
само строени, но дори и обзаведени и следъ това
подарени на държавата отъ частни лица. И у насъ
има доста милионери и т е биха могли да сторятъ
сжщото, но где ги? За възобновяването на народ
ния ни театръ тръбваше и децата — ученици да
дарятъ своите гологанчета, но не се намери никой
да дари милионъ . . .
Привечерь, качили се отново на нашиятъ
„Царь", ние опиянени отъ виденото, изморени отъ
изкачването на Якропола и разходката ни до Марсовото поле, Кулата на ветровете и пр. — не за
белязваме дори, че вътъра е докаралъ „бвлитъ
патици" въ морето — вълнички една следъ друга
се догонваха и разпънваха. Спокойно заспали, посредъ нощь обаче, всички сме вече на крака —
единъ силенъ тласъкъ разбужда и дълбокозаспалигЬ. Сънливи, още не можейки да се опомнимъ,
ние чуваме само — „олеле Боже . . . мамичко . . .
дечицата ми" . . . а въ сжщото време единъ още
по-силенъ тласъкъ и наклоняване разт ьрсва вс -гчки
ни. Нещо тежко се татрузи и люшка по горниятъ
подъ, надъ главата ни, а куфарите и чантитъ ни съ
шумъ падагъ и се разсипватъ по пода. Гледамъ,
другаря ми въ кабината облещллъ очи, като че ли
е заплашенъ отъ Посейдона да му не изкара съ
тризжбицата стомаха презъ устата, другиятъ охка
и пъшка, а азъ не по-малъкъ герой, хваналъ се
здраво о перилото на леглото, пазя се да не отх
връкна отъ тласъцитъ, безучастно гледамъ валящитъ се въ разлътото 10 оки дървено масло ризи,
чорапи, парфюми, като изобилно ги зализамъ съ
гарнитура... Зевзекъ нъкой, пье „Тя нъма край...",
но скоро бива принуденъ да замлъкне отъ още
по-силното клатушкане.
Побледнели, съ опулени очи, всички очаква
ме краятъ. . . И въ душата си се отказваме отъ
нашиятъ девизъ „Обичай морето".
„Обичай морето, но му се любувай отъ бръга"...
Но и между насъ имало находчиви и прак
тични хора. Д-ръ Д. напримъръ, знаялъ отъ порано, че въ центъра на парахода вълнението се
чувствувало най-слабо. И за това щомъ като видълъ зора. намърилъ тоя центъръ въ коридора на
I класа, легналъ по коремъ и безъ ахъ и охъ само
освобождавалъ вреднитъ за стомаха му вещества.
На другия день вече четъхме наредбата на водача,
съ която се осведомяваха всички за откритието на
доктора, за да го иматъ предъ видъ въ бждаще.
Едва следъ нъколко дни, добили пакъ изход
ното си настроение и подържащи пакъ сжщинскиятъ си девизъ, коменданта ни съобщи, че дей
ствително нощьта на 5 априлъ за насъ е била
твърде опасна. Дали поради сериозното положение,
или пъкъ омилостивенъ отъ охканицитъ на „любящи
т е " моретб, коменданта отклонилъ налравлението на
парахода и следъ нъколко часа, ние намерихме
подслонъ задъ високия скалистъ о-въ Милосъ, де
то заварваме, изпреварили ни вече, други два
парахода.
Цълъ день стоимъ подъ Милосъ — пустъ неприветливъ островъ, но/всички еж съгласни да
стоимъ още дълго, само да нъма пакъ „снощното".
Още два дни пжтуване всредъ море и небо и
на 9 априлъ осъмваме предъ устието на Нилъ. Дви
жейки се на западъ, -покрай пъсъчния пустиненъ
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брегъ, не следъ дълго ние навлизаме въ Алексан
дрийското пристанище.
Моторница съ грамаденъ български флагъ
иде насреща ни. На носътъ една черна брада се
развива и една шапка отчаяно се размахва.
Щъркела! Той сжщиятъ. А ето до него и цар
ския български консулъ г. Миланъ Поповъ — човекътъ, бе ъ съдействието на когото не бихме мо
гли да посетимъ Египетъ. Въ лодката има,и друго
важно лице — съ фесъ, сърмени потури и чер
кезка сабя. Вероятно това е официалниятъ предсгавитель — египтянинъ, мислятъ си НЕКОИ. . . На
истина, добриятъ гавазинъ Ибрахимъ беше колкото
важенъ, толкова впоследствие и услужливъ за
всички ни.
Всредъ милиониятъ градъ, макаръ и движущи се групово, съ трицветни розетки на петлица
та, ние се изгубихме като зрънце въ пъсъка. И
добре, че бай Анастасъ — варненски гагаузинъ,
преселилъ се преди 20 години въ Александрия,
който знае да се кара и вика като сжщи арабинъ,
има практиката да се присламчва о всеки пристигналъ българинъ, та благодарение на него бързо
се ориентирахме за всичко. Въ нашето консулство
за голъма изненада, намерихме българска худо
жествена изложба: въ една отъ стаите имахме
удоволствието да видимъ работите на нашиятъ виденъ художникъ К. Щъркеловъ, който отъ два месе
ци арабъе въ Александрия, и се завърна заедно съ
насъ. На връщане, нему като че ли се хареса мно
го сстровъ Кипръ й не се съмнъъаме, че при след
ната екскурзия, ще го намъримъ вече тамъ, рисуващъ славнитЪ Кипърски . . . бъчви.
Дъто и да идете по свъта все ще намерите
българи — славно племе сме ние — още повече
пъкъ въ Александрия, запазенъ периметръ за копривщенци. Най-хубаво кисело млъко само у тъхъ
можете да яцете. Разправятъ, че биле скъперници
— не е върно. И едното и другото ни потвърди
младия г. Г. Сапунджиевъ, чиято млъкарница е подъ
самото консулство и чиято кесия бЪше тъй щедро
разтворена, особено въ присжтствие на екскурзи
антите.
Александрийските катакомби, колоната на
Помпей, арабскиятъ музей още не ни задоволиха
— ние бързаме за Кайро, за да видимъ уникума
въ свъта: пирамидите, музея съ Тутанкамона и пр.
На 10 априлъ сме въ Кайро, вече е дванадесети
•день какъ пжтуваме и присжтствуваме на тъй дълъгъ кинематографъ, а намъ се струва като че ли
вчера сме излъзли отъ Варна. Какъ времето бързо
л е т и ! . . . Рано е още, магазините еж затворени и
ние, вглеждайки се наоколо, четемъ фирмите. Мно
го отъ тъхъ окончаватъ на „исъ". И тука много гър
ци, както на вевкжце по крайбрежията. Кога ли и
ние ще заобикнемъ повече морето, за да срещаме и
нашето „овъ" по-често изъ чуждите страни! . . .
Установяваме се, и то при половинъ цени, за
щото сме по-вече отъ 50 души, въ „евтенъ хотелъ"
— по 25 гроша за легло. Но гроша тука е 7 наши
лева — добри пари, мжчно печелени, лесно харчени. Добре направи нашето отче, когото водача
остави дневаленъ въ парахода — ще му останатъ
запазени левовете на Ерусалимъ.
Всички бързаме да посетимъ Хеопсовата пи
рамида и сфинкса. За около половина часъ трам
вая ни отнася току до тЪхъ. ОтвсЪкжде ни заобикалятъ араби — досадни като мухи — предлагащи
услугигв си за водачи, макаръ и знаещи сало по
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н-Ьколко думи французки или английски. Малко понататъкъ пъкъ други ни подканятъ да възевднемъ,
нагйзденигв имъ съ пюскюли и пъстри ленти, ка
мили и магарета, подавайки ржка за предварително
плащане на „унъ шилингъ". Ние обаче, успъли
вече да научимъ най-необходимитъ арабски фрази,
отговаряме съ „ма фишъ" (нъмамъ пари) и апос
толски изкачваме останалитъ нъкакви си 3 —400
метра по песъчливия хълмъ, за да достигнемъ в ъ
подножието на пирамидата.
Гигантите колоси ни послужиха за фонъ и
ние побързахме да увековЪчимъ приежтетвието си
съ НБКОЛКО фотографски снимки. Всредъ' групата
хора и камили, ние имахме на фланга си и едно
арабско магаре, благодарение на което единъ отъ
насъ можа да види и върха на пирамидата.
Оставихме задъ себе си хорово припъващигв
рабо'ници — араби, които работъха около сфинкса
по разкриването на нови старини, снабдихме се отъ
малкитъ арабчета съ глинени фигурки на египет
ски божества и избързахме пакъ за трамвая, за да
посетимъ прочутиятъ Каирски музей,, който следъ
объдъ и на другиятъ день, щ-Ъше да бжде затворенъ.
Музея поразява съ СВОИТЕ богати сбирки отъ
древностьта. Широкитв мраморни зали съдържатъ
толкова ценни и интересни нъща и толкова много ма
териали, че едва ли биха биле достатъчни нвколко
дена, за да може човъкъ спокойно и подробно да
разгледа всич! о. Ние побързваме за залииъ на Ту
танкамона. Тука е не само неговата мумия и масивниятъ му, тежащъ нъколко стотинъ килограма,
златенъ ковчегъ — тука е изложена и цялата му
покжщнина, поежда, оржжие и пр. Изкустно изра
ботените съ тънка позлата'и инкрустия легло, столъ
и пр. много очудватъ и поразяватъ — това еж вещи
изработени близо преди 4000 години! . . .
Неуспъли за 2 часа поне да обходимъ всички
зали, ние сме принудени да напустнемъ музея по
ради напредналото време, запазвайки като въ сънь
всичко тъй набързо видено. Презъ тия два хубави
дни, ние можахме да видимъ още богатата землеД-БЛСКО-индустриална изложба, дъто мнозина си на
купихме евтини изделия отъ .слоновата" кость на
арабските камили; пространната зоологическа гра
дина съ интересните хипопотами, жирафи и пр., за
посетителите на която свири специална военна му
зика на малки кадетчета, изпълняваща провлачени
арабски маанета, цитаделата, университета, араб
скиятъ пазарь и пр.
Вмъсто да се завърнемъ обратно въ Алек
сандрия, ние вземаме влака направо за ПортъСаидъ, почти на еднакво разстояние, и следъ едно
дневно престояване въ свободния отъ митнишки режимъ градъ, дъто наистина е голъма евтиния и
следъ амбаркирането на нови петь съпжтници безъ
паспорти — петь маймунки, купени отъ наши дру
гари, ние се отправяме за Яфа, дъто пристигаме
на другиятъ день.
Вместо утриньта ние пристигаме въ Яфа къмъ
объдъ. На пристанището се тълпи народъ — на
валица, оживление и размахване на кърпи. Скоро
парахода ни бива заобиколенъ отъ много лодки.
Зачуваме „Мила родино", „Шуми Марица" и „Ура"...
Сълзи отъ умиление и радость у всички ни! Нъколко часа вече, около 2—300 български евреи с ъ
семействата си ни очаквали отъ тая зарань. Депутация се възкачва на парахода и ни приветствува
възторжено съ «добре дошли". Сълзи ни задавять
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и ние едва имъ отговаряме. Каква мила и трога
телна картина!... Научили случайно за нашето при
стигане, Г Б организирали набързо посрещане, банкетъ и пр. Въ никакъвъ случай, обаче, ние не мо
жехме да останемъ. защото ни предстоеше тръгва
не въ 4'/2часа за Иерусалимъ, но затова пъкъ предо
ставихме на милигЬ си сънародници, свободното си
3^-4 часа време. Ангажирани набързо отъ тъхъ
файтони ни разведоха изъ Яфа и непосредно свързващиятъ се съ него новъ градъ, столица на бждещата Еврейска държава — г р . Телъ-Явивъ.
Ноаъ, само 5 годишенъ, модеренъ; градъ —
чисть, спретнатъ, хубавъ. Построенъ върху гфсъчна
пустиня, той за кжсо е обърнатъ въ китнаградина.
Покрай предварително построените асфалтирани
улици се нижатъ нови, солидни кжщи съ най разнообразенъ стилъ и архитектура отъ страните на
петтъхъ материка.
Любезниятъ Соломонъ Ешкенази отъ Шуменъ
ни посочва оригиналната, въ староеврейски стилъ
кжща на еврейския поетъ Бьоликъ, построена и
подарена му отъ Телъ-Лвивци. По нататъкъ той
спира вниманието ни върху групата жени—еврейки,
които трошатъ чакълъ за ново шосе. Това еж по
вечето момичета съ средно и висше образование
— идеалистки, които жертвуватъ нежнитъ си ржце
за благото на бждащата Палестиня. Посещаваме
мъстната гимназия, изложбата отъ произведения на
Палестиня и въ 41/г часа, заобиколени отъ натъже
ните за тъй скорошната ни раздъла сънародници,
всредъ „Шуми Марица" и „Ура", трена изсвирва и
ни понася презъ портокаловитъ градини и китни
полета за Ерусалимъ.
Кжсно вечерьта едва успиваме да се настанимъ въ хотели и то благодарение на случайно
сръщналиятъ ни г. К, Щаклевъ, отъ семейството
ЦДаклеви, тъй услужливи за всеки български ха
джия. И тука двата и половина дни бъха едва до
статъчни, за да можемъ да посетим ь забележител
ностите на светия г р а д ъ : Божия гробъ, Гетсиманската градина, Витлеемъ и пр. Лудо карани авто
мобили по гладкото като стъкло шосе ни отправиха
на другия день, изпърво презъ стръмни хълмове,
а после презъ пъсъчна пустиня за Мъртвото море,
ръката Иорданъ и Иерихонъ, отстоящи на 30—40
клм. отъ Иерусалимъ. Най-добре ще запомнятъ тая
пустиня изостаналите назадъ съ счупенъ автомобилъ наши другари Д-ръ Д. и Я. П., които всръдъ
най-голяма жега, пеша еж пропжтували по пъсъцитъ 7 — 8 клм., за да ни нагонятъ въ оазиса при
Иерихонъ. Все пакъ. остана на всички ни време,
за да изпълнимъ най-важната и тържествена ра
бота — измиване и цълуване отъ свещеницитъ ноз е г в на бждащитЪ- хаджии и снабдяването ни съ
„тапии" за хаджийството, следъ което бъхме пред
ставени на патриарха Дамяносъ, който почерпвайки
ни съ монастирски ликьоръ, благослови по-ната
тъшното ни пжтешествие.
На 16 априлъ съ трена се отправихме на северъ за пристанището Кайфа, -за да нагонимъ па
рахода. Пристигнали кжено презъ нощьта, ние от
ново, сме. изненадани отъ..„Ура"— това еж българ
ските евреи въ Кайфа, ИЗЛГБЗЛИ да ни посрещнатъ,
сжщевременно ни и изпратятъ, защото отъ гарата
ние веднага требваше да се отправимъ за парахода.
Младъ момъкъ ни приветствува съ смислена речь,
изтъквайки голъмото значение отъ по-силни сто
пански и икономически връзки между Египегь —
Палестина и България. Отдалечавайки се отъ брега,
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още за дълго, ние чуваме „Мила родино", съ която
ни изпращатъ.
Бейрутъ е голъмъ градъ съ забележителенъ
пазарь за източни и антични работи, а най-вече
за копринени платове. Въпръки малкиятъ престой,
всички плъзваме по пазаря за разни покупки. Тука
беше последното ни пристанище отъ Лзиятскиятъ
материкъ — предстоеше вече ла слизаме само на
нъкои острови — и на всевъзможните досегашни
грошове—турски, египетски, сирийски, палестински,
трЪбваше да се намери пласиментъ.
Следните дни ние посетихме три пристанища
отъ английскиятъ островъ Кипръ: Фамегуста, Ларнака и Лимасолъ. И тр ГГБ СЖ обградени съ ста
ри укрепления и кули отъ времето на венецианц-1тз.
Най-интересното отъ трите, обаче, е Фамагуста —
градъ съ 365 църкви, всички почти разрушени. По
площадките на укреплението още стърчатъ стари
орждия, а презъ зткбеститъ бойници като чели надни
чаха храбритв кръстоносци, пазейки за себе си хуба
вото кипърско вино, което ние съ охота не само кон
сумирахме но и пренесохме на парахода. За дълго
ще се помни „веселата" кипърска вечерь, защото
ценното качество на това мъстно производство е
не само да прави човъка веселъ, но и да го уподоби на нашитв петь съпжтника безъ паспортъ.
Току що изразязахме огорчението и недовол
ството си, че поради липса на италиянска виза, не
можемъ да посетимъ интересниятъ градъ Родосъ,
гдето парахода спре, когато за наша голъма радость, секретаря на губернатора се качи на пара
хода и ни покани да посетимъ града и тържест
вото, което на днешниятъ день 21 априлъ се устрйваше по случай годишнината отъ освобождението
на Римъ. Следъ като посетихме интересната крепость отъ масивни десетметрови камени сгени и
двойни розове, съ каквито е заобиколенъ цълиятъ
градъ, въ който може да се влезе само презъ нъколко камени порти, ние намерихме всредъ крепостьта затвора, служащъ и сега за такъвъ, въ
кой го сж лежали и загинали много наши и маке
донски революционери. Отправихме се за мъстото
на тържеството — масивно каменно здание до „ули
цата на рицаритв", въ което се помъщава мъстниятъ
музей. На заобикалящата големиятъ дворъ тераса
ни отреждатъ специално место, отдето съ интересъ наблюдаваме церемонията въ двора. Офици
алните лица и офицерите отъ гарнизона СБЦЯТЪ
на столове, а до ТБХЪ ВЪ строй сж рота войниии
и команда фашисти съ форма: черни бпузи и дълги
черни вратовръзки. Наоколо ученици и народъ.
Младъ и буенъ фашистъ държи отъ естрада ху
бава и пламена речь, последвана отъ „Ейа!" по
вторено и потретено. Хоръ изпълва химна на фа
шистите и отново „Ейа!" — за Мусолини, за роди
ната, за напредъка на Родосъ, надничащъ .въ от
въдния турски азиатски брегъ, отстоящъ само на
16—17 клм.
Наблюдаващи димящият ь вулканъ на о въ
Санторино, дето прекарват* „на почивка"--противНИЦИТБ на Пангалосъ, покрай о-въ Икария, отъ
дето споредъ легендата е родоначалника на авиа
цията, комуто слънцето ядосано, стопило ВОСЪЧ
НИТЕ криле, ние надвечерь пристигаме въ о-въ
Сими. Построеното амфитеатрално градче съ зиг
загообразни еднометрови улици бъше много инте
ресно и ние не можахме да се избавимъ отъ из
кушението да го посетимъ, макаръ и почти въ
тъмно. „Главниятъ" площадъ е до пристанището

Стр. 12.

Год. III. Брой 6:

Морски Сговоръ

и има точно 30 кв, метра. Представитель на жи
вотното царство е единственото въ града магаре,
което е привилегия само на долната махала, за
щото то по стъпала не върви, а такива изъ ули
ците на града има 1800. Кола и файтони виждатъ
само на картинка, а вода пиятъ само дъждовна,
която се събира отъ ПЛОСКИТЕ покриви на кжщитЬ
въ специални щерни. Отъ 15,000 жители въ града,
презъ пролЪтьта и лЪтото где намерите само 4—5000
жени, деца и сгарци — всичко друго е на морето
по гурбетъ. Поминъка е ловъ на корали и сюнгери.
И при, тоя мжченъ животъ, какъвто видехме и въ
следното пристанище Калимно и въобще по остро
вите, нашата хубава България съ КИТНИТЕ полета
и балкани ни стана още по-мила . . .
Преситени съ впечатления, следъ интересното

пжтуване презъ Дарданелитъ, дето възобновихме
спомените си за славния Булаиръ, ПОЗИЦИИТЕ на
който отново видехме, и следъ. двудневно пре
биваване въ Цариградъ, ние вече забързахме за
връщане.
Добриятъ, винаги изпълващъ нашите ж е 
лания, комендантъ Георгиевъ, схваналъ като че ли
това наше желание, установи само за кратко па
рахода въ Бургазъ и още сжщиятъ день вечерьта
ние услъхме да пристигнемъ въ Варна - всички
здрави, бодри, весели и благодарни на Б. Н. М. С.
за инициативата, улесненията и дадената възможность да вземемъ участие въ тъй приятната и по
лезна екскурзия.
Варна, 18 май 1926 г.

Сава Н. Ивановъ.

ЛЕДЕНИ ПЛАНИНИ.
Ледените планини произлизатъ отъ ледниците
{глетчеритъ), които покриватъ на грамадно про
странство полярнитъ земи. Както на високите пла
нини въ умъренитъ страни, кждето се задържа
вечниятъ снегъ, се образуватъ ледници, които въ
последствие се спущатъ по склоновете на доли
ните, така и въ полярните земи се образуватъ по
добни ледници, които обаче, при своето движение
често достигатъ морския бръгъ. Благодарение на
големото налъгане на. ледените маси, ледниците
на полярните страни се изтласкватъ все по-дъл-,
<5око и по-дълбоко въ морето, докато силата на
плавучестьта имъ не ги отчупи отъ общата маса,
вследствие на което изплаватъ почти съ светка
вична бързина на повърхностьта на морето въ видъ
на ледена планина. Процеса на отделянето на ле
дената планина отъ ледника се съпровожда съ
ужасенъ тръсъкъ. Нъкои сравняватъ внезапното
изплаване на ледената планина на повърхностьта
на морето съ новороденото на морската крава,
което сжщо така внезапно се появява на повърх
ностьта на водата и затова казватъ, че ледника се
е „отелилъ".
Всички земи около северния полюсъ еж по
крити съ грамадни ледници, каквито се срещатъ
въ Гренландия, Шпицбергенъ, земята на Францъ
Иосифа, Нова-Земя и пр. Но ледницитъ на Южния
Поляренъ материкъ еж още по-грамадни и изпращатъ въ южните полярни води много по-вече и
по-величественни ледени планини. Признато е отъ
всички, че отечеството на леденитъ планини е въ
ЮЖНИТЕ полярни води. Докато въ Северното Сре
диземно море преобладаватъ ледените полета, въ
ЮЖНИТЕ полярни води най-често се срещатъ ледени
планини отъ пръсноводенъ ледъ. Тъкмо това именно
е едно отъ обстоятелствата, което е накарало уче
бните да дойдатъ до убеждението, че на местото
на южния полюсъ се простира грамадна суша, около
15 милиона квадратни километра *), която наричатъ
днесъ съ името — „Юженъ Поляренъ материкъ".
Относително големината на ледените планини
още нъмаме напълно точни данни. Полярниятъ мореплаватель Бекеръ е измърилъ чрезъ тригонометрически способъ височината на една ледена пла
нина надъ равнището въ Северното Средиземно
море; споредъ това измерване тя била висока
около 60 метра. Яко това е било само Чч часть оть
*) Приблизителната повърхность на Европа е около
10 милиона квадратни километра.

цълата височина на ледената планина, която се по
казва надъ водата обикновенно. то излиза, че ц ъ лата ледена планина е била висока около 420 ме
тра. Въ южните полярни води се срещатъ още поголеми ледени планини, чието величие е трудно
описуемо. За забелязване е обаче, че южно-полярНИТБ ледени планини въ повечето случаи имагь
форма наисполински кутии съ почти хоризонтална
повърхность.
Едно отъ най величествените явления на при
родата представлява знаменитиятъ бариеренъ ледъ,
който е откритъ, въ 1842 год. отъ Джемсъ Росъ,
на югъ отъ Явстралия около земята на Виктория
(подъ 78° ю. ш.). Тази стена, която се простира на
изтокъ отъ областьта на вулканите Еребусъ и Тероръ е проследена отъ тукъ на разстояние 700 ки
лометра. Съ височина на места до 60 метра, тоя
почти отвесенъ и гладъкъ ледъ, преграждалъ всъко
по-нататъшно движение напредъ. Отъ 1900 год. насамъ тоя бариеренъ ледъ се е посещавалъ и из
следва лъ отъ много учени, особено отъ капитана
Р. Скотъ (1901—1904). Възможно е, че това е чудовищенъ, постепенно спущащъ се въ морето ледникъ отъ земята на Виктория, който още не се е откженалъ. Въ настояще време височината му надъ
водната повърхнина се колебае между 9 и 70 ме
т р а ; неговата граница въ сравнение съ тая оть
1842 год. се е придвижила приблизително 30 ки
лометра на югъ.
.:
Изобщо всички ледени планини, презъ тече
ние на содината еж подложени на разрушителното
влияние на атмосферата. Образувалата се подъ дей
ствието на слънчевитЬ лжчи вода прониква въ пук
натините на леденитъ планини все по-дълбоко и подълбоко, вследствие на което се охлажда и отново
замръзва, обема й се увеличава и по тоя начинъ
предизвиква нови пукнатини, които се съпровождатъ съ необикновенъ тръсъкъ. О т ь подобни пук
натини, често пжти се разрушава надводната часть
на ледената планина, а изъ дълбочините отново
изплава съответната часть на остатъка. Върху из
менението на надводната часть на ледената пла
нина влияятъ още ветровете, мъглите и, д ъ ж д о 
вете, вследствие на което формата имъ бива много .
разнообразна. Споредъ описанието на рчивидци, по
плавающитв ледени планини се виждатъ входове,
които водятъ въ вжтрешностьта на големи пещери»
наблюдавали еж по тЬхъ сводове, арки и др.' По
добни, наедени оть атмосферното влияние ледене,
планини, еж една голема опасность за полярнигЬ>
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мореплаватели. Даже и най-малкото сътресение на
въздуха — наприм-Ьръ пушеченъ изстрелъ — е въ
състояние да събори КБКОЙ отъ леденигв стълбове
и съ това да наруши равновесието на ледената
.планина. Като последствие отъ това, ледената пла
нина започва неравномерно да се лгалъе, образува
вълнение и изхвърля въ всички страни ледени кжсове, а понякога и съвършенно се разрушава.

Много често леденитъ планини, следъ като бжде
нарушено неустойчивото имъ равновесие, се преобръщатъ по неколко пжти, докато застанатъ въ
устойчиво равновесие. Съ настжпването на студо
вете плавающигв кжсове отъ разрушенитъ ледени
планини се смръзватъ помежду си и заедно съ дру
гите плавающи ледове служатъ като продуктъ за
образуването на ледените полета. По тоя начинъ,

с ъ течение на времето, всъка ледена планина се
преобръща въ ледено поле.
Благодарение на полярните течения и отъ
части на вътровегв, плавающигЬ ледени полета и
ледени планини се отнасятъ къмъ по-малките географически широчини. Единъ особенно добъръ прикЬръ въ това отношение е следующиятъ: Въ 1869 —
1870 г. кораба „Ханза" претърпЪлъ корабокруше
ние въ 70° 52' с. ш. 21° зап. дълж. Екипажа му, за

да се спаси отъ потъване, се прехвърлилъ на единъ
плаващъ ледъ (около 15 метра дебелъ и неколко
километра въ диаметъръ) заедно съ когото били
влачени отъ течението на юго-западъ съ скорость
около 10 морски мили въ денонощие. Следъ 200
дневно неволно плаване тъ достигнали около юж
ния край на Гренландия (61° 12' с. ш. и 42°^ з. д.),
като изминали по тоя начинъ единъ пжтьЗотъЪколо
1000 морски мили.

Стр. 14.
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Границите на разпространението на плаваю
щитъ полярни ледове, а така сжщо и на неповижНЙТБ такива, не могатъ напълно точно да се опреД-БЛЯТЪ; тъй като ГБ зависятъ главно отъ сезона,
•отъ направлението и скоростьта на полярнитЪ те
чения и отчасти отъ посоката и силата на духащиттз ветрове. Очертанията на брътоветъ сжщо
оказватъ известно влияние за скоростьта и посо
ката на движущитъ се ледове. Освенъ това, те еж
причина за натрупване на ледовете въ известни
тЬхни части. Изоставяйки на страна границата на
разпространението на неподвижните полярни ле
дове, които еж отъ голЪмъ интересъ само за по
лярните мореплаватели, ний ще проследимъ само
до кжде могатъ да достигнатъ плавающигЬ ледове.
Последните, достигайки до пжтищата на светов
ното мореплаване, затрудняватъ спокойното кора
боплаване и даже въ - НБКОИ случаи му нанасятъ
вреди. Даже голъмитъ океански параходи еж об
речени на неминуема гибелъ при сблъскването си
съ грамадните плавающи ледени маси. Още е
пръсно въ паметьта на всички последното голъмо
нещастие съ колосалния презокеански параходъ
„Титаникъ", който презъ време на своето първо
пжтешествие на 30 мартъ 1912 г. презъ нощьта се
натъкна на една
ледена планина на паралела 41°
с. ш. Следъ 2х/г часа отъ момента на сблъсква
нето, парахода потъналъ, въпреки, че е билъ снабденъ съ най-съвършени непроницаеми прегради*).
Приближаването на плаващигв ледове лесно
се предугажца, ако наблюдаваме постоянно тем
пературата на въздуха и водата. Бързото спадане
«а температурата почти до 0° е признакъ, че близко
около кораба има плавающи ледове. По тоя начинъ,
и тукъ можемъ да подчертаемъ, че за внимател
ните и винаги бодърствуващи моряци, корабопла
ването е винаги безопасно и сигурно.
Плавающитъ- ледове, особенно леденитъ пла
нини, се срещатъ далечъ отъ М-БСТО на произхож
дението си. Въ Северния Атлантически океанъ ле
дените планини достигагъ до Нюфаундлендъ, попадатъ въ Голфщромското течение и даже понякога
го пресича1Ъ като достигатъ северната граница
на Саргасовото море. Може обаче да се приеме, че
течението Голфщромъ е срЪднята граница за раз
пространението на плавающитъ ледове въ север
ната часть на Атлантическия океанъ; при това, въ
началото на лътото плавающигЬ ледове еж най-из
обилни и достигатъ най-южните предвли на своето
разпространение. Въ северната часть на Тихия оке
анъ, плавающитъ ледове се срещатъ само въ Беринговото море и границата на разпространението
имъ се очертава: въ източната му часть — отъ ли
нията на Алеутскитъ острови, а въ западната му
часть — отъ паралела 56° с. ш.
Въ южното полушарие, границитЬ на разпро
странението на полярнитъ плавающи ледове се
приематъ следнигЬ: Въ южната часть на Атлан
тическия океанъ — паралела 38° ю. ш.; въ южната
часть на Тихия океанъ — паралела 45° ю. ш., а въ
Индийския океанъ — паралела 42° ю. ш. Понвкога
плавающитЪ южно-полярни ледени планини се сре
щатъ и по на северъ. Обикновенно, корабитъ, които
плаватъ на западъ отъ носъ Хорнъ, а сжщо и тия,
*) Заедно съ „Титаникъ" загинаха около 1500 челов-Ька.„Това нещастие се отдава главно на несъобразителностьта и безгрижието на командира на копаба, който е пж-гувалъ "съ най-голЪма бързина презъ нощьта й*'не е взелъ
нужднитъ предпазителни мЪрки за избъгване възможностьта
иа сблъскването.

които плаватъ на изтокъ отъ носъ Добра Надежда,
не срещатъ по пжтя си плавающи ледове, но около
Фалкландскигв острови (на северо-изтокъ отъ нось
Хорнъ). втфоятностьта за среща, съ плавающи ле
дове е доста голяма. Така напримЪръ, въ 1891 г.
се появила около тия острови много плавающи ле
дове, които въ течение на 5—б години се премест
вали постепенно на изтокъ, а въ последствие по
добни маси плаващи ледове се наблюдавали между
Кергуеленскитъ острови и Австралия и то въ та
кива географически широчини, които по-рано се
считали свободни отъ плавающи ледове.
Въ южния Атлантически океанъ еж наблюда
вани останки отъ плавающи ледове почти до ши
рочината на тропика, кждето температурата на оке
анската вода е около -4- 15° Ц. На 30. IV. 1894 год.
отъ кораба „Дохра" видъли въ пункта 26° 30' ю. ш.
и 25° 40' з. д., презъ деня и при спокойно време,
когато е изключена възможностьта да се направи
гръшка, единъ леденъ кжсъ на дължина 4 метра,
а въ широчина и височина 1 метръ. Като вземемъ
предвидъ, че подобенъ кжсъ плаващъ ледъ може
да пробие подводната часть на единъ обикновеиъ
корабъ, то можемъ да си съставимъ представа,
каква опасность представляватъ за вътроходнит"Екораби, носящи се презъ нощьта съ скорость до
20—25 километра въ часъ, ледените планини, които
съ височината си надхвърлятъ върховетъ на мач
тите имъ. Множеството ветроходни кораби, които
пжтуватъ въ районитв на разпространението на
плавающитъ ледове и които еж изчезнали без
следно, безсъмнение еж загинали отъ сблъскване
съ подобни ледове.
Взрна, февруарий 1926 г.

Въскресяване на старъ корабъ.
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Созополскиятъ плажъ.
^Созополецъ.

ПОСЕТЕТЕ СОЗОПОЛЪ.
На южниятъ бр-вгъ на Бургазскиятъ заливъ
върху единъ скалистъ носъ е разположенъ града
"Созополъ. Водната стихия следъ една упорита ве
ковна борба съ сушата е успъла да образува тукъ
едно удобно пристанище съ нъколко малки ос
трова, които го правятъ приказно красивъ. Отъ да
лече, отражението на слънчевата свътлина отъ
•стъклата на прозорците, показва на приближаващиятъ се, че тукъ има заселище. СИВИТБ дървени
кжщи се сливатъ съ общиятъ фондъ на скалата и
«е се вижда нищо друго освенъ една тъмна са
мотна скала, вдълбала се навжтре въ морето.
Созополъ ме е привличалъ винаги. Изпитвалъ
съмъ особенна радость когато съмъ го посещавалъ. Разположенъ на високъ морски бръгъ, надаренъ съ здравъ и цълебенъ климатъ, съ крисива
и плодородна околность, той представлява единъ
безцененъ бисеръ отъ нашата малка страна.
Созополъ е единъ отъ най-старитъ черномор
ски градове. Той е билъ построенъ отъ милетски
•елини около VII в. пр. Хр.
Най-хубавото и голъмо украшение на града
е билъ храма на бога — Яполона, съ една огромна
металическа статуя, споредъ която и града полу•чилъ името си — Яполония. Тука изникналъ цвътущъ културенъ животъ. Въ едно кжсо време жи
телите му успъли да завладеятъ културно и по
литически всички околни селища. Разораванъ е
не веднъжъ, а следъ това строенъ и престрояванъ
на много мъста изъ околноста. Но и при най-страш
ни разорения градътъ бързо се е съвземалъ за да
•бжде разораванъ наново. Около 72 години пр. Хр.
римлянитъ завоювали града, ограбили храма на
•бога Лполона, и отнесли статуята въ Рииъ. Отъ
тогава датира и упадака на града. Преданието го
вори, че стариятъ градъ Яполония се е намиралъ
1 миля юго-источно отъ сегашниятъ Созополъ. Се
гашното селище въ старо време е било
добре ук
репено съ високи стени (бм. високи и 1х/г м. дебели),
останки отъ които и днесъ личатъ и се наричатъ
Спасовъ градъ (Созополъ). Въ последнитъ е било
•скривалището на беззащитното население, когато
храбарцитъ— мжже еж изпълнявали военната си повиность. Има останки отъ единъ сръдно-въковенъ
. мость, кждето въ 1308 год. еж се сражавали бъл•гари съ гърци. Освенъ това въ последно време еж
намърени много плочи и надписи, чието съдържа
ние буди голъмъ интересъ между учените.
Заселенъ на високъ скалистъ носъ съ дър;
венни едно и двуетажни здания, едно до друго, съ
-ГБСНИ и криви улички, Созополъ прилича на сръд-

новъковно градче. Той е изложенъ на севернитъ и
источни вътрове, които правятъ въздуха му винаги
свежъ и прохладенъ. Климата е здравъ и това още
по-вече ще спомогне за въ бждаще Созополъ да
бжде единъ отъ първитъ морски курорти. Тука
има мъсто за още толкова пришелци презъ лътото,
колкото и жители има въ града. Всичко се намира
много по-евтино, отколкото въ. Месемврия, Варна,
Бургазъ или кой и да било нашъ курортенъ градъ.
Плажътъ, съ източно изложение, е непосредствено
до града. Задъ него на десеть минути се редягь
нъколко други плажове все по-хубави и по-красиви.
Къмъ „Кавацитъ" има грамаденъ плажъ съ дюни.
Л тръгнете ли на вжтре за да срещнете величественната Странджа — вий ще бждете възхитени.
Тукъ разочарованиятъ ще намери нови сили и же
лания, наситениятъ — нови развлечения, а уморениятъ ще почувства сладката нега на почивката.
Л тамъ високо на Странджа човъкъ напраздно ще
се мжчи да чуе рева на морето. Само птича пъсень, размесена съ влюбено-сладостния шепотъ на
листата и сладкия ромонъ на звънци, владее тамъ.
Морето при Созополъ е особено красиво. Брего
вата линия се мънява като че ли на кинематографическа лента, когато човъкъ се вгледа въ нея. Наредъ съ низкиятъ еднообразенъ плажъ вий виж
дате алпийски скали надвесили се надъ водата,
безшумно оглеждайки красивитъ си форми. Наредъ съ голиятъ пустъ еднообразенъ бръгъ вий ще'
срещнете вековни джбове, израстли на върхъ
скали, безшумно разправящи повестьта на миналото.
Когато морето е бурно то величаво развива
своята мощь. Исполински вълни се надигатъ, настжпватъ съ страшна мощь къмъ бръга, показватъ
бълата пъна на разярената си уста и съ грамадна
сила се разбивагь у първите скали на бръта на
бели пенести струи, връщатъ се назадъ, пакъ се
организиратъ, събирагъ нови сили за да нанесътъ
новъ ударъ на земята.
Л настжпятъ ли тъмнитъ нощи, пълни съ не
изразима тържественость, мамятъ човека властно
навънъ. Спирашъ се на бръга, отправяшъ погледъ
, къмъ небето, на което блъщукатъ безброй звезди,
взирашъ се въ тъхъ, а следъ това поглеждашъ долу
къмъ водата която, като че ли почва. И ето на истокъ,
до кждето погледа стига, пламва неочакванъ огънь.
Небето е румено, руменината се усилва до като из. плава изъ морето нощната царица. рЛуната, лу
ната" викатъ гласове.. Всички се радватъ на поя
вилата се царица. Издигайки се бавно, тя* като че
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ли изтърсва капки вода отъ себе си и плавно заплава по небосклона. Едва що се е издигнала мал
ко, тя праща меки бл-вди лжчи на морната земя.
Малки вълнички лазятъ кротко къмъ бръта, милватъ и най-долнигБ му части, отдръпватъ се свенли
во сназадъ и после пакъ пристжпятъ.
Презъ деня, бЪли чайки, любящи въздуха и
водата, издигатъ се високо, спущатъ се надолу,
шгвскатъ въ водата и пакъ захвърчаватъ по ефирниятъ въздухъ.
Качвате се на лодка, плавате по СПОКОЙНИТЕ

Год. III. Брой 6.

му води и вамъ се иска в-Ьчно да се разхождате.
ЛЪТНИГБ вечери еж. свежи, задуха не се чув
ствува. Отъ време на време се чува само воятъ
на ВЪЛНИТЕ, които настройватъ мечтателно и те каратъ да мислишъ, че ако въ миналото не е напра
вено нищо за тоя край, то бждащето носи вЪра и
успЪхъ.1
Посетете Созополъ, презъ курортния сезонъ!
Съ това ще му създадете бждаще, а Вий лично
ще получите здраве, почивка и приятната наслада
на крайморския животъ.

СкалигЬ при Созополъ.
Ив. Ннгеловъ—зап. капитанъ II р.

ИСТОРИЯТА НА ДУНАВСНИЯТЪ ОСТРОВЪ „МАТЕЙ".
Презъ 1899 г., когато настжпиха ПЪТНИТЕ го
рещини и водата въ Дунава б-Ъше спаднала почти
до най-низкото си ниво, за пръвъ пжть се показа
нанесенъ ггвсъкъ срещу устието на дъсния притокъ
на Дунава, — рЪката Ломъ, подъ бирената фаб
рика тогава на Хаберманъ, а сега — Шуменъ —
Русе. Въ тогавашния началникъ на Дунавската
флотилия Капитанъ II р. Матей х. Стойковъ, сега
въ запасъ Капитанъ I р., се породи идеята искуственно да залеси тоя пъхъкъ съ "върбови пръчки
и по тоя начинъ да се образува островъ. Той се
ржководеше отъ идеята, този островъ така залесенъ и въ бждаще увеличенъ, отъ начало подъ
него да се направи добъръ естественъ лиманъ за
зимуване на разни кораби (параходи, платноходи,
шлепове и пр.), а въ последствие да се ескарпира,
укрепи и стане не само зимно прибежище за корабитв, но и едно добро пристанище за товарене
и разтоварване на стоки и други материали отъ
корабигв. Г-нъ Стойковъ, не забрави, тази идея.
Той следеше съ гол-вмо внимание пъхъка и
единъ день, когато бъше време, разпореди да се
донесатъ върбови пръчки и набодатъ въ ггЬсъка.
Ние, а особенно азъ, тогавашни негови съслуживци,
се шегувахме с ъ него и му казвахме: „Тененте
(той 6Ъ италиански възпитаникъ за това още като
лейтенанть му казвахме Тененте), ще станешъ при
чината, действително да се закрепи ггЬсъка чрезъ
«госЬване върбовите пръчки и ако зимасъ леда не

стане причина той да се разпилее, то острова щ е
го наречемъ на твое име „Матей". И наистина на
следующата 1900 година, като се запролтзти, ние
видехме какъ набоденигв пръчки показаха своя
животъ — на писъка бъше се образувала вече
една низка малка върбова горичка и тогава му
казахме. „Е, Тененте, бл-Ънътъ ти се оежидествява".
„Чакайте, казваше той, до година ще видите, че
върбовите пръчки ще се заловятъ още по-добре
и тогава лимана е готовъ". Така и стана, върбигв
порастнаха, но лимана не можа да стане, както той
мислеше, защото липсваха средства. На всеки
случай, ние му казахме: „Ти стана причина да се.
образува тоя островъ и го кръщаваме на твое име
„Матей".*)
Днесъ, кой му е далъ наименованието „Св.
Матей"* азъ не знамъ. Предполагамъ моряцитт>
еж разправали горната история, която вЪраятноеж чували, защото шегите ставаха въ двора
на казармата въ свободното отъ зенятия време, на
НБКОИ отъ ГИМИДЖИИТБ и гЬ отъ ревность къмъ светостъта, еж прибавили предъ Матей едно свети и
наименованието е станало „Св. Матей". Правото е
острова да се нарича само „Матей", защото създа
теля му е живъ,~отце-въ" момента; когато-пиша- -тия
редове, и далечъ не изглежда да стане светецъ.
*) Това, което той не можа да оежществи, днесъ вече
постепенно се осъществява и пристанищното упривление:
работи за това.
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: П. Я. Шишковъ.

ПРЕДЪ ЕСКАДРАТА.
Това бъше преди много години.
Месецъ май е. . . Преди два часа часть отъ .
-френската средиземноморска ескадра хвърли кот
ва въ външния аванпортъ на пирейското при
станище, на • миля и половина южно отъ островъ •
.Саламинъ.
Говореше се, и вестниците пишеха, че дош
лата ескадра щ е прави демонстрации въ турскитв
води, понеже турското правителство не искало да
изплати уговорените суми на нвкой-си френски
подданикъ, който билъ построилъ цариградските
кейове. . .
Дзъ бвхъ втори помощникъна парахода „Елеонора", който, въ изпълнение на „Пирейската ли
ния", сега стоеше въ пирейското пристанище съ
две котви и кърмбви вжжета. . . Катери отъ ес
кадрата. пълни съ френски моряци, зашумяха око
ло насъ и заприсгаваха на главната стълба. Вна
сяха и изнасяха човали, пълни съ припаси и пое
маха назадъ къмъ параходите си, които беха бое
во настроени. Ескадрата димеше, сигналуваше и
внасяше оживление.и любопитство въ цвлото при
станище, а лодкарите, които тукъ еж съ стотици,
•бързаха нанататъкъ за да изкаратъ нвкоя драхма.
Часа бвше 4 следъ обвдъ. Лгента на
парахода ни издаваша последните си билети, а
•боцмана б в вдигналъ вече моряците отъ обикнове
ната имъ работа за да ги настани по местата имъ
„при отпжтуване". Кормилната машинка тракаше
подъ командирския мостъ. . . С л е д ъ малко-дадохъ
.втория сигналъ съ параходната ни басова сирена
и заехъ мвстото си на кърмата съ моряците отъ
моята вахта. . . Л следъ четвърть часъ, гласовете
на командиря ни и пилота отъ моста, се носвха
презъ мегалофона къмъ мене и къмъ носа, гдето
•бързо-бързо съ шумъ се навиваха на брашпилнитъ барабани окалянитв вериги на котвите ни. . .
Котвитв се откженаха отъ грунта, последва трето
•изсвирване на сирената изподъ ржката на коман
диря и парахода ни,— се понесе къмъ изхода на
басейна. Пресвкохме входните фарове и кривнах
ме на югъ презъ ервдата на живописно разхвър
лената ескадра. Прилепили бинокли на очитв,
-отъ моста, ний загледахме военно-морскитв единици:
единъ. . . два. . . три. . . о с е м ь единици! Чета:
.яДантонъ"... „Валдекъ-Русо" — броненосци! „Бас
тилия"
Мадагаскаръ". . . „Яустрелицъ" —
кръстосвани 1 И бързо съчемъ предъ твхъ, като генералъ, който командува парадъ. Шлепти водата
•6 борта нй и красиво се отхвърля къмъ морските
огне-бълвачи, о чиито бортова лижатъ пенливи ези-чета, рожба на слабия вътъръ. Всички сме мажор-яо настроени и се чувствуваме, като на праздненегво. г\ отсреща дружелюбно ни гледатъ лъснатиТ Б дула на най-тежката артилерия. . . Първия помощникъ чете: № 131. . . 112. . . 152. Помагаме
и четемъ съ него: „гЯглантикъ"... „Апига! Ма#оп"..,
„Яраго" — контръ-миноносци — йезхгоуегз: раз
рушители. както ги казватъ англичаните! А, дока
то дефилираме, предъ т в х ъ , нашия флагъ на кър
мата бавно-бавно, сантиметъръ по сантиметъръ, се
•спуща по флаглина на своя флагщокъ: три пжти
надолу и три пжти нагоре. . . Излязохме изъ пе
риферията на ескадрата. Моряка, който салютувааие, пое каскета си л т ъ палубата, нахлупи го на

главата си, завърза вжженцето на флага о гакаборта, а парахода ни остави зеленовата струйна
линия по направление на военнитв кораби, които
постепенно, подъ перспективата, почнаха да намаляватъ въ по-малка площь и да се очертаватъ вър
ху фонда на Сйлйминъ и континента. . .
„Елеонора", съ направление почти южно, бър
зо ни носеше къмъ траверса на островчето Флева,
и, тъкмо що го отминахме, видехме,, че ескадрата
забълва гжетъ и черень димъ. Контръ-миноноНОСЦИГБ се задвижиха около по-голъмитв свои
събратя, а следъ малко, като че ли и целата еска
дра се раздвижи... Любопитни, ний не откжевахме
биноклитъ си отъ ескадрата, а следъ малко кон
статирахме, че разстоянието между насъ и ескад
рата не се измъняваше вече. . .
Ескадрата б е се дигнала и се движеше подиръ насъ. . . Нашите любопитни погледи насоч
ваха бинокъла еднъжъ напредъ, дважъ — на
задъ. Пасажери, пасажерки, екипажъ и капитани
съ засмъно и любопитно лице следъхме движение
то на ескадрата, която бв влЪзла въ нашата килватерна линия. . . Като стигнахме на траверсъ на
скалистото и ненаселено островче — Гадаро, точно
подъ прочутия въ древностьта брвгъ, който и до
сега^ е освянъ съ антични развалини — опредълихме, че ескадрата е на траверсъ на Флева. Бър
зо по картата отмврихъ разстоянието между на
шия и твхния траверсъ: ний бъхме предъ ескад
рата на 12 мили.
Слънцето захождаше негде задъ островъ Егина и пурпурвше вредъ. . .
На траверса на южния носъ на низкия и чернокаменистъ островъ, Микронизи, блеснахме съ елек
трическото си осветление. Две минутки по-рано 6Ъ
блеснало и осветлението на ескадрата, която още
неуклонно ни следваше. . .
Падаше здрача. . . Презъ пролива на Зеа и
Микронизи минаха нвколко параходи на югъ. Ний
пжтувахме на северъ, изъ островните проливи и
теснини, за къмъ островъ Хиосъ, за пристанището
му подъ сжщото име, разположено на източната
страна — първото пристанище по разписанието ни
следъ излизането ни отъ Пирей. . .
Въ осемь часа се сменихъ отъ вахта. Преди
да отида да спя отправихъ пакъ бинокъла си по
кърмата: цвлия проливъ сввтвше отъ бъли, чер
вени, зелени и прожекторни светлини, които фее
рично се отражаваха въ тихата вода, успокоена
отъ нощното затишие. . .
. . . Въ полунощь, като поехъ вахтата си, съ
източно направление по компаса, задъ кърмата видвхъ червенитъ и зеленитъ фенери на ескадренитв кораби, а това на морски езикъ значеше, че еж
изобиколили носа Кабаносъ върху Яндросъ и, че
още следватъ задъ насъ. Усмихнахме се съ първия помощникъ и раз
менихме по нъколко думи:
— Значи и твхъ водимъ въ Хиосъ? Хубави
гости ше заведемъ тази сутринь на хиосчанитъ!
— решихъ азъ.
— Дано преди твхъ да стигнемъ и преди
твхъ да се махнемъ, инъкъ много могагь да побъркатъ на рейса ни. . . Изглежда, че и г в пжтуватъ съ сжщия ходъ, като насъ, защото разсто~
янието имъ до насъ е останало приблизително все
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сжщото, — даде мнение моятъ колега и бързо се
сурна по стълбитъ за да не загуби отъ съньтъ си.
. . . Като наближихъ около траверса на над
водната скала Калофиери — бстровче отъ някол
ко пръснати камъни, много опасни нощно време,
защото нъма фаръ върху тъхъ — за предпазливость, взехъ малко въ страни отъ него, а следъ
четвърть часъ отново „легнахъ" на курса си, а ко
гато ескадрата наближи около опасния траверсъ —
обилно се заносиха мощни снопове прожекторни
лжчи къмъ опасните канари; . .
Прсблъсваше утренния здрг.чь, когато предадохъ вахтата си, а силуета на планйнистия Хиосъ
мъгляво се очертаваше на северо-изтокъ предъ
пукването на зората. Времето бъ ясно, морето —
тихо, и само слабъ зефиръ се надигаше отъ изтокъ. . .
Въ шесть часа минахме между южния носъ
на Хиосъ •— Мастико и островчето — Венетико,
като гледахме ескадрата на около 15 мили задъ
насъ. Слънцето бъ високо надъ хоризонта и морска
ведрина изпълняваше ширинето отъ край до край...
Кривнахме покрай бръта и загубихме ескадрата
изъ предъ очигв си. Командиря ни даде заповъдь
да се вдигне повече пара, та по-скоро да сжгнемъ
въ Хиосъ, гдето нг-две -— на-три-да прехвърлимъ
стотината човали брашно и бт рзо да се „ометемъ"
отъ Хиосъ, тъй ка о той предполагаше, че ще има
никаква окупация на пристанището отъ страда на
ескадрата. И другъ пжть била ставала подобна
окупация на бъпоморскитъ острови. гЛ окупацията,
вероятно, щъше да ни задържи или пъкъ — уве
личи формалноститъ по книжата, или — по пре
даването на стоката. Въобще съществуваха много
предположения, затова бъше по-добре да бждемъ
по-далечъ отъ изненадите. Най-умното сега бъ —
дз бързаме . . . Бързо прекосихме носоветъ Гредия,
Ненита и Св. Елена, минавайки край бръта само
на стотина метра, и малко преди осемь часа хвър
лихме котва вънъ отъ басейна на Хиосъ. Бързо
спустнахме лодка и, въ двадесеть замаха на гре
блата, акостирахъ предъ пристанищното управле
ние. Практиката бвше такавз, че втория помощникъ извършваше всичкитъ формалности на бръга,
затова въ всъко пристанище — азъ скачахъ въ
лодка-а и. още' парахода не спрвлъ, азъ летъхъ
съ четворката си, било къмъ карантинното, било
къмъ пристанищното управление на всеки градъ...
Портовия капитанъ на Хиосъ, запасенъ флотски
турски офицеръ, съ фесъ и съ общо морска уни
форма: котви на яката и два паралелни златни
галуни по ржкавитъ, весело, съ темане ме прие
въ канцеларията си, гдето съ подвити „по турски"
крака върху овча кожа седеше и смъркаше нар
гиле. Той плесна съ ржце за да повика да ми поржча кафе, като ВСЕКИ пжть. Дзъ го спръхъ и не
седнахъ:
— Не, ефендимъ, нъмаме време! Сега не е
като другъ пжть! — и бързо му разказахъ за ес
кадрата, която иде следъ насъ, и, която сега е,
вероятно, около Венетико. — Книжата ги нг правете
за Мйтилинъ! — додадохъ въ заключение.
Той сви устни, леко побледнй, намуси а»,
изтърси една анадолска псувня и, като постоя замисленъ за моментъ, задраска с ъ скърцащата си
турска перодръжка по санитарния ни патентъ и
тескерето ..^. Написаното оржси съ жълтъ морски
ГГБСЪКЪ, който следъ малко изсипа обратно въ
чашката на мастилницата. Язъ грабнахъ докуменТГИТБ и му подадохъ ржка . . . Л презъ това време
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вече чувахъ шума на нашитъ винчове, които " у с и 
лено провираха веригите си презъ желБЗнитв си
блокове. Ввроятно, започнали еж разтоварването»
— решихъ азъ, и, като казахъ нъколко успокои
телни думи на събеседника си, който, ми б в добъръпознатъ, изкочихъ на вратата, съпровожданъ о т ъ
него. Той ме потупа по рамото и съ спокойствието
на фаталистъ, рече:
— Иокъ бишей! Както еж дошли — тъй и ще
си идатъ . . . Т е и други пжть еж идвали . . . Чокт>.
селямъ на митилинския ми колега и му кажи, за
„ГОСТИГБ", които и него ще споходятъ! — поржча
той, а азъ се метнахъ въ лодката си.
Съ други двадесеть замаха на греблата — '
застанахме подъ шлюпбалкигв, и веднага се завъз—
нисахме нагоре подъ готовите ржце, които бъха
наредени на шлюпбалчнитъ скрипци. Брашната се
разтоварваха бързо въ две мауни, едната — на
носовия трюмъ, другата — на кърмовия — Я татъхъ, по кея, вероятно, отъ разнесената новина,.
се трупаше любопитна и възбудена публика. Около
портовото управление засноваха стражари, а нъкои
платноходи бързо затракаха съ котвите си, чиито
вериги съ всичка сила се навиваха на шпилнитв-барабани. Новината за пристигането на ескадрата
'свъткавично се бъ разнесла . . .
Ний дадохме втория сигналъ за заминаване,.
а агента върна пжтницитъ, които искаха да заминаватъ, понеже времето бъ кжсо.
Разтоварваха се последнитъ сапани . . . Ко
мандиря се качи на моста и ръзко изкомандува:
— Вира котвата!
Отсреща, на около две мили, около остров
чето Панахия, бъха се проточили контръ-миноНОСЦИГБ единъ задъ д р у г ъ . . .
Нашата котва се дигна, командиря даде „малъкъ ходъ" напредъ, обърна презъ двения бортъ,.
и тъкмо натисна ржчката за да даде „пъленъ
ходъ"—„Яраго" заобиколи задъ кърмата ни. Единъотъ моряцитъ, подъ заповъдьта на командиря ни»
припна до флага, свали каскета си, и, отлалечавайки се на северъ,-ний салютувахме три пжти.
„Яраго" прие поздрава ни и влъзе въ басейна на.
Хиосъ. Следъ него влезе „Ятлантикъ", а после —
и третия - Напредвайки на северъ, ний. пакъ се
нахвърлихме на биноклитв си за да следимъ какво
ще става. Ескадрата следваше; единъ следъ другъсе точеха голъмитъ морски единици оттатъкъ Па
нахия, а следъ малко видъхме, че турското знаме
надъ портовото управление и надъ митницата се
свали, а на тъхното мъсто се издигна — френското.— Окупация I — рече стростнато нашия к о 
ма ндиръ . . .
. . . Следъ часъ и половина пресЪкохме презъ
входа, образуванъ между островъ Гнуса и малките. •
скали на северния Хиосъ наречени — Отровило, и
„легнахме" на курсъ върху носъ Зейтинъ — на!
островъ Мйтилинъ . . .
Небето б е ясно, въздуха — напарфюменъ о т ъ
благодатната раегителность на островите и край
брежието, а морето — разлъто масло. Платноходи,
съ овиснали платна подъ- безверието, „стоеха . п о
пжтя ни и — далече нататъкъ около Кара-бурунския
полуостровъ. Нъколко параходи въ далечината.
минаха, едня — къмъ Смирна, други — отъ Смирна?
— къмъ Митилинскитъ т е с н и н и . . . Но нашигв по
гледи бъха обърнати точно задъ кърмата ни
Точно два часа, следъ като се изтеглихме иззадъ
ХИОСКИТБ канари — задимъ най-напредъ една точка,.
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после — друга, и постепенно ги наброихме четире...
• Бълваха черенъ димъ, и като излязоха на отворено,
спостроиха се въ фронтова линия. Ний пакъ усилхме
парата и решихме да направимъ въ Митилинъ,
както бъхме сторили и въ Хиосъ . . . Тъкмо насти
в а х м е около Зейтинъ — четире-бройната ескадра
се раздали на две равни части: едната се изтегли
-съ лъвитъ си бортове съ направление къмъ отвора
на смирненскигЬ теснини, а^ другата — остана въ
движение по нашия килватеръ. Решихме тяхната
задача: двете бойни единици отиваха за въ Смирна
и дветъ — за Митилинъ, а броненосцигв, като поголеми единици, останали сж.въ Хиосъ, или пъкъ
-еж тръгнали по другъ пжть, защото минаването
презъ северния проходъ на Хиосъ е рисковано
за големи параходи.
Завихме задъ Зейтинъ и, напредвайки близо• близо до кичестия бръгъ на острова, — следъ по
ловина часъ хвърлихме котва въ аванпорта, гдето
тревожнигв ни сигнали съ сирената бързо дове
доха агента и дизбаркатора ни съ две праздни
мауни за разтоварване на стоката. Изкочихъ на
•бръга съ параходните документи . . . Портовия капитанъ, митническия управитель и единъ офицеръ,
въроятно, началника на гарнизона — ме посрещ
наха на стълбата . . . Тъ били вече научили, че
•ескадра окупирвала островите. Телеграфирали
имъ били по кабела отъ Смирна, а Смирна полу
чила била известието отъ Чешме. Потвърдихъ имъ
новината и имъ разказахъ какъ сме вьрвъли на
-чело на ескадрата и какъ я шевствуваме още.
— А где еж тъ сега ? — леко потръпвайки,
-запитаха тримата висши санозниц-1 на острова.
— Въроятно. малко по на югъ отъ Зейтинъ...
!Г
— -Колко еж'?
'
'
— Бъха четире, двата взъха направление къмъ
Смирна, а два — идатъ тука . . .
Следъ даденото интервю — бързо ми под
писаха книжата и безъ всека забава скочихъ въ
лодката си. Тримата благоволиха да ме изпратятъ
-чакъ до стълбата.
Както въ Хиосъ така и тука навреме успехме.
-Едва бъхме успъли да дигнемъ котвата — ето че и
„Атлантикъ" потатрузи котвената си верига 6 сивия
»си бортъ и следъ нъколко минути спустна лодка
съ червени пумполи по главитъ на матрозитъ. А
следъ други нъколко минути и „Аустрелицъ" хвърли
котва на миля отъ бръга, а надъ Митилинъ се
.развъ френското з н а м е . . .
Точно по объдъ бъхме се дигнали отъ Ми
тилинъ за къмъ Дарданелитъ. Разтоянието е 72
мили. Яко не ни се случеше нъкаква задръжка
изъ пжтя — щъхме да успъемъ точно на единъ
•слънчевъ дискъ преди захождането на слънцето
— да стигнемъ въ Чанакъ-кале. А влизането въ
.Дарданелитъ следъ слънце - залъза не се позво
ляваше — подъ страхъ на потопяване.. . Пресвкохме носъ Баба точно въ желанното време, от
минахме и Тенедосъ съ нъколко минути по-рано,
„преръзахме" и Хелесъ, и точно по три слънчеви
диска надъ морето преди още „Елеонора" да бъ
лвърлилъ котва, азъ, съ четирма гребци, се откж•снахъ отъ борта и ударихъ по перпендикулярна
линия къмъ бр^га, въ момента, когато разстоянието
6-Б най-кжсо до скелята на Чанакъ-кале. . .
На стълбата ме посрещнаха неколко турски
сановници. Портовия капитанъ ме хвана подъ ржка
и тръгнахме за канцеларията му. Още изъ пжтя
имъ дадохъ и н т е р в ю т о . . . Навсъкжде се било
знаяло за окупацията на островитъ, но само по-дробноститБ не се знаяли ..". Моитъ показания се

Стр. 19

записаха. Поднесоха ми локумъ и кафе и поискаха
да имъ кажа, ако съмъ знаялъ, имената на параходитъ. Казахъ имъ ги. Тъ отвориха атлаза на
военните флоти, заприказваха и следъ половина
часъ ме изпроводиха до скелята, отгдето пъкъ,
като никога, съ тъхенъ катеръ, бъхме буксировани
до парахода ни . . .
. . . На другата сутринь, като стигнахме въ
Цариградъ и като излъзохъ на Галата върху кея
съ книжа'а ни, пресрещнаха ме — нашия параходенъ агентъ съ три цивилни лица, които бързо
извадиха моливъ и хартия, и преди да бъхъ се
явилъ въ .портовото управление - тъмъ дадохъ
интервюто. Тукъ интервюто беше по-дълго, защото
въпроситъ имъ се сипъха единъ следъ другъ, а
следъ това се повръщахъ назадъ въ събитията
за да дообяснявамъ. Започнахъ съ описанието на
морските огнебълвачи, които хвърлиха котва в ъ
Митилинъ и послегователно, въ обратенъ редъ,
свършихъ съ заминаването ни отъ Пирей на чело
на ескадрата . , . Сжщата вечерь въ цариградския
вестникъ _51атЬоиР излъзе дълга статия подъ
заглавие „Аферата на кейовете", гдето по-малко
се писа за самата афера, а повече за нашето пъ
туване отъ Пирей до Митилинъ, като наредъ съ
това дадоха описание на параходното ни дружество
и напечатаха моето име, като ме нарекоха „прямъ
очевидецъ на тревожните събития въ близкия изтокъ"...
,
София, 22/У1 1924 г.

МОРСКИЯ СПОРТЪ ВЪ ВАРНА.

Решителень скокъ.

Фот. К. Н. Терзистоевъ.

Морски Сговоръ
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МОРСКА ЗМИЯ.

Въ старата литература, която третира мор
ските въпроси, тукъ-тамъ се срещатъ описания на
едно странно морско животно, прилично на гол-вма
змия, което е било наблюдавано въ различните учас
тъци на открития океанъ Тия описания, понякога,
еж толкова фантастични, че поради липсата на
точни данни, научния свЪтъ смиташе това съще
ство за митъ, създаденъ отъ прекомерната фанта
зия на пътешествениците.
Презъ 1892 година се появи големия трудъ
на г. Удеманъ, който събра всичките известни опи
сания на морската змия и, въ резултатъ на кри
тичното имъ сравнение, дошелъ до заключение, че
такава действително съществува. Съпоставяйки око
ло 150 наблюдения, Удеманъ създаде, следното
представление за формата на змията.
Тъпото й е длъгнесто и има обща дължина
до 20—30 метра. Главата прилича на тая на тю
лена и, при движението си, змията я държи високо
надъ водата. Очите еж големи съ червенъ блЪс ъ к ъ ; устата широко разцъпена, шията дълга и
тъсна. Трупътъ е широкъ до 2 метра и има два
чифта крайници: гръдни и коремни. .Опашката е
дълга и се изтънчава къмъ край. При бавно дви
жение змията използува крайниците, а при побързо — се движи чрезъ вертикални извивания на
тълото си. При движението си змията диша тол
кова силно, че се чува своеобразенъ. шумъ и се
вижда парата, излизаща отъ ноздрите й.
Книгата на г. Удеманъ не е произвела голъмо
впечатление и е минала почти незабелязана, но отъ
1898 год. насамъ въ литературата еж се появили
нови описания на змията, които заслужаватъ пъл
но доверие. Така, напр., професоръ Грювель въ
своята книга за Индо-Китай привежда доклада на
лейтенантъ Лягрезиль, който е ималъ възможностьта да срещне три пжти змията въ Китайското
море. Неговите описания се схождатъ съ тъзи на
г. Удеманъ. Общата дължина е около 20—25 метра,
диаметъра на трупа 2—3 метра. Тя се движи чрезъ
вертикални извивания на тълото си и при дишането
изхвърля пара съ свирене. Главата прилича на тая
на тюлена, но е двойно по-голъма. Цвътътъ на тъ
лото отгоре е тъменъ, а отдолу е по-свътълъ. Тя
има няколко крайници и изглеждало да е разде
лена на сегменти (членове).
Въ последно време морската змия е била на
блюдавате НБКОЛКО пжти. Капитана на параходъ
„Пасификъ" я срещналъ презъ 1924 год. веднажъ
в ъ района на Нова-Каледония, а по-късно близо
До пристанището Нумея. Правителствения чиновникъ на острова Корейка е сполучилъ да установи
нейното приежтетвие и въ Средиземното море, въ
района на Аячио; Разпитаните отъ проф. Грювель китайски и
анамитски рибари еж казали,, че.тЬ,доста често
ммагь възможность да видятъ морската змия. Тя

не допуща на близо никого и никога не напада преследователигв си. Обаче, единъ анамитски рибарье намърилъ умръла змия и се е указало, че тя е
покрита съ люспи или щитове, които при чукане
издаватъ същия заукъ, както при чукането на ко
стенурката. Споредъ него тълото на змията е р а з 
делено на сегменти, отъ които ВСЕКИ има по единъ
чифтъ крайници. Проф. Грювель е на мнение, че
благодарение на честите срещи на мъстнитъ оби
татели съ морската змия, нейниятъ образъ е пое- •
лужилъ като идея при създаването на индо-ки-тайския националенъ гербъ, който представлява
драконъ.
Както се вижда отъ гореизложеното, по настоящемъ едва ли може да се съмняваме, че странно- •
то животно — морската змия — действително обитава
морето. Обаче, още нищо де може да се.каже по
въпроса за нейната принадлежимость къмъ една
или друга група въ животинското царство, защото описанията еж непълни и, при сходството въ едни
пунктове, се разхождатъ въ други. Последното е ;
лесно обяснимо, понеже повечето наблюдения еж
били направени при условия, изключващи възмож
ность на ясно виждане: отъ движущия се корабъ
и на разстояние не по-малко отъ 50—60 метра.
Требва да се надъваме, че въ скоро време
тайната ще се разбули, защото кораба за научнигв
изследвания при Индокитайското Правителство е по-лучилъ нареждане да потърси и улови морска змия.
Итзлиянското риболовно д-во Зоаега Апошша НаНапа юаизхпа Ревса е ЗотгоргойоШ, съ се
далище въ Римъ, въ 1924 год. започна своята дейность въ северното море, като се базира на гер
манското риболовно пристанище Куксхафенъ. Д-то
притежава 18 модерни рибарски трални параходи
и необходимите за гвхъ брегови постройки (въКуксхафенъ), като работи съ единъ капиталъ о т ъ
12 милиона италиянски лири. Уловената риба е
предназначена главно за италиянскитъ- рибни пазари».
Напоследъкъ дружеството се е обърнало къмъдатското правителство да му разреши да устрои
своята база въ островите Ферйоеръ (датско вла
дение въ Атлантическия океанъ, северно отъ Лнглия, между бреговете на Шотландия и Исландия),
вероятно въ пристанището Торехавнъ, като пре
несе инвентара си отъ Куксхафенъ (Германия).Д-вото възнамерява да уреди базата си като по
строи ремонтна работилница за своите параходи,
работилница за риболовни мрежи, плаващъ докъ,
— въглищно депо и складъ отъ соль. Сжщо такапроектира да уреди периодическо параходно съ
общение на островите направо съ Италия. Преместванието на базата си д-вото мотивира съ ж е 
ланието да бъде по близо до риболовните райони*
въ Северното море и около островъ Исландия.
Датското правителство.проучва по настоящемъ»
предложението на д-вото.
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Корпусътъ на рибарскиятъ корабъ, който се строи въ Виена за
нуждитъ на Рибарското училище.

Медицинското рибено масло се добива отъ
^черния дробъ на рибата „треска," която живее въ
<евернигв морета и океани. Тази риба най-много
-се лови въ Норвегия, около острова „Исландия" и
въ района на „Нова-Земя"; въ Черно море треска
та не се среща. У насъ рибеното масло се нарича
„моруново масло", което име произхожда не отъ
думата „моруна" (една отъ несетровитъ риби), но
•отъ френското название на треската: „морю".
Моруновото масло се приготвя по следния на•чинъ. — Черния дробъ на току що уловенитЬ трес
ки се наръзва на парчета, които се поставятъ въ
особенни казани, имащи двойни сгъни. Помежду
тия стени се пропуща пара, която нагрява парче
тата отъ черния дробъ и втечнява маслото, намираще се въ тЪхъ.
Първата партида масло, което се получава при
•сравнително слабо нагръване и безъ разбъркване
се нарича „бЪло масло", то е бистро, прозрачно и
почти безцвътно.
При по-силното нагряване, придружено съ раз
бъркване, се събира второ-качественото масло, кое
то има жълтеникавъ цвътъ.
Яко остатъка седъ нагр-Ьването се пресува,
то отъ него изтича гжсто и тъмно масло или, тъй
нареченото, „черно масло".
^
Само бълото масло притежава ВСИЧКИТЕ свой-ства, които го правятъ толкова ценно отъ меди
цинска гледна точка. Обаче, консуматорите ръдко
то получаватъ въ чистъ видъ, защото то обикно
вено се смъсва съ маслата отъ второ и деже трето
[качество, които се обезцввтяватъ съ помощьта на
(различни химикали.
Четвъртата германска конференция на
«морското риболовство, която се е състояла на
1 февруарий т. г. въ Ялтона и въ която еж взели
•участие представителите на: крайбръжнитъ търгов•ски камари, съюза на параходните риболовни пред
приятия, съюза на ГОЛЪМИТБ риботърговскилфирми,
•съюза на рибнитв индустриални фабрики, сдруже

нието на дребнитъ риботърговци, рибарскиятъ съюзъ, конференцията на управленията на рибнитв
тържища, съюза на вносителите на риба, всевъз
можните стопански рибарски организации и пр. е
взела между другото следните решения:
1. Да се поведе широка и енергична пропа
ганда за морската риба като храна, за да се за
сили рибната консумация и достигне тия размери,
каквито тя има въ Янглия и Норвегия, кждето риб
ната консумация е много по-голъма, отколкото въ
Германия. При уредбата на тази пропаганда да се
привлече и съдействието на държавата.
2. Да се въведе вносното протекционно мито
само за рибата ловена въ блатата и езерата; внос
ното мито за морската риба се отхвърля, като
съвършенно ненуждно за запазвание германското
производство.
3. Да се даде подобающе мвсто на рибиловството и рибната, търговия при сключванието на
нови търговски договори съ чуждитв държави, как
то това е било направено по отношение риболовството въ Бъло-море при договора съ Съветска
Русия и пр.
4. Да се ускори транспорта на морската ри
ба по желъзопжтнитъ линии къмъ Швейцария. Се
верна Италия, Чехословашко и Явстрия, до такава
степень, че пръсната морска риба да се доставя на
ГОЛЪМИТБ рибни тържища въ тъзи страни най-кжс
но следъ 24 часа, както това се прави съ бързитв
рибни влакове на некои ежеедни страни, особенно
въ Франция и Белгия. Отъ друга страна да се на
мали превозното навло по желъзнитъ линии, за да
стане германската морска риба напълно конкуретноспособна на поменатитв чужди пазари.
5. Да се намалягъ такситЬ на телефонните
разговори и телеграмите при рибарските предпри
ятия, като по тоя начинъ се улеснятъ съобщения
та, нъщо което е отъ голъмо значение при тран
спорта и търговията съ единъ продуктъ, който бър
же се разваля, какъвто е рибата.

Морски Сговоръ
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6. Да се настоява за допущането въ висшиятъ
държавенъ стопански съветъ не само единъ общъ
представитель на рибарството, а по на единъ за мор
ското и сладководно риболовства и по единъ за
рибната търговия и рибната индустрия.
7. Да се иска безмитенъ вносъ на морската
соль, употребявана въ рибната индустрия.
д . н.

-

Къмъ историята на риболовството
съ парни кораби.
Първия опитъ да се лови риба съ помощьта
на параходи е билъ произведенъ въ Франция.
Презъ 1865 год. булонското риболовно дружество
е изпратило две малки параходчета за ловъ на
риба, обаче резултатите не еж били задоволи
телни. Презъ 1872 г. другото дружество, пакъ въ
Булонъ, е приспособило малъкъ параходъ за херинговия ловъ, но и този пжть предприятието не
е сполучило. Това не обезсърдчи френскитъ ри
боловци, които презъ 1879 и 1881 г. г. еж напра
вили нови опити, отъ които последниятъ се е завършилъ съ успъхъ. Отъ тогава количеството на
рибарскитъ параходи въ Франция почна бързо
да се увеличава и сега надминава нъколко стотинъ.
Въ Лнглия първиятъ параходъ е почналъ лова
презъ 1880 година. Той е билъ обикновенъ влекачъ, приспособенъ за риболовни цели. Отъ 1883
г. въ Лнглия (пристанище Яберденъ) се е започналъ строежа и на специални рибарски параходи,
като постепено се е изработилъ особенъ типъ на
кораба — „траленъ параходъ", който притежава из-
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вънредно добри морски качества. Броятъ на ри
барските параходи въ Лнглия сега не е по-малъкт» отъ 3,000.
Въ Германия първиятъ рибарски параходъ
влезе въ морето отъ Хамбургското пристанище презъ есеньта 1885 г. Резултата на неговата опитна-'
ловидба е билъ отличенъ: той уловилъ толкова риба,
че запазили само частъ отъ нея, а останалигЪ по- малко ценни риби еж били изхвърлени обратно
въ морето. Въ настоящето време Германия раз
полага съ повече отъ 400 рибарски параходи.
Отначало рибарскитъ параходи еж имали малки ,
размъри, но постепенно тия размери еж се увели
чавали. Като примъръ на съвремения рибарски паренъ корабъ може да послужи парахода „Ислан
дия", който наскоро е билъ пуснатъ на вода въ Франция.
„Исландия" има дължина 68 метра, широчина
10"4 метра и гази 5"б метра. Машините му еж с ъ мощность 950 конски сили, които му позволивагь
да развива скорость до 11 мили въ часъ. Хамба
рите, предназначени за товарене на рибата иматъ
вмъхтимость 11ОО куб. метра.
На кораба има инсталация за добиване на:
моруново масло въ количество до 30 тона. Неговитъ винчове еж способни да повдигатъ тралъ отъ>
най-голъмъ размъръ и товаръ до 30 тона риба.
Екипажа на кораба се състои отъ 10 офицери
и 42-ма моряка. На кораба е направено всичко за
да се осигури възможния комфортъ за персонала..
Всички помъщения иматъ парно отопление и елек
тричество осветление. Големите електрически лампи
на палубата позволяватъ да се работи и презъ нощьта—

' ДХг«»,|-,г» .' '«•у^я.е.леч^урд

На Дунава.

Рис. отъ Ас. Лингоровъ — Русе..- .
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Морски Сговоръ

Въ отговоръ на изпратената телеграма л о
^Н. В. Царя по случай тезоименния му день,|е.бла»говолилъ да отговори:
Двдреца — София
ХубавитЬ думи и благопожелания, които Вие
. и членоветЬ на Морския Сговоръ изпращате по
. случай нменниятъ ми день ме радватъ много и азъ
^Ви благодаря сърдечно.
Царьтъ.
Н. В. Царя е поздравенъ съ следната телеграма:
Негово Величество Царя
Двореца—

София.

На любимия Върховенъ Покровитель на морьСката идея отъ името на цЬлата организация из
пращам* най-сърдечни пожелания по случай тезо. нменниятъ день. Нека Богъ Ви дарява здраве и
дългоденствие за благото на родината н осхщес„твяване ненннтЬ идеялп по сухо и на море.
Председатель Морския Сговоръ: Стояновъ.

гВести изъ живота и дейностьта на Б. Н. М. С.
Гл. Упр. ТЪло. — На 18 априлъ се е със
тояла втората среща, свикана отъ Г.- У. Т. въ гр.
.Варна, по въпроса за нашия излазъ на Б;вло-море,
- а на 25 априлъ е била третата и последна среща
.за размина на мисли по сжщиятъ въпросъ.
— Въ касата на Г. У. Т. еж постжпили 20000
- лв., субсидия отъ министерството на земледвлието.
— Канцеларията на Г. У. Т. временно се по. мЪщава, заеднр съ библиотеката и читалнята, въ
-приземния етажъ (сутерена) на девическата гимна
зия, наредъ съ помещението на Морския музей въ
източното крило на зданието; — това за сведение
на идващите въ Варна членове на Б. Н. М. С ,
-колкото се отнася до преписката, тя следва да се
адресира: „Главно Управително ТЪло на Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ, — Варна", а за
телеграми — „Морски Сговоръ — Варна".
' Пловдивъ. — Въ знакъ на адмирация къмъ
най-силния и деятеленъ клонъ — Пловдивския, Н.
\В.' Царя е подарилъ на сжщия единъ голъмъ свой
тюртретъ 1Л О Х 0.90 м. въ морска форма, въ раз•кошна рамка и съ саморжчния му подписъ. Клона
е отправилъ до Н. В. следната благодарственна
гтелеграма: „София — Двореца. На Първия морякъ
- и Покровитель на Морския Сговоръ, управителното
ТБЛО на Пловдивския клонъ отъ свое име и отъ
това на членоватъ си дължи да изкаже сърдечна
^лагодарность за гол-Ьмото внимание, изразено чрезъ
•подаряванието на Височайшия си ликъ, въ хуба-вата морска форма, който на вечни времена ще
глраси канцеларията на организацията ни. Предсе„датель П. ДрЪнски"..
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— При клона е формиранъ „Ръченъ спортенъ легионъ", подъ главатарството на г. капитанъ
Райчевъ и г. К. Петровъ. Легиона прави редовно
своите учения по гребание по рЪка Марица съ от
пуснатите отъ 2 пионерна дружина две понтонни
лодки.
Легиона на 6 май, праздника на ордена за
храбрость и бойния праздникъ на армията, е взелъ
за пръвъ пжть участие въ парада и манифестаци
ята съ 35 члена въ пълна униформа.
— Съ благосклонното съдействие на амери
канското консулство въ София, Пловдивския клонъ.
урежда за членоветЪ на Бълг. Нар. Морски Сго
воръ отъ ц-влата страна голЪма презокеанска
екскурзия д о Северо-ЯмериканскигЪ С ъ е д и 
нени Щати съ културно-стопански и наученъ характеръ, целейки опознаването на страната отъ
Новия свътъ и сближение съ американския народъ,
който не веднъжъ е доказалъ симпатиите си къмъ.
нашето отечество и винаги се е притичвалъ на помощь въ тежкигЬ за народа ни дни.
Екскурзията ще се състои къмъ 20 юлий т. г.,
минаванието на океана ще стане с ъ най-гол-вмия
луксозенъ 56000 тоненъ параходъ Мажестикъ, щ е
трае около 50 дни и ще има маршрутъ: София —
Триестъ — Милано — Парижъ — Шербургъ — НюИоркъ — Ниагара — Торонто — Квебекъ — връ
щане презъ Ливерпулъ — Лондонъ — Лнверсъ —
Виена и по Дунава — Ломъ — София. Престой по
1—2 дена ще има въ всички по-голЪми градове на
Европа, а въ Америка пребиванието ще бжде около
1 5 - 2 0 дни.
Записванието ще трае до 1 юлий т. г., а по
дробности по екскурзията могатъ да се получатт.
отъ клоновете на Б. Н. М. С. въ България, а таиъ
дето нема такива — отъ Пловдивския клонъ на
адресъ: „Морски Сговоръ '— Пловдивъ".
— Т На 27 мартъ т. г. е починалъ члена отъ
Б. Н. М. С. — Пловдивски клонъ — Янчо Хр. Бузовь, търговецъ. Миръ на праха му!
София — голъмата морска изложба, уредена
отъ клона е имала отличенъ уогвхъ. Всички зали
даващи представа за морскиятъ ни бръгъ, флора
та и фауната на Черно-море, риболовството, солопроизводството, корабоплаванието, морел-вчението,
водниятъ спортъ и развитието на Б. Н. М. С , еж
будили голъмъ интересъ средъ софийското граж
данство и учащата се младежь. Изложбата е била
посетена отъ Н. Величество Царя, подъ чието вър
ховно покровителство е била уредена, отъ Н. Ц. В.
княгиня Евдокия, много отъ г. г. министригЬ, народнигв представители, професоригв, общественицит-Б, журналистит-Ь и пр., цвъта на столичната и
изобщо българската интелигенция. Изложбата е
траяла отъ 2 до 16 май. По-подробни сведения за
изложбата, посещението й и резултатите отъ нея
ще дадемъ чрезъ специална статия въ следующата книжка.
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ПитомцитЬ отъ пътната ученическа колония, въ гр. Варна презъ 1925 год., органи
зирана отъ Плъвенския клонъ на Б. Н. М. С. (Вижъ помъстената статия въ брой 3
отъ списанието, стр. 5).

— Успоредно сь изложбата клона е уредилъ
три беседи, а именно: на 3 май отъ председателя
на клона проф. Д-ръ Ст. Консуловъ на тема „Че
рти изъ живота на морето", придружена съ свътливи картини; на 5 май отъ гл. секретарь Г. Славяновъ на тема „Нашиятъ черноморски брътъ" сжщо съ светливи картини и на 7 май отъ проф. д-ръ
П. Стояновъ на тема „Морето като лъчитель", при
дружена съ филмъ. Всички беседи еж били от
лично посетени и еж събудили още по-голЪмъ интересъ къмъ морската изложба, къмъ делото на
Б. Н. М. С, а което е най-важно — къмъ морето и
морската идея.
Варна— клона е ималъ на 16 май общо съб
рание, на което управителното ТБЛО е дало отчетъ за своята дейноель, приетъ е билъ бюджета
на клона за 1926 год., който възлиза на 114,085
лв., по-важнитъ разходни пера еж: 60,000 лв. за
спортни лодки, по 5,000 лв. за фондовете при Г.
У. Т. „Пътни морски колонии" и „Черноморски на
ученъ институтъ", 10,000 лв. за морски домъ и пр.
Избрани еж делегати за събора. Събранието е про
възгласило царскиятъ български консулъ въ йлександрия г. Миланъ Поповъ, заради неговитЬ голЪми заслуги къмъ дълото на Б. Н. М. С. и мор, ската идея, за почетенъ членъ на Варненскиятъ
клонъ.
Русе — На 9 май клона е ималъ общо съб
рание, на което е даденъ отъ упр. ТБЛО отчетъ
за дейностьта му, приетъ е билъ бюджета на кло
на за 1926 год., възлизащъ на 6О.СОО лв. и е из
брано ново управ. тъпо въ следния съставъ: 1)
председатель Иванъ Недковъ, търговецъ; 2) под
председатели Сава Христовъ, зап. морски офицеръ;
3) секретарь Кон«.тантинъ Доневъ, адвокатъ; 4)
'1 касиеръ Мичманъ Остревъ и 5) съветници кап. II р.
Ив. Михаиловъ и ЯСБНЬ Лингоровъ. търговецъ.
— Клона подготвя реорганизиранието на своя
ръченъ спортенъ легионъ.
— Подготвя се за русенските деца лътна мор
ска колония.

— Изпратени еж на пловдивския клонъ една!
моторна лодка и една русалка, отъ които първата
за временно ползване отъ пловдивци и за изучване
режима на р. Марица.
Шуменъ. — Отъ отчета на клона се вижда,
че презъ 1925 г. е ималъ 32,905 лв. приходъ и
33,079 лв. разходъ.
— 1 " На 20 априлъ е починалъ члена отъ Б.
Н. М. С. — Шуменски клонъ — Д-ръ ДимитръЛ. Димитриевъ, запасенъ санитаренъ подполковникъ, на 59 годишна възрасть. Миръ на праха му!
Търново. — На 28 февруарий клона е ималъобщо събрание. Избрано е ново управ. тЪло въ>
съставъ; 1) председатель Юрданъ Пенчевъ, тър
новски окржженъ управитель; 2) подпредседатель
Ст. Тенекеджиевъ, нотариусъ; 3) секретарь Нико
лай Ев. Мартиновъ, сжд. кандидатъ; 4) касиеръНиколай Г. Фурнаджиевъ, търговецъ; 5) ржководители на спорта Йосифъ Великовъ, учитель и Бр.
. Братовановъ, зжболъкарь; 6) съветници Никола Ми
хаиловъ, учитель, капитанъ Богданъ Велизаровъ и
Борисъ Геновъ, счетоводитель.
Борисовградъ. — На 28 февруарий клона е
ималъ сбщо събрание. Избрано е ново управ. гЬло въ съставъ: 1) председатель Недю Петровъ; 2)
подпредседатель Георги Капановъ; 3) секретарь-касиеръ Василъ Христовъ и 4) съветници БогданъСимеоновъ и Георги Димитровъ.
— За времето отъ 1.У1 до 31 .XII. 925 год. клона
е ималъ приходъ 6481 лв. и разходъ 5248 лв., наличность къмъ 1 януарий т. г. 1233 лв.
Месемврия. •— На 7 априлъ клона е ималъобщо събрание, въ което между другото е било
решено да се увеличи- състава на- управ. ТБЛО отъ
5 на 9души, обаче това решение не е утвърдено
отъ Г. У. Т., тъй като съ нищо не е оправдано.
Избраното ново управ. тъло сжщо така не е ут
върдено отъ Г. У. Т., като е предложено отъ него
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ПитомкитЪ отъ лятната ученическа копония, въ гр. Варна презъ 1925 г.,
организирана отъ Плевенския клонъ на Б. Н. М. С (Вижъ бр. 3 отъ М. С, стр. 5).

да изл-Бзатъ всички членове, които еж влизали въ
досегашното управ. тъло; като временно управ. т"Ело сж^посочени отъ Г. У. Т. да останатъ следнит-Ь новоизбрани членове: М. Маждраковъ, Петровъ,
Ив. Славовъ, Гугушевъ и Хр. Харизановъ, които
въ най-скоро време да свикатъ ново общо събра
ние за изборъ на редовно управ. ГБЛО. .
— На 11 до. 13 май, съгласно решението на
II редовенъ съборъ и това на Г. У. Т., на клона е
направена ревизия, като всички негови двла и см-вт«и отъ основаванието му и до днесъ еж прегле
дани отъ подпредседателя и секретаря на Г. У. Т.
— г. г. Яковъ Найденовъ и Ксенофонъ Янковъ.
Лнкетата установява доста нередовности отъ орга«изационенъ и финансозъ характеръ.

Разговоръ съ изследвателя на Гренландия
— капитанъ Микелсенъ.
Въпреки поройния дъждъ, който вали и вЪтърътъ що помита вълнолома „Волтеръ", капитанъ
Микелсенъ се връща отъ разходката си безъ пар.десю и дъждобранъ, съ шапка въ ржка.
— Тия, които еж прекарали двадесеть годи
ни въ полярнигв страни, каза той, усмихвайки се
при нашето очудване, н-вматъ нужда отъ връхни
дрехи въ нашите климати.
Капитанътъ Микелсенъ, датчанинъ съ прего
рило грубо лице, за първи пжть е тръгналъ за
Тренландия, още когато е билъ на осемнадесеть
•години. Отъ тогава насетне той е направилъ пеп> дъл

— Чрезъ обстойно и добре мотивирано изло
жение, клона е направилъ постжпки за постройка
на желкзопжтната линия Анхиало — Месемврия.
Станимъка. — На 27 априлъ клона е" уредилъ беседа на тема: „Панамския и Суецкия ка
нали" съ свЪтливи картини, държана отъ г. Разбойниковъ, пловдивски окр. учил. инспекторъ. Сказ
ката е била отлично посетена.
Поправка. Въ брой 3 год. III на списанието
„Морски Сговоръ", стр. 2 подъ снимката на деле
гатите на областната конференция въ гр. Пловдивъ»
погрешно е отпечатано, че Д-ръ Таневъ е отъ Ямболъ. Д-ръ Георги Таневъ е делегагь на Ново-Загорския клонъ отъ Б. Н. М. Сговоръ.

ги пжтувания въ полярните страни, като се връщалъ въ Дания, само за да си „почине", както
каза той.
— Едно отъ пжтешествията било особенно
трудно, ни разправи той. Въ 1909 год. бЪхъ ходилъ да диря следите на експедицията Милиюсь
— Ериксинъ, която се бъ изгубила въ ледовегЪ.
Параходътъ, който ме бъ- довелъ си замина и азъ
останахъ самъ съ единъ другарь въ тая съвършенно пуста страна. Въ продължение на осемъ месеци
ние ходихме да изследваме източното крайбрежие
до фиорда на Дания. Нашитъ- запаси бЪха се при
вършили и ние изядохме едно следъ друго ВСИЧ
КИТЕ СИ кучета, дори и ония 'що бЪха умр-Ьли огь
гладъ и чийто черъ дробъ поради това, бе отровенъ. Ние бихме могли да умрЪмъ отъ това и
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го знаехме, ала какъ да ; противоетоимъ на-изку
шението да ядемъ месо, когато умирахме отъ гладъ?
При все това-нашигБ усилия бъха увенчани
съ успъхъ. Ние можахме да намъримъ тъпата на
Милиюсъ-Ериксинъ и на неговитБ другари и ТЕХ
НИЯ цененъ пжтенъ дневникъ, къмъ който азъ прибавихъ собствените си географически и топографични бележки върху Гренландия. И азъ съ задо
волство все пакъ мога да кажа," че сега вече цЪла
Гренландия, тоя грамаденъ островъ, е напълно
позната и може да бжде начертана на карта.
На запитването ни, какво мисли тоя доблестенъ изследователь за усилията, които по настоящемъ се правятъ отъ норвежцйтъ и отъ амери
канците, за да прелетятъ съ хвърчило северния
полюсъ, той отговори: „Лзъ съмъ отъ старата
школа на полярнитъ пътешественици и тия опити
едва ли ме интересуватъ. Разбира се, че северния
полюсъ може да се прелети съ хвърчило, ала не
може да се изследва съ хвърчило полярния океанъ,
а въ това именно и се състои нашата главна цель.
Отъ френски: Н. П. И.

Загубит-в въ свътовното мореплавгние.
Споредъ английската осигурителна статистика об
щата загуба въ кораби на световното търговско мореплавание за 1925 год. възлиза на 176 кораба отъ
500 и по-вече тона, съ обща вмъстимость отъ
345,732 тона, което при свътовенъ тонажъ на всичко
34.000 кораба съ по-вече отъ 64,000,000 тона, със
тавлява едва около У% %. Отъ тия загуби 140 ко
раба съ,306,209 тона еж параходни и моторни, а
36 кораба съ 39,523 тона еж вътроходни. Найголъмата часть отъ тия загуби — 28 кораба съ
65,676 тона — се пада на Лнглия; следъ нея идватъ Ямерика съ 43 кораба и 55,728 тона, Япония
съ 25 кораба и 45,138 тона, Италия съ 11 кораба
<и 34,833 тона, Гърция съ 9 кораба и 21,162 тона,
Норвегия съ II кораба и 14,434 тона, Испания съ
10 кораба и 16,517 тона, Франция съ 6 кораба и
10,262 тона и пр. Забележително е, че германския
-търговски флотъ, който държи едно отъ първигв
мътта въ световното мореплавание, не е понесълъ
никакви загуби, въпреки неговата твърде усилена
дейность.
Насърдчение морепла о анието въ Лнглия.
За да насърдчи развитието на търговското море
плавание английското правителство редовно дава
на дееспособните корабоплавателни предприятия
кредити за постройка на нови кораби; така, напоследъкъ на 5 корабоплавателни предприятия за
постройката на общо 14 различни видове кораби
е било отпуснато отъ държавата кредитъ общо
1,380,000 лири (близо единъ милиардъ лева).
' Французскйятъ законъ за задължително
носене отъ търговските кораби на радиотеле
графни станции отъ 6 априлъ 1923 год., е измъненъ, като корабитъ съ по-малко отъ 16ОО тона
еж освободени отъ това задължение. Всички поГОЛБМИ отъ тази норма (1600 тона) търговски, пжтнически и риболовни кораби, които носятъ на се
бе си общо 50 души съ прислугата или 12 пжтници, еж задължени да иматъ предавателна и прие
мателна радиотелеграфна станция.
Вжтрешното корабоплавание въ Сърбия.
Поради, много злоупотребления, постоянни загуби
и др. нередовности, сръбското правителство недавна бе унищожило субсидираното отъ държавата
дунавско параходство подъ името „Бродарски синдйкатъ", като го взе изцело въ свои ржце. Сега
се съобщава, че правителството проектира образу-
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-ванието на едно акционерно дружество, въ което»
за държавата ще се запази абсолютно болшинствопри управлението.
* .
Крайбрежното корабоплавание въ Тур*
ция отъ 1 юний т. г. ще мине изцъло въ турски.
ржце. Стоящето по»рано на сравнително низко стжпало на развитие, турско мореплавание отъ изве
стно време насамъ, благодарение на енергичнатадейность на националистичното правителство, за
почва съ бързи крачки своето организирание иразвитие. Отъ една страна засилената държавна
подкрепа, отъ друга — обединението на турскитъкорабоплавателни д-ва, въ скоро време ще напра—
вятъ отъ турскиятъ търговски флотъ модеренъ и»
мощенъ инструментъ за защита на външнигв И:
вжтрешни стопански интереси на Турция. До сега
крайбрежната (каботажна) служба се е подържала
отъ 60 и по-вече параходи, принадлежащи на раз
лични чужди компании, между които първо мъстог.
е заемала „Лойдъ Триестино", която подържа тур
ския каботажъ още отъ 1836 г. До 1 юний всички.
чужди кораби ще тръбва да напуснатъ турскитв
води, като на тъхно мъсто параходните линии ще
се обслужватъ изключително отъ турското знаме
и на пръвъ планъ отъ най-голъмото д-во СеиръСефаинъ", на чело на което стои енергичниятъдиректоръ Садулла-бей.
— Успоредно съ постройкита на новото тур
ско пристанище въ Самсунъ на Черно-море, започ
ва и постройката на желъзната линия Самсунъ —
Сивасъ.
Международна изложба за вжтрешното
корабоплавание и използванието на воднит-в
сили се урежда въ Базелъ. Тя ще има 38 отдъла,
разположени върху 100,000 кв. метра площь и
върху едно значително протежение на Рейнъ. Щ е
бждатъ изложени модели на всевъзможни водни
строежи, пристанищни съоржжения, силози, шлю
зове, докове, на разни видове кораби, корабостро
ителници, отделни машини, материали за снабдявание, на вевкакви силопроизводни водни исталации и пр. На изложбата ще се четатъ редица ре
ферати, ще заседаватъ нвколко международни кон
греси и т. н. Тя ще се открие на 1 юлий и ще
трае до 15 септември 1926 г.
Плаването презъ Сулинското дунавскоустие става все по-мжчно и по затруднително,
Засипванието на устието, въпреки ГОЛЪМИГБ И СКЖПИ»
работи по прочистването му отъ страна на Евро
пейската дунавска комисия, става все по-застраши
телно и бгзъ вевкакви изгледи, че може да бжде
спръно. Минаванието на голъмитъ морски кораб»
презъ устието и отиванието имъ до Галацъ и
Браила става почти невъзможно, търговцитв еж.
принудени да претоварватъ своигЬ стоки въ Сулина, а това предизвиква губение на много време
и силно заскънБвание на транспорта. Заинтересо
ваните кржгове въ Ромжния използватъ положе
нието за една усилена компания срещу Европей
ската дунавска комисия и въ полза на ромжнеката
национална кауза — премахванието на комисията,
Отъ друга страна ромжнекитв специалисти и ком
петентни лица все по-настойчиво изтъквать проекта
за изоставянето на Сулинското устие и пригодяванието на Килийското — за нуждите на морското
корабоплавание до Галацъ и Браила. ^
Частно за насъ българитъ, сега е най-удоб
ния мементъ за отклоняванието на нашиятъ ду
навски трафикъ, насоченъ къмъ долното, течение
на Дунава и морето. Лко ний създадемъ удобства
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въ Русенското и Варненското пристанища за бързо
и ефтено претоварвание на- СТОКИТЕ отъ вагонитъ
въ корабите и обратно, ний можемъ, чрезъ по«фтенигв превозни такси да насочимъ не само
нашиятъ, а даже цълиятъ средноевропейски ду
навски трафикъ да отива къмъ морето* ВМЕСТО
презъ Браила—Сулина, презъ Русе—Варна.
Най-голЪмиятъ шлюзъ*) въ свЪта. Холанд
ското пристанище Ямстердамъ се свързва съ Се
верното море освенъ чрезъ залива Зюйдерзее, още
и чрезъ единъ изкуственъ каналъ, дълъгъ 24 ки
лометра и излизащъ на бръга на откритото море
при знаменитото рибарско пристанище Юмюйденъ;
чрезъ тоя каналъ твърде много се скжсява пжтя
-на корабите отиващи отъ Ямстердамъ къмъ Янглийскиять каналъ (Ламаншъ) или обратно. По
дължината на тоя каналъ има три шлюза, единия
отъ които построенъ въ 1896 год., съ дължина
225 метра, ширина на повърхностьта 25 м. и дъл
бочина 9'7 метра е минавалъ тогава за най-голвмъ
въ евъта. Предъ видъ на това, че движението по
тоя каналъ, наричанъ „Северно морски", посто
янно се увеличава (презъ 1890 год. еж минали
кораби съ общъ тонажъ 1,800,000 Вг. К Т., а
чрезъ 1913 год, тонажа на преминалите кораби
се възкачва вече на 3,170,000 Вг. К Т-), холанд
ското правителство още въ 1917 год. е решило
постройката на единъ новъ, четвърти шлюзъ и
едно. ново значително разширение на целия ка
налъ. Започнатиятъ вече новъ шлюзъ ще има
394 метра дължина, 50 метра ширина и 14"70 м.
дълбочина. Профилътъ на северноморскиятъ ка
налъ, който за сега е по-голъмъ отъ профилътъ
на Суецкиятъ каналъ, чрезъ предприетото понастоящемъ разширение и удълбочение ще стане
по СВОИТЕ размери по-голъмъ отъ профилътъ и на
Панамскиятъ каналъ; въ основата си северномор
скиятъ каналъ ще бжде разширенъ на 100 м., а
при водната повърхность на 190 метра, когато Па
намскиятъ каналъ при водната повърхность е широкъ 100 метра. Следователно, въ близкото бждаще Холандия ще притежава най-широкиятъ и
най-дълбокъ плавателенъ каналъ и най-голъмиятъ
шлюзъ въ св^та.
Воденъ пжть между Загребъ и Нишъ. Глав
ната дирекция на ВОДНИТЕ пжтища въ Югославя е
изработила напоследъкъ единъ проектъ за свърз
ването чрезъ воденъ пжть на Загребъ съ Нишъ.
Споредъ тоя проектъ ще бжде необходимо да се
удълбае коритото на" р. Сава отъ Загребъ до Сисекъ, за да се създаде ръчното съобщение За
гребъ— Б-влградъ (и двата града лежатъ на р. Сава).
Следъ това ще се пристжпи къмъ оежществяването
«а втората часть отъ проекта — превръщането въ
плавателенъ воденъ пжть на рЪката Морава между
'• Бълградъ и Нишъ. Пжтя по р. Сава, между За
гребъ и Бълградъ, ще бжде удълбоченъ до тол
кова, че да могатъ да минаватъ по него и най-го
лемите речни параходи. За изпълнението на про
екта се предвижда сключването на заемъ, чиито
лихви и погашения ще се плащатъ отъ ДОХОДИТЕ
*) Шлюзътъ представлява отъ себе си искуственъ
прагъ на водниятъ пжть, чрезъ когото отъ една страна се
избьгватъ голъмитЪ наклони отъ пжтя, а отъ друга — корабит-в удобно преминаватъ отъ едно по-низко ниво въ друа-о по-високо или обратно. Въ случая шлюзоветв улеснявагь
движението на корабитъ при разликата въ нивото на море-,
то, предизвикана отъ приливигЬ и отливитъ; — чрезъ таки
ва шлюзове еж затворени входоветъ на всички пристанища,
жоито еж построени по брЪговегв на откритите морета и
юкеанит*. '
Шлюзовотъ по текущите води, освенъ за улеснение
на корабоплаванието, почти винаги се използватъ и за по
лучаване голъми количества ефтена електрическа енергия.
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. на новиятъ воденъ пжть. Яко необходимите кре
дити бждатъ отпуснати своевременно, работата ще
почне още тази пролъть.
Подобенъ проектъ е сжществувалъ още въ
1908 год., разработенъ отъ тогавашното унгарско
министерство на търговията. Поради големитъ ръчни
препятствия въ долното течение на Сава, унгарскиятъ проектъ е предвиждалъ тъхното обхождане
чрезъ канална връзка дълга 56 клм. между р. Дунавъ при Вуковаръ и р. Сава при Шамацъ. 0тъ
Шамацъ до Сисекъ ръката Сава е требвало да се
направи плавателна, а отъ Сисекъ нагоре е треб
вало да се построи каналъ, като се използува
р. Кулпа, чакъ до областьта на Карстъ, близо дск
Фиуме; прехвърлянето на самата планина обаче е
било намерено за много трудно, за това и канала
не се е предвиждалъ до пристанището на Фиуме.
Положението на ромжнскигЬ пристанища
Браила и Галацъ въ последно време, поради голъмиятъ застой въ износната търговия, е силно
влошено. Съ изключение износа на дървенъ материалъ, който е малко по-оживенъ, износа ни житни
храни и петролъ почти напълно е спрълъ. Много
отъ параходите еж принудени да се връщатъ
праздни; корабните навла еж силно спаднали. Сжщо
така, значително е намалълъ и вноса на колониалъ, манифактура, и железария, чийто главенъ тър
говски центъръ винаги е билъ Галацъ.
Търговската камара въ Галацъ се занимава
съ издирване средства за съживъване на търго
вията въ пристанището. Тя е протестирала наново
предъ правителството за скжсяването рейсигЬ на
държавното морско параходство „Зеппсш1 МагШта
Котапа" до Кюстенджа, като Галацъ и Браила отъ
б януарий 1922 г. повече не се посещаватъ. Тър
говската камара иска да се възстанови старото
положение и държавните морски параходи да не
спиратъ до Кюстенджа, а.да идватъ до Галацъ'и
Браила. Камарата е протестирала сжщо за закри
ването собствените агентури на държавното пара
ходство въ Галацъ и Браила и прехвърлянето агент
ската служба върху една частна холандска агенция.
Вместо западащата търговска дейность на
пристанищата Галацъ и Браила, малко по-оживена
е дейностьта на Кюстендженското пристанище. До
голъиа степень това се дължи и на невъзможностьта, поради засипването на Сулинскиятъ ка
налъ, за големите параходи да влизатъ въ устието
на Дунава. Особено оживена е вносната търговия
въ Кюстенджа, а отъ износната най-оживена е тър
говията на петрола; износа на житни храни и тукъ,
както въ дунавските пристанища, е слабъ.
Отъ Солунското пристанище гърцитъ проектиратъ да направятъ напълно обзаведена за тър
говското мореплаване база. Успоредно съ това раз*работватъ се плановетв за постройка на приста
нища въ Деде-Ягачъ и Кавала.
Сърбите се оплакватъ, че гърцкиитъ власти
имъ правели много пречки въ югославянската сво
бодна зона въ Солунъ. Напр. поставя се въпроса
дали зоната е свободна само въ морско или въ
континентално отношение. После, гърцитъ настояватъ щото пристанищната администрация да бжде
управлявана само отъ гръцки чиновници. Изобщо
гърцитЪ пречатъ на функционирането на югосла
вянската свободна зона, като считатъ, че при на
личието на недавна учредената гръцка свободна
зона, тя е излишна и че сърбитъ настояватъ на
нейното сжществуване само по политически при
чини, т. е. отъ желание да прикриятъ стремежътъ
си за политическо проникване къмъ Белото море.
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Морски Сговоръ

Год. III. Брой 6.

^гзззз»з^г-7^»*^жзд>хз^^

(Приключенъ на 20 май 1926 г.).
Д н . Кам. — „ТригЬ изложби" (в. „Свободна Речь", год. III,
Брой 652, София 6. У.1926 год., стр. 3).
Яничесъ, Едм. — „Въ машинното отдвление на единъ параходъ." — Превелъ Йоле — (в. „Морски Ратникъ"
год. I, брой 6, Варна 15.У. 1926 год., стр. 3 и 4).
Ляновъ, Г. — „НашигЬ черноморски градове" (в. „Бургазска
Поща", год. I, брой 2 и 3, Бургазъ, У.1926 год.).
Л1уапШпо. — „За експорта на свинско месо." (в. „Търговско-промишлена защита", год. XIV, брой 733, Варна,
14 май 1926 год., стр. 1).
Безсребърни Люб. — „Вечерь." — „Копнежъ" — стихове
(Сп. „Морски Сговоръ", год. III, брой 5, Варна У.1926 г.,
стр. 1).
Б . Ф. — „ПЪсень на. моряка," (сжщиятъ брой на списанието
„Морски Сговоръ", стр. 1). :
Бурилковъ, Д-ръ Вл. — „Варна или Бургазъ." (в. „Бургаз
ска поща", год. I, брой 10, Бургазъ, 16. У.1926 год.,
СТ
Р- !)•
Б . С. — „Излазътъ на Бъло море." (в. „Време", год. II, брои
95, Варна, 25 априлъ 1926 год., стр. 1).
Български Народенъ Морски Сговоръ. (в. Търговско-промишлена защита, год. XIV, брой 732, Варна, 9.У.1926 г.,
стр. 1).
Български Народенъ Морски Сговоръ (в. „Подофицерска
защита", год. XI, брой 412, София 10.У.1926 г., стр. 4).
Визсп. — „Кгеихег"апг1еп". 1_е1рг1д 1926. (Уег1ад Е. НаЬег1ап<1, 269 страници, цена 4"50 зл. марки).
В . Т-въ. — „Житната износна кампания по Дунава." (в-къ
„Търговско-промишлена защита", год. XIV, брой 732,
Варна, 9.У.1926 год., стр. 1).
.
V . V . — „Къмъ югъ." (в. „Миръ". год. XXXII, бройове 7755,
7757, 7760, 7764, 7766, София, май 1926 год,).
В. В. Г. — „Концесията и Българското Параходно - Друже
ство." (в. „Търговско-промишленъ гласъ", год. IV. бр.
349—350. София 14.У.192б год., стр. 3).
Шеуег. — „ТазспепЬисЬ с!ег КпдзНоЦеп, ЛаЬгдапд 1926".
Мйпспеп 1926 (Уег1ад I. Р. Ьептапп, 383 о р . , цена 12
зл. марки).
Прънски, П. — „Видрата, като неприятель на рибата." (Сп.
' „Ловецъ". год. XXVI, брой 7, София, Ш.1926 год., стр.
12 и 13).
Дрънскн, П. — „Явиатика у рибитЪ." (Сп. „Естествознание
, и География", год. X. кн. 4, София XII, 1925 год., стр.
134-135).
Дрънски, П. — „Рибовъдството въ чужбина и унасъ". (Сп.
„Естествознание и География", год. X, кн. 5 и 6, Со-фия 1926 год.).
_Т>Штат-РИ1тапп. — „Ет МепзспепаИег аиГ й е т Мееге."
(ВегНп, К. Р. Коеп1ег, 1925; 124 страници, цъла плат
нена подвързия, цена 6 зл. марки).
Ивановъ, Сава Н. — „Океанография". Варна 1926 год (Из
дание на Бълг. Нар. Морски Сговоръ, съ 160 страници
и по-вече отъ 30 чертежи и карти изъ текста. Цена
30 лева).
Ивановъ, Сава Н. — „Цвътъ и позрачность на черномор
ската вода." (Сп. Морски Сговоръ, год. III, брой 5,
Варна, май, 1925 год., стр. 9—11).
И. М. — „Никола Рачевъ". — По случай годишнината му
отъ трагичното му загиване подъ развалинитъ на Св.
Неделя." — (Сп. Морски Сговоръ, год. III, брой 5,
Варна, V, 1926 год., стр. 7—8).
Изложбата на Българския Народенъ Морски Сговоръ, — (в.
„Миръ", год. XXXII, брой 7758, София, 10. V. 1926 год.,
стр. 1).
Консуловъ, Д-ръ Ст
„Първата морска изложба." (в-къ
„Слово", год. V, брой 1172, София, 4.У.1926 г. стр. 4).
Консуловъ, Ст. — „Морската лисица" . (Сп. „Природа", год.
XXVI, кн. 7 и 8, София 1926 год., стр. 116—117).
Концесията'за износъ на преработено свинско месо и прекитЬ параходни съобщения съ Англия. — Изложение на
Българския Народенъ Морски Сговоръ — (Сп. „Мор
ски Сговоръ", год. III, брой 5, Варна, V, 1926 год.,
стр. 1—7).

Каназирски, Г. — „Бургазъ — пристанище на Южна Б ъ л 
гария" (в. „Бургазска поща", год. I, брой 1, Бургазъ,;
7.У. 1926 г., стр. 1).
Коломбие, Н. — „Използване на морскитъ вълни за полу
чаване на електрическа енергия" (в. „Варненска поща",год. IX, брой 2296, Варна, 20. V. 1926 г., стр. 2).
Каменова, Я. — „Престоитъ на „Царъ Фердинандъ"". —
Подъ четиридесетъ кандила (Иерусалимъ). — Стъната.
на риданията (Хайва) — Свинксътъ е слъпъ (Кайро)
Острова на Сафо. (О-въ Митилинъ). — Съкровищни
цата на Яли-Баба. (в. „Слово", год. V, бройове 1173».
1175, 1178, 1181 и 1184, София, май 1926 г.).
Кашевъ, Д-ръ С. Г. — „Една инициатива къмъ морето."
(в. „Слово", год. У.брой 1177, София, 11.У.1926г.,стр.2)..
Московъ, М. — „Морето" — Стихове — (Сп. Морски Сго
воръ, год. III, брой 5, Варна V, 1926 год. стр. 1).
М. П. Р. — „Моряци въ Иерусалимъ". — Превелъ отъ руски
П. Я. Шишковъ. (Сп. „Морски Сговоръ", год. III, бр. 5|
Варна, V. 1926 г., стр. 13—14).
Монтегацца, П. — „Морякътъ". (в. „Морски Ратникъ", год. I».
брой 5, Варна, 1 май 1926 год., стр. 2 и 3).
Магеръ. — „Морето зове" (в. „Бургазска поща", год. I, бр. 5,.
Бургазъ, 11 май 1926 год., стр. 2 и 3).
Милковъ, В. — „За английската концесия" (в. „Търговскопромишленъ гласъ", год. IV, брой 348, София, 11. V1926 год., стр. 1).
Нечаевъ, Н. — „Морския ни риболовъ". (Сп. „Морски Сго
воръ", год. III, брой 5, Варна V., 1926 год., стр 15—16)Нашето морско дъло (в. „Радикалъ", год. XXI, брой 84*
София, 16. IV. 1926 год., стр. 1). ,
Отчетъ на Главното Управително ТЪло на Българския. На
роденъ Морски Сговоръ за дейностьта на организа
цията за времето отъ 31 юний до 31 декемврий 1925 год_
Варна 1926 г. Цена 10 лева.
Писмо отъ Ю. Милде по риболовството у насъ. (Сп_
„Естествознание и География", год. X, кн. 7 и 8, Со
фия 1926 год.).
По солопроизводството — (Сп. „Морски Сговоръ, год. III*
брой 5, Варна V. 1926 г., стр. 17).
По дисбаркото
(в. „Морски Ратникъ", год. I, брой 5*
Варна 1. V. 1926 г., стр. 3).
РгоЕгеп, Оипй Каивспег, К. — „Кийегп ипо. Ра<Ме1п" (Уег1ад УОП Оеогд \Уез1егтапп, НатЬигд 1923).
Паспалевъ, Д-ръ Г. — „Единъ фаръ на естествознанието —
Неаполитанската зоологическа станция — аквариумъ".
(Сп. „Природа", год. XXVI, кн. 7 и 8, София 1926 год.*
стр. 110—112).
П. Б. — „Концесията на Английското Дружество" (в. „Тър
говско-промишленъ гласъ", год. IV, брой 346, 347 и
348, София, V. 1926 год., стр. 2 и 3).
К е т е с к е — „НатЬигд"- (Вгетеп, Рпезеп—Уег1ад, 1925. Стра
ници 289 цена 6 50 зл. марки).
Стайновъ, Петко. — „Морето ни зове" (в. „Слово", год. V»брой 1173, София, 5. IV. 1926 год., стр. 1).
Станчевъ, Б. — „Гласъ отъ Дунава" (в. „Морски Ратникь"*
год II, брой 6, Варна, 15 май 1926 год., стр. 2).
Скорпионъ. — „Обичамъ го азъ I . . . " (Сжщиятъ брой на
вестника, стр. 2 и 3).
Симеоновъ, Я. П. — „Договорътъ за концесията за износъна свинско месо" (в. „Миръ", год. XXXII, брой 7765,
София, 18 май 1926 г„ стр. 3).
Страшната морска катастрофа (в^Варненска поща", год'
XIII, брой 638, Варна, 30. IV. 1926 г. стр. 1).
Станюковичъ, К. М. —„Морск1е разказм" — Наша библио
тека № I — (Издательство В. Ояльскш и Я. Крейшманъ, Берлинъ. Намира се за проданъ въ София —
Книгоиздателство „Зарниць1", Раковска 123 а.).
Траяновъ, Т. — „Морски вЪтъръ" — Моряшки маршъ —
(Сп. „Морски Сговоръ",* год. III, брой 5, Варна V. 192&.
год., стр. 1).
Т а т е , У^роШе. — „Венеция" — Превелъ отъ френски Н. П.
Ивановъ — (Сжщата книжка на списанието М. С, стр_
14 и 15).
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РогзсЬипдеп ипй Рогг.$сЬпг.г.е, 2 }аЪг%ащ, №4—8,
ВсгИп 1У26.
<1пгогтаглоп 8оаа1е8, Уо1. XVII, № 10—13; Чо\.
XVIII, № 1—6 С п е у е 1926.
01"е Гге1*е Оопаи, П )аЬщищ, № 6—11, Ке^епзЬиг^ 1926.
1/ЛаНа Маппага, Аппо VIII, № 2—3, Кота 19^6.
5и1 Маге, Аппо 11, № I, Кота 1926.
Ладраьска Стража, год. IV, бро] 3—4, Сплит 1926.
Статистика за търговията на Царство Бълга
рия съ чуждите държави презъ 1924 год. —
Вносъ, износъ, антрепозитъ и транзитъ — (Из
дание на Главната Дирекция на Статистиката),
София 1925 год.
Концесията за износъ на преработени про
дукти отъ свинско месо. — Изложение на
министера на землед-Ьлието Д. Христовъ —
София 1926 г. (Издание на Министерството на
Земледелието и Държавните имоти).
Статистически сведения за българскитъ д ъ р 
жавни желъзници и пристанища презъ
финансовата 1923/1924 година. (Издание на
Мтнистерството на Железниците, ПОЩИГБ и
Телеграфите) София 1925 г.
Грамотность на населението въ България отъ
Ж. Чанковъ. (ОтдЪленъ отпечатъкъ отъ сп.
Училищенъ прегледъ) София 1926 г.
Отчетъ за дейностьта на управителния съветъ на
Съюза на българските индустриалци презъ
1925 год. София 1925 г.
Съкратени протоколи на Софийската ТърговскоИндустриална Камара, сесия XXIX, презъ 1924
год. София 1924 год.
Съкратени протоколи на Соф. Търг.-Инд. Ка
мара, сесия XXX, презъ 1925 год. София 1925 г.
Отчетъ на Главното Управително Тъло на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ за състо
янието и дейностьта на организацията за вре
мето отъ 31 юний до 31 декемврий 1925 год.
Варна 1926 г. Цена 10 лева.

До

*

,

^

_Л7&. Л ^а^^^р,
'

'

__,

Въ

^^г^^а^/: т отъ Б. Н. М.
СЪДЪРЖННИЕ: 1) Нещастието при с. Бъла; 2) Екскурзията на Софийския клонъ
Сговоръ д о Цариградъ презъ 1925 год. отъ Л. М. Златаровъ ; 3) Болъхтит* на моряка отъ Проф.
Д-ръ Карлъ Занеманъ; 4) Кайро — Иерусалимъ отъ Хаджи Фонъ; 5) Ледени планини отъ Сава Н. Ивановъ; 6) Посетете Созополъ отъ Созополецъ;. 7) Историята на дунавскиятъ островъ „Матей" отъ
Ив. Янгеловъ — зап. капитанъ И р.; 8) Предъ ескадрата отъ П. Я. Шишковъ ; 9) Морска змия отъ Л. Н.;10) Рибарство и отраслит* му; 11) Официаленъ отдЪлъ; 12) Морски новини и 13) Морски книгописъ.

Всвка неполучена книжка отъ списанието трЪбва да се поиска най-кжсно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ случай рекламациигв се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза всЪки месецъ, освенъ месецитЪ Юлий и В$гусгь.
ОТПЕЧЛТЛНЛ Е И Е ПУСНЛТЛ ВЪ ПРОДЛЖБЛ

ОНЕАНОГРАФИЯ
отъ Сава Н. Ивановъ.
Издание на Българския Народенъ Морски Сговоръ. Книгата има 162 страници и 35 чер
тежа и карти изъ текста. Цена 30 лева.
Само предварително платени поржчки се изпълняватъ.

РдшодчтелнгЬ на Морския Нузей при главното Управително Ш о на Б. й. И. Сговоръ ^

ч..

проектиратъ да издадатъ албумъ съ фотографии (рисунки) на всички досегашни български ветроходи и
параходи, било то морски или рЪчни. Молятъ се всички, които притежаватъ подобни фотографии (рисунки)
да ги подарятъ на Морския Музей или поне да ги изпратятъ временно за да се префотографиратъ.
АдреСъ 4 Български Народенъ. Морски Сговорь — Варна. ОтдЪлъ Морски Музей."
•-..•'.

Въ склада на Главното Управително Тъло на Българския
Народенъ Морени Сговоръ се намиратъ следнитБ
печатни издания:
Морска библиотека № 1 цена 3 лева
Морска библиотека № 2 цена 4 лева
Морска библиотека № 1 3 цена 5 лева
Морска библиотека № 4-цена 6 лева
Морска библиотека № 5 изчерпана
Морска библиотека № 6 изчерпана
Морска библиотека *№ 7 цена 11 лева
Морска библиотека № 8 цена 11 лева
Морска библиотека № 9 цена 11 лева
Морска библиотека № 10 цена 11 лева
Морска библиотека № 11 цена 10 лева
Морска библиотека № 12 цена 5 лева
Сп. „Морски Сговоръ" год. I изчерпано

Сп. „Морски Сговоръ"" год. II цена 100 л.
Гребене и ветроходство . . цена 4 л.
Правилникъ за морските и
речни спортни легиони цена 2 л.
Черно море (общодостжпни
студии) отъ С.Н. Ивановъ цена 30 л.
Практически указания за
предсказване' на време
то отъ Сава Н. Ивановъ цена 8 л.
Метеорология отъ Сава Н.
Ивановъ. : .
.:',..
, цена 25 л.
Океанография отъ Сава Н.
, Ивановъ
цена 30 л.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително
внесена сума и се отправятъ на адресъ:
Б ъ л г а р с к и Н а р о д е н ъ Морени С г о в о р ъ
Ннижовно-Просвътенъ Отдълъ — Варна.

*

