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Ялиса Мюлеръ Нойдорфъ

СЪ БЪЛГЯРСКИЯ НЛР. МОРСКИ СГОВОРЪ ПО КРЛЙБРЪЖИЕТО НЛ ЧЕРНО МОРЕ
(Снимки от-ь А. М. Нойдорфъ)

спжтници? И докато корабътъ съ своите гости си
Въ България всъки чужденецъ се посреща
гурно пори вълнигЬ, плъзга се предъ очите фарътъ
гостоприемно. Въпреки тежката стопанска криза,
отъ Галата, Варна праща последенъ поздравъ, лег
която цари въ страната, къмъ чужденеца се отнанала въ своя венецъ отъ лозя. На бръта започватъ
сятъ навсъкжде съ голямо внимание, открита люда се смъняватъ гори и дюни; следъ два часа се
безность и естествена сърдечность, която го кара
вижда Гьозекенъ, новиятъ курортъ, сгушенъ въ
веднага да се почувствува у дома си. Затова и тъкмо
една хълмиста местность и вече изпъква Емине,
въ последно време вече често въ пресата на за
най-източниятъ пунктъ на България, гдето Старападна и сръдна Европа, отъ пжтници презъ Бълга
планина стръмно и внушително пада въ морето.
рия или отъ такива, които,я познаватъ, е указвано
Тукъ има винаги вълнение и нашиятъ сивъ при*на малката, хубава, мила и въобще все още непо
тель „Дързки" танцува съ наслада по вълните, кои
зната или зле позната страна и се препоржчва за
туристически и научни пжтувания.
то сегизъ-тогизъ го обливатъ. Вътърътъ вее посилно, водата изглежда по-синя отъ преди и ве
Обаче не.само тази сърдечность и веселость
ликолепно е да се люлеешъ въ ритъма на морето
на българина, неговото по-леко схващане на жи
и да се проникнешъ отъ неговата. сила и страствота, въ сравнение съ по-севернитъ народи и негоность.
виятъ простъ и.естественъ хлрактеръ, правятъ
ОЗаче има изумително
пребиваването въ странамного гости, които нищо.
та толкова приятно, а и
изобилието на природни
не могатъ да почувствухубости, които еж съсре
ватъ отъ всички тия кра
доточени тукъ на сравни
соти. Веселиятъ смехъ за
телно тъсно мъсто и кои
глъхва постопенно, бледи
то, на българина често
фигури се навеждатъ
непознати, възхищаватъ
надъ борта и принасятъ
вс%ки чужденецъ, а осна • бушуващата сила на
венъ това, и чудесното,
морето жертвата си, без
сияюще слънце, което
силни създания всредъ
ежедневно пече отъ'; чи
единъ миръ отъ енергии.
стото небе и излива златСега е редъ пакъ на мо
нитЬ си лжчи върху при
ряците да се смеятъ.
родата и обхваща хората
Но ето, вече пращатъ
въ палящата си прегръд
своя поздравъ хълмисти
ка, тъй че всичко изглеж
те вериги на Странджа
да потопено въ свЬтлина,
/планина
на южния брътъ
Рибарското училище и Созополското пристанище
радость, жаръ, страсть,
на Бургаския . заливъ,
сила и пълнота.
цельта на нашето пж
Така и това пжтуване което предприе Б. Н.
туване, на първо време, още въ синьо, неясно очер
М. С. къмъ Созополъ, бе окжпано въ слънце и
тание, проклети хълмове, които съвсемъ не- се прибагри. Картините, които минаваха предъ очите,
ближаватъ, както стене единъ отъ пжтниците, но
представляваха приказни настроения, които стоятъ
постепенно те ставатъ по-ясни и приематъ форми,
надъ ежедневието. Цельта на пжтуването бе конкоито напомнятъ по-южни пейзажи. И това впечат
гресътъ на организацията, за който се събираха де
ление си.остава и даже се усилва, щомъ се стигне
легати отъ всички части на . •
......
-;-,,--.:
....;..—„.:. . Созополъ, старата гръцка
страната. Нозанасъ, кои-.
колония Аполония.-:Като
то бъхме само зрители,
приказка или, най-малко,
всичко изглеждаше * като
.,•;;
..като съхранено • минало
подвижни сценични кар
/действува това .гнездо
тини, станали действителвсредъ скалитъ на море
ность, чийто споменъ'за
то, водещо тихо сжщедълго вре>1е остава въ
ствуване, - далечъ отъ го
окото исърдцето..На при-*
лемите
съобщения. Ста
станището пристигна мири, овехгЬли, но. високи
ноносецътъ, малъкъ, но
улици, безъ светлина и
съ бързъ темпъ! Той се
въздухъ, преплетени по
пълни скоро съ пжтници,
между си, въ които чокоито, ако и да не намивЪкъ едва може да се
рптъ удобства, все пакъ
ориентира, една малка
се чувствуватъ приютени.
главна улица, гдето се
Може ли човтжъ да пжту
концентрира целиятъ жива по-сигурно, отколкото
вотъ,
само нъколко ка
на единъ бившть воененъ
СкалитЬ при Созополъ
менни кжщи и то учреждекорабъ? А особено на
ния, отъ които най-хубатоя „Дързки", който има задъ себе си славно ми
БОТО е, както винаги въ България, училището Жи
нало и е изпитанъ въ бури - и опасности? И мо
телите, съ гръцки примесъ, еж събудени и,' осо
жеше ли да се пжтува по-интересно, отколкото
бено децата, еж красиви; а между т ехъ — доста
тукъ, гдето командантътъ и капитаните еж еднакво
тъчно
странно — тракийски бежанци, въ тъхната
любезни и неуморими да отговарятъ на всички въ
живописна
носия. Въ честь на гостигЬ, градътъ
е
проси, съ които ги отрупватъ цивилните имъ
н
обкиченъ съ зеленина и флагове
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Рано на следния день започва работата — за
седанието на конгреса, което трае презъ цели»
день. Разглеждаме новото рибарско училище,
което е разположено величествено на острова Св.
Кирилъ, отгдето се виждатъ лежащитъ въ пристани
щето миноносци, градътъ и околностите. Неколко
семейства лътуватъ въ града. И който наистина
иска само да почине, който не търси разсейване,
развлечения, нему тр-Ъбва напълно да се препоржча Созополъ като летовище, още повече, че отъ
: него могатъ да се правятъ доста излети.

СТРЯНИЦЯ 3

тично, като Созополъ, на единъ полуостровъ и се
мие отвсекжде отъ морето. Но тукъ, и най-хубаЕата поезия не може да ни накара да забравимъ
истинския моряшки гладъ, който ни донесе пжту-

ването. Тукъ яденето е отлично, което се устано
вява съ известно задоволство. Следъ това имаме
още известно време да разглеждаме неколко отъ
44-те постепенно рушащи се църкви и да слу

На третия день, следъ привършване на кон
греса, общъ излетъ на трите миноносци „Дързки",
„Храбри" и „Смели" съ ГБХНИГБ гости. Най-напредъ на югъ, навжтре въ устието на р. Ропотамо,
която народътъ сега нарича „Царската р-Мка", тъй
като е любимото мъсто на царя, който често но
щува по хълмовете на долината й. Съ моторни

шаме чайките, които владъятъ острова и изпра»
щатъ презъ морето такива особени, високи викове,
както никгкде другаде по крайбрежието. Найпосле требва да се качваме на корабите. Между

лодки патуваме нагоре, срещу устието. Безкрай
на тишина презъ време на пжтуването. Пишни бре
гове, ливади се смънятъ съ истинска девствена
гора, тукъ и тамъ тамаринови дървета, които даватъ на всичко тропически видъ. Всъки е обхванатъ отъ това мирно и тихо настроение, което буди
нъщо особено. Скоро прзвучаватъ пъхни и тури
стите започватъ да се чувствуватъ свързани единъ
съ другъ, нали преживъватъ заедно такива хубави
нъща. Сбогомъ, Ропотамо, ти царска ртжа, много
скоро требва да се раздълимъ съ тебъ.
Следъ това косо презъ залива насреща къмъ
Месемврия, която се издига сжщо така роман

Разходка изъ р-Ька Ропотамо (Царската р-Ька)

това, пристигала е „Евдокия", хубавиятъ крайбръженъ корабъ, огроменъ като чудовище край нашитъ миноносци.
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Сега нататъкъ къмъ Анхиало. Градътъ е новъ,
тъй като преди 20—30 години е билъ изгорЪлъ ИЙцъло. Вследствие на това, той нема никакви особе
ности. Непосредствено до града започватъ солни
ците, въ които водата отъ близкото солено езеро
се изпарява на стотици малки квадратни полета,
отъ които следъ това се събира сольта. Целата

Време е за една първа раздела. Два отъ миноносцитъ, „Дързки" и „СМ-БЛИ", потеглятъ съ часть
отъ гостите и делегатите за Бургасъ. Останалите
се връщатъ въ Созополъ, за да прекаратъ тамъ по
следната вечерь на лунно осветление, въ ресторан
тите на открито.

г:-чс^*чб**.*а*»Л^Г

РЪка Ропотамо, която народътъ нарича „Царска р-Ька"

Улица въ Месемврия

мъстность е осеяна съ конусовидни купове соль,
които отдалече изглеждатъ като детски играчки.
Непосредствено задъ солниците е калната баня,
единствена въ България; построена е отъ общи
ната, удобна и чиста, мирише на сера и отъ нея
очакватъ добро лечение. Кальта се пренася по труденъ и примитивенъ начинъ отъ близкото треса
вище.

На сутриньта, най-после, се връщаме съ два
миноносеца къмъ Варна. Сега морето е по-спо
койно и невъзпрепятствувани, всички се наслажда ватъ на синята безпредълность. На борда всички
вече се чувствуватъ като голъмо семейство и не
охотно се разделяме съ най-хубави пожелания ь
надежда за скорошно виждане, и съ сърдечна
благодарность къмъ гостоприемния флотъ.

Г. Славяновъ

ЗЛСИЛВЛНЕТО НЛ РУСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТЪ
Двувековниятъ стремежъ на Русия къмъ свободенъ пжть до Средиземно море не е престаналъ
и никога, докато сжществува руската държава,
нема да престане. Обширната богата руска земя
има нужда отъ свободенъ и сигуренъ достжпъ
къмъ свободните морета и океанските простори,
за да се свърже чрезъ ГБХЪ СЪ земите на целия
свътъ. Една отъ главнитъ посоки за осжществяване на този достжпъ завинаги ще си остане Чер
ното море, като такова, което омива бреговете
на най-продуктивните и богати руски области.
Пжтьтъ на Русия презъ Черно море и ПроливитЬ
всъкога ще бжде най-важната политическа, стопан
ска и военна проблема за руската държава.
До голъмата война, 37 % отъ целия руски износъ
и 70% отъ всичкия износъ на храни еж минавали
презъ Черно море и Проливите. Само тия цифри
еж достатъчни, за да изтъкнатъ извънредно важ
ното за Русия значение на Черно море и неговите
изходи, тъ еж достатъчни да обяснятъ и огром
ното напрежение на руската политика и оржжие,
за да достигнатъ, ако не владението, то поне сигур
ното и свободно използуване на пжтя презъ Цариградъ. Бидейки къмъ 1917 г. тъй близко до оежществяване на вековната си мечта, презъ 1923 год.
Русия за лишенъ пжть биде отхвърлена и наново
отдалечена отъ проливитъ. Лозанската конферен
ция създаде една съвсемъ неблагоприятна обста
новка за руските интереси и политика на Черно
море, отъ друга страна, обаче, тя й даде възможность да вкарва въ това море нови сили и сама по
себе си я заставя да работи за своето засилване.

Не могла да получи владението на ПроливитЬ
чрезъ силата на оржжието, както и други пжть въ
миналото това е ставало, Русия следъ голъмата
война се сближи и даже съюзи съ бившия си
противникъ — Турция, за да може по тоя начинъ
да гарантира свободния си пжть на югъ, препречванъ и систематически затварянъ отъ ней
ния вековенъ врагъ Англия.
Въ навечерието на изтичането срока на прия
телския договоръ между Русия и Турция, на 14 октомврий м. г., една внушителна английска ескадра,
подъ началството на командващия Средиземно
морския флотъ, адмиралъ Фредерикъ Филдъ, за
пръвъ пжть следъ войната, посети Цариградъ, кждето, по този случай, станаха голъми тържества, а
адмиралътъ бъ приетъ въ Ангора отъ Мустафа Кемалъ паша. Разменените любезности разтрево
жиха Москва и комисарьтъ на външните работи
Караханъ, снабденъ съ инструкции да направи
всичко възможно за сближението на Съветите съ
Турция, успе на 18 декемврий м. г. да сключи въ
Ангора новия договоръ „за приятелство и неутралитетъ", чийто чл. 2, споредъ „Таймсъ", задължавалъ дветЬ страни „да не влизатъ въ преговори за
сключване на политически спогодби съ държави
непосредно граничащи по сухо или по море съ
другата страна, безъ да предизвестятъ за това по
следната и да не сключватъ никакви политически
спогодби, безъ съгласието на другата страна"срокътъ на договора е две години.
'
Наредъ съ това, за да се даде тежесть на дого
вора, навЪрно е било уговорено и засилването на
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руския черноморски флотъ, първа крачка къмъ
което е вече направена на 17 януарий т. г.
Следъ като всички опити на Съветска Русия да
получи обратно интернирания въ Бизерта флотъ,
а сжщо така да ускори постройката на за
почнатите още преди и презъ войната черномор
ски кораби или да поржча такива въ чужбина (Ита
лия), не успаха, въ Москва започнаха да обмислятъ, подъ предлогъ на възможность за зимни
плавания, да прехвърлятъ часть отъ балтийските
сили въ Черно море.
Презъ ноемврий м. г. линейниятъ корабъ „Парижкая комуна" и кръстосвачътъ „Профинтернъ"
напуснаха Балтийското море, въ началото на декемврий посетиха нъкои французски пристанища,
после минаха въ Средиземно море, за да взематъ
участие въ тържествата по сватбата на италиянския престолонаследникъ и най-сетне, съвсемъ не
очаквано и изненадано за цълъ свътъ, безъ да
предупредятъ Проливната комисия или когото и да
било, влъзоха въ Дарданелитъ, минаха на 17 януа
рий т. г. край Цариградъ, салютувайки крепостьта
и нацията, но безъ да се спиратъ, продължиха
пжтя си презъ Босфора и встжпиха въ Черно море,
за да се съединягь и засилятъ тукашния руски
флотъ.
Това промъкване много прилича, както по
своето изпълнение, тъй и по грамадните и страте
гически последици, които то неминуемо ще има, на
промъкването въ 1914 година въ Дарданелитъ на
германските кръстосвани „Гьобенъ" и „Бреслау".
И действително, гръцкиятъ и особено английскиятъ печатъ еж много раздразнени; крайно чув
ствителна къмъ всека промена въ близкия изтокъ
и винаги силно загрижена за сигурностьта на пжтя
презъ Суецъ къмъ Индия, Англия не закъснъ да
изпрати една ескадра отъ петь кръстосвана, 2 из
требителя и 1 хвърчилоносачъ, подъ командата на
вице-адмиралъ Паркеръ, въ гръцките води, която,
само два дена по-късно — на 19 януарий т. г. — е
била вече предъ Фалеронъ (Пирея). Това промък
ване, наверно, ще ускори постройката на новата
голема база за английския флотъ въ Яфа, отъ
друга страна, то вероятно ще предизвика и Гър
ци, обезпокоена отъ мощния приръстъ въ силигЬ
на съюзния флотъ на нейния съперникъ Турция,
къмъ нови мерки за засилване на своя флотъ, а
може би, ще доведе и други големи резултати,
които е мжчно да се предвидятъ отъ сега.
1:1800

Вмаъ ог*. егл***

Лннсеиъ >^о(.«»ъ
-ПАРИЖКА»
ТИР

Я*Н ОГ*ЛН^ТЛ

ЧОМУНА.-

- Г & ) « " . * « Ш Ш | • > %„ . _

„Парижская комуна" е построенъ въ 1914 г. и
обновенъ въ 1928 г. Той е единъ отъ четирите ли.
нейни кораби, които болшевицтъ наследиха отъ
царския балтийски флотъ (въ Кронщадъ оставатъ
сега 3 — „Октябрская революция", „Маратъ" и
„Фрундзе"). Има 26,000 тона водоизместване;
12 — 30.5 см. Д/52 калибра, 16—12 см. Д./50,
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2— 6.3 см. и 1 — 4.7 см. противовъздушни орждия;
8 картечници; 4 — 45 см. подводни торпедни
тржби; защитенъ въ жизнените си части отъ броня
отъ 76 до 305 мм.; 8 парни турбини, работещи на
4 винта и 25 котела за смесено гориво (вжглища
или нефтъ), развиващъ 50,000 конски сили мощность и 23 мили скорость въ часъ; запасъ отъ го
риво 2000 тона вжглища и 1000 тона нефтъ, осигуряващъ 900 мили районъ на действие при пъленъ и
1600 мили при икономиченъ (19 мили) ходъ;
дълъгъ е 181 м., широкъ 26.5 м., при потъване (га
зене) 8.3 м.; обслугата му възлиза на 1225 души.
По сила, той нема равенъ на себе си съперникъ
нито въ ромънския, нито въ турския, нито въ гръц
кия флотъ, а не ще има даже и следъ завършване
ремонта на „Султанъ Явузъ Селимъ" или построй
ката на „Саламисъ". Отъ еднотипните нему 4 ли
нейни кораба на Черноморския флотъ — единиятъ
(„Императрица Мария") потъна презъ войната,
вториятъ („Екатерина II") бЬ потопенъ отъ болшевицитъ презъ време на революцията, третия („Генералъ Алексъевъ") е въ Бизертъ, а четвъртиятъ
(„Императоръ Николай II") е все още въ строежъ
въ Николаевъ.
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„„Профинтернъ" е построенъ въ 1915 г. и об
новенъ въ 1929 г. Има 6800 тона водоизместване:
артилерия — 15 — 13 см. Д/55, 4 — 10 см. и 4— 7.5
см. противовъздушни орждия; 2 — 53 см. под
водни торпедни тржби; защитенъ съ 25—76 мм.
броня; 4 турбинни машини, развиващи 50,000 кон
ски сили мощность и 30 мили скорость; запасъ отъ
гориво 1170; районъ на действие 470 мили при
пъленъ и 1200 мили при икономиченъ (14 мили)
ходъ; дължина 158.5 м., ширина 15.3 м. ипотъване
5.6 м.; обслуга около 600 души. Еднотипенъ нему,
въ строя на черноморския флотъ, е „Червонная
Украйна" и освенъ това „Адмиралъ Лазаревъ",
чиято постройка се довършва и наскоро ще влезе
въ строя; въ строежъ въ Николаевъ, отъ сжщия
типъ, еж още два леки кръстосвана („Адмиралъ
Истоминъ" и „Адмиралъ Корниловъ"), а въ строя
на Балтийския флотъ остава още единъ („Адм.
Бутаковъ"). Съ сжщото водоизместване и въоржжение, но съ по-силна бронена защита, по-голъмъ
районъ на действие, обаче, съ по-малка скорость
(23 мили) и по-стара постройка (1903 г.), въ строя
на Черноморския флотъ е и лекиятъ кръстосвачъ
„Коминтернъ". По сила, тия кръстосвани еж по
мощни отъ турските „Хамидие" и „Меджидие",
отъ гръцкия „Хелли" и . отъ новостроящия се
ромънски, а отстжпватъ, .само на гръцкия „Аверовъ".
Така увеличенъ, рускиятъ черноморски флотъ
днесъ е по-силенъвъ басейна на Черно море, заедно
съ турския — той има подавляващо превъзход
ство надъ гръцкия флотъ. ,
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Д-ръ П. Д. Скорчевъ

ЛРТЕЗИЯНСКИЯТЪ КЛЯДЕНЕЦЪ ПРИ СПИРКЛ РЯЗДЪЛНЯ ДО
ДЕВНЕНСКОТО ЕЗЕРО
Тъкмо въ подножието на Петричъ-калеси, чия
то скалиста величавость може да се мъри съ кра
сотите на Мадарскигв скали, лежи на мочурлива
и маларична почва новозастроеното бежанско
село Разделна, до което има спирка съ сницото
име. Тя е на около 7 клм. западно отъ гара Гебедже.

отъ спирка Разделна работи единъ инженерски отрядъ отъ 17 души работници, началствуванъ отъ
младия и щъргавъ инженеръ г. Тенчевъ, кукушанинъ. т е всички работятъ тукъ съ голъмо усърдие.
при твърде малки житейски удобства. Задачата на
този отрядъ е да пробие съ сонда почвенигв пла
стове и да търси петролни залежи. За тази цель е
построена една дъсчена барака съ около 13 м. ви
сока кула, въ кояго е поставена сондата съ принадлежнитъ й машини. Всичко наоколо е нивя, засети
съ зимница, която днесъ 16 януарий, при 7° надъ
нулата и слънчево безоблачно небе сияе съ своята
свежа зеленина и е порасла на около една педа.
Изпърво сондата е пробила нагизнатия черноземъ, минала е единъ около 20 м. дебелъ пластъ
отъ алувиални наноси и е проникнала въ неокомски
мергелъ, прошаренъ сь амонити и мидички. Той е
дебелъ около 240 м. На една дълбочина отъ 264.10
м. отъ повърхнината мергелниятъ пластъ се свър
шва и започва другъ, варовикъ, дебелъ около 50 м.
Въ този варовикъ се намиратъ много окаментзли
мидички, амонити и белемнити.
Преди 13 дни, на 3 януарий, сондата, следъ
като е проникнала въ недрата на земята 314.9 м.
дълбоко, пробива напълно варовниковия пластъ и
хлътва въ единъ дълбокъ подземенъ воденъ басейнъ. Въ 9 часа сутриньта на тоя день избликва
първата струя вода изъ.. една дълбочина отъ 315
метра. Бликналата вода бива изхвърлена съ голъма сила презъ една желъзна тржба, висока 12 метра
надъ земната повърхнина Отначало мощниятъ во
денъ стълпъ .е изхвърлялъ песъкъ и кжсчета ва
ровикъ, ала сега тече съвършено бистра и чиста
Г 7ТЯ

Днесъ гледката, която представлява този огроменъ артезиански водоскокъ е поразителна. Изъ
една 16 см. широка железна тржба, висока 4 метра
надъ земята избликва единъ мощенъ воденъ
стълпъ, високъ 1 м. и дебелъ отъ 60 до 80 см. Той
е живъ, игривъ, безспирно скачащъ. Водата блика,

Яртезиански кладенецъ при спирка Разделна, бликналъ
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скача, гърчи се, образува «а върха една кристална
Изследвана отъ мене бактериологически пре
гжбовидна шапка и пада обратно на дебели и теж
ди нъколко дни, тя се оказа, както и тр-Ьбваше да
ки струи отъ 5 метра високо съ тръсъкъ и водосе очаква, съвършено чиста. ПосЬвка съ 30 куб. ом.
падски бумтежъ върху дъсчения. подъ, разбиваща
отъ тази вода въ 10% лактозовъ булйонъ остана
се въ хиляди пръски и капки.
стерилна.
Понеже новата вода извира отъ голъма дълбо
Низко, почти до устието на тржбата, пъхнахме
чина и измерената височина на нейния водовъ водния стълпъ единъ голъмъ, поставенъ въ ме
скокъ е надъ 12 метра (а може би и повече, ако
талическа продупчена гилза максималенъ термонадземната тржба още се продължеше), очевидно
метъръ за да измеримъ температурата на водата.
е че поителната область на този дълбокъ басейнъ
Сега се получи една нова картина съ неимоверно
требва да е много обширна и границите й се проголяма водоскочна прелесть. Водниятъ стълпъ се
стиратъ може би чакъ къмъ Балкана.
раздвои на два величествени струящи снопа и ши
роко се разле въ две джги въ една и въ друга
Двата непроницаеми пласта — мергелъ и вастрана.
ровикъ, които лежатъ надъ тоя воденъ басейнъ,
иматъ една дебелина отъ общо 300 м. и следова
Падащата вода образува единъ конусовиденъ
телно, те требва да се простиратъ далеко подъ зе
мантелъ, чиято основа има около 2 м. въ диамемята, за да излъзатъ къмъ повърхнината й далеко
търъ. Понеже температурата на водата
е
18.8'С.
нейде къмъ Стара-планина. И тукъ по външната
човъкъ се чувствува подмаменъ да-му тегли единъ
— иначе долната — повърхнина на варовиковия
душъ дори и презъ днешния януарски день. И на
пластъ требва да се стичатъ водите, образуващи
истина, хората отъ отряда вече нЪколко пжти еж
оня подземенъ воденъ басейнъ, намиращъ се при
се кжпали. Въ бараката, поради топлата вода тем
Разделна дълбоко подъ земята подъ едно огромно
пературата беше 12°, а навънъ 8°С. Ала оня, който
налягане отъ около 33 атмосфери. Следователно,
би се изкусилъ да падне на устието на тржбата въ
водоснабдителната область на нашия артезиански
мигъ би изхвръкналъ съ притиснатата струя високо
кладенецъ безъ съмнение е твърде голъма, а сакъмъ тавана — съ такава сила водата се изхвърля
М'иятъ воденъ басейнъ е огроменъ и неизчерпаемъ.
изъ тржбата.
Може съ положителность да се твърди, че вода- .
Дъските и всичко наоколо, гдето пада и гече
та, която днесъ изтича изъ сондата, не само че не
водата, е обагрено въ червенъ ръждивъ цвътъ. На
какво той се дължи още
ще намалее, но че би мог
не е установено. Досегаш
ло да се пробие още една
ната химическа анализа
по-широка дупка, изъ ко
не показва щото водата да
ято би бликнала двойно и
съдържа желязо. Днесъ
, е __
тройно по-голвма вода,
се взеха нови проби, из
безъ ущърб-ь за сегаш
стърга ге и отъ червената
ния кладенецъ.
кора и ще се направи но
Раздълскиятъ е първиво изследване.
ятъ артезиански кладе
нецъ у насъ. Преди около
Водата изтича павънъ
52 г. единъ франц. геопо една вада, широка 50
логъ проуваше у насъ
см. и дълбока две педи.
условията за пробиване
Тя е залъла едно г про
артез. кладенци въ До
странство отъ около 121кв. Яртезианскиятъ кладенецъ и новообразувалата се вада
бруджа, но безуспешно.
километъръ и е обра
Въ Сахара и Северна Африка по настоящемъ
зувала при досегашнитъ две и едно ново, трето
има съ стотици артезиански кладенци' съ общо
езеро, отстоящо на около единъ километъръ за
256.000 литри вода въ една минута. И въпръки но
падно отъ Девненското. Подмамени отъ това ново
вите пробиви, отъ 80 години насамъ водата имъ
езеро, тукъ еж придошли множество чайки, нака
блика въ непромънено количество. Такива арте
цали наколо или виещи се надъ топлигъ му води.
зиански кладенци еж били изкопани въ Горния
Високо надъ Петричъ-калеси се носеха въ дълги
Египетъ, въ Тебанската область още преди 4000 г.
жгловидни редици очудени и радостно кряскащи
въ голъмъ брой и на гвхъ се е дължала обитаедиви патици- . ' . . .
мостьта и плодородието, на тия запустъли сега .ме
Водата е залъла засътитъ ниви на добруджан
ста, съ запушени едновремешни кладенци: —• Въ
ски бежанци. Те се тжжатъ, че тъкмо тази година
Америка, особено въ Калифорния, Колорадо, Идавече требва да плащатъ данъкъ, а посевите им ь
хо, гдето лътото е съвсемъ бездъждовно, има изко
еж унищожени. И съ лопати и мотики те еж се за
пани съ хиляди артезиански кладенци, които еж
ловили да прокопаятъ вада и да спасятъ отъ на
направили отъ Калифорния първа овощарска об
воднение спасимото. Днесъ водата вече е отведена
ласть.
въ близкото Девненско езеро.
Първиятъ артезиански кладенецъ въ Европа
Отъ начало и до днесъ бликащата вода не е
изглежда че е прокопанъ презъ 1126 год. въ френ
показала никакво намаление. Тя се изхвърля въ
ската область Аг1о15 (отъ тукъ и названието „арте
около 60 литри на секунда и е бистра, сладка и
зиански") въ шартрозекия монастиръ.
вкусна. Има слабъ дъхъ, който вече изчезва и лекъ
*
стипчевъ' вкусъ— което се дължи може би на
Отъ какво голъмо: значение е артезианскиятъ
едно внушение. Измива съ сагаунъ добре. Темпера
кладенецъ при Разделна за всекиго е очевидно.
турата й отъ около 19" отговаря на дълбокия й
Той може да водоснабди при настоящия си дебитъ
произходъ (Водата на артезианския кладенецъ въ
цъла Варна. Ако въ бждеще бжде изкопанъ още
Шладебахъ при дълбочина 336 м. има температура
единъ кладенецъ съ по-голЪмъ диаметъръ, мощьсжщо 19°).
'
та на надземния му водоскокъ би могла да се из
Химическиятъ съставъ на водата, изследванъ
ползува и като двигатель. Тъй въ Дакота въ Аме
отъ- варненския общински химикъ г. Н. Пенезъ
рика струята на единъ артезиански кладенецъ дви
показва, че тя е добра за пиене, а по твърдость
жи една турбина, която дава 350 конски сили.
стои почти наравно съ другите варненски води.
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Варненската община е живо заинтересувана
отъ Разделения кладенецъ, отстоящъ на 23 кило
метра отъ града. Нейните инженери вече проучватъ използуването на изобилната му вода за во
доснабдяването на Варна.
Освенъ богати археологични находища, въ не
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драта на земята въ Варненско се криятъ неизчер
паеми водни и други природни богатства. И ние
«е се съмняваме, че неуморната и веща работа на
нашите инженери скоро ще ни поднесе и други го
леми изенади.
Варна, 16 януарий 1930 год.

^•^^^^^^^^^^^
Г. Пецовъ

ЛОНДОНСКЯТЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗЯ ЗЯЩИТЯ НЯ ЧОВЪШКИЯ ЖИВОТЪ ПО МОРЕ
Изтеклата 1929 година остава забележителна
въ историята на мореплаването съ станалата въ
Лондонъ „Конференция за защита на човешкия
животъ по море". Инициативата за нейното свик
ване, произлъзла отъ Англия, намира добъръ
приемъ въ останалите морски държави. Въ кон
ференцията взематъ участие 18 представителки на
световното мореплаване, именно: Австралия, Ан
глия, Белгия, Дания, Германия, Финландия, Фран
ция, Ирландия, Индия, Испания, Канада, Норве
гия, Русия, Холандия, Швеция, Съединените щати
и Япония.
Лондонската конференция за защита на чо
вешкия животъ по море не е първа по рода си.
Още преди мировата война, въ 1914 г., беше сви
кана пакъ въ Лондонъ ежщо подобна конферен
ция, която създаде прочутия на времето си „международенъ договоръ отъ 1914 година". За съжа
ление, тоя договоръ не беше подписанъ отъ всички
морски държави и като така нъмаше силата на
международенъ морски законъ; той имаше само
пожелателенъ характеръ. Европейската война и настжпилигв следъ нея голъми финансови, стопански
и политически кризи благопрягствуваха за него
вото забравяне. Едва 10 години следъ сключване
на мира се заговори наново за едно международно
споразумение засъгащо защитата на човешкия жи
вотъ по море. Сега обаче на инициаторите на тая
идея беше ясно, че едно такова споразумение ще
изпълни своето назначение само тогава, когато
бжде подписано и прието отъ всички държави, опе
риращи съ морето. Съ други думи, когато то бжде
санкционирано, като международенъ морски за
конъ. Тази централна мисъль беше именно основниятъ камъкъ, легналъвъ основата на свиканата
презъ Д929 година втора конференцияМногото и разнообразенъ материалъ, който
•требваше да бжде разгледанъ, както и многото
очакващи за разрешение въпроси, съ които конфе
ренцията требваше да се занимае, изискваха огром
на работа, широко разбиране и познаване на раз
нообразния и сложенъ морски животъ. По тая при
чина бъха привлечени на работа въ конференцията
почти всички конструктивни бюра на най-големитъ корабостроителници въ света. Следъ дълга и
трудна работа, конференцията се закрива съ добри
крайни резултати. Всички приежтетвуващи делега
ти подписватъ създадените клаузи и изказватъ
благопожелания « вт>ра за отстраняване на между
народното зло.
Конференцията се е занимала съ разглеждане
и обежждане почти на всички ония средства, които
науката и техниката днесъ ни даватъ за борба сре
щу мещастията при пжтуване по море. Решенията
й еж много и разнообразни и еж за проучване отъ
специалистите: моряци и морски прависти. Поважни отъ тъхъ, заслужаващи вниманието и на не
специалиста, еж следнигЬ:

1. Всички морски кораби, които притежаватъ
единъ тонажъ 1600 и повече бруто регистъртона1)
се задължаватъ да бждатъ снабдени съ радиотелеграфъ.
2. Всички пжтнишки кораби съ тонажъ 5000 и
повече бруто регистъртона се задължаватъ да при
тежаватъ апарата „Радиозасечникъ"2).
3. Третата важна клауза засега кърмилното
устройство на кораба3). Тая клауза гласи: Отъ 30
юний 1931 год. всички кораби се задължаватъ да
бждатъ снабдени, съ такова кърмилно устройство,
което да позволява даване само на прави команди.
Тая точка се нуждае отъ едно малко разяснение.
Подъ кърмилно устройство на единъ кораба се
разбира оная система отъ инструменти и връзките
между тъхъ, съ помощьта на която корабътъ полу
чава желаната посока при движението си •напредъ
или назадъ. До сега различните кораби имаха раз
лично кърмилно устройство, обстоятелство, което
пречеше за даване на една права команда. За на
предъ кърмилнитъ устройства требва да бждатъ
строени4 така, че >при даване отъ капитана иля отъ
пилота ) командата „въ десно" и завъртане на кър
милното колело въ д-Ьсно, требва, при единъ съ преденъ ходъ пжтуващъ корабъ, кърмилото и носътъ
на кораба да се обърнатъ сжщо на десно. Конферен
цията приема така накратко разяснената система
за официална и международна. Мотивите за ней: ното приемане еж да се избътнатъ нещастните слу
чаи при воденето на корабите (въвеждане и извеж.дане на корабите отъ пристанището). Дневно всеки
водачъ въвежда или извежда нЬколко чужди па
раходи. Не познавайки системата на кърмилното
устройство на водения отъ него корабъ, той е въ
затруднение при даване на кормчията нужната ко
манда. Това обстоятелство е една отъ най-честигЬ
причини за нещастните случаи (аварии) въ приста
нищата.
4. Единъ специаленъ отдЪлъ отъ договора се
занимава наново съ характера и правилата на носе
ните отъ корабите сигнални светлини. Старите пра
вила биватъ допълнени и усъвършенствувани Ви
дим остьта почти на всички светлини е увеличена и
мъстата имъ Точно определени.
Забранява се най-строго употребяване на спо
магателни лампи и светлини, които биха попречи
ли за сигурното действие на установените сигнални
такива.
') Единъ аиглийски регисгьртонъ е 2.833 кубически
метра въздушно пространство.
*) Апаратъ за определяне местото на кораба, когато
той е въ открито море, съ помощьта «а безжичния телеграфъ.
а
) Устройството, съ което се дава направление на кораба.
*) Капитанъ, който въвежда и извежда корабит* ч*зт>
пристанището.
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5. Друга една глава отъ договора се занимава
съ сигналите, които корабътъ дава, когато търпи
бедствие. Задължаватъ се всички кораби да иматъ
помъстенъ въ списъка на международните сигнали
за нещастие и тоя даваяъ по радиото (С. О. С).
Употребяване на сигналъ, за указване, че ко
рабътъ е въ опасность, който не сжществува въ
международния списъкъ, се строго забранява.
6. Конференцията се е занимала наново и съ
опасностьта отъ ледените планини.
Решава -се да се поддържа и усъвършенствува
стйществуващата въ северната часть на Атлантиче
ския океанъ наблюдателна за ледени планини
служба. Наблюдението ще 'продължава да се из
вършва отъ специални, патрулни, а1мерикански
кораби. Разноските за тая служба ще се разхвърлятъ съответно върху отделните морски държави,
подписали решенията на конференцията. Всички
плаващи кораби, които забележатъ ледени плани
ни, се задължаватъ да съобщятъ това веднага съ
безжичния телеграфъ на останалитъ кораби.
7. Една обемиста часть отъ договора се зани
мава съ спасителната служба и средства на кораба.
По-важни решения въ тоя отдълъ еж:
а) спасителните лодки, сандъци и пояси требва
да бждатъ разпределени равномерно по двете сте
ни на кораба. Съ тая мърка се цели избъгване свър
заното съ лоши последствие, натрупване на много
хора само на едната страна на кораба;
б) корабниятъ персоналъ тръбва да бжде до
бре обученъ на бърза и сигурна работа съ всички
корабни спасителни средства.
Въ духа на това изискване, големите немски
пристанища разполагатъ днесъ съ специални учеб
ни кораби, на които новонаетитъ моряци преминаватъ единъ подготвителенъ курсъ.
8. Единъ отъ най-важните въпроси, съ който
конференцията се е занимала, е тоя касаещъ се до
здравата постройка на кораба. Корабите тръбва да
бждатъ така строени, че да имъ се осигури най-важ
ното качество: — непотъваемость въ случай на не
щастие- Излизайки отъ тая основна мисъль, конфе
ренцията се осмелява да чертае главните основни
директиви, които требва да легаатъ въ основата
на корабостроението. Особено голЬмо внимание
отдава тя на килийното (клетъчното) устройство.
Морските кораби требва да бждатъ преградени до
колкото е възможно съ повече водонепроницаеми
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прегради. Степеньта на подделението тръбва да
отговаря на големината и службата на кораба.
Колкото той е по-дълъгъ и за повече пжтници пригоденъ, толкова повече и по-начесто требва да бж
датъ водонепроницаемигЬ прегради. Конференцията
дава даже и ятжолко норми: за кораби дълги до
155 м. клетъчното устройство требва да бжде та
кова, че при напълване на две съседни килии (клет
ки), корабътъ да е способенъ да се държи още на
вода (да не потъва).
За кораби дълги до 280 м. (такива като голе
мите океански параходи „Бременъ" и „Европа")
непотъваемостьта имъ требва да бжде осигурена
и при напълване на 3 съседни килии.
9. Най-после конференцията се е занимала и
съ опасностьта отъ преобръщане (прекатурване)
на кораба. Въ това направление тя препоржчва найстарателно изследване стабилитета на кораба. То
тръбва да бжде не само теоретическо, но и опитно.
Само старателното и основно изследване на това
важно корабно качество може да намали опас
ностьта до минимумъ.
Съ пущането на кораба въ действие, корабо
строителницата се задължава да представи на ка
питана, който ще командува тоя корабъ, всички
данни и сведения, които засътатъ стабилитета му.
Това ще улесни командуващия персоналъ и ще
осигури по-голема безопасность.
Това еж въ обобщенъ видъ решенията на вто
рата конференция за запазване живота на моряка
и пжтника по море, съ чийто съблюдения и изпъл
нения се очаква намаление до минимумъ вероят«остьта за нещастие. Тая надежда би се оправдала
обаче само тогава, когато всички нации и създаде
ните отъ техъ параходни дружества, учреждения
и организации съвестно и съ разбиране изпълняватъ изискванията на предписанията. Въ тоя духъ
именно, при закриване на конференцията, не.мскиятъ делегатъ завършва своята речь съ думитъ:
„всички за единъ и единъ за всички".
Проучвайки подробно разискванията и реше
нията на въпросната конференция, предъ четеца се
открива съ най-голема яснота и убедителность
следната истинна мисъль: „Въ борбата за завладя
ване на природната стихия морето унищожава сла
бия (неподготвения и невъоржжения), а се подчи
нява на силния и облагодетелегвува неговата борба."
Берлинъ, януарий 1930 год.

Д-ръ Ял. НедЪлкочъ
Управите пь-л-Ькарь на Държ. детски
мор. санаториумъ край гр. Вар:га

1ТЯ РИВИЕРЯ
Източната часть на французекото средиземно
мор'ско крайбрежие или така наречената Ривиера е
позната съ своя благъ климатъ още отъ най-старо
време. Своеобразното местоположение придава на
крайбрежието особености, които другаде не се
сръщатъ и които го правятъ ценно въ лечебно от
ношение при нъкои болестни страдния. „Ясно си
ньото морско крайбрежие (Сс*е сГАзиг) е описано
отъ много писатели и възпЪто отъ много поети.
Ривиерата е една тесна крайбрежна ивица,
която на югъ граничи съ Средиземно море, а откъмъ северъ е запазена съ планинска верига отъ
вътровете. Почвата е каменлива и не задържа ни
каква влага. Владеятъ най-често ветрове откъмъ
сушата, предимно североизточни, студени и сухи,
и северозападни (М15т,га1) Морските ветрове еж
дъждоноени. Климатътъ на Ривиерата заема средно

место между морския и континенталния. Той е
най-сухъ отъ влажните и най-влаженъ отъ сухигв.
Е. Реклю го определя като горещъ, а Г. Лионъ —
като континенталенъ. Сръдната относителна влажность е 65—70%. Климатътъ на Ривиерата се отли
чава отъ морския климатъ по непостоянството на
температурата, по резките разлики между темпе
ратурата на слънце и на сенка. Съ тия свои каче
ства той се приближава по-скоро до планинския
климатъ. Това требва да се знае добре отъ бол
ните, които еж длъжни да носятъ подходяще об
лекло, да избъгватъ сенчестите мЪста, нощнигв
разходки и развлечения.
Морските крайбрежия се отличаватъ съ редки,
но проливни дъждове. Въ Ривиерата вали единъ и
половина пжти повече, отколкото въ Парижъ, ала
тия валежи има презъ есеньта, пролътьта и отчасти
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зимата. Отъ ноемврий до априлъ има най-малко
100 ясни и слънчеви дни.
Липсата на студове и снегъ е най-характерната
особеность на зимата въ Ривиерата. Средната
тем
пература отъ декемврий до февруарий е 99, а отъ
ноемврий до априлъ 10.5°, когато въ Парижъ е
само 3°. Екзотичната тропична и субтропична растителность е най-доброто доказателство за мекостьта на зимата и климата.
Южното изложение, сухостьта и чистотата на
атмосферния въздухъ и ясно-синьото небе опредълятъ голъмото слънчево огр-вване.
Никоя часть на Франция и Южна Европа нема
толкова много часове на слънчево огръване. Така
напр., отъ ноемврий до априлъ средно има въ Па. рижъ 565, въ Монтрьо 595, въ Давосъ 700, а въ Ри
виерата 981 слънчеви часове. Мекостьта на климата
и изобилието на слънчеви лжчи обяснява буйния
разцвътъ на растителностьта и нейния тропиченъ
характеръ, красотата на природата, въ която блика
могденъ и веселъ животъ. Жизнерадостната при
рода не може да не се отразява и върху духа и на
строението на човека.
Между отрицателните качества на климата въ
Ривиерата се отнася лрисжтствието въ въздуха на
минерални частици, отнисани отъ буйните ветрове
отъ сухата и каменлива почва. Големото автомо
билно движение увеличава още повече прахоля
ците въ въздуха, затова на болните се препоржчва
да живеятъ по-далечъ отъ линиите на съобщение.
Не по-малко вредно се отразява на болните извън
редно шумниятъ и светски животъ, въведенъ въ по
вечето крайбрежни климатични станции. Тоя жи
вотъ най-малко подхожда за болни, и особено за
туберкулозни.
Съ своите топографски и климатични особе
ности Ривиерата се препоржчва при множество конституционални болести, като захарна болесть, за
тлъстяване, артритизъмъ, ревматизъмъ, бъбречни,
сърдечни, неврастенични и др. страдния. Ала найблаготворно е действието при скрофулозните за
болявания у децата, при костноставната и
белодробна туберкулоза. Нигде не подхожда
тъй много морскиятъ климатъ за лекуване
на белодробната туберкулоза, както въ Ри
виерата, особено презъ зимния сезонъ. Тамъ
още отъ седемнадесетия векъ еж изпращали на
лечение охтичави болни. Ала, за жалость, тукъ
нъма ни единъ санаториумъ за белодробна охтика.
Болните еж предоставени на себе си, на единъ свободенъ режимъ, какъвто не всички могатъ да понесатъ, затова и лъчебнитъ- резултати еж посред
ствени и незадоволителни. Болните отъ бело
дробна охтика се нуждаятъ отъ продължителна
почивка, отъ редовенъ животъ, отъ строгъ санаториаленъ режимъ. А шумниятъ и разгуленъ животъ
въ Ривиерата не дава именно това, което е нуждно
за болните. Въ Ривиерата се събиратъ отъ ц-Ьлия
старъ и новъ свътъ представители на финансовата
и бюрократична аристокрация и разни авантюристи,
не за да се лекуватъ, а за да прекаратъ зимния се
зонъ въ рзгуленъ и пороченъ животъ, опиянени
отъ парите на а.л<оола, отъ страсти и порочни на
гони. Едвмъ напоследъкъ известни французеки ле
кари направиха напълно сполучливи опити да ле
куватъ и въ Ривиерата белодробната охтика съ
правилно и методично прилагане на слънчеви озарявания въ тоя край на синьото небе и яркото
слънце.
Цълото крайбрежие представлява една живо
писна верига отъ хълмове и високи, отчасть скали
сти, отчасть покрити съ буйна растителность пла

нински върхове, които ту терасовидно, ту стръмно
се спущатъ къмъ морето, образувайки множество
живописни гънки, носове, заливи и заливчета. На
всека крачка се виждатъ грамадни, палмови дър
вета, растещи на открито, кактуси, мимози, еукалиптуси, маслинови, лимонови и портокалени дръв
чета, отънали въ ярко червени плодове. Морскиятъ
боръ и вечно зелениятъ джбъ (Оиегсиз Шех) покриватъ големи пространства. Полетата презъ декем
врий образуватъ зелени ковьори, по които цъвтятъ
ароматични нарциси. По самия брегъ криволичи
шосеенъ пжть (знамениятъ 1оггпп@), по който непрекженато сноватъ автомобили и електричниятъ
трамвай. Желъзопжтната линия минава сжщо по
брега, като прави множество красиви завои, ту се
губи, пробивайки грамадните масиви, ту отново се
появява. Отъ всеки кжтъ се откроява чудно кра
сива гледка къмъ омайното синьо море и живо
писния бр^гъ, който много напомня нашия Искър
ски проломъ. Пжтуването, съ своите разнообразни
и живописни картини гали окото и доставя неиз.
казана душевна наслада. Крайбрежието е усъяно
съ многочислени малки и голъми климатични стан
ции и заселища, нъкои отъ които иматъ световна
известность. На всъка крачка се виждатъ грамадни
курортни хотели-дворци, вили, пансиони и отделни
кжщи, окржжени отъ красиви цветни градини и
рози. Презъ декемврий тукъ се вижда такава ра
стителность, каквато - другаде има презъ май, въ
разцвета на пролътьта. Ще хвърлимъ бъгълъ погледъ върху най-главните климатични станции.
Иеръ (Нуегез) е една отъ най-старите клима
тични морски станции, отстояща на 5 клм. отъ мор
ския бр^гъ. Градътъ е разположенъ по склоноветф
на нъколко залесени височини и въ низината. Той
е обърнатъ съ лице къмъ морето и е запазенъ отъ
северните ветрове, но отчасть изложенъ на северо
западните. Климатътъ е сухъ и мекъ, закоетс сви
детелствува разкошната екзотична растителность.
Средната годишна температура е 16.6°, а презъ ле
чебния сезонъ (отъ 15 октомврий до 15 априлъ)
14°5. Сн^гъ и заледяване наредко се наблюдаватъ;
относителната влажность е 60%. Околностите еж
залесени. Климатична станция за хирургична и
бьлодробна туберкулоза. Белодробната охтика се
подава на лечение тъй, както и при планинския
климатъ.
Отъ сушата се спуща къмъ морето полуостровъ
(01еп5)зъ средната часть на който има солно езеро,
отъ което се добива морска соль. Въ източната
часть на полуострова минава железница, която до
хожда почти до самия брЪгъ. Вдадената часть въ
морето на полуострова е обрасла съ високостволна
гора. Брътътъ е заскаленъ и застроенъ съ разкош
ни вили и курортни хотели. Има удобства за
слънце и морелтзчение. Тукъ се намира единъ частенъ санаториумъ за скрофулозни деца и хирур
гична туберкулоза.
Въ югозападния край на полуострова, повече
хълмистъ и издигнатъ, се намира малко заселище,
а на самия бръгъ, при единъ неголемъ, но доста
хубавъ заливъ, съ плажъ, е построенъ санаториумътъ на г. Лионъ(5ап.К.5аЬгап) на 400 легла за
деца, отъ които 150 за хирургическа туберкулоза.
На височината Костебель, на югозападъ отъ
Иеръ, въ гористите склонове на Монтъ Дезоазо
еж разположени грамадните постройки на санато
риума „Санъ Салвадоръ", който принадлежи на
гр. нарижъ и е предназначенъ предимно за рахидевици" л и м ф а т и ч н и Деча и ™ реконвалесцентни
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Канъ (Саппез) е кокетенъ градъ, съ множество
грамадни и луксозни хотели, ресторанти и магази
ни, разположени на крайбрежната улица. Бръгътъ
образува грамаденъ заливъ, около 20 километра
дълъгъ и 6—7 километра врЪзанъ въ сушата, по
който еж разположени множество климатични
станции. Кеятъ на Канъ е «много красивъ и павиранъ. Плажътъ е съ дребенъ и чистъ пъсъкъ.
Дървени кабини за кжпане. Кжпането става
предъ кея и се разрешава само въ костюми.
Въ западния край на кея, до параходното

Общъ изгледъ на Канъ

пристанище, се издига паметникътъ на Едуардъ VII, който е билъ голтшъ любитель на французеката Ривиера и на Канъ. Въ западната часть на
града се издига една стръмна височина, на която е
разположена старата часть на града, съ гЬсни
улици и мрачни каменни здания. На самия върхъ
има една стара църква, отъ която се открива чудна
гледка върху морето, островите и околностите.
Тукъ се намиратъ два музея; единиятъ е керамиченъ, съ оригинални и художествено изработени
пръстени издалия, а другиятъ — ис- : торико-етнографски, съ ценна сбир*
ка отъ старини и намирки. Надъ самия
градъ, въ една залесена височина, се
очертава силуетътъ на обсерваторията.
до която се отива съ зжбчеста желЪз-ч
ница (феникюлеръ). Недалече въ мо* •
рето, срещу града, се виждатъ нъколко острови, които служатъ като мъхто
за излети на чужденците. Крайбръж~
ната улица красятъ грамадни палмови
дървета, а градините на крайбрежни
те хотели представляватъ омайни *.
кжтчета съ тропическа растителность.
На кея еж изнесени удобни столове
За богатите посетители, гдето ТБ се
отдаватъ на съзерцание и въздушно
слънчево лъчение.
Средната зимна температура е 9.7°. СнЪгъ не
пада, умърена влажность, слаби мъгли. Морските
бризи еж редовни, но често има северозападни ве
трове. Околните височини еж залесени.
Ница е голъмъ древенъ градъ (гръцка и рим
ска колония). Климатътъ е, както въ Канъ, но е изложенъ повече на ветрове. Тукъ има сжщо коло
сални курортни хотели, стремещи се да задоволятъ
и-най-изтънчения вкусъ и капризи на своите охол
ни клиенти. Търговската часть, съ скжпите си и
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разкошни магазини, не отстжпва по красота и бо
гатство на най-луксозните парижки такива. Широки
улици, трамвайно съобщение, извънредно голъмо
улично движение. Многочислени увеселителни за
ведения. Скжпъ и недостжпенъ курортъ. Край
брежната улица — Променадъ Дезангле — е ве
ликолепна съ своята гледка къмъ морето и съ
многоетажните си здания и хотели. Плажътъ е
образуванъ отъ едъръ като галети песъкъ. Вжтре
въ морето се вдава оригиналното- здание на град
ското казино, друго такова има и въ града. Особно
красива гледка представлява градътъ
и казиното вечерно време, феерично
осветени съ най-разноцветни светлиБИ реклами. Въ източната часть на
града, до кея, се издига на една висо
чина, старинната цитадела, съ неголя
ма градинка и водоскокъ, а ло-натъй
еж гробищата съ множество художе
ствени мряморни паметници. Отъ вър
ха на цитаделата се открива очарова
телна гледка.. У подножието лежи
многохилядниятъ градъ, гдето се съчетаватъ контрастите на съвремен
ния животъ — най-гол"Ьмото богат
ство и разкошъ, съ крайната мизерия.
Средната зимна температура е 8°, а
най-низката — 3.5°. Максималната
-лЪтна температура е 29°.
Монако и Монте-Карло заематъ нй-красивия
кжтъ отъ Ривиерата. Градътъ е разположенъ на
височините и подножието, на единъ подковообразенъ скалистъ заливъ. На западъ отъ града се из1дигатъ скалисти, доста голи, височини. Вдадената
часть въ морето съставлява старата цитадела. Тамъ
се намиратъ двореца, държавните и градски уч
реждения и старата часть на града, съ гЬсни и криви
улици. Всички улици еж павирани и правятъ впе
чатление съ своята спретнатость и гол1ша чистота,

Общъ изгледъ на Ница

като че ли по гвхъ никой не се движи. Въобще въ
тая часть на града уличното движение е извън
редно слабо, като че ли е замр-Ьло. Църква, съ
чудна архитектура. До нея се строи архитектурен!.
паметникъ —• Домъ на правото (еждебна палата).
Дворецътъ на княза е съ скромна вънкашность,
и целата обстановка около него съ старинните
орждия и съ гвардията, облечена въ великолепни
дрехи, прави смешно впечатление на една марионетъчна комедия.
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Въ най-издадената часть надъ мо
рето, всръдъ разкошенъ паркъ, се из
дига монументалната сграда на Аква
риума и Океанографичния институтъ,
който, по своите ценни сбирки и уред
ба, заема първо м^сто въ Европа. Въ
сутерена се намира Аквариумътъ, състоящъ се отъ отделни клетки, изо
бразяващи напълно морското дъно
съ неговото животинско и растително
царство. Морските животни еж по
ставени въ тъхната естествена обста
новка. Въ музея се намиратъ извън
редно добре препарирани всички
представители на морското животин
ско царство, отъ най-малките до найкрупните екземпляри. Представенъ е
сгкщо въ картини и модели животътъ
на крайморските жители и разните

Единъ общъ изгледъ на Ница съ главната часть на пристанището.
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Общъ видъ на Монако и Монте Карло

видове морски промисли (риболовъ,
солопроизводство и пр.).
Посетительтъ напуща аквариума и
музея съ чувство на възторгъ и адми
рация къмъ' създателитъ на тоя паметникъ и храмъ на науката — князегв на Монако, сами изследователи и
хора на науката.
Източната часть на града съставля
ва Монте Карло, чиято грозна слава
се.носи по целия свегъ. Казиното и
игралния домъ е едно оригинално
художествено архитектурно творение.
Предъ зданието, къмъ морето, на те
раси, е планирана великолепна ан
глийска градина, съ множество ска
мейки и съ столчета за посетителите.
Красива гледка къмъ цитаделата, ста
рия градъ и синьото море. У подно
жието се намира пристанището, въ
което има неколко параходи и мно
жество спортни лодки и платноходи.
И тукъ, както и навс-Бкгкде въ града, редъ и чистота.

Задъ казиното се намира втора
цветна градина съ палми и други тро
пични растения. Електриченъ трамвай,
морски бани, грамадни и разкошни
хотели. За жалость, тоя хубавъ и
тихъ кжтъ, поради игралното казино,
не може да се използува за лъчебнй
цели.
Мантонъ (Мепхоп) се намира недалече
отъ италианската граница и се отли
чава съ извънредно мекъ и сухъ климатъ. Запазенъ е отъ северните ве
трове и отчасть само отъ ИЗТОЧНИТЕ.
Грамаденъ заливъ и кей, ала безъ
плажъ. Морските вълни се разбиватъ
въ недовършената кейна стена, и я
разрушаватъ. Малка приморска гра
динка. И тукъ покрай старата източна
часть на града се намиратъ по край
брежната улица грамадни курортни
хотели и магазини. Мантонъ е най-

:
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Монте Карло — пристанището и общъ видъ

подходната климатична станция за лекуване на
болни съ белодробна охтика.
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г. с.
ПРИСТЯНИЩЕТО НЯ ПОЛШЯ — ГДИНГЕНЪ
ката на широко пристанище и на големъ градъ,
До освобождението си полските земи еж се
непосредствено до него. Отъ друга срана голото
ползували отъ балтийскигЬ пристанища отъ Рига
праздно поле, дава възможность да се изработи
до Щетинъ включително, а въ н%кои случаи даже
най-идеалниятъ планъ-за единъ съвършено модеи отъ Хамбургъ и Бременъ, следъ това обаче, по
ренъ градъ и пристанище- Така и става, градътъ заради липса на търговски договори съ съседните
лочва да се създава по американски маниеръ и
държави, младата Полска република бе принудена
стилъ; постройки по-малки отъ четири етажа не се
да насочи ц/влата си лрезморска търговия чрезъ
позволяватъ, отъ морето вече се виждатъ небостьр"
Данцигъ, който следъ големата война, като свобогачите на новия градъ, кждето предварително еж
денъ градъ — държава, бе включенъ въ митниче
определени местата на всички обществени сгради
ските граници на Полша. Требва да се отбележи,
и паркове, начертани еж всички улици, площади и
че Данцигъ, лежащъ при устието на Висла, която
съобщителни линии, прокарватъ се водопроводъ,
протича презъ.средъ цела Полша и е нейниятъ найканализация и вс&какъвъ видъ електропроводни
естественъ излазъ къмъ морето. Въпреки това
у5режи.
обаче, водими отъ желанието да осигурятъ пълна
независимость за своята външна търговия, поля
Долната скица дава представа за плана на при
ците съ жаръ пристжпиха къмъ постройката на
станището. Първоначално оежществяването на ценово, свое собствено пристанище — Гдингенъ, разлата
постройка се е оценявало на 50 милиона зло
положенъ на малкото парченце полска земя на бре
ти1), но изглежда, че действителните разходи дага на Балтийското море, само на 20 клм. западно
лечъ ще надхвърлятъ тази цифра. По първия доотъ Данцигъ.
говоръ е требвало да се извършатъ главните ра
боти на предната часть отъ пристанището, включ
Първоначално поляците еж проектирали да
ващи кржгло около 190 хектара водни басейни и
създадатъ отъ малкото рибарско селце Гдингенъ,
4,800 метра кейова дъл
големо морско летови
жина, на обща стойность
ще, което по своята уред
35 .милиона злоти,г съ
ба да съперничи съ найкраенъ срокъ 1930 - Въ
големия (и най-хубавия
1927 г. се сключва новъ
немски курортъ — Цопдоговоръ за постройка
потъ, разположенъ недана цела редица допълни
лечъ отъ Данцигъ. Ьъ
телни работи, като напр.
това направление еж би
железни линии и шосета,
ли започнати, въ големъ
складове, електрически
маещабъ, и първите по
вдигатели, маяци, влека
стройки въ Гдингенъ. Почи, служебни и жилищни
после тукъ се започва
помещения, гари, елевапостройката и на едно
торъ за храни, хладилни
военно пристанище, ка
ци и пр. на обща стой
то база за младия пол
ность 15 милиона злоти.
ски
воененъ
флотъ,
Построената до сега
имащъ за задача, въ слу
часть отъ пристанището
чай на война, да осигури
се вижда на скицата (це
морските съобщения на
лите линии), тая часть об
Полша и да прекжене
хваща около 8000 м. кей
или да увреди на тия на
ове и е въ състояние да
евентуалните си против
обслужва единъ годишенъ
ници Германия или Ру
трафикъ отъ 8 милиона
сия въ Балтийско море.
тона. Тъй като главниятъ
Едва въ 1923 год., следъ
артикулъ на полския изкато всичките й опити да
носъ съставляватъ вжглизавладее стопански, по
щата, то и Гдингенското
литически самостоятел
пристанище въ днешния
ния Данцигъ и да стане
8* Гдингенъ, 1:40,000.
си видъ е стъкмено на пър
въ всеко отношение фак ( ДевелитбПристанището
непрекъснати линии ознг>ч*еатг> готови или
во место съ всички мо
тически неговъ госпо "^з постройка сга/^мреани/г, а /фбслитб п^къен.ати -,
устройства -зз #оаъРшд*нг до /930 година . )
дерни средства за бързото
дари, не успеха, Полша
претоварване на• големи
приетжпи къмъ построй
количества вжглища. Предполага се до края на 1931
ката на големо търговско пристанище въ Гдин
год. да бждатъ готови всичко 13,500 м. кейове, като
генъ, като сключи за цельта догодоръ въ 1924 год.
съ това се увеличи претоварителната способность
съ. единъ полско-французеки консорциумъ.
на пристанището годишно на 15 милиона тона.2)
Скритъ въ най-запазения отъ ветроветежгълъ
на Данцягския заливъ, Гдингенъ има всички найЗа да се улесни износътъ на вжглищата отъ бо
благоприятни естествени условия за постройка на
гатата съ вжглещни залежи область на Горна Си
пристанище. Той е откритъ само откъмъ изтокъ,
лезия, строи се нова железопжтна линия отъ тамъ
срещу която посока се строи вълноломътъ на
направо до Гдингенъ, като чрезъ нея ще се скжеи
пристанището; дълбочините на морето навсекжде
близко до брега еж големи; тукъ нема и никакво
морско или речно течение, което да влачи наноси
') 1 злоти = 15.50 лв.
и да засипва пристанището, както това е напр. ь«ъ
а
Данцигъ отъ реката Висла или по съседните места
) За сравнение Ще отбележа, че Варненското приста
отъ крайбрежното морско течение;
сжщо
така
и
нище
има 750 м. кейова дължина и годишна претоварителна
,7
боегътъ ппетстянляня всички чобгтвя чя пг гтпон
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пжтьтъ до морето съ около 60 кл)м., по сравнение
с ь линията отъ Горна Силезия до Данцигъ.
Новата линия ще има твърде голъмо превозоспособность и ще може да пропуща влакове сь по
1,700 тона товаръ; предполага се до края на 1930 г.
да бжде завършена постройката й.
Ясно е, че така създаденото ново пристанище,
което ще бжде най-модерно и най-голъмо по бре
говете на Балтийско море, неминуемо ще трЬбва
да влезе въ остро съперничество съ близките ста
ри сжществувачци пристанища, .на първо мъсто съ
Данцигското. Въ тая борба, докато последното
има на своя страна преимуществата само на своитЬ
отдавна създадени връзки, новото ще има задъ
гърба си стопанската мощь на единъ 30 милионекъ
народъ, който тепърва се устремява да извоюва и
своето значително мъсто въ международната евро
пейска търговия и чиято държавна власть има пъл
ното съзнание за грамадното значение на морокитъ
пжтища и затова не жали никакви средства и жер
тви, за да добие възможно по-пълна независимосгь
на своята презморска външна търговия. Надмо
щието въ тая съвсемъ неравна борба, поне за близ
кото бждеще, естествено ще бжде на страната ка
Гдингенъ.
Първата стжпка на полското правителство, за
да създаде трафикъ за новото пристанище, датира
още отъ 1923 год., когато то успъва да сключи договооъ съ французската Сотраше ОепегакТгапза-'
Иап^ие да пренесе своята пжтническа служба за
полските изселници отъ Данцигъ въ Гдшгень, ка
то за тая цель еж били построени и първите при
станищни удобства за приставане на големите през
океански французки кораби; съ това се нанася
първиятъ ударъ върху Данцигското пристанище.
Сега полското правителство полага големи усилия
и прави много улеснения, за да привлече търговски
те кжщи въ Гдингенъ. Тарифитъ за превоза «а вжглища къмъ Гдингенъ еж по-низки отъ тия къмъ
Данцигъ. Направени еж значителни данъчни нама
ления за търговците въ Гдингенъ; пристанищните
такси еж значително по-низки, отколкото въ Дан
цигъ; работническите надници се подържат ь на
около */з по-низки. Полското правителство е склю
чило договоръ съ дружеството „Робуръ", притежа
ващо най-голъмитъ разработени каменовжглемни
мини въ Горна-Силезия, споредъ който на това дру
жество се отстжпва за 35 години главната часть
отъ вжглищнигЬ кейове, като дружеството отъ
своя страна се задължава да построи тукъ удобства
за претоварването месечно на 200,000 тона вжглища
и да се снабди съ търговски флогъ, подъ полско
знаме, базиращъ се на Гдингенъ, отъ 15,000 гона
вмъетимость; това дружество е вече пренесло отъ
Данцигъ въ Гдингенъ Есичките си стъкмявания за
претоварване на вжглища. Другъ договоръ е сключенъ съ.едно ново д-во, на което се отстжпва зна
чително место въ вжтрешното пристанище за по
стройка на оризова фабрика, която ще внася и об
работва годишно 50,000 тона оризъ; фабриката е
вече готова и е въ действие отъ началото на 1928 г.
Сключени еж договори и съ три други д-ва, изна- •
сящй каменни вжглища, като по" тоя начинъ е осигуренъ единъ износъ на каменни вжглища общо
отъ 3,500,000 тона годишно презъ Гдингенсхото
пристанище. За да се осигури трафикътъ и на други
износни произведения презъ Гдингенъ, правител
ството е пристжпило къмъ създаването на полски
държавенъ търговски флотъ, съ корабите на кой
то се откриватъ и поддържатъ редовни параходни
линии съ чуждите пристанища, къмъ които се на
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сочва полскиятъ износъ- Не само това; правителство
то сключва презъ 1928 г. договоръ съ французекого
дружества, било за да отклони тъхната дейность
отъ Данцигъ къмъ Гдингенъ, било за да ги при
нуди съвсемъ да преустановятъ дейно стьта си. Така
то сключва през 1928 г. договоръ съ французекото
д ко„СЬаг§епг5 Кеишз" за установяване редовни
връзки между Гдингенъ и Южна Америка за об
служване изселническото движение, централизира
но до сега почти изключително въ Данцигъ, като
се задължава да осигури за д-вото месечно 500
души пжтници-емигранти, а за всъки недостигащъ
до това число пжтникъ да.му заплаща обезщетение
отъ 50 долара. Тъй като това ново параходно съ
общение би срешнало острата конкуренция на ан
глийското д-во ЕПегтап—АУЛзоп—Пше, обслужва
що пжтническото съобщение между Данцигъ и
Южна-Америка, то полското правителство, за да
отстрани съперничеството на това д-во, чисто и
просто откупва четирите най-добри и най-големи
параходи на това д-во, при това снабдени и съ хла
дилни приспособления, като по този начинъ си оси
гурява и втора възможность — да привлече подъ
полско знаме трафика на лесно развалящигв се
е,оки. Отъ друга страна, за да си гарантира отштностьта на досегашните собственици на тия пара
ходи, то създава отъ тЪхъ ново параходно д-во,
подъ полско знаме, съкапиталъ 15,000,000 злти, 75%
отъ които поема полското правителство, а 25% —
английската компания.
Въ началото на 1929 г. полското правителство
е сключило договоръ съ едно американско д-во за
установяване редовно товарно параходно съобще
ние всеки две седмици отъ Гдингенъ съ Северна
Америка, като по този начинъ и тоя трафикъ се от
нема отъ Данцигъ. Разбира се, при всички пара
ходни съобщения се уговаря подържането на понизки навла, така че да се изключи участието на
Данцигъ и посредничеството на Хамбургъ. Водятъ
се преговори за откриване и на редовно пжтническо
съобщение между Гдингенъ и Северна Америка.
Отъ края на 1928 година еж привлечени ДанцигскитЬ заводи за растителни масла; гЬ вече сгроятъ въ Гдингенъ фабрика, която ще преработва
годишно 50,000, тона ленено семе, внасяно направо
отъ Южна Америка.
По сжщия начинъ, чргзъ редица договори и
чрезъ построяване -съответните удобства се поивли -}а отъ Данцигъ въ Гдингенъ вносътъ на храчи и
кафе отъ Южна-Америка и износътъзатамъ на ц»меитъизахарь (годишно 150,000 тона), вносътъ на
херинги отъ Англия, износътъ на масло, яйца и
месо за Аглия и т. н.
Съ не по-малко енергия се работи за създава
нето на полския търговски флотъ, който ще бжде
едно отъ най-мощните средства за осигуряване независимостьта на полската външна търговия и на
сочването й презъ Гдингенъ, все съ сжщата цель.
Държавниятъ търговски флотъ е основанъ презъ
1У2Ь год. и къмъ началото на 1929 год. брои 17 мор
ски кораба съ 32,000 бр. р. тона вмъетимость Въ
бюджета за 1929 год. еж предвидени 17.5 милиона
злоти за покупка на нови параходи. За доставката
нп Л а „
" И Т ° В а р н И па Р ах °да> ™къ за държав
ния
флотъ,
провинцията
Горна-Силезия е отпуснао
» а а ^Г И АФ Лм иТЪл иКОЯТ
« а зло™.
При дейностьта н а дъртелно ,п пР °,Д Ъ ' И н т е° Ще с6И бт ж д е насочвана изключиггппя Н ^°
Р
* на полското народно
които шГ« е с т е с т в е н о « Разчита и на загуби,
бюджетто
скривани пакъ отъ държавния
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Къмъ горните к у А требва да се прибазятъ
параходи съ 18,000 б р . р , ^ \ с ж щ о така още 4 част
ни кораба съ около 5д' ^тона. Благодарение на
взетите мерки, до края ь. 1 1929 г. полскиять тър
говски флотъ ще нарастне' близо на 100,000 тока.
и четирите закупени отъ ЕНепл-Мкоп—1лше.
Удивителенъ е бързиятъ растежъ на трафика
презъ Гдингенското пристанище; съ подобно раз
витие не може да се похвали никое пристанище вь
Европа. Броятъ на влезлите И излезлите кораби
въ 1924 г. е билъ само 27, за да порасне въ 1928 г.
на 1,}08, а за първата половина на 1929 год. на 029
кораба, съ вместимость съответно — 14,352,
984,893 и 598,773 бр. р- тона. ВнесенигЬ стоки за
сжщитв години растатъ отъ 631 тона на 190,962 т.
за 928 г. и 171,127 т. за първите 6 месеца на 929 г.,
а изнесените — отъ 9,086 т. съответно на 1,765,049
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и за първата половина на 1929 год. на 1,021,970 то
на. Броятъ на влтззлитъ пжтници въ 1924 г. е билъ
949 души, а на излъзлитъ 6,618 — за да порасгне
въ 1928 год. съответно на 3,062 и 20,066 души презъ
1928 год. и за първитъ 6 месеца на 1929 год. на
2,702 и 7,700 души.
По този начинъ презъ Гдингенъ за 1928 год.
минава вече 19.6% отъ външната презморска тър
говия на Полша, докато до 1924 год. всичко е ми
навало само презъ Данцигъ и отчасти презъ дру
гите съседни чужди пристанища.
Бързото разцъвтяване на Гдингенъ твърде
ясно и красноречиво еочертано отъ думите на пол
ския министъръ на търговията, казвани много
пжти и при встжи удбенъ случай: „Всичко за Гдин
генъ, това най-малко и най-обично дете на полския
народъ!".

ПРИМЪРИ ОТЪ ЯНГЛИИСКЯ ДОБЛЕСТЬ ПРЕЗЪ ВРЕМЕ НЯ СВЪТОВНЯТЯ ВОЙНЯ
Презъ време на световната война всички на
роди, кои въ по-малка, кои въ по-голъма степень,
дадоха редъ примъри на достойно изпълненъ отечественъ дългъ. Тукъ, по-долу, ще посочимъ нъколко подобни примъри, взети изъ историята на
английския флотъ, извършени преимуществено отъ
запасни моряци.
*
На 22. IX. 1914 г. бъха торпилирани и потопени
въ Северното немско море отъ германска под
водна лодка, подъ командата на известния подводникъ Ведингенъ, английските бронирани кръстос
вани „Абукиръ", „Хогъ" и „Креси". Въ време на
потъването на кръстосвана „Хогъ", морякътъ
~ Фармстонъ се спасилъ въ една отъ спуснатите
лодки и билъ въ безопасность, обаче, той скочилъ
отъ лодката въ водата, за да даде мъсто на другъ
морякъ, който, споредъ него, билъ по-малко издържливъ физически.
*
Английскиятъ търговски корабъ „Кармания"
(19,524 тона водоизместване, скорость 18 вжзела въ
часъ), преобърнатъ въ спомогателенъ кръстосвачъ,
на 14. IX. 1914 година се срещналъ при бреговете
на Южна Америка съ подобенъ нему германски
спомагателенъ кръстосвачъ „Носъ Трафалгаръ"
(18,170 т. водоизместв.), когато последниятъ товарилъ вжглища въ морето отъ единъ вжглищенъпараходъ. И двамата противници били въоржжени ед
накво — вс^ки ималъ по осемь 10 см. орждия. Завързалъ се жестокъ продължителенъ бой на пара
лелни и срущуположни курсове. Въ английския спо
магателенъ кръстосвачъ избухналъ големъ пожаръ
на командния мостъ; отъ обслугата му били избити
9 души, а други 32 тежко ранени. При все това,
боятъ билъ продълженъ и въ края на краищата,
следъ двучасово усилие, германскиятъ спомагате
ленъ кръстосвачъ билъ потопенъ.
*
Презъ време на Дарданелската операция, ан
глийскиятъ вжглищенъ параходъ „Ръка Клайдъ",
натоваренъ съ 2500 души десантни войски, безъ да
обръща внимание на ураганния огънь, се приближилъ къмъ турскигЬ окопи на брега, влачейки
шлепове и лодки за изкарването на десанта и застаналъ на определеното му мъсто. Личниятъ съставъ на вжглищния параходъ, подъ силния огънь
на противника, дълго време организиралъ прена
сянето на десантните войски на брега, като направилъ импровизиранъ мостъ отъ шлепове и лодки.

Въпръки голЪмата съпротива на турците, макаръ
и съ големи жертви, десантните войски били сто
варени на бръга. Презъ време на тази много трудна
и опасна операция единъ лейтенантъ рабогилъ
цълъ день върху шлеповете и лодките, изложенъ
на непрестанния пушеченъ и картеченъ огънь отъ
страна на неприятеля. Другъ мичманъ, презъ всич
кото време плавайки въ водата е съединявалъ им
провизирания мостъ, а единъ обикновенъ морякъ,
сжщо така работилъ при окачването на моста,
.плавайки въ водата въ продължение на единъ часъ,
докато билъ убитъ.
*
На 4. IX. 1914 година германскиятъ лекъ кръс
тосвачъ „Гейеръ" се явилъ въ пристанището Кузе
(на Каролинските острови) и пленилъ английския
търговски параходъ „Саутпортъ", който не подозиралъ, че еж започнати военните действия. Следъ
като разрушилъ машината му,'германскиятъ лекъ
кръстосвачъ заминалъ въ двунедълно кръстосване
изъ океана. Командирътъ на английския пара
ходъ „Саутпортъ" решилъ да се опита да поправи
машината на кораба за този срокъ. Обслугата отъ
кораба се съгласила съ предложението на коман
дира си и на единадесетия день, следъ нечелове.
ческитъ усилия на всичкия личенъ съставъ отъ
„Саутпортъ" и всевъзможните остроумни импро
визации отъ страна на старшия механикъ, имъ се
удало да съоржжатъ н-вщо подобно на машина,
която можела да дава само преденъ ходъ. Освенъ
че машината не можела да дава заденъ ход ь, но ако
спирайки се е оставала на мъртвата си точка, то
не е могла по никой начинъ да се пусне наново въ
действие; все пакъ параходътъ е можалъ, макаръ
и съ голт>ми дефекти, да се движи.
Макаръ, че до най-близкото английско владе
ние е требвало да се пропжтува презъ океана 2000
морски мили и макаръ че на острова, кждето е билъ
параходътъ е нъмало никакви провизии, коман
дирътъ на парахода „Саутпортъ" решилъ да избъта
отъ пристанището. Следъ като получилъ отъ мест
ния чернокоженъ краль, който билъ задълженъ
отъ германцит-Б да храни обслугата на кораба 350
кокосови ореха и 200 килограма корички, които
се употребявали за храна отъ туземцитъ само въ
време на гладъ, той съ големи усилия изкараль
кораба си отъ пристанището и на 17. септемврий,
единъ день преди да се завърне германскиятъ кръ
стосвачъ, се впусналъ да пжтува презъ океана.
Щастието му се усмихнало и на 30. септемврий
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„СаутпОртъ" благополучно се нрйбралъ въ англий
ското пристанище Брисбанъ!
* .
Английскиятъ търговски параходъ „Ортега"
(8000 тона водоизместване), натоваренъ съ 300 ду
ши французски запасни войници, пжтувалъ отъ
Валпарайзо за Франция. Когато параходътъ наближилъ острова Камбриджъ, билъ неочаквано откритъ отъ единъ германски кръстосвачъ и обстрелянъ. Командирътъ на „Ортега" решилъ да не се пре
дава, а да се помжчи да избъта. Той изпратилъ до
броволци въ корабните пещи, за да помагатъ на
вжглищаритъ- и огнярите, далъ възможно най-голъмъ ходъ и се насочилъ въ тесния и опасенъ протокъ Нелсоиъ-стретъ, сметайки, че кръстосвачътъ
нъма да има куража да го последва, тъй като протокътъ билъ не само опасенъ въ мореходно отноше
ние, но и почти непроходимъ поради силното и не
правилно течение и многото подводни единични и
групи камъни. По парахода били изстреляни ня
колко безрезултатни снаряда. Въ това време доблестниятъ командиръ благополучно прекаралъ своя
8000 тоненъ параходъ презъ протока и канала
Смитъ и навлъзалъ въ териториалните води на
Чили, кждето билъ въ безопасность.
*
Английскиятъ търг- параходъ „Кланъ Макъ
Тавишъ", въоржженъ съ едно 15 см. орждие, влъзълъ въ бой съ германския спомагателенъ кръ
стосвачъ „Мьове", въоржженъ съ шесть 18 см. орждия, едно 13 см. орждие и две торпедни тржби.
Английскиятъ параходъ се сражавалъ съ голтлма
ярость, даже и тогава, когато германскиятъ спома
гателенъ кръстосвачъ се приближилъ много близко
до него и когато отъ немногочислената му обслуга
били убити 17 души и ранени — 5. Германскиятъ
спомагателенъ кръстосвачъ ималъ само 4 души
убити и 2 ранени. Най-после английскиятъ пара
ходъ билъ потопенъ. Въ времето, когато потъвалъ
параходътъ, билъ взетъ въ пленъ командирътъ му
.капитанъ Оливеръ. Последниятъ билъ запитлнъ
отъ командира на германския спомагателенъ кръ
стосвачъ: „Защо стреляхте?"
Капитанъ Оливеръ отговорилъ: „Азъ искахъ
да пжтувамъ за местото на моето предназначение
и стреляхъ, за да защитя кораба си. Моето прави
телство ми е дало орждие и азъ го използувахъ.
То не е само за украшение".
Когато капитанъ Оливеръ се освободилъ отъ
германския пленъ, той получилъ поздравителна
телеграма отъ главнокомандующия на голЬмия
английски флотъ съ следното съдържание: „Великолепниятъ бой на парахода „Кланъ Макъ Та
вишъ" се посрещна въ голъмия флотъ съ въз
хищение".
*
Презъ време на световната война Англия беше

= ГОД. VII. БР. 3

смъртно заплашена огъе самоанската безпощадна
подводна война- Въ бордоге си противъ нея тя из
ползува всички възмс' отк средства. Едно отъ ан
глийските сръдства .зйнсорба срещу германските
подводни лодки б"Ьха така наречените „Корабипримки", които представляваха отъ себе си обик
новени рибарски ветроходи по външенъ видъ, но
които бъха въоржжени съ добре замаскирани орждия. Много пжти германските подводни лодки 6%ха изненадвани и повреждани или унищожавани
отъ подобни, английски „кораби-примки".
Германските подводни лодки, продължавайки
борбата си, започнаха да ставатъ по-внимателни и
по-недоверчиви къмъ обикновенитъ на видъ ри
барски кораби. Преди да се доближатъ до тЪхъ,
те започваха да ги обстрелватъ и следъ като се
увер-Ьха, че корабите н-Ьматъ скрити орждия, то
гава ги доближаваха. Но и тукъ англичаните се
ухитриха и показаха голъмо спокойствие и примъръ на отлично изпълненъ отечественъ дългъ.
Напоследъкъ тъ постжпваха така: когато гер
манската подводна лодка се' покажеше надъ во
дата, половината отъ обслугигв на английските
„кораби-примки" спущаше корабните лодки, вли
заше въ техъ и се отдалечаваше отъ кораба, да
вайки видъ, че бъгатъ предъ опасностьта отъ по
тапянето на кораба. Германските подводни лодки
стреляха върху кораба и не се приближаваха къмъ
него, докато не се увърятъ, че това не е примка.
Въ това време, останалата часть отъ сбслугата на
английските „кораби-примки", лежеше неподвиж
но при замаскираните и скрити отъ очите на про
тивника орждия и подъ дъждъ отъ снаряди очак
ваше да се приближи подводната лока на нуждното разстояние, за да я потопятъ съ скритигв си
орждия. КорабигЬ-примки требваше да иматъ
видъ на изоставени набързо кораби — ВСБКО мръдване или показване на горния подъ на кораба би
предупредило германците, че тукъ пакъ имъ се
готви примка. Понъкога се е случвало обслугата
на „корабитъ-примки" да стои неподвижно подъ
артилерийския огънь на германските подводни
лодки въ течение на цели 40 минути, докато по
следните пров-Ьрятъ дали това е обккновенъ риболовенъ параходъ или „корабъ-пришка". Обслу
гата, залегнала на определените имъ места не се
е мърдала и не е викала, търпейки рани и човешки
загуби^докато не получи заповъдь да открие огьнь
по приолижилата се до кораба подводна лодка.
По действията на ТЕЗИ английски „корабипримки англичанитъ се изказватъ така:
„Морската история не познава примери на поголъмо спокойствие и издържане, отколкото това
показано отъ личния съставъ на английскигЬ кораои-примки".
Сава Н. Ивановъ

БОЙНО ПЛЯВЯНЕ СЪ ПОДВОДНИКЪ
(Изъ дневника ма загиналия презъ 1918 год. мичманъ Н р. Михаилъ Иордановъ Миховъ)*)

19. XII. 1917 г. Подводникъ № . . •. — съвсе.мъ
новъ, осемстотинъ-тоненъ, съ четиридесеть и двама
души обслуга, между които и азъ, единственъ българинъ, заемамъ скромното си мЪсто на II. стражеви офицеръ. Това е новото ми назначение отъ
нъколко седмици.
Днесъ е последенъ день на подготовка и снаб
дяване. Довечера, както си е обичая, въ голъмата и
уютна столова на стария броненосецъ, сега жили-

*) Роденъ на 5. IX. 1898 г. въ с. Аджемлеръ (Варнен
ско). Постжшиъ презъ 1912 г. въ Машинното училище при
Флота. Сетне комждкрованъ въ Италия и презъ време на
световната война - въ Германия, за следване морското учи
лище. Презъ 1918 година завършилъ морското училище въ
1ермания, билъ произведеш, въ първи офицерски чинъ и
к-ойКГеНЪ С Т р а Ж е В И ° Ф И Ц е Р ъ Н а « Р а й с к и подводникъ съ
които въ последствие загина (презъ м. мартъ 1918 г ) г>-,
водитЬ на Северно Нъмско море.
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щенъ корабъ за обслугитъ на подводниците, ще
има малко прощално тържество, при чаша течноегь, която развеселява, а утре — на пжть за
фронта.
Бойно плаване съ подводникъ! Познавамъ го
само по разказите на участници, а сега и азъ лично
ще то преживея. Въ въобржението ми за него
бързо се редуватъ и преплитатъ редъ картини- За
моментъ виждамъ дебнещия подводникъ, очакващъ жертвитъ си, за да имъ изпрати смъртенъ
поздравъ. Въ следващия мигъ усЬщамъ силенъ
тресъкъ и веднага предъ мене изпъква силуетътъ
на вражеския корабъ, обвитъ въ грамаденъ стълбъ
вода « димъ, напръгащъ последни усилия въ не
желанието си да се предаде въ обятията на вод
ната стихия, следъ разрушителната работа на мал
кото чудовище —•' торпедото. Бързо подиръ това
се пренасямъ съ подводника на десятки метри подъ
водата, а горе, на повърхностьта, на белия свътъ,
точно надъ главите ни, сноватъ враговете ни, като
хищни птици, осъйватъ дълбочините около насъ
съ страшните си яйца — водни бомби, чийто тръсъкъ ни кара да се свиваме неволно, а цълувката
имъ по стоманеното челояа подводника ни замайва
и увлича надолу, надолу... къмъ дъното на мо
рето, къмъ палата на морските нимфи, къмъ веч
ния покой — тамъ, кждето нъма вече дългъ и отговорность. Но — далече тая мисъль! Ето ни пакъ
горе. Отново бродимъ по морската гръдь. Жадниятъ
пгледъ блуждае и търси врага, редуватъ се стража
подиръ стража, набъгъ следъ набътъ, редуватъ се
часове, редуватъ се дни. Свирепи зимни бури огъватъ снагата на подводника и усилватъ насладата
отъ следващигЬ затишия. Успъшна атака подслажда горчивите моменти следъ нея. Часове, дни и
седмици ярко свътлиятъ дългъ къмъ Царь и Оте
чество прави отъ опасноститъ, несгодитъ и лише
нията, леко поносима забава.
Бойно плаване съ подводникъ! Отдавна хра
нена мечта. Утрешното е за мене първо. Първо е
то и за съвсемъ новия подводникъ. Какво ли пред
стои?...
20. XII. „По мъстата си за снемане отъ върза
ла!" . . . „Отдай носа!" . . . „Отдай кърмата!" . . .
„Лъва машина малъкъ ходъ напредъ!" . . . Спокой
но и отсечено следватъ заповъдигв; бавно се от
къртваме отъ пристана. Отъ бръта приятели ржкомахатъ и изказватъ последни благопожелания. По
степенно увеличаваме хода.
Пжтуваме презъ дългото устие на р-Ьката, къмъ
открито море. Единъ подиръ другъ отминаваме
стоманените колоси — броненосцитъ, почиващи на
котва въ очакване врага. Ето и героитъ линейни
кръстосвачи, кокто .изнесоха на'плещите си побе
дата въ боя при Скагеракъ. Мощните имъ снаги
лъхатъ довърие и спокойствие. На длъжъ и на
ширъ заливътъ е осъянъ съ кораби.
Отвредъ поздрави и благопожелания. Тукъ и
тамъ се обаждатъ съ ржченъ сигналъ познати и
приематъ последни.поржчкй отъ обслугата на под
водника: „Поздрави домашнитъ по Коледа и Нова
година; па не забравяй и г-ца..." Младъ светъ!
Това не му пречи, обаче, да бжде още по-ревностенъ, когато е на поста си.
Далече задъ насъ остава бръгътъ. Наближа
ваме минното поле —, първа среща съ дейностьта
на врага Къмъ 15 часа предъ насъ застанаха петь
миноносци които съ мйнбчистачни прибори треб
ваше да «и преведатъ презъ минното поле. Навредъ мини — собствени и вражески. Англичаните
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запушваха всъки свободенъ излазъ. Опасно беше
да се пжтува безъ миночистаченъ конвой.
Настжпваше тъмнината. Бехъ на стража на
мостика. Декемврий месецъ. Дълги, тъмни нощи,
неспокойно море. Едва различавахъ миноносцигв,
що ни предвождаха. Внезапно, къмъ 21 часа екна
свирката на лъвата двойка миноносци. Това бътпе
сигналъ за заловена мина. Моментъ подиръ това
— сжщиятъ сигналъ и отъ дъсната двойка. Бехме
нахълтали въ минна заграда.
„Двете машини пъленъ ходъ назадъ!" бързо
заповъда командирътъ.
Проклети англичани! Какъ бързо подушватъ
всеки проходъ! Изглежда, че подводната война дей
ствува зле на нервитъ имъ, тъ искатъ да ни задушатъ въ базитъ ни. Но не ще успъятъ. Затова еж
будните миночистачи. Следъ малко търсене наме
рихме новъ пжть.
Къмъ 23 часа излъзохме на чисто море. Последеяъ сигналъ, последни пожелания отъ Н-ка на
дивизиона миночистачи: „Напредъ съ Бога! Весели
праздници! Подарете повече плодове на англича
ните по случай Коледа! Щастливо завръщане!"
Тъмнината покри последния блъсъкъ на морзовата лампа по направление къмъ дома, кждето
миночистачите изчезнаха. Ние продължихме сами.
:У 21. XII. Уморенъ отъ четиричасовата стража,
следъ смъната, легнахъ да спя. Сутриньта, къмъ
8. часа, ординарецътъ ме събуди за нова стража.
Отворихъ очи, бързо станахъ и, преди още да се
съвзема, главата ми, съ значителна бързина, се
срещна съ единъ твърдъ предметъ. Това ме стрес
на, обърнахъ се и що да видя? Тоя нежеланъ приятель, отъ чийто утренъ поздравъ на главата ми носетне порасна буца, беше торпедото. Близко до
леглото ми лежеше то, така че, за да излеза тр Ьбваше да го прескачамъ. При вида му, ядътъ ми
мина. Потупахъ го по лъскавото стоманено рамо
и, въ душата си, искрено пожелахъ да се свободя
отъ неговото съседство още днесъ, като го изпратимъ да се блъсне въ корема на нтжой океански
гигантъ.
Грозно клатушкане! Равновесието се пази
трудно. И какъ спахъ! Цълъ облт*ченъ въ дебели
дрехи, чизми — въ пълна бойна готовность. А ле
глото? — Две-три дъски съ единъ сламеникъ. Тукъ
не бива да се взе!матъ много дрехи, а тия, които
си взелъ, еж постоянно на гърба. Мъстото на под
водника е точно разчетено. Въздухътъ не е розовъ.
Тъчмо е, бързо се разваля, а при вълнение, както
сега, трудно се проветрява.
Отъ моста ми съобщиха да облъка мушамата,
защото горе солената вода ка вълните прониквала
до кожата. Докато я облъкохъ, нъклко пжти наложихъ коститъ си ту въ лЪвата, ту въ дъсната сте
на, кждето игривото море пожелаеше. А то се бъше
разиграло до ярость. Най-подиръ бъхъ готовъ.
Тръгнахъ за моста. Пжтьомъ паднахъ два пжти
— тука прагъ, тамъ нтжой спящъ морякъ; пжтьтъ
ми минаваше презъ жилищното помъщение на мо
ряците. Стигнахъ въ централата. Тукъ беше изходътъ за моста. Тъсно — едва да се проврешъ.
Покатерихъ се по стълбата нагоре и, когато бъ\чъ
вече въ кржгообразния отворъ, внезапно, нъщо ме
дръпна и азъ се «америхъ отново на пода въ цен
тралата. Това бъше иротестътъ на работящитъ дизелъ мотори. Съ дебелото си облекло, което ме
правеше тежъкъ и неподвиженъ, бехъ запушилъ
входа. А моторитъ, всмуквайки въздухъ за соб
ствена нужда, за да премахнатъ внезпно появи
лата се пречка, ме смъкнаха заедно съ въздуха долу.
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въ знакъ на съответна благодарность, не р'Ьдко, из
Съ втори, опитъ се изкачихъ. Едва що покатървахме нъкои доста, картинни -епитети- по неговъ
захъ главата си горе, .и първата вълна ме поздрави,
адресъ. - ;
ами лицето :ми и подсоли устата ми съ мор
Следъ храна — спане. Спане, стража и пакъ
ска вода.
така и все така се нижеха часоветъ . . . А движение
Прйехъ стражата. Минута не минаваше безъ
— никакво.
да се-изсипе ледена студена струя върху насъ. Въ
Къмъ 4.30 ч. се откри английскиятъ островъ
кжсо време, въпртжи грижливо приготвената муФежръ — по видъ сжщински Хелголандъ. Морето
шама/гЗъхъ мокъръ до кости. ВЪтърътъ свирепо
издаваше признаци на умора и пресищане отъ вче
пищеше, кжсаше капки отъ ледената вода и ши
рашното немирство.' То кършеше снага лениво и,
баше като съ камшикъ лицето. Вълна следъ вълна
като че ли, се унисаше въ дрямка. Въздухътъ б%ше
кжпЪше студената снага на подводника, захваща
чистъ и прозраченъ, а на небето — ни едно облаче.
ше отъ носа и свършваше до кърмата, разбиваше
Пълниятъ месецъ гръеше право отъ кърмата и
се и се пенеше около издигнатите части и, въ яда
правеше нощьта ясна като день. . ''
си,че1 не може да ги откърти и отвлече, се задър
жаше задъ техъ въ видъ на малки въртежи. На
Използувахме тоя удобенъ1моментъ, за да промоста бъмме здраво завързани съ вжжета, защо го
веримъ мъстото на кораба. За голъма радость,
иначе бъчпе невъзможно да се задържимъ.
плаването ни беше извело точно на исканото ме
Четири часа и половина тре
сто. Тая радость всеки познавачъ
бваше да се престои на едно ме
на делото би. оценилъ и сподъсто, като заковани, съ погледъ
лилъ съ .насъ, като ,има предъ
напрегнатъ и постоянно втренвидъ, че нашиятъ подводникъ
ченъ въ хоризонта, отъ кждето
,бъше съвсемъ новъ и неизпита.нъ
очаквахме да се появи това, що
още въ дълъгъ походъ.и лошо
търсимъ. Въ л%во отъ мене на
време, каквото имахме до вчера.
стража беше единъ подофицеръ,
А освенъ това, предстоеше ни веа задъ мене -=- единъ морякь —
,че движение въ вражески води,
всички вперили погледъ къмъ
кждето пълното доверие въ ко
хоризонта: нещо да не изтъррабоплавателните уреди спестя
вемъ, всичко да видимъ; внезап
ва много нерви.
но да нападнемъ врага, ловко и
Даде се заповедь да бждемъ
навреме да избъгнемъ опасностьвъ постоянна готовностьза гурта. И това — ц-вли четири и по
ване подъ водата, защото опасловина часа! Отъ време на време
ностьта дебнеше вече на всека
уморениятъ погледъ долавя не
крачка.
съществуващи картини: ту обла
че пушекъ, ту (морегледъ на подЗа щастие, тая заповедь' ос
водникъ, ту силуетъ на вражески
тана неизпълнена. Никакъвъ
изтребитель — най-опасния пи
врагъ не наруши плаването ни.
врагъ. Илюзия, вследствие умо
Съ курсъ 190° продължихме
ра и постоянно напрежение и
спокойно за канала Минчъ.
очакване. И колко нжти тая илю
23.ХН. Къмъ 17 часа бъхме
зия въ продължение на една
предъ
входа на канала. Тукъ ан
стража!
гличаните ни б%ха приготвили
Дванадесеть часа и половина
една приятна изненада: десетина
— край на стражата. Слъзохъ
фара, съ.пълна светлина, ни по
долу. Мокритъ дрехи оставихъ
сочваха правия пжть. Нашиятъ
да съхнатъ. Кжде — мислите? —
подводникъ, ползувайки се отъ
На гЬлото си, разбира се.
тая любезнрсть, съвсемъ спокой
Отидохъ на обедъ. Въ мал
но, бихъ казалъ даже и малко
ката командирска столова, офи
нахално, поръше гладката тгоцерската б%ше пълна съ тор
ьърхность на канала, като че
педа, се беха събрали всички
ли не б%ше на • 7—800 метра
офицери отъ свободната стра
Мичманъ II р.Мих. Иордановъ Миховъ,
само подъ дулата на английски
жа: командирътъ,1 старшиятъ
загиналъ съ германски подводникъ въ
те 15-сантиметровйорждия. Но
офицеръ, механикътъ и азъ.
Северно море презъ 1918 година.
на храбрия и Богъ .-помага.
Правилата за благоприличието
Никой подводникъ, &о':' -сега хранене и правилно обхождане съ ножа, вилицата,
не беше минавалъ канала Минчъ въ надводно -съ
лъжицата и др., за него день не беха въ сила. На
стояние. Може би това беше и една отъ причините
коленете, съ лъвата ржка крепъхме въ хоризон
да не ни видятъ отъбръта. Англичаните, навЪрно
тално; положение пенията, за: да не се изсипе съ
и не допускаха даже, че при такава ясна лунна
държанието й, а съ дъсната обслужвахме прибо
нощь, единъ немски подводникъ :.:ще.има дъррите и нуждите на.устата. Все пакъ, нахранихме се
зостьта да плава спокойно надъ водата..А въ това
великолепно,, защото; изморениятъ организъмъ, за
време ние отъ "свободната стража вечеряхме долу
да «одкрепи силитЬ си, се нуждаеше не отъ етисъ пържени яйца; при чаша червено вино Разгово
кетъ, а отъ хлъбъ. Пъкъ, най-подиръ, и вълнение
рите се водеха върху минали.преживявания пла
то не, позволяваше повече.
вания съ подводникъ. и слъпотата-на .англичнит-Ь
Това бъше, обаче, единъвеселъ обедъ. Но нека
въ момента.
;:
'."'
никой не помисли, че той, като пръвъ, остана и иоПри тая тиха вода, то бъше
следенъ. О — никакъ не. Въ това отношение спо
истинско часлаждение! ...-.:
койна и- справедливо бихъ упръкналъ:въ разточи-.
Все
пакъ
б-Ьхме
готови
всъки
чителство «емирното декемврийско море. То.често
,мигъ да се
гурнемъ..подъ водата, . защото,. иначе, безочлнни подслаждаше абт5дитъ по тоя начинъ, за което,
востьта ни не би имала граница.
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24.ХП. Къмъ 7 часа ме събуди силно вълнение.
Каналътъ. бъше останалъ далече задъ насъ.
. Подиръ объдъ — Бъдни вечеръ. Слъзохме на
40 метра подъ водата, за да посрещнемъ Коледа.
Въ носната часть светна коледно дърво и придаде
празднична тържественость на иначе не много при
ветливата вжтрешность на подводника. Раздаде се
коледно.ядене, а грамофонътъ, съ всички сили,
пълнт?ше ГБСНОТО пространство съ звуците на една
весела ародна п;Ьсеь и повишаваше настроението.
Въ стаята на командира, ние офицеритъ, въ
преки тъенотията, се б"вхме доста уютно разполо
жили при чаша „Портъ-вайнъ". Францъ, ординарецътъ, ни нагости съ чудесно ядене •— свинско пражено съ салата картофи!
Нека вънъ дебнатъ враговегв! Тука, на 40
метра подъ водата, ние се чувствувахме добре.
Въ тая минута мисъльта неволно броди презъ
морета и планини .и ме отвежда далече, чакъ въ
.родната земя, у дома. Единъ следъ другъ се нижатъ спомените отъ детинството, свързани съ
днешната тържествена вечерь. Въ душата затрептяватъ Н-БЖНИ чувства, но не остава много време
да се отдадешъ на тъхъ. Грубата действителность
зове « хлопа на вратата . . .
Къмъ 19 часа се изкачихме на повърхностьта
и тука тя блесна въ пълната си светлина. Отъ
дветъ страни се издигаха високи бръгове. Зави
вахме въ залива предъ Глазговъ. Плътно до бръга
пжтуваха два парахода, по около 2,000 тона всЬки.
Писано било на едина отъ т-Ьхъ, да пратимъ от
давна приготвения коледенъ подаръкъ-торпедото.
Хладно, невъзмутимо и готово лежеше то въ тржбата, и чакаше само твърда ржка да го пусне на
свобода.
Бавно и спокойно ид-ъха насреща ни двап1
товарни парахода. Задъ насъ.се движеха други два,
по-малки, но тъ не педставляваха добра примамка
за нашето торпедо; окото ни бъше на първите.
Тукъ, подъ английския бръгъ, тъ се чувствуваха
съвсемъ сигурни. Сега, наверно, и тамъ свобод
ната стража посръщаше Бъдни вечеръ, както и ние
преди адалко. Дали имъ минаваше презъ ума, че
следъ нъколко минути имъ предстои морска баня?
— По Коледа!
„Готови за торпедна атака!" се разнесе спо
койната заповъдь на командира и ме извади отъ
моитъ размишления. Съ свъткавична бързина за
станахме всички на местата си, обърнати цели въ
слухъ и зрение, очакващи следващитъ заповъди и
обладани отъ едно единственно желание — „сполучливъ изстрелъ". Него требваше да заповъда
командирътъ, който единственъ, въ тоя мо-ментъ,
бдъше 'презъ морегледа и бъша главата и окото на
целия подводникъ. Успъхътъ или злополуката зависъха само отъ нето. Съ какво довърие и любовь
го наблюдавахме и слушахме въ тоя моментъ!
Нт>ма друго мъсто въ войната, кждето личностьтя
н командира- да играе такава роля, както въ под

}?

водника, при критичнигв моменти. Четиредесеть
чифта очи еж допълнение-само на неговите очи;
четиредесеть чифта ржце еж допълнение само на
неговигв ржце; четиредесеть .мозъци еж само -части
отъ неговия мозъкъ. Какви нерви, какво хладно
кръвие се иска отъ тоя човъкъ!
Приближавахме се съ намаленъ ходъ. Сърдцата сбиеха, ще изхвръкнатъ- МинутитЬ ставаха
дълги.
„Внимание! . . . огънь! . . . бий!" Въ торпед
ната изсъска сгжетениятъ въздухъ, подводникьтъ
разкърши слабо снагата си и пусна стоманеното:
чудовище изъ водната ширь да върши своето дело,
„Бързо потапяне на четиредесеть метра!" бе
новата заповъдь. Последваха нъколко мига ново
напрежение. Дали ще сполучи..?! Дано сполучи!
Секундите ставаха непоносимо дълги. Колко ; да-?;
лече е последната и какъ трудно се дочаква! Съ
нетърпение ВСЕКИ брои на умъ . . . двадесегь и:
петь, двадесеть и.шесть.-. . . Кжсъ, металически-.
тр-Ьсъкъ разкжса мрежата, на очакване и напре-,
жение.
Ура! Първата победа! Несдържана усмивка
набръчква лицата, разтваря устата повече отъ обик^:
новено и вади на показъ бълитъ- зжби, до нтжои
отъ кжтницитъ включително. Всеки се гордее съ
успъха й похвата на командира. Доверието къмъ
него, следъ металическия трътъкъ, е на върха си.
А той, епокоенъ, съ едва доловима усмивка, но
съср"Бдоточенъ стои на поста си и чака следва
щите моменти за даване нови заповеди^
За него, па и за всички, бъше ясно, че следь
тая атака тука не ще бждемъ оставени на мира.
Тръбваше да се бъга далече навжтре въ морето,
но преди това — единъ погледъ горе презъ море
гледа.
Грохналъ, немощенъ, силно наклоненъ и об:витъ въ пара и пушекъ, лежеше ранениятъ колосъ
и отиваше стремително къмъ дъното. При ясната
нощь и добре освътената палуба, се виждаха гру
пички хора, вънадпреварване да спусиатъ бързо
спасителните лодки. Но едва ли ще успъятъ. Корабътъ потъваше бързо и застрашаваше да повлъче и хора и мишки съ себе си, на дъното.
Двата малки кораба, съ пълна скоростъ, бързаха
да му дадатъ помощь. Тия приятели,
обаче имаха
;
доста съмнителенъ видъ.
• ••
„Бързо потапяне на 20 метра! Двете машини
най-малъкъ ходъ!" заповъда командирътъ. Въ
очакване да бждемъ нападнати, ние се отдалеча
вахме бавно отъ местото на атаката и, съвсемъ
слабо, доловихме шума отъ винтовегЬ на двата
по-малки кораби. Слава Богу! Нощьта бъше предъ
насъ. Време за укриване имаше.
Далече навжтре излъзохме на повърхностьта,
за да напълнимъ акумулаторите. Останалата часть
отъ нощьта прекарахме на дъното, на 40 метра
дълбочина.
(Следва въ брой 4)
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СЪОБЩЕНИЯ ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТА
НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. МОРСКИ СГОВОРЪ
Г. У. Т. — На поднесените приветствия на Н. В.
Царя, по случай рождения му день, е благоволилъ
да отговори:
„Петъръ Стояновъ, председатель «а Българ
ския народенъ морски сговоръ, Варна.
Съ удоволствие приехъ поздравите и любез
ните родолюбиви благопожелания, които м« от
правяте отъ името на членовете на съюза и отъ
сърдце благодаря на всички за добригв чувства.
Царьтъ".
Телеграмата, която е отправена до Н. В. Царя,
има следното съдържание:
„София, Н. В. Царя—Двореца.
Съ чувство на верность и преданность къмъ
своя любимъ Царь и върховенъ покровитель на
морската идея, членоветЪ на Българския народенъ
морски сговоръ, поднасятъ на Ваше Величество
своите благопожелания, по случай рождения ви
день. Нека Всевишниятъ Ви дарува здраве и дълго
щастливо царуване за величието на България и
осжществяване на морските ни проблеми. Предсе
датель Петъръ Стояновъ".
— Морскиятъ оркестъръ, по свой починъ и съ
съдействието на клоновете отъ Б. Н. М. С. отъ Се
верна България, уреди симфонически концерти,
като е посетилъ презъ м. февруарий градоветв:
Горна_:Ореховица, Габрово, Търново, Павликени,
Плъвенъ, Русе, Ески-Джумая, Попово, Шуменъ.
Концертите еж били много добре изнесени и ма
сово посетени.
Варна. — Морскиятъ спортенъ легионъ при
клона е уредилъ коледарски хоръ, който е посе
тилъ по-виднигЬ граждани на Бъдни вечеръ. 06щиятъ приходъ 3,000 лева е внесенъ въ касата на
легиона, за увеличаване на плавателния инвентаръ.
— На общото годишно събрание, състояло
ое «а 26. януарий т. г., управ. тЪло на клона е дало
своя отчетъ за изтеклата година, който е билъ
приетъ. Избрано е «ово настоятелство въ следния
съставъ: (председатель: П. Недълчевъ, лейтенантъ
о. з.; подпредседатели: П. Белберовъ, учитель и
инженеръ Ив. Родевъ; секретарь: С. Данаджиевъ,
мичманъ I. р. о. з-; касиеръ: Т. Горановъ; зазедующъ спорта: П. Вангеловъ и главатари: М. По
пова, П. Рашеевъ, Ц. Поповъ и Кутевски; съветникъ
В. Вълковъ, лейтенантъ о. з.
—• На 8. Н- клонътъ уреди своята традиционна
вечеринка въ салонигЬ на Военния клубъ. Послед
ните беха отлично украсени и вечеринката бъше
много добре посетена отъ гражданството.
Габрово. —;•- На 21. 1. клонътъ е ималъ общо
годишно събрание, на което старото настоятел
ство е дало отчетъ. Конституирало се е ново управ
тъло въ съставъ: председатель, Стефанъ Р. Мин
ковъ, търговецъ; тюдпредседатель, инженеръ К
X. Минчевъ; касиеръ, Василъ Рачевъ Минковъ
гимн. учитель; секретаръ, Коста Йотевски, търго
вецъ; съветници: Христо • Цончевъ, Василъ Иза
новъ и Коста Тепавичаоовъ: контполня к-п.м«сия
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Лудвигъ Валекъ. инж. Любенъ Ангеловъ и Сг.
Поповъ.
Пловдивъ. — На 9.11. е устроилъ възпомена
телно кино-утро, въ паметь на загиналите моряци
отъ параходъ „Варна"; приходътъ отъ утрото ще
се предаде на семействата на загиналитъ.
— Клонътъ урежда по Великдень екскурзии
до Цариградъ, Виена и,Ерусалимъ.
Ломъ. —. На 26. I- т. г., клонътъ* е устроилъ
панихида въ църквата „Усп. Св. Богородици" за
загиналите моряци отъ параходъ „Варна". Сдедъ
панихидата се е образувало траурно шествие до
р. Дунавъ, начело съ военната музика, членовегъ
на клона съ своето знаме, обвито въ трауръ, вой
сковите части, дружествата и почти целото граж
данство. Съ две лодки били занесени до сръдата
на реката и хвърлени въ водата единъ вънецъ и
единъ спасителенъ кржгъ отъ живи цветя, за да
бждатъ отнесени отъ водите на Дунава въ Мра
морно море.. При хвърлянето на вънеца и спаси
телния поясъ. били отдадени военни почести на
загиналитъ. съ три залпа.
П. П.
Главното управително тъяо на Българския на
роденъ морски сговоръ, въ желанието си да по
пуляризира идеята за морето между учащата се
младежь, устрои конкурсъ въ горните класове отъ
всички средни училища въ страната ни, на тема
свързана съ морето.
Най-добрата работа отъ всъко училище ще
бжде премирана съ едно безплатно течение отъ
списанието „Морски сговоръ".
Получени еж вече одобрените работи отъ нЪколко гимназии. Най-добрите отъ тъхъ, незави
симо отъ премирането <имъ. съ едно безплатно
течение отъ сп. „Морски сговоръ", ще бждатъ от
печатани въ нашето списание и хонорувани.
Цененъ подаръкъ. Вдовицата на покойния капитанъ I р. о. з. Хитровъ, г-жа Хитрова, е подарила
ценни морски снимки и библиотеката на покойния
на Главното управително тъло на Б- Н. М. С. Пода
рените книги, които еж предадени и записани въ
библиотеката на Б. Н. М. С, наброяватъ 130 тома,
отъ най-разнообразни морски въпроси, между
които най-ценни и яай-необходими еж 50 тома отъ
Бюлетина на Океанографическия музей въ Монако.
Отъ този даръ морскиятъ музей на Б.Н.М.С. по
лучи нъколко интересни плана отъ кръстосвана
„Надежда", морския каналъ и пристанището, а
сжщо така десетина стари фотографически снимки
отъ нашигЬ предишни военни кораби и екипа
жите имъ. Главното управително тъло на Б.Н.М.С.,
съ специално писмо е изказало благодарностьта
си на г-жа Хитрова за направения цененъ по
даръкъ.
Всека неполучена книжка отъ списанието
требва да се поиска най-късно следъ получаването
на следната. Въ противенъ случай, рекламациите
се оставятъ безъ последствие. Списанието излиза
всеки месецъ, освенъ месеците юлий и августъ.
Отъ редакцията

ГОД.УИ. БР.З;
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ИЗЪ ВОЕННИТЪ ФЛОТИ НА ЧУЖДИТЪ
ДЪРЖАВИ
Север о-американски Съединени щати. Въ до
пълнение къмъ изключените неотдавна отъ списъ
ците на американския воененъ флотъ 9 остарели
кръстосвана, морското управление въ края на
1929 г. е изключило отъ списъците на флота още
12 остарели кръстосвача. Всичко презъ 1929 го
дина еж изключени отъ списъците на американ
ския воененъ флотъ 21 остарели кръстосвача съ
общо водоизместване 175,000 тона.
Япония. Презъ летото 1929 г. японското мор
ско министерство въ изпълнение на корабострои
телната си програма е отдало за строежъ 4 кръсто
свача пО 10,000 тона водоизместване, 5 ескадрени
миноносеца, неколко подводни лодки и други
малки военни кораби.
Франция. Въ изпълнение на корабостроител
ната си програма презъ 1930 г. Франция ще отдаде
за строежъ: 1 кръстосвачъ Вашингтонски типъ отъ
10,000 тона водоизместване, 6 водача на ескадрени
миноносци по 3000 тона водоизместване, 6 подвод
ни лодки I класъ по 1560 тона водоизместване,
1 подводенъ миненъ заградитель 760 тона, 1 надводенъ миненъ заградитель 5300 тона, 1 надводенъ мреженъ заградитель и 2 стражеви кораба за
служба въ колониитъ съ по 2030 тона водоизмест
ване. Следъ изпълнението на тия корабни строежи
Франция ще има въ състава на флота си всичко
140 чисто бойни кораба, построени следъ Вашинг
тонската конференция, съ общо водоизместване
300,000 тна, независимо отъ спомагателните ко
раби, като хвърчилоносачи, заградители, стражеви
кораби, речни кораби и транспорти. Ето разоржжителния балансъ, съ който Франция се яви на
конференцията по морското разоржжаване въЛондонъ презъ м. януарий т. г.
На 18 ноемврий 1929 г. е билъ спуснатъ на
вода въ Шербургъ
най-голъмиятъ подводенъ корабъ въ св^та :— французекиятъ подводенъ кръ
стосвачъ „Сюркуфъ", чиито подробни данни се пазятъ въ тайна.
На 14 ноемврий 1929 г. въ приежтетвието на
морския министъръ Лейгъ въ Брестъ се е положилъ основниятъ камъкъ на зданието за Морското
училище. Последното е създадено съ кралски
указъ на 1 ноемврий 1830 година и до началото
на световната война се е помещавало на три после
дователни кораба, стоящи въ Брестското приста
нище. Презъ време на войната морските юнкери
се обучавали на бойните кораби. Следъ войната
Морското училище се помещава въ морските ка
зарми въ Нинонъ.
Италия. Отъ момента на идването на фашист
кото правителство на власть (1922 г.) въ Италия еж
построени и се строятъ всичко 83 нови военни ко
раба съ общо водоизместване коло 200,000 тона.
Германия. Морското управление е обявило
конкурсъ за написване най-добро съчинение на
военно-морска тема. Най-добрите работи ще получатъ премии — първата 400 зл. марки, а втората
100 зл. марки.

Дания. Новото социалъ-демократическо пра
вителство въ Дания, дошло на власть презъ м. априлъ 1929 г., проектира да намали военния флотъ
до възможния минимумъ, като остави отъ него
само кораби за полицейска служба, предъ видъ на
това, че Дания е неутрална държава.
Гърция- Конкурсътъ за построяването на два
ескадрени миноносеца е спечеленъ отъ Италия.
Гръцкото правителство е заржчало въ Генуезската
корабостроителница „Одеро" 2 ескадрени мино
носеца съ водоизместване по 1450 тона съ след
ните данни: дължина 92 метра, широчина 9 м., га
зене 3.3 м., най-гол*Ьма скорость 39.5 вжзела и
районъ на действие 4500 мили при скорость 20 вж
зела въ часъ. Вс%ки отъ ескадрените миноносци
ще бжде въоржженъ съ: четири 12 см. орждия, три
4 см. противоаеропланни орждия и шесть^бЗ см.
торпедни тржби. Корабите ще бждатъ оконча
телно готови следъ 22 месеца, т. е. сжщия срокъ
за постройката имъ, както и срока за постройката
на заржчанитъ въ Италия 2 турски ескадрени ми
ноносеца съ водоизместване по 1600 тона и ско
рость 38 вжзела.
Въ началото на м. октомврий 1929 г. е при
стигнала въ Пирейското пристанище третата по
строена въ Франция подводна лодка „Протеусъ"
съ 730 тона водоизместване въ надводно състоя
ние и 960 тона водоизместване въ подводно съ
стояние. Първите две подводни лодки „Катцонисъ"
и „Папаниколисъ" влезоха въ строя на гръцкия
флотъ още презъ 1927 гойна. Останалите още три
подводни лодки (типъ „Протеусъ"), а именно:
„Глаукусъ", „Нереусъ" и „Тритонъ" ще бждатъ
окончателно готови презъ 1930 година.
Югославия. Презъ м. августъ 1929 г. пристиг
наха въ Югославия и беха приети още две нови
подводни лодки „Смелий" и „Оственикъ", по
строени въ Франция. Тия две подводни лодки иматъ
следните данни: водоизместване 630 тона въ над
водно състояние и 810 тона въ подводно състоя
ние; скорость 14 вжзела при пжтуване надъ "водата
и 10 вжзела при пжтуване подъ водата. Всъка отъ
тЬхъ е въоржжена съ по едно 10 см. орждие, една
картечница и осемь 55 см. торпедни тржби. Така
че заедно съ ВЛ-ЬЗЛИТБ ВЪ строя презъ 1928 г. две
подводни лодки „Храбри" и „Небойся", построени
въ Англия*), сега Югославия притежава 4 под
водни лодки.
— Споредъ непроверени сведения, Югославия
е заржчала въ Англия единъ големъ корабъ-водачъ
на флотилип миноносци.
Русия. Въ края на 1929 година руските военни
кораби — линейниятъ корабъ „Парижкая комуни"
(бившиятъ „Севастополъ") и кръстосвача „Профин*) Тия две подводни лодки иматъ следнитЬ данни: во
доизместване 975 тона въ надводно състояние и 1164 тона
въ подводно състояние; скорость 15.5 вжзела три пжтуване
надъ водата и 10 вжзела при пжтуване подъ водата. Всъка
отъ тъхъ е въоржжена съ две 10 см. орждия, две картеч
ници и шесть 55 торпедни тржби.
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тернъ" (бившиятъ „Светлана") отъ Балтийското мо
ре предприеха задгранично плаване презъ Англий
ския каналъ и Бискайския заливъ въ Средиземно
море. Корабигв, следъ като посетиха нъкои при
станища по пжтя си и следъ като пострадаха
малко отъ застигналата ги жестока буря въ Ан
глийския каналъ и Бискайския заливъ, въ средата
на м. декемврий 1929 г. се насочиха за Средизем
ното море, а въ началото на м. януарий 1930 г. по
сетиха италиянскитъ пристанища и приеха участие
въ тържествата по случай Височайшата сватба.
СжщигЬ тия два руски военни кораба отъ Бал
тийското море, напущайки италиянскитъ- приста
нища, се насочиха къмъ Дарданелит-в, преминаха
Босфора и на 18 януарий т. г. влъзоха въ Черно
море съ цель да достигнатъ Севастополъ. Премина
ването на тия два кораба презъ проливите — Дарданелитъ и Босфора — стана тайно, безъ знанието
на Международната комисия. При все това т-Ь беха
поздравени отъ турските батареи.
Въ връзка съ тия близки до насъ събития се
съобщава,-.че между Италия, Турция и Русия има
тайно споразумение - по отношение на проливите,
насочено противъ Англия и Франция.
Ако тия два кораба останатъ за постоянно въ
Черно-море, те ще увеличатъ значително силите
на руския .черноморски флотъ.
(По руски и български източници — С. Н- И.)
СЛЕДЪ ПОТЪВАНЕТО НА п к „ВАРНА"
Въ февруарската книжка описахме сполетяло
то ни нещастие съ потъването на парахода „Вар
на". Отъ рапорта на спасилия се 3. капитанъ остана
единъ недоуясненъ въпросъ, — като че ли едно
тъмно петно по отношение шведския воененъ корабъ „Оскаръ II", — защо той, като е приелъ сиг
налите на 3. капитанъ Найденовъ,се е задоволилъ
да направи само единъ кржгъ и да продължи пжтя
си за Цариградъ? Впечатлението бе, че шведскитт.
моряци не еж изпълнили дълга си. Това настроение
използувалъ и капитана на „Хриси", за да хвърли
вината върху „Оскаръ II", че той не се е притекълъ
на помощь.
При следствието загадката се изяснява: „Ос
каръ II", веднага следъ получаване първата радио. телеграма за нещастието отъ „Хриси", се отправя
на посоченото отъ последния мъсто, обаче тамъ
нищо не е намтзрилъ; очевидно, местото е било по-. грешно дадено.- По-късно, къмъ 3 ч. 30 м., когато
шведскиятъ корабъ е минавалъ край местото на
катастрофата и когато нашиятъ помощникъ-капитанъ отчаяно му е сигналувалъ съ лампата, радио
телеграфиста отъ „Хриси" му е предалъ злополуч
ната телеграма, която е заблудила и него, и цари
градския ни агентъ, и тамошните власти (теле
грамата е била получена и отъ цариградската ра
диостанция), и нашето общество, — всички бъха съ
убеждението, че по-големата часть отъ моряците
и пжтницитъ еж спасени, защото въ телеграмата си
гъркътъ съобгцавалъ, че петь души еж на кораба
му, а останалите еж невредими въ лодки и че из
праща да ги прибератъ. Естествено, че следъ та
кова съобщение „Оскаръ II" спокойно си е продължилъ пжтя . . .
Отъ разказите на спасилите се наши моряци,
всеки остава съ убеждението, че веднага следъ
като е узналъ какъвъ е параходътъ, който е погопилъ, гръцкиятъ командиръ, вместо да изпълни
човешкия си и моряшки дългъ, — тъкмо наопа
ки — като че ли съ нъкаква сатанинска злоба е
вършилъ всичко онова, което е било необхо
димо ... за да не се спасятъ нещастнитъ българи ...
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Инакъ какъ може да се обяснятъ необясни
мите факти: По признанието на самия гръкъ, по
тъването на „Варна" е траяло цели 55 минути, при
тихо море и хубаво време, следователно могло е
всички до единъ да бждат-ъ спасени; вместо това,
спасили се само 5 души и то само тия, които още
въ първия моментъ следъ сблъскването сами еж се
покатерили на „Хриси"; този последниятъ се е върттзлъ, до разсъмване на местото на бедствието и
никого не намЯрилъ . . . т. е. въ течение на цЯли
7—8 часа изгубилъ даже и следите, отъ жертвата
си ... . Следъ нъколко деня, на единъ отъ близ
ките острови, морето е изхвърлило шесть трупа и
една отъ лодките на „Варна", която е плавала
обърната съ гръбнака нагоре, а труповет-Ь еж били
съ спасителни ризи и еж умр-Ьли, споредъ конста
тациите на турските лекари, отъ студъ, изтоще
ние и разкжеване на сърдцето, но не и отъ уда
вяне, защото нито у едного не се е намерила нито
една глътка вода . . . Съвършено ясно е, че моря, цитъ отъ „Варна" дълго еж плавали надъ водата
и еж се борили съ смъртьта, но нъмало е кой да
имъ помогне . . . наблизо е нЯмало човеци!
За единия отъ моряците, чийто трупъ е намъренъ два деня и половина следъ нещастието и
за когото се предполага, че е на първия помощникъ отъ „Варна" — Георги Бангеевъ, лъкзрьтъ,
който го е преглеждалъ, казва, че е починалъ „са
мо преди нъколко часа", т. е. той се е държалъ,
вероятно на, гърба на обърнатата лодка, повече
отъ две денонощия. На очите му лъкарьтъ е намърилъ кървави сълзи!...
Не говори ли всичко това за едно варварство,
което не може да се окачестви и което културниятъ човъкъ на 20. вЪкъ въ. Европа никога не
може разбра! Може би, за това би било необхо
димо да се отиде въ Македония подъ гръцка
власть, да се чуе отблизо спомена за ужаса отъ
Търлисъ и много други подобни нему имена, за да
се разбере и жестокостьта на християните гръцки
моряци въ Мраморното море на 25. декемврий —
на най-големия християнски праздникъ.
Впрочемъ за това ще си каже думата еждътъ зъ
Цариградъ, кждето ще се водятъ и двата процеса
— за углавната отговорность и за материалните
щети. Когато читателите ще иматъ на ржка тази
книжка, тъмъ вече ще бжде известна приеждата по
углавната отговорность, а може би и тази по мате
риалната такава за потопяването на парахода.
ПАНИХИДА ЗА ПОТЪНАЛИТЪ СЪ ПАРАХОДА
„ВАРНА" БЪЛГАРСКИ МОРЯЦИ
На 2. II. т. г. следъ божествената литургия въ
църквата Св. Марина, Пловдивскиятъ клонъ отъ
Б. Н. М. С. отслужи панихида за упокоение души
те на загиналите съ парахода „Варна" въ Мряморно море български моряци.
Службата отслужи Негово Високо Преосве
щенство Митрополитъ Максимъ въ'съслужение съ
църковния клиръ. За случая беше приготвено кра
сиво декорирано съ емблемите на Б. Н."М. С. и нъ
колко котви жито — коливо, наоколо заградено
съ надписъ: Двадесеть и двама български моряци.
Черновата' и дворътъ бЪха препълнени съ на4
родъ- Тукъ еж роднините, близките и познатите на
нъкои отъ покойниците, тукъ еж началникътъ на
гарнизона генералъ Куцаровъ, полкови. Бангеевъ,
роднина на загиналия едноименникъ, свободните
г. г. офицери, гражданските и официални власти
представителите на сродните организации, члено
вете на клона, войскова команда и гражданството
Едно импозантно мнозинство бе дошло да се по-
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клони предъ светата паметь на героите и да се по
моли за успокоение душите имъ.
Пръвъ говори побълълиятъ вече дъ\до Максимъ:
. „Мъстниятъ клонъ на Б. Н. М. С. днесъ е наредилъ да се отслужи панихида за загиналите въ
Мряморно море съ парахода „Варна" двадесеть и
двама български моряци, двадесеть и две светила на
родното корабоплаване, двадесеть и двама герои.
.Чаричамъ ги така, защото, те наистина, б-Ьха та
кива. Нъкога тукъ въ Пловдивъ единъ войникь
изгоръ живъ, запазвайки своя постъ. Тогава го на
рекоха истински герой. А какъ да наречемъ тия
двадесеть и двамг1.българи? Азъти наричамъ герои
надъ героите. За гЬхъ не требва да скърбимъ. т е
най-достойно отъ всички ни изпълниха дълга си
и нъщо повече, гЬ показаха за лишенъ пжть на
близки и далечни намъ народи, че българинътъ цени
своето, знае да мре достойно, знае да бжде гордъ.
Ние всички плаваме. Нашиятъ корабъ е много голъмъ, но все пакъ е уязвимъ. Ние сжщо като мо
ряците не.знаемъ кжде е края и кога ще настжпи.
Задънасъ обаче, пжтува втори корабъ, тоя именно,
който- прибра при себе си душите на славно заги
налите съ „Варна" моряци, който сигурно ще при
бере и насъ, та тамъ предъ Спасителя да се рад
ваме надъ спасената и достатъчно страдала Бъл
гария.
Кой знае дали не беше повелено отъ върхов..ния. ни закрилникъ да стане така! И само затова
азъ казвамъ: не плчете, не скърбете, защото ве
лико и големо е Неговото царство, а нека се по>
молимъ и кажемъ Богъ да ги прости!"
.1 Втори тю редъ говори председательтъ на клона
г, Д.: Куртевъ. Въ сбита,.но прочувствена речь, той
изтъкна заслугите на малкия, но все пакъ многообещаващъ български флотъ, на българските мо
ряци — шепа борци въ развилнълото се море и
частно описа случая съ потъването на „Варна".
„И ако, каза той, българското войнство по
каза чудеса отъ храбрость по бранните поля и за
служи достойно нашата признателность, адми
рация и похвала, колко повече такива заслужаватъ
тия-войници- на морето, които съ усмивка на уста
показаха на свъта, какъ българинътъ посреща гор
до смъртьта. Хвала на българските' моряци, мощни
•.труженици въполето на стопанска България, които
. разнасятъ българския националенъ флагъ и сто
пански блага по знайни и незнайни брегове, за
слава на отечеството и честь на народа. Богъ да ги
прости!"
. Съболезнования- се поднесоха отъ армията,
отъ града, отъ организациите и дружествата и отъ
роднинйт-Б на починалите. Презъ това време хо-

Антоновъ, Д.ръ Н. — „За коноеамента". (Известия на Бургазската Търговеко-индусгриална камара, год. XIII,
брой 40 и последующитЪ, Бургазъ 1930 г.
А5СЬтеа-ВагНей — „Ьа уеп!е зиг 1ез БагйапеПез" Рапз 1929.
Рауо1, цена 30 франка.
Вегпеу, А. — „01е Ап{апве йег {пдепйаттспеп ЗееЬапйе!» ро1Шк\'51иН{;аг4 1929 (\У. КопШаттег, 42 стр., ц. 180 м.
\Уе$$аг. 0. — „Ьа рагИе пауа1"'(ьа Ви1§аге, УШ-ете апиее,
- № 1957, 5оНа, З.П.1930). '

рътъ пъеше „Въчная память", а просълзеното мно
зинство шепнъше: „Богъ да ти прости!" .
Пловдивъ, 3. II. 1930 г.
' А-въ
КОРАБОПЛАВАНЕТО МЕЖДУ ИТАЛИАНСКИТЪ
ПРИСТАНИЩА
Общо движение на стоките — вносъ и износъ
(въ милиони тонове)
Итал. знаме

Чуждо знаме

Всичко

1927 (11 месеца)
20,1
10,8
30,9
1928
„
20,5
11,7
32,1
1929
„
. 22,3
11,5 .
33,8.
Движение на пжтниците
Натоварени и разтоварени (въ хиляди)
1927 (11 месеца)
5,444.—
251.— . 5,565.—
1928
„
6,679.—
101.—
6,780.—
1929
„
7,788.—
101.—
7,889.—
- Разглеждайки горнигв данни и установявайки
съотношенията между 1928—1927 и 1929—1928 го
дини, може да се констатира, че общо разгледанъ
трафикътъ на стоки е ималъ едно увеличение за два
та разгледани периода подъ 4% и подъ 5%. Раз
глеждайки по отделно количеството на стокигЬ,
пренесени подъ италиянско и чуждо знамена се
вижда, че за първото има едно увеличение съ 2%
и съ 9% въ двата периода, докато тия подъ чуждо
знаме иматъ едно увеличение съ 8% за 1928 г. и
едно намаление съ 1 % за 1929 г.
При разглеждането транспорта на пжтници за
*СЖЩИГБ периоди се вижда, че презъ 1928 г. за
италиянското знаме се пада едно увеличение съ
23% и за 1929 г. съ 16%, докато това подъ чуждо
знаме за първия периодъ спада-съ 148.% и за вто
рия периодъ остава непроменено.
Общъ изводъ отъ горното е, че около 63%
отъ движението на стокитъ и 99% отъ движението
на пжтниците се обслужватъ отъ италиянското
знаме.
Голъмата разлика въ % между италиянското
и чуждо знамена за обслужване движението на
пжтницитъ се дължи на големото вжтрешно дви
жение (навигация), и обратно —не тръбва да се пре
небрегва факта, че италиянскитъ кораби, движейки
се между чуждите пристанища, обслужватъ тра
фика на стоки изключително чужди. Въпреки
това, тр-вбва да се признае, че високиятъ процентъ
на пжтници "се поддържа и даже - повишава, при •
все, че се наложи вследствие на различни конку
рентни причини едно ограничение на текущата еми
грация.
Италиянскиятъ търговски флотъ по отноше
ние на трафика на пжтници за днесъ не само, че е
въ пълна и достатъчна мощность, но отива все понапредъ, усъвършенствувайки се, за да може да се
държи достойно надъ всгжа очаквана чужда кон
куренция.
.
(Изъ„Сопеге с!е 1а 5ега").

Г

' ~ ( 1 "Р а з в итието на въпроса за морското разоржжа?пНе, & „ Н а р о д н а Отбрана, год. XI, брой 1472, София
10. I. 1930 г., стр. 4).
Ганчевъ, до — „АнглийскчгЬ флотски седмици" (в Огечество год. X, брой 450, София 7. XII. 1929 г., стр. 2).
' • е - — .•Морското разоржжаване" (в. Народна Огбрача,
год XI боой 1473. София 17. I. 1930 г., стр. 31
Огеепуооа, ТЬошаз, - „АШоиг йе 1а Соп{егепсе пауа! де Ьопйгех" (Ьа Викане УШ-ете аппее №1925, 5оПа 27.1.1930, п \)
'
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Сгееотгоой, ТЬопш. — Ье й&агтешеп! е4 1е ргоЬ1ете йа Рась
Нцие'. (Ьа Ви1раг1е. УШ-ете аппее, № 1954, 5о«а, 29.1.
1930, р. 1).
Г. С. — „Катастрофата съ нашия параходъ Варна" (сп.
Нива, грд. II, брой 14, София 31. I. 1930 г., стр. 4).
Доревъ Панчо — „Значението на Варна. Пристанище на
Добруджа и келеръ на Цариградъ" — Изъ турските
държавни архиви — (е. Зора, год. XI, брой 3163, Со
фия 20 I. 1930 г., стр. 2).
Огйоп, СашрЬеН — .Ьез пау1гез пту51е"г1еих" РаНз 1929 (Рауох,
320 страници, цена 18 франка).
Е. И-а — „На потъналите отъ парахода Варна" — Сти
хове — (в. Отечество, год, XII, брой 455, 18. I. 1930 г.,
стр. 2).
Е. А. — „Съперникъ" — Исторически разказъ — Ссп. Мор
ски Сговоръ, год. VII, брой 2, Варна II. 1930 г., стр. 11).
Иор. С-ки — „Съ аеропланъ до ПОЛЮСИТЕ" — Делото на
Бърдъ. Новия леденъ материкъ. Удивителните под
визи на полярните експедиции. Последните резултати
отъ «аучнитЬ изследвания. — (оп. Нива, год. II, брой 14,
София 31. I. 1930 г., стр. 5—10).
Ивановъ, Н. П. — „Какъ е станало потъването на 'Лузита«ия". — (сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 2, Варна
II. 1930 г., стр. 6).
Каменский, Проф. С. Т. — „Постройка судов". Часть I.
Одесса 1927 г. (Издание Одесского Политехническо™
Институтак Тираж 300 екз. 91 стр. съ 129 фиг.).
Каменский, Проф. С. Т. — „Постройка судов". Часть II и III.
Одесса 1928 г. (Издание Одесского Политехническото
Института. Тираж 400 екз. 270 стр. съ 217+57 фиг.).
Катастрофата съ параходъ „Варна" — Варненски окржженъ вестникъ, год. X, брой 28, Варна 20. I. 1930 ,г.,
стр. 1).
Карапетровъ, П. — „Непобедимата армада — Исторически
' разказъ — (сп. Нива, год.' II. брой 14, София 31. I.
1930 г.. стр. 14 и 15).
л
Сапепйег, Рго1. 0. — .Тпе 5*огу о{ Н. М..5. У1с1огу" Ьопдоп
1929 (АНап, цена 36 шилинга).
С1о1ге$ Е. 5. — ,5п!р\уау$ 4о тйе 5еа. Биг 1п1апс1 апй Соа5*а1
АУа1епуау5' Ьопсюл 1929. (ВаННеге, ТШааИ & Со, цена
20 шилинга.
Кжневъ, Б. —• „Самодействующи сигнални светила въ
услуга на корабоплаванието" (Списание на държав
ните железници и пристанища въ България, год. IV,
брой 7 я . 8 , София 1929 г.).
Конрадъ, Джозефъ — „Приказката" — Разказъ — Превела
Б. Бошнакова — (оп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 2,
Варна II. 1930 г., стр. 15).
Лулчева—Аврамова, Мара — „Суецкиятъ каналъ" (сп. Нива,
год. II, брой 12, София 17. I. 1930 г.. стр. 9).
1'&ЪоШ%е йи „Уаша" — (Ьа Ви1§аг1е, УШ-ете аппее № 1941
5оНа, 14.1.1930, р. 2). ~
1а СопКгепсе пата1е Ле Ьопйгез — (Ьа Ви^аНе, УШ-ете аппее,
№ 1949, 5о11а, 23.1.1930, р. 1).
Ьа сопКгепсе пауа1е ае Ьопс1ге (Ьа Ви1§аг1е, УШ-ете аппее,
№ 1949, 5о«а 23.1.1930, р. 1).
ЬосШпН, } . 0. — ,Е1гап#е Ас1уеп1иге8 о{ 1пе 5 е а \ Ьопдоп
1929 (АНап, цена 36 шилинга).
Марковъ, Д. -т- Горската конференция въ Лондонъ"
(в. Варненски новини, год. XIX, брой 1989 и др. Вар.ю,
януарий 1930 г., стр. 2).
Морската конференция — (в. Македония, год. IV, брой 981,
София 21. .1. 1930 г., стр. I).
М. — „Критика «а Галитюлската експедиция отъ бившия
британски аташе въ Царигоадъ" (в. Отечество, год. XII,
брой 456, София 25. I. 1930 г., стр. 4).
Мап?гаг п%, 0. ?. — „А В1ЪИо§гарпу о( ВгШзп Иауа1 Шз^огу".
Ьопсюп 1929. (КоиИео^е, 200 страници, цена 25 шилинга).
МагсМ$ — Ьа реепе йез а1§ие5 шаппез, йе$ ероп§е е1 йез согаих* Рапз 1929 (5оз. Ей. Оеог^. Мах. Со1. 138 страници
цена 15 франка).
МагсМг — „Ро155опз сГеаи аоисе е4 й'еаи за1ее. Раг!з 1929.
(сжщото книгоиздателство, 115 страници, цена 12 франка).
НайДеновъ, Н. Я. — „Още около потъването на параходъ
Варна" (в. Варненска поща, год. XIX, брой 1980—1983,
Варна I. 1930 г.).
Н, Д-ръ Ник. — „Около морската конференция" (в. Народна
Отбрана, год. XI, брой 1475, София 31. I. 1930 г., стр. 4).
Питане въ Народното събрание по катастрофата съ пара
хода Варна (в. Варненска поща, год. XVI, брой 4022,
Ваона 5. II. 1930 г., стр. 2).
Рг1ш1, 0. — »Ье разза^е йе$ пауйез йе. йиегге $оуМ'щиев а
*гауегз 1ез ВеггоНз" (Ьа Ви^аНе. УШ-ете аппее, № 1949,
5оЛа 23.1. 1930. р. 1-2).
Ракитинь, Ник. Вас. — „Черноморско лето" ^- Стихове —
София 1930 г. (Книгоиздателство „Акация", 80 стра
ници, цена 20 лева).
Сакжзовъ, Ив. — „Търговията на България съ Анкона въ
16. и 17 в*къ" (Известия на историческото д-во въ
София, книга IX, 1930 г.).

5р18шет8ку, ПоЬгу К. - М ™икпсе
пауа! а Ьоп<1ге« (Ьа
Ви^айе, УШ-ете аппее № 1948. 5оЯа 22. I. 1930, р. 1).
Сестини, Доминико — „Стари пжтувания презъ България'
— Пжтуване отъ Виена до Русе по Дунава, отъ тамъ
по суша въ Варна и отъ Варна до Цариградъ шо Черно
море въ 1780 година — (сп. Български туристъ, год,
XXII, кн, 1 и 2, София 1930 г.).
•
Славяновъ, Г. — „Нещастието съ парахода Варна (Спи
сание Морски Сговоръ, год. VII, брой 2, Варна II
1930 г., стр. 2).
С. Ч. — „Изъ отчета на Павликеноката детска морска ко
лония, устроена въ гр. Варна презъ 1929 г." (сп. Мор
ски сговоръ, год. VII, брой 2, Варна II. 1930 г., стр. 5),
Тейлоръ, проф. Г. — „Геологията на Антарктическия мате
рикъ" (сп. Нива, год. II, брой 14, София 31. I. 1930 г.,
^тп
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ТЬе А1г Ашша1 о! 1Ье ВгНмй Ешр1ге 1929. Уо1. I. Ьопйоп (Издание
на Оа1е & Ро1охп, 710 страници, цена 21 шилинга).
Терещенко, С. — „Емденъ" — Превелъ С. Н. И. — (сп. Мор
ски Сговоръ, год. VII, брой 2, Варна II. 1930 г., стр. 7).
Уредба и управление на Българските държавни железници
я .пристанища, споредъ новия законъ за финансовото
обособяване. — Пъленъ текстъ, на законопроекта —
(в. Търговско промишленъ гласъ; год. VI, брой 923,
София 11. IV. 1929 г., стр. 2 и 3).
Флотската конференция въ Лондонъ (в. Зора, год. XI,
брой 3164, София 22. I. 1930 г., стр. 1).
РаЬге, Кепе — .Ьез ^гапдез Н^пез йе ра^ие10I5 Когй-А41ап11Яие; 1а сопсигепсе еШге 1ез рауШопз «иг 1а гои1е Йе
Ке\у-1огк.* Раг15 1928 (ЕдШопз Р^егге Воззие! 168, р. 25 !г).
Хучтърпъ, С. — „Пресушаването «а Зюйдеръ Зее" (сп. При
рода, год. XXX. кн. 4. Со<Ьия, XII. 1929 г.. стр. 50--52).
Нй«е — ,Воо15Ьаи, РгакНзспег 5спНЬац« ВегНа 1929. (Уег1аг
У. Егпз! & 5опп, 394 стр. и 449 рисунки).
Нпйе' Воо18Ьап, РгакНзспег 8сЬШЬаи отъ А. Впх 07ег1аг V. Егпз4
шй 5опп, ВегНп 1929, $. 394 ипд 494 АЬЬ.
Ценна книга по въпросите за строежа на лодките,
моторните катери и ветроходните яхти, претърпяла вече
седемь «здания. Последното, седмото издание, излезло въ
1929 г. е значително преработено и допълнено.
Между чертежите за лодки съ механически двигагелъ
личатъ само моторните лодки, а отъ чертежите на греб
ните лодки еж оставени само тия. които понастоящемъ еж
задължителни въ Германия. Всичко старо, отживЪло и не
отговарящо на съвременните германски норми е изхвър
лено. Важно е да се отбележи сжщо, че новите германски
моторни лодки еж снабдени само съ леки дизелъ-мотори
и се строять съ огледъ да Иматъ 'подобрени ветроходни
качества.
с. Ч.
Шаровъ, Николай — „Милионите на Черния принцъ*
(в. Търговско промишленъ гласъ, год. VIII, брой 1149,
София 18. I. 1930 г., стр. 2).
*
ВЪЗДУПКЧГЬ ежегодникъ на Британската Империя за
1929 (Тпе А1г Аппиа1 о^ №е ВгИзп Ешр1ге 1929, Ьопйоп,
Оа1е & Ро1йеп, 710 страници, цена 21 шилинга).
Новоизлъзлиятъ за пръвъ пжть Въздушенъ ежегодникъ
на Брита!»ската империя за 1929 г. има 4 отдела, въ които
еж поместени 92 статии на видни въздухоплавателни дейци
въ Англия.
Въ ^първия отделъ — „Имперска авиация" — се раз
глежда стратегическата роля на авиацията, организацията й,
развитието й въ колониите и работата на Кралското въз
духоплавателно д-во отъ основаването му (1866 г.) до сега.
Въ втория отделъ — „Военна авиация" — се излага
деятелностьта на военната авиация въ Англия и колониите.
Въ третия отделъ — „Гражданска авиация" — еж да
дени сведения и статии за 'Развитието и деятелностьта на
цивилната авиация.
Въ четвъртия отделъ — „Британска въздушна промишленость' — се дава много 'и цененъ технически материалъ по отношение на английското въздухаплавание.
Въ края на книгата се даватъ множество справочни и
статистически данни.
с Ч.
• #

•

Строежъ на кораби отъ проф. С. Т. Каменский Часть
I, II и III. Одеса 1927—1928 г. (Издание на Одеския Поли
технически Институтъ. Литографирано издание съ общо
360 страници и 400 фигури и чертежи).
И трите части отъ книгата еж посветени на практи
ката при строежа на кораби. Въ първата часть се разглежда въпросътъ за обработването на листовото желЬзо
стоманата и дървения материалъ. Въ втората часть — поржчване и приемане на строителния материалъ; кратки
сведения за елингите и техниката при строежа Въ третата
часть — определяне линията на гребния валъ, приготвя
нето на гребния вннтъ (перка), спущането на корабете на
вода и дострояването имъ ВЪОХУ водата.
с , Ч.

ОСНОВАН А 1892

М а ! * оп ^Го п й * «

И Ига И11ФИН !1 ПИ И1111

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО

^^В^КТаСЕ 0'ЕТОРРЕ8 1*11КЕ Ь А1И

Телефони № 3 и 138.
10—3

мдгязинъ
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СИТЛ:
копринени „Прима" и XXX,
марка ДВЕ КОТВИ, брон
з о в и за борати, планз и х т е р и и грисмашини,

Д и р е т е табленигЪ и месингови

КРЕВАТИ
отъ р у с е н с к а т а

фабрика на

трансмисионни ости и каиши марка „Херкулесъ", шорупи за каиши и елеватори,
масленки, чукове воденичарски — марка

„КУМИНЪ" и „БЬОЛЕРЪ"
калофонъ, гресъ, цилиндрови и минерал
ни масла, азбесгь, клингерить, графитни
набивки и всички други мелничарски и
технически артикули.

СЪ ЕТИКЕТА НА.ФАБРИКАТП.

Пазете се отъ имитации.
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„КАОЛИН Ъ"

ФАБРИКА
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЪПИЯ И
ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ВАРНА

0

РУСЕ - С О Ф И Я
2—1

Телеграми: К А О Л И Н Ъ
Телефонъ № 425
1-1

БР. М. & АЛ. Д. МАРНННЬОВН
СЛИВЕНЪ
модерни платове, брашови сукна, шаяци,
аби,
навуща и жакардови о д е а л а ;

Ц В И Р Н О В А Н И
елеггнтни платове;
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М

Г

А

Р

Н

лодъ-^»

Кжща основана въ 1908 година за търговия сь
всички видове земледЪлческн уреди и машини.
Винаги на складъ и най-гохгЬмъ и з б о р ъ :

ФЯБРИКЯ ЗЯ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н И

К

Р. ХР. ЦОНЗЯРОВЪ
огь разни обикновени и тракторни1 плугове „ГЛ1ГДНЪ"
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „МКГХпЪ"
триори
»Х П Й Д V марка
„ОРЕЛЪ";
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки „ДИРИГЬ"

Ярмомелки „ДИРИНГЪ*;
трактори ,К Е Й С V и

И

луксозни платове.
Телегр. адресъ: МНРИНКЬОВИ * Телефонъ № 6.

.ДИРИНГЪ"

и много други машини и уоеди огь голЪмъ интересь
за в с в к о м о д е р н о земледълско
стопанство.

!0—3

Носнфъ Едуврдъ Риглеръ Врвтя Тенегя-Взрва
склядъ

склядъ

с ь разни книжни стоки * канцеларски
и училищни потребности въ гр. Р у с е

КОЛОНИАЛЪ * ЖЕЛВЗЛРИЯ
ДЖАМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.

Фабрика въ Будапеща

Телеграфически адресъ: ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.

1—1

н„МЕТЕОК"и
ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални автомобилни,
тракторни, ту рбинни и т р а н с ф о р м а т о р н и .
Вазелини и гресове. Индустриални и технически масла.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЯЙ-ХУБЯВИ КЯЧЕСТВЯ
ТЪРСЕТЕ НЯ УМЕРЕНИ ЦЕНИ И ИЗНОСНИ
УСЛОВИЯ ПРИ ЕДИНСТВЕНИТЕ ВНОСИТЕЛИ:

СТЕФЯНЪ КИРЧЕВЪ и Со, БУРГДСЪ
КОМЯНДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми : Кирчевъ

Телефонъ № 101
10-8

Андрей Ивановъ & Синове
В Н О С Ъ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. С Т О К И

10—3

ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ & СИНЪ
ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ

ДОСТАВЧИЦИ

Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

Цени конкурентни
10-3

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Яко желаете да имате единъ хубавъ албумъ
сь Ю О най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбръжие, обърнете се на адресъ:

Фото »ЕТЮДЪ«
Ф

10—6

ломъ

НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНА

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага сь киноапарагь и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
1С—3

С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е : О Ялиса Мюлеръ Нойдорфъ. — Оь Българския Народенъ Морски Сговоръ по крайбр-Ь: жието на Черно море. 2) Г. Славяновъ — Засилването на руския черноморски флотъ.
3) Д-ръ П. Д. Скорчевъ. — Лртезианскиять кладенецъ при спирка Разделна д о Девненското езеро. 4) Г.
Пецовъ. — Лондонската конференция за защита на човешкия животъ по море. 5). Д-ръ Ял. Недвлковъ. —
Французската Ривиера. 6) Г. С. — Пристанището на Полша — Гдингенъ. 7) Сава Н. Ивановъ. — Примъри
отъ английска доблесть презъ време на световната война. 8) Бойно плаване съ подводникъ.,9) Х)фициаленъ отд-влъ; 10) Морски новини; 11) Морски книгописъ.

С Е Д М И Ч Н О С П И С А Н И Е З А КУЛТУРА, Х У Д О Ж Е С Т В О , Л И Т Е Р А Т У Р А И, Н А У К А .
Одобрено и препоржчачо отъ М-вото на Просветата съ окржжно № 3 ; 07 отъ П февруарий 1929 г. и отъ Върховния
читалищенъ съюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноеиврий1928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.

НИВЯ е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържа ние,-въ което участвуватъ като сътрудници първи наши пасатели, професори, публицисти и професионалисти въобластьта
на своята материя.
НИВЯ застжпва всички ОТДЕЛИ обективно, достжпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени ОТДБЛИГБ'. астрономия, авиатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология, палеонто
логия, земледвлие, стопанство, нови открития, описания на дивни и далечни страни, литература, ху
дожество, театъръ, кино, спортъ и всички най-нови събития на деня — придружени съ снимки, кар
тини, скици и карикатури.
Списанието, което излиза И година и завършва скоро своето първо полугодие, се радва на
подкрепа въ обществото, а ПОЯВИЛИТЕ се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се налага, за да стане необходимо за ВСБКО семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЯ, която излиза редовно вейка седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — голъма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за вевка домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачигБ, заплащатъ всека книжка
по 5 лева.
А ето облагитв на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати:
„Нива" годишно дава по нъколко ценни премии въ произведения на наши автори, най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани ал
буми, атлази, алманаси и пр.
Втората година „Нива" продължава да дайа на всички свои новозаписали се абонати след
ните безплатни премии:
„Еленово Царство" — драматическа легенда отъ талантливия български писатель Георги
Райчевъ, издадена най-луксозно съ цветни илюстрации отъ проф. Ст. Баджевъ, която отд-Ьлно за неабонати струва 50 лева.
Географска картинна карта на България отъ известния картографъ Д. Пакчевъ одобрена
отъ Министерството на народното просвещение съ № 489 отъ 31. I. 1924 г.
'
Третата премия — за второто полугодие.
Тритъ премии, които струватъ около 150 лева, правятъ списанието „Нива" за неговите або-1
нати действително най-евтиното у насъ.
!
Записванията на сп. „Нива", съ получаване веднага на първите две излезли вече поемии
I
н
продължава.
'
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за II годишнина на „Нива" за 6 месени
— 100 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВЯ", София.

»

Редакцията и администрацията на „Нива" се пом-вщаватъ на ул. Графъ
Игнатиевъ 11 Г П А „ „
н т
Телефонъ 3655.
'
™.иевъ и , и>фия.

