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Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И З А В Я Р К И .

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голЪма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т ъ п р е ж д и отъ ч у ж д и т - к
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Приласкай ме синьокоса ширъ
въ бурята на твойта необятность,
приласкай ме въ твоя кждравъ миръ,
въ трепета на вечната ти младость!

Целува теменужна вечерь
превити въ мрака планини,
вълна подиръ вълна далече
руши се! — стене! — и звъни. . .

Въ твоитъ очи, о синя степъ,
се преплита смътната тревога
на моряка смълъ, подгоненъ въ тебъ —
въ пламъка на твойта буря строга I

Роденъ въ неволята на днитъ
въ морето ще го видишъ пакъ —
въ борба съ тегла, въ борба.съ вълнитв,
въ борба съ живота си недрагъ!

Зная твоя неизмененъ химнъ,
дето иде отъ бездънни бездни,
азъ съмъ твоя неразуменъ синъ,
въренъ синъ на кждритЪ ти звездни.

Водата въ своя пббъгъ въченъ
до лудость лодката люлей,
съ припъвъ за пжтя му предвъченъ,
по който черна мжка п в й ! . . .

Въ шемета на твоя праздникъ — день,
азъ обикнахъ синята безбръжность,
въ твоя погледъ гръе моя блЪнъ,
въ моитъ очи пжкъ — твойта въчность !

Сждба рибарска! . . . Да лудува,
да п^е въ радость и беди,
и златни риби да сънува, —
въ сънь златни риби да следи! . . .

Въ твоите бездънни глъбини
вековете падатъ уморени,
съ въкове еж твойтъ ширини
накипъли в^чно неизменни. . .

— Хей,
е билъ
морето
и менъ

Приласкай ме синьокоса ширъ
въ бурята на твойта необятность,
приласкай ме въ твоя кждравъ миръ,
въ трепета на въчната ти младость!

Ще пъе той надъ
(о, колко често е
ще пъе въ своята
ще п^е въ своята

нъвга старъ рибаръ баща ми
край тия бръгове,
бурно ме подмами —
морето ме зове! . . .
свойта мжка,
безъ ловъ!),
разлжка,
любовь! . . .
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Капитанъ 11 р. о. з. Сава Н. Ивановъ.
Началникъ на Морското Училище.

ПЕТДЕСЕТЬ ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НН МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ.
Бившето Морско Машинно Училище, което
преди две години се преименова въ Морско Учи
лище, презъ месецъ августъ т. г. ще отпразднува
въ Варна своето 50 годишно съществуване.
Началото на Мррското Училище е турено
презъ месецъ януарий 1881 година въ люлката на
българския флотъ — Русе, кждето две години порано останалитв на служба у насъ следъ освобож
дението руски морски офицери туриха началото
на морското д^ло въ България. Отначало Морско
то Училище е съществувало като „Унтерофицерска школа" за машинисти, кърмчии, артиперисти
и миньори. Подъ такава или подобна форма то е
просъществувало до 1903 год., когато оформява
окончателно физиономията си като чисто морско
техническо училище, премества се въ Варна и се
преименова въ Машинно Училище. До 1904 година
на свършилитБ Машинното Училище въ Варна не
имъ се признава завършено средно техническо
образование. Едвзмъ презъ 1904 година Морското
Училище съ законъ се признава за Сръдно техни
ческо учебно заведение, обхващайки випускитъ отъ
1900 година. Отъ тази дата Машинното Училище
стъпва на здрави основи, разширява и подобрява
програмата си и става наистина най-мощниятъ разсадникъ на българската техника. Въ него постжпватъ младежи завършили четвърти и по-горенъ
класъ отъ гимназията. Пълниятъ му курсъ е средно
шесть години — три години теоритически занятия
и три години задължителна практика въ частитъ
и корабигв на Флота. Отъ свършилитъ пълниятъ
курсъ на Машинното Училище всъка година само
двама-трима оставзтъ на служба въ Флота като,
помощникъ-механици, които въ последствие авансиратъ и заематъ службитъ механикъ III класъ,
механикъ II класъ и механикъ I класъ; останалите
възпитаници отъ всъки випускъ — сръдно годиш
но 20 души — намиратъ добри мъста въ заражда
щата се българска индустрия или откриватъ свои
частни технически предприятия, а една малка часть
отъ тъхъ почти ежегодно заминава за странство
за да продължи образованието си и получи висша
техническа подготовка. ИЗЛБЗЛИГБ отъ Машинното
Училище при Флота техници, се предпочитатъ отъ
индустриалците предъ излезлите отъ други тех
нически училища въ страната младежи, защото освенъ че с ъ подготвени солидно теоритически и
практически, но и с ъ отлично дисциплинирани а
знае се, че дисциплината играе голъма роля въ
обслужването и напредъка на индустриалните и
техническите предприятия.
На 9 януарий 1906 година Машинното Учи
лище отпразднува скромно 25 годишнината отъ
основаването му.
Презъ време на балканската война занятията
въ Машинното Училище се преустановяватъ за да
се подновятъ наново следъ войната. Презъ вр=ме
на световната война, когато началникъ на флота е
билъ полковникъ Кирковъ Машинното Училище
се реорганизира и поставя на още по-здрави осно
ви за да може да се избиратъ изъ неговите въз
питаници и изпращатъ въ странство за следване на
Висши морски училища съ огледъ да се задоволятъ нуждите на Флота отъ началнически офиЦ РСКИ ЪСтавъ с а
|
м
Т 0 Т Ъ Я ^ д а т а на възпитаници
т е на Машинното Училище. Презъ 1917 година се

устройва специаленъ допълнителенъ курсъ по военно-морскитъ науки за всички бивши възпитаници
на Машинното Училище начиная отъ 1931 год., а
презъ февруарий 1918 година завършилитъ този
курсъ възпитаници се произвеждатъ въ запасни
технически офицери. Отъ този моментъ, благода
рение настойчивостьта, труда и предвижданията на
тогавашния началникъ на флота полковникъ Кир
ковъ, положението на техницит-Б въ Флота се ста
билизира. Машинното Училище има ясна и опре
делена цель, а завършилите го възпитаници —
ясни и опредълени права и положение. Началото
на 1918 година е най-свътлия периодъ отъ живота
на Машинното Училище.
Но, настъпвз нещастниятъ за насъ край на
свътовната война. Флота подпада подъ ударитъ на
Ньойския договоръ — разформира се като военна
организация и загдно съ него Машинно Училище
престава да съществува като морско-военно учебно
заведение. Машинното Училища преминава въ Ми
нистерството на търговията, промишпенностьта и
труда, а въ последствие въ Министерството на желъзницитъ, пощитъ и телеграфитъ.
Следъ войната Машинното Училище се именова вече Морско Машинно Училище; пълниятъ
му курсъ е пакъ шетгодишанъ — три години тео
рия и три години практика въ поделенията на мор
ските части — Морска полицейска служба, Дунав
ска полицейска служба и Морска учебна часть.
Независимо отъ това ученицитъ практиканти се из
пращатъ на практика въ корабигв отъ Българското
търговско параходно дружество, желъзопжтнигв
депа, мина Перникъ и пр. Цельта на училището е
да задоволи нуждитъ на морскитъ части съ команденъ и ръководенъ технически персоналъ и да
създаде опитни и дисциплинирани техници съ сред
но техническо образование, които пъкъ за да задоволятъ нуждитъ на разширяващата се българска
индустрия.
Въ България, обаче, се чувствува нуждата отъ
постоянанъ еднороденъ корабоначалнически съставъ. Погледите на всички еж обърнати къмъ Мор
ското машинно училище, като най-подходяще мъсто
за обучение и възпитание на този до сега по раз
лични начини и въ различни страни обучаванъ
персоналъ. Замисля се реорганизирането на учили
щето за да удовлетвори и тази нужда на България.
Съ законъ отъ 1929 година Морското машин
но училище се преименова въ Морско Училище.
Назначението на училището е да подготвя техни
ци и мореходци за корабоплаването, бр-вговитЪ
служби на същото и морското въздухоплаване.
Завършилите п ъ л н и я к у р с ъ на училището се
освобождаватъ отъ т р у д о в а п о в и н н о с т ъ и
не плащатъ воененъ данъкъ; на тъхъ се издаватъ
зр-влостни свидетелства за завършено сръдно тех
ническо или съответно средно мореходно образо
вание. Пълната издръжка и обучение на ученицитъ
(храна, облекло, пансионъ, пособия и пр.) е отъ
държавата. Учениците плащатъ при постъпването
си встъпителни такси, а презъ течение на тритъ
теоритически години още и годишни такси, всички
опред-вляни ежегодно отъ Министра на железни
ците, пощитъ и телеграфитъ; отъ такситъ се об
разува училищенъ фондъ за набавяне на учебни
помагала и за други образователни нужди, съглас-
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Морско училище: 1. Външенъ видъ; 2. Спално помъщение; 3. Преподавателска стая; 4. Кабинетъ на началника на учи
лището ; 5. Класна стая; 6. Столова; 7 и 8 физическа подготовка.
Фото „Етюдъ* на К. Л. Терзилюевъ — Варна 1931 г.
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Морско училище: 1. Машингнъ кабинетъ: 2 Чергаленъ салонъ; 3. Практическа работа въ ковачницата на учебната рабо
тилница ; 4. Практическа работа въ шльосерната,
Фсто .Етюдъ* на К. Н. Терзи:тоевъ— Варна, 1931 г.

но правилника на училището. Организацията, про
грамите и вжтрешниятъ редъ въ училището, усло
вията за приемането на ученицитъ и пр. се уреждатъ отъ правилникъ, утвърденъ съ Царски укззъ.
Цълиятъ учебенъ, възпитателски и другъ сл/жабенъ персоналъ на училището и броя на учениците,
се определя ежегодно отъ държавния бюджетъ.
На тия начала сжществуаа днесъ Морското
Училище, за сега само съ единъ отдълъ — техни
чески. Тръбва да се надаваме, обач;, чг слгдъ като
бжде окончателно изрзботенъ и угвърдгнъ предвидениятъ отъ закона правилникъ, ща сг открие
въ близко бждещг и вториятъ отдълъ отъ Мор
ското училище — мореплавателниятъ. Тогава учи
лището ще отговаря напълно на и.мгго си — Мор
ско училище — и съ своитъ два отдъла — мореплавателенъ и технически — щг можа да задово
лява ежегодно напълно нуждите нз България отъ
еднороденъ корабоначалнически и морско-технически персоналъ съ сръдно образование.
Презъ своето 53 годишно еж цествуване отъ
Морското Училище еж излвзли около 1003 души
добре обучени,и дисциплинирани техници. Следо
вателно то е давало специално за флота и изобщо
за техниката въ Българии ежегодно средно по 20
души техници. Заслугитв на Морското Училище
къмъ флота еж много голвми. Неговитв възпита
ници еж обслужвали технически българския флотъ
и неговитъ възпитаници — особено напосладъкъ
— еж ржководили техническитв служби въ флота,

пъкъ и сега продължавате да ржчоводятъ техни
ческитъ служби въ наследилитв йбенния флотъ
морски части — Морска полицейската служба, Ду
навска полицейска служба и Морската учебна часть.
СМБЛО може да сз каже, че качто състава на бившиятъ нашъ воененъ флотъ, така и състава на сегашнитв морско-полицейски части — въ продъл
жение на 59 години — е билъ попълванъ въ размвръ около х1ь само отъ възпитаници на Морското
Училище.
Морското Училище, обаче, има и много го
лвми заслуги къмъ българската техника изобщо.
Отъ свършилитв училището само двама-трима го
дишно еж оставали въ флота, а останалитв еж
отивали да отдадътъ знанията, опита и работата си
въ индустриалните и технически предприятия въ
страната. Тв еж едни отъ първитв технически пи
онери въ България; тъ еж и едни отъ първитв
учители на сегашнитв български техници. За да
дацемъ само една бегла картина за заслугитв на
Морското Училище къмъ техническия животъ на
младото ни Отечество, ний ще превздемъ следнята
кратка статистика, отнасяща се къмъ нзчалото на
войната въ 1915 година.
Отъ 149 възпитаника на Морското Училище
свършили презъ времето оть 1934 до 1915. година,
т. е. въ продължение на 10 години:
4 души еж останали въ флота;
5 души еж станали собственници на фабрики и
техници въ т ъ х ъ ;
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9 души еж станали механици въ Българското
търговско параходно дружество;
10 души еж станали началници на бюра по мер
ките и теглилките и ревизори по парните
котли;
14 души еж се отдали на частни технически пред
приятия и търговия ;
22 души еж станали машинни монтьори и тех
ници въ живота ;
28 души еж станали техници въ пристанищните
управления, въ пощите и телеграфите, въ
банките, въ мината „Перникъ," въ елек
трическите централи Варна и Русе, въ ра
диотелеграфната станция въ София и др.
40 души еж постжпили на служба въ Българ
ските държавни железници;
5 души еж станали учители въ средните техни
чески училища въ София и Габрово ; '
3 души еж били студенти по инженерство и
9 души еж завършили и станали дипломирани
машинни и електротехнични инженери.
Възпитаниците на Морското Училище никжде
не еж се посрамили. Събраните за случая сведе
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ния потвърждаватъ, че Морското Училище е дало
на България най-добрите, най-подготвените и найдисциплинираните техници.
Петдесеть годишниятъ юбилей на Морското
Училище ще се отпразднува презъ месецъ августъ
т. г. (точната дата още не е фиксирана) въ Варна.
Освенъ съответниятъ церимониалъ за случая въ
деня на юбилея ще се открие изложба, която на
гледно да илюстрира както живота, дейностьта и
развитието на училището, така и участието и
заслугите му къмъ флота и българската техника.
Къмъ деня на юбилея ще бжде издаденъ и специаленъ илюстрованъ юбилеенъ сборникъ, въ който
ще бжде отпечатанъ подробенъ официаленъ отчетъ за 50 годишната дейность на училището и
спомени отъ началници, възпитатели, преподавате
ли и възпитаници на училището, които въ послед
ствие да послужатъ за написване една пълна и
точна история .за създаването и развитието на
флота и неговата най-скжпа рожба — Морското
Училище.
Варна, 24. IV. 1931 г.

Сава Н. Ивановъ.

ЧЕРНОМОРСКИЯ ФЛОТЪ.
(Тпе В1аск 5еа Р1еег).
Подъ това заглавие английското военно-морско списание Иауа1 апс1 МШтлгу Кесога" въ броя си
отъ 1 априлъ 1931 г., на първа страница, пише след
ното:
Договора, който току-що бе подписанъ меж
ду Русия и Турция и по силата на който двете стра
ни-се задължаватъ да не увеличаватъ своите мор
ски сили въ вжтрешните морета безъ едно шест
месечно взаимно предизвестие, като че ли не съ
буди големъ интересъ въ тази страна (Велико Бри
тания). Но може да се окаже какво тоя договоръ
да крие въ себе си едно такова значение, което не
се подозира. Днешния руски черноморски флотъ
не може да се счита за една страшна сила; но той
би могълъ да бжде доста досаденъ при благосклон
ния неутралитетъ на Турция, която би му осигурила
свободното минаване презъ Дарданелите. Ние немаме точни сведения относително Съветските мор
ски сили въ вжтрешните морета; но, отъ значение
е да припомнимъ, че преди една година беха прех
върлени отъ Балтийско море въ Черно море неколко военни кораби, при което б е съобщено, че
ще последва прехвърлянето и на други. Отъ тогава
очевидно настана промена въ чувствата на Ангора,
на която (промена) се дължатъ вероятно и напра
вените преди време отъ турска страна — предъ ан
глийското празителство постжпки въ смисълъ какво
честите посещения, правени на турските острови въ
Егейското море отъ английския Средиземноморски
флотъ, не бива да продължаватъ по-вече, защото
английските военни кораби немали правото да третиратъ тези острови като морски бази.
Некогашната английска голема търговия

съ

Черното море е спаднала днесъ до едни твърде
скромни размери. Ето защо, Съветската морска по
литика въ това море не засяга преко английските
интереси. Реалното значение на този руско-турски
договоръ требва да се търси въ забележителното
помирение на традиционния политически антагонизмь. На Русия и на Турция Англия е свичнала
да гледа като на едни наследствени врагове; въ
факта се намираше резонъ за нашето задоволство
докато Турция стоеше като една преграда срещу
руския стремежъ да излезе отъ Черно море въ
Средиземно море. У насъ не произведоха страхот
ни впечатления съобщенията относно руските при
готовления за световна война въ недалечно бждаще;
но съвършено ясно е, че съветските намерения не
еж миролюбиви. За щастие, руската морска сила е
отъ смесенъ, дезорганизиранъ и безнадежно недисциплиниранъ характеръ и ние (Англия) не й об
ръщаме сериозно внимание. Турската морска сила
е сжщо пъстра и твърде много малка. Обаче безопасностьта на открития пжть къмъ Суецския каналъ
е въпросъ отъ такава жизнена важность за насъ,
че ние не можемъ да гледаме съ лекота на единъ
политически развой, който би могълъ да застраши
тази безопасность.
Руско-турския договоръ, за който е въпросъ»
идва въ сгкщность на време да ни напомни, че до
като нашите министри ликуватъ отъ постигнатото
съ техните усилия помирение между двете големи
Средиземноморски сили—Франция и Италия—сжществувзтъ други фактори въ Средиземното море,
които се нуждаятъ отъ наблюдателно око.
Варна, 24. IV. 1931.

Превель Д. Марковъ
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Изъ живота па лЪтната морска колония на Сливненския кгшнъ отъ Б. Н. М С. — Ма разходка изъ р^ка Велика

(при Яхтополъ) 7. VIII. 1330 г.
Ст. Н. Шишковъ

БЙЛЪ ЛИ Е БЪЛГЯРИНЪТЪ МОРЯКЪ И МОЖЕ ЛИ ДЯ БЖДЕ ТЯКЪВЪ.
Още отъ първигв далечни времена славянитъ
и българитъ еж се сраснали съ оралото въ полето
и овчарския жезълъ въ планинитъ и отъ тамъ се
е създала легендата, че славяно-българинътъ не
обича морето, не умъе да се ползува отъ гол%мигв
му и всестранни блага, отбягва отъ него, а отъ
тамъ и заключението:
Българинътъ не е морякъ и не може да бжде
такъвъ.
А българската пословица: „На дърво безъ коренъ не се качвай" като че ли потвърдява споме
натата легенда.
Това е една голяма неистина, плодъ на нео
правдана съ нищо заблуда.
Несъстоятелностьта на тая невярна мисъль,
която често пжти се чува и отъ устата на наши
книжовници, инакъ съ заслуги къмъ народа съ
своитъ трудове, е очевидна.
Разбира се, че требва да потърсимъ помощьта
най-напредъ на историята, за да се види колко е
невърно това разпостранено у насъ мнение, заблу
дата която внася то въ народа ни и пакостните
последствия отъ тая заблуда.
Знае се, че праисторическите жилища на на
шитъ прадеди еж били големите руски степи,
които се простиратъ между Уралските планини,
Карпатите, Каспийското, Черно и Язовско морета
и по теченията на голъмитъ плавателни и изобилни

съ риба руски ръки въ тая обширна страна. Мо
ретата и ръкитъ въ тая область на днешната руска
земя какво еж вложили въ първобитния животъ
и мирогледъ на праславянитъ и прабългарите въ
онова далечно минало — това е покрито съ гжетъ
непроницаемъ мракъ, за който опити за проучване
е имало и продължава да има, но тъ еж съ много
слаби резултати. Едно обаче е установено отъ старитъ лътописци, че варвари — пирати еж кръсто
свали Черно море и Дунава и еж вършили грабежи.
Т Б еж идвали отъ севернитъ бръгове на Черно
море и между т%зи пирати безспорно е имало сла
вяни и волжеки българи. Следователно, морячеството е било известно и умъло практикувано още
отъ нашитъ най-стари прадъди.
Преди идването на славянитъ, а следъ тъхъ и
на българитъ въ Балканския полоустровъ, последниятъ е билъ населенъ отъ тракийцитъ, които еж
имали не малко бележита своя култура, отъ която
много нъщо еж заели и старитъ гърци. Историцитъ
казватъ, че тракийцитъ еж държали първенство и
надъ моретата: Черно, Мраморно, Бъло и Адриа
тическо и това е било още преди гръцко-персийСКИТБ войни.

ТракийцитЪ си служили съ първобитнигЬ
лодки-еднодръвки, които гърците именували моноскили, а у нашитъ прадеди славяно-българигЬ
се казвали корабни, име и днесъ запазено въ Ка-
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валско, за което по-нататъкъ ще се каже нещо.
Тракийските крйдунавски племена тоже еж си слу
жили съ лодки — чунове, които постепенно усъвър
шенствували на по-големи ладии и съ такива тър
гували главно по долното течение на Дунава и
устието му. Сжщото е ставало и съ тракийците
покрай големите р-вки въ полуострова: Марица,
Струма, Вардаръ и др.
Знатниятъ историкъ Момсенъ дори намира, че
подъ римското господство Тракия е дала най-гол1змъ
екипажъ моряци за римскиятъ флотъ, а така също
и войници конници за римските легиони.
Херодотъ и др. древни историци говорятъ за
наколнит"Б селища на туземците изъ долината на
Струма и езерата Тахино, Бутково, Охридско и др.
Напоследъкъ и нашити архиолози Кацаровъ, Мушмовъ и др. изнесоха доста данни и осветления по
гоя езеренъ и р-вченъ животъ изъ полуострова.
Това ни сочи още по-широко съжителство на ту
земците въ далечното минало съ водните стихии.
Славяните идватъ отъ руските степи презъ
IV и V векове, а въ VI В-БКЪ Т ^ - С Ж вече пълния,
и народностно, и икономически господарь на Бал
канския полуостровъ по всичкото му ширине на
югъ чакъ до Спарта и островите. Сириецътъ Иоанъ
Ефески въ 581 година (сл. Христа) се оплаква, че
проклетиятъ славянски народъ потегли и нахлу по
цялата Елада и въ околностите на Солунъ.
Та славянскиятъ езикъ се е говорилъ около
Ятина чакъ и презъ XIV векъ.
Славяните влизатъ въ близки съприкосновения
съ голъмата римска Култура и съ живота и строя
на Византийската империя и морячеството въ нея,
постепенно възприематъ християнството и засилватъ
малочислекото и изложено на изчезване гръцко
племе, което се спасява отъ окончателна гибель
благодарение само на писменностьта си и езика си
и най-после чрезъ християнството, обърнато отъ
Византия на политически агентъ и сила на елнизма.
Първите основи на морячеството у старите
славяни намиратъ благоприятни условия въ новото
имъ отечество — Балкански полуостровъ, обкржженъ отъ трите си страни съ морета, а вжтрешностьта му кръстосана съ множество ръки и езера.
Византийскитъ историци, макаръ и не толкова без
пристрастни, даватъ доста сведения за живота на
балканските славяни по море отъ оная епоха въ
средневековието.
Презъ VII векъ идватъ и българите тоже изъ
руските степи, сливатъ се съ славянските племена
на полуострова и образуватъ пълното народностно
цело — Български народъ.
Преминаването на нашите прадеди презъ Ду
нава и справянето имъ съ неговите възпети въ бъл
гарските народни десни тихи бели води е единъ
отъ първите етапи на българското морячество.
Знакомството имъ съ морето спомага не само
да си образуватъ първото самостоятелно, незави
симо и свободно политическо господарство — Бъл
гарско Царство—въ жгъла между Дунава и Черно
море, но и да го запазятъ повече отъ 3 века не
уязвимо отъ Византийскиятъ флотъ.
Славяните не' само въ другите части на по
луострова, но и тези които далечъ на югъ въ Пелопонесъ се настанили, еж вземали участие и въ
самия вжтрешенъ политически и общественъ жи
вотъ на Византия и византийските императори често
пжти влизали въ разни компромиси съ техъ и техните главатари, съ помощьта на които можели да
запазятъ престола си и сжществуването на импе
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рията. Съюзничеството на балканските славяни че
сто пжти еж търсили и азиатските народи.
Славянските племена Рухнини, Драговичи, Сагудати и др. които се настанили по бреговете на
Бело море, почти станали напълно господари на
морето и умело се справяли съ вълните му. Единъ
византийски историкъ казва, че т е усвоили рим
ското мореплавателство и били отлични моряци.
За техното мореплавателно изкуство се даватъ
доста сведения и въ житието на св. Димитрий
Солунски.
Съ своите моноксили — корабки крайбрежни
те на Бело море славяни нападали често пжти ос
тровите чакъ до Кипъръ, минавали Дарданелите
и стигали чакъ до Цариградъ.
Така: презъ 588—589 и 609 год. славяните
отъ крайбрежието на Бело море нападали Солунъ
и по сухо, и по море.
Презъ 622 г. славяните отъ земите на днешна
стара Гърция нападали островите въ Средиземно
море чакъ до островъ Кипъръ за грабежъ.
Презъ 626 год. сжщите славянски племена
съ своята флотилия взели участие въ прочутата
тогава обсада на Цариградъ, и то като съюзници
на персите и аварите.
Презъ 689 г. славянските племена Рухнини и
Сагудати нападнали въ морето натоварените съ
жито и отиващи за Цариградъ кораби и стигнали
до самата столица на Византия.
Презъ 717 год. свалениятъ Византийски императоръ Днастасий II, който билъ заточенъ въ единъ
солунски монастиръ, устроилъ нова революция въ
Византия, за да си вземе престола. Съ войската си,
въ която имало и много славяни, той потеглилъ за
Цариградъ и стигналъ до Ереклйя въ Мраморно
море. Славяните тогава отъ Солунъ возили съ себе
си и големо число лодки — еднодръвки, каквито
сами си правили.
Презъ VIII векъ (766—768 год.) македонските
и тесапийските славяни върлували и правили гра
бежи по целото Беломорие и островите му.. Императоръ Константинъ V се споразумелъ съ сла
вянските князе и изкупилъ срещу 2500 ката ко
принени дрехи пленените гърци, които били за
държани въ островите Имбросъ, Тенедосъ и Тасосъ.
Презъ X векъ (978—980 год.) Самуилъ опустошилъ Беломорските крайбрежия. Сжщото направилъ и Калоянъ презъ 1198—1200 год. поради
вероломството на гърците.
Но мореплавателството на славянобългарите
не се е ограничавало само по морето. Нашите
деди умело се ползували и отъ реките, а особено
отъ Дунава.
Така: презъ царуването на Омортага българ
ски войски на два пжти (827—828 год.) били пра
щани съ лодки по Дунава и по р. Драва чакъ въ
Горна Панония, кждето тогава достигнала и се
стремяла къмъ изтокъ Франкската държава.
Областьта Сремъ и Седмиградско тогава ос
тавали въ пределите на Българското Царство и
съ това се осигурявала важната българска крепость Сингидунумъ, наречена отъ тогава напосле
Белградъ (днешната сръбска столица), като се закржглявала съ това и северо-западната българска
граница.
Царь Симеонъ въ похода си презъ 920 г. въ
Тесалия си е служилъ съ лодки по реките и мо
рето. Та и корабостроителството презъ Симеоново
царуване требва да е било силно развито въ
България.

СТРЯНИЦД 8

= МОРСКИ СГОВОРЪ:

Презъ времето на Царь Иванъ Ясенъ II тър
говията на .обширната българска държава достиг
нала най-големия си разцв-втъ. За това много по
магали свободните открити пристанища на Черно,
Бело и Адриатическо морета, до бръговетъ на
които опирали границите на България и на бъл
гарското племе. Корабите на малки и големи то
гава западни държави се спирали по всички бъл
гарски пристанища, и българските произведения
и стоки се изнасяли чрезъ гвхъ. Българските вина
еж ценяли тогава по-високо и отъ прочутите ки
пърски такива.
,
Тая оживена търговия при мирното, силно и
: благодатно Ясеново царуване засилили и Н-БКОИ
крайморски градове и крепости, които впоследст
вие презъ ц-влъ единъ вЪкъ играли голяма роля
като знатни и мощни български пристанища. Следъ
прочутата битка при Клокотница политическото и
търговско-икономическо състояние не само на Бъл
гария, но и на ц^лия Балкански полуостровъ ко
ренно се изменило.
Стремежътъ на българските царе и презъ 1-то
и презъ П-то български царства е билъ винаги насоченъ къмъ моретата на полуострова, до които
опирало българското племе съ своите заселища.
Само въ допирането на държавните граници въ
морето българските царе еж виждали сигурностьта
на държавата и трайното сжществуване и мирно
културно развитие на народа. Многократните по
ходи, войни и нападения къмъ Цариградъ, Солунъ
и Драчъ еж имали за цель преди всичко да се
прекженатъ пречките, които тъзи три главни при
станища на свободните морски пжтища еж пра
вили срещу правилното и мирно политико-стопанско развитие на българското племе и неговата независимость и свобода.
И Следъ изгубването на своята държава и
свобода презъ XIV и попадането ни подъ веков
ното тежко политическо робство подъ турците и
духовно подъ финариотит-в, българинътъ е поддържалъ връзки съ морето и не е откжевалъ обще
нието си съ морските простори, бури и вълни.
Само нъколко факти ще посочимъ въ подтвърждение на това:
1. Адмиралътъ на турскиятъ флотъ, който е
обсаждалъ Цариградъ при превземането му презъ
1452 година, е билъ българинъ потурнакъ на име
Балтоолу.
2. При този интересенъ фактъ не може да
се мисли, че българи моряци и впоследствие не
еж лиепвали отъ турския флотъ. Въ една българска
народна песень, която и днесъ се пЪе, и отъ бъл
гарите, и отъ помаците въ Родопите, се споменава
какъ е билъ превзетъ островъ Малта отъ турците
съ моряци преоблечени въ християнски дрехи подъ
видъ на поклонници отъ св. Гора и то, когато
малтенци празднували Великдень и хорото имъ во
дела българката Милчица Тузбашиева. Характерни
еж два елемента въ тая пъсень, а именно: а) сла
вянско население въ тоя далеченъ Средиземно
морски островъ и б) при превземането му еж уча
ствували и българи моряци въ турския флотъ.
3. Та и въ много други песни изъ всички
български земи се споменава и възпъва морето
разни походи по него, търговия, нещастия и др'
подобни, свързани съ личния, обществения и ико
номическия животъ на народа ни.
4. На островъ Тасосъ и днесъ на гръцките
карти е отбел-взано селото Вулгарохоръ т е бъл
гарско село.
г . • •
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5. Та българи моряци се знаятъ и въ други
чужди флоти: а) българинътъ лейтенантъ Дим.
Добревъ участвува въ руско-японската война въ
флота на адмиралъ Рожденственски. Сжщия тоя
храбъръ българинъ морякъ презъ Балканската
война командваше отряда миноносци, който извади
отъ строя големия турски кръстосвачъ „Хамидие",
б) Презъ Европейската война въ 1918 год. бълга
ринътъ Михаилъ Юрдановъ Миховъ отъ с. Аджемлеръ, Варненско, като морски офицеръ въ една
германска подводница загина въ Северното немско
море: в) Неговиятъ другарь, сжщо загиналъ като
офицерь отъ германска подводница, е българинъ
Светогорски; в) Та колко ли такива незнайни отъ
насъ българи моряци е имало и еж загинали въ
далечното и близко минало на служба по чужди
флоти и кораби?
Но имаме други твърде характерни въ самата
наша днешна действителность факти и данни за
българзкото морячество. Така напримъръ отъ не
запомнени времена отъ българските села Устово,
Дунево, Райково, Горно-Дере-кьой, Чепеларе и др.
на 150 клм. далечъ отъ морето, и то въ дебрите
на Родопите, повече отъ 20 семейства до последно
време еж се занимавали съ риболовство на Б е л о 
морския брегъ при Портолагосъ, кждето се намиратъ най-големите таляни. Занятието си тези бъл
гари по наследство иматъ отъ своите бащи и деди.
Таляните еж били султански, наемали еж ги вли
ятелни турски беюве съ съдружници гърци отъ
Цариградъ, Ксанти и Гюмюрджина, но при липса на
други риболовци, такива еж били родопските бъл
гари. Това твърде характерно българско риболов
ство по брега на Бело море е вече изгубено, не
изучено и не знайно ни за насъ, ни за чужденците.
Ние имаме и още много други малко или съвсемъ непознати данни и свидетелства за българ
ското морячество. Така напримеръ българската на
родна словестность, на първо место народните
песни, каквато беше преди малко 'споменатата,
никой нашъ ученъ и книжовникъ не е пребродилъ
и проучилъ всички елементи въ техъ относно бъл
гарското живуване и минало съ морето. Такъвъ
единъ източникъ тоже не проученъ въ това отно
шение еж и разните народни приказки, предания,
бългерския речникъ, номенклатурата, топонимията,
архивните мзтерияли, особено султанските и па
триаршеските въ Цариградъ, недостжпни още за
науката, и още много други подобни.
Целиятъ Беломорски брегъ до ново време
народностно е билъ напълно български. Гърцизирането на тези българи окончателно е извършено
презъ първата половина и началото на втората отъ
миналия XIX векъ, когато се започва възражданието на българския народъ и неговите борби за
черковна и народностна независимость. Властното,
подпомагано и отъ турското правителство и съ го
леми превилегии надарено фанариотско гръцко ду
ховенство, е употребило всички познати свойст
вени нему средства, за да претопи въ гърцизма
Беломорските българи. До вчера въ гръцките гео
графии, географически карти и турската официална
книжнина чисто българските имена по самия б р е г ъ
на Бело море, каквито е ж : Честа гора надъ Ка
вала, селата Радилово, Русилово, Пренчово, Дреничъ, долината Илийца къмъ Тахино и още' много
други такива фигурираха.
Въ едно гръцко описание на монастира въ
планината Пангеонъ при Правища, която планина
българите казватъ Косиница, писательтъ гръкъ го-
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.Пътната морска колония о т ъ Сливенския клонъ на Б. Н. М. С , устроена презъ м. августъ 1933 г. в ъ Яхтополъ
На разходка в ъ ръка Велика.

вори, че отъ българското име Косъ е произлязло
и името на планината, поради многото въ нея пти
ци косове. Още едно отъ чисто гръцки източникъ
свидетелство за българския ликъ на Бт±ломорието
е следното: въ помениците на монастира въ спо
менатата планина Пангеонъ до ново време еж за
писвани имената на богомолците посетители, които
еж оставяли СВОИГБ оброци за упокоение и споме
наване въ светитъ служби тъхнитъ починали близ-'
ки. Въ тъзи поменици до втората половина на ми:
налия XIX въкъ еж изредени хилядници имена
чисто български отъ различни български крайнини
и селища на полуострова, написани, разбира се',
съ гръцки букви и гръцки окончания, като Станчосъ, Русосъ, Добросъ, Лсекосъ и др. подобни.
Днесъ останали чисто български села по са
мия брЪгъ на БЪло море, невъзможно да бждатъ
тЬ погърчени поради мохамеданската имъ въра, еж
помашкитЪ села отъ Кавала до Лефтерския заливъ,
а именно: Ески-Кавала, Корита, Кокала, Кенали,
Пренчово и Кучкаръ. У помацигЬ въ тъзи села е
запазено името Корабна, както т е наричатъ еднодръвката лодка, съ която си ловятъ риба по мор
ския бръгъ. Тая толкова звучна и поетична бъл
гарска дума другаде въ днешнитъ говори изъ бъл
гарските земи не се знае дали сжществува.
Новитъ политически промени, които тъй безо
гледно, жестоко и несправедливо се извършиха въ
Букурещъ, Парижъ и Ньой, въ последно време
следъ войнитъ оставиха подъ гръцка власть тъзи
чисто български краища, гърцитъ изселиха бъл
гарското население, унищожиха и селата Сухо, За
рево, Високо, Негованъ и др. край Солунъ, въ
които най-много и най-силно се бъше запазилъ
старинниятъ свещенъ образъ на старобългарския
богатъ и звученъ езикъ, на който се създаде старо
българската писменность и духовна култура и се
запази цялото славянство отъ окончателно погинване и смилане въ чужди племена.
Та Бъломорието е и родното мъсто на общеславянскитъ проевътители св. св. Кирилъ и Методи
и тъхното велико дъло въ общечовъшката история.
Незная, дали наличностьта на тия тъй бъгло
и много кратко нахвърлени исторически и етно
графски данни изъ нашето далечно и близко ми
нало еж достатъчни въ тоя моментъ, да разсъятъ

несъстоятелностьта на легендата, която споменахъ
въ началото на статията. Тръбва, обаче, да се знае
едно, че коренно, щателно пребродване нашата,
българска история,- и тая на нашитъ съседи, съ
които въкове сме живъли въ близки и непрекжсвани, кога приятелски, кога неприятелски съпри
косновения, а заедно съ това и една основна и
всестранна научна екскурзия и въ нашето народно
словесно творчество, — всичко това ще ни даде,
безспорно, обилна и пълна истина за потвърдяване за лишенъ пжть на следното:
Че, както българинътъ съ своето орало, трудъ
и постоянство отъ незапомнени времена е билъ не
заменимия, ненадминатъ отъ много други народи
производителенъ и икономически господарь на по
летата, а съ овчарския си жезълъ и волния юнашки
духъ е владъль и планините, той така сжщо има
всичкитъ интелектни и физически качества да бжде
господарь и владътелъ и на морето и воднитъ му
стихии.
Чрезъ тежки войни и многобройни човешки,
материялни и културни жертви българскиятъ народъ не единъ пжть се е добиралъ до морски
бръгове на открити.международни и свободни мор
ски пжтища, но за нещастие, обаче, той всъкога
е бивалъ обратно повръщанъ въ вжтрешностьта
на сушата.
Сждбата ни наво се усмихна презъ войната
въ 1912 и 1913 год., когато храбростьта на бъл
гарския войникъ развъ българското знаме отъ Родосто на Мраморното море до Солунъ на Бълото
на югъ. Въ Букурещъ, обаче, вероломни съюзници
ни скжеиха това разстояние, а следъ юлъмата
европейска война въ Парижъ — Ньойи 1919 год.
ни отнеха и малкото кжече морски бръгъ между
устията на ръкитъ Марица и Места.
Наистина отъ освобождението на днешна Бъл
гария ний имаме малъкъ Черноморски бръгъ и
такъвъ на Дунава, които впрочемъ последователно
ни се скжсяватъ отъ северната ни съседка Ромжния<
но най-важното въ случая е, че на тъзи водни пж
тища изходнитъ врата еж въ чужди ржце и могатъ
вс^ки моментъ да ни ги затварятъ и не ни пущатъ
на големия СЕсбсденъ морски пжть — Средизем
ното море.
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Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ, е
една нова отъ последната война насамъ обществена,
културна и съ голъмо национално значение орга
низация. Чрезъ нея и съ нея трвбва и нашия народъ здраво да се приобщи съ морето, да го
обикне и опознае, а преди всичко друго да си съз
даде единъ ясенъ, силенъ националенъ и държавенъ идеалъ, та единъ день да се сдобиемъ съ
свободенъ св-втовенъ морски пжть.
Това не е нито империализъмъ нъкакъвъ по
днешнитъ разбирания, не е нито прекаленъ шо-

г. п.

вънизъмъ и безогледенъ егоизъмъ.
Това е едно общечовъшко право на всъки
народъ, билъ той голъмъ или малъкъ.
Такъвъ свободенъ излъзъ и пжть на открито
море, вънъ отъ всички наши исторически, етно
графски, географски 'и икономически права, е и
отъ общия държавенъ и търговско-икономически
интерес/ь и мирносъседски и културенъ животъ
и развой и на всички наши съседи.
Ст. Н. Шишковъ.

БЪЛГАРИ - МОРЯЦИ ВЪ ЧУЖДИТЪ ФЛОТИ.

налъ повторно за Русия и отъ тамъ постжпилъ
Въ желанието си да покажемъ на читателитъ
като помощникъ капитанъ въ единъ английски пана сп. „Морски Сговоръ", че и ние българите мораходъ. Отъ тогава до 1915 година, цъли 14 го
жемъ да бждемъ добри моряци, макаръ и не на
дини, той непрекъснато плавалъ съ английски па
български кораби, ще дадемъ кратки биографираходи като е пребродилъ
чески бележки за нъкои
почти всички морета и
отъ твхъ.
океани по свъта. Презъ
Единъ отъ добригБ мо
това време той не престаряци — българи вънъ отъ
валъ да работи върху себе
България е и Дяко Д.
си и да се усъвършенст
Кюлюровъ,
роденъ въ
вува като въ 1907 година
гр. Шуменъ презъ 1877
той завършилъ и морска
година, синъ на заможни
академия.
родители. Баща му, дъдо
Дяко Кюлюровъ, по за
Войната между Англия
нятие билъ сърмаджия,
и България го заварила
печелялъ добри пари и
на английска служба: Н я 
ималъ голъмо желание
майки възможность да се
да изучи синоветъ си.
завърне въ България, вед
Наскоро обаче следъ раж
нага той напуща Англия
дането на малкия Дяко
и заминава за Америка де
баща му умира и всичката
то постжпва въ Амери
грижа за семейството ос
канския търговски флотъ,
тава на майка му, която
като помощникъ капитанъ
съ много трудъ и упорина океански параходъ.
тость могла да осжщестСледъ войната той не
ви желанието на покой
престава да се образова
ния си мжжъ.
и усъвършенства, като ни
Малкия Дяко свършилъ
кога не е пропущалъ от
IV класъ въ Шуменското
далия му се случай: Въ
училище. За V кл. дошелъ
1919 год. завършва кинивъ Варна и въ 1897 година
нематографенъ курсъ, въ
го свършилъ съ усгтвхъ.
1921 год. полага изпитъ
Тукъ обаче той е близо
и взема комендантски дипдо морето, пристанището
ломъ, въ 1923 год.—курсъ
се посещава отъ десятки
за управитель на хотели,
кораби на разни народно
въ 1927 год. завършва
сти. Дяко, по натура уменъ,
курсъ по новите- безпъргавъ, съобразителенъ
магнитни (жироскопични)
— обиква морето и следъ
компаси, въ 1928 год.;
дълги настоявания предъ
вече 51 годишенъ, следва
майка си, той заминава въ
курсъ, държи изпитъ и
Русия и постжпва въ военбива зачисленъ като лей
но-морското училище въ
тенантъ въ запаса на аме
Николаевъ, което завърш
риканския воененъ флотъ,
ва съ много добъръ усВсички тия курсове той
пъхъ и постжпва въ вис
е следвалъ презъ времето
шия артилерийски курсъ
когато корабите съ които
въ Севастополъ, който Българинътъ Дяко Д. Кюлюровъ, като лейтенантъ отъ аме е плавалъ еж престоявали
сжщо завършва и въ 1901 риканския флотъ презъ 1928 г. Горе въ дъсно — сжщия при американските б р ъ година се завръща въ Бъл Кюлюревъ презъ 1912 година, като трети офицеръ отъ ан гове.
глийски търговски корабъ.
гария
Сега Дяко Кюлюровъ е
За да постжпи въ българския флотъ е т р е 
комендантъ
на
американски
презокеански пара
бвало да държи приеменъ изпитъ по програмата
ходъ, който пжтува между Ню-Йоркъ и Бомбай
на Военното училище, което той отказалъ, замипрезъ Великия океанъ.
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Роденъ въ сърцето на България, далечъ отъ
море и плавателни ръки! той още отъ малъкъ видя
морето, опозна го, обикна го и днесъ, за гордость
на всички българи, той пори водите на Великия
океанъ, носейки съ себе си българската душа, бъл-
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гарското съдрце, българския характеръ на морякъ. *)
Ние му пожглаваме добро здраве и щастие,
за още дълги години да показва на света, че бъл
гарина може да бжде отличенъ морякъ наравно съ
великите народи.
Г. П.

й

) Преди Н-БКОЛКО месеца Д. Кюлюровъ подари на Девическата гимнажя въ родния с I градъ 10ЛООО лв. — фондъ
отъ чиито лихви да се помага на бЪдни ученички (Б. Р.)

Т. Цицелковъ.

ЗЯСЪДЯНИЕТО НЯ ЙТЯЛИЯНСКИЯ ТЪРГОВСКИ КОРЯБЪ „КЯМРЮОСЮО" ПРИ НОСЪ ЯКИНЪ
ВЪ БУРГЯЗСКИЯ ЗЯЛЙВЪ.
На 22 февруарий т. г. италиянския търговски
корабъ „КатркюдНо" (3700 Вг. К. Т.) къмъ 17
часа напусналъ Босфора на пжть за Бургазъ. НавлЪзалъ въ Черно море прй северо-източенъ вЪтъръ отъ 4 бала и вълнение 5 бала, той продълж и л ъ пжтя си спокойно до носъ Кури на тур
ския бръхъ.
Тукъ кораба навлиза въ мъгла съ видимость
около 1 миля и бавно продължава пжтя си, да
вайки съ парната свирка сигнали за мъгла. Безъ
да може да вижда очертанията на българския бръгъ,
кораба продължава движението си по компаса.
На 23 февруарий с. г. къмъ 2 часа и 55 мин.
кораба е билъ откритъ отъ Созополския пограниченъ постъ въ юго-източна посока на около 1 миля
разстояние — толкова е била видимостьта въ мъг
лата. Корабътъ се е движилъ съ курсъ С З 40°,
давайки обичайнитъ международни сигнали за мъг
ла. Къмъ сжщото време мъглата става още погжста, почти непрогледна и часовоя—наблюдатель отъ Созополския постъ къмъ 3 часа и 30 ми
нути (сутриньта) изгубва отъ видимость кораба.
Сигналитъ, обаче, продължаватъ да се чуватъ, по
казвайки бавното отдалечаване на кораба на северъ
и северо-западъ отъ поста.
По устнитъ описания на първия помощникъ
отъ кораба Личени „Катр^одИо" продължавалъ
бавно своя пжть, давайки непрекъснати изсвирва
ния съ парната свирка. Не е билъ' откритъ, нито
фара, нито самия о-въ Св. Иванъ.
Корабътъ продължилъ да се движи по пър
вия си курсъ, до когато били уверени, че еж ми
нали острова. На командния мостъ еж били коман
дира на кораба и първия му помощникъ.
Предполагайки, че острова е останалъ далечъ,
кораба лъга на курсъ западъ. Следъ известно вре
ме, за избътване опасностите отъ близостьта на
северния брътъ на Бургазския заливъ и не чувайки
сигналит-Ъ на плавеца при Кръстьовата скала )
(Ставро-банкъ), командира на кораба заповядва
курсъ югъ, измървайки постоянно дълбочините.' Не
следъ много лъгатъ пакъ на курсъ западъ, после
северъ. Това движение на стжпала продължило по
вече отъ часъ, когато най-после кораба лЪга на
курсъ С З 85° предполагайки, че еж близко вече
до острова Св. Анастасия (на 3 мили отъ Бургазъ).
Движейки се съ малка скорость, при вълне
ние 6 бала и вътъръ северъ-североизтокъ 5 бала,
видимость въ мъглата около 100 метра, т е после
дователно изм-Ьрватъ дълбочини отъ 30 до 15 метра,
и когато измерили 12 и 10 метра, на моста дочу*) На това опасно м*сто, недалечъ отъ Лнхиало,
скоро е поставенъ модеренъ сигналенъ плавецъ, който а\
матично бучи непрекженато, а нощемъ свъти.

ватъ шума на разбиващите се вълни въ бръга и
въ сжщия моментъ виждатъ и самия прибой при
скалите подъ носъ Акинъ. Даватъ веднага пъленъ
ходъ назадъ, обаче, било вече късно. Преди ма
шината да усп^е да убие инерцията и върне кора
ба отъ скалите, той засъда съ кжрмовата си часть,
главно на третия и четвъртия хамбари. Въпреки,
че машината работила доста дълго време, резултатъ не се получилъ — кораба останалъ на мес
тото си. Хвърлятъ лъвата и спомагателната котви
къмъ лъвата стена отъ кжрмата за да развъртятъ
кораба, но безуспъшно. Веригит-в на спомагател
ната котва постоянно се кжсали. Вълнението силно
наклонявало кораба, довеждайки го до опасность
за обръщзние. Паника на кораба, обаче, не е имало.
При това положение на кораба, усилията на обслугата за снеманието му отъ скалите продължаватъ
до 9 часа, но безъ резултати. Издърпватъ огъня
отъ котлите и се взематъ всички предпазителни
м^рки за спасяванието на пжтницитъ- и обслугата,
когато къмъ 10 часа отъ Бургазъ идва на помощъ
параходъ „Кирилъ" отъ Българското търговско
параходно д-во. Въ сжщото време пристига пакъ
отъ Бургазъ и държавния влъкачъ „Осъмъ." Отъ
, „Катр1с1одПо" подаватъ телено вжже на параходъ
! „Кирилъ," който го поема, но преди още да се е
опиталъ да изтегли засъдналия корабъ, отъ този
последния се отказватъ отъ това и прибиратъ вжжето. Започва се снеманието на пжтнициттз, обслу
гата, цекнитъ книжа, документи и багажи, които
съ лодкигв отъ „Кагпр1с1одПо" биватъ отнесени
една часть на „Кирилъ," останалата часть на влъкача „Осъмъ," които ги отнасятъ въ Бургазъ. Съ
една отъ лодките на пострадалия корабъ слизатъ
на бр%га и се подслоняватъ въ помещението на
Акинския граниченъ постъ — командира на кораба,
старшия офицеръ, първия и втория помощници,
шефъ-механика и 15 души отъ помощния персоналъ,
Четвъртия помощникъ съ останалата обслуга
отиватъ въ Бургазъ. На кораба не остава никой.
Въ деня на заседанието, сутриньта къмъ 5 часа,
часовоя-наблюдатель отъ Якинския постъ като чу
ва сигналитъ за мжгла отъ близко намиращъ се
корабъ и невиждайки нито светлини, нито самия
корабъ, долага на старшината на поста и дава три
последователни изстрели съ пушката си.
Изстрелите не еж били чути на кораба. Сжщиятъ морякъ започва да приготовлява ветроу
порния фенеръ за да даде последно предупрежде
ние на кораба, обаче, не успъъа — въ сжщия мо
ментъ кораба се очертава съвсемъ близко и засъ
да върху скалите до самия бръдъ.
Почти презъ ц%лия день влекача „Осъмъ"
остана на котва въ залива юго-западно отъ носъ
Лкинъ. Парахода все повече и повече се наклоня-

СТРАНИЦА 12:

Е МОРСКИ СГОВОРЪ

ЕЕЕЕН ГОД. VIII. БР. 5

Згседналиятъ при носъ ,Нкинъ* италиянски параходъ „Кампидолио*. 1. Положение на 23. II. 1931 г.; 2 и 3. Положение на
26 II. 1931 г.: 4. Положение на кърмовата часть на кораба на 25. II. 1931 г. — горе на ви-очината е пограничниятъ постъ,
а долу— рибарската колиба, кждето намъри подслонъ обслугата на пострадалия параходъ: 5. Положение на кораба на
26. II. 1931 г. — видъ отъ къмъ морето.
Снимки отъ: Пан. Георгиевъ— Бургазъ (1 и 2) и Д-ръ СърджалиЗски — Созополъ (3, 4 и 5)

ваше на лавата си стена, безъ да има голъмо кла
тение. Часть отъ останалата въ поста обслута можа
на два пжти да отиде на кораба и вземе и оста
налите документи, корабни ценности и книжа. Ни
какви спасителни работи не се предприемаха. Вътъра, вече северенъ, продължаваше да духа съ
сжщата сила. Вълнението намаляваше.
За нещастието бъше вече съобщено на всъкжде и се чакаше идването на спасителенъ корабъ
отъ Кюстенджа и Цариградъ.
Сжщия день, 23. февруарий вечерьта -въ 21
часа пристигна въ Бургазъ спасителния корабъ
„Краль Лиръ," 4Отоненъсъ 11 мили скорость, отъ
Кюстенджа, подъ английско знаме, командванъ отъ
русинъ — запасенъ морски офицеръ.
На 24. И. сутриньта въ 7 1 ' , часа сжщия ко
рабъ дойде при местото на засъдението, обаче,
поради лошото море и снъжната виелица не може
да започне спасителнигв работи.
Следъ объдъ къмъ 16 часа се опита съ тег
лене да снеме кораба отъ скалите, но безуспеш
но. Къмъ 18 часа, вземайки на себе си всички хора
отъ обслугата на „КатрИодНо,- останали на бръга,
се завърна въ Бургазъ.
На другия день 25. II., въпреки много лошото
време, той пакъ дойде, обаче безъ да може да
предприеме каквато и да е спасителна работа.
Веднага следъ объдъ той се отправи за Бур
газъ, отказвайки се отъ по-нататъшни опити за
спасяванието на „Катркюдгю."
На 26. II. се започна снеманието. и изнасянието
отъ кораба на инвентара, корабното имущество
разни прибори и пр.( които се отнасяха въ Бургазъ
съ вл-вкача „Осъмъ" и частни лодки. Къмъ това
време, последователно се напълниха съ вода чет
въртия и третия, а после втория и първия хамбари
и машинното отделение. Кораба се изправи й зае
почти хоризонтално положение, навеждайки вече
носовата си часть, а изправяйки кърмата.
Нивото на водата се б е почти изравнило съ
горната палуба на носа; лжжестената, обаче не
позволяваше заливането на палубата.

На 8. мартъ пристигна гръцкия спасителенъ
корабъ „ М и н и с ъ , " 280 тона, принадлежащъ на
д-вото „Гати Капестрино." На 10. мартъ той се яви
на местото на заседанието и започна изследванието съ водолазъ на подводната честь на „ К а т р1с!одНо," търсейки пробоинитъ (пробитите, разкжсани м^ста въ подводната часть на кораба) и на
чини за затварянето имъ.
Установена е пробоина къмъ кърмовата часть,
подъ третия и четвъртия хамбари, съ около 8 метра
дължина и не добре очертана ширина.
Къмъ 15. мартъ състоянието на кораба 6Ъ
сжщото, като носовата часть малко повече се на
клони къмъ водата, а кърмата малко се изправи.
Кораба „Катр1с1од1ю" е на италиянското д-во
„ Лоидъ Триестино," съ мощность на машината 2,200
конски сили, скорость 12 мили, строенъ въ кора
бостроителниците на Триестъ презъ 1909 г., бив
ше притежание на австрийския Лоидъ, подъ името
„КаНзЬаа1." Ималъ е натоварени около 300 тона
стока — манифактура и колониалъ. Носилъ е 10
пжтници — 9 мжже и 1 жена. Обслужванъ е билъ
отъ 51 човъка, въ които влиза командира на ко
раба, далматинецъ — Кларичи Марга, старшия офи
церъ Личини и трима офицери помощници и шефъмеханика Пушиято, съ трима механици за помощ
ници. Командира на кораба ималъ 31 годишна
служба на море, безъ да е претърпълъ до сега
нъкакво корабно бедствие или повреди. Презъ
есеньта тази година е щ ъ л ъ да излиза въ оставка.
Той е силно смутенъ и съ болка гледа любимия
си корабъ, стоящъ безпомощенъ на скалитъ.
Мнението на командира на гръцкия спасите
ленъ корабъ е, че при благоприятно време, ще
може да се затворятъ пробоинигв, да се снеме и
спаси „Катр^одИо."
БЕЛЕЖКИ НН РЕДЯКЦИЯТН.
При горното фактичзско положгние за станалото не
щастие, вината може да бжде само вь неточното изчисление
на команди-за на „Чампицолип* за пжтя на кораба или въ
непровърениятъ му компасъ, което въ последствие ще се
установи отъ разследванията на италиянскигЬ морени еж-
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дилища и власти, а сжщо така и отъ представителите на
заинтересованите д-ва — Италиянскиятъ Лоидъ и застра
хователното д-во, при което е билъ осигуренъ парахода.
Кърмчията и другия помощенъ персоналъ при управ
лението на кораба не могатъ да се винятъ, тъй като и ко
мандира и първиятъ му помощникъ еж били при управле
нието и следователно, автоматично поематъ върху себе си
всека вина на подчинените гбмъ моряци, ако изобщо е
.имало такава.
— - -. . — —
Сжщо така за този случай не могатъ да бждатъ винени
и българските власти, т. е. изобщо уредбата на безопасностьта на плаванието по нашето крайбрежие, тъй като по тия ме
ста нема особенни опасности, които да изискватъ непременно
означавание. На близките острови Св. Иаанъ и Св. Янастасия, а сжщо и на входовете въ Бургазското пристанище
има маяци за осветляване на пжтя нощемъ. Наскоро е поставенъ плаващъ светящъ и издаващъ звукови сигнали за
мъгла знакъ на подводната опасность недалечъ отъ Янхи.ало. Предупредителни звукови сигнални уреди ще бждатъ
поставени наскоро и на островъ, Св. Иванъ и на входа въ
Бургазското пристанище., Техното отежетвие, въ случая,
действително е едно затруднение за мореплаванието, но то
не е отъ такава степенв, ча да може да се счита като вина
за потжването на парахода; разпространението на звука въ
въздуха е толкова капртзно, че често пжти съвсемъ близки
звукоизточници пакъ не могатъ да се чуятъ и следователно
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техното приежтетвие не е гаранция за корабоплаванието.
Значително по-сигурно е действието на подвооните звукови
станции и на радиомаяците, но те еж скжпи средства, как
вито далечъ не всички държави притежаватъ и каквито още
не могатъ да бждатъ искани от> една заро.ена съ репара
ции бедна страна. Наистина, тъкмо до местото на бедстви
ето има стърчащи надъ водата камъни, но навсекжде около
техъ е толкова дълбоко и чисто, че техното приежтетвие
въ никакъвъ случай не може да бжде пречка за корабо
плаването, толкова повече, че те еж съвсемъ близко до
брега и денемъ ясно се виждатъ, а да се иска да бждатъ
и те означени съ светящъ и звуковъ сигналъ, това би би
ло твърде пресилено, защото никжде по саета нема дър
жава, която на всека педа отъ своето крайбрежие да е по
ставила подобни знаци, които впрочемъ, ако сжществуваха,
съ своята многобройность по-скоро биха затруднявали, от
колкото улеснявали корабоплаванието.
На сжщото место заегдна на 29. IV. т. г. гръцкиятъ
параходъ „Нефгли" който обаче скоро бе спасенъ и отведенъ въ Бургазъ.
Къмъ 1 май т. г. положението на „Компидолио" е
следното: стоките почти еж извадени; гръцкиятъ спасителенъ корабъ „Минисъ" работи за запушване на пробойните и подготвяне на кораба за изтеглянето му.
Т. Цицелковъ.

^^^^^т^^^*

Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕРУПКОВИТЪ ЖИВОТНИ ВЪ МОРЕТО.
Въ морската вода освенъ обикновенната соль
намираме разтворени и редица други вещества. Отъ
дъждове и р^ки се носи въ морето преди всичко
извънредно голямо количество варовити соли, раз
творени отъ континента. Отъ тъхъ, отъ тъзи ва
ровити соли взематъ материялъ редица морски ор
ганизми за да построятъ своите еднични или за
дружни, общи къщи. Това еж коралите съ ТБХнитъ кооперативни жилища — кораловите-рифове,
това еж мидигв и охлювите отъ най-различна го
лемина и форма, които пъплятъ или стоятъ закре
пени' на морското дъно, това еж най-после различнитъ черупчести едноклътни, които въ безсмътно
количество населяватъ, както повърхнитъ, така и
дълбоките води. Тъзи сжщества еж надарени съ
• способностьта да извличатъ разтворените въ во
дата твърди вещества и да ги трупатъ за образу
ване на своитъ черупчици. Това т е вършатъ за
• своя лична нужда, но чргзъ това въ природата имъ
е отредена и една съвсемъ друга и извънредно
важна роля, която далечъ надхвърля границит-Б на
Т-БХНИТЪ мънички интереси. Защото чрезъ тази си
способность Т Б извършватъ и следните две важни
•служби въ общия земенъ организъмъ:
1. Подържатъ равновесието на морската вода
по отношение на разтворените въ нея твърди ве
щества и
2. Способствуватъ за постоянното движение
на морската вода въ вертикално направление (сме
няне на водитъ при дъното съ Т-БЗИ на повръхно• стьта и обр.), а чрезъ това регулиратъ и климата
на крайморските мъста.
На пръвъ погледъ ни се вижда, че Т-БЗИ две
важни и грамадни служби въ земния механизъмъ
съвсемъ не еж по СИЛИГБ на слабите черупкови
създания, за които е дума. Но, човъкъ научава ис
тинската цена на едно нъщо едва когато го из
губи. Затова — за да оценимъ значението на черупковитъ животни — нека да си прздетавимъ, че
ги нямаме. Тогава — какво би станало съ морската
вода въ която непрекженато се внасятъ толкова
много варовити соли чрезъ водитъ ОТЪ сушата?
Постепенно тя би увеличила съдържанието си на

тъзи вещества дотолкова, че би се превърнала на
наситенъ разтворъ и въ нея не би билъ възможенъ никакъвъ животъ. И, двете трети отъ зем
ната повърхность, които се заематъ отъ океани и
морета биха се превърнали на мъртва водна пу
стиня. . . Но това не става, защото скромните мор
ски обитатели въ черупки непрекъснато работятъ;
и толкова по-усърдно, колкото повече разтворени
вещества, има въ водата. Благодарение на тъхъ
океаните и моретата никога не ще се превърнатъ
на безлюдна водна пустиня. Защото чрезъ отне
мане на разтворените въ тъхъ варовити соли и
превръщането имъ въ черупки се подържа необ
ходимото равновесие.
Отъ друга страна нека си представимъ, че мо
рето се намира въ спокойствие и че освенъ черупКОВИТБ населения на дъното нъма други природни
фактори, които биха могли да нарушатъ това спо
койствие. Нека още да допуснемъ, че всички тия
черупкови животни за моментъ еж прекратили своя
та дейность по отношение отнемането на разтво
рените въ морската вода твърди вещества. Въ
морето значи царува пълно спокойствие. И ето въ
единъ моментъ започватъ работата си черупковитъ
обитатели на дъното — тъ отнематъ разтворенитъ
въ околната имъ вода твърди вещества, нуждни
за тъхната цель — образуване на черупкитъ. Какво
е последствието? — Специфичното тегло на окол
ната имъ вода отъ която еж взети разтворени твър
ди вещества е променено: тя е станала специфично
по-лека и, като такава, започва да се издига отъ
дъното за да отстжпи мъстото си на отгоре лежа
щите, специфично по-тежки водни маси, които
тръгватъ къмъ дъното. Отъ това произлиза пър
вото движение и — спокойствието на морето е на
рушено, нарушено отъ едни негови, нагледъ ни
щожни обитатели. До кога продължава първото
движение? — Докато станалата специфично по-лека
вода се смъси съ останалите водни маси и изравни
специфичното си тегло съ тъхното. Но този процесъ не е само за единъ моментъ, а е постояненъ.
Безъ минута почивка строятъ дъннитъ архитекти
своитъ кжщи, безъ спиръ продължава отдълянето
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на разтворените въ водата соли, непрекъснато
става разместване на специфично по-леки съ потежки водни пластове и движението по-лека-лека
обхваща целата водна, маса отъ дъното до повръхностьта. За силата на това движение бихме могли
да получимъ представа, ако да знаехме какво ко
личества твърди вещества могатъ да извлекатъ
дънните майстори за дадено време. Точно това ни
кой не може да знае, но че това еж несметни ко
личества можемъ да се уверимъ като научимъ, че
има големи земни пластове, както и цели острови,
съставени изключително отъ черупките на морски
обитатели и че по дъното на днешните морета има
грамадни пространства покрити съ черупкови сжщества.
Така започватъ й се подържатъ безъ спиръ
вертикалните морски течения. Предизвикани отъ
дейностьта на дънните морски черупкови животни
т е се подържатъ и засилватъ отъ изпарението на
повърхностьта, което отъ своя страна—отнемайки
вода отъ повръхните морски слоеве прави ги побогати на соли, следователно — специфично потежки и т е започватъ да пжтуватъ къмъ дъното.
Черупковите животни на дъното и изпарението на
повръхностьта или изстудяването — това еж глав
ните фактори отъ които зависятъ вертикалнигв
движения на морската вода. Първиятъ отъ техъ е
много постояненъ и независимъ отъ сезоните на

годината, отъ деньтъ и нощьта.
А вертикалните движения на морската вода.
иматъ големо значение както за морските орга
низми, така и за температурата на морската вода,а косвено и за температурата на континента. Чрезътези течения се носи храна (главно микроскопични
растения — фитопланктонъ) на дънните обитатели,.
чрезъ техъ се изравнява съдържанието на разтво
рените въ водата газове, главно кислородъ и въглероденъ двуокисъ — първиятъ отъ които е тол
кова необходимъ за животните, а втория — за ра
стенията. Вертикалните течения еж и причината за<
изглаждане големите температурни разлики между
повръхностните и придънни водни слоеве, а сътова и за омегчаване климата на крайморските
страни.
Така разгледанъ въпроса за черупковите мор
ски организми, ние ги виждаме въ нова светлина..
Не можемъ да ги считаме повече за сжщества,
които нематъ никаква роля въ запазване хармо
нията на природата, а напротивъ — требва да признаемъ, че техното значение за живота въ морето,,
а косвено и за климата, е твърде сжществено, —
единъ фактъ, който иде за лишенъ пжть да ни по
каже колко целесъобразно, колко хармонично и въ
каква тесна зависимость еж развити всички сили
и организми въ природата.

Рио де Жанейро, столицата на Бразилската
република, е вероятно най-красивиятъ градъ въ
света. Името му ни напомня за мистериозния и
много далеченъ градъ, който въ миналото е билъ
посещаванъ отъ древните моряци, които еж се
завръщали отъ него съ анекдоти за странните му
чудноватости и романтични околности.
Едно време Рио беше бленъ, а днесъ той е
само шестнадесеть дена пжтъ отъ Лондонъ.
Приближавайки входа на неговото приста
нище, спрете се на палубата и чакайте за първия
показъ, на чудния градъ. Нарязани планински ве
риги се показватъ една надъ друга въ далечината

съ множество остри върхове и дълбоки прорези.
И съ постепенното изминаване на минутите, сце
ната става все по-вече и по-вече очарователна, до
като тъй далечните на гледъ хълмове и скали,
изведнажъ, се изпречатъ на среща Ви. Струва Ви
се, че е невъзможно, една тъй дива и назжбена
суша, * да обгражда такъвъ големъ и модеренъ
градъ. Слаба мъгливость- виси надъ далечните
хълмове.
Корабътъ се приближава все по-близо и поблизо до скалистия б р е г ъ и когато той изменя
своя курсъ, секашъ като че ли ще се случи н е какво нещастие. Внезапно, между големите скали г

Варна — аквариума, II. 1931.
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»се показва единъ отворъ и ний завиваме' около
-североизточния край на залива. Тогава гледката се
(пром-Ьня. Тъмнитъ близкостоящи скали, постепенно
.'се спущатъ на страни и очертаватъ една неизка;зано хубава линия.
На лъво е голъмата скала „5идаг 1_оат", съ
:нейната увиснала, всртздъ въздуха въздушна линия.
•Отзадъ е извитиятъ върхъ „Согсоуасю", и други
гпланини, съ склонове достигащи синьото небе, по
крити съ свътло-зелена растителность. Долу, между
тъхъ, е разположенъ града Рио съ многото си
хълмове, весело боядисани сгради, гигантски пал
мови дървета и широки улици. Пристанището е
'Въ предната часть; то е изпълнено съ безброй
много островчета и заливчета. Нашиятъ корабъ
върви бавно между тъхъ, като предъ всъки нъ>колко минути, се открива нъкоя нова сцена на
тропическа хубость. Пжтя ни минава между мно
жество кораби, стоящи на котва. Отъ палубата на
-единъ чуждъ воененъ корабъ се чува музика.
Близко вече до кейовата стена, импозантните
• сгради на модерниятъ Рио, представятъ една ве
ликолепна картина отъ сводове и покрити алеи,
всички ослъпително бъли, поради силната слън
чева светлина. Околностьта е потънала въ богата
та зеленина на тропическитъ дървета и живата чер
венина и жълтина отъ цвътнитъ градини.
Градътъ изглежда чудноватъ. Долу, при рав
нището на морето еж голъмитъ маси на сградите,
а хълмоветъ — горе, съкашъ, еж прошарени, въ
всъко направление, съ малки бъли камени издълия.
Сградитъ на Рио изглеждатъ, като че ли еж пус
нати отъ горе и застанали по земята, тамъ кждето
еж имали щастието да паднатъ.
Толкова за изгледа на Рио, отъ палубата на
парахода. Внезапно възхищението се прекжева.
Машинниятъ телеграфъ иззвънява — и пакъ звъни.
Винтоветъ работятъ и мжтятъ водата. Корабътъ
•отива полека назадъ и се намъства на опредъленото му место. Кея е ограденъ отъ мжже съ сла
мени шапки и леко облъчени жени; автомобилни
свиркания; винчоветъ започватъ да работятъ и
шумятъ.
Най-сетне, наистина, това е Рио.
Слъзли на бр^га и минали презъ митницата,
ний наемаме единъ автомобилъ, който ни понася
на длъжъ по Яуеш<за Кю Вгапсо, една права ули
ца между значителни сгради и привлекателни ма
газини, която води отъ кея, право презъ сръдата на голъмия градъ, за другата страна, на
обширния и кржгълъ заливъ „Вогогодо". Народъ,
•отъ най-различни националности, се трупа по тротоаритъ, които представляватъ отъ себе си подра
жание на фантастични мозайки. По улицитъ не се
вижда нито единъ конь. гА всички вагончета и коли
се теглятъ само отъ катъри.
Луксозни автомобили се движатъ напредъ и
назадъ съ едно лудо надбътване, като шофьорите
надуватъ свирките въ хоръ съ ужасна диехармония. Шумътъ е нетърпимъ, а въздухътъ е изпълненъ съ неприятни миризми отъ бензинови пари.
Витринитъ на големите магазини блъщятъ
отъ цветове и изложени въ ГБХЪ

СКЖПИ нанизи.

При всъко обръщане бие на очи големия разкошъ.
Главните улици ми напомнятъ за най-добрите та
кива въ Европа. Нашиятъ хотелъ, обещаващъ да
бжде твърде модеренъ, се посещава отъ пжтници
•отъ всички Европейски параходни линии. Преди да
•се качимъ горе въ столовата на най-горния етажъ,
.дочухме отъ тамъ мелодията на нъкакъвъ Бразил
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ски танцъ. Отъ тукъ, изгледътъ на пристанището
е великолепенъ и слънцето грее съ изобилни лжчи
презъ големите французки прозорци. На вънъ има
една покрита градина, която вечерно време се по
сещава масово за чаша Бразилско кафе и пушене
цигара. Нощемъ Рио потъва въ светлини; улицитъ
блъщятъ, всички публични сгради еж претрупани
съ електрически лампи ; пристанището е единъ купъ
отъ мигающи светлинки, а цълиятъ градъ изглежда
като една огромна изложба. Сиянието може да се
види далечъ навжтре въ океана. Ресторантите, ка
фенетата и другитъ места за почивка и забава, из
глежда, че не затварятъ никога своите врати, за
щото тукъ живота е непрестаненъ.
Горе, посръдствомъ една голъма трамвайна
мрежа, се съединяватъ, както многото хълмове,
тъй сжщо и околностите на пристанището. Този
е най-добриятъ и наистина най-ефтениятъ пжть,
за да имате възможность да видите обширната
площь, върху която се разпрострира голтзмиятъ
градъ. Трамвайнитъ линии се изкачватъ нагоре по
планината, усукватъ се ту навжтре, ту навънъ, минаватъ по краищата на скалиститъ височини и слизатъ пакъ долу въ гжето населените долини. При
всеки завой на линията се открива и една нова
картина. Отъ областьта на височините, низката
часть на града и пристанището, представляватъ
едно такова грамадно очертание, което не би било
възможно да се обходи съ крака.
Болшинството англичани живъятъ отъ дру
гата страна, на пристанището, въ града Г11спг.егоу,
или неговите съседни области и всъки день отиватъ на работа съ колесно параходче, циркули
ращо непрекженато, между г^сг^егоу и Рио. Макаръ, Рио да е федералната столица на Бразилия,
1Ч]спгегоу е столицата на щата Рио де Жанейро.
Бразилците еж една твърде смъсена раса и
почти е невъзможно да се опише харак т еристиката
на единъ типиченъ бразилецъ. Тукъ както, бълитъ,
тъй негрите и смЪсените, всички заедно се радватъ
на еднакви привилегии и еж равноправни граждани
на републиката. Въ ВСЕКИ случай, ядката на насе
лението е Португалска и обикновения говоримъ
езикъ въ страната е португалскиятъ.
Рио, е населенъ предимно отъ хора съ един
ственото желание да забогатеятъ колкото се може
по-бърже, отъ които единъ добъръ процентъ ви
наги успива въ това отношение. За португалецътъ
отъ Лисабонъ е почти обикновено нЪщо да емигрира
тукъ и следъ около десетина години да се завърне
обратно въ родината си на почивка, вече доста
тъчно забогатялъ. Много отъ шофьоритъ еж сжщо
португалци, които следъ добилитъ права на собственъ автомобилъ, правятъ достатъчно много пари
въ едно сравнително кжсо време.
Любимо развлечение на бразилците е хазарта,
който ги кара да се тълпятъ всека вечерь въ клу
бовете .^оскеу или „ОегЬу", за да играятъ „спегтпп
с!е тег" или бакара. Сжщо тъй болезнено еж пре
дадени и на танците, както и всички останали
южно-американски народи. Но, най-удивителното
е истинското удоволствие, което този народъ из
питва при футбола, дори и въ най-горещитъ дни.
Почти въ всъко село на щата има мъстенъ футболенъ клубъ.
Къпането 'въ морето е сжщо много попу
лярно. Всички морски бани и други подобни мъста, еж снабдени съ най-разнообразни и модерни
средства, необходими при днескашния воденъ
спортъ. Тукъ има достатъчно число гребни клубове

:
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и многочислени всекидневни надбягвания съ лодки.
Обаче, требва да отбележа, че въ пристанището,
не е винаги тихо. Азъ съмъ виждалъ морето, така
много развълнувано, че големите Атлантически
вълни се разбиватъ съ тръсъкъ върху Рметйа
Меиа — Ваг, едно продължение на великолепниятъ
заливъ, съ двоенъ автомобиленъ пжть и проме
ждутъчни тревисти полянки и цвътни градини.
Отъ недавнашни години е почнато едно голъмо преобразование на града, като създадения
тогава амбициозенъ планъ на градски подобрения
днесъ е почти завършенъ. По-рано Рио е представлявзлъ единъ разхвърленъ градъ отъ лоши по
стройки съ мръсни и т^сни улици. Но бразилската
държава не положи усилия въ опити за неговото
почистване и поправяне, а всички стари постройки
се събориха и замъстиха съ нови; прокараха се
други улици; новиятъ Рио бъше разкошно украсенъ отъ скжпи сгради, паркове и градини. Градскиятъ театъръ, който струва надъ два милиона
лири стерлинги, е въ южния край на ЛуепУа Кю
Вгапсо. Народната библиотека, снабдена съ всички
модерни библиотечни сръдства, представлява една
огнеопорна конструкция отъ гранитъ, мраморъ и
стомана.
Това еж, обаче, само два примера, отъ мно
гото луксозни сгради, които могатъ да се видятъ
въ града.
Въ хигиенично отношение е сжщо тъй твърде
много направено, като въ резултатъ, Рио, който
бъше формално едно уютно легло на жълтата
треска, стана единъ отъ най-добритъ въ здравно
отношение тропически градове въ свъта.
Друго характеристично за бразилската сто
лица, е чудовищната височина на палмовите дър
вета. Въ Ботаническата градина се намиратъ прочутитъ „царски палми", посадени отъ императора
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Ооп Регсю, които еж вероятно най-голъмитъ и
най-хубавите, измежду всички останали.
Въ околностьта край бръга, има достатъчноголъма мрежа отъ автомобилни пжтища, едни за
пристанището и други — за всички хълмове; обаче
отежтетвието, на каквото "и да било ограничениена скоростьта, прави автомобилизма малко опасенъ.
Друго приятно забавление за бразилцитъ е над
бягването съ автомобилъ около гЛуегпсга Ме1га- '
Ваг (надъ 4 мили растояние) и презъ скалистия
тунелъ до 1_етте, една окопность миена отъ въл
ните на океана.
По население, Рио е по-голъмъ отколкото
Глазговъ или Ливерпулъ е малко по-малъкъ отъ
Бомбай. Следъ Буеносъ-Дйресъ, той е първото,
най-голъмо южноамериканско пристанище.
Поради огромнитъ богатства въ вжтрешностьта,.
на бразилската република предстои едно велика
бждеще. Нещастието е тамъ, че климата и други
лоши условия за сега пречатъ на европейцитъ да
достигнатъ до тия неизучени още области, които
съдържатъ неизчерпаеми количества отъ дървенъматериалъ, минерали и скъпоценни камъни.
Откритието на залива на Рио де Жанейро г
което е станало на 1 Януарий 1502 г., се преписва
на Апске Оопса1уез; той, обаче, е смъталъ, че е
открилъ устието на нъкоя голъма ръка. Отъ тукъе произлъзло и името Кю а"е .^пеио (или Ръката
на м. Януарий).
Австралийцитъ претендиратъ, че пристанището
на Сидней е по-красиво, отколкото това на Рио.
Следъ като съмъ ималъ случая да бжда и въ дветъ
пристанища, отъ чисто морска гледна точка, и а з ъ
бихъ предпочелъ Сидней, обаче, ако се касае въ
проса за истинска хубость, безсъмнено тръбва да*
се предпочите Рио.
Превелъ отъ английски : Н. Па наиотовъ.

Е Д И Н Ъ И Н Т Е Р Е 'С Е Н Ъ Д В У Б О Й .
(Страница отъ морската война.)
Презъ месецъ августъ 1917 г. английския ко- I върху пода устроена тржба. Кораба-примка „Оипрабъ „Оипгауеп" (единъ нагледъ тежко натоЕаренъ ! гауеп" спира; по неговата палуба настава суматоха,
търговски корабъ, а въ сжщность корабъ-примка*) | паника : обслугата се разтичва, вдига се шумъ, приза подводници, въоржженъ съ нъколко скрити ! готвятъ се за спущане лодки, спущатъ се лодки,
орждия отъ сръденъ калибъръ, съ 2 торпедни
хора скачатъ и заематъ мъста въ лодкитъ и пр.
тржби за подводенъ изтрелъ и подъ заповедите
(Разбира се, че всичко това е притворно и пред
на единъ действащъ морски офицеръ) бива забеварително скроено). Всичко се извършва съ такава
лязанъ отъ германския подводникъ „11. С. 71" въ
бързина, съ такъвъ похватъ, които да внушатъ на
Атлантическия океанъ, недалечъ отъ Биская. Герврага, че кораба и обслугата, която носи, еж наи
манскиятъ подводникъ открива артилерийски огънь
стина предъ неминуема гибель. Часть отъ обслу
по английския параходъ. Последния—комуто пред
гата на „Оипгауеп" остава скрита на кораба за да
стои да изиграе една хитра игра — отговаря съ
очаква приближаването на подводника. „С1. С. 7 1 " ,
своята кърмова артилерия. Той („Оипгауеп"), обаче,
обаче не удовлетворилъ очакването на „ОипгаУеп":
изпраща снарядитъ си нарочно на по-кжсо разстоя
той не се приближилъ никакъ и продължилъ от
ния, за да примами по тоя начинъ подводника, недалече да обстрълва; той (подводника) изпраща
говъ обектъ, да се доближи. „И. С. 71" не се под
нъколко последователни снаряди върху корабадава на тази хитрость и продължава отдалече об
примка, два отъ които попадатъ въ областьта на
стрелването си. Засегнатъ отъ единъ снарядъ, ко
машините, а трети въ областьта на кърмата, кж;
раба „Оипгауеп" дава видъ, че е претърпялъ ава
дето
е причинилъ пожаръ и предизвикалъ взривария въ котлитъ си, като изпуща въ мигъ грамаването на една находяща се тамъ водна бомба.
денъ обемъ пара отъ една специално за тая цель
Съ това „Дунравенъ" понася една действителна
*) Презъ св-втовната война англичвнит-в еж унищо
авария и то отъ сериозно естество, защото пожара
жили 145 германски подводници; 7°/о отъ песледнит-в еж
постепенно вземалъ все по-големи размъри, а за
потопени отъ тъй нареченитв кораби—примки. (Кеуце Маедно съ това опастностьта застрашавала и складигШте X. 1930 г.),
ранитъ и прикрити на кораба муниции. „Но можеше
*) Вижъ подробности за употр-Ьбата на тоя родъ
кораби въ кн. 3, 1930 г. отъ списанието „Корски СгоЕоръ*
ли да мисли за гасене на пожаръ — командира на(страница 16), статия отъ С. Н. И.
„Оипгауеп" ? Какъ би пристжпилъ къмъ тази мърка;
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той, който преди малко даде на своя врагъ да раз
бере, че стоварва цълата си обслуга, че изоставя
кораба си и б ъ г а ? Не дири ли наблюдателното
-око на германския командиръ, тъкмо въ тоя моментъ, нъкакви признаци на животъ, присжтствие
на хора върху „Оипгауеп"? Не! гасене той не ще
предприема; той има друга задача, друга цель,
която ще преследва умело до край!" „С1. С. 71" по
степенно се приближава; Скритата обслуга на „Оип
гауеп" е на своя постъ: тя зорко бди. „11. С. 71"
все повече скжсява разстоянието! ето той е вече
на 400 м. дистанция. Едно „огънъ би!" и всичко
съ него е свършено. Но, уви! Щастие: тъкмо въ
•секундата, когато снаряда е требвало да бжде изпратенъ, гъстъ облакъ димъ отъ горящия параходъ
(духанъ отъ вътъра по направление къмъ „II. С.
71") прикрива подводника и изстрела за мигъ е
отложенъ, а заедно съ това и пооводника — спасенъ. Когато, обаче, следъ минута морското стра
шилище (подводника) става отново видимъ и достжпенъ прицелъ за кърмовата артилерия на англий
ския параходъ, на тоя последния става ново не
щастие : една страшна експлозия — предизвикана
отъ взриваването на нъкои експлозиви — вдига
•високо въ въздуха едно орждие и няколко човеш
ки т^ла. Съзирайки признаци на опасность, подводникътъ веднага изчезва подъ водата. Смитайки,
че момента сега позволява това, командира на ан
глийския параходъ заповядва да се почне гасенето
на опасния пожаръ и да се даде помощь на раненитъ вследствие на експлозията. Настава повтор
на суматоха на кораба: спущатъ се отново лодки
съ хора и пр. Часть отъ обслугата (екипажа) на
чело съ своя командиръ стоятъ непоколебими скри
ти задъ две готови за стрелба орждия. „(1. С. 71"
открива, торпедна атака: той изтрелва едно тор
педо (въ подводно състояние), което достига върно
цельта. Отъ силното раздрусване при експлозията
на торпедото всички складирани снаряди се пръскатъ, изпонатъркалватъ се по топлия подъ. Подвод
ника, забелязалъ това презъ своя морегледъ, об
хожда горящата примка и — въ положение точно
задъ гърба й—изплува надъ водата. Отъ тукъ той
взема отново подъ гранатенъ огънь бавно потъ
ващия „мистериозенъ корабъ."*) Достойни за възторгъ еж издържливостьта и себепожертвуването
на обслугата на „Оипгауеп". Всеки други корабъ,
претърпялъ такива повреди, би се отказалъ, може
би, отдавна отъ боя. Но примката има още една —
последна възможность за успъхъ и нейния коман
диръ не ще излезе отъ боя, до като не използва
и тази възможность. Последната се криеше въ
двътъ, готови за изтрелъ, подводни торпедни тржби, съ които „Оипгауеп" бъ въоржженъ. „и. С. 71"
е отново подъ водата. Той обхожда своя упоритъ
неприятель отъ близко вече разстояния, стремейки
се чрезъ морегледа да му опредъли точното место
нахождение, за да му нанесе, своя последенъ ударъ,
милостивия ударъ — „с!еп Опаскпзгозг!" Но тъкмо
това е стремежа и на английския тайнственъ ко
рабъ ; малкото скрита обслуга бди съ трепетъ отъ
своя постъ; момента е благоприятенъ да се из
ползва последния шансъ за усп-вхъ: двете торпеди
на ПОДВОДНИТ-Б тржби еж изпратени да дирятъ
„подводната чума". Но, уви! чудо! щастието не
измъня на подводника: командиря на „С1. С. /1
успЪва да забележи едното изстреляно торпедо и
~
*) ЯчгличанитЪ наричатъ тоя родъ кораби » м У^ ег У
5ЬЛР5"; французите—„Ьа1еаих—р1еде5" а н-ЬмцитЪ—Л. воотзГа11еп".
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се потапя бързо на голъма дълбочина: двете тор
педа на примката отиватъ напраздно ; тъ изгубватъ
цельта, а заедно съ това и „Оипгауеп" изгубва
боя. Едва сега командира на последния корабъ, не
виждайки повече никакви изгледи за усп-вхъ, се
решава да се откаже отъ боя. Той надава викъ за
помощь къмъ отдалечилата се доста лодка, носеща
съ себе специалния „отрядъ за бягство" (РашкаЬгеПипд); лодката дочува виковете за помощь. Тя
се връща и взема командира заедно съ остатъка
отъ обслугата. Презъ това време подводника из
чезва, а „Оипгауеп" потжва.
Така се завършза тоя интересенъ двубой, споредъ едно англо-американско описание. Малко поиначе ни го разправя, обаче командира на герман
ския подводникъ „С1. С. 71" — лейтенантъ 5а!г2\уе<1е1 въ своя воененъ дневникъ. 5а12\уе<де1 далечъ не
описва двубоя тъй драматично както неговия ан
глийски неприятель г. Сог<1еп СатрЬеП, коман
диръ на кораба — примка „Оипгауеп".
ЗаНгме^е! забелязва „Оипгауеп" къмъ 12 часа
по объдъ на 8 августъ 1917 год. Той е помислилъ,
че това е нъкой отъ 5000 тоннитъ кораби на ан
глийската компания „В1ие-Риппе1-1_юе". Командира
не желаелъ да се приближава за торпедна атака,
затова—въ 1 часа и 40 м. сл. об. — той изплувалъ
на едно разтояние около 3000 м. отъ своя обектъ.
5а1г2\уес1е1 открива веднага огънь срещу „Оипгауеп"
съ своето 8"8 см. орждие и успъва да го улучи съ
нъколко последавателни снарядни изстрели. Два
отъ последните попадатъ въ областьта на маши
ните, а единъ върху кърмата. Върху цълия ко
рабъ (Оипгауеп) се вдигналъ голъмъ облакъ димъ,
същинския характеръ на който не е могълъ да
бжде узнатъ отъ Закгмеае! и той го взема за ис
тински, когато въ същность тоя облакъ димъ билъ
искуственъ, измамливъ; действителенъ е билъ само
димътъ вдигналъ се надъ кърмата, кждето, падна
лия снарядъ билъ предизвикалъ пожаръ. Къмъ 2
часа и 50 м. върху „Оипгауеп" е последвала ек
сплозия, подробности около която 5а112\уес!е1 не е
могълъ да забележи, понеже разстоянието — около
2000 м. — не е позволявало това. Къмъ 2 ч. и 52
мин. английския параходъ открива огънь срещу
„и. С. 71" съ своите 12 см. орждия, но безуспъшно.
Подводника бърже се потапя; той изтрелва своето
последно торпето, което налетява върху жизненит-в
части (областьта на машинитъ) на „Оипгауеп".
5а1г2\уес!е] забелязва презъ морегледа на подвод
ника си какъ 1 салъ, 5 лодки и около 57 человъка напущатъ горящия англ. параходъ, чийто
флагъ т е взематъ и отнасятъ съсебе си. „(л. С. 7 1 "
изплава отново; той застава точно задъ гърба на
„Оипгауеп". Отъ това положение той взема подъ
огънь примката и следъ като изстрълва около 10
снаряда изчезва отново подъ водата. Въ това по
следното състояние, той прави обходъ около прим
ката. Въ 4 ч. и 55 мин. 5а11:2\уес1е1 наблюдава презъ
морегледа горящия параходъ, но напраздно се мжчи
да открие върху него нъкакъвъ признакъ на жи
вотъ. И тъкмо въ тоя моментъ той дочува шумъ
на движещо се торпедо, което за щастие, минава
близо до морегледа безъ да го засегне. Понеже
5а1г\уес!е1 не разполагалъ по-вече съ торпеда, той
решилъ да се доближи до бавно затъващия ан
глийски параходъ и да дочака края на играта близо
до него. Въ това време, (6 ч. и 10 мин.), на поле
сражението пристигатъ 2 изтръбители и една аме
риканска яхта, която взема на своя бордъ обслу
гата на горящата примка и започва да гаси по-
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жара. Едва къмъ 9 ч. вечерьта, единъ отъ изтребите
лите взема на влъкало „Оипгауеп" и започва да
го влачи. Следъ около едночасово влачене, обаче,
той го изоставя. Настжпването на пъленъ мракъ
лишило германския командиръ отъ възможностьта
да прави по-нататъшни наблюдения и той спира
тукъ описанието на двубоя.
Командира на примката „Оипгауеп" до 8. VIII.
1917 билъ унищожилъ 4 подводника. Въ този дегнь
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за нещастие, той намира своя майсторъ. Днесъ к о 
мандира на германския подводникъ „ 0 . С. 7 1 " лейт.
ЗаИгадеск! е покойникъ, а командира на примката
„Оипгауеп" — Оогйоп СатрЬеН е действащъ офицеръ (контра-адмиралъ) въ английския флотъ, кждето се смъта като родоначалникъ на воюванетосъ кораби примки за подводниците.
(Изъ „и. Воо*5кпед 1914—1918", М\сЬе1зеп.)
Варна, 3. 11. 1930.
Превелъ: Д. Марковъ.

ПОЛЗЯТЙ ОТЪ ВОДНИЯ СПОРТЪ.
Въ списанието за физическо възпитание „Иг
рай и пей" издавано въ София, подъ редакторството на г. Днгелъ Друмевъ, въ год. IV книжка 5,
е поместена една статия подъ заглалие „Влияние
на различните видове физически упражнения върху
6-БЛИТБ дробове" отъ професоръ Д-ръ Отто Берг-

На кратко ще споменемъ за тия изследвания
на горния професоръ. Съ цель да установи какъвлияятъ различнитЬ видове физически упражнения
върху развитието на 6ЪЛИТБ дробове на човека,
той изследвалъ влиянието на седемъ вида физиче
ски упражнения, а именно: дигане тяжести, фут-

,^-<?АЛ

манъ. Тая статия придружена и съ една диаграма
представлява голъмъ интересъ за насъ още по
вече, че нейниятъ авторъ г. Проф. Д-ръ Отто Бергманъ като ни дава научни данни за влиянието на
различни видове физически упражнения възъ ос
нова своите изследвания, ясно подтвърждава и ста
новището на Б. Н. М. С , че най-добро влияние за
разчиване човешкия организъмъ има действително
водния спорть.

боль, упражнения на халки, хвърляне на копие,
боксъ, плаване и гребане," тъй както еж показани
и на диаграмата. Господинъ професоръ Д-ръ Отто
Бергманъ класифицира полезното влияние съ коли
чеството въздухъ, което вдишватъ 6-БЛИТБ дробове
при упражнението. Резултатътъ отъ неговите из
следвания се вижда отъ кривата съединяваща отД-БЛНИГБ точки.Дя показва, че докато при упраж
нението вдигане тяжести 6-БЛИТБ дробове поематъ
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до 3700 куб. см. въздухъ, при футбола — 4100 куб.
см., при упражнението на халки—4200 куб. см., при
хвърляне копие—4700 куб. см., при плаване — 4800
куб. см. и при гребане около 5400 куб. см. Това
последното число добито при гребането е и почти
максималното количество въздухъ, което могатъ да
побератъ бЪпитк дробове на човека. Ето тукъ се
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вижда много ясно, каква грамадна полза за разви
тието и укрепването на организма иматъ гребането
и плаването — тия две съставни части отъ водния
спортъ, за и ийто развитие и упражняване, особенно
между младежьта, най-много ратува Българския
Народенъ Морски Сговоръ.
Инж.-корабостр. Пампуловъ.

ТАБЛИЦА
за с в е т о в н и т е ж е н с к и р е к о р д и по п л а в а н е д о 31 д е к е м в р и й 1929 год.
Разстояние

Име и фамилия

100 ярда Краулъ
100 метра Краулъ
200 метра Краулъ
'300 ярда Краулъ
300 метра Краулъ
400 метра Краулъ
500 ярда Краулъ
500 метра Краулъ
1030 ярда Краулъ
1000 метра Краулъ
1500 метра Краулъ
100 метра Б р у с т ъ
200 ярда Брустъ
200 метра Брустъ
400 метра Б р у с т ъ
100 метра на г р ъ б ъ
200 метра на г р ъ б ъ
400 метра на г р ъ б ъ

Е. Лаки
Е. Лаки
М. Норелиусъ
Г. Едерле
М. Норелиусъ
М. Норглиусъ
М. Норелиусъ
М. Норзлиусъ
М. Норзлиусъ
Е. Давеи
М. Норелиусъ
Л Мюхе
М. Хинтонъ
Л. Мюхе
М. Б р а у н ъ
М. Браунъ
М. Браунъ
М. Б р а у н ъ

100 метра Краулъ
400 метра К р а у л ъ
100 метра на г р ъ б ъ
200 метра Брустъ
400 метра групово
плав. (4 пжти по
100 метра)

Н. Осиповихъ
М. Норглиусъ
М. Браунъ
X. Шрадеръ
Нмерика

,

Отъ коя
държава е
състезаторката
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нмерика
Нвстралия
Нмерика
Германия
Ннглия
Германия
Холандия
Холандия
Холандия
Холандия

Време

1 м. и 9 сек.
1 м. 10 с.
2 м. 40 6 с.
3 м. 58-4 с.
4 м. и 8'3 с.
5 м. 39-3 с.
6 м. 32 с.
7 м. 19-6 с.
13 м. 3 9 4 с.
15 м. 4 5 8 с.
23 м. 44-6 с
1 м. 26-3 с.
3 мин
3 м. 11-2 с.
б м. 45-6 с
1 м. 21-4 с.
2 м 5 9 2 с.
6 м. 16-8 с.

Дата на
плаването

1

8/Ш 1926 г.
28/1 1926 г.
28/11 1926 г.
4/1Х 1922 г.
ЗО/УШ 1928 г.
27/УШ 1928 г.
5/11 1927 г.
5/Х1 1927 г.
28/УП 1927 г.
18'1!1 1929 г.
23/VII 1927 г.
9/У1 1928 г.
2У1Х 1929 г.
15/УП 1928 г.
24/XI 1928 г.
20/1У 1929 г.
24/Х1 1928 г.
23/ХП 1623 г.

Кжде е станало
състезанието
Филаделфия
Толедо
Миами
Ню-Бригтонъ
Виена
Виена
Буфало
Буфало
Массапака
Сидней
Массапака
Магдебургъ
Ливерпулъ
Берлинъ
Брюкселъ
Брюкселъ
Брюкселъ
Парижъ

(Нмерика)
(Нмерика)
(Нмерика)
(Нмерика)
(Нвстрия)
(Нвстрия)
(Нмерика)
(Нмерика)
(Нмерика)
(НЕСтралия)
(Нмерика)
(Германия)
(Ннглия)
(Германия)
(Белгия)
(Белгия)
(Белгия)
(Франция)

Нмстердамъ
Нмстердамъ
Нмстердамъ
Нмстердамъ
Нмстердамъ

(Холандия)
(Холандия)
(Холандия)
(Холандия)
(Холандия)

Поел еднитЬ олимп ийски женс ки рекорди.
Нмерика
Нмерика
Холандия
Германия
Нмерика

Съобщения и з ъ живота и дейностьта на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ.
— На 18. априлъ т. г. се е поминала скоропостижно дейната членка на Габровския клонъ ЦВ-Бтана инж. Ганчо Гигова, учителка въ Търновската
мъжка гимназия. Нашите съболезнования къмъ опечаленитЬ.
— Презъ предстоящия лътенъ периодъ ще устроятъ детски морски летовища клоновете: Габро
во, Павликени, Търново, Шуменъ, Ломъ, Пловдивъ,
Ямболъ, Сливенъ.
— Назначенъ е за секретарь-организаторъ на
Българския Народенъ Морски Сговоръ секретаря
«а Пловдивския клонъ г. Емилъ Николаевъ.
— Клоноветв еж устроили екскурзии както
следва:

1
5
1
3
4

м. 11 с.
м. 4 2 8 с.
м. 21-6 с.
мин. 11-2 с,
м. 47 6 с.

ИЛМП
6/УШ
11ЛМ11
9ЛП11
9/УШ

1928
1928
1928
1924
1928

г.
г.
г,
г.
г,

Съобщава: Инж. Д а р а к ч и е в ъ .

Търново. По Великденските праздници съ легионеркитв и легионерите отъ клона съ маршрутъ
Търново, Варна, Бургазъ, Стара-Загора, Търново.
Пловдивъ. По Великденските праздници до
|| Цариградъ и обратно.
!
София. По Великденските праздници до Ца.
риградъ и обратно.
Приготвятъ се за устройване на екскурзии, кло
новете : Варна, София, Търново, Русе, Пловдивъ и
Габрово.
— Главния секретарь на Г. У. Т. г. Георги
Славяновъ е преведенъ временно на служба въ Со
фия — Отделението за Морска и Ръчна Полицейска
служба.
Г. П.
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ЧУЖДИТ-Б ВОЕННИ
|
тапг."
;
4)
ЧетиригЬхъ
подводника за бръгова отАнглия. Споредъ съобщенията на германската
I
брана
(по
640
тона
водоизместване)
— „Уе5т.а1е ,.
преса напоследък ь еж констатирани вълнения между
обслугитъ на редъ английски кораби (напримъръ 1 „РзусЪе", „ЗиКапе" и „ЗШуНе"; 5) Дветъ канонерски лодки за служба въ колониите (авизо)
„О
на кораба-матка за подводници „Сиоа", н а единъ
Епггесазгеаих" и „Зауогдпап бе Вгагга"; 6) Минотъ учебнитъ кораби и пр.), нЪкои отъ които еж
ниятъ заградитель — „ЕтПе ВегНп".
имали революционенъ характеръ. Като причина за
вълненията еж изтъкнати тежките условия на служ
Германия. Новиятъ германски морски бюдбата и лошото отнасяне отъ страна на командния
жетъ предвижда нова корабостроителна програма.
съставъ. По заповъдь на морското командване еж
Споредъ нея ще бждатъ построени следните нови
били арестувани подбудителите на вълненията и
кораби 1) Линейни кораби: „Ерзацъ Лотарингенъ
при обиска на корабите била открита много рево
(въ постройка отъ 1931 до 1934 г.). „Ерзацъ Браунлюционна литература. Въпреки успокоителните
швайгъ (1932—1936 г.); „Ерзацъ Елзасъ" (ще се
обяснения отъ страна на английското адмиралтейзапочне да се строи въ сръдата на 1932 г.); стойство по отношение на тия съобщения, германската
ностьта на „Ерзацъ Пройсенъ", който сега се строи,.
военно морска псеса намира, че дисциплината въ
е 75 милиона марки; останалите три линейни ко
английския флотъ е отслабнала и не стоинануждраба ще струватъ по 73 милиона марки. 2) Кръс
ната висота.
тосвачи: „Лайпцигъ" (ще влезе въ строя къмъ края
на лътото 1931 г.); до 1936 година- не се предвижСеверо-ймерикански Съединени Щати.
датъ да се строятъ нови кръстосвачи. 3) Ескадрени
Съгласно заповЪдьта на новата организация на аме
миноносци: Предполага се презъ 1934 година да Се
риканския воененъ флотъ въ бждеше той ще се
започне постройката на 4 резервни ескадрени миподраздъля на следующитъ главни съединения: 1.
ноносеца. 4) Миноносци и стражеви кораби: ПрезъЛинейни сили ; 2. Разузнавателни сили; 3. Подводни
1931—32 година ше се построятъ 5 противоподвод
сили и 4. Базови сили. Най сжшествената особенони кораби, а презъ 1936 година — 5 миноносеца.
сть на ноната организация е това, че РСИ^КИТБ ли
нейни кораби еж включени въ състава на линей
5) Учебно-артилерийски кораби : „Бремзе" ще бжде
ните сили, а линейните кораби отъ състава на бив
готовъ презъ настоящата 1931 година; въ 1936 г.
шите разузнава!елни сили еж замени съ кръстосще бжде започната постройката на „Ерзацъ Хай".
вачи. По този начинъ най-съвременните американ
6) Миночистачи: Презъ 1935 г. ще бждатъ започ
ски линейни кораби ще бждагъ обединени въ едно
нати да се строятъ б миночистача. 7) учебни загра
съединение, въ което о> венъ т^хъ ще се включватъ
дители: презъ времето 1931- 1032 г. ше бждатъхвърчилоносачи, кръстосвачи, ескадрени миноносци,
отдадени на строежъ 7 кораба за миннозаградителни
заградители и а « ация—всички базиращи се на Ти
операции, които ще изпълняватъ и службата край
хия океанъ. Разузнаватепнитъ сили, съгласно но
брежна погранична охрана. Новата корабострои
вата организация, ше включзатъ въ себе си всичтелна програма изисква ежегодни разходи по 50'
кигтз най-нови кръстосвачи, а сжшо така ескадрени
милиона марки. Тази петь годишна корабострои
миноносци, авиация и новосформираната учебна
телна програма обхваша почти всички видове коескадра — всички базиращи се на Атлантическия
рабц, чиято постройка се разрешава отъ Версаилокеанъ.
ския договоръ.
Франция. Въ връзка съ желанието си да води
— На ?4 януарий т. г. билъ спуснатъ на водя
по-решителна политика по отношение експлоата
отъ Държавната Корабостроителница въ Вилхелмцията на колониите си и закрепване на властьта
схафенъ учебно-артилерийския корабъ „Ерзацъси въ тъхъ, Франция създава ново мощно съеди
Драхе", който билъ прекръстенъ съ името „Бремзе".
нение подъ название „III лека ескадра", предназна
Този корабъ представлява значит»ленъ интересъ
чена за периодически кръстосвания въ Индийския
. поради това, че при своите сравнително големи
океанъ, Въ състава на третата лека ескадра влиразмери той е най-бързоходния топлоходъ, и по
затъ кръстосвачитъ Вашингтонски типъ „Колбертъ"
ради това, че той като учебно-артилерийски корабъ
и „Фошъ" и корабите водачи на флотилии „Верне е снабденъ съ постоянно артилерийско въоржжедюнъ", „Валми" и „Гепардъ".
ние, а орждията му могатъ да се смъняватъ въ зави— Новостроящите се кораби по корабострои
симость отъ това какви артилерийски стрелби
телната програма отъ 1928 година еж кръстени съ
требва да се изпълнятъ. ЕлементитЬ на „Бремзе"
следните имена: 1) Шестъхъ кораби водачи на
еж следните: водоизместване 1250 тона; дължина
флотилии и сжщевременно заградители (водоизмтз103-5 м., широчина 9 5 м., газене 2 8 5 м, скорость
стване по. 2700 тона) — „УаияиеКп", „Кегзатг",
27 мили въ часъ; механизмите се състоятъ отъ два
„Саззаго!", „Тагт.и", „Вгезе" и „1_е СЬеуаНег Раш";
агрегата по 4 дизелъ-мотора съ обща мощностъ
2) ШесгЬхъ подводника (надводно водоизмЪстване
25,000 конски сили.
по 1500 тона) — „Сопяиегапг", „СЬпейх", „Топ— Едновременно съ „Бремзе" еж били спус
папт.", „Негоз", „Езрой" и „Сепгаиге"; 3) Подводнати на вода заржчанигЬ отъ министерството на
ниятъ заградитель (900 тона водоизместване)— ^ а обществената прехрана и включениттз презъ 1929
ЙЗЪ

ТОД. VIII. БР. 5:
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година въ състава на военния флотъ стражевитъ
кораби за охрана на риболовството „ Е л б е " и „Везеръ". Тия два стражези кораба иматъ следните
данни: водоизмъстване по 600 тона; дължина 51 '5
м., широчина 8'3 м., газене 3 м.; скорость 15 вле
зела въ часъ; районъ въ действие 7000 мили при
економически ходъ 11 "5 вжзела; механизмите на
встзки единъ отъ тъхъ се състоятъ отъ 2 мотора
съ обща мощность 1600 конски сили. Едина отъ
твхъ е снабденъ съ научна лаборатория, а другия
— съ прибори за различни практически опити въ
връзка съ риболовството,
Швеция. Новостроящите се стражеви кораби
— миночистачи еж получили следнитв имена: „5парирр", „\/акг.агеп", ,^адагеп" и „Карагеп". Встзки
единъ отъ тия 4 кораба има следнитъ данни: водоизмвстване 245 тона; дължина 54 м., широчина б
метра, газене 2*4 м., скорость 24 вжзела въ часъ;
въоржжение—две 7'5 см. противоаеропланни орж
дия, дзе противоаеропланни картечници, противоподводни бомби и параванъ (специаленъ приборъ,
който предпазва кораба отъ взриване при преми
наване презъ минни полета).
Турция. Най последнитв сведения за състоя
нието на съвременното турско военно корабостроение (вижъ данните и въ предидущия брой) еж
следнитЬ:
1) Въ Италия се строятъ ескадренитв миноносци „Качотепе" и „Ядатепе" съ следните данни
за всъки единъ отъ тъхъ: нормално водоизмъстване 1350 тона (водоизмъстване при пълна нагрузка
1650 тона); дължина 103'2 м., широчина 9 4 м., га
зене 2'9 м., скорость 38 вжзела въ часъ; въоржжение—четире 12 см. орждия, три 4 см. противо
аеропланни автоматични орждия, две 2 см. картеч
ници и шесть 53 см. торпедни тржби; топливенъ
•запасъ 350 тона нефтъ; екипажъ 149 души. Про
екта за твзи миноносци е разработенъ отъ англий
ската фирма Торникрофтъ. Миноносцитв еж започ
нати да се строятъ въ корабостроителницата Ансалдо и Сестри Поненте на 15. I. 1930 г. На 8. II.
1931 г. едина отъ твхъ е билъ спуснатъ на вода.
2) Въ Италия се строятъ сжщо за нуждите
на турския воененъ флотъ заржчанитъ на 15 май
1930 г. въ корабостроителницата Сапг. 1Чау. йе\. Нтегйо други два ескадрени миноносеца по типа на
италианския ескадрень миноносецъ „ТигЬюе". ДанНИТБ за всеки единъ отъ тия миноносци еж след
ните: нормално водоизмъстване 1350 тона (при
пълна нагрузка 1610 тона); дължина 9 3 6 м., ши
рочина 9 3 м., газене 3'2 м.; скоросгь 36 вжзела;
въоржжение—четире 12 см. орждия, две 4 см. про
тивоаеропланни орждия, две картечници и шесть
53 см. торпедни апарати; запасъ отъ топливо—35Ц
тона нефтъ. Тия миноносци еж приспособени и за
минни заградители. Те ще бждатъ готови не порано отъ 1932 г.
3) Въ Италия еж заржчани презъ 1У^У г. за
турския воененъ флотъ два подводника „Сакария
и „Думлуйнаръ". Пьрвиятъ подводникъ е вече спус
натъ на вода, вториятъ ще бжде спуснатъ въ близко
бждеще. Първиятъ подводникъ се строи въ корабо
строителницата Монфалконе (при (Триестъ); той
има следните данни: надводно водоизмъстване ом
тона, а подводно —1050 тона; дължина 68 м., ши
рочина 5 8 м., газене 4-3 м.; скорость надъ водата
17-5 вжзела. а подъ в о д а т а - 9 вжзела; вжоржжен н е - е д н о 10 см. орждие и шесть 53 см. торпедни
тржби. Вториятъ подводникъ се строи въ сжщата

СТРЯНИЦЯ 2

корабостроителница и е предназначенъ за подво
денъ миненъ заградитель; той има следните данни
надводно водоизместване 950 тона; скорость надт
водата 12 вжзела, а подъ водата — 7 вжзела; въо
ржжение - едно 7*6 см. орждие, две 53 см. торпеда
тржби и 47 мини за заграждане.
4) Сжщо въ Италия за нуждитъ на турски;
воененъ флотъ (въ Венеция) се строятъ три тор
педни катера, които еж спуснати на вода на 2 декемзрий 1930 г. Данните за всъки единъ отъ ти?
торпедни катери еж следните: водоизместване ЗС
тона; скорость 34 вжзела в ъ ч а с ъ ; въоржжение —
едно 7 6 см. орждие и две 45 см. торпедни тржби;
всеки единъ отъ тъхъ ще бжде снабденъ и съ 1С
противоторпедни бомби; районъ на действие—около
540 мили.
Изъ „Морски Сборникъ", Ленинградъ 1931 г., № 2 ;(С. Н. И.)

Договорътъ за търговия и мореппавание
м е ж д у българин и турция е ратифициранъ отъ
двете страни и отъ началото на тази година е влъзълъ въ сила.
По отношение на мореплаването договора пред
вижда :
Корабите, носещи знамето на една отъ договорящитв страни, при посещение пристанищата на
другата страна, ще се ползуватъ въ всъко отноше
ние отъ сжщото третирание и ще плашатъ СЖЩИТБ
права, такси и берии, както и мъстнитв кораби. По
сжщия начинъ и товарите, ПЖТНИЦИТБ и ТБХНИТБ
багажи, идващи съ корабите на другата страна, ще
се третиратъ тъй, като че ли те пжтуватъ подъ на
родно знаме.
Корабитв на вевка една отъ страните свобод
но могатъ да посещаватъ пристанищата на другата
страна съ цель да внасятъ чужди стоки или пъкъ
да изнасятъ местни такива за чужбина; сжщото е
и по отношение пжтническия трафикъ отъ и за чуж
бина. Срещу това всека страна запазва правото на
крайбръжно пла1ание въ своитъ териториални води,
а сжщо и по своите вжтрешни водки пжтища, из
ключително за корабите подъ народно знаме. То
ва еж клаузи, които и безъ договоръ, еж международенъ обичай, а даже иматъ и силата на международенъ законъ: корабите на една страна сво
бодно могатъ да посещаватъ пристанищата на коя
то и да било друга страна въ свъта и свободно да
товарять или разтоварятъ тамъ стоки отъ чужбина,
обаче всека държава запазва крайбрежното и вжтрешното си плаване изключително за своето знаме.
Въ това отношение, може би само ние правимъ из
ключение, като разрешаваме на чужденци да плаватъ по нашити крайбрежия, и току що сключения
договоръ е хубавъ урокъ,*) че е време вече и ние
сами да запазимъ това, което е и требва да бжде
само наше.
По нататъкъ, споредъ договора, документите
за поданство на корабите, издадени по национал
ното законодателство, ще се признаватъ напълно и
отъ другата страна. Сжщото ще бжде и за мърителнитв свидетелства (по които обикновенно става об
лагането съ всевъзможните пристанищни такси), до
като се сключи особенно споразумение.
*) Интересно е, че този урокъ ни го дава Турция, коя
то до скоро бъше едничката държава въ свъта (освенъ чи
сто колониалнитъ страчи), въ която съществуваха п и й оеченитъ „капитулации", между които бъ и правото на чуждит! кораби да хазайничатъ въ турскить води.-право кое
то чужденцитв охоччателно изгубиха отъ 1. юнии 1926 год.
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Изрично е указано, че разпорежданията на
договора за равенство въ третирането на корабите
не се отнасятъ до насърдченията, давани на своето
мореплавание, подъ форма на премии (субсидии и
др. т.), сжщо така тъ не се отнасятъ до преиму
ществата, съ които се ползва националното риболовство; най-сетне изключено е и риболовството,
и въ свои. териториални води. Ограждайки ревниво
своето риболовство, каквото впрочемъ правятъ пакъ
всички страни въ света, а само ние не правимъ,
турцигв еж прокарали въ договора изключително
благоприятни мита за внасяната отъ тъхъ въ Бъл
гария риба; при това, тръбва да се подчертае, че
съ такива привилигировани мита се ползва само
турския вносъ на риба и пчеленъ восъкъ (отъ бъл
гарска страна съ подобни привилегии се ползватъ
само дървенигв вжглища и кашкавала).
На край договора предвижда, че въ случай на
корабокрушение, засъдание и пр. на корабъ отъ
едната страна въ водите на другата, пострадалия
корабъ, неговиятъ товаръ, пжтницитв му, капитанътъ и обслугата му ще се ползватъ съ СЖЩИТБ
облаги, привилегии и грижи, както и мастните ко
раби. Относително спасяването, ще се прилага за
конодателството на страната, кждето се извършва
спасяването. Спасените стоки отъ единъ заседналъ
или претърпълъ корабокрушение корабъ нъма да
се облагатъ съ никакви мита, освенъ ано се внасятъ въ страната за мъстно употребление.
Така сключениятъ договоръ не представлява
нъщо ^особено ново въ международните отношения,
но той е ясно указание за това — какъ требва да
• пазимъ привилегиите на своето мореплавание и ри
боловство въ териториалните ни води, които при
вилегии ние съ лека ржка, безъ договори и безъ
взаимность, сме предоставили на всички чужденци, а
отъ друга страна сме взели мърки по всъкакъвъ
начинъ да ги откажемъ на българското знаме и бъл
гарските поданици (гледай напр. статията „Какъ се
поощрява българското корабоплавание" въ брой 2.
на сп. „Морски Сговоръ" т. г.)
г. с.
Франция увеличава субсидиите, на гьр
говскиятъ си флотъ. Научаваме се отъ „Вестникъ
за общественнит-Б предприятия и железопътните ли
нии", че за 1931/32 година сумитъ за подпомагане
на търговския флотъ еж претърпели следните из
менения :
1. С о т р а д т е Рга15зте1, за свръзка съ островъ
Корейка 15,000,000 фр. франка, съ едно увеличе
ние отъ 200.000 франка.
2. Меззадепез МагШгпез, за договорни свръзки
съ Изтока, 118,000,000 франка, съ едно увеличение
отъ 34,000,000 фр.
3. С о т р а д т е Сепегаю ТгапзагЛапияие, за ли
нията Франция - Ню-Иоркъ, субсидята е намалена
съ 2,600,000 фр.
4. Различни параходни дружества, обслужващи
линиите за Средна Америка и АНТИЛИТБ—9,500,000
фр. съ едно увеличение отъ 1,500,000 фр.
5. Различни прараходни дружества, обслуж
ващи линиитЬ за Бразилия-49,645,000 фр. съ едно
увеличение отъ 14,195,000 фр. Съобщава : Л. Б Р
Египетскнятъ търговски флотъ. Египетскиятъ министерски сьветъ, въ своето заседание
на 22 януарии 1931 г. е удобрилъ проекто-закона
за формирането на Египетски търговски флотъ,
а именно: Отпуща се субсидия на „Египетското па
раходно дружество*, което се задължава въ про
дължение на една година да придобие два пара
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хода, които да бждатъ подъ египетски флагъ, и
презъ следующите деветъ години още шесть па
рахода, съ обша вмъстимость 30,000 тона. На края
на шестата година ц-влиятъ този флотъ ще требва
да има екипажъ съставенъ изключително отъ егип
тяни. Между другото, египттекото правителство га
рантира транспорта на едно значително количество
каменни вжглища, който ще бжде извършенъ о т ъ
гореказанит-Ь параходи, за нуждитв на египетскитв
държавни железници.
Съобщава: Н. Б. Райновъ.
Развитието на н о р в е ж к и я т ъ търговски
ф л о т ъ . Въ сравнение съ своето население, Норвегия
държи първенство между всички морски страни съ
развитието на търговскиятъ си флотъ. Днесъ на в с е к а
норвежецъ се пада по 1'2 тона, до като въ Англия
е само 0'4 тона на човъкъ. По настоящемъ 50,000
моряци отъ всека категория съставятъ екипажитв
на норвежекитв търговски кораби. Освенъ това
112,000 души се"препитаватъ отъ морето, н. Б. Р.
Я н г л и й с к и я в о е н е н ъ ф л о т ъ . (Съобщение на
берлинския вестникъ „ИасптаиздаЬе", отъ 30 януари
н. г.)
— Въ английските меродавни кржгове напоследъкъ се забелезва една увеличена загриженость
за бждещето на английския воененъ флотъ. Военноморскиятъ кореспондентъ на английскиятъ вЪстникъ
„Дайли Телеграфъ", не отдавна е направилъ едни
сравнителни изчисления за американския и англий
ския воененъ флотъ и чрезъ СЖЩИТБ той доказва,.
че американскиятъ флотъ е значително по-боеспособенъ отъ английския.
Американските бойни кораби напоследъкъ еж
били преустроени и модернизирани. Лафетитв наорждията отъ тежката имъ артилерия еж вече така.
преустроени, щото повечето отъ ТБЗИ орждия могатъ да произвеждатъ стръмна стрелба, съ което
тюсната далекобойность е значително увеличена и
достига до 35,000 ярда (ололо 30 км.).
Английските бойни кораби иматъ общо 119тежки орждия, между които 26 еж съ лафети за
стръмна стр-влба, а американските, следъ преуст
ройството имъ, иматъ 160 тежки орждия отъ които
84 еж снабдени съ лафети съ стръмна стр-влба..
Споредъ преценката на сжщия кореспондентъ, по
ложението на английския воененъ флотъ въ срав
нение съ американския такъвъ е съвсемъ незадо
волително.
Въ сравнение съ японския кръстосваченъ флотъ,.
английскиятъ такъвъ притежава само 128 орж
дия въ повече, а по отношение на американския^
кръстосвачния флотъ на Англия се таксува като немодеренъ и недостатъчно силенъ, понеже кръстосвачитв му, въ болшинството си еж само 6000 тонни, а американските еж отъ по 7500 и 100ОО тонни.
Редакцията на ИасЬЬиздаЬе, обаче прави сво
ята забележка, като казва, че кореспондента на?
Даили Телеграфъ нищо не споменавалъ за това, че-.
споредъ една американска преценка, двата нови ан
глийски бойни кораби „МеЬоп" и „Ко^неу" еж би
ли по-силни отъ половината на американския боенъ флотъ.
Берпинъ, 2. II. 1931 г.

Съобщава Ел.-Инж. Н. Вълчевъ. •

Деятелниятъ членъ отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ — художникъ-маринисть
Александъръ Мутафовъ е открилъ изложба отьморски картини отъ нашето море, въ галерията на
ул. Аксаковъ въ София. Изложбата е била открита отъ 1 до 13 май т. г.
с ч
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(Приключенъ на 30. IV. 1931 г.)
Бьотихеръ, Д-ръ Хансъ фонъ — „ЧайкитЪ на Черно море" 1 Отзивчивостьта на Н. В. Царъ Борисъ II) — Морскиятъ
(сп. Ловецъ, год. XX <1, брой 5, София, I. 1931 г. стр. |
музей въ Варна при Б. Н. М, С. — (в. Народенъ гласъ,
74-76).
год. I, брой 14 и последующитъ, Варна 1931 г.).
Бланшъ, Лилия — „Риболовъ съ електричество" (сп. Ри I Появата и дейностьта на Българския Народенъ Морски
барски прегледъ, год: I, брой 7, София 1931 г., стр.
Сговоръ отначало до днесъ. (в. Народенъ гласъ, год.
108—110).
I, брой 18, Варна 5. IV. 1931 г., стр. 1).
Василевъ, П. — „Едно мнение за културна Варна" (в. Вар ! Патевъ, Павелъ — „Могатъ ли прелетнит-Ь, птици да прененски коренякъ, год. VI, брой 4, Варна 1, IV. 1931 г.
минатъ океана" (сп. Природа и наука, год. I, кн. 7,
стр. 2 и 3).
София, мартъ 1931 г., стр. 103—105).
Вълчевъ, инж. Н. — „Руската корабостроителна индустрия"
Петровъ, Я. — „Въдичарство" (сп. Рибарски прегледъ, год. I,
— кратъкъ прегледъ — (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 7, София, 1931 г„ стр. 103—105).
брой 4, Варна IV, 1931 г., стр. 7 и 8).
Ракитинъ, Ник. Вас. — „Дунавски сонети" — Стихотворна
Г. П. — „Първата морска седмица въ България" (сп. Морски
сбирка — София 1930 г. (Издание „Хемусъ," 40 стра
Сговоръ, год. VIII, брой 4, Варна IV. 1931 г„ стр. 3).
ници, цена 20 лева).
Г. П. — „Изъ живота и дейностьта на Българския НароРазлинъ, Димитъръ — „Царската свадба" — Поема — 1. Годенъ Морски Сговоръ" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
дежътъ. 2. Вънчавката въ Ясизи. 3. На пжть за Бъл
брой 4, Варна IV. 19311 г., стр. 19—20).
гария. 4. Благославянето на брака въ София. 5. Кар
Грозевъ, Гр. Ив. — „Новитъ измънения въ закона за риботини отъ народно веселие, 6. Шествието презъ дво
ловството" (сп. Рибарски Прегледъ, год. 1, бро 7 .Со
реца. — (в. Отечество, год. XII, брой 508, София 11. IV.
фия 1931 г., стр. 97—99).
1931 г., стр. 4 и 5).
Дунаецъ — „Матей Стойковъ — запасенъ капитанъ I рангъ",
Списаревски, К. Д. — Дейностьта на Марсилското пристани
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4, Варна IV. 1931 г.,
ще презъ 1930 година" (в. Търговско промишленъ
стр. 1 и 2).
гласъ, год. IX, брой 1502. София 3. IV. 1931 г., стр. 2).
, Даракчиевъ, Инж. Г. — „Таблицата за съсоянието на СВ-БСлавяновъ, Г. — „Неум-встни атаки" (сп. Морски Сговоръ,
товнитъ' мжжки рекорди по плаването на 31. декември
год. VIII, брой 4, Варна IV. 1931 г., стр. 4—6).
1929 г." (сп. Морски Сговоръ, год, VIII. брой 4,
С. Н. И. — „Изъ чуждигв военни флоти" (сп. Морски Сго
Варна IV. 1931 г., стр. 19).
воръ, год. VIII, брой 4, Варна IV. 1931 г., стр. 20 и 21),
Дрънски, Пенчо — „Биологически основи на въдичарство
Сокачевъ, Ив. — „Камчийската долина отъ къмъ природни
то" (сп. Рибарски Прегледъ, год. I, брой 7 София
хубости и дарове" (Туристически листъ „Родни Бал
1931 г., стр. 99—101).
кани", год. I, брой 1, Варна 7. IV. 1931 г., стр. 8—10).
Зашевъ, лейтенантъ о. з. К. — „Дълбоководниятъ брони- , Терещенко, С. К. — „Въ петъкъ на тринадесети" — Преранъ водолазъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4, I
велъ Сава Н. Ивановъ — (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
Варна IV. 1931 г., стр. 9—11).
брой 4, Варна IV. 1931 г.. стр. 14 и 15).
Зашевъ, Г. — „Риболовъ съ кльонкъ" (сп. Рибарски Прег
Шишковъ,
П. Я. — Къмъ Ямериха" — Позесть — (в. Спортъ,
ледъ, год. I, брой 7,.София 1931 г., стр. 110—112).
год- VIII. брой 353 и други, София 1. IV. 1931 г.,стр. 4).
Ивановъ, Сава Н. — „Къмъ черноморския ни бръгъ" (Ту I Шишковъ, П. Я. — „Контрабандист:." — Разкачь — (сп.
Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4, Варна IV. 1931 г.
ристически листъ „Родни Балкани," год. I. брой 1, !
I
стр. 15—17).
Варна 7. IV 1931 г., стр. 6—8).
Искуствено хранене на рибитЪ — (сп. Рибзрски Прегледъ, | Шишковъ, П. Я. — „Къмъ Америка" — Повисть — Варна
!!
1931 г. (Издание на Морско спортно дружество „Когод. I, брой 7, София 1, 1931 г., стр. 105—108).
рабъ" въ Варна, 80 страници, цена 20 лева).
Клейнъ, Д-ръ Е. — „Буречосци" (сп. Ловецъ, год. XXXI,
брой 5. София 1. 1931 г., стр, 76 и 77).
*
Константиновъ, Г. — „Бележки изъ живота на паламуда :
*
*
и скумрията презъ есеньта 1929 година" (сп. Рибарски
Америка — Повесть — отъ П. й. Шишковъ.
Прегледъ, год. I, брой 7, София 1931 г., стр. 101—103). !! Варна Къмъ
1931 г. (Издание на Морското спортно д-во „Корабъ"
-Л. Р-ва — „Чуднит-в гледки при появяване на нови острови | въ Варна,
80 страници, цена 23 лева).
въ морето" (сп. Природа, год. XXXI, брой 4, София
1
Следъ
„Пазачитъ нз фара" и „Романътъ на единъ
х
1931 г., стр. 5—6).
1 младъ морякъ," повестьта „Къмъ Ямерика" се явява като
Х'огдап1за1юп с!е потте т а п п е тагспапйе — (1_а Ви1дапе, ! НБЩО съвършенно отделно въ творчеството на Шишхова.
1Х-ете аппее, № 2305, 5огт 16. IV. 1931, р. 1),
| Животътъ на моряка тука е по-осо5енъ, по-близъкъ за раз
Марковъ, Д. — „Англо-френско-италианската морска спо
биране отъ обикновения читатель. Реализъмътъ въ живота
годба" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4, Варна
на моряка, тукъ е зам-внечъ съ романтиката, която прави
IV. 1931 г., стр. 8 и 9).
повестьта доста близка до ония романи и повести на за
Миларовъ, П. — „Водни акробации — морско хвърчило"
падните писатели, написани за юноши. Тукъ нъма нито
(сп. Морски сговоръ, год, УНН брой 4, Варна IV. 1931 г.,
домове на леки ждни, нито нетречжснато гуляене. Напростр. 18).
тивъ животътъ нз моряка въ тихи и бурни дни е предаНегенцовъ, Н. Ст. — „Докладъ върху организацията на
денъ, по начинъ, който принуждавз читателътъ дз се вжиавиационната и военната метеоролегични служби въ
вве въ него. Героятъ на повестьта Фичевъ е типъ на жа
Германия" (Печатница при авиационното училище —
дуваща моряшка душа за нови и нови хоризонти. Противо
Казанлъчъ — 1930 г.).
речието на неговитв мисли и неговитв действия, обаче, би
Негенцовъ, Н. Ст. — „Практика на наблюденията въ во
требвало да се подчертае още повече. Фичевъ би требвало
енните метеорологични станции." София — Геограда стане лицето, около което тръбва да се разиграе цълата
фически Институтъ — 1929 г. (272 литографирани
развръзка. Копнежътъ на Фичевъ — да имаме собственъ
страници.)
флотъ, сблъскването му съ действателностьта тръбва да
Негенцовъ Н. Ст. — „Рисунки и приложения къмъ практи
бжде още по-ясно очертано. Враничъ е добре обрисуванъ.
ка на наблюденията въ военнигБ метеорологически
Той е типъ, който намира живота за добъръ — такъвъ, ка
станции." София — Географически институтъ—1930 г.
къвто си е. Него не го интересува нищо друго, освенъ мо
Нед-влковъ, Д-ръ Ял. „Беркъ-сюръ-меръ, града на болнитв
рето, съ неговото спокойствие и бури. Флегматиченъ въ
и здравето" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4,
добри дни, той е стихия и не уморенъ въ бури.
Варна IV. 1931 г., стр. 11—13).
Повестъта „Къмъ Ямерика" требва да се препоржча,
'Остревъ, М. — „Яктивна дейность на Югославия за по
особено на ученицигв. Шишчовъ, може би, ще се окаже
добрение на корабоплаването и воднит-в Й пжтища"
много по-добъръ въ разказа и повестьта, отколкото въ
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 4, Варна, IV.
романа. Тукъ именно би тръбвапо да рзботи още повече.
1931 г., стр. 6—7).
Стилътъ е издържанъ.
Оноза, оЗаче, което трвбва да сг каже въ повече, та
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е, че изданията еж доста лоши. Би требвало хартията,
шрифтъть, корицитъ, всичко това да е нъщо изрядно,
съпроводено съ вкусъ, за да може по-лесно да се пласира.
Ст. Н. Янчулевъ — редакторъ на в. „Селска дума."

*
**

Дунавски сонети отъ Ник. Вас. Ракитинъ. София
1930 г. (Издание на „Хемусъ", 40 страници, цена 20 лева).
Нашиятъ скроменъ, но плодовитъ и даровитъ писатель Ник. Вас. Ракитинъ, единствениятъ отъ ГОЛБМИГБ бъл
гарски писатели, който живъе въ провинцията (Плъвенъ) и
който съчувствува напълно на Българския Народенъ Морски
Сговоръ, напоследъкъ ни с орпризира съ две стихотворни
сбирки, посветени всецяло на нашитъ водни простори,
които отъ редъ години посещава презъ лотото. Въ 1929 г.
той издаде хубавата стихотворна сбирка „Черноморско л-вто"
(Издание на „Акация," 80 страници, цена 20 лева) която
възпъва прелеститъ на нашето черноморие. Миналата го
дина, той издаде втора стихотворна сбирка „Дунавски со
нети" специало посветени на Дунава и неговата природа.
Тя съдържа 34 сонети, а именно:
1. Дунавъ; 2. Пролъть; 3. Утро; 4. Равнина; 5. Виде
ние ; 6. Върби ; 7. Радецки : 8. Звънъ ; 9. На Козлудуйския
бръгъ; 10. Село; 11. Нощь; 12. Тръстики; 13. Лъто; 14. Сън
на; 15. Корабъ; 16. Островъ; 17. Рамсодия; 18. Лъсъ;
1">. Жътва; 20. Змей; 21. Явгустъ; 22. Блато; 23. Тишина;
24. Рибари'; 25. Кжтъ; 25. Споменъ; 27. Есень; 28. Гробище;
29. Жерави; 30. Дъждъ; 31. Мъгла; 32. Вътъръ; 33. Зима
и 34. Стражъ.
Ние препоржчваме на нашитъ членове и нашитъ чи
татели и дветъ стихотворни сбирни на Ракитина: .Черно
морско лъто" и „Дунавски сонети." Т-Б тръбва да бждатъ
притежание на всъка частна и обществена библиотека.

с. н. и.
*
* *
Съвременното състояние на п о д в о д н о т о д%ло
отъ Ив. Вариклечковъ — Военна библиотека № 63 — София
1930 г. (Издание на Ярмейския военно-издателски фондъ,
115 страници, цена 40 лева).
Горецитираната книга за сега е единствената на бъл
гарски езикъ, която ни запознава обстойно съ съвремен
ното състояние на подводното дъло. Тя обхваща 7 глави
съ следното съдържание;
Глава !. Погледъ върху развитието на ПОДВОДНИЦИТЕ.
Глава 11. Съвременния подводчикъ — елементи, такти
чески свойства и тактика. Тактически елементи. Въоржжение. Мини и миченъ бой. Яртилерия. Мини за заграждане.
Тактико-стратегически хара етерни особености. Грамаденъ
районъ на действие. Сравнително малки надъ и подводна
скорость. Пълна невигимоггь подъ водата. Малка видимость на подводника въ надводно положение. Скорость
на потапянето. Необходимость отъ постоянно зареждане
акумоляторчтъ. Голъма чувствителность къмъ повреждания
на корпуса. Разузнаване.
. ^ Глава III. Подводна война. Общо върху подводната
войча. Цель. Организация. Дислокация, бази и снабдяване.
Подготовка и личенъ съставъ. Подготовка за война. Моби
лизация. Водене войната. Цели на войната. Предвоененъ
периодъ. Мобилизационенъ периодъ.
Глава IV. Подводната война. Водни бомби и бомбохвъргачки. Хидрофони. Въздушни сили. Кораби-примки. Надводчи кораби. Подводчицитъ. Мини и мрежи, Въоржжаване
търговскитъ кораби. Разни дефанзивни средства. Конвоитв
Новолостройки. Реквизиции.
Глава V. Общъ прегледъ върху действията на под
водчицитъ презъ голъмата война. Подводчиятъ въпросъ
преди войната. Подводната война и външната политика
Изнасянето подводната война въ военно отношение Огра
ничената подводна война. Подвод (ата война по призовата
право. Неограничената подводна война. Материалъ и персонаггь. Последствие отъ подводната война.
Глава VI.-Заключение.
Глава VII. Подводницитв И България.
Препоржчваме я на всички, които се интересуватъ
отъ подводното дЪло изобщо.
с. Ч.

**
Р ъ к о в о д с т в о по р и б о в ъ д с т в о _ Развъждане и
отглеждане на шарана и пъстървата — отъ Грозю Ив Грозевъ. София 1930 г. (Издание на Министерството на земледълието и държавните имоти — Отдвление за държавнитъ
имоти и риоарство, 160 страници).
Единственото пълно ржководство по рибовъдството V
насъ. което запълва една голъма празднота въ нашата
литература по рибарството има следното съдържание:
1. Уводъ; 2. Значение на риборазвъждането; 3. Естественна история на р-лбить; 4. Рибникъ, водата и нейнитъ оби

ГОД. VIII. БР. 5-

татели ; 5. Шараново стопанство ;" 6. Пъстървно стопанство у
7. Врагове на рибитъ; 8. Болести на рибитв; 9. Хранене на
рибитъ; 10. Развъждане на рака и 11. Рибовъдството у насъ.
Тази нова и ценна книга е много добре отпечатана
и богато илюстрирана съ ясни клишета. Грижата по отпечатвенето й е очибиюща и рЬд-га за българската действи
телности.
Ний препоржчваме тази к-шга на всички наши чле
нове и всички други, които се интересуватъ отъ въпроса
за риборазвъждането у насъ.
С. Н. И.

*
**

Съвременна Полша* впечатления отъ една оби
колка изъ нея, отъ Василь Бахаравъ, 1930 г. <0 страници,
Написана съ твъгд^ увлекателзнъ езикъ и лекъ стилъ,.
тая малка книжка се чете съ гол-вкъ инт=ресъ, на едйнъ
дъхъ. Автора ни рисува днешна Полша, една нова държа
ва изникнала изъ пепелище; отъ ная има да почерпимт»
много и ценни поуки, а заедно съ това, познавайки и изу
чавайки я, ние ще можемъ по-лесно и по-бързо да се сближимъ съ нея, нъщо което ще донесз и за двата народа, а
на първо мъсто за насъ значителна и всестранна полза. Да
услужи на тая задача е било намърението на г. Бахаро въ.
като ни пргдлага своя трудъ. Въ уЕода си той ни говори
за създ; ването на младата държава, после постепенно ни
запознава съ политическото, географското и твърде наши
роко съ стопанското положение и народното стопанство на
Полша. Въ книжката еж дадени интергени данни и сведения
за полското земледълие, горско стопанство, индустрия и
минно дъло, занаяти, професионално осраз< вание, за кул
турния и общественъ животъ на страната, за нейнигЬ поголъми градове, за висшитъ й учебни заведения и найсетне завършва съ описание на голъмото националнополско изложение, уредено пргзъ 1929 г. вь Познанъ, коетоавтора е посетилъ въ качеството си на главенъ секретарь
и представитель на Русенската търгоаско-индустриална ка
мара и което посещение го е подтикнало да напише тая
хуоава книжка, която ние препоржчваме на нашитъ читатели
Г. С.

*
* *

. . . „ л „ Ч е т и Р и с т о т и н - ь т е х н о . х и м и ч н и р е ц е п т и и прак
тически улжтвания з а техниците, майсторигЬ и
разнктъспец алисти и з ъ разнитЪ ф а б р и к и и р а б а тилнкц-. — наредилъ Ив. В. Стоенчевъ, преподавателъ въ
МорскитЪ специални школи, Варна 1931 г. (Джебенъ форматъ, 460 страници, цена (0 лева).
Следъ издадениятъ презъ 1927 година „Машинно-техниченъ наржчникъ" — една ценна джебна стравочна книга
за техници отъ 416 страници - (вижъ сп. Морски Сговоръ,
год. IV брои 8, стр. 20) презъ настоящата 1931 г. сжщиятъ
авторъ ни поднася новъ цененъ справочникъ — ,Четиристотинъ техно-химични рецепти и пр." За съставянето на
новиятъ си справочникъ съставителътъ му се е ползвалъ
главно отъ подходяща най-нова руска литература по въпроса.
ой е разделечъ на 12 отдъла съ следното съдържание:
1) Обраоотване металитв; 2. Чистене и предпазване мета
лически предмети отъ ржжда; 3. Припои и разни слетини;
4) Мряморъ и гипсъ; 5) Оцвътяване дървото, рогата и костьта;К о)е; КаучукъИ лиа гутаперча;
7. Стъкло; 8) Безиръ, бои и
п^ °^ 11ч м
' з а м а з : { и и Цименти; 10) Мазилни мате
риали; п ) Мастила и хартии и 12) Разни.
Препоржчваме този много навремененъ справоч
никъ не самз на всички моряци и техници, но и на всички
домакини и домакинства.
с. Н. И.
р и ^ и о ° * ' Ь С е в а с т о п « > п - ь До Цусима - Възпоменания —
Руския флотъ презъ времето 1866 до ',905 г- — отъ Вицеадмиралъ А Г. Фонъ Нидермиллеръ Рига 1>30 г. (Издателъ,
М. Дидковскии, К0 стр)
Въ тази книга автора дава своето лично мнение за
съоията въ руския воененъ флотъ и характеризира лицата,
които еж го ржководили Тя е раздълена на следниттз три
Глава 1. — Руския флотъ презъ времето 1686 — 1906
година
Глава И. — Нвколко думи за деятелностьта на лицата,
стоящи на най-високитв постове въ Висшето Морско Управ
ление отъ 1Е65 до 1506 година.
Глава III. — Вице-адмирали: Нлексей ЯлексеевичъЬирилезъ. първия морски министеръ при новото управле
ние на флота ; генералъ-адютантъ Феодоръ Василевичъ Дубасовъ; Стефанъ Осиповичъ Макаровъ и последнитъ годи
ни отъ службата му като главенъ командиръ на Кронщедъ.
Книгата е написана много популярно и се чете леко.
С. Ч.

САПУНЯ

ЦШРИТФ НА ПЛОВДИВСКАТА
ТЮТЮНЕВЯ ФАБРИКА

= „ЛЕВСКИ|4 =
еж единственигЬ, които държатъ рекордъ по ароматичность и съставляватъ неза
менимо удоволствие за
всЪки пушачъ.
5-3

ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
И ЗАПЯЗБЯ БЪЛЬОТО.

До ш й постоянни Й случайна шрудщи.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своитЬ постоянни и случайни сътрудници' да иматъ предвидъ
следните нареждания:
1) Статиит-к и съобщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възмажность съ пишуща ма
шина. НечетливигЪ статии, а сжщо така и тия съ много
поправки и зачерквания, не се преглеждатъ.
2) Статиигв требва да бждатъ кжси и въ никой слу
чай по-дълги отъ 2'/2 печатги страници отъ списанието.
ДългигЬ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назздъ не се връщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е длъженъ да дава
обяснения на сътрудниците си, защо статия не е одобрена,
или защо не е поместена веднага следъ одоорението й

Отъ редакцията.

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Ако жглаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ 1 0 0 най-разнообразни художествено снети
и подбрани снимки отъ нашето черноморско
крайбрежие, обърнете се на адресъ:

Фото „ЕТЮДЪ"
НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНЯ

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
ю—4
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ЦДРИЦйТА НА ЧЕРНО-ИОРЕ, — най-щивиятъ курортъ въ Юго-источна Европа.
НАЙ-МОДЕРНИ БАНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ за студени и топли морски бани. Мо
дерно казино въ морската градина, срещу банит-в, съ първокласенъ ресторантъ и дан
синг ъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо и по море до близкитъоколности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри, кинематографи, тенисъ клубъ,
морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на м. августъ съ участие на
най-виднигв български артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.
у С Л 0 В И Я Н Я ЖИВОТА НАЙ-ИЗНОСНИ.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. за легло. Частни квартири отъ 1000—4000 лева за
стая съ две легла за месецъ.
ОбЪдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ 4 0 - 6 0 лв. Въ второстепенни ресторанти
се получава здрава и изобилна храна на по-низка цена. Табъль д'отъ отъ 100—120 лв.
Л-втовна такса и карта за П/БЛИЯ сезонъ 80 лв.

Такса

за

баните.

/ I к л а « кабина 10 лв.
„ Т п п п и 6 а н и / I класа кабина 30 лв.
2
2 0 лв
1. Студени бани | и
* '
I " »
»
в
5 лв.
Басейнъ . . .
15 лв.
О г ъ 15 юний до 15 септемврий лътовницигЬ се ползватъ съ 25°/о намаление по българските
държавни железници.
Бюрото за лътовници при общината въ приморската градина разполага съ пъленъ списъкъ
на квартири, дава всички сведения и настанява лътовницитъ на квартири безъ възнаграждение. 2 - 1

Отнасяйте се за всичко до бюрото за летовници.

използувайте дружествени* параходи за ди получите в ш о ж ностьти да се полюбувате на морето $
Съ параходите на Българското Търговско Параходно Дружество мо
жете да направите пътувания, които да Ви оставятъ мили неизличими споме
ни. Вие ще опознаете нашето крайбрежие и ще вкусите отъ прелестите на^близкия изтокъ,
чаровете на когото привличатъ хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на света.
Дружеството подържа три редовни линии:
а К о а й б а б ж н а : Варна— Бвла—Месемврия-Лнхиало—Созополъ-Бургазъ; Бургазъ—Созополъ
'
—Кюприя—Василико-Лхтополъ-и обратно; Бургазъ—Созополъ—Лнхиало—Месемврия—
Бвла—Варна ; — два пжти седмично.
Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съобщения Бургазъ - Варна и обратно,
специално за курорта.
6 . Пирейска: Варна—Бургазъ—Цариградъ - -Пирея—Хиосъ — Метелинъ — Цариградъ—Бургазъ—
Варна, два пжти въ месеца.
В. Апекгандринека: Варна—Бургазъ—Цариградъ -Родосъ - Палестина - Александрия — ПортъСайдъ-О-въ Кипръ—Пирея—Цариградъ—Бургазъ—Варна, два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си отъ 30 до
50°/о (но не и върху храната).

Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се извършва
съ луксозните и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."
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О Б И К Н О В Е Н И ЦЕНИ БЕЗЪ Х Р А Н А :
За Александрийския рейсъ!
За Пирейския рейсъ
1 класа . . лв.5ООО
I класа . . . лв. 8000
(
1
1 класа . . лв.4600
лв.
6000
II
класа
Отиване
и
връщане
Отиване и връщане
Ш класа . . лв.2000
лв. 4000
Ш класа
Забележка. За изобилна храна при задгранично пжтувание, само за I и II класа, по лева 195
на день, закуска, обтздъ и вечеря.
За крайбрежния рейсъ:
/ I класа . . . лв. 680
( I класа . . лв. 400
Варна—Яхтополъ—Варна ] II класа . . . лв. 540 | Варна—Бургазъ и обратно { II класа . . лв. 300
I III класа . . . лв. 360 {
V Ш класа . . лв. 200
Храна по лв. 150 на день за I и 11 класа, за българското крайбрЪжие.
Забележка. Сзърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се събиратъ допълнително кейово
право въ Взрна и Бургазъ по лева 15, а вь малкигЬ крайбрвжни пристанища по лева 5 на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбръжнигв, а сжщо и отъ Дирекцията.
Българи п л т у к а й т е п о м о р е !
ю—з
СЪДЪРЖЯНИЕ:
1 ) С и н и с т е п и ; Р и б а р ь — стихозе — отъ Любомиръ п. Ятанасовъ; 2) Петде1
•
•
' •
сеть годишния юбилей на Морското училище отъ капитанъ и р. о. з. Сава н, Ивановъ, Началпикъ на Морското Училище; 3) Ч е р н о м о р с к и я флОТЪ (ТНе В1аск 5еа Р1еег) превелъ Д. Марковъ;
4) Билъ ли е българинътъ морякъ и може ли да б-жде такъвъ отъ Ст. Н. Шишковъ; 5) Б ъ л г а р и

— моряци въ чуждитв флоти отъ г. п.; б) Заседанието на италиянския търговски корабъ
„Катр^сюдПо" при носъ Якинъ въ Бургазския заливъ огъ Т. Цицелкоаъ; 7) За значението на
черупкОВИГБ ЖИВОТНИ ВЪ МОргто отъ Д-ръ Г. В. Лас.талевъ; 8) Единъ день ВЪ Рио превзлъ отъ ан
глийски н. Панайотовъ; 9) Единъ интересенъ двубой (страница отъ морската война) превелъ Д.
Марковъ; 10) МорСКИ СПОрТЪ — П о л з а т а ОТЪ ВОДНИЯ СПОртЪ отъ инж.-корабостр. Памлуловъ; СвТзТОВ-

нитЪ женски рекорди по плаване до 31 декемврий 1929 год. съобщава инж. Даракчиевъ; 11) Официаленъ ОТДБЛЪ; 13) Морски новини; щ Морски книгописъ.
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