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Т Е Л Е Ф О Н Ъ

С т р о е ж ъ : на к о р а б и

и всич.ки

видове

лодки

325

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платяоходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всякакви видозе машини и инсталации.
I
СПЕЦЙЯЛЕНЪ ОТД-гЗЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
, ;
РЕЗЕР8УДРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентнн цени.
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Произвежда

първокачественни

памучни прежди

Най-голЪма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво разни
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 - Ь п р е ж д и отъ ч у ж д и т в .
Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЪ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералнйт-Ь представители:
' СУЗЙНЪ и С-ие А. Д., СОФИЯ— ВАРНА.
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ИМАЛИНЪ

най-реномирания терпентиновъ кремъ за обуща
И М А П И Н Т | * Течность за чистене и лъскане
ж!111 г\•/! ж111 и*
металически издалия.
Л/1 А П М Н Т | # Смазка з а подове, линолеумъ, меИСКОВИЧЪ & ЛЕВИ АКЦ. Д-ВО
ФАБРИКА
за химически произведения и
тенекиени издт±лия
Русе
тел. № 101 и 283

СПЕЦИАЛНОСТЬ:

ПРИДВОРНИ

доставчици

Со ф и я
тел. №. 22-29 и 4 2 - 3 4
ЦЕЛУЛОЗНИ ЛАКОВЕ И МАТЕРИЯЛИ ЗА
ШПРИЦАПАРАТЪ МАРКА

НИТРОи ФЛОРИДИНЪ
Всвкакви видове лакове за вагони, трамваи, авто
мобили, файтони, мебели и за всъкакви железни,
дървени конструкции, както и кожени издалия.
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Креватна фабрика „ИЗКУСТВО"

БРАТЯ ГАБРОВСКИ-РУСЕ
съ клонове въ София, Пловдивъ, Варна и Бургасъ.

ПРОИЗВЕЖДА и ПРОДАВА
на

ФАБРИЧНИ ЦЕНИ
ПОДЪ ВСТ5КА КОНКУРЕНЦИЯ
таблени, походни, английски и месингови кревати,
П Р У Ж И Н И и КУШЕТКИ,
нощни шкавчета, мивки, закачалки и други
железни и месингови мебели,

СНАБДЯВА СЪ КРЕВАТИ
и др. мебели

летовища, ученически колонии,
диспансери, приюти,
курортни МБета, хотели и пр.
РУСЕНСКИТЪ КРЕВАТИ, съ
етикета на Бр. Габровски, се
търсятъ отъ всички краища
на царството, защото еж НАЙСОЛИДНИ и НАЙ-ЕВТЕНИ.
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Шш тш® мЦктш т ЮМР^^Ж и

ГОДИНА IX. БРОИ 3 .

ОРГАНЪ Нг\ в о ' " •
• ^«-^.КИ СГОВОРЪ'
ГОДИШЕНЪЛПБОНЯМЕНТЪ":
За България 150 лв„ за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДЯ КНИЖОВНС-ПРОСВЪТНИЯ

ВАРНА, мартъ 1932 год.

отдълъ.

Отд-Ьленъ брой 20 лв.
Гл.редакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

Евгений Месемврийскй.

МЯИКЯТЯ НЯ МОРЯКЯ.
Морето се бунтува. Стене.
Изохква страшно... Вижъ, замира.
Отново да поеме. И съ бЬсъ
да връхлети, да ревне пакъ.
И тъй, и день, и нощь му грохота
връзъ вълнолома якъ не спира.
Тамъ сякашъ сгань напира отъ диви,
свирепи пълчища на врагъ.

старицата все тъй се качва
по стълбичките и закретва...
Л погледътъ й тихъ блуждае,
по хоризонта търси димъ.
Пон-вкога въ очите морни
на радость пламъчето светва,
но въ мигъ изчезва. Рамената
потрепватъ въ плачь неукротимъ.

По бЪлата стена самичка
старица въ черно бавно крета.

Горката майка на моряка!

ВЪЛНИГБ пенести заливатъ
ГБЛОТО й, но тя върви.

отъ Лондонъ сивъ до Хонолуло,
отъ Токио до Ленинградъ,

Кжде? Защо тъй тжжно гледа?
Минава вечъ година трета
на постъ е тука. Мигаръ чака
смъртьта така да я вдърви?

отъ северъ чакъ до югъ — навредъ!
Напуща глухата си къща,
на вълнолома се изкачва
и плъзва погледъ тя нерадъ...

По Ц-БЛЪ СВ-БТЪ все една и с ъ щ а —

Преди години тя изпрати
мжжа — моряка на чужбина.

Следъ него тръгна да го търси
едничкия й свиденъ синъ.
/,с '
И двамата не се върнаха.
Година следъ година мина,
за нея мжката остана

и само спомена единъ.
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Кога морето зиме вае
Те- ,'"• ~ ' ,<у
шушулки чудни по стената
'>'^0НИ,4,1
вълноломяща и чаровно
я обковава цЬла въ ледъ
или пъкъ л-вте, въ знойна утринь,
когато пекъ жежй телата
и въздухътъ трепти, задуха
души; кога гори навредъ —

Когато корабъ бързъ премине
моряцигв развързватъ кърпи
и дълго махатъ тъ къмъ нея,
къмъ чезнещия вълноломъ:
„Здравей, ти стара, тжжна майко!"
,Я тя задавено извиква:
„На добъръ пжть! Отново нека
да видите вий бащинъ домъ!"
Морето се бунтува. Стене.
Изохква страшно... Вижъ, замира,
Отново да поеме. И съ 6-БСЪ

да връхлети, да ревне пакъ.
На всеки брЪгъ, на всеки пристанъ
едно сърдце тупти, премира
и две очи въ сълзи блуждаятъ
къмъ некой другъ, далеченъ бръгъ.
Евгений Месемврийскй.
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Василъ Каратеодоровъ.

В. Страшимирова.

ЧЕРНО МОРЕ.
Винаги—презъ всички дни и нощи
на годината —
то крие ужаса на бурята
и примамливото,
незнайното
на несънуванигв сънища.
Въ нощьта
по него — сякашъ въ приказка —
пълзятъ огромни странни кораби:
по тежко сведени платна,
по мачтигБ, протегнати като ржце въвъ мрака,
спятъ
чайки.
Издигатъ се високи водни планини,
потъватъ бр-Бговегв въ тъмното,
по писъка застиватъ стжпки
и п-ве вълноломната стена.
Защо угасватъ
болните зеници
предъ неотклонната стихия?
Кжде отиватъ т"Ьзи кораби?
Защо еж спрЪли
вътроветъ?
Съньтъ
ме разлюлъва бЪсно въ своите прегръдки,
притиска ме, навежда се, целува ме
и хвърля ситенъ П-БСЪКЪ въвъ очите ми.
Забравихъ ли? —
Азъ тръбва да съмъ буденъ тая нощь
и фарътъ непрекженато да свЪти.
Морето е безсънно.
Потракватъ нечии пръсти по прозореца
на малката фаропазачница.
Язъ бдя.
Кога ще тръгнатъ вътроветв,
за да разбудятъ тъмносините води,
кога ще писне страшната тревога
и плъзне сивата мъгла
и оглушатъ сигналите простора?
Черно море. Фаропазачница малка. Азъ бдя,
Василъ Каратеодоровъ.

ВОДИ МЕ!
Азъ не зная днесъ твоето име
И все пакъ ти протягамъ ржка,
Доверчива азъ ида — води ме
По широката бела рЪка.

И ще гледамъ въ очите ти сини,
Отразени съ крайбрежния пжтъ
Какъ разцъфватъ уханни градини,
Дето сребърни птици летятъ.

Азъ ще гледамъ какъ мърно веслувашъ
Ти мой силенъ и воленъ весларь
И понъвга катъ привътъ ще чувамъ
Песеньта на далеченъ рибарь.

И ще
Къмъ
И ще
Въвъ

огвземъ на изтокъ съ ръката
широкото синьо море
спремъ сръдъ кржга на водата
самото й звездно сърдце.

И ще счупимъ тогава веслата
Средъ широкото синьо море,
За да нЪмаме пжть къмъ земята —
Въ слънчевъ см-вхъ наший день ще умре.

О, не зная днесъ твоето име,
И все пакъ ти протягамъ ржка,
Довърчива азъ ида — води ме
Къмъ широката морска лжка!

В. Страшимирова.

И. Л. Обрейковъ.
+ ХРИСТО СТЯНЧЕВЪ.
Единъ по единъ си отиватъ... Напускатъ ре Хр. Станчевъ, една отъ големитв тржби, изтърва
довете на организацията старите изпитани нейни на случайно, притиска силно въ гръбнака и рамо
дейци, за да се не върнатъ никога вече между то Станчевъ, наранява го смъртоносно и следъ 20
насъ...
минути той издъхва, вследствие вжтрешно кръвоСледъ тежката загуба, която Пловдивскиятъ излияние. Смърть ненадейна, тиха, спокойна; конклонъ отъ Б. Н. М. С. понесе миналата година съ чина несъответствующа на неговия буенъ, подвисмъртьта на секретаря си Ив. Антоновъ, жестоката женъ темпераментъ.—Сждба!
еждба, още въ началото на тази година, сложи
Христо Станчевъ е роденъ презъ м. септем
ржка и върху другъ деенъ, дългогодишенъ членъ въ ври 1888 г. въ гр. Стара-Загора, дето е получилъ
управителното тЬло и домакинъ на клона—Христо основното си и прогимназиялно образование. ЗаСтанчевъ. Преданниятъ, енергичниятъ и любящъ де вършилъ е Ж. П. школа въ София, следъ което
лото на Морския Сговоръ Христо Станчевъ не е е прослужилъ 12 години по ведомството на Б. Д.
вече между живите. На 28 януари т. г. смъртьта Железници. Участвувалъ е въ двет-Б войни като
покоси и неговия младъ, твърде младъ още, жи-^ подофицеръ, а отъ 1918 год. се е установилъ на
вотъ; отъ този день престана да тупти едно енер частна работа, като комисионеръ-експедиторъ въ
гично и жизнерадостно сърдце; въ този день клона Пловдивъ.
ни отдаде още една незаменима жертва — жертва
Въ организацията на Морския Сговоръ Христо
на случайна злополука, на изпълненъ професиоСтанчевъ
е активенъ членъ отъ 1925 г., а отъ 1926
наленъ и общественъ дългъ. При разтоварването
до
1930
г.
включително е непрекженато членъ въ
на машинитЬ за електрическа централа „Вжча" на
управителното
ТБЛО на клона и неговъ домакинъ.
гара Кричимъ, чийто транспорть б% предприелъ
Като общественъ деецъ, той вложи всичкото си
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свободно време, трудъ и разбирания за проагитирване и преуспяване делото на Морския Сговоръ
з ь Пловдивъ; съ свойственото му добродушие, от зивчивость и неуморна дейнолъ, той възприемаше
встзка полезна за далото инициатива, влагаше воля
и амбиция и работеше съ жаръ до крайното й
преуспъване. Нъма дъло и успъхъ на Пловдивския
клонъ, въ който скжпия покойникъ да нъма за
слуги: пропаганда, екскурзии, лътни колонии, воденъ спортъ — всичко това бъ поле за неговата
дейность, за неговия живъ темпераментъ. И съ
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право скърбимъ всички за неговата загуба—загуба
скжпа еднакво за насъ и за дтзлото на Морския
Сговоръ.
Скроменъ общественикъ, отличенъ приятель,
неженъ съпругъ и баща, той остави най-добри
спомени между насъ.
Ние съ тжга ще си спомняме за благия характеръ и непринудената усмивка на нашия сподвижникъ Христо Станчевъ.
Богъ да го прости!
Февруари, 1932 г.

•

И. Л. Обрейковъ.

Пловдивъ— Езерото вь градината „Царь Симеонъ"* използвано отъ Пловдивскиять клонъ отъ Б. Н. М. С. Презъ тази зима
Пловдивскиятъ клонъ отъ Б. Н. М. С. е използувалъ^замръзването на езерото и е устроилъ пьрзаляне съ кънки по него,
като съ това е поставиль началото на кънки — спорта при клона.

СЪКРАЩЕНИЯ.
Дейностьта на политическитъ фактори у насъ нвматъ готово решение на злободневните въпроси.
е спъната отъ базогледна критика, кояго отива до Те се ржководятъ отъ смжтното представление за
абсурди. До като единодушно всички признаватъ нужда отъ преобразования и еж доволни, когато
нуждата отъ стегнатость въ бюджета на държавата, имъ се удаде случай да атакуватъ дейностьта на
за да се направи държавния механизъмъ по експе- политическите си противници. И като не посветени
дитивенъ и се реализиратъ икономии, пристжпи ли въ специалнитъ въпроси, ставатъ орждия на критисе къмъ работа, всички въ единъ гласъ викатъ въ китъ на заинтересовани.. .*.
защита на сжществуващата система. Главното съ
Тъзи мисли ни минаватъ, като четемъ откжсображение, което се изтъква, е партизанството. Увол лечнитъ сведения за съкращенията, които се готвятъ
нявали се едни, за да се открие мъсто за други.
съ новия бюджетъ и атакитъ, които се отправятъ.
Тази предпоставка лежи въ основата на всички Тези атаки еж особено ожесточени срещу Министер
критики, които, атакувайки направеното, не сочатъ ството на Железниците.
правилното разрешение на въпроса. То е тайна, коя
Това е обяснимо. Министра на желъзницитъ
то се пази, за да се приложи, когато дойдатъ тъ да първи реши да тури пръста си въ раната и да прис
разрешаватъ проблемитъ. Въ сжщность и критиците тжпи къмъ съкращения и преобразования,
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Дали и колко икономии ще се реализиратъ за
бюджета отъ реформите, които се готвятъ, ще се
види по-късно. Важно е дз се изтък е готовностьта
да се пристжпи най-после къмъ тази болезнена
операция.
Вместо да срещне съчувствие и подкрепа въ
тази си дейность, Министерството е изправено предъ
единодушни атаки, мотивирани съ баналния изразъ
„партизанствува се".
Организиранитъ атаки се водятъ, разбира се,
отъ т^зи, кои го най-силно еж засегнат и. Тъ намиратъ место и съчувствие при политическите про
тивници, които ако бъха на мвстото на атакуваните,
щъха да търпятъ сжщата участь.
Ние бихме желали да видимъ повече полити
ческа зрълость въ нашия общественъ животь, за да
се даде възможность да се прокара най-посл& ед^а
система. Атаките и критиките еж оправдани, когато
се видятъ резултатите отъ тази система за държав
ния механизъмъ, а не за отдълнйтъ лица.
Интересува ни конкретно реформата, която Министра на Железниците смъта да проведе въ Ди
рекцията на Пристанищата. Ние винаги сме поддържапи, че Дирекцията на Пристанищата се нуждае
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отъ коренни реформи. Защото следъ завършване
главната работа по постройката на нашитъ приста
нища, тя отдавна требваше да се приспособи къмъ
тъхната експлоатация съ огледъ на развитието на
нашето мореплаване. Мореплаването и външната ни
търговия требва да бждатъ въ центъра на внима
нието на тази дирекция. Ето единъ въпросъ, който
отдавна е назрълъ. Разрешението му е било винаги
спъвано огъ нерешителностьта на отговорните лица
и отъ съпротивата на заинтересовани.
Искаме да вврваме, че въпреки тенденциозни
те атаки, отправяни отъ всички страни организира
но и ржководени отъ единъ центъръ - този въпросъ
ще намъри своето разрешение въ полза на голе
мите, стопански интереси на страната.
Пакостната традиция и рутината мжчно се събарятъ, но сковаватъ прогреса и развитието на жи
вота. Нуженъ е смълъ замахъ и ясна представа за
цельта, която се преследва-, за да се получатъ бла
годатни за общество и държава резултати. Благо
дарности за такъвъ жесть не може да се очакватъ.
Той ще бжде оцененъ късно, когато страстигЬ стихнатъ и новото се възприеме тъй, както сега рути
ната е овладъла всички.
Варна 20.Ш.1932 год.

В. Игнатовъ.

ЕДНО ИЗЛОЖЕНИЕ.
Вс^ка професия има легитимно право .да води
борба за своитъ права и за своето сжществувание.
Хармонията въ обществения строй е нарушена, ако
се накърнятъ правата на нъкоя група. Борбата въ
такъвъ случай е осмислена и оправдана. Заедно съ
благополучния й изходъ ще се възстанови и нару
шената хармония.
Затова на вевка борба, въ така очертаните
рамки, ние виждаме процесъ за заздравяване на об
щото. Такава борба извиква съчувствие. Тя е ценна
и оть об.ца полза до толкова, до колкото не зс>
сега и не накърнява чужди права или обществени
интереси.
Такива мисли ни минаватъ като четемъ ,Изло
жението по Закона за търговското корабоплавание
предь V. радовенъ конгресъ на Съюза на българ
ските моряци".
Ето единъ въпросъ, който заслужено е въ центьра на вниманието на конгреса на българските мо
ряци. Те бвха длъжни да се изкажатъ по него. Естественно, е че тъ требваше да реагиратъ по отно
шение въпроса за цензоветъ на морските лица. То
зи в ьпросъ ги засега най-болезнено. Най-после, цълата твхча служба е въ връзка съ този законъ и
тв най-добре ще почувствуватъ неговото действие.
Четейки заключението на това изложение, оба
че, ние останахме изненадани. Тамъ се иска:
1. Премахване монопола за корабоначалническото право, като се даде.свобода на морската наука...
2. Възстановяване правата на капитаните прак
тици.
3. Въвеждане на истинския плавателенъ цензъ
— действително плаване.
4. Пълна ревизия на закона; изработване на
новъ такъвъ по образеца на морските страни съ
ввковенъ опитъ.
5. Вь изработването на новия законъ да вземе
пай-голБмъ ДБЛЬ Съюза на българските моряци.
Глава V, на закона, като обяснява кое лице е

корабоначалникъ, раздъля корабоначалницитъ на
три категории, като разяснява коя категория какви
плавания може да извършва. Следъ това опредъля
образователния и плавателенъ цензъ, на който тръб-.
ва да отговаря всъка категория и начина, по който
може да се получи свидетелство за капитанъ отъ
известна категория. Урежда положението на чуж
денците капитани, придобили българско поданство,
като посочва по какъвъ начинъ могатъ дз получатъ
у насъ степеньта, която еж придобили въ странство,
а сжщо и за българите, придобили степеньта капитанъ
въ н БКОЯ чужда държава. Следва единъ членъ, кой
то определя начина, по който офицеритв отъ бив
шия воененъ флотъ могатъ да получатъ степеньта
капитанъ, ако биха пожепали да постжпятъ въ
търговския флотъ. Най-после, единъ членъ на
режда, че за Дунава се получаватъ съответнитъ сте
пени, ако кандидата е проплавалъ на ръката поло
вината отъ предвидения цензъ за морето.
Както мотивите на изложението, така и него
вото заключение заевгатъ тази часть отъ закона.
По.всичко се вижда, че тамъ е болното мъсто.
Кой взема монопола на корабоначалническото
право? Всъки, който има предвидено морско обра
зование. Закона иска, обаче, завършеното морско
училище да е признато за ервдно образование у
насъ. Какво се цели съ това? — Подобрение качественно на морския команденъ персоналъ. Да се из
бегне, както до сега, назначаването безконтролно ка
питани на параходитв. До влизането въ сила на за
кона никой не се грижеше за цензовегв на капи
таните, съ изключение на арматьора. Той пъкъ, по
икономически съображения, често пжти предпочи
таше по евтиния, а не по-добре подготвения капи
танъ. На заварените закона не отне правата. Той
урежда тъхното положение, като имъ запазва сте
пеньта, въ която ги е сварилъ. Кжде е тогава мо
нопола? Има единъ монополъ, който нъкои се мжчатъ да задържатъ, но той е другаде. До закона
капитаните отъ Бълг. Търг. Парах. Д-во се знаеха
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на пръсти. Т"Б бвха толкова, колкото еж и параходитъ. Провинени или не Парах. Д-зо не можеше да
ги замъни, защото нЬмаше подготвени такива. Т Б
свършваха въ странство. Много отъ тъхъ еж завър
шили училища, кждето се приематъ хора съ про
гимназиално образование и завършвагъ съ дипломи
за крайбрежно плаване. Извоюваха си, обаче, поло
жение и права и съ достойнство заемалъ днесъ мес
тата си. Новите, които дойдоха следъ' тъхъ, естес
твено не получаватъ длъжности, макаръ и да еж
по добре подготвени теоритически. Причината е, че
н-Ьма вакантни м-вста, защото нашигв параходи еж
ограничени. Ето основата на борбата между „млади"
и „стари" моряци, въ която сгаритъ се опитаха да
докажагъ неподготвеностьта на пързигв, а тъ ар
гументирано оспориха монопола на командуването
на корабитЪ само отъ старитв. Кжде е истината ?
Не е ли при тъзи, които най-добре ще служатъ на
обществените интереси чрезъ своята подготовка ?
Критерия за това може да бжде въ теоритическата
подготовка и практиката на спорящитв. Ззкона уреж
да този въпросъ. Кой се сърди на тази норма? —
Който е засътнатъ. Закона на създаде, а отне единъ
мълчаливо наложенъ монополъ отъ хора, които не
бива да се сърдятъ, защото ТБ рано или късно ще
отстжпятъ мвстата си на твзи, които идватъ следъ
ТБХЪ. Закона подготвя замвстницитъ имъ, но не от
не нито пъкъ създаде монополъ.
До сега у насъ се създаваха капитани прак
тици отъ дългогодишни служащи по кррабитв, кои
то се подготвяха и издържаха изпитъ по установена
програма, предъ комисия, назначена отъ пристани
щното ведомство. Т Б бъха съ ограничени права.
Създаването на такива хора се наложи поради липса
на капитани съ завършено образование. Закона, като
запази ненакърнени придобитите права на такива
капитани, уреди чрезъ забележката къмъ чл. 44 на
чина на създаването имъ за въ бждеще и тъхнитв

Кап. II р. Г- Славяновъ, лейт. Г. Панчевъ, мич. 1 р. Кутевски
(въ средата), Маринчевъ и Стай.чевъ (въ краищата) съ участващигЬ въ балета ученички на 6.11.1932 г. въ Павликени.
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права. Несъществуващи права ли се иска да бждатъ
възстановени?
• Не ще се спремъ на термина „учебно плава
не", помъстенъ въ закона, защото по него може
да става споръ, ако има различие въ схващанията
съ термина „действително плаване". Ще напомнимъ,
че съ него се цели да се намали времето, което е
предвидено да се проплава, за да се мине въ по
горна категория. То е направено въ полза на тъзи,
които протестиратъ. Защо еж противъ него!? Може
би знаятъ вече тълкуванието на този терминъ, споредъ правилника за прилагането на този законъ?
Ние предпочитаме да видимъ какъ го разбира за
кона, та после да протестираме.
И ние сме за поправки въ закона, изтъквали
сме ги още при създаването му, но твзи, които искатъ пълната му ревизия, помнятъ ли мнението, кое
то еж давали по него? Тогава съдействуваха ли за
превода на Италианския такъвъ и нашия законъ не
е ли заимствуванъ отъ тамъ? Яко иматъ разбира-нето, че Италия не е страна съ морски опитъ, ясно
ни е всичко...
Четвъртия пунктъ отъ искането на съюза на
моряцитв е напълно тенденциозенъ. Тенденцията му
се вижда въ петия пунктъ. Ето разковничето! ВСЕ
КИ, законъ въ съставянето на който съюза на мо
ряците не ще вземе най голвмъ двлъ, е обреченъ
на нова „пълна ревизия"... Добре мотивирано,. но
какъ ще съгласувате професионалните си интереси
съ т^зи на общество и държава, когато искате да
се запази това, което е било до сега, т. е. да нвма
законъ и ограничения? До кжде стигнахме?
Много тжжни мисли ни навтзва насоката, която
съюза на моряцитв е поелъ. Ржководителитв му даватъ ли си отчетъ къмъ какво води тактиката, коя
то еж избрали? Дано се мамимъ!
В. Игнатовъ.

Участвуващитъ въ балета ученички на 6.11.19^2 година, изнесенъ на морската вечерь, устроена отъ Павликенския
клонъ на Българския Народенъ Морски Сговоръ.

МОРСКИ СГОВОРЪ ВЪ ПЯВЛИКЕНИ.
Той сжществува тамъ не много отдавна, но условия за работа". Намиратъ се причини за неус
макаръ и младъ и не много близо до морето и пеха и нвкои отъ нагърбилите се съобществената
Дунава той се чувствува при ТБХЪ И е единъ отъ работа смътатъ, че еж изпълнили дълга си, като еж
най-живигЬ, най-работливитЪ и най-резултатнитв видели че „нвма условия за работа".
клонове на Б. Н. Морски Сговоръ.
Вс%ка година Павликенския клонъ устройва
Така е и съ всъко обществено двло: попадне традиционната си вечеринка, винаги добре подгот
ли въ ржцетЪ на интелегентни, културни, работливи вена, добре изнесена и добре посещавана, както
и волеви хора и намери ли подкрепа въ съзна отъ първите хора тамъ, така и отъ гости отъ Со
телното гражданство — процъвтява; иначе — „нъма фия, Плъвенъ, Търново и Варна.

Морски Сговоръ
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На менъ, едва тая година,
се удаде щастливата възможность да я посетя и лично се
убедя както въ отличното из
насяне на вечеринката, така и
въ особната непринудена, непристорена гостоприемность на
Павликени, свойствена на бъл
гарина.
Вечеринката на Морския
Сговоръ въ Павликени е тър
жество, което тая година бъ
свързано съ единъ актъ на за
служено внимание къмъ г. Атанасъ х. Славчевъ — много известенъ,. много благодетеленъ,
истински културенъ и симпатиченъ гражданинъ. Отъ осно
ваването на клона до сега той
е ималъ близко присърдце неговитъ идеи, особно уредбата
на детскитъ морски лътовища
и съ свойствената му мждрость,
опитъ и умъ винаги е напжтствувалъ работящитъ въ клона,
подпомагалъ ги е даже мате
риално и съ това е допринасялъ твърде много за върве
жа на клона, а особно за до
брото изнасяне на лътовището. Той е любимеца на всички
лътовници, той имъ гостува,
наглежда ги, купува имъ по
даръци дори — обича ги.

съ мекъ ритъмъ пропитъ съ
чувство разказа въ стихове
чувствата на децата Павликении
въ морскитъ лътовища.

|М
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Мт. х.^лавчевь, п^овьзгласень за почетенъ членъ на Павликенскияклонъ отъ
Б.-Н. М. С. на 17.1.1932 година.

Не стихнали още ржкоплъсканията и виковете „бра
во", завесата отново се вдигна,
музиката свири въ балетенъ
тактъ. Сцената^за мигъ пуста.
Зрителите чакатъ . . . Следъ
малко, въ такта на музиката,
излизатъ иззадъ кулиситъ морякъ и морякиня, поздравляватъ се и пристжпятъ напредъ.
Следъ техъ втори, трети и т. н.
Започна моряшкия балегь, съставенъ отъ г-жа Въра Зида
рова отъ Варна и изпълненъ
отлично отъ ученички на Павликенската гимназия (повечето
морски лътовнички) подъ р ъ 
ководството на учителя по фи
зическо възпитание, г. Станчевъ. Само който е виждалъ
плавното и спокойно ходене и
пъргава работа на моряка, мо* же наистина да оцени пълната
илюзия между балета и живо
та на кораба.
Бурни ржкоплъскания и
удобрения изпратиха моряцитъ.
Следъ балета се изнесе
много успъшо комедията „Жен
ско царство" и кръшното на
родно хоро и ржченица туриха
край на литературно — музи
калната часть.

За тия му чувства и дър
жане къмъ Б. Н. М. С. клона
въ общото си годишно събра
ние на 17.1. т. г. съ акламации
го е провъзгласилъ за почетенъ членъ и на традиционна
та вечеринка му бъ вржченъ
изработения за случая адресъ.
Вечеринката бъ посетена
отлично. Откри се съ „Шуми
Марица" последванъ отъ „Мар
ша на Плевенската морска ко
лония". Чудно изпълнение.
Две „морски"декламации,
а следъ тъхъ Венка Колчева*)
*) 12 годишно момиченце,
което първата седмица на първа
та си лЪтовна година е плакало за
майка си и искало да се върне на
село.
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Учащитъ си отидоха, а
възрастните останаха и подъ
звуците на Търновската военна
музика не усътиха какъ дойде
3 часа сутриньта.
Тъй минавало времето на
вечеринките на Морския Сго
воръ!
Ндрссъ, поднесенъ на г-нъ Пт. х. Слав
чевъ по случай, провъзгласяването му
за почетенъ членъ на Павликенския
клонъ отъ Бълг. Н. Морски Сговоръ

МОРСКИЯ МУЗЕЙ
при Българския Народенъ Морски Сговоръ
се помещава въ девическата гимназия
„МЯРИЯ ЛУИЗЯ- - ВЯРНЯ.
Музея е отворенъ е ж е д н е в н о отъ
8 д о 12 и отъ 14 18 часа.

ПОСЕТЕТЕ МУЗЕЯ

Язъ съмъ съгласенъ съ
гЬхъ...
Г. П.

Редакцията на списанието, по случай
20 годишнината отъ атаката на „Хамидие"
(21.Х1.1932 г.) възнамърява да и з д а д е специаленъ брой посветенъ на тая смъла ата
ка — една златна страница отъ Нашата мор
ска история.
Молятъ се всички участници въ тази
атака да изпратятъ въ редакцията на спи
санието „Морски Сговоръ" най-късно д о 1.
септември й 1932 г. споменигЬ си и подхо
дящи снимки (портрети) къмъ ТБХЪ.
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Д-ръ П. Д. Скорчевъ.
КАРНАВАЛЪТЪ КАТО СТАРИННО МОРСКО ПРЛЗДЕНСТВО.
(Културно-етимологични бележки).
Много отъ нашитъ- народни празденства иматъ Гърци и римляни не еж се решавали съ своитт*
стариненъ произходъ макаръ, предавани отъ по несъвършени кораби да плуватъ презъ зимата поколение нз- поколение, да еж претърпели известни бурното и мразовито море. Презъ декемврии тЪ
еж извличали своите кораби на бръта и еж ги ос
отклонения и промени.
Едно отъ тия празденства е карнавалътъ. Въ тавяли на пъхъка на сушина. Тъй постжпваха на1
наши времена той се тачи еднакво изъ вжтрешна времето си гемиджиите и тукъ въ Варна, когато
И въ крайморска Европа. Тъй въ Германия „фа- още нямаше вълноломъ и пристанище. Едва на
щингътъ" (т. е. „отиване къмъ поститЪ" или Раз1- прол-вть старите еж вкарвали презъ м. мартъ
паспт, т. е, предпостна нощь) се празднува по- чрезъ валеци и винчове разсъхналит-Ь се кораби
шумно и по-блЪскаво въ Мюнхенъ, отколкото въ наново въ морето:
Поморието. Въ сжщность карнавалътъ по начало „5ог/г1иг аспз гпетз дгаг.а У1се уег!з ег Р а у о т •
е морско празденство и неговия произходъ се коре ТгасЬипЦие 51ссаз т а с п т а е саппаз."—Ногаг. 06.1,4.
ни въ дълбокото минало на гръко-римския св-втъ, (Разпуска се суровата зима желано съ възврата.
кбгатО се е празднувалъ отъ жителит-Ь на край
на прол-втьта и на зефира-'
морските градове по Случай откриването на про И влачатъ винчовегЬ разсъхналигв се кораби).
летното мореплуване.
По този случай жителите на крайморските
Днесъ подъ карнавалъ (фр. сагпаус 1е, итал. градове еж устройвали на 5 мартъ тържествено'
сагпеУа!е) се разбиратъ разнитъ- увеселения и за шедствие, на чело на което е билъ возенъ единъбави устройвани презъ времето, което предхожда разукрасенъ корабъ (паУ1дшт 151аЧз) поставенъ.
великитъ пости. За това се и мисли, че думата на колела (саггиз пауаИз) и посвятенъ на богиня
произлиза отъ италиянски сппге т\с1 т. е. месо сбо- та Изида, покровителка на моряците.
гомъ! или огъ сипе \еъаге т. е. вдигамъ, премахУместно е да кажемъ тука няколко думи за
вамъ месото.
култа на Изида, игралъ тъй голяма роля въ жи
Въ разни страни и градове началото на кар вота на гърци и римляни въ първите векове предъ
навала бива различно. На много мъхта той започва и следъ Р. Христово. — Изида е египетската бо
на Богоявление, 6. януарий и трае до началото на гиня Йсетъ, съпруга на Озириса и майка на Хопостите, т. е. до пепелната ср^да—АзсНептйилУОСп, роса. Тя се сметала за по-мждра отъ всички бо
тегсгесП с1е5 Сепсггез (т. год. на 10.11), тъй наречена гове и се е почитала като чародейка и л-Ьчителка.
понеже въ католишката черкова свещенослужите- Въ времето на Птолемеигв (следъ Алекс. Вел.)
льтъ посипва главите на каещигв се богомолци култътъ на Изида се е разпространилъ навредъ
Съ оезятена палмова пепель, произнасяйки думитЪ: по хеленистичния гръко-ориенталски миръ, та до
„ т е т е п т о яша риМзез е* ш риг^еге геуегтепз" — ри Плутархъ (50 —120 г. сл. Хр.)ясмъ"галъза гръцка
„помни че си пепель и въ пепель ще се обър- богиня (сравни името Изидоръ = Изидо-даръ). Ко
нешъ". Въ други м^ста карнавалътъ започва твър гато новооснованиятъ градъ Александрия е стаде рано, напр. въ Венеция още на Стефановъ день, налъ центъръ на всесвЪтската тогавашна търговия,
26. декемврии (сравни „сатурналиитв" презъ де Изида е била вече почитана отъ гърците като влакемврии), въ Испания на 20. януарий, въ Римъ той дичица на морето. На нея се приписва изнамираобхваща само последните II дни преди постите, нето на корабното платно, тя е на голяма почить
а въ Милано трае до неделята следъ пепелната въ търговските пристанища и се е тачела като
среда. А въ Франция, Белгия, Австрия и Южна покровителка на моряците. За това е била наре
Германия, сжщо и у насъ, главните карнавалски чена Изида-Пелагия, т. е. лат. Марина, Морячка.
лудории ставатъ презъ седмицата предхождаща Въ Римъ култътъ на Изида достига до твърде го
поститъч
лямо значение, той става причина за смутове, бива
Макаръ че карнавалътъ се празднува тъкмо фаворизиранъ отъ Домициана и отъ други цезари
предъ поститЪ, което го прави външно да се съ и едва християнството бавно го е измЪстило. Кул
гласува съ християнската черкова, все пакъ единъ тътъ на Изида се е състоялъ въ очистителни жертвоповърхностенъ погледъ е достатъченъ да ни убеди приноси, тържествени шедствия, веселби и мисте
въ неговия стариненъ, езически произходъ. Самата рии избиващи въ сексуални изстжпления.
католическа черкова е смътала карнавала за поОтъ големите пристанищни градове култътъ
ганско празденство и дълго е водила борба про- на Изида, като покровителка на моряцитЬ, се е
тивъ него, но като не могла да излезе наглава, разпространилъ навредъ по гръцкигв и римските
вид-вла се е най-после принудена да се примири крайбрежни селища, примъхилъ се е съ други
съ тази хванала дълбоки корени традиция и да й мастни обичаи и продължава да сжществува и до
придаде единъ макаръ и твърде незначителенъ
днесъ, вече лишенъ отъ своята прежна религиозна
християнско-черковенъ обликъ.
основа, подъ името „карнавалъ". На много мъхта,
*
дето карнавалската традиция има яки корени у
Какъвъ е истинскиятъ произходъ и смисълъ населението и до днесъ стои начело на карнавалското шедствие корабъ-кола, итал. саг (го) пауа!е,
на карнавалскитъ- празденства?
Несъмнено ГБХНОТО начало се корени въ дъл отъ дето това древно, поганско и до днесъ праз
боката гръко-римска древность; т% показватъ ос денство води своето име — „карнавалъ". Съ такъвъ
татъци отъ буйствата и обрядностигв, които еж би корабъ — кар-уца се устройватъ въ наши времена
ли отличителни за старинните вакханалии и сатур- карнавалскигв шедствия въ Италия, Белгия, Хо
налии. Ала по-късно те се оформятъ въ самостой ландия, Южна Германия (Наггепзсгпгг — лудешки
но морско празденство, освятяваще започването корабъ). Въ последствие, когато населението е из
на пролетното мореплуване. Знае се, че старите губило прежния смисъль на празденството, забра-
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вило е значението на думата сагпеуа1е и я осмис
лило по християнски: сагпе уа1е — месо сбогомъ!
. И въ днешни времена карнавалътъ е съпроводенъ съ шумъ и музика, съ лудешки забави,
маски и маскаради. Той приравнява малки и го
леми и народътъ се радва на една свобода и сло
бодия, каквато въ друго време никой не може да
си позволи. „Въ ДНИТЕ на карнавала — казва Гьоте
— римлянинътъ и въ днешни времена се радва, че
раждането на Христа е само отсрочило съ нъколко седмици празденствата на сатурналиигв.но не
е успъло да ги премахне" (йаз гбгтнзспе Кагпеуа!,
въка!. Ке1зе II т.). Гьоте живо и подробно описва
тукъ римския карнавалъ презъ 1787 г.; споменава
за боевете съ гипсови зърна (сопгеШ) и за кон
ните надбягвания — СОГБО. Такива надбягвания
презъ карнавала се устройватъ навредъ, сжщо и
у насъ на Тодоровъ день. На много мъста тЯ ставатъ на определена улица или пжть — Кепгмед,
което значи на турски кошу йолу (сравни „Коширъ"
въ Шуменъ).
Стремежътъ у челов-вчеството да се предре
ши, да се маскира и да се направи дадено лице
неузнаваемо или съ другъ видъ е твърде старъ и
крие въ себе си различни подбуди и причини, кои
то тукъ не ни интересуватъ. — Думата „Маска" е
полатинчената арабска дума „маскара", употре
бявана въ първоначалното й значение и у насъ.
Тя значи човъкъ СМЕШНО преоблъченъ, посмъшище, безчестникъ, безсрамникъ. На италиянски. се
казва тазспега, отъ тукъ иде та5спега1а, а на ис
пански отъ глазсага — тазсага^а. Една отъ най,честитъ маски при маскарадитъ е „доминото", т.
е. черна полумаска и черна мантия. Думата е италиянска и значи „господинъ" — обикновено свяшеникъ облъченъ въ черно. (Сравни още на лат.
сюггнпи5=дом-акинъ = влаш. сют-пи1,исп. сюг1(Жуанъ). Сжщо и играта „домино" е тъй наречена пора
ди черния цвътъ, съ който еж „маскирани" камъните.
*
* *
Отъ интересъ е да проследимъ въ нъколко
думи какъ стои у насъ празднуването на карна
вала. До като въ вжтрешнигв ни градове той е
единъ неотколешенъ присадъ безъ никакви коре
ни въ традициитъ на населението и е донесенъ
отъ наши учили въ странство младежи, въ край
морските ни градове карнавалътъ се тачи отъ не
запомнени времена. Както въ Бургасъ и Днхиало,
тъй и тукъ, въ Варна, преди години той се празднуваше отъ гръцко-гагаушкото население по-живо,
по-организирано и по-многолюдно. Тукъ карнава
лътъ б-Ьше всенародно празденство, вънеговитъ лу
дории вземаше участие ЦБЛОТО население въ всички
свои слоеве. Тогава на маскирането се отдаваше
по-гол%мо значение, то ставаше съ много по-вече
грижливость, увлечение и вкусъ. Маскирани групи
интересни и изящни, спохождаха ПО-ВИДНИГБ до-

мове, по улиците се движеха разнообразни и често
твърде хубави и смислени маски. Многобройните
градски латерни — инструментъ сякашъ нарочно
нагоденъ за улична карнавалска музика — изпълняха съ звънкитъ си лжкатушни звуци и Мусалата
и крайните квартали. И цЯлиятъ градъ се нами
раше подъ знака на карнавалскитъ лудории. Споредъ казването на стари и интелигентни варнен
ски кореняци въ прежни години съ особена тържественость се разнасяло навредъ изъ града едно
малко корабче, увиснато на голъма греда, носена
на рамене отъ нъколцина моряци, които пъшкали
и охкали ужъ подъ неговата тяжесть. А други „за
гаврило" носъли пакъ по сжщия начинъ, съ пъшкания, една черупка отъ яйце на голъма греда.
Безъ разнасяне на такъво корабче карнавалъ не
ставалъ. Яла днесъ този обичай е вече изчезналъ.
— Разгарътъ и краятъ на карнавала биваше въ
недълята на заговезни. На следния день, въ понедълникъ — първиятъ постенъ день, маскираните
излизаха въ СВОИГБ карнавалски премъни, но безъ
маски, изъ лозята или около гробищата до морския
бръгъ, дето се отдаваха на буйно ешмедеме, доядаха заговезнишкигв остатъци, закусваха миди,
ахтаподи и стриди и прекарваха деня въ необуз
дана веселба. На свършека маскигв се събираха
и изгаряха и около огъня карнавалцитв изигра
ваха лудо хоро — това е може би една далечна
реминисценция на старинните язически обрядни
очисштелни огнйове за предпазване отъ беда и
очистяне отъ гръхъ и неджгъ.
Съ обезгърчаването на нашето поморие зна
чително западна и празднуването на карнавала,
което днесъ има по-вече случаенъ, повършенъ характеръ и не изхожда отъ дълбочините на на
родния обичай.
Следъ казаното може да се приеме, че кар
навалътъ се е празднувалъ тукъ още отъ предхристиянски времена, че той е мЪстно, автохтонно
празденство, донесено може би презъ 2. в. преди
Христа отъ Длександрия въ Египетъ наедно съ
култа на Изида. Както навредъ по сръдиземноморието, тъй и тука по черноморските гръцки ко
лонии еж били на почить египетскигв божества
Сараписъ и Изида и следователно твърде прием
ливо е, че разнасяното до неотколе въ Варна и
другаде малко корабче, представлява единъ далеченъ споменъ на пау)дшт 151615. Известно е, че
въ Лнхиало еж съчени монети съ изображение на
ИзидеI (ЗГушмовъ, Старигв божества на Днхиало).
Празднуването на карнавала изъ нашето приморие е отъ памти-вЪка, то стои въ непрекжената
връзка съ традициите на античнигв времена. И
за това то заслужава да бжде по-основно и научно
изучено въ неговит-в разновидни прояви. Я може
ой не требва да се оставя и да заглъхне.
Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

Д-ръ Димигьръ В. Георгиевъ.

ЕДНОКОРЯБНИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

На предпоследното заседание отъ последния
с ъ б о р е н а Б. Н. М. С, господинъ професооъ Пет
ко Стаиновъ прочете единъ хубавъ рефератъ вър
ху „Намесата на държавата въ областьта на мо
реплаването". Зачеквайки въпроса за насърдчение
родното корабоплаване референчика подчерта ед
но свое мнение, което непремвнно ще предизвика
възражения въ средите, запознати съ морска еко-

ИЛИ ПЯРЯХОДНИ КОМПЯНИИ.
НеКа Г П р 0 ф
з аа °пГя1м
'
- С т а й " ° в ъ ни прости, че не
" " п м ! ' в ъ "«мента, казаната фраза; но онова,
което той желаеше да изтъкне, бъше приблизитеГпм!
« ° : З а Д а У в е л и ч и м ъ нашия търговски
флотъ, требва да насочимъ вниманието си къмъ
^ ™ З Н е Д Р НИ к °Ра б °гтавателни предприятия,
експлоатирващи даже само по единъ корабъ.
Юва гледище може да остави следи въ бж-
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дещия законъ за насърдчение на българското ко
рабоплаване, понеже бившия министъръ на желъзницитЬ заяви, че такъвъ законопроектъ имало
готовъ, още презъ времето на неговото министерствуване.
Правиленъ ли е този пжть, посоченъ да се
следва отъ нашата морско-стопанска политика,
ще се види най-ясно, ако въпроса се постави по
следния начинъ: дали въ сжщность ще ни бжде
по-лесно да увеличимъ търговския си флотъ посредствомъ създаването на еднокорабни предприя
тия, и, дали изобщо българските стопански и вис
ши национални интереси ще бждатъ по-добре
обслужвани отъ такива предприятия.
Не само, че . нЪма да ни бжде по-лесно, но
ще ни бжде почти невъзможно да създадемъ извбстенъ брой малки корабоплавателни предприя
тия. Защото еднокорабнитЪ стопанства, или както
ги наричатъ англичаните „5тд1е 5гпр Сотрашез",
сжществуВатъ и се развиватъ при наличностьта
йа известни условия, които по настоящемъ лилсватъ И ще липсватъ за дълго у насъ.
Преди всичко ние нямаме морска традиция.
Това ще рече, че нашия народъ не е свикналъ
Да търси благосъстоянието си, или даже препита
нието си, въвъ възможностите, които неизчерпае
мо му предлага морето. Той е много здраво привързанъ къмъ земята си. Кждето нЪма морска
традиция, тамъ н-вма и инициативи за корабопла
ване. А за създаването на единъ флотъ отъ едно
корабни стопанства еж необходими почти толкова
инициативи, колкото кораби има този флотъ.
Морската традиция не се създава лесно. Въ
Англия* класическата страна на корабоплаването,
тази традиция е по-силна отъ всЬкжде другаде.
Това се дължи на редица условия отъ географически, економически и политически характеръ. Ме
жду другото Кромвеловия Актъ отъ 1651 год. е
далъ най-силенъ подтикъ на англичаните къмъ
морето, и то защото тия законоположения еж
останали въ сила Ц"Ьли двесте години. Въ Норве
гия и Гърция пъкъ географическото положение
на страната, планинската М-БСТНОСТЬ И бедната поч
ва еж тласкали хората, въ продължение на В-БКОве, да си търсятъ препитание въ морето. Дългата
брегова линия на тия страни, включваща много
заливи, е способствувала за развитието на кора
боплаването и за заякчаването на морската тра
диция.
И тукъ, и тамъ, и на вевкжде традицията да
се интересува народа отъ мореплаване, както и
вс^ка друга традиция, се появява, като историче
ска категория. Ние можемъ, до известна степень,
да зам^нимъ морската традиция — стимулъ на
инициативи за корабоплаване — съ една широка
просвета на народа, целяща да го запознае об
стойно съ облагите, които могатъ да се извл+^катъ
отъ морето и отъ корабоплаването. За щастие,
Б. Н. М. С. работи сериозно въ тази насока и ре
зултатите отъ неговата дейность почватъ да се
чувствуватъ. Но това не стига, нуждни еж реали
зации, макаръ съ известни жертви за държавата,
за да можемъ да очакваме и подражанието да
упражни своето действие.
Друго условие, безъ наличностьта на което не
можемъ и да помислимъ за създаването на едно
корабни предприятия, е падготвенъ ржководенъперсоналъ. Големите параходни компании подържатъ:
1. Мъхтенъ земенъ персоналъ — за финансовото

Страница 11,

ржководене на предприятието, счетоводството,'до
кументи, реклама и пр.; 2. Морски надпалубенъ
персоналъ — капитанъ, негови помощници, радиотелеграфистъ, л-вкарь, прислуга и пр.; 3. Морски
подпалубенъ персоналъ — механици, машинисти,
огняри, сюпкеу т е п и пр.; 4. Земенъ задморски
персоналъ — представители, агенти и др. ЕднокорабнитЪ предприятия не могатъ да понасятъ та
кива огромни административни разходи. По необходимость функциигв на гореизброения персоналъ
се съсръ\цоточватъ въ ржцетъ- на малко число хора.
И н^що повече даже: въ Англия, Норвегия и Гър
ция, кждето изобилствуватъ еднокорабнигв пред
приятия, има много случаи капитана на кораба да
е едновременно и неговъ притежатель или съпритежатель. Такива енциклопедисти моряци — добри
техници мореплаватели и едновременно добри тър
говци корабопритежатели — ние нямаме и ще ни
бжде невъзможно да подготвимъ.
Липсватъ ни хората, липсва ни и средата, въ
която да ги школуваме. Търговските качества, при
писвани често пжти съ ирония на гърци, англи
чани и норвежци, ги сочатъ, едва ли не, като един
ствени ржководители на еднокорабни предприятия,
стоящи въ професията си на подобающа висота.
Нашия българинъ като че ли не притежава оная
търговска ловкость, която характеризира хората
отъ лондонския „ВаШс". Освенъ това той н^ма възможностьта да мине единъ дългогодишенъ стажъ
на кораба на баща си или на нЪкой свой близъкъ
роднина.
Ние н-вмаме организират
морски кредитъ.
Като се иматъ предъ видъ милионите левове, нуж
дни за покупката на единъ корабъ, лесно е да се
схване значението на морския ипотекаренъ кредитъ
за корабоплавателните предприятия изобщо. Спе
циално за еднокорабнитъ- стопанства нуждата отъ
ипотекаренъ кредитъ възниква при самото образу
ване на предприятието: при покупката кораба тре
бва да се ипотекира, понеже стопаните му не еж
капиталисти, ами моряци практици, успели съ це
ната на много лишения да спестятъ НБКОЯ И дру
га пара.
Морски ипотекаренъ кредитъ може да се ор
ганизира у насъ и безъ създаването на специаленъ
държавенъ институтъ. Достатъчно е да се попълни
нашия морски законъ съ н^кои положения за да
увеличатъ гаранциите на заимодавеца. Но ще бжде
ли той износенъ, когато лихвата на нашиятъ зе
менъ ипотекаренъ кредитъ надминава 10—11 на сто?
Най-сетне, ние нямаме и желания трафикъ,
който се превозва обикновено отъ дребните ко
рабоплавателни предприятия. Предимно този тра
фикъ се състои отъ масови пратки на малоценни
стоки, като каменни вжглища, руди, дърво за ин
дустриални цели, фосфати, циментъ и др. строи
телни материали, коксъ, текстилни фибри и пр.
Търсенето на средство, което да корегира
това неблагоприятно условие, е излишно, понеже
една стара английска максима гласи; „Търговскиятъ
флотъ не е господарь, а послушникъ на търговията!
Отъ изложеното до тукъ се вижда, какво че
тирите стопански елементи: инициатива, трудъ, капиталъ и клиентела не се представятъ у насъ подъ
благоприятна форма за създаване на еднокора
бни предприятия. Да видимъ сега подъ каква фо
рма се явяватъ ГБ, сжщитЪ елементи, по отноше
ние на големите параходни компании. Съ това ще
си отговоримъ на въпроса дали н%ма да е по-лесно
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достижимо увеличението на българскиятъ търговски
флотъ посрЪдствомъ създаването на 2 или 3 ком
пании съ по десетина кораби, отколкото посрЪд-ствомъ създаването на 20 — 30 еднокорабни пред
приятия.
Относно инициативата. При всичката липса на
морски традиции у насъ ще се нам-врятъ по-лесно
2—3 инициативи, отколкото 20—30 такива, за ос
новаване на корабоплавателни предприятия. Тези
инициативи ще изл-взатъ, по всека вероятность,
изъ средата на нашите капиталисти, хора рутинирани въ градежа на търговски предприятия. Това
дава изгледи за успешните имъ реализации.
Относно труда. Познато е всЪкиму подроб
ното разделение на труда въ параходните компа
нии; а сжщо така и че финансовата мощь на по
следните ги прави слабо чувствителни къмъ еже
дневните промени на локалната или световна сто
панска конюнктура. Това ни обяснява, защо стопа
нисването на тези предприятия е една админис
тративна дейность. То изисква повече спокойно и
подробно проучване на структурните и по-важни
конюнктурни стопански промени, планомерни дей
ствия, ум-вреность и тактъ; отколкото бързи реше
ния, спекулативенъ духъ и комерческа ловкость,
както е случая съ стопанисването на еднокорабнитЬ предприятия.
Относно капитала. ВЪрно е, че параходните
компании имать нужда отъ много по-големи ИММОбилизации и оборотни средства въ сравнение съ
еднокорабнигв предприятия. Но не по-малко в-врно е и обстоятелството, че големите предприятия,
изобщо, намиратъ кредити по-лесно и на по изно
сни условия, Отъ друга страна, понеже съществу
ването на тези предприятия се налага отъ нашити
общи стопански и висши национални нужди, н%ма
да бжде неуместно да се потърси материялна под
крепа ср-вдъ ония институти, които ще извлЪкатъ
най-пръка полза отъ съществуването на българ
ския търговски флотъ. Напр. търговските камари,
държавните кредитни институти, сопанскитъ мини
стерства и това на външните работи и пр. биха
могли да взематъ участие въ съставянето на единъ
специаленъ фондъ отъ който да се черпятъ сред
ствата за дългосроченъ кредитъ на нашите пара
ходни компании. Това е само основната мисъль,
а практическата формула ще се намери лесно.
Онова, което е важно за насъ е, че такъвъ единъ
планъ може да се замисли по-смело, когато се ка
сае за големи предприятия, способни да представятъ по-големи гаранции и да ентусиазиратъ ц/Ьлъ
народъ.
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образуването й насьрдчението на дребни корабо
плавателни Предприятия.
Но леснотата не е достатъчно обстоятелство
за да ангажира дейностьта ни въ този пжть. Тре
бва още да се проучи дали интересите на нашата
външна търговия, политика и народна отбрана ще
бждатъ по-добре обслужвани отъ този или отъ онзи
родъ корабоплавателни стопанства.
Сравнението отъ това гледище може да се
насочи въ две направления: едното, засегащо експлотационния модусъ, а другото — експлоатирвания
материалъ.
Главно два експлоатационни модуса се очертаватъ въ съвременните корабоплавателни пред
приятия. Първиятъ се нарича Д г а т р т д " и датира
отъ времето на финикийците. Вториятъ модусъ е
обслужването „на редовни линии" — появява се
въ първите години на деветнадесетия векъ.
Експлоатацията „ г г а т р т д " , което ще рече
„на скитничество", се свежда до следното: кораба
превозва стоки, когато и за кждето намери товаръ,
достатъченъ да напълни хамбарите си. Практиче
ски най-износно комбинирания пжть за единъ та
къвъ корабъ взема формата на трижгълникъ една
отъ страните на който трижгълникъ, се пропъ
тува „на праздно", т. е. безъ или съ непъленъ то
варъ. Характерното пъкъ за експлоатацията на ре
довни линии е, че кораба получава дълготрайно
предназначение да превозва стоки само въ единъ
установенъ пжть, като дните — а често пжти и ча
совете — на тръгването или на пристигането, въ
посещаваните пристанища, еж определени въ спе
циално разписание.
Еднокорабните предприятия, по дефиниция, не
могатъ да експлоатирватъ редовни линии: редов
ни и чести съобщения не се поддържатъ съ единъ
или два плавателни еждове. Така е и въ сжщность:
реисовиягъ експлоатационенъ модусъ се практи
кува изключително отъ параходни компании, раз
полагащи съ известенъ брой кораби. Отъ тамъ и
всичките преимущества на редовните линии предъ
„ 1 г а т р т д - а " еж преимущества на едрите корабо
плавателни предприятия предъ дребните такива.
Видехме по-горе, че въ нашия задморски
вносъ-износъ ( преобладава категорията трафикъ
„разни стоки". Всекиму е известно до колко този
родъ трафикъ се нуждае отъ редовни, сигурни и
оързи съобщения, отъ сравнително низки и найстабилни цени на навлото. Точно рейсовите съоб
щения притежаватъ т е 3 и качества. Верно е, че
понекога цените на превоза съ кораби —скит
ници еж малко по-низки отъ рейсовите тарифи,
но това преимущество се компенсира издалечъ
отъ единъ недостатъкъ: кинемотографическата
променливость на тези сжщите цени.
Не само външната ни търговия,'но и висши
те ни национални интереси ще иматъ по-голема
полза отъ поддържането на редовни линии подъ
родното знаме. Търговскиятъ флотъ е една мощна
реклама за въ чужбина. Какъвъ ли трепетъ би
предизвикало въ сърдцата на нашите съотечестве
ници, честото и редовно появяване на знамето ни
изъ чуждите черноморски и егейски пристанища.
Каква ли подкрепа би дало това на малкото наши
приятели, защитници на българската кауза въ стра^

Относно клиентелата. Нашия вносъ-износъ се
състои предимно отъ стоки, имащи голЪма ценность въ сравнително малко количество, или както
се наричатъ на технически езикъ „разни стоки".
Такива еж напр. за вноса ни: машините, текстилите
и всички други фабрикати и полуфабрикати; а за
износа ни: животните, тютюна и всички съестни про
дукти. Именно този родъ морски трафикъ употре
бява чести, редовни и бързи транспортни средства,
к а к в и т о - щ е го видимъ и по-долу-могатъ да ни
доставятъ параходнитекомпании съ техните рейсове.
Отъ направения до тукъ паралелъ може да
се заключи, че много по-лесно бихме постигнали
увеличението на нашия търговски флотъ, ако на
Изобщо разликата между експлоатационния
сочехме усилията си къмъ създаването на големи
материалъ
на големите параходни компании и то
параходни компании, отколкото, ако се стремехме
да разрешимъ сжщата проблема посредствомъ зи на дребните такива проличава въ качествено
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Съ малки изключения, големите компании
строятъ корабите си по поржчка и нагаждатъ пла
новете имъ съ огледъ на всичките изисквания, по
възможность на сточния (стоковия) трафикъ. Напротивъ, дребнитв корабоплавателни предприятия
купуватъ много често „отъ втора" ржка" плавател
ни сждове, амортизирани и даже бракувани отъ
големите параходни компании.
Н-Ьма споръ, че е за предпочитане нашата
външна търговия да бжде обслужвана отъ кораби
плаващи съ желаната гаранция и бързина и има
щи всички технически приспособления за запазва
нето на стоката презъ време на пътуването, то
варенето и разтоварянето. Такива кораби могатъ
да ни предложатъ само параходните компании, но
не и слабите финансови еднокорабни предприятия.
Отъ гледище на висшите ни национални ин
тереси това преимущество на едрите корабопла
вателни предприятия съвсемъ не е за пренебрег
ване. Политическата ни реклама ще бжде много
по-мощна и съ по трайни последствия, ако по чуж
дите пристанища, българското знаме се развива
върху единъ хубавъ и модеренъ корабъ, откол
кото върху една стара „барака", която ще се сте
сняваме да посочимъ съ пръсгъ. Отъ друга страна
и народната отбрана ще има известни придобивки,
понеже държавата може да влиза въ разбирателство

само съ големите компании, щото корабите имъ
да бждатъ строени по планове, за които е взето
мнението на компететните среди.
Отъ бегло нахвърляните до тукъ идеи про
личава следното положение:
1. У насъ не сжществуватъ условия за създа
ването и развитието на дребни корабоплавателни
предприятия.
2. Дребните корабоплавателни предприятия
не могатъ да обслужватъ така добре нашите сто
пански и висши национални интереси.
Тогава не ни остава друго освенъ да насочимъ за напредъ нашето внимание къмъ създава
нето и покровителствуването на по-едрите кора
боплавателни предприятия, които единствени ще
намерятъ почва за виреене и развитие у насъ и
които, посредствомъ добре организираните си и
редовни съобщения, ще способствуватъ за разви
тието на българската външна търговия.
Приблизително колко предприятия ние бихме
могли да имаме, съ какви типове кораби да бж
датъ т е снабдени и въ кои морски пжтища да
поддържаме линии — това може да го установи
едно основно проучване на нашия задморски вносъизносъ и на възможностите за неговото развитие.
Д-ръ Дим. В. Георгиевъ.

Пр. Пампуловъ
Инженеръ-корабостроитель.

Н-6КОЛКО ДУМИ ВЪРХУ ИЗМ-ВРВЯНЕТО НА КОРЯБИГ6.
Вь ежедневниять мореплавагеленъ животъ поч
ти всеки день се явява въпросътъ относно големи
ната и товароспособностьта на корабите. Този въпросъ е твърде интересенъ, макаръ и за неспециа
листа, понеже много често се запитваме „колко
е големъ тоя или оня корабъ". Твърде често въ
практиката се смесватъ двете понятия „големи
на на кораба" и „товароспособность на кораба".
До като първото, е понятие за окото — за вънншниятъ изразъ, другото — товароспособностьта —
е жизненото качество на единъ търговски корабъ,
което определя големината на кораба отъ търгов
ско гледище. Много често се мисли, че КОЛКОТО единъ
корабъ е по-големъ, толкова и неговата тсвароспособность е поголема, което въ действителность не
е така. Имаме много големи и ефектни кораби, кои
то притежаватъ малка товароспособность, каквито
еж. напр. военните кораби и обратното — каквито
еж чисто товарните търговски такива.
Даже и самото понятие „големина на кораба"
сжщо така въ различните случаи, може да има и
различно значение и мерка; напр. Големина на
кораба по водоизместване, големина по обема т. е.
кубатурата на вжтрешните корабни помещения или
както се нарича още въ практиката „регистъръ то
нажъ" и пр.
Много често тези две понятия „водоизмества
не" и „обемъ" (регистъръ тонажъ) въ практиката
се смесватъ и когато се говори за едното се мисли
за другото, а т е се коренно различаватъ и иматъ
различни значения.
Водоизместването на единъ корабъ е самото
общо тегло на кораба, и то се равнява на теглото
на изместения обемъ вода отъ кораба, когато той
плава въ нея и се измерва въ тонове (теглилна мер
ка отъ 1,000 кгр. или 1,016 кгр. за Лнглия), а ре-

гистъръ тонажа това е обемна величина, кубатурата
на корабните помещения и се мери съ мерната регистърни тонове, като 1 регистъръ тонъ = 2"83 куб.
метра. Отъ тукъ иде и смесването на тия две по
нятия. Понятието „регистъръ тонъ" въ никой слу
чай не требва да се смесва съ понятието тонъ тегло,
защото по сжщество т е коренно се различаватъ.
Наименованието „регистъръ тонъ" значи регистрова бъчва, произлизащо отъ старогерманската ду*
ма „Тоне" (бъчва), съ каквато мерка преди еж си
служили за измерването на вжтрешните корабни
товарни помещения и която е била мерилото за
големината на кораба въ търговско отношение, въ
зависимость отъ това, колко такива бъчви (регистрови тона) еж могли да се побератъ въ тия товар*
ни помещения на кораба.
Тукъ нема да засегаме въпроса за водоизмес
тването на кораба, защото сметаме, че той е добре
разбранъ въ неговата сжщность, а ще разгледаме
накратко именно втория такъвъ — въпросътъ за из
мерването на корабите съ цель да се установи техниятъ „регистровъ тонажъ", величина срещаща се
ежедневно въ морската практика.
Измерването на корабите цели определението
на обемните съотношения и добиването на една стой
ностна или величинна мерка за корабите, за да мо
же следъ това да бждатъ определени товароспособ
ностьта, строителните разходи, а сжщо и задължи
телните по търговскиятъ законъ такси, данъци, мита,
канални берии и пр. Още при проектирането на
единъ корабъ знанието отношението на тия стой
ностни мерки къмъ главните размери на кораба е
отъ голема важность за бждещата работа на ко
раба и т е требва предварително да се знаятъ.
За военните кораби въобще отъ значение за
стойностьта и величината имъ е теглото на кораба
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Изчислението на обема на отделните пространства
става като се взематъ няколко напречни съчения
отъ кораба и се събератъ по известното правило на
Симпсона.
За единичните измервания, а сжщо и за из
важданията, които се правятъ отъ „брутото регис
търъ тонажъ" въ различните държави сжществуватъ особенни определения, които измЪнятъ и на
чина ьа измерване обемите на машинното и вжглищно помещения, поради което различаваме и
следните способи за измервания:
1. Германския измерителенъ способъ.
2. Английския или процентенъ измерителенъ
способъ.
3. Измерителенъ способъ по дунавското правило.
4. Измерителенъ способъ за пжтуване презъ
Суецския каналъ.
За да бжде следующата материя добре схва
5. Измеритепенъ способъ за пжтуване презъ
ната и разбрана, необходимо е да дадемъ и съот
ветните. измерителни единици употребявани при из Панамския каналъ и
6. Съкратенъ способъ за измерване (Зигуеуогз
мерението на корабите и кои го често се срещатъ
при третиране въпросътъ по-нататъкъ. Главно тия Ри1е).
мерителни единици се подразд^лятъ на две, а имен
ТИЯ измерителни способи еж специфични" за сано: единици за теглото и единици за обема.
мт-Б' държави, чийто флаг/ь носятъ корабите за из
мерване, а сжщо така и въ зависимость отъ ли
/. Единаци за теглото.
ниите (пжтищата) по които ще пжтуватъ сжщите.
Все пакъ въ основата си т е оставатъ едни и сжщи,
1 Германски тонъ = 1,000 кгр.
само съ разлика въ процентовите удръжки, които
1 Английски тонъ = 1,016 кгр.
се правятъ отъ брутото регистъръ тонажъ.
1 Француски тонъ = 1,015 кгр.
1 Старъ товаръ = 3,000 кгр. ( Тия две единици за тегло
Сжществуватъ още и различни видове съкра
< сегасеупотребяватъмно- тени способи за приблизителното измерване на ко1 Нормал. товаръ = 2,000 кгр. | го рт>дко.
Всички големи и масови товари въ настояще рабитв като: Изчисление по главните размери на
време се фрахтоватъ въ германски или английски кораба (способа на Мсогзоп), тоя на Ваиег сжщо
тонове. Частичните пъкъ товори се фрахтоватъ възъ по главните размери, и др. Ваиег ни дава още и
основа особенни споразумения или пакъ въ тонове следнята таблица, по която при знаене само дъл
били германски или английски, или пъкъ въ куби жината на кораба, можемъ най-бързо и най-лесно да
чески метри или м^рилни бъчви всвка отъ по 40 намеримъ приблизителния бруто регистъръ тонажъ
на корабите, а именно:
куб. английски фуса.
2. Обемни единици.
1 куб. метъръ = 25'3 куб. английски фуса = 0353
англ. регистъръ тона.
1 куб. англ. фусъ = 00283 куб. метра.
1 Английски регистъръ тонъ = 100 куб. английски
фуса = 2-832 куб. метра.
1 Английски товаръ = 80 куб. английски фуса.
1 Германски товаръ — 80 куб. рейнски фуса.
1 Мърилна бъчва =• 40 куб. английски фуса.
1 Товаренъ тонъ — 1-133 кубически метра и други
обемни единици- специфични за всека една дър
жава или видъ на материалите (товарите), които
тукъ по липса на мЪсто не ще изброяваме.
При измерване на кораба се измерва целия
вжтрешенъ обемъ на кораба до измерителната па
луба (главната такава), а тъй сжщо и пространство
то на некои отъ надстройките надъ пода. Така получениятъ обемъ представлява „бруто регистъръ
тонажа" на кораба. Ако отъ то^а общо простран
ство (тоя бруто регистъръ тонажъ) извадимъ обе
мите на жилищните помещения за обслугата, ма
шинното и котелното Помещения и вжглищните ЯМИ,
съ това ще получимъ пространството на кораба,
което наистина може да бжде използвано за поста
вяне товаръ или пжтници и което се нарича „не
то регистъръ тонажъ". За измерителна палуба при
кораби съ по-малко отъ 3 палуби се смета найгорнята, а при кораби съ 3 и повече такива — па
лубата, която е втора сметано отъ долу нагоре.

Дължина на
корабигв въ
метри
Прикжси
При
и
дълги и
широки
тъсни
кораби кораби

50
60
.80.
95
105
115
120
127
135
140
145
151
157
162
166
171
176
180
185
190

60
70
85
100
115
125
134
142
150
157
163
168
174
180
185
190
195
200
205
210

Бруто регистъръ то
нажъ въ куб. метри.
(За да се получи
бруто регистъръ то
нажа въ регистрови
тонове тръбва числата
да се раздълятъ
на 2-83)

1,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000

Тази таблица за голЪмитъ кораби дава съответно малко по-малъкъ бруто обемъ,- тъй напр. парахода „Кайзеръ Вилхелмъ Деръ Гросе"
при дължина 190 5 м. има бруто обемъ 14,349 регистрови т. =40,500
куб. м., когато по таблицата има 38,000 куб. м. Парахода „Берлинъ"
— при 179'2 метра дължина има обемъ 17,500 регистрови тона = 49,000
куб. метри, а въ таблицата 34,000 куб. метра и пр.

или водоизм-встването му при пълното му въоржжение, тъй като те приблизително могатъ да бждатъ разгледани като непроменливи величини, не
Както при търговските кораби, при които водоизмъстването е зависимо отъ количеството и видътъ
на товара и поради което то е много променливо.
За това търговските кораби се ценятъ споредъ обемътъ, който може да се използва за поставяне товаръ (стока или пжтници), ето защо нообходимо е
едно измерение на кораба т. е. измерване обема на
неговите помещения за определяне неговата товароспособность или неговата товароподемность. Та
кова подобно измерване се прави въ нъкои особенни случаи и на военните кораби, напр, когато се
касае за изчисление таксите, които би следвало да
заплати единъ воененъ корабъ при преминаването
му презъ Суецския каналъ.

Инж. корабостр.: Пр. Пампуловъ.
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Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

1,567 ЕКСПЕДИЦИИ СЖ. УСТРОЕНИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ОКЕАНИ И МОРЕТА.
Професоръ КаГае1 бе Виеп, поддиректоръ на
испанския океанографски институтъ и главенъ секретарь на иберо-американския океанографски съветъ
е билъ натоваренъ отъ последния да събере и из
ложи въ хронологиченъ редъ всички извършени до
сега морски и океански научни експедиции. Подпомогнатъ отъ данните събрани отъ английскиякапитанъ Т. Н. Т)2агс1 и ГБЗИ отъ Н. 'Вепскег, следъ
старателна проверка проф. с!е Виеп публикува съставениятъ отъ него хронологиченъ списъкъ въ № 5
отъ списанието на иберо-американския океанограф
ски съветъ (Метопаз с!е1 Сопзер осеаподгаНсо
1Ъего-Атепсапо), излазалъ въ началото на 1931
година. Списъкътъ е подреденъ освенъ по дати и
по държави; съ по няколко думи е отбел-взана
цельта, която всека една отъ експедициите е прес
ледвала, името на главния ржководитель и това на
плавателния сждъ съ който е направена. Списъкътъ
съдържа данни за 1567 експедиции.
Като първа океанографска екскурзия съ точно
отбелязана дата се сочи онази, която е направилъ
Вагтоюте 0\зг въ 1486 година. А може би и въ
това отношение Англия е на чело. Защото — ней
ната първа окенска експедиция, за която има сигу
рни данни датира отъ 1496 година т. е. само 10
години по-късно отъ най-старата португалска екс
педиция; но, докато въ списъка на портогалскитъ1
експедиции не еж посочени такива за които, пора
ди отдавнашното имъ извършване всички данни да
еж изгубени, — въ дългия редъ на английските
експедиции, преди първата стоятъ 4 такива, чиито
дати и цели не се знаятъ, но еж известни лицата,
които еж ги устроили.
Като се има предъ видъ, че уреждането на
морски експедиции е свързано съ разходвание на
значителни суми, както за набавяне на плавателни
еждове, така и за снабдяването имъ съ необходи
мите прибори — извънъ сумите, които се пръскатъ
за персоналъ и горивенъ материалъ — става ясно,
че уреждането на такива експедиции не може да
се реализира, освенъ съ осезателната помощь, ако
не изцъло издържане, отъ страна на държавата.
Това обстоятелсто прави събраните отъ проф. с1е
Виеп данни като единъ сигуренъ указатель на дър
жавните разбирания и политика по морските въп
роси. Те показватъ коя държава кога се е събуди
ла, кога е била проникната отъ важностьта на мо
рета и океани като съединително звено между на
родите и какъ, следъ проглеждането е бързала да
настигне загубеното. Въ връзка съ това си разсъж
дение азъ извличамъ отъ хронологичния списъкъ на
професоръ с!е Виеп и систематизирамъ следните
данни:
Най-много морски и океански експедиции
(717) е устроила Англия. Като време презъ което
Англия окончателно е съзнала ГОЛ-БМОТО значение
на морета и океани и си е поставила за цель чрезъ
проучванията имъ да ги завладее требва да се при
еме периода 1527—1536 година. Преди този периодъ
еж правени само единични отдалечени по време една
отъ друга експедиции, а следъ него —почти безъ
прекжсване — редовни и чести такива. Така въ 1536
год. еж предприети 2 експедиции, презъ 1553—3,
1555—3, 1576—78- 10 и т. н. Че Англия, разбрала
още твърде отдавна значението на моретата, и
днесъ има сжщото схващане и политика, показва

факта, че 23 отъ общото число на експедициитъ й
еж предприети презъ последните 10 (1920—1930) го
дини. Нека следъ това не е чудно защо Англия до
сега е била „владетелката на моретата".
Като втора държава по количеството на пред
приетите морски експедиции се редятъ Съединени
те Щаги. Своите морски изучвания тЪ еж почнали
сравнително късно — едва отъ 1819 год. и еж из
вършили всичко 259 експедиции. Особенно усилено
американски експедиции почватъ да се уреждатъ
следъ общоевропейската война: презъ 1924 год. еж
устроени 18 експедиции, презъ 1925—8, презъ 1926
—17, презъ 1927—16, презъ 1928—14, и презъ 1929
— 13. А всичко презъ последните 10 години отъ
американците еж устроени 103 морски експедиции!
Фактъ, който, ако се не лъжемъ достатъчно ясно
показва кого Англия въ недалечно бждеще ще има
за съперникъ въ морското дъло.
На трето мъсто идва Франция съ общо 182
експедиции. Започнати къмъ 1766 година или мал
ко по-рано френските морски експедиции, подобно
на американските зачестяватъ твърде много презъ
последните години, но особенно следъ 1920 година.
За периода 1920—1930 год. подъ французко знаме
еж направени 62 експедиции. Презъ всека отъ го
дините 1925,—6,—7,—8 еж устройвани по 10 експе
диции. Явно е, че и Франция е почувствувала твър
де осезателно нуждата отъ познаване на моретата
и океаните и бърза да догони въ това отношение
стоящите предъ нея.
Следватъ Русия — съ 90 експедиции, Норвегия
— съ 64, Германия — съ 59 (като, въпреки тежкото
си положение следъ общоевропейската война, въ
продължение на 9 години е устроила 19 научни екс
педиции), Дания — съ 53, Монако — съ 30, Япония
— съ 22 (отъ които: 1 - презъ 1911, 1 — презъ 1917,
а отъ 1922 до 1929 — останалите 20), Испания — съ23
и т. н. Отъ нашите съседи: Гърция е направила 4,
Югославия — 2 и Турция — 1 експедиция. Ромъния
и България не еж правили никакви научни морски
експедиции и не стоятъ въ списъка представенъ отъ
професоръ с1е Виеп.
ЕДНИ ОТЪ експедициите еж правени съ чисто
хидрографични цели, други — съ чисто биологични,
а трети (най-многото) еж смесени. Като обектъ на
експедициите правени отъ дадена държава най-чес
то еж поставяни задачи засегащи бреговете и мие
щите ги морета и океани на самата държава, а по
редно— биологията и хидрографията на отдалечени
водни басейни. Въ миналото Англия е правила наймного далечни експедиции, а напоследъкъ — Съе
динените Щати.
Черно море въ миналото и настоящето е изу
чавано най-много отъ русите. Първата голема рус
ка научна черноморска експедиция е направена презъ
1890—91 година съ парахода „Черноморецъ" и е
ржководена отъ руските учени: Шпиндлеръ, Андрусовъ и Лебединцевъ. Прави впечатление засилва
нето на руската деиность въ това направление презъ
последните години: отъ 1923 до 1925 година еж
предприети 7 отделни научни .експедиции все съ
обектъ Черно море. Проявйли.сж интересъ къмъ
Черно море освенъ Русия^..Германия и Италия; пър
вата е организирала черноморска научна експеди
ция още презъ 1902—1905: година, а втората —
презъ 1920—1921.
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Тукъ е мъстото да отбележимъ, че най-сетне, може за изучаването на Черно море. Членоветъ на
благодарение усилената дейность на Българския На- този сега създзващъ се институтъ замислятъ вече
роденъ Морски Сговоръ и въ насъ полека лека се своята първа черномррска научна експедиция, която
събужда съзнанието за голъмото значение на мо ще се състои вероятно презъ това лъто. Дано тази
рето. Плодъ на сжщата дейность е създадения вре- благородна и отъ твърде голъмо значение за оте
мененъ ржководенъ комитетъ за Черноморския нау- чеството ни дейность намври отзвукъ и подкрепа въ
ченъ институтъ, чиято цель е да работи за осъ нашитъ обществени и държавни кръгове.
Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
ществяването на института и допринесе съ каквото Варна, аквариума, 11.1932 г.

Най-бързоходнитъ търгсвски параходи въ свъта — германските „Бременъ" и „Европа", носители на .Синьта лента", при
кеевата стена въ Бременското пристанище.

КРЛТКЛ ИСТОРИЯ НЯ ЕДНО МОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ.
_,
„Норддойчеръ Ллойдъ"
' е едно голъмо германско
морско предприятие, което
тази година празднува 75
годишнината си. Въ това
дълго време на съществу
ване Ллойдъ видя не само
блъскаво и грамадно раз
витие, но и доста добри и
лоши моменти, само, че въ
по-раншнитъ времена тъ
не се наричаха „криза", а
„натискъ" и винаги се вяр
ваше, че последниятъ е
по-лошъ отъ по раншнит*.
Нищо обаче не можа да
попречи за да стане дру
жеството едно отъ най-го
лемите въ света и неговитъ параходи да бждатъ наймощни и първи по отноше
ние на скоростьта си. Инте
ресна е историята на това
Главното административно здание на „Северо-Германския Ллойдъ" („Норддойчеръ Ллойдъ") морско предприятие. Дру
въ Бременъ, оть 1910 година на«нъ.
жеството е основано в ъ
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Освенъ за Америка, ско
185/ год. 01Ъ двама консу
ро
параходите тръгнаха ре
ли, г-дата Маерь и Крюзедовно и за Источна Азия
манъ, които тогава биле ди
и Австралия.
ректори на четири пред
Следъ двадесеть годи
приятия. Тъ групирали тия
ни отъ основаването „Норд
четири предприятия и съз
дойчеръ Ллойдъ" е ималъ
дали едно, което нарекли
вече 98 големи параходи
„Норддойчеръ
Ллойдъ".
съ надъ 1СО.ООО тона воОтначало тъ срещнали годоизместване и съ това сталъми трудности, една отъ*
налъ четвъртото по го
които -била, че банкитъ на
лемина параходно дружес
мали доверие въ това ново
тво на света. Обаче следъ
дружество. Най-после ста
50 години „Ллойдъ" прите
рия г-нъ Маеръ (бащата на
жаваше вече 200 големи
Ллойдъ) сеобърналъ къмъ
параходи съ единъ общь
една малка и незначителна
тонажъ 740,000 тона, безъ
банка въ столицата на наймногобройните малки вле
малката германска държа
качи. параходчета и др. Въ
ва Десау, която О! пуснала
тези 50 години еж били
на дружеството единъ и
пренесени Ъх12 милиона па
половина милиона талери
сажери и само 7 години по(единъ талеръ се равнява
късно, въ 1907 година, дру
на три германски марки).
жеството обслужваше 40
Една година по-късно па
собовени линии съ ЬОО па
рахода „Бременъ" (но не
рахода. Войната прекъсна
сегашния) отъ това дру
всичко и дружеството за
жество за пръвъ пжть отгуби тогава най-добрите
лжтувалъ за Ню-Иоркъ за
си параходи, отъ които
да тури начало на двусед
останаха само неколко еди
мични редовни рейси за
ници съ общъ тонажъ
Америка. Тогава още па
50,000 тона. Но скоро следъ
раходите на това дружес
войната дружеството за
тво били едни отъ найпочна отново да се съв
бързи гъ въ св^та. Скоро
зема и да строи нови па
следъ това Трансатланти Пьрвото административно здан ие на дружеството „Северо раходи. Съвремениятъ усГермански Ллойдъ" въ Бременъ
ческата служба стана една
пехъ на (1857—98).
дружеството се вижда отъ факта, че найотъ най-важнитъ задачи на дружеството. Въ 1881
новите му два парахода: „Бременъ" и „Европа" (вижъ
година сь новия експресенъ параходъ „Елбе", съ
снимката на стр. 16) еж едни отъ най-добритъ, найкойто пътуването до Ню-Иоркъ отъ 12 дни се на
модерни и най-бързитвпараходи на света. Парахода
Бременъ" взе миналата година „Синята лента".
мали само на 8 дни, за пръвъ пжть Ллойдъ спечели
" Г
Ст.
„Синята лента" на Океана, т. е. отличието за найбързия трансатлантически параходъ

„„„^«•тнто Северо-Германски Ллойдъ", който носелъ името „Бременъ" (1858 година)
Първиятъ презокеански параходъ на дружеството
у
у
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Никола Т. Балабановъ.

ПЪРВИЯТЪ ДУНЯВСКИ ПЕЙЗЛЖЪ ВЪ НЯШПТД БЕЛЕТРИСТИКЯ.
Човъкътъ на възражданието обича природата
и жената, възхищава се отъ тяхната хубость и ги
възпъва и описва. И нашитъ писатели отъ пред
освободителната епоха не оставатъ чужди на тъзи
нови радости на възраждащите се народи. Още Паи
сий, легендарниятъ родоначалникъ на българското
възраждание, се възхищава отъ родната земя, която
той нарича добра, красна и изобилна. По-късно Геор
ги Сава Раковски описва по-подробно и обстойно
Балкана. По-вече общественикъ и революционеръ и
по-малко поетъ, той, макаръ да се възхищаваше
отъ него не можа да създаде въ художествени фор
ми своите представи, чувства и настроения свързани
съ живота му на Балкана. Неговата натура — духь
и ГБЛО — го теглятъ къмъ Балкана и за това главатарьтъ на хайдутите — въ знаменитата му поема
„Горски пжтникъ", макаръ да стои на морския брътъ,
не свръща погледъ къмъ морето, неговата пъсень
не го вълнува, шумътъ на вълнитъ не му говори
нищо. Той се е унесълъ въ пвсеньта на балкана,
въковниятъ хранитель на българщината. Балканътъ
— той ще роди свободата:
Тамъ! Тамъ! скоро тръбва да ида
Сждба отечества мене зове
Лъсища, планини ще д'обидя
Наша свобода тамъ ще с'основе.
По младиятъ съвременникъ на Раковски и неговъ ученикъ въ литературата — Василъ Друмевъ,
въ своята „Нещастна фамилия", нахвърля често пей
зажи оть Шуменско и Преславско. Неговитъ опи
сания, обаче еж по-скоро скици, при това вь пове
чето случаи бледи и лишени отъ поетическо нас
троение. Толкова му е позаолявалъ неговиятъ темпераментъ на драматургъ. Стжпка напредъ прави
вториятъ голвмъ представитель на повестьта отъ
епохата на възражданието — Илия Р. Блъсковъ. Той
е не само първиятъ български писатель, който опис
ва битови сцени изъ живота на нашето «село, не са
мо първиятъ, който дава пълни и завършени кар
тини изъ нашата природа, пропити съ настроение,
не само първиятъ, който създава редица добруд
жански пейзажи, не само първиятъ белетристь, у
когото любовьта се явява като стимулъ на движе
ние въ повестьта, но и първиятъ писатель, който
създава първиятъ Дунавски пейзажъ въ нашата повесть и изобщо първиятъ ръченъ пейзажъ. Орисанъ отъ ранни години да носи тежкия скиталчески
кръстъ на събудените духове оть предосвободителната епоха, той бива заставенъ да преживее руска
та окупация на Силистра презъ времена Кримската
война, въ която окупация взе участие и рускиятъ
колосъ — Графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Отъ
това време, младиятъ тогава Блъсковъ, е запазилъ
въ паметьта си хубави картини отъ Дунава, които
по-късно пресъздава художествено въ повестьта
„Изгубена Станка". По скоро своите представи той
е сьчеталь въ единъ красивъ Дунавски пейзажъ,
който е интересенъ не само за това, че е първиятъ
по време, но и защото е много живъ и свежъ и,
защото дава върна картина отъ времето на Крим
ската война. Описанието е пълно реалистично, при
това дава картина на точно опредълено мъсто отъ
околностите на Силистра, съ подробности и коло*
ригно. Блъсковитъ описания изобщо иматъ и друга
особеность — служатъ като основенъ фонъ, върху
който се откриватъ лицата и събитията. Освенъ то

ва, настроенията които създаватъ описанията, ви
наги еж хармонирани съ основното настроение, кое
то извиква събитието, или съ душевното състояние
на героитъ. Не ръдко, за да подсили основното на
строение, авторътъ прибягва и до лирично-сантнментални отстжпления. Така напримъръ при описа
нието на Дунава край Силистра, той възклицава:
„О! какво прекрасно местоположение, .привлекател
но зрелище имашъ ти, страна! И чудно украшение
съ което изобилно те е надарила природата!" По
нататъкъ, пакъ при посочения пейзажъ, рускитъвейници не могатъ да скриятъ своитъ впечатления отъ
хубостите на силистренския край:
—„Ехъ, брате, наистина, тукъ всички животъ
живъятъ. Не напраздно Великиятъ нашъкнязъ Светославъ, искаше да пренесе своята столица изъ май
ка Русия въ тоя край.
— Не напраздно и ние сега проливаме кръвь...
притури другъ войникъ.
Подобни лирични отстжпления често се сръщатъ у Блъскова.
Характерно е, че у Ил. Р. Блъсковъ често се
сръщатъ речни пе"изажи, които той слага било съ
нъколко само думи, като скица, било подробно и
обстойно. Позволявамъ си да приведа само едно опи
сание изъ повестьта „Злочеста Кръстинка".
„На южната страна на градътъ Силистра са
издигатъ редъ хълмове. Между два отъ тия хъл
мове са протича и слиза единъ отъ голъмитъ вън
шни пжтища въ градътъ. Обърнатите ребра къмъ
пжтьтъ на тия хълмове виждахж се тукъ-тамъ накичени съ голъми дървета оръшови, изъ между кои
са бълеяхж бистро-течни камънни извори. Това мъс
то са виждаше тихо и приятно. Лечка белезникава
пара са съглеждаше да са издига още отъ оросената нощна роса. Синий бълъ Дунавъ са лъщъше
отъ тукъ и като величествено огледало отразяваше
въ себе си чистото ясно небе".
Странно е, че у Блъскова макаръ да се сръ
щатъ често описания на природата и не по-малко
описания на Дунава и изобщо ръчни пейзажи, все
пакъ липсва едно поне описание на морето. А въ
нъколко разкази и повести има случки които се развиватъ въ Варна. Пъкъ и самъ авторътъ е живълъ
известно време въ нъкои села край морето.
Между всички описания на Дунава, най-пълно
най-подробно и най-интересно е описанието съ кое
то започва глава IX — Силистра — на повестьта „За
губена Станка". Това е наистина единъ колоритенъ
пейзажъ даденъ реалистично. При това е интере
сенъ и като действителна картина на руския лагеръ
край Силистра презъ време на Кримската война и
като първи български пейзажъ отъ Дунава въ на
шата белетристика. Отъ това гледище той не ебезинтересенъ и за читаделтъ на сп. ,Морски Сго
воръ". Илия Р. Блъсковъ е, до колкото си спомнямъ,
и първиятъ нашъ писатель, който нарича Дунава
„тихъ". Определението б-кпъ, което намираме и у
Блъскова, безспорно е дошло отъ народната пъсень
въ която Дунавъ винаги се сръща съ своя постояненъ епитет ъ — бълъ. Следъ Блъскова почти всич
ки наши писатели пишатъ „Тихъ бълъ Дунавъ".
Епитетътъ „синъ" - Синий бълъ Дунавъ, — който
се среща нъколко пжти у Блъскова ще да е дошълъ
чрезъ немските моряци по Дунава, защото знае се, че
тъкмо нъмцитъ еж които наричатъ Дунава синъ,
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Позволихъ си свободата да направя Н-БКОИ ези
кови и правописни поправки, както и незначителни
синтактични оправки съ едничката цель да осъвре
меня описанието, като го отърся отъ нъкои езикови
и стилни особености, свойствени на литературния ни
езикъ отъ онова време. Повестьта „Изгубена Стан
ка" е била отпечатана за пръвь пжть на 1866 год.
въ Болградъ. Действието въ повестьта се развива
презъ време на Кримската война—1854—1856 год.
СИЛИСТРЯ
(бойното поле).
Тихиятъ бтзлъ Дунавъ излеко влече своите
вълни край немноголюдния градъ Силистра. Отср-вщниятъ брътъ се зеленее и гордее съ своите сен
чести зелени върби. Прибръжната тръстъе прислонила зеленочернитъ- си върхове подъ лекото духане
на хладния вЪтъръ. Тънката нейна свика се рисува
по бистрото течение на ръката Дунавъ. О! какво
прекрасно местоположение, привлекателно зрелище
имашъ ти страна! И чудно украшение, съ което изо
билно те е надарила природата! Въ нъкой пролЪтенъ день, при самото цъкване на утринната зора,
чувствителното човешко око, не може да ти се на
гледа. Човъкъ скрепенъ върху единъ отъ хълмо
вете ти, които ти си издигнала върху тоя старъ отъ
време градъ, не може да се насити отъ обаятелно
то греене, което ти имашъ.
Единъ часъ на юго-изтокъ отъ Силистра се
простира равна височина, дето другъ пжть освенъ
драки и тръне, рЪдко се е виждалъ ЧОВ-БКЪ, а сега,
чудно, помислилъ би н-Ькой, че това место е засе
лено отдавна. Широкото негово чело и всичката му
горна окржжность е увенчана съ хиляди разноцвет
ни шатри, надъ които се развиваше руското знаме.
Тази зелена поляна, дето човешки кракъ сегисътогизъ е стжпвалъ, сега е заприличала на единъ
многолюденъ градъ, който се наслаждава на откритъ Чистъ въздухъ, безъ да. ще, отъ всичките
приятности на природата. Отъ тукъ бътатъ далече
господарските великолепни палати и дворове, напослани съ мряморни плочи и обградени съ високи
стени, които правятъ въздуха затворенъ и тежъкъ,
отдето окото безъ да се простира надалечъ, нищо
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друго не вижда, освенъ часть земя и небо. Тука бо
гатото седалище е зелената трева и великолепенъ
домъ е белиятъ чадъръ (палатка), разпжнатъ меж
ду сенчестите гжсти дървета.
До подножието на тази висока равнина се прос
тира поляна, която реката Дунавъ пресича на че
тири ржкави и прави три дълговати ср-вдор-вци (ос
трови). Тези обиколени съ вода и съ върби места,
макаръ да ги е разделила природата, но сега човешкиятъ умъ чудесно ги е съединилъ. Широкъ
дълъгъ мостъ, подържанъ отъ редомъ свързани ла
дии, скачва тия малки острови единъ съ другъ. Всеко отъ тия островчета, което преди малко е било
пусто, сега представя единъ малъкъ градецъ, обграденъ съ естествена крепость и посянъ съ разни
тревици, размесени съ тръстика, запазено нарочно
за прехранване на пашовски коне, но сега всвкиму
е волно. Въ средата подъ белъ шатъръ, угрижениятъ руски войникъ намира ут^ха. Между тази хубость той често, ведно съ другарите си, разнася
тихъ,' но тжженъ гласъ по тая малка градинка, коя
то става още по-приятна и неволно кара руснака
отъ все сърдце тукъ да викне:
— Ехъ, брате, наистина, всички тукъ животъ
живеятъ. Не напраздно Великиятъ нашъ князь.Светославъ, отъ майка Русия, искаше да пренесе своя
та столица въ този край.
— И не напраздно и ние днесъ проливаме
кръвь... притури другъ войникъ.
— Да пеемъ и да се веселимъ, до като кипи
кръвьта въ жилите ни, потвърди трети войникъ;
руски хоръ отъ множество гласове се раздаде по
целото пространство. Около тези средореци се люлеятъ множество застарели върби и дебели храста
лаци, край които водата навремена минува тихо и
весело, като ги удря съ ласкателните си пляскания,
а навремена —- размжтена, минува грозно, носяща
кървави трупове на нещастните си гости.
Но, въ такова едно место, при едно бойно по
ле, — може ли смъртенъ човекъ да вкуси на драго
сърдце приятностите, които му приноси природата?
Може ли той съ отпуснато сърдце да ходи на оная
зелена морава, която напжти се наръсва съ чо
вешка кръвь?
Никола Т. Балабановъ.

К. М. Станкжовичъ.

МЕЧТИГБ НЯ МИЧМЯНА.
Вълшебна, омайна нощь се простираше надъ
Атлантическия океанъ, петь градуса северно отъ
екватора.
По небето блестеха звезди, подобно брилянти
върху тъмно кадифе. Кржглата луна, плавайки ле
ниво, сякашъ безъ желание, гледаше отъ горе като
некаква замислено - нежна хубавица и разливаше
своята сребристо - бледа светлина, побеждавайки
мрака на тропическата нощь и придавайки й още
по-големъ чаръ. Океанътъ утихна, сякашъ задрема,
кжпейки се въ лунното сияние, а вълните тихо и
гальовно си шепнеха. Както отъ техъ, така и отъ
мекия пасатенъ ветъръ, лъхаше лека прохлада, тол
кова желана подиръ парливите лжчи на тропичес
кото слънце. Военниятъ клиперъ*) „Русалка", облЪченъ отъ върха до основата на своите три високи
стожера съ ветрила, отправяйки се на югъ, всредъ
вълшебна светлина, леко и грациозно се плъзга по
*) Видъ воененъ вЪтроходенъ корабъ — лекъ и бързоходенъ.

сънливите, тихо преливащи се, но все пакъ могжщи
вълни.
Вълните съ плесъкъ, приличенъ на гальовенъ
шепотъ, нежно ближатъ отъ всички страни „Русал
ка", която леко се люшка, и отъ допиране съ нея
пламватъ въ ослепително - фосфорно сияние, раз
пилявайки елмазниятъ прахъ на своите гребенчета.
Струва ти се, че „Русалка"- плава въ некакво
вълшебно царство, пълно съ чудеса, по ивица раз
топено сребро, оставяйки подире си блескава следа,
въ видъ на широка сребърна панделка, която се
губи въ далечината.
Всички спятъ, освенъ дежурниятъ офицеръ и
дежурното отделение моряци.
Тихо е на „Русалка" и наоколо.
Чуватъ се само сякашъ въздишките на океана
и еднообразниятъ шумъ на водата, разсичана отъ
клипера, шумъ, който напомня бъблене на морски
приливъ въ време на безветрие, както и отъ време
на време шепота на моряците, които съ приказки
прогонватъ незабелязано промъкващата се дремка.
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** *
Младиятъ мичманъ Николай Лютиковъ, сухъ,
строенъ и свежъ блондинъ, съ голЬми нежни очи,
едва покарали брадичка и мустачки, при лунната свътлина още по-хубавъ отколкото бъ, току що постъ
пи въ дежурство отъ полунощь до четири.
Той провери часовите, прегледа светлините,
ув^ри се че вътрилата еж добре поставени и че
всички тегличи еж хубаво обтегнати, изкачи се на
мостчето и, оглеждайки се наоколо, замре отъ въз
хищение, занемълъ и трогнатъ отъ вълшебната кра
сота на нощьта.
Завладвнъ отъ нейнитъ властни чарове, той
много скоро, драговолно и непредпазливо се отдаде
подъ властьта на спомени за други чарове, които
тъй неотдавна го подлуд-вваха. Напълно пропитъ
отъ тъхната отрова, той все още не можеше да се
избави отъ тъхъ, въпръки два месеца раздъла съ
олицетворението на тия чарове, въпреки своитъ двадесеть и две години и голямо лекомислие, въпръки
закачкитъ на другарите и строгитъ писма на майка
му, и дори въпреки, че слиза на бръгз, и въ Копенхагенъ, и въ Лондонъ, а отъ Шербургъ ходи за
три деня въ Парижъ.
Той 6 Б единъ „чудноватъ" мичманъ, както каз
ваше младиятъ лъкарь Василий Партеновичъ, който
обичаше да обяснява всички явления по анатомиченъ, физиологиченъ и химиченъ начинъ.
— Господи! Каква чудна нощь! развълнувано
шепне мичмана.
Той шепне, готовъ да заплаче, преизпълненъ
съ мжчителна тжга и жажда за н-вкакво всепоглъщащо щастие, за каквото може да се мечтае само
въ чинъ мичманъ, и при това въ такава вълшебна
нощь и при такова спокойно дежурство.
И той се разхожда по мостчето въ повишено
мервчо настроение, като жадно поема нощния хладъ,
мечтателно поглежда, и премигващитъ звезди, и самодоволно-красивата луна, и сънливия океанъ, и
се услушва въ неговитъ тихи, сякашъ жаловити,
въздишки,
Но каквото и да гледа сега, мичмана непре
станно вижда предъ себе си гъвкавата като върба,
стройната като палма и споредъ него възхитителна
черноока жена, по-хубава, по-мила и по-привлека
телна отъ която не е имало на света, не; пъкъ,
разбира се, нъма и да има, каквото и да говорятъ
докторътъ и „испанския грандъ" (както наричатъ
мургаво —жълтия брюнетъ и големия мързеливецъ,
лейтенантъ Анчаровъ) за неговото заслъпление отъ
Нина Василевна, жена на извънредно дебелия и за
това не особно щастливъ въ семейния си животъ
капитанъ I рангъ Ползиковъ.
— Идиоти! Яко знаеха само!
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Сега, като мечтаеше за Нина, мичманътъ за
брави какъ тя го мжчеше, като съ нъкаква жесто
ка веселость си играеше съ неговитъ настроения.
После неговите мечти внезапно се прекжеваха отъ
спомени. Тъ почваха въ последователенъ редъ,
т. е. отъ малкитъ атлазни ржце, по които навърно
нвмаше нито една точка, пропусната отъ жаднитъ
устни на пламенния мичманъ, той незабелязано спре
духовия си погледъ върху шията, красива, сякашъ
изваяна, после върху прелестното лице, съ две не
отразимо притеглящи очи, чийто погледъ, като че
обещаваше безкрайно щастие, виждаше челото,
бузите, веждите и особно продължително алените
полуотворени устни, между които блъщъха малки
ослъпителни зжбки, после бързо се спусна върху
краката въ копринени, ажурени чорапи и червени
пантофки и...
Внезапно отъ гърдитъ на мичмана се изтръгна
такава дълбока въздишка, че младиятъ сигналистъ
Ефремовъ, който стоеше наблизо и клюмаше, мигновенно се пробуди и като помисли, че мичманътъ
го вика, побърза да извика:
— Есть, Ваше благороцие.
Въпръки тжжно—нервното си настроение, Лк>
. тиковъ неволно се усмихна и като се приближи, съ
свойственото си добродушие попита:
— Навърно си подръмна приятелю?
— Съвсемъ не, Ваше благородие. Замислихъ
се мъничко.
— Замисли ли се?
— Тъй върно, Ваше благородие. Нощьта е нъщо такава.
— Право: чудна нощь.
— Удивителна, Ваше благородие. Въ Русия та
кава нощь нема.
— Ями за какво мечтаеше?
— Ей тъй, за какво ли не — за всичко, Ваше
благородие.
— Жененъ ли си?
— Въ ергенско звание съмъ още, Ваше благо
родие.
— Тъй. Може би си мислъше...
Мичманътъ се запъна и неочаквано попита:
— Навърно обичашъ нъкоя мома, а?
Сигналистътъ се смути за мигъ. Но после се
усмихна нъкакъ самодоволно и отговори:
— Безъ това е невъзможно, Ваше благародие,
Каквато ти попадне, такава и ще обичашъ. То се
знае, моряшка работа: нъма време да се взирашъ
много.
Обиденъ отъ такъвъ просташки възгледъ вър
ху любовьта, мичманътъ прекжена разговора, отново
закрачи по мостчето и продължи да мечтае за своя
та „царица".
Преведе: Вана Кепова.

Лейтенантъ Хелмутъ Фонъ Мюке.

БОЙНО КРЪЩЕНИЕ.
Презь нощьта на 27. срещу 28. октомврий 1914 най-слаба. Обслугата на „Емденъ" бъше заела бойгод. „Емденъ" съ пълна скорость се намираше на нитъ си места и съ напрежение очакваше почване
пжть къмъ Пенангъ. Корабоначалника възнамерява действията. Раздадена бъше топла закуска, а хората
ше съ сьзоряването да навлъзе въ пристанището. беха облечени въ чисто горно и долно облъкло, за
Корабозоденето нощемъ въ тъхниятъ подстжпъ къмъ да се избъгнатъ по възможность инфекциите при
последното бвше извънредно трудно. За успъха се получаване рани.
разчиташе на изненадата при сутринната дрезгавина,
Въ близость на пристанището бъха открити въ
когато бдителностьта следствие умората биваше нощната тъмнина нъколко рибарски лодки, които,
съ умъло маневриране и съ отбиване на страни бЪха
*) Изъ глава V. отъ книгата на Лейтенантъ Хелмутъ преминати безъ да бждатъ сгазени.
Фонъ Мюке — „Емденъ".
Близо до входа на пристанището за секунда
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блесна отъ лъвата ни страна ясна бъла светлина,
вероятно отъ нъкоя стражна лодка, което показваше,
че въ пристанището се намираха военни кораби.
Разбира се, че „Емденъ" беше поставилъ четвъртата
си фалшива димна тржба.
Съ достигането на вжтрешния!ъ рейдъ на при
станището, презъ отвесните тъмни височини на сушатата надникнаха първите ивици светлина на настжпващиятъ день. Ние пристигнахме тъкмо на време.
Въ сжществуващата още сутринна дразгавина въ
пристанището забелязахме множество големи кораби,
вероятно търговски. Тъкмо мислехме, че поради лип
са на военни кораби удара ни ще бжде напразенъ,
когато близо до многото освътлени търговски кораби,
забелязахме нъкаква тъмна маса безъ свътлини, нав-врно воененъ корабъ. Следъ нъколко минути
достатъчно приближихме и се увърихме, че това дей
ствително беше нъкакъвъ воененъ корабъ. Неочак
вано отъ тъмната.маса блъснаха три еднакви отдаличени една отъ друга свътлини. Първата ни мисъль беше, че това еж вероятно кърмовитв огньове
на три лежащи единъ до други изтребители (контъръ-миноносци), обаче, скоро се разбира, че не еж
такива, защото очертеващиятъ се сулиетъ беше мно
го големъ. Когато доближихме до 200 метра, съ
положителность опредълихме, че това беше рускиятъ
кръстосвачъ „Жемчугъ" върху който всичко бъше
тихо и спокойно, вероятно всички спяха. Бъхме тол
кова близо, щото можехме ясно да различаваме
всичко върху руския кръстосвачъ, на който не се
забелязваше нито стражеви (дежуренъ) офицеръ,
нито часовой или нъкакъвъ дори наблюдатель. Отъ
200 метра неочаквано изфуча първото торпедо из
хвърлено отъ д-Ьсната торпедна тржба, а едновремен
но съ него проеча залпа отъ всички орждия на лъс
ната страна, насочени къмъ носовата часть на „Жем
чугъ", гдето сп^ше обслугата му. Торпедото попадна
въ задната часть на кораба. Ясно се забеляза силниятъ трусъ причиненъ отъ взрива на торпедото.
Кораба подскокна съ задната си часть около половинъ метъръ нагоре, следъ което бавно започна да
затжва съ кърмата. Едва сега се забеляза раздвижване.
Между това, бързиятъ ни и убийственъ огънь
вършеше своето опустошение. Следъ нъколко минути
само, кораба заприлича на решето. Презъ получе
ните пробойни свободно се виждаше всичко, което
се намираше отъ другата страна на кораба. На много
мъхта избухнаха пламъци и кораба се покри съ
димъ и огънь. Лзъ не забелязахъ нъкой да излезе
отъ жилищнитъ помещения въ предната часть на
кораба.
Съ прекжевания „Емденъ" б-вше обстр-Ьлванъ
отъ три посоки. Отъ где точно идъха изтрелитъ не
можехме да разберемъ. Ние чуваме само свистенето на гранатите и виждахме фонтаните вода, ко
ито тЪ причиняваха при падането си наоколо и вър
ху търговските кораби. „Жемчугъ" сжщо като че
ли се стресна и откри огънь. Калибъра на орждията
му беше по-големъ и ако гранатите олучеха „Ем
денъ" щЪхада причинятъ значителни повреди, ко
ито биха попречили на кораба да продължи кръстос
ването и действието въ океана. Ето защо, корабоначалника заповъда да се изстреля второто торпедо.
„Емденъ" бЪше отминалъ „Жемчугъ" исъпомощьта
на машинитъ- си на ново свърна къмъ него и
отъ разстояние 400 метра изстреля отъ лЪвата си
страна още едно торпедо. Следъ нъколко секунди
последва силенъ тръсъкъ около командния мостъ на
руския кръстосвачъ. Гжсти облаци димъ, вода и бЪла
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пара се издигна като гейзеръ на височина 150 метра.
Раздробени части отъ корпуса разхвърчаха наоколо,
кораба въ сръдната си часть се разкжса, носътъ и
кърмата потжнаха и когато следъ 1 0 - 1 5 секунди
облацитъ оть взрива се разпръснаха отъ кръстос
вана нищо не се забелязваше вече, освенъ върхо
вете на стожерите му.
Стрелбата по насъ бъше преустановена.
— Изведнъжъ въ вжтрешното пристанище за
белязахме наполовина покритъ отъ търговските
корабифранцузекия изтръбитель „Д'Ибервилъ". Това
навврно беше едно отъ мъстата отъ които бехме
обстрелвани. Въ това време поставениятъ на стожерната площадка (върха на предната мачта) на
блюдатель доложи, че забелязалъ идящъ отъ морето
неприятелски изтръбитель. Последниятъ не требваше
да ни сварва въ тъсното пристанище, тъй като всъкаква маневра за отклонение отъ пуснатото по
насъ торпедо щъше да бжде невъможна. Затова
съ пъленъ ходъ се отправихме срещу неприятел
ския изтръбитель, за да го срещнемъ въ открито
море.
Отъ 4000 метра открихме стрелба по него, а
когато гранатите започнаха да падатъ около му,
той веднага промени посоката на движенито на десно. Указа се, че това е английски търговски корабъ.
Отъ пречупване на слънчевите лжчи, твърде
големо сутринь въ тропическите страни, различните
части на кораба б%ха изобразени така, че той из
глеждаше въ първо време като изтребитель. Стрел
бата веднага биде спръна.
Корабоначалника реши да унищожи кораба.
„Д'Ибервилъ" не ще да ни избъгне, той беше сигуренъ, лежащъ въ вжтрешното пристанище. Спу
снахме лодка въ водата и сигналувахме на кораба
следното: „Спрете! Изпращамъ лодка!" Нашата лод
ка беше вече приближила кораба, когато наново
съобщиха отъ стожерната площадка, че забелязватъ
напредъ и въ десно воененъ корабъ. Лодката се
повика обратно, биде прибрана и „Емденъ" се от
прави къмъ новия противникъ.
Рефракцията (пречупване лжчитъ) тая сутринь
беше извънредно голема. Приближаващия се ко
рабъ ежеменутно мънеше формата си. Отначало той
изглеждаше черенъ съ две димни тржби, типиченъ
воененъ корабъ. Следъ това, изведнъжъ той се
разложи, димните тржби наполовина изчезнаха и
той взе видъ на кафявъ търговски корабъ съ черни
пръстени около димните тржби. Следъ нъколко
минути той изглеждаше съвсемъ иначе; стана малъкъ черенъ съ две димни тржби. Ние заключихме,
че това е воененъ корабъ, въроятно французеки из
требитель. И така, срещу врага.
„Емденъ" не бъше още вдигналъ знамето, идящия на среща корабъ сжщо. На разстояние 6ООО
метра отъ насъ противника вдигна француско знаме.
Изтребителя се движеше къмъ насъ и не знае
ше що за корабъ бъхме. Той безъ друго бъше
чулъ стрелбата и детонацията на нашето торпедо
въ пристанището и не може да не се съмнява въ насъ,
забелязвайки ни да излизаме на вънъ отъ рейда.
Въпреки това, той държеше право на насъ. На
4000 метра отъ него вдигнахме бойнитъ си знамена,
„Емденъ" изви леко на лъво, откри стрелба съ
орждията отъ цялата си дъхна страна и първия
залпъ профуча къмъ неприятеля. Чакъ сега фран
цузина разбра кой идеше срещу му. Той ръзко
изви на лъво и съ пъленъ ходъ се помжчи да из
бегне. Много късно! Третия залпъ го улучи и 5 сна-
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ряда попаднаха въ задната часть на изтребителя.
Експлозия! Черни облаци димъ и пара покриха
задната му половина. Въпреки неблагоприятното
положение, французите поеха борбата. Две торпеда
биха изтреляни срещу „Емденъ", а носовото орждие откри бързъ огънь. Торпедата не достигнаха
своята цель по причина големото разстояние; те до
стигнаха едва на 900 метра отъ дъхната ни страна.
Така сжщо и орждието спедъ няколко изтрела,
обсипано отъ нашите гранати, беше принудено да
млъкне4 Стожера, димните тржби, предната кула*
надстройките, провЪтрилниците, всичко беше смък
нато и потопено въ водата отъ действието на па
дащите гранати. Още няколко минути и той п8тжна. Това беше изтребителя „Муске".
„Емденъ" се отправи къмъ местото на по
тъването. Две лодки б-Ьха спуснати, за да прибератъ и спасятъ падналите въ водата неприятелски
моряци, които плаваха наоколо, като се държаха за
дървени предмети или б^ха снабдени съ спасителни
ризи. Техния брой беше ГОЛ-БМЪ, което показваше,
че още съ започване боя мнозина отъ тЪхъ се бЪха
хвърлили въ водата. Въ нашите лодки се намира
ше корабния л-вкарь и имаше достатъчно превър
зочни и санитарни материяли.
Когато ЛОДКИГБ ни достигнаха плаващите фран
цузи, последнитъ% за голямо очуДване, вмъхто да
потърсятъ спасението си въ тЪхъ, стараеха се всячаски да се отстранятъ и отбегнатъ^ Разстоянието
до бр^га беше доста голямо, за да отплаватъ до
тамъ. Причината за тяхното бъгство въ последствие
биде разяснена. Около 35 французи, между тЪхъ
и ранени, така сжщо и единъ раненъ офицеръ бидо
ха прибрани отъ лодките. Благодеренке на изпра
тения отъ насъ л-вкарь, почти три четвърти отъ ра
нените б-Ьха привързани и приготвени за натоваряние на кораба. Между това отъ пристанището се
приближаваше другъ изтрвбитель. Време беше
„Емденъ" да се отдалечи защото, вероятно беше
наблизко да се намиратъ и други английски или
французски бойни кораби съ които „Емденъ" не би
ваше да се срещне и влезе въ бой денемъ. За това,
съ пъленъ ходъ се отправихе на западъ отдалеча
вайки се бързо отъ бр^га. Изтребителя известно
време спедваше задъ насъ, но после, закривайки
се задъ дъждовенъ облакъ се изгуби и не се видя
вече. Намерението ни, да подмамимъ изтребителя
на далечъ отъ бръта, следъ което да свърнемъ къмъ
него и го унищижимъ, не можа да се изпълни.
Ранените и пленени французи бтзха добре на
станени на кораба. Пострадалите се изпратиха въ
лазарета, а здравите бЪха настанени на десния междиненъ подъ. Между нашата обслуга имаше двама
моряци, които много добре говореха французски. Те
се освободиха отъ всЬкакви занятия, за да бждатъ
на разположение на ранените и здравите французи
и да имъ служатъ за преводчици. На бързо бЪха
направени маси и пейки за стздане. Яко и да чув
ствуваха недостигъ отъ облекло, нашите хора раз
дадоха облеклото, което имаха на тия французи,
които бЪха останали безъ дрехи. Пленниците полу
чиха храна, пиво и цигари.
За своя корабоначалникъ французите разправяха,
че отъ единъ гранатенъ ударъ еж били откженати
и двата му крака. Възможно е било да се спаси,
обаче той самъ се завързалъ здраво за командния
мость и потжналъ заедно съ кораба си, защото не
можалъ да изживее срамъть, че една часть отъ
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подчинените му съ почване боя, за да запазятъ се
бе си, се хвърлили въ водата.
Шапки долу, предъ такъвъ доблестенъ офицеръ!
Трима отъ ранените имаха тежки рани. Поло
жението имъ бъше безнадежно. Първиятъ умре още
на сжщия день вечертьта, а другите двама го по
следваха на следната зарань.
Първиятъ починалъ още сжщата вечерь, спо
редъ моряшкия обичай, бъше поставенъ и зашитъ
въ парусина, и снабденъ съ тяжести се постави
върху Дъсната страна на задната корабна часть.
Трупътъ се обви въ франЦуско знаме, й презъ но'
щьта беше пазенъ отъ часовой. На зараньта мър
твеца се изнесе и биде сложенъ върху горната
площадка на дъсната стълба, навънъ отъ корабна
та стена. Кораба биде спрънъ и застана неподви
жно. Едно отдвление съ единъ офицеръ облечени
парадно,се строиха за отдаване на почесть. Всички
германски офицери^ облечени служебно и съ окаче
ни ордени, приежтетвуваха на тжжната церемония;
Здравите французки моряци сжщо.бъХа тамъ
за Да изпратятъ тленитъ останки на своя храбъръ
другарь.
Корабоначалника държа на французски прочуетвена речь, като изтъкна, че починалия изпълня
вайки достойно своя отечественъ дългъ, съ честь е
цалъ живота си за родината, и така, заслужава да
му се даде необходимата почить и честь отъ непри
ятеля. Последва кратъкъ молебенъ за починалия и
убитите и загинали презъ време на боя. При спущането на трупа, обвитъ въ французкото знаме, въ во
дите на океана, отделението моряци взе за почесть
и даде три залпа надъ моряшкия гробъ. Офицерите,
отдавайки честь, стоеха строени до стълбата. Съ
сжщитъ почести се погребаха и другитъ мъртавци.
Следъ нъколко дни удаде се случай да прехвърлимъ французите на единъ английски корабъ, който
носеше неутраленъ товаръ и не биваше да се пото
пява. Когато пленницитъ научиха, че ще бждатъ
освободени, при менъ дойдоха двама подофицери,
и помолиха за разрешение да говорятъ съ корабо
началника. Нему т е изказаха своята и тая на дру
гарите си благодарность за добрия приемъ и доб
рото отнасяне къмъ техъ отъ всички хора на ко
раба. Те знаели вече, че това, което било писано
въ техните вестници за германците, е била чиста
измислица, и че те, завръщайки се по домовете си,
щели всичко да направятъ, за да разгласятъ самата
истина.
Тежко ранениятъ офицеръ, при снемането му
отъ кораба, измоли и получи една моряшка лента
съ надписъ „Емденъ", която той, споредъ думите
му, ще има за споменъ като единствена вещъ отъ
кораба, чиято обслуга така рицарски се е отнасяла
къмъ ранените и победени свои противници.
На кораба изпратихме достатъчно медикаменти
и превързочни материали необходими за ранените
французи. Кораба получи заповедь да отведе ^фран
цузите въ Сабангъ, гдето имаше лазаретъ* Отъ
вестниците научихме, че ранения офицеръ, за жалость, починалъ.
Относно боя при Пенангъ англичаните писала
всевъзможни безмислици. Така, т е оповестяваха, че
„Емденъ" приближилъ подъ английски флагъ прис
танището и за това не билъ познатъ. Така сжщо,
той подходилъ отъ южния входъ, преминалъ прис
танището и излезълъ презъ северния входъ и пр.
„Емденъ" не е пжтувалъ подъ английско знаме, а
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освенъ това нъма смисъль вдигането на какво да е
знаме нощемъ, когато не се вижда нищо. Южния
каналъ е така плитъкъ, щото невъзможно е, „Емденъ" да го премине безъ да заседне. Едничкото
Н-БЩО, което английската преса върно предава, това
еж думитъ- изказани за корзбоначалника ни, по поводъ спасяването на оцелелите следъ боя живи
хора на „Муске". Ето какво бъше писано:
„Тукъ на ново изпъква рицарството на комен
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данта на „Емденъ", което той така често е подчертавалъ въ смелия свой воененъ походъ. Въпръки
опасностьта отъ ежеминутното излизане изъ приста
нището на французекиттв изтребители, при което
„Емденъ" не би тръбвало да губи нито секунда вре
ме, той, преди да продължи пжтя си, заповъдалъ
кораба да спре, да спустне лодки и прибере всички
останали живи моряци отъ потжналия „Муске".
Превелъ отъ нъмеки: Куюджуклиевъ.

Д-ръ Г. В, Паспалеьъ.

З А Щ О ВЪ ГОЛЪМИТЪ ДЪЛБОЧИНИ НЯ ЧЕРНО МОРЕ НЪМЯ Я Е Р О Б Е Н Ъ *КИВОТЪ.
ЗНАЧЕНИЕТО НЯ БОСФОРСКИЯ ПРОЛИВЪ.
Преди всичко — кои части отъ Черно море се та отровни газове. Я знаемъ, че ВОДНИГБ движе
характеризиратъ съ големи дълбочини? — Едно ния въ моретата еж два вида: хоризонтални и вер
водни течения въ Черно
грубо поделение по отношение релиефа на чер тикални. — Хоризонтални
номорското дъно може да се постигне като се тегли море, като и^ключимъ временните вълнения, които
права линия между Бургазския заливъ и Кримския не засъгатъ дълбочини по-големи отъ 20—30 ме
полуостровъ. По-малката часть отъ Черно море, тра, по досегашни изучвания познаваме: две полежаща на северъ отъ тази линия, не показва дъл връшни, предизвикани отъ вливането на Сладка
бочини по-голъми отъ 200 метра и се характери вода отъ реките и по-слабо осолена отъ Язовско
зира съ нормаленъ животъ, както въ повръшнитъ, море и едно дълбоко — причинено отъ нахлуване
така и въ придънните води. Я южно разположе то на солена вода отъ Мраморно море. Повръшната часть — като се изключи една гвена плитка нитъ течения не засъгатъ водните маси освенъ до
крайбрежна ивица — представлява дълбока котло една "дълбочина отъ 40—50 метра; чрезъ ГБХЪ ста
вина съ средна дълбочина около 1,900 метра (най- ва изливането на излишната слабо осолена (18°/00)
гол-вма дълбочина 2,245 м.). Въ дълбочините на повръшна вода отъ Черно въ Мраморно море презъ
тази именно котловина нт5ма аеробенъ (зависящъ Босфора. Дълбокото, идещо отъ Мраморно море
отъ кислорода) животъ. З а щ о ? — Н а този въпросъ, течение минава сжщо презъ Босфорския проливъ,
то носи по-топла и по-совървамъ всеки просвътенъ гражданинъ знае от но подъ повръшното;
0
лена
(около
28
,'
о)
вода
и раздвижва водните плас
0
говора и ще каже: защото въ тия дълбочини во
дата съдържа въ голямо количество отровния газъ тове лежащи до 180 метра подъ повръхностьта.
свроводородъ. Този фактъ е констатиранъ още въ Това дълбоко босфорско течение има извънредно
1890 година отъ руски учени. Като причина, пора важни последици. При образуването на Босфор
ския проливъ то е напълнило дълбоката черно
ди която този газъ се намира въ такива големи
морска котловина съ силно осолена вода и съ това
количества тогава еж сочили единствено на вне е причинило масовото измиране на почти сладко
запното измиране и последвалото гниене на го- водните дънни черупкови и др. организми, които
лъма часть отъ некогашната почти сладководна тогава еж населявали Черно море и не еж могли
черноморска фауна. Това измиране е станало по да се приспособятъ къмъ такова бързо осоляване.
ради ' бързото нахлуване въ Черно море (тогава Сжщото течение подържа тази соленость отъ то
почти сладководно) на твърде солената средизем гава насамъ и съ това пречи на една нормална
номорска вода, нахлуване произлъзло въ оня зе- вертикална циркулация въ водите на Черно море.
менъ периодъ, когато се е образувалъ БосфорВъ една друга статия (вижъ „Морски Сго
ския проливъ. По-късни изучвания, обаче устано
виха, че с-вроводородъ се образува и по настоя- воръ" 1931 г., брой 5) ние изтъкнахме, че вертищемъ и че причините за това еж анаеробнигв съ- калнитгь течения въ моретата еж въ зависимость
робактерии, които разлагайки сърните съединения главно отъ два фактора: дънните черупкови ор
и органическите вещества въ морската вода от- ганизми и изпарението, респективно изстудяването
дълятъ, като страниченъ продуктъ сероводородъ. водите на повърхностьта. Дънните черупкови ор
ТЪзи бактерии еж намерени на дълбочина отъ 180 ганизми въ дълбоката черноморска котловинаследъ
до 200 метра въ най-големи количества; тамъ т е образуването на Босфора еж измрели, а верти
образуватъ единъ гжетъ слой и показватъ, че отъ калната циркулация, предизвикана отъ изпарение
то и изстудяването на повърхностьта не засъта во
тукъ надолу — нъма аеробенъ животъ.
Факторите, които благоприятствуватъ разви дите освенъ до 50—80 метра отъ пъвърхностьта.
тието на с-вробактериитъ въ гЬзи дълбочини и обу- Защото — колкото и да е силно изпарението или
славятъ защо образувания сероводородъ не може изстудяването, то не може да засили 0соленостьта
да се изнесе отъ тамъ се криятъ въ липсата на на почти сладкитъ повръшни води (18 / ии ) до тол
водни движения, които да засега •ъ цълата черно кова, че т% да станатъ по-солени и да паднатъ понизко отъ внесенитъ чрезъ дълбокото босфорско
морска вода. Защото само водните движения еж,
течение твърде солени (28°/00) мраморни води.
които разнасятъ кислорода въ всички дълбочини
По този начинъ голъмата часть отъ чернои могатъ да пръснатъ събралите се на дадени мъс-
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морските води, именно тъзи лежащи въ южната
дълбока котловина иматъ вертикални течения само
до 80 метра, а хоризонтални—на повърхностьта
и въ дълбочиниттз най-много до 180 метра. А защо
само до 180 м.? — Това се обуславя отъ дълбочи
ната, която има Босфорския проливъ. Въ южния си
край, при Мраморно море пролива е само 46 м.
дълбокъ, а въ северния т. е. черноморския край
— 70 м. Естествено е, Че при тази Малка дълбо
чина на Босфорския проливъ, колкото и силенъ
да е потокътъ, който иде отъ Мраморно въ Черно
Море, той не ще Може да раздвижи водиттз на чер
номорската котловина по-дълбоко отъ 160 м. По
този наЧинъ пролИва се явява като единъ високъ
прагъ, който пречи за Свободната обмъна на во
дите отъ Черно и Мраморно морета и чреЗъ това
създава особеннитъ условия, въ които се намиратъ
черноморските дълбоки води. Безъ този високъ
прагъ, съ други думи — ако Босфора имаше голъма дълбочина, би било възможно провътрянето
на дълбокигв черноморски води чрезъ хоризон
тални придънни течения; не би се зодържалъ се
роводорода образуванъ при внезапното измиране
на организмитъ, нито биха се създали условия за
виръене на свробактериитъ въ такива грамадни

количества. А това щъше да има за последствие
ново поселяване на дълбокото черноморско дъно
съ черупкови организми. Тия последнитъ щъха да
предизвикатъ вертикално възходящо течение, а съ"
това и въ черноморската дълбока котловина биха
сжществували нормалните условия за животъ на
блюдавани въ другитъ дълбоки морета.
Дълбочината на босфорския проливъ обаче не
би имала това голъмо значение, ако соленноетьта
на ведата въ дветв съседни морета б-Ь еднаква.
При еднаква Соленность вертикалното низходящи
водИо течение) предизвикано отъ изпарение и из
студяване на повърхностьта на черноморските води
нямаше да бжде спръно отъ сОленИгЪ води дошли
презъ Босфора, а би засвгналО и дълбокИтЬ водни
Пластове. Съ това и поелтзднИтъ щъХа да се прб"
вътрятъ, да се наситатъ Съ кИслорбдъ и да нъма
условия за съществуването на анаеробнитЬ сврот
бактерии.
Въ малката дълбочина на Босфора следова
телно и въ голгьмата разлика между соленное
тьта на водата въ Мраморно и Черно морета
тргьбва да се търси основната причина за лип
сата на аеробенъ животъ въ дълбочините на чер
номорската Котловина,
Д . р ъ Г. В. Паспалевъ.

Г Е Р М А Н С К И Р Е К О Р Д И ПО П Л А В А Н Е
(заварени на 31 д е к е м в р и й 1931 година).
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7
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Витембергъ
Посайдонъ—Берлинъ
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м

Шзарцъ
Рацемахеръ
Кюперсъ
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„
Шубертъ
Хайнрихъ

Гьопингенъ—1904
Хеласъ—Магдебургъ
Фирзекеръ 5^ V.
„

„

Ф. С. Бреслау
Посайдонъ—Лайпцигъ
„
„
Дайтерсъ
Спарта—Кьолнъ
Хайнрихъ
Посайдонъ—Лайпцигъ
Райтцелъ
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*
„
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Хандшумахеръ
В. Дортмундъ
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„

п

Е. Засератъ
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Ямат. Оберхаузенъ

»

"
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м
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„

Б л а у в а и с ъ - Дрезденъ
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м

„

„

На
кой денв
(дата)
31.Х.931
1.Х1.931
30.111.931
4.1У.925
19.Х1.929
18.1.930
14.111.930
4.Х1.928
3.111.927
26.Х.930
31.Х.931
30. V. 928
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Водниятъ спортъ въ Германия — Церемонналенъ маршъ на спортиститъ отъ Берлинския универснтетъ преди съзтезанието въ гребане между Берлинскитъ висши училища.

ОТЛИЧИЛИТЪ СЕ
Български плувци презъ Балканскит* игри въ София.
•чг"$е$*:

1. Стафанъ Меншиковъ отъ гр. София, втори на
100 м. плуване на гръбъ.
2. Георги Недковъ отъ гр. Русе, врори на 1500 мет
ра свободно плуване.
3. Георги Гайдарджиевъ отъ гр. София, първи на
скокъ съ главата напредъ, отъ стоящъ на рлще.
4. Георги Бръснаровъ отъ гр. Видинъ, трети на 400
м. свободно плуване.
5.Ст.Цаневъ отъ гр. Русе,трети на 203м.гръдно плуване.
6. Нбаджиевъ, отъ гр. Русе, пръвъ на скокове .салто".
7. Въ сръдата е заведующъ състезанията Инж. Даракчиевъ, ржководитель на българските плувци презъ
БалканскиПвг игри. *)
*) Г-нъ Даракчиевъ, дава проекти и наставления за
строежъ на модерни бани споредъ свътознитъ норми сре
щу съвсемъ минимални цени. йдресъ: Инженеръ Г. Дарак
чиевъ — Стара-Загора.

ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕЙНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Видинъ. Спортния легионъ при Видинския ни НИГБ на гимназиите и печели позиции и симпатии
клонъ е далъ на 19.ХП. м. г. въ театъра „Вида" за Б. Н. М. С. въ средата и на гражданството.
дневна забава, която е била отлично посетена.
Павликени. На 6. февруарий т. г. клона даде
Ученика легионеръ Хр. Коевъ е прочелъ рефератъ литературно-музикална забава съ участие на уче
на тема „Водите и културата на народигтз". На ничкиттз летовници отъ летовището на клона съ
30.1. т. г. въ сжщия салонъ е била изнесена втора вечеринка, която б-вше много добре посетена. Дейзабава, която сжщо така е била посетена отлично, ностьта на клона е успЪла да обедини цЪлото
Ученическия спортенъ легионъ развива една гражданство около хубавит-в идеи и културнитъ
похвална културна дейность, която надхвърля сте- инициативи на Б. Н. М. С.
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Ловечъ. Възобновенъ е клона въ гр. Ловечъ.
Председатель на клона е познатата на дейцитв на
Б. Н. М. С. фигура на Д-ръ Сжевъ, койго наново
заема мъстото СИ. Благодарение на енергичния ржководигель на спортния легионъ при смесеното
пед. училище въ гр. Ловечъ, г. М. Золотовъ, ле
гиона, създаденъ още преди възобновяването на
клона, развива голяма дейность. Идеитъ на Б. Н.
М. С, понесени на крилете на младежкия интусиазъмъ, бързо станаха достояние на учащигв се

Год. IX. брой 3.

чрезъ изнесените.редъ реферати отъ младитъ дей
ци на организацията и дадоха импулсъ и на буд
ното Ловешко гражданство. Клона заедно съ уче
ническия спортенъ легионъ обсжжда създаването
на плаваленъ басеинъ. Не се съмняваме, че тази
идея ще обедени гражданство и обществени учреж
дения въ Ловечъ и въ недалечно бждеще ще намъри своя реаленъ изразъ, съ което Ловечъ бързо
ще заеме заслуженото си мъсто ВЪ редовете на
организацията.
В. И.

Т ЛЕЙТЕНЯНТЪ КОСТЛ ПЪЕВЪ
На 22. мартъ т. год. Българския Народенъ
Морски Сговоръ претърпЪ още една тежка загуба.
Лейтенантъ Коста Пъевъ склопи очи, намирайки
се въ изпълнение на службата си въ Бургасъ.
Непрекжснато членъ на организацията ни отъ
основаването й, той бъше 2 години председатель
на клона въ Созополъ. Тукъ той се издигна като
организаторъ и деецъ отъ голъма величина съ бор
чески духъ, силна воля и тактъ, които му спече
лиха симпатиите на гражданството.
^ ^ С ъ присжщата му скромность той изнесе на
слабитъ си, поради скритъ неджгъ, плещи една
отъ многото борби на организацията съ подмолнитъ посегателства върху нея отъ чужди орждия.
Угодно било на сждбата да не даде възможность на този младъ многообещаващъ морски офи-

церъ да прояви напълно качествата, за които ос
тавя толкова ценни доказателства и спомени.
Едва 33 годишенъ, той напустна земното си
поприще за да остави неутешими близки и една
празднота въ организацията, която дълго ще се
чувствува, за да ни напомня за него.
Далата на младия идеалистъ, деенъ членъ на
Б. Н. М. С. лейтенантъ Пъевъ ще служатъ за утъха и подражание на останалите следъ него. Тъ
ще окрилятъ неговите съратници за още по-голЪма дейность. Защото голъмата идея, която ще
пребжде, свързва миналото съ настоящето и бждещето въ неразривна връзка, която е ут^ха за
тези, които го познаваха отблизо като офицеръ,
другарь и членъ на Българския Народенъ Морски
Сговоръ.
Миръ на праха му!
в. и.

Въпрось: Какъ е поставено търговското мор
ско образование въ днешна Русия?
Отговоръ: Тьргозското морско образование
въ Русия се дава въ следните видове училища:
Младежка школа (школа за юнги), въ която
се приематъ младежи съ 5-класно образование, на
възрасть отъ 15—18 години. Курса на обучението
е 32 месеца, отъ които 24 месеца занятия въ са
мата школа, 2 месеца отпуски и б месеца плавание. Назначението на школата е да подготвя об
разцови моряци (корабни подофицери) и по-право
да служи като основно степало за преминаване
по-нататъкъ въ морскиятъ техникумъ. Младежки
школи има въ почти всички по-големи пристанища.
Морските техникуми даватъ сръдно-морско
образование и подготвятъ капитани и помощници
капитани за търговския флотъ. Въ тъхъ постжпватъ образцови моряци (корабни подофицери), проплавали най-малко три години на търговски корабъ. Сега, обаче, поради бързото развитие на
рускиятъ търговски флотъ и голямата нужда отъ
корабни капитани, тоя цензъ почти не се спазва
и кандидатитъ за корабоначалници постжпватъ отъ
младежките школи направо въ морскигв техникуми.
Висше морско образование се получава въ

Ленинградскиятъ институтъ за водни транспорти.
Той се състои отъ четири факултета: хидротехни
чески, експлоатационенъ, механически и инженерно-педагогически. Първиятъ подготвя инженери за;
водни строежи (пристанища, плавателни канали и
пр.). Вториятъ подготвя капитани за далечно плавание и моряци за висши административни длъж
ности (въ управленията на търговскиятъ флотъ,
пристанищата и пр.); въ него могатъ да постжп
ватъ само първи помощници — капитани отъ да
лечно плавание; той има за цель да даде подробно
познавание на теорията « практиката на корабоводенето, знание на условията за използване (екс
плоатиране) на рускитъ и на чуждитъ пристанища,
умение да се организиратъ и ржководятъ корабо
плавателни предприятия (отделни търговски фло
ти, параходни дружества и пр.). Въ механическиятъ факултетъ се подготвятъ инженеръ-механици
за плаващиятъ съставъ на търговскиятъ флотъ и
има за цель да даде познания въ областьта на из
ползването (експлоатацията), ремонта, изследванието и проектирането на морски механизми. Въ
инженерно-педагогическиятъ факултетъ се подгот
вятъ професори и преподаватели за висшите и
срЪднитъ морски технически учебни заведения.
Г. С.

Год. IX. Брой.З.
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РЛОЮЗКМ
ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Янглия. По настоящемъ Англия строи за во 14 кръстосвача, 56 торпедоносеца, 79 подводника,
енния сифлотъ б подводника, а именно: „Порпозъ" 15 канонерски лодки, 1 миненъ заградитель, 2 ко
(1475 т.), „Темза" (1760 т.), „Сфордфишъ", „Стюр- раба хвърчилоносачи и пр.
жонъ", „Старфишъ" и „Зеехорсъ" (640 т.). Презъ
Италия. Мълви се, че въ близко бждеще ще
тази година ще започне строежа на още 3 нови бжде построенъ торпедоносецъ съ водоизмъстване
подводника. По този начинъ вместо удобренитъ- 600 тона, при скорость 50 вжзела въ часъ и въоотъ парламента за строежъ 34 подводника по про ржжение: две — 12 см. орждия и две торпедни тржграмата отъ 1928 година, ще бждатъ построени би. Този слухъ до се. а не е подтвърденъ официално.
само 13 (четире подводника отъ типа „Р" еж вече
— Въ италиянския воененъ флотъ е приетъ
построени и влезли въ строя) и то съ едно за новъ типъ водолазенъ апаратъ, който позволява
къснение отъ две години.
да се работи на дълбочина 200 метра.
— Въ приежтетвието на военно-морскигЪ влас
— Числящиятъ се въ подводната дивизия вое
ти еж били направени успъшни опити съ изобре ненъ влъкачъ „Тезео" (1500 тона) е потжналъ при
тения отъ капитанъ Саважъ прожекторъ за улес една буря съ цълиятъ си екипажъ.
нение стрелбата по въздушни цели. Изобретението
Сев.-Нмер. Съединени Щати. Началника на
се заключава въ това, че много силниятъ лжчъ на морския генераленъ щабъ адмиралъ Праттъ е заяпрожектора е раздъленъ на тъмни (засънчени) вилъ, че той не счита американския воененъ, флотъ
квадрати, по които лесно може да се определи отговорящъ на последнигв изисквания на съвре
посоката и скоростьта на летението, а така сжщо менната морска техника и иска да се усили рабо
— и разстоянието до хвърчилото.
тата за достигане пъленъ успЪхъ въ това отно
— Съ започването постройката на торпедоно шение.
сеца „Дунканъ" (1390 тона, скорость 35 вжзела)
— На линейниятъ корабъ „Колорадо" се е
се туря началото по оежществяването на корабо пръснало едно 13 см. противоеропланно . орждие
строителната програма 1930 година, която пред въ време на учебна стрелба. Убити еж 4 души и
вижда да се построятъ: 3 кръстосвача по 7,000 т., ранени 10 человъка отъ прислугата на орждието.
9 торпедоносеца отъ серията „Д", 3 подводника,
— Въ настоящо време еж въ строежъ 5 тор
4 канонерски лодки и 1 заградитель за поставяне педоносеца, 3 подводника и единъ корабъ хвърна мрежи противъ подводници. Макаръ, че парла чилоносачъ.
мента е удобрилъ отдавна и корабостроителната
Германия. Сблъскали еж се торпедоносците
програма за 1931 г., то за нейното оежществяване „Т 155" и „Т 157". И двата торпедоносеца благо
още не мислятъ. Този фактъ — закъсняване по из получно били докарани въ Килъ. Тъ еж построени
пълнение оежществяването на удобрена корабо въ 1908 г., иматъ водоизмъстване по 500 тона все
строителна програма — е пръвъ по рода си въ ис ки, скорость 30 вжзела и еж въоржжени сь по две
торията на английския воененъ флотъ, още по-вече 10 см. орждия, две торпедни тржби и 150 мини за
като се вземе предвидъ незначителното за Англия заграждане.
количество на кораби, подлежащи на строежъ.
— Презъ време на практическите учебни тор
Франция — Парламента е угвърдилъ военно педни стрелби еж се сблъскали два други торпе
морския бюджетъ за 1932 година. Споредъ него доносеца — „Албатросъ" и „Фалке" (всеки по 800
предвижда се да бждатъ построени 4 леки кръс- тона водоизмъстване и скорость 34 вжзела въ часъ).
тосвачи, а именно: „Глоаръ", „Марселеза", „Монт- Тежко повредени, те все пакъ били докарани въ
калмъ" и „Шаторено" —всеки съ водоизмъстване Килъ.
по 7,500* тона и скорость 32 вжзела въ часъ; тЪ
Русия. Военно-морската академия въ Ленинще бждатъ отъ сжщия типъ както и кръстосваЧИГБ: „Ла Галисонеръ" и „Жанъ де Виеннъ", ще градъ проектира да организира презъ настоящата
бждатъ въоржжени съ по осемь 15 см. орждия и 1932 година следните полярни експедиции: 1) Зе
заедно (всичките шесть) ще образуватъ две три- мята на Францъ Иосифъ—Архангелскъ—Владивостокъ; 2) Островъ Врангелъ; 3) Пролива на Берингъ
корабни разузнавателни бригади.
и Чукотския полуостровъ; 4) Гренландия; 5) Север
Освенъ тези кръстосвачи, въ новата- корабо ния полюсъ, при участието на единъ дирижабълъ
строителна програма се предвижда да бждатъ по и параходи-ледосъкачи.
строени още два торпедоносеца: „Могадоръ" (2,600
Норвегия. За защита на норвежекото край
тона, 37 вжзела въ часъ) и „Арди" (1,400 тона, 33 :
вжзела), а сжщо така — една рЪчна канонерска брежие новата корабостроителна програма .пред
лодка за Китайските води „Жуффруа Аббана" и вижда да бждатъ построени: 10 торпедоносеца, 10
единъ хидрографически корабъ „Лдмиралъ Му- подводника и 76 морски хвърчила. Кредитигв еж
разпред-влени за три години.
шезъ".
Холандия. Спустнатъ е на вода новопостроеОтъ 1922 година, когато се започна възраж
дането на французекия воененъ флотъ, до сега ниятъ подводникъ „О—14". Той има водоизмъхтФранция е построила или строи сега всичко 175 ване 560—700 тона, скорость 15—9 вжзела и е въвоенни кораби, считани въ това число и военните оржженъ съ 5 торпедни тржби.
транспорти. Въ числото на тия кораби влизатъ:
Унгария. Въ настояще време Дунавскиятъ
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флотъ на Унгария се състои отъ 20 въоржжени
катери отъ 30 до 130 тона водоизмъстване всеки.
Личниятъ съставъ се състои отъ 96 офицера и 1524
моряка. Флота е подчиненъ на министерството на
вжтрешнигЬ работи, базира се въ Будапеща и из
пълнява полицейски функции.
Гърция. Въ Италия е спустнатъ на вода петиятъ новъ торпедоносецъ, строящъ се за нуждитъ
на гръцкия воененъ флотъ. Торпедоносеца е получилъ името „Спетсай". Той има водоизм-встване
1450 тона и ще развие една скорость отъ 40 вжзла въ часъ.
Испания. Строящите се три нови торпедо
носеца, отъ по 1700 тона всеки, еж получили след
ните наименования: „Лдмиралъ Валдесъ", „Ядмиралъ Миранда" и „Ядмиралъ Лнтеквера".
— Спустнатъ е на вода новъ подводникъ, построенъ отъ холандски инженеръ-корабостроитель
по типа на бившите германски подводници. Подводника е получилъ името „Е — 1 " . Той има водоизмъстване въ надводно състояние 750 тона и ще
бжде въоржженъ сь б торпедни тржби.

нистерство въ Букурещъ. Ттззи подводници еж едни
отъ най-новитъ отъ по 550—600 тона съ скорость
14 мили надъ и 9 мили подъ водата, съ мотори 1,200—
1,400 к. с , районъ на действие 3,000 мили, въоржжени съ по едно 76 мм. орждие и 8 торпедни
тржби съ диаметъръ на торпедата 55 мм.
П р а з д н и к ъ на морето. На 15.УШ.1931 год.
ромънския Морски Сговоръ е устроилъ праздникъ
на морето, въ чийто изнасяне еж взели живо учас
тие началниците на почти всички гарнизони, начал
ниците на пристанищата, флота и почти всички пред
приятия свързани съ морето.
г. п.
МОРСКИ НОВИНИ О Т Ъ БЪЛГАРИЯ.
Съ ЗЗПОВ-БДЬ

№ 1232

отъ

5.Х1.1928 г. Ми

нистерството на Железниците и Пристанищата ос
вобождава отъ такси за заставане и отплаване
чуждигв кораби по р. Дунавъ, които посещаватъ
поне два пжти седмично българските пристанища.
Съ заповъдь № 255 отъ 18.У1Н.ЗО г. експрес
ните параходи на О. О. 5. О., които посещаватъ
(Изъ „Часовой" 1932 г., № 71, 72 и 73; С. Н. И.). два пжти сеемично Дунавските ни пристанища, се
освобождаватъ отъ корабни такси и такси за поз
МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ РОМЪНИЯ.
волително за заставане и отплаване.
Дунавското плаване. Повдига се въпроса за
Експресните параходи еж изнесли презъ 29 г.
обединяване сжществуващиГБ по Дунава плавателни отъ българскигв пристанища 1,293 тона, а еж внес
предприятия и поставянето имъ подъ по-непосртзд- ли 221 тона.
свения контролъ на държавата. Г-нъ полковникъ М.
Те об«:лужватъ нашите Дунавски пристанища
Теодореску-Янжело обосновано доказва, че ако се съ 4 парахода, които еж направили всичко 85 рей
остави така разединено ромънското корабоплаване са въ двете .посоки.
по Дунава, то постепенно ще запада и ще се из
На рейсъ еж се паднали 200 пжтника за за
мества отъ чуждит-в плавателни предприятия, които минаване и 215 за пристигане.
еж добре организирани и съвместно използватъ пла
Съгласно тази заповтздь експресните пара
вателните си средства.
ходи се освобождаватъ стъ пристанищни такси за
Спортно пристанище. Залива, който се на сезонъ отъ около 180 хиляди лева. Другитъ ко
мира непосредствено до Кюстенджа, източно отъ раби, които се ползуватъ отъ зап. № 1,232 се ос
площада'„Овидий", сега служи като риболовно при вобождаватъ отъ около 170,000 лв. годишно.
станище. Общинската управа на града е проекти
Параходите подъ българско знаме по Дунава
рала да го засипе и направи приморски булевардъ. се освобождаватъ само отъ такси за свидетелство
Люби-елите на водния спортъ, обаче, настояватъ за отплаване.
вмъсто засипването му, той да се огради съ вълноНа 7. ф е в р у а р и й т. г. турския параходъ
ломъ, да се почисти и използва като бани и спортно „Капланъ" на пжть за Кюстенджа, поради голЪпристанище.
мата буря, която го е сварила въ морето, едва е
Възобновяване на учебенъ к о р а б ъ . Въ Ро- успълъ да влъзе въ Варненското пристанище. Той
мжнекия воененъ флотъ има единь учебенъ старъ е билъ привършилъ всичкиттз си вжглища. Обървътроходъ, който сжществува вече около 50 години. налъ се за вжглища къмъ МЪСТНИТБ търговци, но
Понеже той вече е станалъ почти негоденъ за из не еж му дали такива, тъй като не е ималъ друга
ползване като учебенъ корабъ, много вероятно е да валута освенъ турски лири, а нареждането за екс
бжде бракуванъ и продаденъ като старъ материалъ. портните стоки било категорично. Парахода е билъ
Ромънския Морски Сговоръ, обаче, като напомня за принуденъ да чака вжглища отъ Цариградъ, отвъзобновяването на стария английски учебенъ корабъ кждето му изпратили такива чрезъ италианския
„Имплакаблъ" (взетъ отъ французите въ боя при лойдъ. Сжщия параходъ е заплатилъ пристанищни
Трафалгаръ), подхвърля идеята, че може да се ос такси, макаръ че е влъзълъ въ пристанището не
нове единъ фондъ, съ който учебниятъ корабъ „Мир- съ търговска цель, а за да се спаси отъ бурята,
ча" да се поднови и направи годенъ за използване тъй като е стоялъ повече отъ 48 часа. Поради бу
още дълго време.
рята парахода е загубилъ и уговорения фрахтъ въ
Водни скаути. Още презъ м. априлъ 1930 г. Кюстенджа и се завърналъ празенъ въ Цариградъ.
въРомъния е основанъ клонъ „Водни скаути" и отъ
— Въ Варненското пристанище зимува ветро
тогава тая млада организация се разраства плано
хода „Калиакра" подъ ромжнеко знаме. Преди немерно и съ големи крачки. Презъ 1932 г. т в ще
устроятъ жамборето си на езерото при гр. Сибиу. колко дни гребната лодка на ветрохода пристига
Поканенъ е да приежтетвува и основателя на скау- отъ Балчикъ съ персонала на ветрохода, който ще
започне плаването. Лодката е заплатила всички
тизма въ Янглия г. генералъ Баденъ Пауелъ.
такси, предвидени въ таксовия правилникъ на прис
П
В
Френски °Д °ДНИЦИ в ъ К ю с т е н д ж а . На танището, като корабъ, който влиза въ чуждо
На 7.Х1.1931 г. еж посетили Кюстендженското прис пристанище. Правилника за такситтз не прави раз
танище дветъ френски подводници „Дорисъ" и „Ар- лика въ това отношение, макаръ че лодката при
гонавтъ". Командирит-Ь имъ еж направили визити надлежи на вътрохода, който си плаща всички
както на ромънския флотъ, така и на Военното Ми такси въ пристанището и не върши търговия.
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Парахода „Есперосъ", който е дошълъ въ
Варненското пристанище на 18. февруарий 1931
год. подъ гръцко знаме, е билЪ разоржженъ и
стояль въ пристанището нестъкменъ и безъ об
слуга. Сжщиятъ параходъ, купенъ тази' година отъ
български поданици за около 400,000 лв., требва
да заплати пристанищни такси до 1. декемврий м.
г. около 50,000 лв., (а сега вече около 60,000) лв. и
адвалорно мито при сменяване на знамето по 6%.
НОВИТЕ му собственици еж направили постжпки
предъ Министерството на Железниците и Приста
нищата да се уреди по законодателенъ редъ щото
сменяването на знамето му на българско да бжде
допуснато безъ мито, така както се направи съ
параходите на Бълг. Търг. Пар. Д-во и твзи на
Д-во Сасоновъ въ Русе, тъй като законъ за поо
щрение на корабоплаването още немаме. СЖЩИТБ
еж направили постжпки предъ Дирекцията на Прис
танищата да се намали пристанищната такса, коя
то е останала въ тяжесть на купувачите, като се
даде правилно тълкувание на §4 точка „в" отъ таксовия правилникъ, защото кораба е стоялъ въ Вар
ненското пристанище безъ да върши търговия и не
е билъ стъкменъ, и ако за Черно море се прила
га термина „зимовка", каквато въ морето изобщо
нема, а е само безработенъ периодъ, то за такъвъ
следва да се вземе цълия срокъ на престояване
на кораба, когато е билъ нестъкменъ. „Есперосъ"
има 240 бруто и 153 нето р. тона.
Презъ месецъ декемврий м. г. се привър
ши въ Варна постройката на рибарската лодка на
Иванъ Симеоновъ, дългогодишенъ рибарь въ Се
верна Америка. Лодката е по типа на рибарските
лодки въ Северна Америка и има моторъ „Петерсъ" отъ 24 конски сили. На пробата си е дала
7 мили скорость. Г-нъ Ив. Симеоновъ започва работа
съ трални уреди, изписани отъ Америка, кждето
е усвоилъ занаята. Това е първиятъ самостоятеленъ опитъ за траленъ риболовъ у насъ. Поради
липса на законъ за поощрение на корабоплава
нето Ив. П. Симеоновъ е билъ^ принуденъ да за
плати вносното мито върху стойностьта на мотора
му. Сжщия е освободилъ подъ депозитъ мрежите
и всички риболовни принадлежности, които е изписалъ отъ Америка. Той се е обърналъ съ про
шение до Народното Събрание, съ което моли да
се освободи отъ мита за мотора и риболовните
принадлежности възъ основа на факта, че съ спе
циални решения на камарата се освобождаватъ
отъ вносни мита ц-вли кораби, а машините на те
зи, които се строятъ въ страната, се обмитватъ и
че чл. 60 отъ закона за рибарството не се при
лага, тъй като рибарството не е изброено въ спи
съка на индустриите, които се поощряватъ отъ
специалния законъ. По този начинъ чл. 60. отъ за
кона за рибарството, което дава на рибарството и
отраслитЬ му да се ползуватъ отъ облагите, пред
видени въ закона за насърдчение на мастната ин
дустрия, остава парализиранъ.
В. И.
МЯЛКИ МОРСКИ НОВИНИ
Югославия. Споредъ английскиятъ печатъ
югославянскиятъ флотъ проектира една широка
строителна програма върху следнята база:
2 кръстосвача отъ 2,500-3,000 тона, 10 из
требители 500 тона; 12 торпедоносеца 180—220 т.,
30 въоржжени моторни лодки съ скорость 20—25
вжзела, 2 минопоставача отъ 2,000 тона.
Турция. Турското правителство е въ прего
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вори да закупи бившиятъ английски поставитель
на кабели 5Пуег Огау отъ 2.С00 тона съ 9—10 ми
ли скорость. Този корабъ е построенъ къмъ 1920
г. и е приспособенъ да помести 90 души обслуга.
Въ турския флотъ той ще бжде употръбенъ за петроленъ корабъ и като поддръжка на подводни
ците. Продажната му стойность е около 13—14.ОСО
английски лири.
Дружеството „5еуп Зегате" проектира да
създаде нови линии за Триестъ и Марсилия. Разни
дружества еж направили оферти за продажба на
кораби за тази цель. Но дружеството не ще пристжпи къмъ покупка преди месецъ юний 1932 год.
Следъ това то ще закупи 4 големи кораба отъ
които 2 ще бждатъ за Марсилската линия и 2 за
тая на Триестъ.
Установяването на тези нови линии намира
пълна подкрепа отъ страна на правителството.
Ст. Ц.

НОВА СПОГОДБА ВЪ ГЕРМАНСКИЯ
ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Презъ 1928 г., когато се отхвърли спогодбата
отъ 1927 г., която беше до тогава, въ сила, офице
рите и моряците отъ германския търговски флотъ
придобиха известно увеличение на заплатите си по
силата на едно арбитражно решение. Новата спо
годба отъ 1. ноемврий 1929 г. потвърди това реше
ние. Федерацията на германските арматьори денон
сира на 15. юний 1931 г. тази спогодба и едва презъ
септемврий формулира предложенията си, които съ
държаха значително намаление на заплатитъ, сти
гащо отъ 25 до 48 процента и предвиждащо уве
личение на работния день.
Тези предложения срещнаха силна опозиция
отъ страна на организациите на офицерите и на мо
ряците. Понеже непосръдственитъ преговори не ус
паха, поради липса на време и невъзможность да
се дойде до компромисна база по предложенията на
арматьоритъ, претенциите бъха отнесени до арбитъръ, опредъленъ отъ министъра на труда. Арбитра
издаде решението си на 9. октомврий 1931 г. Това
решение докара до нова спогодба, разпорежданията
на която ще останатъ въ сила до 30. септемврий
1932 год. При все това, таблиците за заплатите,
приложени къмъ спогодбата, могатъ да бждатъ де
нонсирани отъ едната или другата страна следъ
едномесечно предупреждение начиная отъ 31. януарий 1932 г., благодарение на което те оставатъ въ
сила за срокъ отъ 4 месеца.
Новата спогодба налага общо намаление на
заплатите отъ 13'6 процента и известно изменение
на работния день и извънреднитв часове.
Предидущата спогодба прокарваше системата
на три стражи за палубната обслуга на всички ко
раби съ водоизмъттване 2,000 бруто тона, незави
симо отъ плаванията, които те извършватъ и за
машинната обслуга на всички кораби надъ 1,600
бруто тона, а сжщо така и на тъзи надъ 1,000 бру
то тона, които обслужватъ европейските пристани
ща на Атлантическия океанъ и пристанищата на
Ср%диземно и Черно морета. Това разпределение
сега се изменя, като границата се увеличава до 2,600
бруто тона за палубната обслуга. Отъ друга страна,
работата на машинната обслуга може да се органи
зира на две стражи за корабите подъ 2,000 бруто
тона, които обслужватъ пристанищата на Северно и
Балтийско морета, норвежекитъ пристанища до Трондгемъ включително, пристанищата на Велико-Британия и Ирландия и френскитв пристанища на Атлан-
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тическия океанъ и Ламаншъ. Сжщото се отнася и
за корабите подъ 1,600 бруто тона, които обслужватъ пристанищата на Средиземно и Черно морета,
т^зи на западна Лфрика до 12 градуса северна ши
рина, Зеления носъ, Канарските острови и Мадейра.
Прорължителность на работата.
а) Въ море. Обслугата, която не участвува въ
стражите (дневните работници) ще работи 9 часа
дневно ВМ-БСГО осемь и половина, и иъ тропиците
8 часа вместо седемь и половина.
б) Въ пристанищата. Осемь часовия работенъ
день е приетъ като правило за всички видове ра
бота, но вънъ отъ тропическите води обслугата,
може да бжде използвана безъ възнаграждение
единъ часъ повече за подготвителни работи по разтоваряне и товарене, а сжщо така и за заставане
на котва. Десеть часово бодърствуване за палубната обслуга и деветь часа за останалата ще се зачитатъ за осемь часова нормална работа.
Извънредните часове могатъ да бждатъ заме
нени въ пристанищата на база единъ день отпускъ
за осемь часа извънредна работа или да бждатъ за
платени споредъ предвидените такси.
Требва да се отбепежи, че не всички отъ гор
НИГБ разпореждания се прилагатъ за офицерите,
чието положение може да се определи така: служ
бата на море се разпределя на две или три стражи
споредъ тонажа и плаването, означени по-горе. Въ
пристанищата, презъ време на работа по товарене
и разтоварване на кораба, единственото ограниче
ние на работните часове е гарантираната почивка
отъ най-малко осемь часа, отъ които четири непрекжснати. Въ дните на тръгване, офицерите, които
встжпватъ въ първата стража на море, не могатъ
да бждатъ назначавани на служба повече отъ 12
часа непрекжснато, включително и службата въ прис
танището. Изобщо, възнаграждението за извънред
ните часове е покрито отъ обикновените нормални
заплати.
За да бждатъ третирани като постоянни чи
новници и за да се ползуватъ отъ известни гаран
ции въ случай на анулиране на договорите за нае
мане, сключени за неопределено време, офицерите
требва да иматъ 12 месечна непрекжсната служба
при сжщия арматьоръ, вместо шесть месеца по-рано.
Годишния отпускъ е сведенъ отъ петь на че
тири дни, плюсъ по единъ день за всека прослу-жена година, до като се стигне до 20 дни, вместо
21 день.
(Изъ „1п1огта1юп Зоаакх"; В. И.)

Турския търговски флотъ. Къмъ 1 юний
1926 г. турския търговски флотъ е броилъ 168 ко
раба съ по-вече отъ 100 Вг. В. Т. и съ обща вме
стимости 137,085 тона, които по тонажъ се разпределятъ така:
Отъ 100 - 500 тона— 83 кораба съ 20,967 тона
„
500 - 1 0 0 0 „ - 45
„
„ 30,558 „
„ 1 0 0 0 - 2 0 0 0 „ - 25
„
„ 35,145 „
„ 2000-3000 „ 8
„
; 20,457 „
„ 3000-5000 „ 7
.
. 29,957 .
168 кораба съ 137,085 тона
Въ 1929 год. той ималъ 183 кораба съ общо
водоизместване 163,151 тона, т. е. за три години
едно увеличение съ 15 кораба, 26,066 тона или съ
близко ЗО°/0.
С. Ч.
Едно малко сравнение. Финландия, при
3-5'милона население, притежава 5,000 кораба съ
кржгло 500,000 Вг. К. Т. вместимость.

Норвегия — 2,750,000 жители, — 3,700 кора
ба съ 1,700,000 Вг. К. Т.
Гърция при 5,000,000 души население, има
търговски флоти съ обща вместимость надъ 1 милионъ Вг. Р. Т.
Исландия — малка и бедна островна държа
вица съ едва 100,000 души население, а притежава
търговски флотъ съ 25,000 Вг. К. Т. вместимость
т. е. 3 пжти по-големъ отъ тоя на богатата съ свое
то земледелско производство България, населявана
отъ 6,000,000 жители.
Търговското корабно д в и ж е н и е п р е з ъ
Суетекиятъ каналъ, отъ неговото прокопаване насамъ, се вижда отъ следната таблица:
Брой на преми Вместимость на
преминалите
година налите презъ
кораби въ
канала кораби
Вг. К. Т.
1873
1882
1891
1900
1910
1913
1920
1926

1173
3198
4207
3441
4533
5085
4009
4980

2085
7122
12218
13699
23055
27737
24244
36133

5 т с ~?
ь. о » .
п о н

«88а
«
81-3.
78-6
57-6
62-9
60-2
61-7
57-4

г. с.

— Германското риболовство въ отворено
море е разполагало, преди започването на светов
ната война, съ единъ риболовенъ флотъ отъ 517
параходни, моторни и ветроходни кораби, отъ които
презъ войната еж потънали и унищожени, като
стражни, миночистачни, заградни и др. 264 кораба,
т. е. повече отъ половината; уцелели еж само 253
кораба. Благодарение настойчивостьта на държава
та, самоуправителните области и обшини, а сжщо
на частните предприятия и собственици, риболовния
флотъ на Германия днесъ е до голема степень възстановенъ, заемайки по своите величини и рйбенъ
уловъ, вече четвърто место (преди войната — на
трето) между северните страни, следъ гАнглия, Нор
вегия и Исландия, къмъ 1930 г. той брои 488 кораба.
Риболовътъ само въ отворено море (т. е. безъ
тоя въ териториялните води — крайбрежниятъ) е
възлизалъ:
1913 г.на 121,922,431 кгр. на стойность 31,738,895 м.
1929 г. на 230,162,811 кгр.
.
62,260,944 м.
1930 г. на 249,959,870 кгр.
, . 59,875,139 м.
Г. С.
Какъ Югославия поощрява търговския си
флотъ. Израбатенъ е единъ законопроектъ за пре
миране на морските постройки. Продължителностьта на предвидените поощрения ще бжде 20 го
дини. Понеже премиранията се предвиждатъ еже
годно по за 15000 тона, то общо ще се премиратъ
300,000 тона. Премиите ще се отпущатъ на кораби
съ водоизмещение надъ 50 тона.
Освенъ това корабостроителниците ще иматъ
безплатно отпустнати необходимите пространства, а
всичките материали, необходими за постройките, ще
се внасятъ безмитно и ще се ползватъ съ специал
ни ж. пжтни намаления. Корабостроителниците ще
бждатъ освободени отъ плащането на данъци въ
продължение на 20 години. (Изъ ПаНа Маппага—С. Ц.)
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Г-нъ О. М. Нойдорфъ въ ПлЪвенъ. По по
кана на „Домътъ на изкуствата и печата" въ Пл-ввенъ е гостувалъ г-нъ Ото Мюлеръ Нойдорфъ,
който е говорилъ предъ Плевенското гражданство
на тема „Плаващи градове".Сказката, състояла се
на 11.11.1932 г., е била много добре посетена иотлично изнесена. Тя е била придружена съ множе
ство свътливи картини и единъ подходящъ филмъ.
Между другото Г-нъ Нойдорфъ е изтъкналъ
че: „Водата не дъли, а съединява"; 2) „Бждещето
на държавите е въ водата, макаръ че водната стихия
много мжчно, съ цената на много жертви, се по
беждава"; и 3) „Държави, откжснати отъ водата,
закъсняватъ въ своите културни завоевания".
И. Н.
СмЪло българско околосвътско пжтуване.
Споредъ частни съобщения отъ Сливенъ тамъ се
е формирала една група отъ 3 души подъ ржководството на г-нъ Иванъ Костовъ Талашманлийски,
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която възнамерява да направи една обиколка на
крайбрежията на СВБТОВНИГБ континенти съ мо
торна лодка. За сега групата е заминала за Цариградъ, кждето въ продължение на 5— б месеца
смЪта да може да се сдобие съ най-необходимигв
средства за това см^ло и грандиозно пжтуване.
Главната цель на пжтуването ще б ж д е :
1) Да се развее българското знаме въ отда
лечените отъ България прибрЪжни води и да се
издигне България въ очите на чужденците, като
достойна за водния спортъ държава.
2) Да се дадатъ дописки за това пжтуване
въ нашите списания, като се илюстрираратъ съ
подходящи снимки.
3) Да се събератъ автографи и подписи отъ
забележителни личности.
Ние поздравяваме инициаторите на това СМ-БЛО
предприятие и имъ пожелаваме пъленъ успЪхъ.

с. ч.

(Приключенъ на 10.111.1932]"г.)
Нзмановъ, Д-ръ Инж. Не. — „Единъ новооткритъ минера- Моровъ, Проф. Д-ръ Т. — „По използване на малките
ленъ изворъ" (Известия на Балнеоложкото дружество
блата за изкуствено рибовъдство" (сп. Рибарски прег
въ България, год. 1, брой 5 и 6, София 1.1932 година,
ледъ, год. 11, брой 6, София 1932 г., стр. 86—88).'
стр. 10—12).
Мюллеръ-Нойдорфъ, Ллиса — „За водния спортъ въ Гер
Барбаръ, Отонъ — „Праздникъ на българското море" (в.
мания" (сп. Морски Сговоръ год. II, брой 2, Варна
Отечество, год. XIII, брой 545, София 27.11.1932 г. стр. 3)
11.1932 г., стр. 20—22).
Балабановъ, Ник. Т. — „Разиграло се е Черно море" (Сп. Невиновъ, Н. — „Измиране на рибата въ Вая-Коьйското
блато презъ есеньта 1931 г." (Сп. Рибарски прегледъ,
Морски Сговоръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 год.,
год. 11, брой 6, София 1932 г., стр. 88—89).
стр. 13—15)
Бакаловъ, Н. — „Малки морски новини" (сп. Морски Сго Нечаевъ, Н. — „Малки тралове и риболова съ техъ" (Сп.
Рибарски прегледъ, год. 11, брой 6, София 1932 год.,
воръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 26 и 27).
стр. 90—92).
Г. П. — „Морски новини отъ Ромъния" (сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 27 и 28). Н. П. — „Вълномотора на г-нъ Михаилъ М. Зидаровъ" (Сп.
Морски Сговоръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 год.,
Драйски, Д-ръ Ял. — „Лъчебностьта на баня „Момина"
стр. 11 и 12).
(Солудервентъ)". (Известия на Балнеоложкото дружест
во въ България, год. I, брой 5 и 6, София 1.1932 год., Нечаевъ, Н. — „Особеностите на Черно море въ биохи
мично отношение" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой
стр. 12—16).
2, Варна, 1932 г., стр. 18 и 19).
Добрата и хубава Флора — Разказъ — Превелъ отъ френ
ски Н. П. Ивановъ — (сп. Морски Сговоръ, год. IX, Отчетъ на детската летна колония, устроена отъ Б. Н. М.
С, клонъ Павликени, презъ 1931 год. въ училището
брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 17 и 18).
„Царь Борисъ" — Варна отъ 12ЛМ1.1931 г. до 9ЛШ1.
Зашевъ, Г. — „Ръченъ кефалъ" (сп. Рибарски прегледъ,
1931 г (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 2, Варна
год. II, брой 6, София 1932 г., стр. 93-95).
11.1932 г., стр. 23 и 24).
Игнатовъ, 3 . — „Едно начало" (сп. Морски Сговоръ, год.
. ПроблЪсниковъ, Св. — „Рибарь" — Разказъ — (в. Виде
IX, брой 2, Варна 1932 г.. стр. 3-5).
лина, год. I, брой 4, Варна 5.ХП.1932 г., стр. 2).
Каснеръ, Проф. Д-ръ — „Изследване климата на курор
тите въ Германия" (Известия на Балнеоложкото дру Панчевъ — „Реорганизация на търговския флотъ и прис
танищата въ Гърция" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX.
жество въ България, год. 1, брой 5 и 6, София I. 1932
брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 9 и 10).
год. стр. 7—10).
Кацевъ—Бурски, Д. — „Организиране на рекламната служ Радославовъ, Инж. Б. М. — „Минералните води въ Бъл
гария въ техническо и стопанско отношение" — Реба на курортите" (Известия на Балнеоложкото дру
фератъ четенъ на 10. ноемврий 1931 г. предъ XX. ле
жество въ България, год. 1, брой 5 и б, София 1. 1932
карски съборъ въ София — (Известия на Балнеолож
год., стр. 26 и 27).
кото дружество въ България, год. I, брой 5 и 6, Со
Ьа Сотгшззюп еигорбегте Ли ОапиЬе е! зоп оеиуге йе
фия 1.1132 г. стр. 3—7).
1856 а. 1931. Рапз 1931 (1трптепе 1ЧаНопа1, подвърза
на, 526 страници, съ много цвътни и черни планове). С. Н. И. — „Изъ чуждитъ военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 25 и 26).
Лазаровъ, Инж. Г. — „Мостътъ на Дунава между Бълга
рия и Ромъния добива европейско значение"—Между ЗспиНг, РгоГ. Ог. В. — „01е Оеи1$сЬе ОзЬее" — ВапЛ 47
Моподгаргнеп гиг Егдкипйе — Ье1р21д 1931 (Уе1падеп
народното бюро на труда и моста — (в. Зора, год.
ип<1 К1а51пд; 46 страници съ 4 цвътни табла, 57 ри
XIII, брой 3792, София 22.11.1932 г., стр. 2).
сунки и 1 карта цена 6"50 марки).
Ьа аиезМоп <1е 1а соп5*гисНоп <1'ип роп* зиг 1е ОапиЬе
(Ьа Ви1дапе, 1Х-ете аппйе№2561, ЗоНа 23.1!. 193?, р.4). Зегшо, ОоН. О. — „Я1сип> аррипН 5к>па 5и11а НЬег1ч Йе1
тап". Кота 1930 (Е$1г. с!а]. Газс с1е1 дшдпо 1930 йеПа
Морякъ — „Изъ корабоплаването" (Списание на държав
КМзга <П СиИига Маппага — М>п>з1его йе!1а Маппа.
ните желъзници и пристанища въ България, год. VI
"Про-Шодг. с1е1ГС1птсю сИ .СаЬшеНо).
брой 7, София 1931 г., стр. 266).
Марковъ, Г. — „Благоустройството на хисарския курортъ Соболевъ, Л. — „Черно море и червения флотъ" (сп. Мор
(Известия на Балнеоложкото дружество въ България,
ски Сговоръ, год. IX, брой 2, Варна 11.1932 г-стр. 5—7)
год. 1, брой 5 и 6, София 1. 1932 г., стр. 16—21).
Торосъ — „Сеферъ" — Разказъ — (сп. Рибарски прегледъ,
Мира — „Морякъ" — Стихове — (в. Виделина, год. I, брой
год. .11, брой 6, София 1932 г., стр. 95—99).
6 и 7, Варна 31.1.1932 п, стр. 2).
ТагггаН, Сар. Т. О. — „ЕпЛезз 51огу" — Ветд ап асеоипт
Марковъ, Д. — „Япония като морска сила" (в. Миръ, год.
оГ 1пе шогкоНпе Оезтгоуегз. ПоШНа-Ьеайегз, ТогрейоXXXVIII, брой 9485, София 20.УШ.1932 г., стр. 4).
Воа!$, апа Ратго! Воа1$ ш Нле Огеа! \Уаг — \УКп а
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РгопИр1есе Ьу Спаг1е<> Реаг5, апс! о1пег Ши51га1юп5 Ьу
Зарубежнъш Морской Сборникъ. Неотдавна из
Саргаш К. Т-Яте^гог — (НоаМег ала" Зкшдпгоп, 451
лезе отъ печатъ № 13 отъ руското задгранично востраници, цена 21 шилинга).
Тагп, \У. \У. — „НеНешзНс тПКагуапс! пауа! <1еуе1ортеп15" енно-морско списание „Зарубежнъш Морской Сборникъ".
Той има следното съдържание: 1. Защо Русия не завла
СатЬпйде 1930 (ЦшуегзИу Ргезз, цена 6 шилинга).
Фареръ, Клодъ — „Фонтенуа" — Разказъ — Превелъ отъ дя Босфора лрезъ световната война — отъ контъръ адмифренски Добринъ Василевъ — (сп. Морски Сговоръ, . ралъ Бубновъ; 2. Писмо до редакцията по въпроса за де
санта въ Босфора— отъ генералъ Даниловъ; 3. Ютландгод. IX, брой 2. Варна 11.1932 г., стр. 15—17).
Шкорпилъ, К. — „Паметници, които иматъ връзка съ мо ския бой — продължение отъ № 12 — отъ старши лейтерето и крайбрежието му" (сп. Морски Сговоръ, год. нантъ Шилдкнехтъ; 4. Отговоръ на капитанъ 11 рангъ Лушковъ — отъ ст. пейт. Шилдкнехтъ; 5. По поводъ на френIX, брой 2, Варна 11.1932 г., стр. 8 и 9).
ско-италианското морско съглашение — отъ инженеръ Ллек** *
Изложение до господина Министра на Земледълието сандровский; 6. Библиография.
Тази книжка, купена отделно, струва 30 фр. франка.
и Държавните имоти. Созополъ 1932 г. (Издание на Рибар
ското дружество „Царска ръка" — Созополъ, членъ на Бъл Може да се изпише отъ редактора и: Капитанъ I рангъ
гарския рибарски съюзъ въ София. Печатница Н. В. Вел- Подгорний, ул. Коперникова, Пилзенъ (Чехославия). С. Ч.
чевъ, Бургазъ 1932 г., 28 страници)
***
Сеп* апз <1е Маппе Ле Оиегге раг Ь Нап*пег. Рапз
По поводъ книжката отъ Гр. Ив. Грозевъ — „На
шата политика по рибарството" (Вижъ рецензията за тази 1931. (ЕсШоп Рауо1, съ 325 рисунки отъ автора, цена 25 фр.).
Книгата на г-нъ Хафнеръ е напълно популярна. Ней
книжка въ предидущия брой на нашето списание) и проектираниятъ тригодишенъ планъ за подобрение на рибар ната цель е да се запознае французското население съ ис
ството, който както вече изтъкнахме и по-рано, пренебрегва торията на военния флотъ. Макаръ че авторътъ не е моморскиятъ ни риболовъ, рибарското дружество „Царска рякъ, но поради това, че тойеглавенъ секретарь на франръка" въ Созополъ съ съдействието на Популярната банка, цузската Морска и колониална лига (организация подобна
Производително-риболовната кооперация „България", об на нашия Морски Сговоръ), е съумелъ да изнесе талан
щината и риболовците въ Созополъ е издало горецити- тливо засегнатиятъ въпросъ. Той има сърдце и душа като
раната книжка. Тя цели да осветли правителството и об на настоящъ морякъ — което личи още отъ първите стра
ществото за незаслужения ударь, който се готви да се на ници на книжката му.
несе на Черноморскиятъ риболовъ съ проектирания „три
Той започва отъ епохата, когато флотите започнаха
годишенъ планъ за подобрение на риболовството".
да преминаватъ отъ дървеното къмъ железното корабоКнижката дава една добра и върна картина за осно строение и когато преминаваха отъ ветроходството къмъ
вателните тревоги на риболовците отъ черноморския ни параходството. По нататъкъ постепенно се описва разви
брйгъ, поради пренебрежителното отнасяне на Инспекто тието на различните типове кораби, стъкмяването имъ и
рата по рибарството къмъ техния много доходенъ за дър въоржжението имъ.
жавата пъминъкъ.
Освенъ подробното описание на общото развитие
Копие отъ това .Изложение" е изпратено още до: на военното корабостроение до наши дни, въ книгата е
Министра на Финансиите, Министра на Търговията, Про- дадено и кратко описание за развитието на отделните
мишленостьта и труда, Председателя на Народното Събра флоти въ чуждите държави, а сжщо така еж изтъкнати
ние и др.
основните черти на всичките морски войни, станали презъ
Ние препоржчваме тази малка книжка на всички, последното столетие. Въ книгата еж изложени сжщо така
които се интересуватъ отъ начина по който се „поощрява" на кратко принципите за организацията на морските си
нашиятъ черноморски риболовъ.
С. Ч.
ли, тактиката и стратегията.
С. Т.

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„КИРИЛЪ"
Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
ТЕЛЕФОНИ:
Фабриката 331.

Магазина 282.
10-3

ВАРНА
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,-НАЙ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.
Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино въ морската'
градина, срещу баниге, съ пьрвокласенъ ресторантъ и даисингъ на открито.
?
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
' и по море до близките' околности, както и до Царигрздт».
-\,

Всички оидовс спортъ—развлечения: театри, кннематогрефи, тенись клубъ, морски тържества.

__
А

^/

Големи музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най-видните български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.
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Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. за легло.
Частни квартири отъ 1000 — 4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
,
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Обтздъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
' 40—60 лв.

- ""- •:

I

'

Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна, храна на по-низка цена.
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Т а б ъ л ъ д'отъ отъ 100 —120.лв.
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Летовна т а к с а ' и карта за цтзлия сезонъ 20 леви.
'
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| I класа кабина 30 лв.
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20 ле.
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2. Тспли бани

* . "-

1 I

, *

0 1 ь 15. юний до 15. сеп-.
т<емврийл'Ьговнициге се ползвать съ 25";'о намаление по
българските държавни же,
лъзници.
Бюрото зальтозници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
летовниците на квартири
безь възнаграждение.
ОТНЙСЯИТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

зя лътовници.
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Българи пътувайте но море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
Използувайте дружествените параходи за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търювско Илрахолно Д'.">у?к , жество можете да направите пжтувания, ксито да Ви
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете крайбрежието и т е вкусите отъ прелестите на близкия
изтекъ, чаровете на когото привлича1ъ хиляди и хиля
ди туристи отъ всички креища на света.

Дружеството подържа три редовни линии:
а. К р а й б р е ж н а : Варна —Бела—Месемария — Анхиало— Созополъ— Бургазъ—Кюприя — Василико—Ях-.опслъ и обратно;—два пжти сед
мично. — СЬ-ь 15. Юний до 15 Септемврий, дирек п и съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, слецкглно за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ— Цариградъ— Пирея — Хиосъ—Метелинъ
и обратно!—два пжти въ месеца.
в. Александрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ—Палес
тина—Александрия—Портъ-Сайдъ—Острсвъ Кипръ—Пирея и об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
стъ 20 до 50°/0 (но не и вт рху храната).
Оссбенъ кнтерео. представт^на пътуването до Александрия, което се извършиа съ лукссн м е и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь-Фердинандъ".
О Б И К Н О В Е Н Н И Ц Е Н И БЕЗЪ Х Р П Н Л :
За Александрийския реисъ:
Отивене
и връц:ене

1 класа . . г в . И.ОЬ
| II класа . . лв. 6СС0
| III клеса . . лв. 4010

За' Вйрейсния^рейсъ: .ц..
) 1 класа . . лв. 5ОСО
Отиване
| II класа . . лв. 4600
и връщане
III класа . . лв. 2СОО

'За к р а й б р е ж н и я -рейсъ:
I КЛЕСЕ
.
Верне— Йхчсг.слг I
II клг^а
.
и сбрьтно
• III класе .
Храна по лв. 150 на де1 ь

лв. 40р
лв. 680
Вгг1-а — Еу|т ггсъ I I класа
II кл?.с»
лв. 500
лв. Ь40
и сорьтно
I „, у п м
лв. 200
лв 360
за I и II класа, за българското крайбрежие.

Забележка. Свърхъ горнитъ такси зе плтнишнигЬ билети се събиратъ допълнително кейо
ве право въ Варна и Бурггсъ по лв. 15, а въ мглкитъ крайбр-в» ни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуваш.итв, се получавать от*.
агенциите на Дружеството въ Верка и Бургасъ и к р е й б р Ь ж н т ь , е '.л;що и отъ Дирекцията.

)

СЪДЪРЖННИЕ : 1) Майка на моряка — Стихове — отъ Евгений Месемврийски; 2) Черно море — Стихове — отъ
в я и ^ ^ нв ъя ^ н я В. Каратеодоровъ; 3) Води ме! — Стихове — отъ В. Страшимирова; 4) Съкращения; 5) Морски
Сговоръ
Павликени — Г. П.; б) Карнавалътъ като старинно морско празденство — отъ Д-ръ П. Д. Скорчевъ;
7) Еднокорабни предприятия или параходни компании — отъ Д-ръ Д. В. Георгиевъ; 8) Нъколко думи върху
измерването на корабитъ—отъ Инж. кор. П. Пампуловъ; 9) 1,567 експедиции еж устроени за изучване океани
и морета - отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ; 10) Кратка история на едно морско предприятие — отъ Ст.; 11) Първиятъ
Дунавски пейзажъ въ нашата белетристика — отъ Н. Т. Балабановъ; 12) Мечтигь на мичманъ — Разказъ —
отъ К. М. Станюковичъ — Превела В. Кепова; 13) Бойно кръщение — Глава V. — отъ книгата Емдень — отъ Лейт.
X. Фонъ М ю к е - Превелъ Куюджуклиевъ; 14) Защо въ голъмит-в дълбочини на Черно море нтЪма аеробенъ животъ — отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ; 15) Морски спортъ; 16) Официаленъ отдълъ; 17) Въпроси и отговори; 18)
морски новини; и 19) Морски книгописъ.

"
Морска Учебна Частъ —Печатница — Варн*.

