ГОДИНЯ IX
КНИЖКЛ 4
В А Р Н Я
ЯПРИЛЪ 1932 год.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ЛРОСВЪТНИЯТЪ ОТД-БЛЪ НЛ БЪЛГАРСКИЯ НЙРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Главенъ редакторъ: С А В А Н .
И В Л Н О В Ъ
Редактори: ПРОФ. Я. Л Р Н Д У Д О В Ъ , Д-РЪ П. Д . С К О Р Ч Е В Ъ и ИНЖ. ХИМ. Н. П Е Н Е В Ъ .

т

^

^

дЙЙ^*'

Ч •>•*> ШвШИЯШ Ш Ш
1°)';ЙМ,?,<—'

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

С т р о е >:•: ь на к о р а б и

г

и в с и ч. к и в и д о в е л о д к и

3*5

като:

Потсрни, рибарски,., спортни, луксозни, платноходии и др.
Строежь, понхатъ' и поправка на всйкакви видозе машини и инсталации.
СПЕЦИгШЕНЪ ОТДВЛЪ ЗЯ ЖЕЛВЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентна 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 раани
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 е п р е ж д и отъ ч у ж д и т Ъ .
Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖЛИТЪ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби 1резъ генералните представители:
СУЗЙНЪ и С-ие А. Д.,
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най-реномирания терпентиновъ кремъ за обуща
И М А П И Н Т | 9 Течность за чистене и лъскане
ж! 1\\[\
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металически издалия.
М М А И М Н Тк • Смазка за подове, линолеумъ, меП111ЛЛШ1 О.
б е л и и пр#
ИСКОВИЧЪ & ЛЕВИ АКЦ. Д-ВО
ФЯБРИКЯ

К^ЖЙ&ГгоЗ

за химически произведения и
тенекиени изд-Ьлия %>

ПРИДВОРНИ ДОСТНВЧИЦИ

тел.

Русе
№ 101 и 283

ГТНнЧШ А ПНЛ^ПТ!^ •
\Л1111д,оАЛ101/ V* 1 О .

^ЩЗР'

тел.

София
№. 22-29 и 4 2 - 3 4

ЦЕЛУЛ03НИ ЛАК0ВЕ и

МАТЕРИЯЛИ ЗА
ШПРИЦАПАРАТЪ МАРКА

НИТРО и ФЛОРИДИНЪ
Всвкакви видове лакове за вагони, трамваи, авто
мобили, файтони, мебели и за всвкакви железни,
дървени конструкции, както и кожени издълия.
5-3

Креватна фабрика „ИЗКУСТВО"
на

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

ПРОИЗВЕЖДА и ПРОДАВА
на

ФАБРИЧНИ ЦЕНИ
ПОДЪ ВСБКА КОНКУРЕНЦИЯ
таблени, походни, английски и месингови кревати,
ПРУЖИНИ и КУШЕТКИ,
нощни шкавчета, мивки, закачалки и други
железни и месингови мебели,

СНАБДЯВА СЪ КРЕВАТИ
и др. мебели

летовища, ученически колонии,
диспансери, приюти,
курортни м"БСта, хотели и пр.
РУСЕНСКИГБ КРЕВАТИ, съ
етикета на Бр. Габровски, се
търсятъ отъ всички краища
на царството, защото еж НАЙСОЛИДНИ и НАЙ-ЕВТЕНИ.
3-3

Год. IX. брой 4.

Морски Сговоръ

Страница 3.

Шш тшз м$ктт т ттщтш* и

ОРГЯНЪ НА БЪПГНРСКИЯ НЛРОДЕНЪ

ГОДИНА IX. БРОИ 4.

М О р с к и

СГОВОРЪ'

ГОДИШЕНЪ НБОНЯМЕНТЪ:
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.

Отд-Ьленъ брой 20 лв.

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

ВАРНА, априлъ 1932 год.

|[Гл. редакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

Люба Касжрова.

ДЕВЕТЯТЯ ВЪЛНЯ.
Въ лЪво сивосиня ширъ,
въ Д-БСНО олово и медъ въвъ разляна сплавь стопени,
а предъ тебъ — вълни, вълни:
Първата — сребристъ живакъ —
пада чувствена, солена, отъ нощьта опиянена —
морна въ своя близъкъ край.
Втората — като кристалъ —
гладка и прозрачносвътла, тъй приспивно те зове
въвъ пригръдка отъ опалъ.
Съкашъ въ нанизъ отъ стрели
се надбътватъ други три къмъ далечни блъгове
въвъ гонитба съсъ делфинъ.
Шестата съсъ гръбъ косматъ,
зв-Ьръ за жертви стръвножаденъ, съ ярость удря се въ скалите,
гърчи се, реве съсъ ядъ.
Други две — безброй стъкла
счупени следъ Н-БКОЙ пиръ — хвърлятъ се въ бръта излишни,
пръснати като герданъ.
А съ деветата вълна,
съ грива буйна, бълосн-Ьжна конь лети неподкованъ,
съ конникъ вихренъ ураганъ.
Въ писъка бразди вдълба,
чайките въ бр^га подгони и следъ себе си остави
облакъ отъ дъждовенъ прахъ.
Какъ бихъ искала да съмъ
въвъ оная бЪла пЪна...Коннико, не ще се скриешъ
ти отъ моя звънъкъ смъхь.
И въвъ шеметна игра,
съ тежко вино упоена, ще се
на подводния кръчмарь.

СМ-БЯ И

ще

П"БЯ
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Люба Касжрова.
КОПНЕЖЪ.

Нощьта е бела, тиха и спокойна. —
Морето — черно, тъмно, недогледно.
На вълнолома лампата мъждука:
ту светва, ту гаснъе
подъ воя на вълните
съ грабливите ржце.
Тамъ — отъ бр^га — кждето свЪтилници блещукатъ
въ водата падатъ ивици злато.
Я нъжжде—изъ п-всъка крайбръженъ—
се губятъ сенките на двойки,
удавили въ морето шепота си нЪженъ
съ далечния шумъ на плаващия моторъ.
Защо въ тазъ вечерь вдъхновенна
не си и ти при менъ?
Въ терасата е светло; азъ може би съмъ блЪда
подъ бремето на своя святъ копнежъ —
очите овлажнт±ли къмъ безкрая гледатъ,
косата ми тежи отъ солна скрЪжъ.
Л въ кипналата кръвь отъ нощите на юга
желанието огнено влече,
тъй както тъмните води съ грабливите ржце
повличатъ- всичко въвъ огромния си купелъ.
И тукъ, срЪдъ похотьта на погледите срещни,
за лишенъ пжть познахъ,
че въ твоята пригръдка сл-вхъ
мадоната съсъ грешница.

Нощеиъ ловъ — Ловци на скариди.

Год. IX. Брой 4.

Люба Касжрова,
МОРЕ ОТЪ ПЛЪТЪ И КРЪВЬ.
Тамъ нЪма никакви цветя. —
Брътътъ е златенъ пръстенъ,
по който раковини пъстри,
като сидефъ и маргаритъ блъхтятъ.
Отъ ГБХЪ — на масата ми — тукъ —
една лежи и кротко спомня
крайбрежните разходки
изъ пъсъка въ разпаления югъ
и вечерите влажни и топли
съ начупените ивици злато...
И кръчмата въ рибарския кварталъ
съсъ дървените голи маси;
и васъ ржце мозолести, корави —
калени въвъ борба съ вълните —
готови да разчупятъ камъкъ и металъ;
и погледите огнени и тъмни
въ лицата меднообгоръли —
ту морни, тжпи, блудни,
ту пъкъ пречистени и светли
като водата на разсъмване.
И тъй неволно въ спомена за Васъ
надъ морската стихия виждамъ
издигнати вълни
съ ряще отъ мускули вълнисти —
море отъ плъть и кръвь
нестихващо и вечно жадно
за подвизи и бунтъ.

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.
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В. Игнатовъ.

ПЕНСИЯТЯ ЗА МОРЯЦИТЪ.
Споредъ ежедневниците, едно справедливо ис
кане на съюза на българските моряци е на пжть
да бжде задоволено. Една делегация отъ тоя съюзъ
е посетила меродавните фактори и изтъкнала предъ
Т-БХЪ тежката изтощителна служба на море и въ
връзка съ това е настояла срока на службата
за пенсиониране на морските лица да бжде намаленъ.
Само който е служилъ на море, може да оце
ни значението, на това справедливо искане.
Службата на корабите е свързана не само
съ обикновенния рискъ на море, който държи пос
тоянно напрегнатъ организма и нервите, но е
съпроводена съ непрекъснато служене денонощно,
въ което смената на почивките съ работните ча
сове е най-неравномерна и неправилна. Това из
тощава силно организма и го прави нзустойчивъ
къмъ заболевания, които въ процентно отношение
по корабите еж най-големи. Нормите на осемъ
часовия дневенъ трудъ тукъ еж неприложими. Ли
цата еж винаги на служба на кораба, защото, по
ради естеството на службата си, те еж неотлжчно
непосредствено до своите задължения.
Почивка въ истинския смисъль на думата, тъй
като се прилага на брега, тукъ нема.
Опитите въ разните страни труда на море
да се подведе подъ общо приетите норми за ра
ботния день, до сега не дадоха задоволителни ре
зултати.
Единодушна е констатацията въ всички страни,
че труда на морските лица не се подава на общо
приетата регламентация за труда и че той требва
да се уреди съобразно съ специалните условия и
обстановката при която се служи.
До каквито и резултати да доведатъ усили
ята въ това направление, труда на море не може
да се сравни съ обикновенната работа на единъ
работникъ на сухо, който следъ осемь часова ра
бота има най-малко още толкова непрекжената
почивка, предоставена напълно на волята на ра
ботника. Да не говоримъ за хигиената. Тя не се
поддава на сравнение, въпреки подобренията,
които се правятъ и ще се правятъ по корабите.
При тежке, свързана съ силно нервно напре
жение денонощна работа, изложенъ на силни атмо
сферни промени и постоянна влага, човешкия организъмъ мжчно може да догони сроковетъ на служ
ба взети за норма за обикновенно спокойна кан
целарска работа. Обикновенно явление е сравни
телно млади хора да напущатъ кариерата си на

море, изхабени и нервно разтроени и неподготвени
за друга работа, да тънатъ въ мизерия и нищета,
следъ като еж дали всичко най-ценно въ единъ
кжсъ срокъ отъ служба на корабите.
Нашето законодателство е занемарило на
пълно труда, на море. Единствената привилегия,
която е дадена на служащите на корабите на Бъл.
Тър. Пар. Д-во е тая, че съ една забележка къмъ
Закона за пенсиите, техната служба е причислена
къмъ общия пенсионенъ фондъ и благодарение
на това поне морските лица оть Бъл. Тър. Пар.
Д-во иматъ утехата, че когато станатъ негодни за
службата еж обезпечили сжщесгвуванието си.
Колцина, обаче, отъ техъ могатъ да стигнатъ
сроковете, които се изискватъ отъ закона? Съ но
вото изменение на този законъ това става вече
невъзможно. Новия законъ съ увеличените сроко
ве на служба отнема фактически и тази малка
привилегия, която имаха морските лица отъ кора
бите на Бъл. Тър. Пар. Д-во.
На всички чиновници презъ време на войните
съ специаленъ законъ се даде старшинство, моти
вирано съ тежката непосилна работа, съпроводена
съ изтощително нервно напрежение, като се це
леше да се даде възможность да се стигнатъ сро
ковете на пенсия по-рано.
Тези сжщите съображения еж непрекженато
въ сила за службата на море и въ много поголемъ размеръ отъ всички останали служби.
Служащите отъ корабите еж въ непрестанна вой
на. Те носятъ своя кръстъ безропотно, защото дру
гата обстановка за техъ е непозната и не еж под
готвени за друга служба.
Искането на съюза на моряците да се нама
ли срока на службата на море за пенсиониране е
колкото справедливо, толкова и невременно. Ние
не се съмняваме, че то ще бжде правдиво оце
нено и ще намери своето правилно разрешение
при новото изменение на Закона за пенсиите, ко
ето цели да отстрани много несъобразности и
неправди, които доведоха до изтощение този фондъ.
Въпреки това, новия законъ, който има въ осно
вата си една социална справедливость, но може
да не признае известна класификация на службите
по тяжесть и изтощителность, като между първите
отъ техъ сложи и службата на море и намали
пределния срокъ на службата до една нормална възможность.
В. Игнатовъ.

Г. Куповъ.

СЪКРАЩЕНИЯТА ВЪ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЖЕЛЪЗНИЦИГВ И ПРИСТАНИЩАТА.
Последните бюджетни съкращения по Мини
стерството на Железниците на ново отвориха ста
рата рана за управлението на нашите пристанища.
Това е единъ боленъ въпросъ, който въ про
дължение на 50 години не можа да намери разре
шението си. Въ новия бюджетъ на Железниците,
търсейки се възможность да се направи икономия
въ разходите на държавата, твърде удачно се раз
реши въпроса за управлението на пристанищата.
Министерътъ намери начинъ да намали разходите
на държавата, като между многото служби въ при
станищата, съвършенно точно и верно е оценилъ,
че едно пристанище отлично ще функционира ако

се съкрати длъжностьта началникъ на пристанището
инженеръ, но безъ длъжностно лице, което носи
компетенция и функции на специалистъ — морякъ
— портовъ капитанъ — не може..
Безъ да се мжчиме да подценяваме заслугите
на нашите инженери за постройката и уредбата на
пристанищата и докарването имъ до днешното състо
яние на благоустройство, не можемъ да се съгласимъ съ тенденцията на господинъ инженеръ Аврамовъ (в. „Слово" бройове2935и 2936), че необходимостьта е наложила и ще наложи и за въ бждеще
управлението на пристанищата да бжде поверявано
въ ржцете на техникъ — инженеръ,
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Пристанището не е нищо друго освенъ една
морска станция съ назначение да улеснява водния
сточенъ трафикъ и даде най-удобната и най-надежд
ната връзка на кораба съ сушата, като го поставя
вънъ отъ влиянието на времето и състоянието на
морето.
Тъй че не е строежътъ, който доминира надъ
всички други изисквания. Морската практика пре
дявява искания, които техниката се старае да удо
влетвори. Това е базата върху която могатъ да се
строятъ разсжждения за компетентностьта на упра
влението на едно пристанище.
Пристанище, което е отбелязало единъ техни
чески напредъкъ, безъ нужднитъ специалисти тех
ници не бива и не може да сжществува, по тоя
въпросъ не може и да има споръ. Безразлично
дали пристанището се намира въ периода на строежъ
или вече е завършено и тръбва само да се поддържа
и разширява, то тръбва да разполага и съ съответ
ното техническо лице по строежа и поддържането му.
Но въпросътъ не е въ това, тръбватъ ли тех
ници въ едно пристанище и то отъ ранга на инже
нери, а въ това кому принадлежи компетенцията
за върховното управление на едно пристанище.
Тука спора е неумъхтенъ и струва ми се той може
да бжде повдигнатъ само у насъ, кждето правата
на човтзка се опредълятъ не отъ неговитъ специални
Знания, а чисто формалната страна на степеньта
на образованието.
Управлението на едно пристанище, безъ огледъ
на това дали то има всички необходими изкуствени
Съоржжения или е просго една случайно избрана
точка на бръга, има свое назначение, което се свеж
да къмъ една ясно определена функция — да даде
колкото е възможно по удобни условия за улесне
ние товарянето, разтоварването и удовлетворяване
нуждигв на корабоплаването. Значи една точка на
бр^га при Гьозекенъ или Хераклия или благоустро
еното пристанище Варна, абсолютно не се различаватъ по изискванията на компетенцията за корабоплаванието. Органътъ, който ще бжде натоваренъ
да регулира тая служба тръбва да бжде морякъ,
особенно за страни, които еж тъй назадничави въ
усп-Ъхитъ на мореплаването и морската култура.
Разликата между единъ или другъ пунктъ
край морето въ задоволяване на изискванията на
мореплаването ще се отрази въ размъра на компе
тентностьта, но непременно морска компетентность
на морякъ, съ когто се опредъля ранга на начал
ника. До като въ Гьозекенъ началника на приста
нището може да бжде морякъ отъ ранга на единъ
лодкарь, въ едно пристанище като Варна ще се
иска вече по-висока култура и по-широки админи
стративни познания, но непременно компетенция
морска.
По принцип ь така се разрешава въпросътъ
въ цтзлъ свътъ и ако има нтзкои страни или отдълни
пристанища, кждето става отклонение отъ тоя приетъ
редь, сигурно има специфични условия, които налагатъ това. Ние не тръбза да редимъ нещата по
тъхнитъ изключения, а по нормалното изискване и
придържайки се къмъ ертздния човъкъ.
Отд-Ьлни и изключителни случаи могатъ да
поставятъ единъ докторъ по медицината на местото
на единъ деятеленъ и способенъ политикъ, обаче,
отъ това никой не ще извади правило, че най-дейнитъ политици ще с» тия, които свършватъ по
медицината.
У насъ въпросътъ тръбва да се разреши по
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принципъ. Отъ него принципъ можемъ да отстжпимъ, ако въ средата на нашитъ моряии не се
укажатъ подходящи хора за да заематъ пълната
съ отговорности морска служба по управлението на
пристанищата. Тогава ще тръбва да търсимъ въ
другитъ ср-вди хора, които до нъкжде поне биха
задоволили изисквания газа морската компетентность.
Като даваме право на нашите инженери въ
проява на високи постижения, тръбва да признаемъ, че и нашитъ моряци — военни и търговски
— еж дали достатъчно доказателство въ постиже
ния въ своята область на компетенция и ние сме
уверени, че ако администрирането на пристанищата
влезе въ морски ржце, това ще бжде само едно
правилно разрешаване на въпроса и ще добиемъ
* големи постижения въ областьта на уреждане мореплаванието покрай нашитъ брегове на морето и
Дунава.
Не подлежи на съмнение, че специалната под
готовка на човека дава отенъкъ на неговата
дейность. Двама пристанищни началници — сухопжтенъ и морякъ — съ една степень на образователенъ цензъ и съ една . обща духовна култура
ще вложатъ разнородна дейность въ своята служба.
За единия ще бжде центъръ на вниманието съоржженията и то ще стане самоцель за сжществувание
на пристанището, за другия — вниманието ще бжде
съсредоточено въ кораба и въ стремежа да се уле
сни и облекчи п-жтуванието и предстоя му.
И безусловно дейностьта на втория ще бжде
по-целесъобразна и по-удовлетворяваща нуждиттз.
Правилното администриране едно пристанище
изисква поддържането на много по-специални служ
би, каквито еж: строежъ и разширение, хидрографическо ограждане опасности, семафори, пилотажъ,
девиационна и спасителна служби и морска юри
спруденция. Отъ тъхъ само строежа и разшире
нието е отъ компетентность на строитель инженеръ. Всички други служби еж отъ отъ компетенцията
на единъ образованъ и подготвенъ п о . специалностьта си морякъ.
Ако въ една Холандия, Англия или Норвегия
могатъ си разрешатъ лукса да търсятъ за морскитъ
служби други специалисти, това се дължи до изве
стна степень и на общата висока морска култура
въ целия народъ и на факта, че човека преди да
стане специалистъ — той е вече морякъ по природа.
Че единъ инженеръ съ морска култура може
да бжде цененъ въ нъкоя морска служба, то е ясно.
То е все едно, обаче, да вземемъ единъ морякъ и
да го подготвимъ като инженеръ и все пакъ това
ще бжде като изключение, а не въ реда нъщата.
На съвременния корабъ, кждето 9/Ю е техника,
пакъ на чело стои компетентния въ морската наука
и практика морякъ.
Специалностьта на корабоплаването не свър
шва само съ стенитъ на кораба, а отива до бръга,
до сушата, въ пристанищата и цълото крайбрежие.
„които не е бивалъ на море, той не знае на Бога
да се моли", казва една стара морска пословица.
Нейния смисъль може да го разбере само морякъ.
Корабъ, които не вижда въ морето и при бръга
правилно насочените грижи за неговото безопастно
плаване и отстояване въ пристанището, не може да
ее чувства добре. А нуждите му може да ги проуписано М ° М ° Р Я К а ' М а к а р ъ ' ч е в ъ книгитъ- много е
Ако у насъ мина единъ законъ за Мореплаванието съ пропуски, които го правятъ непъленъ,
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това показва, че компетентните еж били подъ
давление, за да се съгласятъ съ това положение.
Нека смитаме, че Министра на Желъзницитъ
и Пристанищата, разглеждайки бюджета и интереса
на нашето мореплаване, е установилъ едно ново
положение въ нашигв пристанища, което ще по
служи като основа за правилно поставяне въпросътъ съ'|морскит-Б служби. г\ то е, че за приста
нищното управление е нуждна морска компетентность
и че едно пристанище безъ инженеръ началникъ
ще функционира, но безъ морякъ не може.
Яко погледнемъ на филогическото значение
на думата „портовъ капитанъ" ще видимъ, че то въ
преводъ не е нищо друго, освенъ „началникъ на
пристанище". Само българската съобразителность порано можа да тури въ едно и сжщо учреждение две
длъжности по смисъла на заглавието си да еж еднак
ви, а да имъсе дадатъсьвършенно различни функции.

Ч "* *«' * "'Ч*.. е-
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Би требвало да бжде: Портовъ капитанъ (На
чалникъ пристанище) и като служба въ пристани
щето — Началникъ на съоржженията и постройките
(инженеръ). Тия две служби могатъ да бждатъ
наедно, като втората се подчини на първата при
завършено пристанище и самостоятелна при известни
особени условия, подчинени на нЪкоя специално
учредена дирекция съ назначение да извърши единъ
строителенъ планъ за известно число години. Найпосле следъ 50 години, възъ основа на тия правил
ни схващания, еж подредени службитъ въ приста
нищата въ новия бюджетопроектъ на Министерство
то на Железниците.
Завършвайки, ние не можемъ да не извикаме:
„Дайте морето на моряците, не защото никой ин
женеръ не може да стане морякъ, а защото нЪма
смисъль да ставашъ морякъ, следъ като си станалъ
инженеръ."
Г. Куповъ.

%

Д&ЙбЯЬи!

Държавниятъ детски

морски санаториумъ
край Варна:
Фото
К. Н. Терзистоевъ
Варна.

1. Общъ видъ;

2. Кжпане въ морето;
3. Слънчеви бани.

Отонъ Барбаръ.

ВЯРНЯ И БЪЛГЯРСКИЯТЪ МОРСКИ БРЪГЪ, ОПИСВЯНИ ОТЪ ПОЛЯЦИ.
Отъ година на година Варна привлича все
по-вече гости отъ Полша, които намиратъ въ Вар
на и въобще въ България, онова което липсва или
е недостатъчно въ Полша, а именно: топло лътно
слънце, топло море, изобилие въ плодове и зелен
чуци.
Мнозина отъ поляците, които посещаватъ
Варна, описватъ своитъ- впечатления въ разнигв
полски вестници или списания. Мисля, че всичките
тия описания еж отъ значение за българското об
щество, поради, което ще преведа тукъ извадки
отъ най-характерните и най-интереснигв отъ тия
описания, които напоследъкъ се появиха изъ н-Ькои полски вестници или въ други печатни издания.
Въ в. „Илустровани Куриеръ Цодзйенни"
(„Илюстрованъежедневенъ куриеръ", излизащъ въ
Краковъ) въ броя му отъ 10. септемврий 1931 год.
г. Збионйевъ Грабовски е помъхтилъ единъ подлистникъ озаглавенъ „Полскиятъ плажъ въ Варна".
Между другото ето какъ той описва Варна:
Отъ няколко години вече расте популярностьта
на Варна и требва да признаемъ, че е напълно

заслужено. Въ дълбоко врязания въ сушата Заливъ, съ който конкурира само Бургазския заливъ,
е разположенъ града, който отъ година на година
все по-вече се разраства.
Варна се състои отъ две части — стара и
нова. Старата часть има прашни улици, постлани
съ варовити камъни, отъ които се вдига прахъ
подъ колелата на колата, така както изъ улицигв
на
Краковъ. Тукъ кжщитъ- еж каменни, напомня
щи вареници. Но тази стара Варна си има и сво
ята хубость: тукъ може чов%къ спокойно да се
разхожда и ушитъ- му се пълнятъ съ веселъ шумъ
и разговори, той диша миризмата на зехтина и
рибата, а ОЧИГБ му се пълнятъ отъ блъсъка на
слънцето, на белите зжби на българитъ- и ГБХНИТБ
добродушни и почернели отъ слънцето лица. Ка
тротоарите предъ дюкянигЬ- еж наредени високи
шапки отъ агнешки кожи, поставени на дървени
калъпи, а около гкхъ се провикватъ чистачи на обу
ща. Никжде не чистятъ тъй хубаво обущата, как
то въ Варна!...Въ кафенетата—тръхъка на таблитъ,
на които тукъ мжжетъ играятъ отъ сутринь; въ
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витринитъ еж изложени усмихващите се панички
съ кисело млеко, а наблизо овощия,—божественитъ
несравними овощия. Единъ килограмъ грозде 8
лв., килограмъ праскови 10 лв. и т. н.; неискамъ
по-вечеда наранявамъ сърдцата на читателите съ
тия цифри...:..
Нова Варна се простира край морския бръгъ
и къмъ източните гънки на залива. Тази часть
прави много добро впечатление съ асфалтиранитъ
си улици, осънени отъ млади зелени дръвчета; въ
ГОСТИЛНИЦИТЕ гърмятъ оркестри, по будкитъ еж.
окачени вестници отъ цъла Европа, включително,
разбира се, доста много и полски. Това изобилие
на полски вестници тукъ отговаря на^ нуждата.
Варна презъ лътото е истински полски плажъ.
Презъ тазгодишния лътенъ сезонъ въ Варна еж
летували надъ 2000 поляци, които преодоляха мжчнотиитъ на пжтешедствието и дългия пжть отъ
Полша до Варна. На морския Варненски плажъ
ПОЛЯЦИТЕ съставляваха и най-големия чуждестраненъ контингентъ, следъ чехите и германците. Варна се старае да задоволи исканията на лътовницитъ. Презъ 1926 год. бъ привършена пос
тройката на грамадния брой кжпални, къмъ които
отъ морската градина водятъ терасовидни пжтеки
и стжпала. Самиятъ плажъ е много дълъгъ, ако
и доста тъсенъ, но фронтътъ на банитъ изглежда
наистина импозантенъ. Благодарение на разумното
разпределение въ вжтрешностьта на банитъ, помъщения за кжпане има твърде много. Има плажъ
отдълно за ижже, за жени, за слънчеви бани „по
натура", смъсенъ плажъ, скеля и кула за скачане,
казино при плажа съ музика, топли бани съ вани,
душове—всичко-това е уредено подъ планъ, чисто
по европейски. А при това морето: синьо-зелено
на дълги и широки вълни - е истинския рай за плу
веца! Температурата на водата презъ юлий е до
-|-27 0 Ц — както казваше единъ отъ гостите: „въ
такава вода се влиза като въ царска баня".
Варна дава всички удобства и приятностй на
едно банско мъсто заедно съ онова благодатно
лечение чрезъ гроздето и чрезъ просто нечуваната
вежливость на жителитъ и на управата на бани
те. Симпатии къмъ Полша, къмъ поляците, тукъ
се манифестиратъ на всека крачка и то искренно,
сърдечно, безъ нЪкаква фалшива вежливость.
Вечерно време Варна се промъня на „разигралъ се градъ". Оркестъръ свири въ мор:кото
казино, другъ—тоя на флота—въ прекрасната мор
ска градина, оркестри отъ лътнитъ кина показващи
филми на открито, меланхолично звучащи цигански
оркестри, балалайки и пр. Всички тия звуци слушамъ ведно въ нъкаква
„Любовна пъсенъ" отъ
Шуберта Когато презъ нощьта се събудя полъхванъ отъ свъжия морски вътъръ, още чувамъ до
лу въ салона „Санта Мадонна"
Но въ промеж
дутъците дочувамъ могжщия шумъ, ритмиченъ,
успокояващъ. Тъкмо той ми требва за да заспя.
Това е шумътъ на Черното море.
** *
Сжщиятъ авторъ г. Грабовски въ броя отъ
25. септемврий 1921 г. на сжщия вестникъ—етокакъ
описва Варна и въобщебългарскиятъ морски бръгъ
въ една своя втора обширна статия озаглавена:
„Всръдъ чудесата на българската Ривиера".
Най-прочутиятъ морски плажъ въ България,
а именно Варна, не е единственото морско банс
ко м^сто въ тази прекрасна страна, която
съединява въ себе си красотата на морето съ
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величието на горите. Варна е само центъръ на
бждещата голъма българска Ривиера, която ще се
простира отъ ромънската граница чакъ къмъ Бургасъ. Тукъ морскиятъ бръгъ е.наръзанъ на мно
жество заливи и заливчета и представлява отлич
ни удобства за построяване на още редица нови
бани. Най-красивиятъ плажъ, въ непосредствена
близость на Варна, е безспорно мъстностьта „Св.
Константинъ". Това е собствено едно продължение
на Варна, което въ близко бждеще ще бжде при
съединено къмъ Варненската община. Отлична ав
томобилна връзка, свързваща Варна съ Св. Кон
стантинъ, дава възможность само за 20 минути да
се намери човъкъ тукъ, за което способствува от
лично асфалтираното шосе, което води за пътната
царска резиденция.
Самиятъ Евксиноградъ се представлява като
единъ разкошенъ букетъ отъ зеленина, хвърленъ
върху синьо-зеления фондъ на морето. Стръмниятъ
бръгъ се спуща на големи карпи, покрити съ зе
ленина, къмъ тихия заливъ, въ който се бълеятъ
моторните лодки на Н. В. Царь Борисъ. Вдаващиятъ се навжтре въ морето кей съ бълата си ку
ла—фаръ на кея, съставлява една разкошна рамка
за синята и тиха вода. Този пжть ни пропомня
чаровната картина близо до Рагуза— островътъ Локрумъ.
Пакъ до самия Евксиноградъ.надъ увисналите
кичури отъ бръга, се протакатъ великолепни вили,
въ които може да се намери удобна квартира. Сжщо така и задъ Евксиноградъ, човъкъ може от
лично да се настани въ многото къщи, разхвърле
ни изъ хълмистата тукъ мъстность и да се запази
отъ монотонностьта на живота въ пансионите.
Св. Константинъ притежава чудесенъ пъсъченъ плажъ, който се състои отъ два полумесеца,
разделени отъ каменистъ бръгъ. Първиятъ полумесецъ се завършва отъ единиятъ си край съ бъ
лата сграда на хотела, въ който е съсръдоточенъ
живота на летовниците въ Св. Константинъ. Оба
че, напоследъкъ се откриватъ все по-гжето нови
вили, гостилници и пансиони, което доказва, че
курорта Св. Константинъ се развива въ отличенъ
темпъ. Тукъ морето е като че ли още по-велико
лепно, отколкото въ Варна, а водата по-топла.
Красотите на Св. Константинъ еж оценени
отлично и не е чудно, че върху хълмистия морски
брЪгъ, отъ дветъ страни на крайморския пжть,
никнатъ като гжби следъ дъждъ големи санаториуми-почивни сганции, съграждани съ старанието
било на Съюза на желъзопжтнитъ чиновници въ
София, било на Съюза на българскитв учители и
др. Нъщо по-вече, тукъ строятъ и славянски дър: жави. Чехскиятъ Червенъ Кръстъ е издигналъ тукъ
монументална сграда; Съюзътъ на чиновниците
отъ Варшавската община привършва своятъ грамаденъ домъ отъ 80 стаи съ модерни тераси.
На самия бръгъ е разположена колонията за
заболъли отъ туберкулоза въ костите деца. Как
во чудно впечатление правятъ тия малки нещас
тни създания, които се клатушкатъ на своитъ мал
ки патерички въ хубавия паркъ и се гр-вятъ на
благодатното слънце край морето, което е винаги
подвижно и излеко попрърязано отъ пенести тантели
Св. Константинъ е не само банско место на
което може да се предскаже най-свътло бждеще,
но то е и место за почить, което крие въ себе си
паметници отъ миналото. Днесъ отъ това светло
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минало може да се види само единъ малъкъ па
раклисъ, въ който се влиза надолу по една стъл
бица. Въ този тъменъ параклисъ, по стените на
който има старинна черковна живопись, показватъ
ни единъ камъкъ покритъ задъ една тюлена за
веса. Съществува върването, че който човъкъ е съ
добри намерения, парата, която тукъби притисналъ
къмъ скалата, ще се залепи о камъка, иначе па
рата пада — въ случай, че човъкъ който я дава е
съ лоши намерения
Вековна история има и разположениятъ на
близо до Св. Констаитинъ, прочутъ въ ц"вла Бъл
гария, мснастиръ, издЪланъ въ скала и наречень
Лладжа-монастиръ. Единъ пжть на криволици,
презъ гора, води къмъ това мъсто. Въ една отве
сна стена се виждатъ прозорците отъ монастира,
отъ който днесъ еж останали само едни остатъци.
Тамъ се е намиралъ първия християнски параклисъ
въ България, който се е срутилъ при едно
землетресение. Благодарение на това срутване е
била открита вжтрешностьта на монастира, със
тояща се отъ редици ниши въ скалата къмъ които
се влиза по стжпалата, издЪлани въ камъка. На
самия връхъ на скалната галерия се намира ма
лъкъ параклисъ на потона на който е нарисуванъ
Христосъ. И тукъ требва да споменемъ за леген
дата, споредъ която, ако при запалването тукъ на
вощеница богомолеца си помисли нъкое свое же
лание това последното непременно ще се сбждне.
Гледката, която се открива къмъ морето отъ
скалистата галерия на Яладжа-монастиръ, е найкрасивата отъ целото Черноморско крайбрежие.
Отъ тука се вижда ц-Ьлата брътова линия чакъ до
ромънската граница съ скалистите и стръмни бели
обриви, цълиятъ Варненски заливъ чакъ до носъ
Галата. Задъ тоя носъ се виждатъ последните
стръмнини на Балкана, тъмнеятъ лесовете, които
се спущатъ къмъ морето. И тамъ именно се на
мира прекрасното селце Гьозекенъ, известно само
на познавачите на Черно море. Гьозекенъ има
великолепенъ плажъ на открито море. Съедине
нието тукъ на морето съ отлични лесове и горски
климатъ въ по-високите части на м-встностьта,
прави отъ Гьозекенъ истински перлъ на Черно
море, който като се благоустрои, сигурно ще при
влича тълпи отъ летовници.
Още по на югъ се крие другъ прекрасенъ
кжтъ отъ крайморска България — това е Месемврия, едно отъ най-старите градчета на Балкан
ския полуостровъ. Естествените условия, каквито
притежава Месемврия еж първостепенни и ако
това м%сто единъ день се благоустрои за да оси
гури на летовниците удобно летуване, то Месем
врия ще се прочуе далечъ задъ пределите на
България.
Съ хубостите на крайморските местности въ
България — както вече казахме — не се изчерпватъ красотите на тая страна. България е нечу
вано богата съ всевъзможни минерални извори,
разпръснати въ полите на Стара планина и Родо
пите. Тия извори, известни още отъ римско време,
не еж още напълно използувани поради липса на
капитали, което обстоятелство пречи за съответното
благоустрояване на банските мъста. Българите за
нищо въ св%та не искатъ да допуснать нужди
капитали въ страната, като считатъ, че съ това
биха" се заробили у чужденците и за това предпочитатъ щото ТЪХНИГБ здравни мъста да вегетиратъ
до момента, когато отечествениятъ капиталъ ще
стжпи здраво на краката си.
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Първостепенни лечебни качества, свързани
съ прекрасни околности и местностите, еж наприм-връ: Банки, разположени близо до София,
пригеживащо модерни приспособления; по-нататъкъ Горна Баня, съ отлична минерална вода,
Чамъ Кория и пр.
Освенъ съ бански и други здравни мъхта,
България е богата съ много подбалкански кжтове,
кждето живителната миризма на горите, разполо
жени на полит% на стръмните планини,, действуватъ извънредно лечебно върху нервите на тури
ста. Живописните долини на реките Искъръ и
Марица даватъ на туриста максимумъ отъ зрите
лни впечатления, а самите родопски планини могатъ да бждатъ обектъ на първостепенни туристични излети.
Българската младежь ежегодно на тълпи
тръгва въ излети къмъ тия живописни кжтове на
своето отечество, при което най-обичаните местно
сти за екскурзиите — това е Стара-Планина. Тукъ
полскиятъ туристъ би намерилъ великолепно поле
на дейность по целия теренъ на Балкана и на
Родопите, кждето сигурно се намиратъ планински
кжтове, които още не еж напълно разкрити.
Евтинията на живота и големата сърдечность
на населението прави отъ България страна на ле
товища и на екскурзии отъ голема стойность,
която сигурно ще расте още по-вече съразмерно
съ нарастването на съобщителните средства, особенно шосетата, за които днесъ има още много
дл се желае. Тогава България ще стане за Евро
па една отъ страните съ най-богатите туристични
емоции и пейзажи.
# * *
Известната полска писателка и поетеса г-жа
Д-ръ Мария Кузминска, жена на твърде познатия
въ Полша и въ странство полски художникъ-портретистъ г. Болескавъ Кузмински, описва своите
впечатления отъ Варна въ една статия, отъ която
даваме извадки по долу. Двамата, видни предста
вители на полската интелигенция, живущи въ Вар
шава, прекараха миналото лето въ Варна.
„Силно развълнувана влизахъ въ пределите на
България, не затова че щ е ш е да се разкрие предъ
моите очи едно отъ най-красивите морета и че
това море щ е ш е да ми отвори пжтя за тъмноси
ните чаровни води на Босфора, къмъ прекрасно
разположения Цариградъ. Изворътъ на моето въл
нение беше това непознато на мене полесраже
ние, гдето въ геройски усилия сложи костите си
нашето рицарство. . . .
Това лето ние поляците бехме дошли въ
Варна въ доста големъ брой: заехме второ место
следъ чехите. Привлече ни красотата на морето,
неговите топли вълни, температурата на водата,
която достига до+2б°Ц, привлече ни благотворното
действие на топлите слънчеви лжчи и плажа, по
който се стжпва като по мекъ килимъ, простиращъ
се надалече въ морето. Това еж предимствата доб
рите страни на Варна, като морски курортъ. Обаче,
за жалость Варна има и лоши страни, които могатъ много лесно да се отстранятъ.
Уморени отъ целата годишна работа, ние
тръгнахме за Варна жадни за просторъ, за зелинина, за непосредственно съприкосновение съ при
родата; но ето че ни очакваше разочарование.
Вместо малки кжщички всредъ дърветата, разхвър
лени Край морския брегъ, отъ гдето бихме могли
да се завтичаме къмъ близкия плажъ, гдето въ
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самотность бихме могли да се излежаваме цъли варено, чака търпеливо, слънцето почва да прили
часове и тишината да ни възвърне душевното рав ча, хората се криятъ на сънка, и ето че жалния
новесие, ние се настаняваме въ шуменъ, много- ревъ на добичето нарушава утрината тишина. Излюденъ градъ, какъвто е Варна презъ лвтото. лизамъ на балкона, но веднага се дръпвамъ въ
Ако би ни се поискало вечерно време да слушаме стаята си: изъ уличката се подава продавачъ на
шума на морските вълни, това би било невъзможно, кокошки, които той носи съ вързани крака и съ
защото крайморскитъ бани ззтварятъ достжпа до мо глави надолу. Наша селянка би платила голъма
рето като нъкой змей изъ народните басни, който па глоба за такова носене на кокошки. Ето и прода
зи омагьосана царска дъщеря. А градътъ Варна кра вача на риби, които той носи нанизани на връвь;
сиво се простира навжтре съ своите кокетни дворци живите риби се пекатъ на горещото слънце и ни
и елегантни вили, обърнали гръбъ на морето, всръдъ кой не отвръща очи отъ тази гледка.
малки кичести градинки, наподобяващи селото.
Предъ изгръвъ на слънце носятъ се вече виНо
непоносимъ е шума на красивата Варна; не коветъ на геврекчиитв: кифли, купете кифли; или
шумътъ отъ развалнуваното море, а шуматъ отъ пъкъ: мента-екстра мента; или нъкоя туркиня, раз
многолюдния градъ. Най-различни оркестри: бъл викала се, че приема дрехи за пране, или викове
гарски, чехски, руски, цигански, тжжнитв лъсни на те на нткой старъ дърварь
цигулкитъ, скучнитъ звуци на балалайкитъ — всич
Искала бихъ да отида пакъ нъкога въ Варна,
ко това ехти до късна вечерь; по нъкога ми се но да бжде въ нъкоя тиха вила надъ морето.
струваше, че се намирамъ въ тржбата на нъкой
Вървамъ, че дълото водено отъ Полско-Бългигантски музикаленъ инструментъ. Когато призори гарското д-во ще допринесе, щото надписитъ въ
се мжчъхъ да заспя, събуждаше ме тъжното ре гостилниците, хотелите, и афишите изъ улицитъ
ване на мулетата. Тъзи гиздави животни, подобни да бждатъ написани, и на полски езикъ, а не само
на сърни, малки и красиви, пристигатъ призори на чехски, НЕМСКИ и други езици.
въ града натоварени съ дъсчени сандъци, отъ ко
Нека тези мои бегли впечатления, както при
ито се подаватъ голъми сждовесъмлъко. Завър ятните, така и не съвсемъ приятните, бждатъ при
зани о нъкой стоборъ т%зи мулета чакатъ своя ети благосклонно, защото тъ еж нахвърлени не
господарь, който въ това време е влъзълъ въ съ злонамерено, а съ добри и приятелски чувства."
седната кръчма за да си посръбне. Мулето, нато
Отонъ Барбаръ.

Сергей Терещенко.

ЖЕНЕВСКАТЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЛЗОРЖЖЯВЛНЕТО И МОРСКИГБ ИНТЕРЕСИ НЯ
РЯЗЛИЧНИТЪ ДЪРЖЯВИ.
Изказвайки мненията на СВОИТЕ правителства вачи, които сега усилено се строятъ въ Съединепо отношение на разоржжаването, делегатите на НИТБ Щати, ще могатъ и отъ далечно разстояние
близо 60 държави еж засегнали въпроса и за мор да нанесатъ значителни удари на Японския флотъ.
ското разоржжавание. Изучвайки тия предложения,
Япония, която поради слабитъ си финансови
ние можемъ да се убедимъ за излишенъ пжть, че средства нема възможность да се мъри по отно
не въпросите за мира и свързания съ него въпросъ шение на надводния си флотъ съ Северо-Америза намаление на въоржженитъ сили подбуждатъ канскитъ Съединени Щати, правилно си е поста
разните държави да правятъ едни или други пред вила за задача да уравновеси морските си сили
ложения, облъчени въ най-миролюбива форма, а съ тия на Съединените Щати, като къмъ своя сжжеланието имъ въ значителна степень да отсла- ществуващъ надводенъ флотъ прибави съответно
бятъ своите противници, като ограничатъ корабите количество активенъ подводенъ флотъ. Затова тя
отъ тия категории, които за тЪхъ еж неизгодни или решително настоява да се разреши на държавите
пъкъ много скжпи.
да строятъ каквито искатъ и колкото искатъ
Нема смисъль да изтъкваме тукъ съображе подводници, обаче, за да подчертае СВОИТЕ „миро
нията иа малкитъ държави, които иматъ ограни любиви чувства" тя настойчиво иска да се намачени морски интереси. Ше изтъкнемъ въ общи лятъ размъритБ на линейните кораби, което би
черти само съображенията на тия държави, които намалило района на плаването имъ и би затруд
сега ржководятъ международната морска политика. нило активнитъ операции на американския флотъ
Англия, която има сега за сега най-големия въ западната — „Японската" — часть на Тихия
въ света надводенъ флотъ и която не е забрави океанъ.
ла тежките дни, преживени презъ последната вой
Предложенията на Франция еж толкова дана, поради голъмата опасность отъ действието на лечъ отъ възможностьта да се оежществятъ, че
германските подводници, и която все още се стре не представляватъ почти никакъвъ практически
ми да запази своето могжщество по моретата, ка- интересъ. Въ всеки случай, нейното предложение
тегорически настоява за пълното унищожение на да се намалятъ много и да се отслабятъ флотитБ,
ПОДВОДНИЦИТЕ.
е изгодно за нея, като се има предвидъ крайното
Северо-Американскитв Съединени Щати, кои несправедливо съотношение на морскитъ сили,
то за последното десетолЕтие достигнаха голямо което се установи за Франция отъ Вашингтонския доморско могжщество, имъ се иска да се избавятъ говоръ. За сега тя е създала и има най-голъмия
отъ подводната опастность, но не еж тъй кате подводенъ флотъ въ свЕта. Посредствомъ него тя
горични въ искането си за унищожението на под се над-вва да компенсира своятъ слабъ надводенъ
водниците както Англия, тъй като въ случай на флотъ.
една вероятна война съ Япония, ако ще имъ бж
Италия, която. нЪма собствени вжглища, нито
де трудно да защищаватъ ФИЛИПИНСКИТЕ острови
нефтъ,
нито желъзо, нито достатъчно количество
съ своя надводенъ флотъ поради липса на меж
динни бази, то вероятно съ подводните кръстос- хранителни продукти, въ случай на една война,
като полуостровна държава, всецело би зависела
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отъ силните морски държави. Тъзи обстоятелства
я заставляватъ отъ една страна да въреи по во
дите на Англия, а отъ друга — усилено да настоя
ва за унищожението на линейните кораби (тя има
само 4 такива), на корабите— хвърчилоносачи (тя
н-вма нито единъ такъвъ) и на подводниците, макаръ че тя миналата година започна да строи 22
подводника, включвайки въ ГБХЪ и такива съ найгрлЪми размери. Да се забрани строежа на под
водници, обаче, ще бжде изгодно за Италия, тъй
като това ще отдаде всецело въ ржцете й Адриа
тическото море, кждето сега Югославия има само
н-ЬколкО подводника.
Германия, която схваща че още дълго време
нЪма да й позволятъ да строи първостепененъ
боенъ флОтъ, иска и другите държави да унищожатъ своите линейни кораби и подводници. Въ
такъвъ случай нейните кръстосвачи и торпедонос
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ци значително ще повишатъ бойната си стоиность
понеже ще станатъ главни типове военни кораби.
Всичките малки държави единодушно настояватъ да бждатъ запазени малките по тонажъ под
водници за прибр^жна охрана и брегова отбрана.
Съвременна Русия ( С С С Р . ) , която н-вма почти
никакъвъ съвремененъ воененъ флотъ и която не
се надъва че ще бжде въ състояние да построи
такъвъ, разбира се, е застанала на становището
да иска пълното унищожавание на военните
флоти.
При това положение .на нещата и тъй раз
нообразните морски интереси на държавите, които
интереси н^матъ нищо общо съ въпроса за истин
ния миръ, надали ще се добиятъ по-други резул
тати, отколкото въ последната Лондонска морска
конференция, — т. е. те ще бждатъ почти никакви.
(Изъ „Часовой", 1932 г., № 76; С. И. Н.).

Н. Соболевъ.

ЧЕРВЕНИЯТЪ ФЛОТЪ.
(Уроци отъ миналото).
. Появяването въ Черно Море на флота на
„интернационалната" държава на комунистическата
партия, наречена „Съюзъ на Съветските Социали
стически Републики" (гледай Морски Сговоръ № 2
отъ 1931 год.), поставя естествения въпросъ за осо
беностите въ военните действия, които могатъ да
се очакватъ, ако той започне такива. Тъзи особе
ности, споредъ природата на комунистическата
държава, на нейния флотъ и командуване, за които
вече говорихме въ статията „Черно море и Чер
вения флотъ", неизбежно водятъ къмъ съвършенно
нови начини на въоржжена борба, къмъ изхвър
ляне на много вековни принципи на международ
ното право въ тази областъ и къмъ използуването
на такиви „ресурси", за които при друга обста
новка би било невъзможно да се мисли.
„Историята" на Червения флотъ, както се
нарича флота на С С С Р . , е много кратка и се из
мерва едва съ едно десетилетие. Затова толкова по
интересенъ е всеки фактъ отъ тази история и тол
кова по-поучителни еж изводите, които се получаватъ отъ неговото изучаване. Фактите, за които
се споменава по-нататъкъ, взети предимно отъ исто
рията на войната въ Черно море, ще дадатъ единъ
видъ основа за разсжждения върху бждещите
вероятни дейс.вия на Червения флотъ.
Червениятъ флотъ се появи въ Черно море
като резултатъ на бойните .действия презъ 1920
год. Този периодъ отъ гражданската война е изученъ и освътленъ отъ много трудове, издадени
въ С С С. Р. Обаче те почти всички оставатъ
безъ внимание, а много отъ гЬхъ почти изпущатъ,
онези бойни операции, които се водиха не противъ
руските „бели", а противъ чуждитъ кораби и ескад
ри. А между това тази часть отъ войната е особно интересна: въ нея еж се отразили като въ
миниатюръ онези бждещи вероятни действия на
Червения флотъ, които тъкмо еж и най-поучителни.
Въ началото на пролълъта презъ 1920 год.
части отъ червената армия излязоха на бръта на
Черно море, като заеха бреговата линия отъ Ромъния до Грузинската граница (тогава бивша не
зависима република), съ изключение на Кримъ,
кждето още се намираха части отъ „б-влата" ар
мия. Съветските републики въ този моментъ не
б-юса въ договорни отношения нито съ една дър
жава въ свъта и по този начинъ се бъше създала

обстановка подобна на „необявена война" съ
военни действия отъ такъвъ видъ, който, както ще
видимъ, е най-невъзможенъ въ Н-БКОИ случай. Отъ
всички съседни страни само Турция („Кемалистка"
— както я наричаха въ това време) се отнасяше
благоприятно къмъ съветските републики, което
обстоятелство създаде първия „случай", който треб
ва да се спомене. На 17. септемврий и 13. октомврий новъ стилъ дойдоха въ Новоросийскъ (главна
база на Червения флотъ по Кавказкото крайбре
жие въ това време) изпратените отъ Турското на
ционално правителство канонерски лодки „Превеза" и „Айдинъ-реисъ". Съвършенно естественно,
местното морско командуване на Червения флотъ
искаше да използува канонерските лодки за воен
ните операции. Започнатите сношения съ „коми
сарството на външните работи" на Р. С. Ф. С Р.
доведоха до исканото разрешание. По интересно
е да се отбележи решението, което последва по
въпроса за обслугата на дошлитв кораби: „наркоминд-вл.а " заповеда турската обслуга да се из
ключи отъ списъците на корабите, съ изключение
на комунистите. Последните ставаха „комбатанти"
отъ факта на явяването си въ пристанище на
„съветската държава". Двете канонерски лодки,
които получиха наименования „Восставший" и
„Заря востока", влезоха въ състава на въоржжеНИГБ сили на Червения флотъ по Кавказкото край
брежие, при което едната беше приспособена за
миненъ заградитель.
Този случай, взетъ отъ историята на миналото,
е при все това много поучителенъ, защото дава
некои нови предпоставки и за бждещите войни.
Като изоставимъ въпроса за използуването
на самите кораби, което по условията на граждан
ската война може до известна степеньдасе „обя
сни", требва да се спремъ на решението, което
допуща комунистите отъ други страни да станатъ
„комбатанти" (бойци) на страната на Червената
армия, веднага щомъ пристигнатъ въ съветско
пристанище. Не е мжчно да се види какви огром
ни „възможности" открива това за Червения флотъ
за въ бждеще. Сега, когато има комунистически
партии въ всички страни на света (не безъ подръжка
отъ комиктерна,), това ще внесе небивала до сега
особенность въ бждещите войни на комунистиче
ската държава ( С С С Р.) Не требва да се мисли,
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че за изтеклото време отъ описания отъ насъ слу
чай се е изменило нещо въ възгледите на кому
нистите. „Гнилия буржуазенъ моралъ", като се
включатъ въ него естествено и международните
обичаи и право, еж обявени отъ ТБХЪ веднажъ за
винаги за неприемливи. Военните списания на
С. С. С. Р. открито провъзгласяватъ принципа за
„задължението на всеки пролетарий (комунистъ)"
въ случай на война отъ неговата страна срещу
С. С. С. Р., да мине на страната на Червената
армия (или флотъ). Този „принципъ" не само по
крива напълно „случая" съ обслугата на турските
канонерки отъ 1920 г., но установява основа за
безчисленното му повтаряне за въ бждеще въ
много по-широкъ маещабъ. И „практиката" отъ
1920 г. и „теорията" отъ 1930 г. ни водятъ по този
начимъ къмь уясняване на първата голема особеность на бждещитв войни на Червения флотъ:
Всгьки комунистъ на неутрална или даже враж
дебна страна може (а по-теория даже е длъженъ)
да постжпи на страната на Червения флотъ.
Съвършенно естественно е, че такъвъ изводъ ни
заставя да признаемъ всека война, която би за
почнала С. С. С. Р. за „особена" и далечъ раз
лична отъ обикновенната национална война. Тази
подробность сжщо не е безинтересна, защото ще
позволи на комунистите да обявятъ започната
война за „Класова", иначе казано „невлизаща" въ
условията на различните „пактове" и договори за
ненападение, които така обширно започватъ да
обхващатъ сега източна Европа. Въ това обстоя
телство се заключава въ сжщность разгадката на
лекотата, съ която комунистическата държава сега
сключва съ своите съседи „договори за ненапа
дение", макаръ че програмите на комунистичес
ките партии на всички страни открито проповедватъ да се вземе властьта съ въоржжена сила, а
самите комунисти еж уверени „въ такъвъ случай"
въ помощьта на „държавата база". За този слу
чай именно и ^въ самата С. С. С. Р. се изучаватъ
„класовите войни", които като че нематъ „нищо
общо" съ обикновенните „национални" войни...
Вториятъ „случай" отъ историята на Черно
море, за който сжщо заслужава да се спомене,
стана презъ първите числа на май сжщата 1920
г. около Очаковъвъ Днепровско— Бугския лиманъ.
Француската канонерска лодка „Ляскарпъ"
влезе за неколко месеца въ устието на лимана,
както правеше това и по-рано. Къмъ това време
войските на Червената армия вече се беха затвър
дили по крайбрежието и при входовете на Очаковъ беха започнати да се въоржжаватъ брегови
и плаващи батареи. Една отъ последните батареи,
на която орждията еж били вече поставени като
видела влизащия „Ляскарпъ", дала въ него изстрелъ, който попадналъ въ стената на кораба. Канонерката веднага се спрела и вдигнала б е Л ъ флагъ
като знакъ, че нема враждебни намерения, а ко
мандира съ преводача си отишли на брега за обяс
нения. Тази часть отъ инцидента носи характеръ
на обикновенно недоразумение съ „неутраленъ" и
съвсемъ не би заслужила да се спомене, ако не
беха последвалите събития. Те заслужаватъ да бждатъ разказани по-подробно. Командира на кано
нерската лодка и преводача били задържани на
орега, а червеното морско командуване на чело
съ бившия морякъ - комунистъ ИзмаЙловъ (заемащъ поста „командуващъ всички морски сили на
юго-западния фронтъ") в л е з л о въ преговори съ
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Харковъ, кждето се намираше Щаба на фронта, и
съ Москва, съ огледъ да се завземе канонерската
лодка. Разбира се не е станало ни дума за некакви разследвания или обичайни извинения, а се
е говорело само върху мерките съ които по-нататъкъ да принудятъ противника. Въпроса е билъ
поставенъ вънъ отъ всЬка мисъль за международ
ни обичаи или норми. Единствените фактори, кои
то играеха роля въ решенията на местното военно-морско командуване беха реалното съотноше
ние на силите и чисто военните „възможности",
които се откриваха въ конкретния случай. Въ края
на краищата Измайловъ се установилъ на плана
да превземе съ открита сила канонерската лодка,
но съ методъ, който по-вече напомня действията на
„революционерите", отколкото на военните. Една
група военни моряци е требвало да отиде на „Ляс
карпъ" подъ формата на официална делегация, да
събере командата на канонерската лодка на палу
бата, а следъ това да прочете „Заповедь" за пре
даване на канонерската лодка въ пленъ. Въ слу
чай на „несъгласие" въоржжената съ ржчни гра
нати делегация е требвало да заеме лодката. То
зи наистина операточенъ планъ е билъ отложенъ
поради явяването предъ Очаковъ на бойни кораби
отъ Френския флотъ, иначе казано, поради „реал
ното" изменение на „съотношението на силите".
Канонерската лодка била освободена и даже ви
новниците за „изстрела" били дадени подъ еждъ,
който ги „призналъ", разбира се, за невиновни.
Случая съ канонерката „Ляскарпъ" разбулва
завесата за „практиката" въ войните, които кому
нистическата държава може да води: той показва
до каква нищожна степень въ време на самите
военни действия ще бждатъ въ сила установените
отъ векове международни обичаи и правила на
войната. „Материалистичния" начинъ на разреша
ване всички въпроси въ живота води комунистите
много естественно до „спазване" на международ
ните обичаи до толкова, до колкото това е необ
ходимо отъ реалното съотношение на силите. И
тежко на тази държава, която ще допусне, щото
това „съотношение" да не е въ нейна полза, за
щото комунистическата държава може лесно да
отхвърли всички международни права отъ полза
за първата. Отъ тукъ се налага извода, че наличностьта върху географическата карта на комунис
тическата държава не само оправдава всички въоржжения на съседните държави, но ги задължава,
ако имъ е скжпа националната независимость и
европейската демокрация, да се въоржжаватъ кол
кото е възможно по-вече.
Третия „случай" ще вземемъ отъ историята
на гражданската война на Каспийско море. Дей
ствията въ територията на Русия беха вече завър
шени, но подъ предлогъ, че корабите на „белия"
флотъ се намирали въ Персийския портъ Ензели,
командуващиятъ каспийския флотъ атакувалъ на
миращите се тамъ английски войски. Следъ оттег
лянето на последните, комунистически агитатори
„провъзгласиха" (презъ май 1920 г.) въ Ензели
„Иранската съветска република" и започнаха вой
ната съ „падишаха". На практика, разбира се,
войната се водеше съ части отъ Червената армия,
потдържани^отъ корабите на Червения флотъ, но
„официално" се считаше, че войната се води отъ
„Персийския народъ", макаръ, че освенъ неколко
десятки перси — комунисти отъ къмь червената
страна никой персиецъ не взе участие. Въ сжщото
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време съветския посланикъ се намираше въ Техеранъ и „Руската Съветска Република" беше въ
„миръ" съ Персия.
Но, когато въ време на едно сражение пер
сийските редовни войски хванаха въ пленъ червено-армейци, които на разпита казали че еж „самарци" (т. т. родени въ централните руски губернии)
— съветския „министъръ" изпадна въ „неудобно
положение", тъй като беше трудно да се отрече
факта на водената война. Партийното ржководство
на страната и тогава никакъ не се смути отъ ста
налото. „Руските" части бЪха отзовани, а на ме
стото имъ б"вха изпратени „Язербейджански" части,
т. е. съставени отъ жители на Бакинския районъ,
образуващъ „Азербейджанската съветска републи
ка". Тази „република" не беше сключила миръ
съ Персия и войските й можеха „законно" да се
намиратъ -на фронта. Бойните кораби пъкъ на
Каспийския Червенъ флотъ, по пжтя отъ Съвет
ския брътъ къмъ Персийския, просто сменяха зна
мената си и ставаха „азербейджански" кораби,
следъ което „можаха" да стр^лятъ по бръта. Така
продължи по-вече отъ година, когато неуспехите
въ бойните операции най-после ги заставиха да
напустнатъ персийското крайбрежие.
Този „случай" едва ли не е най-характерния
отъ първите два за „практиката" на война отъ
съветските държави.
Тукъ еж на лице и водене на бойни операции
срещу държава, съ която официално има миръ, и
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поддържане въ чужда страна по най-неприкритъ
начннъ на вжтрешно движение, и „чудно" обикаляне на истината чрезъ см-вна на военните знаме
на, — т. е. 'голтзмо количество съвършенно неве
роятни действия за друга държава въ света. Най
характеренъ е „принципа", който комунистите
влагатъ въ основата на своите безаконни и амо
рални отъ гледна точка на всека държава дей
ствия. Те просто, споредъ характерното заявление
на единъ отъ военните комунисти, „отхвърлятъ
гнилия буржуазенъ моралъ", каквито въ случая
бъха 'международните обичаи и закони.
Свършваме съ посочените по-горе три случая
отъ историята на Червения флотъ. Те, заедно съ
особната структура и „принципите" на Червения
флотъ, за които се каза по-рано, образуватъ особно
поучителна картина. Тези „случаи" свидетелствуватъ най-добре отъ всичко за онази пропасть,
която разделя европейския светъ отъ комунисти
ческата държава, готова за победата на комунизма
да стжпи всички норми и правила, приети отъ чо
вечеството.
Въ сжщото време т е еж още едно доказател
ство за безплодностьта на каквито й да е „дого
вори" съ комунистическата държава, като заедно съ
това подчертаватъ и тежкото положение на всички
граничащи страни (по море и по сухо) съ този
центъръ за подготовка на световната революция.
Превелъ В. И.

Г. с.
РЯЗВИТИЕ НЯ РУСКИЯТЪ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Преди Световната Русия полагаше големи гри
жи за възстановяване и засилване на своятъ воененъ флотъ, търговскиятъ,—обаче, бе занемаренъ и
относително взето, спрямо чуждите флоти и спрямо
руското народно стопанство, територия и население
то, той беше съвсемъ малъкъ и недостатъченъ.
Подиръ революцията, наредъ съ строителс вото въ
всички посоки, русите обърнаха сериозно внимание
на своите морски сили, а наредъ съ тЪхъ и на тър
говския™ си флотъ, който въ по-голвмата си часть
е държавенъ. Благодарение на войната и револю
цията, една голяма часть отъ търговскиятъ флотъ
беше пропиляна,—множество кораби бЪха потопе
ни, разнебитени, отвлечени или изобщо унищожени,
По-кжсно се започна едно трескаво строителство и
търговскиятъ флотъ на Съветска Русия не само въз
станови всички загуби, но скоро достигна и задмина, както по брой на корабите, тъй и въ тяхната
вмъхтимость, размтзрите отъ преди войната, а сега
е вече съ тенденция да ги утрои. До колко големи
еж грижитЪ на днешните руски управници къмъ
търговското мореплавание се вижда отъ фактите,
че сега плаванието презъ Северниятъ ледовитъ
океанъ, къмъ устията на големите сибирски реки,
е нормално и редовно предприятие, а морските съ
общения на Петроградъ (или Ленинградъ) съ свъта,
прекжсвани по-рано почти за целиятъ зименъ сезонъ, сега редовно се поддържатъ кржгла година;
това което преди беше само теоритически разсжждения и проекти, сега е действителности.
Въ общиятъ планъ на известната петилетка е
включенъ и петгодишенъ планъ за развитие на тър
говския флотъ, но този пжть това 3; развитие не е
вече случайно и основано само на частниятъ инте-

ресъ за по-големи печалби. Сега търговските кора
би се строятъ по-добре обмисленъ планъ, строго
съобразенъ съ нуждите на народното стопанство и
съ тия на народната отбрана. Следъ войната въ
всички страни правителства га чрезъ редица меро
приятия се стремятъ да пригодятъ търговските ко
раби на своите поданици, за въ случай на война,
да влезатъ въ редовете на военниятъ флотъ и да
носятъ наредъ съ него, често пжти бойни служби.
Но докато навсекжде, понеже се отнася до частна
собственость, тия стремежи требва да преодолеватъ
много препятствия, това въ Съветска Русия става
много лесно; тамъ всички нови търговски кораби
иматъ ясно изразени военни елементи и въ случай
на война, имайки, освенъ това, своевременно при
готвено, подредено и запазено своето въоржжение,
т е бързо ще се преобразятъ въ военни кораби.
Къмъ 1. януарий 1916. год. рускиятъ търговски
флотъ е броялъ 104 парахода съ обща вместимость
897,572 бр. р. тона и 2,524 ветрохода съ обща вмес
тимость 273,866 бр. р. тона. Споредъ петилетниятъ
планъ отъ 1929 г. само корабите на Совюргфлотъ
(Съветски търговски флотъ), снабдени съ механи
чески двигатели, т. е. парни, турбинни и моторни,
въ 1933 г. требва да достигнатъ 1,492,000 тона товароподемность. По плана на Нефтениятъ синдикатъ
требва да се построятъ 17 петролни кораби (кораби
щерни) съ обща товароподемность 136,000 тона. Ак
ционерното Камчатско д-во строи 44 транспортни
кораба съ обща товароподемность 298,000 тона.
Корабостроителниятъ планъ на Совторгфлотъ
предвижда постройката на 29 типове кораби за>ънкашните морета и 4 типа за Каспийското море. Из
между първите 29 типа, 7 >сж чисто товарни съ

Год. IX. брой 4.

Морски Сговоръ

Страница 14.

товароподемность отъ 1,000 до 10,000 тона, 3 типа
еж кораби—щерни, 3 еж пжтнически за летовници
и 16 типа еж товаропжтнически. Ето даннитъ на
нъкои отъ по-характернитъ типове:
Товаренъ моторенъ корабъ за линията Одеса —
Владивостокъ—9100 бр.р. тона вмъстимость, 10,600
тона товароподемность, потъване 8-84 м., дължина
152 м. и ширина 19 м., районъ на плавание 10,000
мили, запасъ отъ течно гориво 1,220 тона, дневенъ
резходъ на гориво 26 тона; снабденъ съ два дизелмотора отъ 2,700 к. е. мощность; скорость 13 мили
въ часъ. Отъ тоя типъ се строятъ седемъ кораба.
Типъ на корабите за превозъ на дървенъ материалъ: 2417 бр. р. т. вмъстимость, 3160 тона то
вароподемность, потъване 6 метра, дължина 92
метра ширина, 13 метра. Движи се съ една парна
машина 900 к. е.; пъленъ запасъ отъ вжглища 400
тона, дневенъ разходь 17 т.; скорость 9.5 мили въ
часъ. Отъ тоя типъ се строятъ 109 кораба.
Товаропжтнически корабъ за Черно море —
Александрийската линия: товароподемность 1000 тона;
пжтници — 350 въ кабини и 500 на палубата. Дви
гатели — два дизелмотара (руска марка) по 1950
к. с. Скорость 15 мили въ часъ. Отъ тоя типъ еж
построени 8 кораба.
Хладиленъ товаро-пжтнически моторенъ корабъ
за линията Ленинградъ — Лондонъ: товароподем
ность 2400 тона (1000 тона охладявана стока); 60
пжтници въ кабини и 200 на палубата. Скорость
12 мили. Отъ тоя типъ еж построени 6 кораба.

Рибари — нощенъ ловъ.

Бързоходенъ пжтнически корабъ за обслуж
ване лътовищата по Черноморското крайбръжие
(Севастополъ — Ялта—Ллушта и т. н.), разчетенъ
за 520 пжтници. Скорость 16 мили въ часъ.
Голъмиять брой на различнитъ типове кораби
се обяснява съ голъмо разнообразие на метеороло
гическите и хидрографски особености на морета, за
кждето еж предназначени да плаватъ корабитъ и
съ многообразието на пристанищата (удобства, дъл
бочини и пр.), които ще обслужватъ.
ТрЪбва да се отбележи, че всички споменати
по-горе кораби се строятъ изключително въ рускитъ
корабостроителници. Наредъ, обаче, съ трескавиятъ
строежъ въ самата Русия, държавното управление
на мореплаването и полуавтономнитъ мореплава
телни предприятия закупватъ голъми количества
кораби И въ чужбина, каквито сега се намиратъ въ
изобилие, при това на извънредно износни условия.
Въ горниятъ строителенъ планъ не влизатъ сжщо
така и промишленитъ кораби (риболовни и др. п.),
каквито се строятъ въ всички краища на Русия въ
грамадни количества. Въ тоя планъ, естественно,
не влизатъ и множеството кораби, предназначени
за плаване по вжтрешнитъ водни пжтища.
Всичко това говори, че въ едно близко бждеще Русия ще има грамаденъ търговски флотъ,
който ще обслужва народното й стопанство, а при
нужда и отбраната на обширните Съветски земи.

г. с.

. . . . . .

Рисунка отъ Ял. Мутафовъ.

Д. Желяскова—Паспалева.
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обикновенно въ кжсо време биватъ нападнати отъ
потопенигв въ морската вода дървени сьоржжения, така наречения „морски червей". Тоя „червей"
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прояжда вжтрешностьта на дървото, въ което обра
зува безброй цилиндрични ходове. Такива дървета
се чупятъ много лесно: единъ доста дебелъ дървенъ
колъ, прояденъ отъ „червея" може да се счупи
даже и отъ едно дете—толкова е крехъкъ и трошливъ. При това отвънъ въ по-вечето случаи и не
личи, че дървото е съвсемъ разядено. Но когато
го разчупимъ, виждаме многобройните ходове на
„червея", които еж. разположени твърде нагъсто и
се пресичатъ въ всички възможни направления.—
Рибарьтъ често съ болка Ви разказва, че тия чер
веи ги има много, че те прояли всички колове на
некой талянъ и той внезапно се съборилъ. А и
лодката му — не) овото най-голямо богатство—не
била пощадена . . .
Не само рибарьтъ, но и мнозина, които еж
имали случай да видятъ така проядените дървета
биха се учудили много, като узнаятъ, че това не
е никакъвъ червей, а една малка мида, която носи
латинското название: Тегесю пгуаП$. Наистина на
пръвъ погледъ тази малка мида много лесно се
взема за червей, защото телото и е бвло, проз
рачно, покрито съ реснички и има червеоподебна
форма. Тая илюзия се усилва още по-вече отъ
белата червеобразно извита тръбица, въ КОЙТО се
намира животното; тя е образувана отъ варовито
вещество, което животното само отделя и съ което
тапицира своите ходове въ дървото. Онази часть
отъ телото на мидата, която е най-характерна за
тия животни — именно черупката, е съвършенно
слабо развита и човекъ требва внимателно да я
потърси къмъ предния край на нежното червеоб
разно гвло, за да може да я види. Тя е съставена
отъ две малки джгообразни плочки, които обвиватъ
предния край на тълото съ който край мидата
пробива дървото и образува въ него гладките,
евкашъ полирани цилиндрични ходове. Задниятъ
край на тялото е голъ и снабденъ съ две тънки
тръбици, които често се подаватъ извънъ дървото
и при внимателно наблюдение могатъ да се видятъ.
Когато човекъ разглежда нежното твло на
тази малка пакостна мида и пипа рудиментарната
му черупка, която се троши при най-леко притис
кане, става му странно, какъ това малко и слабо
животно може да пробие коравите дървета, отъ
които обикновенно се правятъ морските еждове и
съоржжения. Много наблюдения и изучвания еж
направени, много предположения еж изказани, но
все още не се знае точно, остава загадка начинътъ по който този пакостникъ работи . . . Едни
отъ изследователите считатъ, че мидата употребява
черупка си, колкото и рудиментарна да е тя, като
инструментъ за пробиване. Като подкрепа на това
твърдение се навежда факта, че повърхносгьта на
черупката е съставена отъ безброй невидими съ
просто око зжбчета. Но мускулите на малката
мида еж толкова слабо развити, че е съвсемъ не
вероятно да се очаква, че т е ще могатъ да поста
вяте въ усилено движение черупката или какъвто
Ив. Бояджиевъ.
йрхитектъ — художникъ.
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и да е другъ пробивенъ инструментъ. Това навежда
на мисьльта, че може би телото на мидата отделя
некакво вещество, което действува химически върху
дървото и го разяда. Големата гладкость и правилность на ходоветв обаче мъчно може да се обясни
по този начинъ, защото известно е, че дърветата
нематъ еднаква твърдость и устойчивость спрвмо
химичните агенти въ различните си пластове. Понежните места би требвало да се разяждате побързо и по-вече. Въ такъвъ случай ходовете на
мидата не биха могли да бждатъ така гладки, как
то еж въ действителности. Трето едно предполо
жение обяснява образуването на ходовете чрезъ
механичното действие на водния токъ, който се
предизвиква отъ движението на ресничките пок
риващи телото на мидата. Но и при този случай
различно твърдите части на дървото би требвало
да бждатъ издълбани не еднакво. • Съвършенната
гладкость на ходовете се явява значи като камъкъ
въ който се разбиватъ всички теории за химичния
или механиченъ начинъ на техното образуване и
въпросътъ: по кой пжть работи мидата-дървоядъ?
— си остава все още откритъ.
Вредата, която морскиятъ дървоедъ нанася
на съоржженията въ всички морета е безпорна.
При това не всекога количеството на тези вредни
животни е еднакво; при благоприятни за разви
тието на тази мида години щетите нанесени отъ
нея еж грамадни. Така презъ годините: 1731—1743
и 1850 • 1859 еж се развили несметни количества
отъ мидата — дървоядъ и именно презъ тези го
дини мегжщата холандска флота, тогава съ дървени
корпуси, е била почти унищожена отъ нея.
Родътъ Тегесю, отъ който еж известни около
20 вида е разпространенъ въ всички морето. Споредъ некои изследователи той е пренесенъ отъ
тропичните места. Фактъ е обаче, че той живве
отлично и се размножава извънредно бързо навсекжде. Видътъ Тегесю пауаПз, се среща въ всички
европейски морета. У насъ го има по целото край
брежие. Ларвитв на този видъ живеятъ свободно
въ водата, подвижни еж и именно поради това
всички попаднали въ морето дървета биватъ на
паднати отъ него.
Досега не е открито никакво евтино и сигур
но средство за запазване на дървото отъ тоя му
голвме неприятель. Най-ефикасното оте.всички до
сега познати средства е обкоЕаването на плава
телните еждове и съоржжения съ металическа
обвивка (обикновено отъ медь), но то е твърде
скжпо и неприложимо за малките лодки. За после
дните е по-удобно напояването на дървото съ
креозотни препарати. Португалците пъкъ обгарятъ
своите дървени еждове, така че т е се покривате
съ една кора отъ вжгленъ, която действува като
защитна обвивка. Тази манипулация обаче е твърде
опасна.
Варна, I. 1932 г.

Н. Желязкова-Паспалева.

КЪМЪ ЕГИПЕТЪ.

Варна 21. IV.—четвъртъкъ. Нощьта е звездна
и тиха Парахода бавно се оттегля и остава светлини и изпращачи. Предниятъ стожеръ е като грамаденъ кръсть, изрезанъ въ челото на небето. Въ
Тъмнината морето не се вижда. Само шума на въл-

нитв, равномеренъ и глухъ, определя началото на
безкрая. Обикновениятъ животъ въ мигъ се разпилява и заспалото презъ дълги дни съзнание се
пробужда отъ безпределностьта. Съ затворени очи
поемаме дълбоко освежителната чужда действител-
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ность. Душата ми е будна и трепти заедно съ зве
здите. На мостика е капитана и азъ. Небе и море
еж слъти. Кораба държи курсъ Цариградъ. Роднитъбрътове не се виждатъ. Окото не ги търси, но сякашъ чрезъ гЬхъ възторга е напредъ далече къмъ
чуждото.
Ето първата сутринь. Черното море е тъмно
синьо, свършва съ бели ивици предъ входа на
Босфора.
Двата фара, азиатски и европейски, даватъ
началото на фантастичния провлакъ. Крепости огъ
Л"вво и дъсно. Големи кули съ бойници, стени и
минало, забулено въ синята прозрачна коприна на
ранната сутринь. Слънцето бавно разкжева омагьо
саната мрежа и бледо розово се зачертаватъ стран
ни кжщи една надъ друга.
„Буюкъ-Дере"—началото ".далечно, предфадие
на Цариградъ. По европейската страна се ебтъга
шосе, по което бъта въ утрото автомобилъ. Кръстосватъ параходи, моторни лодки и ведно съ деня, се
съживява водата и става синя, сетне зелена съ бтзли
широки ленти. Опиянението е освежило цтзлата кар
тина. Подъ слънчеви1Ъ\|(лжчи настава праздникъ.
Босфора е гЬсенъ. Брътоветъ- еж назжбени,
капризно разграничени въ силуетната си линия.
Крепости, старинни високи кули, низко — широко
разпилени по крайбрежието стени.'Настоящето не
сжщесгвува. Една легенда, една унасяща приказка,
която се следи съ затаенъ дъхъ, за да дойде въз
торга, и ето Цириградъ.
Неделя.
Лодки еж наобиколили кораба. Като пияни се
клатятъ надъ разиграната вода. Викъ, свирки, ко
раби и бързо околно движение, удрятъ лудо въ
ушите. Лзъ съмъ вънъ отъ себе си.

Цариградъ — „Св. София"

„Султанъ Дхмедъ" и „Св. София" еж възпра
вили остри върхове и тежките имъ куполи мълча
ливо стоятъ подъ стражата на СПЯЩИГБ минарета.
Въ Д-БСНО и назадъ, срещу устието на Босфора, е
Скутари; въ Д-БСНО на Златния Рогъ—Галата и Пера,
а въ лъво—Стамбулъ.
Хилядите стожери на ветроходи и кораби,
джамии, кули, дворци и целия кипежъ на тритъ
града, глухо донесенъ по водата, еж въ хармониченъ ритъмъ съ морето.
Небето е синьо и чертае съ града линия, коя
то има бавно успокоителенъ темпъ. Слънцето е като
надвесенъ портокалъ надъ красивитъ градини на
Скутари. Дима отъ параходните кумини е тънкия
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вуалъ, презъ който се прозиратъ, като въ приказка,
разноцветни петна.
Великолепието на композицията е въ своята
недостижимость и вълшебство. Една лодка ме от
нася на бр^га. Следъ първиттз крачки азъ съмъ на
големия „Галата мостъ"—съединителния нервъ на
двата животг: Стамбулъ и Галата. Хората образуватъ потокъ. Автомобилите, единъ следъ други,
свирятъ, викатъ; трамваит-в дрънкатъ; стражарите
махатъ ржце. Подъ моста сноватъ параходи и вевки върви съ своя собственъ животъ. Ориенталската
картина е загубена—модни магазини, бирарии, ресто
ранти, елегантни дами и господа—всичко въ духа на
Европа, съ разликата само на единъ по-тъсно затворенъ кржгъ отъ навици.
.• .-'
Въ „ гюрюлтията " отъ хора и коли, азъ вървя пър
вите стжпки и презъ моста минавамъ въ Стамбулъ.
И отъ улица въ улица вървя безъ цель, за да вжив-Ья ориента и своиттз желания съ него. Улицитъ еж
т^сни, после ставатъ широки, криви, възкачватъ.се,
слизатъ и всъкжде народъ. Човъку се струва, че е
билъ другъ. Романтичниятъ ориентъ е изчезналъ
подъ натиска на нова култура.
*
* *
Слънцето залязва. Виолетовата боя е потопила
въ себе си ЦЕЛИЯ кипежъ, който се е разтопилъ
въ златото на Златния Рогъ. Куполитъ на джамиитъ
наново заспиватъ подъ стражата на своитъ мина
рета: Сливатъ се едно въ друго отдълнитъ очерта
ния на сградите. Изведнъжъ настава тишина. Една
картина, великолепна и съ много унасящъ чаръ, е
нарисувана предъ очитъч
.
Кораба е вдигналъ котва. Небето е вече опалово и блести върху водитт^ на Мряморно море.
Ние сме на пжть. Съ вечерния здрачъ очертанията
на Цариградъ се превръщатъ въ назжбена виоле
това лента. Една самотна, сънна варка, наведена въ
страни, минава въ паяжината на гладката повърхность. Тишина;а става все по-голъма и се разлива
отъ опаловото небе върху палубата на кораба, а
отъ тамъ въ душата. Ведно съ късния здрачъ нас
тава вечното хармонично.
Понедтзлникъ. Кулитъ на Дарданелитъ се пробуждатъ. Пробудено е и миналото. То е въ ВСЕКИ
камъкъ на разрушенигв крепести.кждето началото и
края еж завоевателни стремежи. Водата е тиха, сякашъ мъртва.
Много, дошли отъ далеко, съ викове и гърме
жи, еж останали тукъ мъртви, Ето гол%мигв бъли
обелиски въ сръдата на паркове, съ наредени въ
правилна редица кръстове французки, италиански,
английски и много други. Сега душитъ имъ еж звез
ди по небето, стихнали, бледо треперящи.
Минаваме Чанакъ-Кале. При бръга въ водитъ
стърчатъ остатъци отъ потопени французки бойни
кораби. Старитъ укрепления се мждрятъ съ своитъ
ржждясали орждия. Капитана на кораба разказва
що знае на тези мътта. Все битки, все погинали
хора.
Защо?
Това защо става още по настоятелно предъ
откриващия се хоризонтъ на Егейско море.
Колко широта и безкрайность....
Отворено море. Курсъ за островъ Самосъ. Ко
менданта на кораба е на мостиика. Той е старъ морякъ и плува вече 25 години. Очитъ му еж все на
предъ и загорълото мургаво лице прикрива много
приключения, въ дългитъ- скитания декь и нощь по
море. Лзъ обещавамъ да му направя портретъ. Той
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става неженъ: топла усмивка смънява суровия из- високи, лицата червентзятъ и веселие се е щедро
разъ и почва да ни разказва за минали далечни ра разлъло.
боти. Слушамъ съ внимание. Морето е винаги инте
Струва ми се, че въ единъ отъ тъхъ съмъ билъ
ресно, а хората, които се люшка гъ и борятъ съ и азъ. Единъ часъ, който трвбва бързо да се изнего, еж големи и недостигащи. Тъ .носятъ шири живЪе, защото времето върви, а самотата непод
ната на свъта въ себе си.
вижна чака на кея
Кораба потжва.въ идващата нощь. Напредъ
За менъ това сега не сжществува. Нашиятъ пжть
хоризонта е изчезналъ въ тъмнина. Машините еж е дълъгъ,а морето безкрайно и въчно.
въ пълна изправность. Винта птзни водата и я багри
Мудно се разтоварва стоката. Работниците не
съ тъменъ ултра-маринъ.
бързатъ. Коменданта подканя съ повишенъ гласъ
Лървиятъ, главния механикъ, и той е старъмо- за бърза работа, но никой не слуша. Отъ месеци не
рякъ, преплувалъ всички морета, плува и днесъ, е идвалъ корабъ и не искатъ скоро да пуснатъ да
вече 25 години. Едъръ мжжъ, съ бавно заклатенъ си отиде живота, изеднъжъ дошелъ.
вървежъ, той се разхожда по палубата. Шума на
Денят ь си отива. Прозрачна зеленина багри не
вълните, машинипз и собственния му пулсь еж едно. бето. Първата четвъртъ на луната и вечерницата еж
Щомъ маши.нитъ еж въ редъ и живота му е въ виснали падъ заспиващите кжщи. Гоститъ си отиредъ. Облегнат ъ на нъкое перило той гледа далечъ ватъ. Благодарятъ. Молятъ да слъземъ на кея следъ
по хоризонтитъ- и лицето му е свежо, засмъно, при вечеря.
ветливо и пълно съ доброта.
Тиха, топла вечерь се разлива като омайна
Вториятъ помощникъ на коменданта е единъ отъ ласка. Тъмнината освежава следъ топлия день. Звез
петимата, които се спасиха при потжването на пара дите блъстятъ въ прозрачния ултрамаринъ. Да бждешъ на кораба и да се приготвяшъ въ официални
хода „Варна".
Младъ, пъленъ съ животъ, облечен ь въ бтзло, дрехи е незнайно удоволствие. Златнитъ копчета и
той е цълъ избликъ на копнеющъ животъ . и мла- нашивки СВБТЯТЪ върху тъмния мундиръ. Балите
дость. Гледамъ често него и морето—ТБ се усмихватъ панталони еж старателно изгладени, фуражката на
заедно. Дали нъкога пакъ ще си изпитатъ силите?... криво. Стоишъ предъ огледалото съ наслаждение.
Пжтешедствия, пиратство, море, бури, тихи нощи и
Островъ Самосъ. Градъ Тигани.
Пристигаме сутринь. Залива е малъкъ, пустъ, гра всички чути и четени приключения еж минали сякашъ
да е пъленъ съ слънце и романтично сгушенъ сръдъ въ ДНИТ-Б ти и следъ дългия пжть стжпвашъ на зе
дървета и тъмни кипараси. Острова е гръцки. Ви мя съ копнежъ за нежна жена и сладки минути.
Слизамъ въ лодката съ внимание да не се изсоки ГБ възвишения еж пусти и голи. Една голъма
крепость съ четвъртити кули и стара бъла черква, цапамъ. Панталоните се изправятъ да не се смачзаградена съ кипариси, пазятъ и бдятъ надъ бед- катъ. На кея ни чакатъ изконтени дами и господа,
задъ тъхъ дечурлига, работници, хамали. Сякашъ е
нитъ хорица далечъ отъ свъта и живота.
праздникъ.
Дърветата еж тъмни, сгушени подъ бледитъ'
лампи. Ние стоимъ на открито предъ малки кафе
нета. Разхладителната лимонада ободрява, а едно
тжжно танго кани на танцъ. Почва трепета въ ду
шите на наскучалитв хора.
ОчитЬ еж притворени. Плочника е паркетъ,
небето — поетичния плафонъ на фантастична запа,
грамофона и шума на морето — оркестъръ, а лампенитъ свътливи петна — разпилънитъ мечти, които
сега викать.
Дамитъ танцуватъ. Треперятъ въ ржцетъ на
капиганитъ. Тъ искатъ да изживъятъ въ нъколко
часа онова, което не еж могли да сторятъ въ ДЪЛ
ГИТЕ самотни дни.

Островъ Самосъ — Черквата въ гр. Тигани.

Парахода хвърля котва срЬдъ залива Малки
бЪли лодки бързатъ къмънего. По стълбата бьрзо се
качватъ дрипави работници и съ голЬмъ интересъ
разглеждатъ кораба и екипажа. Коменданта ги под
каня да разтоварватъ, защото бързаме да продължимъ пжтя си. На кея е оживъно. Всички гледатъ
къмъ кораба. Голъма моторна лодка ни донася гос
ти. Търговци съ женитъ си - е л и т а на малкото град
че. Една Н-БМКИНЯ, женена тукъ, е въ есобенъ трепетъ, тя живтзе въ пълна скука и самота сръдъ мо
рето, вече години.
.».,,„„
/V параходи идватъ много р^дко и всеки дошелъ е като роденъ. Лицето и сияе.
Събудени отъ сънь, гостите трупатъ бутилка
следъ бутилка на масата, гласовете имъ ставатъ по

А небето е тихо, тъй тихо. Времето е спръло
и ззездитъ тргптятъ надъ всички насъ, забравени
въ опиянение.
Новь день на островъ Самосъ. Съ автемобилъ
минавамъ пжтя край морето, който се изкачва все
по-високо, сетне възвива подъ правъ жгълъ, слиза
въ тъсна долина, пакъ качва изве^нъжъ и надвисва
надъ града „Вати".
Това е главниятъ градъ на островъ Самосъ. Въ
полуджга, построенъ на самия дълбоко връзанъ
заливъ. Той е въ дълбочина и сякашъ край езеро.
Хоризонта е затворенъ отъ бавно спущащитъ се
бръгове.
„Вати" — значи дълбоко.
Кжщитъ еж бъли, трептятъ въ изобилното
слънце. Жителитъ еж изключително гърци. Два
пжти въ нед%лята идва параходъ отъ Лтина; носи
поща, новини и малко животъ.
Пусто.
При самото море еж кафенетата. Тукъ е раз-
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винната Света Богородица, долетъла до пещерата
Св. Илия. Единъ калугеръ ни отвежда презъ голъ
мата порта въ черквата. Нъколко - монахини еж ко
леничили на пъстрата мозайка и навели чела до
коленете си. Единъ слънчевъ лжчъ, обагренъ презъ
виолетовото стъкло на купола, пода предъ краката
на Света Богородица, а тя е въ розова коприна
заедно съ младенеца подъ тъмно червенъ балдахинъ, невинна и царствена, предъ чийто тронъ всеки
коленичи и целува края на бронзовия й кракъ. Тукъ
живъятъ провинените калугери отъ цълото католиче
ско монашество. При хубаво море, подъ лжчезарния
образъ на Света Богородица, който разнежва човъшката душа, се укротяватъ и изкупватъ гръшкитъ си светитъ братя. До този монаст» ръ има другъ
— женски. И казватъ, че двата се съединява 1Ъ съ
единъ скритъ подземенъ входъ.
Огь височината на „Кармелъ," погледа бъга по
далечните ширини, а Хайфа е легнала подъ краката.
Англичаниттз въздигатъ търговски и благоустройственно града. Големи здания въ модернизи
рана арабска архитектура говорятъ за положените
старания и бързия напредъкъ. Сега тамъ правятъ
голъмо пристанище. Арабитъ еж едри, хубави хора,
съ високи рамене и стегнати въ кръста. Много доб
рота и сърдечность е изписана на лицата имъ. Тъ
се усмихватъ добродушно, зжбятъ се на евреитъ,
но заедно, подъ контролата на англичанитъ, жи
въятъ въ привидно съгласие.
*
*
*
Котвата е вдигната. Съ пъленъ ходъ напредъ
кораба плува къмъ Александрия. Нощьта идва бързо.
Островъ Самосъ— градъ Вати.
Сввтва луната. Морето е развълнувано. ЛюшканиеНищо не бърза. Морето е въчно. Азъ съ него. то е приятно, а като се засили, губишъ равно
„Самосъ", никой не може да ми каже какво весие и мозъка се разклаща.
Тъй започва морската болесть.
значи — вероятно самота.
Новъ день. Безкрайно синьо море и близки хо
Започва нощь. Луната е виснала заедно съ
вечерницата на прозрачното зелено небе. Кораба ризонти. Два делфина се гонятъ успоредно съ нашия
излиза отъ залива и хвърля котва на открито море. ходъ., Хвърчящи риби, посребрени отъ слънцето,
Тръбва да превали нощьта. На пжтя има много чертаятъ свътли линии надъ вълнообразната вода.
Нашата птичка я нъма.
дребни острови, които се минаватъ сигурно само при
Всеки на кораба почива.' Никой не снове. Съсаътлина.
кашъ съмъ самъ. Моята ленность се връща. Лежа
*
* *
на стола, приспиванъ отъ равномерния глухъ шумъ
Пжтуваме два дни и две нощи. Курсъ Хайфа. на машините.
Пъленъ ходъ напредъ. Морето е тихо, бледо си
Дали сега е началото на моя животъ? Струва
ньо. Коменданта е въ пълна униформа. Кротко и ми се, че неговата входна врата се отваря за пръвъ
мълчаливо ми позира. Голъмата му фигура се чер пжть и плахо спирамъ на прага.
тае на свътлото небе и отъ тамъ на моето плавно.
Боитъ се менятъ една следъ друга — ту небе
Кораба е унесенъ въ далечината. Нъкой свири кон то стане прозрачно, ту морето. А при сверчерявацерта на Скрабинъ. Унесенъ, слагамъ боитъ и заедно нето С1у „ената гама изчезва и нападатъ топли ро
съ капитана се радваме, че портрета става хубавъ. зови бои, които предъ заспиващия день разбуждатъ
Една малка птичка е кацнала на стожерното човешката душа. И пакъ луната изкача. Възлиза
вжже. И тя пжтува съ насъ -- литне, заобиколи бавно къмъ височината на небето и все по-вече се
кораба и пакъ кацне.
приближава нейния пжть до насъ.
*
*
Хаифа. — Това е пъстъръ килимъ- отъ разно
*
*
цветни екзотични багри, пропити съ слънце. Тесни
Александрия — царицата на Египетъ. Града
улици. Мълчалива строга фигура на английски по е на широка площь край морето, съ хубавъ евро
лицай. Тъмно кървави фесове, жълти дълги дрехи. пейски кварталъ и мръсенъ арабски. Много богат
Просеци. Мръсотия. Бъли варосани кжщи. Ослепи ство и много бедность Две крайности. Слушахъ да
телни светлинни петна Автомобили и файтони, които казватъ, че има търговци, чиито дневенъ приходъ
молятъ да се качишъ.
е 1,000 английски лири (7ОО.ООО л.), но има араби,
Азъ съмъ вънъ отъ себе си. Вървя отъ улица които еж безъ дреха. Тв спятъ по улицата край
въ улица, подире ми търчитъ деца и просеци. Единъ
автомобилъ ме отнася по асфалтенъ пжть за мона- малки градинки, около паметници, но за това, може-би, тъхната утринна молитва, извършена на скжсастира „Кармелъ".
ния чувалъ, е много по-сърдечна, съ надежда за
На високъ, вдаденъ въ морето носъ, той е новъ, по-лекъ день. Града е търговски и се владее
построенъ въ италиянски ренесансъ, кждето е не отъ гърци. Те еж почти половината жители и соб
ственици почти на всички магазини. Животътъ е
ходката, показа и всичкото движение. Самоската
мастика била прочута. Пия и унесено заживявамъ съ
скуката на този градъ. Една висока дама, цъла въ
черно, минава бавно съ много самочувствие. Единъ
господинъ отъ моята маса ми казва, че това е кра
савицата на острова. Предлагана била за „Мисъ
Гърция".
Отмина. И срещу пълното слънце и светлина,
въ своята черна дреха, тя е по-висока и монумен
тална.
Една ленность въ мисъльта е залегнала. УСБщамъ много приятность и, като че ли никога нищо
1тее било, освенъ тъзи часове и идващите, които
ИК, може би, неизброими. Не зная кой день е днесь.
Това е ръдко удоволствие.
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въ кипежъ и бързия му пулсъ завлича. Деня е
пъленъ съ слънце, вечерьта — съ изобилна осле
пителна светлина. Свечеряването е наситено съ
много оранжъ, въ който тъмно се чертаятъ високи
т е палми на голвмитв паркове.
Разходката става приятна. Хлада отъ морето и
прекрасните тъмни очи на арабкигк завличатъ по
дългата променада, край която еж морските казина,
накацали, като морски чайки, едно до друго.
Вь „Белла Виста" спирамъ за чаша бира и
почивка.. Една изненада. В ь оркестъра свири Недвлка Симеонова. Тя е вь черна дреха. Бледо лице.
Изведнъжъ радостьта ми изчезва. Забравямъ чуж
дите и следя движението на нейния лжкъ. Отъ големите концертни зали, аплодисменти и цветя, тя
свири сега фокстроти и танго съ затворени очи.
Кжде еж останали нейните мечти?
Бирата ми е недопита. Язь купувамъ рози и
отивамъ на естрада!а, свалямъ шапка и й ги поднасямъ. Тя е трогната, тжжно ме гледа. Сетне орке
стъра засвирва китка отъ български пъхни.
Късно въ нощьта азь се завличамъ къмъ жи
вия музей. Това е пазаря на жените. И тъй както
на сергии се продаватъ тантели, басми предь очитв
на всички, така тамъ се продаватъ жените. И отъ
млади деца до много стари баби, седатъ предъ вра
тата на дългата редица бараки, въ които е събрана
всичката мизерия и мръсотия на човъчеството. Тамъ
уличките между бараките еж тесни, напълнени съ
много черни, дрипави, високи араби, които викатъ,
махатъ съ ржце и ертздъ ц-влата тази „гюрултия" ед
но само, мълчаливо до нвкои жгълъ, притулено въ
тъмнината, стой чистото избръснато лице на равнодушенъ английски полицай.
Името е много подходящо—живъ музей, или по
право—музей на живи човешки лица. Него го посещаватъ всички, които идват ь въ Александрия. Мнсго англичанки и американки считатъ, че това е найинтересното, най забавното и за това много на чес
то се срещатъ групи отъ дълги сухи, почти мжжки
жени, любувайки се съ очарование на този вакхански мръсенъ животъ.
Първото ми чувство е отвращение и съ та
кова напуснахъ твзи улици.
Пжтя къмъ пристанището е пустъ; едва предъ
неговата порта виждамъ постови стрежарь, кой.о
усмихнатъ ме моли за цигара. Корабите дремятъ,
луната е оранжева, много близко, клюмнала на стра
на и стжпила на палубата на нашия корабъ. Може
би и тя, като мене, има сжщо чувство на отвращение
и нвма желанието да се изкачи по-високо, за да
светне тамъ, кждето не може да се освети.
*
На другия день пжтувамъ за Кайро. Влака съ
стремителна бързина бега изъ пустинята. Ярабите
еж мръсни и за това целия влакъ мирише. Горещи
ната е почти непоносима. Ситния песъкъ, като прахъ,
образува облакъ задъ влака. Минаватъ и оставатъ
задъ него малки селца, чийто видъ е все тъй дрипавъ. Едно странно чувство: следъ богатата и. гран
диозна архитектура на некоггшните египтяни, днесъ
народа живее въ нтзкакви кжщи, направени отъ
пръсть и вместо прозорци—скжсани парцали.
Кайро. Нова условность. Само бронзовите
лица на хората и тъмно червените фесове те каратъ да чувствашъ, че тази условность не е твоята.
Предъ гарата изведнъжъ широкъ площадъ, високи
здания, много елегантни дами и господа, автомобили,
трамваи и бързия пулсъ на живота на улицата, да

ва европейски характеръ на града. И тукъ сжщо
две крайности, богати и много бедни. Първото
нещо, което се налага е отегчителната просия на
арабите. Те познаватъ веднага чужденеца и тичатъ
нахално следъ него, като вадятъ отъ робата си и
ви поднасятъ разни дреболии: пръстени, мумийки,
малки глинени божества и други.
*
* *
Следъ настаняването на хотелъ правя първата
обиколка изъ града. Отъ европейската часть минавамъ въ арабската, кждето гъмжи отъ хора и ви
кове. Пжтя ми води къмъ Цитаделат?, кждето въ

Кайро — Цитадела.

големите укрепления еж скрити английските войски
и на най-високата кула се разввва английско знаме.
Въ двора на'; крепостьта е джамията на Мохамедъ
Яли. Задъ '"нея е кладенеца на Иосифъ, а отъ
тамъ е погледа къмъ пустинятя.
Язъ се сепвамъ — ето насреща пирамидите.

Кайро — Основата на Хиопсовата пирамида.

И следъ бързия темпъ на пжтуването, на виденото предъ новоотключената врата на моя животъ,
стоятъ те — пирамидите, които еж или края на за
майването и невероятното, или началото на истината.
И все пакъ това е истина. Оранжевото свечеряване
допира съ далечината на пустинята въ виолетова
боя. Пирамидитъ еж забулени отъ много прозрачность и свързватъ далечното минало, съ камъка, на
който е моя кракъ. Спомвамь за Наполеонъ, който
победи желанията и съ единъ свой стремежъ дойде
предъ основата на големите чудеса,
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Победи. Отъ тогава, презъ многото дни и го
дини, човешкия умъ разгада и разнищи всички неясности, унищожи далечнит-Б разстояния, втълпи но
ви чудеса и днесъ стоишъ спокойно, имайки удо
волствието само, че и ти си видълъ далечнит-Б го
дини

^а:
Кайро — Втората пирамида при Гизе.
#
* *

Деньтъ загасва. Умората и горещината те влачатъ къмъ чисто, прохладно бельо. Наново заключ
вашъ кржга на твойто лично азь и навлизашъ въ
своитъ дребни нужди и желания. Нека пирамидите
спятъ съ своята пустиня. Нека величието остане при
ГБХЪ. Единъ студенъ душъ ме ободрява и отново
се чувствамъ азъ, владетъчпь на всичко мое.
На сутриньта, още твърде рано, единъ автомобилъ ме носи по асфалтното шосе край единъ отъ
каналитъ' на Нилъ, сръдь високи грациозни палми,
обкичени съ плодородието на фурмигв.
Мемфись, сетне Саккара. Гробницата на „Ти"и подъ редъ, отъ 19 та пирамида до първата на Гизе.
Е, най сетне при нея.. Тя е най-голямата, 146
метра, чийто връхъ минава презъ меридиана, а жглигЬ на основитъ- сочатъ къмъ астрономическите по
ложения. До нея е сфинкса, издълбанъ до петитъ;
доста разрушенъ отъ времето. И заедно съ многото
и разни хора, азъ сгоя предъ него малъкъ, за да
се чудя, както всички, на това, коею той е мислилъ

Кайро — Свинксътъ при Гизе.

да каже
.лили, че
днешния
че то е
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и не е казалъ. Нъкога египтяните еж мисвремето се бой само отъ пирамидите, но
день отменява тази твхна мисъль и казва,
по-силно отъ гЪхъ. Следитъ- отъ това

личатъ по разпадалите камъни, които сега грижливо
се поддържатъ отъ СЖЩИТ-Б Т-БЗИ, които еж мис
лили друго. ТБЗИ грижи еж по-скоро на Ц-БЛОТО чо
вечество, за да имъ напомня невиннитъ чудеса на
миналитъ въкове. Защото сжщитъ тъ, днесъ могатъ
съ замаха на една едничка своя мисъль да го унищожатъ, както могатъ да затриятъ дори спомена за
сжществуването на единъ народъ. И за това силно
се налага мйсъльта, защо този народъ — египтяни
те, които еж дали толкова свътлина и култура на
идващитъ следъ тъхъ народи, защо, когато днеш
ния модеренъ и самостоятеленъ тъхенъ животъ,
който сами управляватъ съ замаха на цивилизацията,
които отъ калния, носящъ тиня Нилъ, еж направили
бистра, кристална вода за пиене, еж днесъ подъ
владението на други? — Отговора идва бързо.
Бронзовит-в имъ лица еж красиви, добродушни
и малките имъ чела издаватъ една невинна тжпость,
загубили чувство и самосъзнание за личность. Лип
сата на енергия е ясно отбелязана въ тъхната усмивка.
*
* *
Музея на Кайро е единъ отъ най-големите и
богати. Тамъ еж събрани всички египетски архи
тектурни и художественни дела, ц-кпия имъ фантастиченъ гений, който е достигналъ до невероятни
размъри, екзотика и изящность. Следъ дългите изр~»-е"
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Кайро — Третята пирамида при Гизе.

морителни зали, пълни съ камъни - разпиляни ос
татъци отъ твхното минало, широка стълба води
къмъ залата на Тутанкаменъ. Една табела казва, че
само 24 души въ единъ моментъ могатъ да бждатъ
въ нея. Тамъ пазятъ 12 души полицаи.
Това е гланца на всичко въ целия музей. Тол
кова много злато, събрано заедно.а зъ не съмъ виждалъ. Тукъ е саркофага, мумията, бюста, различни
маски, огърлици, пръстени, гривни на Тутанкаменъ,
всички отъ злато и скжпи камъни. Предметите лежатъ на кристално огледало и блъхъка на златото
се пречупва въ странни спектри, които замайватъ
и погледа, и мйсъльта.
Тутанкаменъ е умрвлъ младъ. И може би за
това, че не е могълъ да изживее блъсъка и злат
ните величия за живота, отреденъ за фараоните, т е
еж позлатили смъртния му одъръ, за да може въ
другия миръ да живъе съ него.
Лзъ чувствамъ, че уморената ми мисъль се позлатява, че всичко, видено отъ менъ до днесъ, става
нищо и отъ тукъ е началото.
Злато. Сега за пръвъ пжть ус-вщамъ и започвамъ да разбирамъ неговото обаяние. И въ бързъ
мигъ.се уяснява за мене оправдателната причина
на много престжпления и завоевания.

Год. IX. Брой 4.

Морски Сговоръ

Колената ми треперятъ. Умората е стигнала
дори до малките пръсти на краката ми и съ загу
бена мисъль, съ пълно чувство на нищо, се спущамъ
по стълбата надолу за изхода. Слънцето пакъ свъти.

Менфисъ — Свинксътъ.

Неговата засмЪность наново ме връща, изпъжда замъгляванието и предстоящия животъ ми се усмихва,
но не мога да направя една крачка. Блъсъка на зла
тото ме дърпа назадъ и пакъ, влачейки се, бързамъ за Тутанкаменъ да го видя още еднажъ.
*
Тукъ има и хубави * градини,
богатъ зоологи
*
чески паркъ, може-би и още много интересни нъща,
но азъ нтзмамъ желание за нищо. Влече ме морето,
което/е безпределно, което е втзчно, мощно и предъ
което;<всички човъшки сжщества еж нищо — зна
чи равни.

Терасовидната пирамида при Сакара.
Кап.-лейтенанть М. Валентинеръ *)
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Влака пакъ стремително бъта въ пустинята.
Сега минаваме по другъ пжть, който отива перпен
дикулярно, презъ Кантара, на Суецския каналъ. Вла
ка е бързъ и за това малкигв гари се нижатъ раз
кривени една следъ друга, колелетата скачатъ при
заключените стрелки и гони канала. Въ Кантара еж
английските компактни, въоржжени маси, които
бдятъ надъ Египетъ. Бронирани автомобили, танко
ве, орждия и много казарми.
Суецския каналъ. Влака завива изведнъжъ на
90° при Измаили и тръгва успоредно съ канала.
Тукъ е събрана въ едно техническата мисъль на човъка. Морския каналъ, който свързва Сръдиземно
море съ Индийския океанъ, до него ръченъ каналъ,
асфалтирано шосе, жел-Ьзопжтна линия и-отгоре —
въздушенъ пжть.
Поргъ-Сайдъ. Влака навлиза въ широкия заливъ — началото на канала. Стотици кораби чакатъ
своя редъ, почиващи на своитъ котви. Изеднажъ
виждамъ български флагъ. Чувството, че се връщамъ дома ме завлича и радостьта ми е голяма.
' На гарата ме чакатъ капитаните, които ме сръщатъ,
като свой и бързатъ да ме заведатъ на нашия корабъ — у насъ, кждето е приготвена хубава вечеря.
Следъ Кайро и пжтя, Портъ-Сайдъ е за мене
дълго желаното. Много просторъ и- всичко съгра
дено, съкашъ временно. Минаващите отъ единия
край на земята за другия, по пжтя за Индийския
океанъ, постоятъ, починатъ, повеселятъ се и пакъ
тръгватъ.
Чисти широки улици, широки тротоари, на кои
то еж на открито всички барове и удоволствия. Спо
койно и бавно се движи встзки дешълъ отъ далеко.
Всички еж изморени и стоятъ удобно потънали въ
плетени столове предъ чаша студена бира.
Въ моряшка униформа, крача край елегантни
магазини. Испански шалове, бижута, мамятъ очитъч
Продавачите викатъ, канятъ за покупка на всички
езици.
*
При тихата вечерна,* прохлада
пия бирата си на
*
терасата въ морското казино. Свътятъ разноцветни
светлини, — свътятъ фарове, свътятъ прожектори,
свети цтзлото пристанище и надъ фееричната осле
пителна светлина стои пълната луна надъ всичко и
залива съ среброто си успокоеното море. Велико
лепната обстановка, прекрасните жени, тангото и
отмората ме връщатъ дни назадъ, тогава когато
съмъ билъ младъ и за такива нощи мечталъ. И ето
разни танцьорки върху огледалната мозайка се,отражаватъ заедно съ танцитъ* си. Тихо е и на ду
шата. Ленностьта се разлива надъ цтзлия ми жи
вотъ и всичко е безгранично. Сега, когато съмъ самъ,
имамъ само едно — морето.
Нрхитектъ—художникъ: Ив. Б о я д ж и е в ъ

съ подводникъ „и — зи

Азъ получихъ запов-Ьдь да ^ледвамъ задъ кръстосвача „Лугсбургъ". Лдмиралъ Берингъ ми извика
чрезъ говорителната тржба: „Азъ сега ще атакувамъ два руски броненосни кръстосвача, които изпълняватъ стражна служба и ще се старая да водя

боя така, че да Ви дамъ възможность и Вие да ги
атакувате".
Ние вървехме цътгь часъ, държейки курсъ на
изтокъ. На кръстосвача „Аугсбургь" имъ се стру
вало, че скоростьта на моя подводникъ е много мал-

*) Капитанъ-лейтенантъ М. Валентинеръ е единъ отъ
най-добрнтЪ командири на германскитъ подводници. Презъ
време на свътовната война той е потопилъ 420,000 тона
съглашенски търговски кораби. Съгласно Версаилския договоръ, СИЛИТ-Б отъ Съглашението искаха да имъ бжде предаденъ, за да бжде даденъ подъ еждъ. Подводника „С1—3"

е единъ отъ най-старигв, най-малкитъ и най-негодни гер
мански подводници. Този разказъ е преведенъ отъ кни
гата на капитанъ-лейтенантъ Валентинеръ — „01е Зспгескеп
с)ег Мееге" и отпечатанъ на руски езикъ въ задгранично
то руско военно-морско списание „Часовой" № 71 (Парижъ, 1 януарий 193? г.), отъ кждето е направенъ българ
ския преводъ.

Страница 22.

Морски Сговоръ

ка. „Това е скандалъ. Защо не можете да пжтувате съ по-голЪма скорость? Каква некадърность!"—
ми извика пакъ адмирала. Кръстосвача „Аугсбургъ"
даде пъленъ ходъ и скоро неговия силуетъ се обър
на на една точка въ хоризонта. Неочаквано азъ забелязахъ отъ д-всната ни страна силуетитъ на два
кораба. Както узнахъ по-късно, това бъха руските
кръстосвачи „Баянъ" и „Палада". Ние се потопих
ме за да не ни забележатъ и се насочихме въ пър
вата си атака срещу руските кръстосвачи. Презъ
морегледа (перископа) се виждаше какъ «Аугсбургъ"
заедно съ два торпедоносеца съ пъленъ ходъ се
приближаваха къмъ насъ, стараейки се да увлекатъ
следъ себе си руските кораби. Предъ носоветъ на
корабитъ се виждаха грамадни бъли буруни, а чер^
ниятъ имъ като сажди димъ падаше низко върху
спокойното море. Силуета на „Аугсбургъ", увелича
вайки се все по-вече и по-вече, профуча като стрела
между моя подводникъ и руските кораби. Но какво
прави едина отъ торпедоносците? Той лети точно
върху моя морегледъ. Разсипаната отъ него вода
се разпръсква и облива мостчето му. Ясно виждамъ
какъ неговиятъ командиръ се е обърналъ съ дале
когледа въ ржце къмъ русите. Забравилъ ли е той
„С1 — 3"? Боже мой. Той е лудъ! Десеть метра....
петь... Като стрела и той профуча на два метра отъ
морегледа.
Руските кораби сжщо не губъха времето си.
Т-в откриха огънь по „Аугсбургъ". На сто метра
предъ мене се пръсна единъ снарядъ въ морето и
повдигна единъ грамаденъ гейзеръ до небето. Вто
ри, трети, четвърти... Взривовете имъ, които подъ
водата удесетворяватъ силата си, разтърсватъ моя
подводникъ.
Адъ...
Подводника се разклати...
Втори пжть, трети пжть...
Настоящъ адъ...
Т"взи ужасни блъскания хвърляха обслугата отъ
една преграда къмъ друга, а понъкога и върху ма
шините... Нъколко отъ т-вхъ бвха наранени. Тъ,
обаче, не знаеха въ какво се състои работата и имъ
се струваше, че смърьта ги дебне вече. А въ сжщность, боя още не бъше започналъ. Рускигв кръс
тосвачи бъха дали нъколко изстрели по „Аугсбургъ"
и съ тъхъ щъха да ни потопятъ.
Поглеждамъ къмъ „Аугсбургъ". Както се по
лага въ такъвъ случай, върху неговитъ- стожери се
развъватъ по вътъра бойнитъ знамена. Нъмамъ по
вече,време за да наблюдавамъ, какъ той стреля изъ
всичките си орждия. И руситв въ това отношение
се надпреварватъ. Каква чудна картина — море съ
стотици високи фонтани; кораби, обвити въ барутенъ
димъ; пара, огънь и все нови и нови фонтани.
Изглежда, че руситъ- искатъ да завържатъ бой
съ „Аугсбургъ" на успоредни курсове. Азъ требва
да дамъ пъленъ ходъ за да не ги изпустна. В-втърътъ се усилва. Ахъ, колко дълго време тръбва да
пжтувамъ съ моитъ слаби електромотори, за да бжда въ състояние да изстрелямъ торпедитъ си.
Ний се приближаваме все по-вече и повече.
Торпедитъ еж готови. До рускитъ кръстосвачи нъма повече отъ 2,000 метра. Нещастие! Изморенитъ
кърмчии при хоризонталнитъ кърмила (на старитъ
германски подводници тъ действуваха съ ржчна си
ла и изискваха усиленъ трудъ) пропустнаха момен
та — подводника се показа върху повърхностьта на
морето! За торпедиране бъше още рано. Обаче ако
руситъ биха ни видели отъ това разстояние сигур
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но веднага биха ни потопили. Азъ вече бвхъ забелязалъ, 42 руситъ стрелятъ отлично и че „Аугсбургъ*
можа да избьгне тъхнитъ снаряди само благода
рение на това, че постоянно изм"Бняваше курса и
скоростьта си, съ което имъ пръчеше да се пристрглятъ.
Ето ни пакъ на Дълбочина 20 метра; опастьностьта Мина. МеханиКътъ Хладнокръвно ми рапортува> че акумуляторнитъ батареи на подводника еж
вече разредени.
„Приятно съобщение*', което механиците умъятъ
Да приподнесатъ въ най-трудниятъ моментъ; Колко
Добре беше започната операцията и какъвъ печаленъ край. Адмиралъ Берингъ въ продължение на
повече отъ два часа; намирайки се на кръстосвача
„Аугсбургь", се излагаше на голвма опаснЬсть
приемайки боя съ двата бронирани кръстосвача, а
ние . . . ; Азъ ни за моментъ не се съмнявахъ, че
офицерите отъ „Аугсбургъ" — тъ съвсемъ нищо
не разбираха отъ подводното дъло — ще стоварятъ всичката вина върху моя гръбъ
Но, раз
бирате ли вие, какво значи да имате въ ржцет"Б си
негодно или недостатъчно оржжие и . . . . Вие, критицитв, стояли ли сте н в к о т обезоржжени предъ
лицето на неприятеля? Е добре, значи и Вие раз
бирате . . . . Съ малко думи казано, не можеше и
дума да става да атакувамъ руситъ съ торпеда —
тръбваше ние по нвкакъвъ начинъ да се спасимъ.
Движейки се едвамъ-едвамъ съ последните ос
татъци отъ електрическата енергия „11— 3" се на
сочи къмъ бр^га. Азъ предполагахъ, че следъ единъ
часъ рускит-в кръстосвачи ще си отидатъ и че ще
можемъ следъ това да се издигнемъ на повърх
ностьта на морето. Измина се единъ часъ, даже и
по-вече. Внимателно се повдигнахъ. Дяволъ да ги
вземе! Азъ ги виждамъ при захождането на слън
цето на не по-вече отъ 1600 метра отъ моя под
водникъ.
— Ако ние въ скоро време не усп-вемъ съ ос
таналия електрически токъ да пустнемъ въ ходъ
НЗШИГБ дизелъ-мотори, ми заявява моятъ механикъ,
ние ще спремъ съвършенно на едно мъхто и нъма
да можемъ да се движимъ нито подъ водата, нито
надъ водата.
Азъ се удивлявамъ на хладнокръвието на моятъ
помощникъ. Той държи въ ржцетъ си нъкакъвъ
дебелъ албумъ съ рисунки, нъщо чете на събра
ните на купъ около него моряци и всички се смъятъ
до сълзи. ОстаналитЪ, които бъха дежурни, стоеха
на своитъ мвста и очакваха моята команда.
Часьтъ е вече 21. По-вече не можемъ да стоимъ
подъ водата. Тръбва да се повдигнемъ на повърх
ностьта, за да пустнемъ въ ходъ дизелъ-моторитъ.
Ние сме много близко до бръта, на чийто фонъ под
водника мжчно се забелязва. Рускитъ кръстосвачи
еж много близко до насъ. Съ моятъ далекогледъ
азъ виждамъ много добре всичко, което се върши
на тъхнитъ палуби. Очаквамъ всъки моментъ да ни
забележатъ. Не стига това, но и нашитъ дизелъ-мо
тори при пущането имъ въ ходъ издаватъ невъобразимъ шумъ и изпущатъ черни кълба димъ.
Този моментъ беше действително много неприятенъ. Помня, че даже моятъ помощникъ бъше
станалъ бълъ като тебеширъ. Той не изпущаше
отъ очитъ си рускитв кръстосвачи и все му се
струваше, че тамъ еж били вече бойна тревога и
че орждията имъ се насочватъ къмъ насъ. Тсй вече
командуваше: „Внимание . . . внимание . . . внима
ние . . ." Но, Слава богу, командата „залпъ" не
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чухме. Произлезе чудо — русите не ни видеха. Ние
Този неочакванъ приемъ ме раздразни много и
бавно се отдалечаваме отъ гЪхъ, скривайки се въ азъ отговорихъ много сухо!
тъмнината. Никога до сега нашите дизелъ-мотори не
— Ваше Кралско Височество, „(Л—3" прили
беха пуснати въ ходъ тъй леко и почти безъ димъ, ча на старъ конь, можете да й давате колкото ис
както въ този случай прздъ лицето на неприятеля... кате захарь, това все пакъ нтма да я накара да
Следъ моята първа операция ми заповъдаха да лети въ галопъ...."
замина направо за Килъ за да преустроя подводника
Принца ме погледна съ враждебни очи. Струва
си. Независимо отъ слабите му акумулятори, въпръ- ми се, че моя отговоръ не му се хареса. Той не ка
ки незначителните му размъри, той не можеше да за нито дума по-вече, а само съ единъ повелителенъ
жесть на дългия си тънъкъ пръсть ми показа
се потопи за по малко отъ 5 минути.
вратата на кабинета си...
Дзь се явихъ по служба на командующия Бал
Минаха се години и азъ се отличихъ. Сега азъ
тийския флотъ, принцъ Хенрихъ. За да се изразя признавамъ откровенно, че тогава почти не съзнапо-меко ще кажа, че този приемъ не бъше много вахъ, че съмъ действувалъ посредствено. Следъ
радостенъ. Той, безъ да иска да чуе моите обясне този мой неусптхъ, въпреки всичко, въпръки нения, започна да вика и гъй силно да удря съ юм годностьта на подводника „(Л—3", азъ поискахъ да
рука си по писалищната маса, че едвамъ не разлъ отида отново въ атака. Надтвзхъ се, че все пакъ
мастилницата.
може да ми се удаде случай ла потопя макаръ и
— Язъ очаквахъ отъ Васъ да потопите най- единъ неприятелски корабъ
малко два руски кораба!
Превеяь: Сава Н. Ивановъ.

черно
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1^б&№
Д-ръ Г. В. Паспалевъ

ЗЯЩО ВЪ ЧЕРНО МОРЕ ИМЯ МЯЛКО ВИДОВЕ РИБЯ.
Значи отъ всичките средиземноморски видове
За да уоановимъ слабото населяване на Черно
]
сж
успели да се наета нятъ въ Черно
море съ риба нуждно е само да сравнимъ числото риби едва /б
на видовете риби констатирани въ едно съседно мо море и то, както видехме, това еж главно форми,
ре съ това на видовете намерени въ Черно море. които иматъ произхода си въ умерено студените
Въ Средиземно море напр. има 536 различни видо води на океана. — Защо не еж минали по-вече сре
ве риби, а въ Черно — само 126. Потърсимъ ли, оба диземноморски видове въ Черно море и какви еж
че, причината на това толкова несъразмерно насе условията, които обуславятъ подбора? Защо при то
ляване на две съседни, при това свързани помежду ва едни видове еж останали за постоянно, а други
си, морета веднага изпъква нуждата отъ едно по- само временно идватъ въ Черно море? — Условията
обстойно разглеждане на въпроса както по отноше за подбора, както и изобщо причините, за бедното
ние произхода на биологията на видоветъ- риби, на населяване на Черно море се коренятъ отъ една
селяващи двете морета, така и по отношение раз страна въ особените хидрографски условия, които
личните условия за животъ, които двата водни ба владеятъ водите на това море, а отъ друга — въ
биологията на отделните видове риби; за да ги разсейна предлагатъ на своите обитатели.
беремъ
налага ни се едно кратко опознаване СЪТ-БХЪ.
Въ Средиземно море се наброява тъ 536 вида
риби, отъ които — 187 вида еж свойствени само на
Черно море въ сравнение съ Средиземно е
това море, 176 вида еж дошли отъ умерено студе единъ малъкъ басеинъ, но има грамаденъ напоините води на Атлантическия океанъ (водите миещи теленъ ареалъ. Отъ валежите, паднали въ самиятъ
сев. западните крайбрежия на Европа), 120 вида еж басеинъ и -отъ ония въ неговия ареалъ, то получава
еднакзи съ тия, които населяватъ топлите области много по-вече води, отколкото губи чрезъ изпарение.
на океана, 51 вида иматъ широко разпространение Поради това, въпреки връзката си отъ Средиземно
въ всички морета, а само 2 вида еж чисто северни море, отъ което получава солена вода. Черно море
форми. — Я 126-Т-БХЪ вида, населяващи Черно море, има много слабо осолена вода (187„0 срещу 35°,'г0 въ
еж се оказали: 44 вида (35°/с) форми специфични Средиземно море.) Освенъ това климатътъ, който
само за Черно море, а останалите 82 вида (65°/0) владее това Черно море е много по-суровъ отъ то
еж се преселили отъ Сръдиземно море. 23 вида отъ зи на Средиземно море. Докато температурните ко
преселниците еж отъ рибите характерни за Сръди лебания въ Средиземно море еж слаби и темпера
земно море, 46 вида еж отъ ония характеризиращи турата на водата му въ дълбочините не пада подъ
умерено студените води на Атлантическия океанъ, 13 градуса, въ Черно море имаме широки темпера
а останалите еж общо разпространени форми. При турни колебания: отъ 26 градуса презъ летото до
това требва да отбележимъ, че не всички намерени средно + 6 градуса презъ зимата. Истина въ дълбо
въ Черно море вицове (преселници) еж се приспо чините подъ 200 метра и въ Черно море се запазва
собили къмъ последното до толкова, че да прекар- по-висока температура (около-|-9 градуса), но знаемъ
ватъ въ него цълиятъ свой животъ. Само 75 отъ че тия дълбочини, поради редица причини не мо82-та вида преселници риби живеятъ постоянно въ гатъ да се проверяватъ и еж напоени съ отровния
Черно море т. е. намерили еж въ него условия не газъ серовоцородъ; следователно не могатъ да бжсамо за отхранване, но и за размножение; остана датъ обитавани. Отъ друга страна тия дълбоки мър
лите идватъ въ Черно море само за олранване, а тви води представляватъ гробницата на много хра
размножителният си периодъ прекарватъ въ Сре нителни материали, които — веднажъ попаднали въ
диземното гезр. Мраморно море.

Страница 24.

Морски Сговоръ

тЪхъ биватъ загубени безвъзвратно. А като се има
предъ видъ и обстоятелството, че голямата часть
отъ Черно море има грамадни дълбочини и че по
ради това мъртвите води представляватъ около 5/7
оть всичките води на Черно море — ще разберемъ
колко малко въ сжщность оставатъ ония черномор
ски води, които предлагатъ условия годни за животъ.
На крагко: Черно море предлага на своите обита
тели само около 2 7 отъ своите води, единъ климатъ много гю-суровъ отъ този на Средиземно мо
ре, голъми температурни колебания на водата, слабо
осолена вода и дълбочини обитаеми само до 180 —
200 метра.
А различните видове риби, подобно на всички
организми, физиологично еж устроени така, че едни
видове могатъ да понасятъ голъми промъни въ тем
пературата, други — не еж способни на това; едни
издържатъ големи колебания въ соленостьта на во
дата, други — не могатъ. Освенъ това всъки видъ
риба си има особенъ начинъ на живеене: едни се
придържатъ постоянно къмъ дъното на малка дъл
бочина — между камъни, водорасли или въ пъхъка;
други — къмъ дъното на голъми дълбочини; трети
еж обитатели на свободните непридънни води. Още
по-голъмо различие между отделните видове риба
сжществува по отношение начина и мъстото, кждето
си хвърлятъ хайвера: едни търсятъ прибръжни плит
ки м^ста съ пъхъчно дъно, други — мъста, кждето
има подводви морски ливади, треги — въ откритите
води, далечъ отъ брега; четвърти—населяватъ дъл
боките м^ста, но за да си хвърлятъ хайвера приближаватъ плитките крайбрежия; а пети — обратно:
населяватъ плитки мъста, а за снасяне на хайвера
отиватъ въ големи дълбочини. При това половиятъ
инстинктъ, който опредъля и ней-благоприятното за
развитието на поколението мъсто е толкова силенъ,
че при много видове риби, съ наближаване на половата
зрвлость, предизвиква стрзнетвувания на грамадни
разстояния. Това — докато се изхвърлятъ половите
продукти. Сжществува обаче голъма разлика и въ
начина на живеене, който водятъ малките, току-що
излюпили се рибки; и въ много случаи този животъ
се отличава рвзко отъ живота на възрастните. Напр.
възрастните скумрии никога не правятъ странству-
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вания въ вертикално направление, но малките —
правятъ такива до 600 м. дълбочина.
Като знаемъ отъ една страна условията за
животъ, които предлагатъ черноморските води, а
отъ друга — голвмото разнообразие въ физиоло
гичните и биологични особености на отдълнитъ ви
дове възрастни и млади риби, почваме да разбира
ме причините. които обуславятъ слабото населяване
на Черно море. Разбираме сжщо условията, които
еж направили подбора на средиземноморски форми,
преселили се въ Черно море, както и защо едни
видове населяватъ постоянно нашето море, а други
идватъ само на охранваме въ него и наближи ли
време за размножението имъ — напускатъ го.
Не могатъ да населяватъ Черно море, не еж
се преселили въ него, а и да еж се преселили не
еж можали да се задържатъ всички ония видове
риби, които не могатъ да понасятъ големи колеба
ния било въ температурата, б шо въ соленостьта
на водата. Не еж могли да се настанятъ сжщо дълбокоморскитъ риби, населяващи дълбочини по-голъми отъ 150 - 200 метра, а сжщо такива, които за
да си хвърлятъ хайвера требва да отидатъ на тол
кова дълбоки мъста. Принудени еж да напущатъ
Черно море презъ разможителния си периодъ всички
ония видове, които си хвърлятъ хайвера въ свобод
ните дълбоки води или чиито малки правятъ странствувания на дълбочини по големи отъ 150 — - 200
метра.
За обсобяване на днешната черноморска рибна
фауна безпорно еж допринесли и други причини.
Напр. естеството на черноморското дъно въ плитткитв м^ста: въ зависимость отъ последното стои
раззитието изобщо, а сжщо на едни или други
дънни водорасли, които еж изходна храна на много
организми. Играе роля сжщо различието (количиствено и качествено) между планктонзвитЬ организ
ми въ Сръдиземно и Черно море, сравнително мал
ката големина на Черно море и пр. Като главни
причини, обаче, оставатъ: отъ една страна особените
хидрографски условия на Черно море, а отъ друга
— физиологичнитъ и биологични качества на раз
личните видове риби.
Варна, Нкварнума, III, 1932. г.

. Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
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Инженеръ Даракчиевъ

ПЛЯВДНЕТОВЪ
Миналата година може да се отбележи като
най-резултатна за чехеките плувци. Те показаха
отлични резултати не само въ своите собствени
състезания, но въ международните и Европейските
такива. Щайнеръ въ Парижъ, на Европейските
състезания, взема на 100 метра Краулъ (промъквателчо плаване) трето место; Гетройеръ на 400 м.
сжщо плаване, при най-голема конкуренция, взема
четвърто место; на водна топка вземаха пето место.
РЕКОРДИ ПО ПЛАВАНЕ ЗА 1932 г.
100 м. промъквателно (Краулъ) Щайнеръ — Бра
тислава за 1 мин. 1 сек. и 2/,0.
200 м. промъквателно (Краулъ) Гетройеръ—Прага
за 2 мин. 21 сек. и 2/:

ЧЕХИЯ —1931 г.
400 м. промъквателно (Краулъ) Гетройеръ—Прага
за 5 мин. 8 сек. и 6/ю.
200 м. жабно плав. (Брустъ) Счегка — Брюнъ за
2 мин. 55 сек. и 6 / ]0 .
400 м. жабно плав. (Брустъ) Вилхаимъ за б мин.
24 сек. и 2/ю.
100 м. на гръбъ Хайлингъ за 1 мин. 15 сек. и 2/10.
4X200 м. промъквателна щафета Хагиборъ—Прага
за 10 мин. 23 сек. и 4ДоОтъ изложените тукъ постижения се вижда
че чехеките плувци миналата година достигнаха
международното ниво; международно първенство
до тогава т е имаха само въ водната топка.
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Въ международните състезания на водна топ
ка, при 11 официални игри, тъ спечелиха б, а из
губиха 5. Отношенията въ вратитъ еж 31 :27 за
тЪхъ. Отдълнитъ отношения еж следните:
Съ Испания 3 : 0 за Чехия,
играно въ Прага
Франция 5 : 2
"
»
»
л
Полша
Унгария 8 : 0
въ ПариЖъ
1:4 за Унгария
Германия 22 :: 13 за
за Германия,
Чехия
Франция
п
«
п
4 : 3 за
„
Белгия
1:2 за Швеция
„
„
„
Швеция
Австрия
2
:
3
за
Австрия,
~
„
„
Унгария
1:7 за Унгария, играно въ Будапеща
Австрия
3 : 2 за Чехия, играно въ Виена
ИТАЛИАНСКИ РЕКОРДИ ПО ПЛАВАНЕТО
ЗА 1932 ГОДИНА.
М Ж Ж Е
100 м. промъквателно (Краулъ), С. Банхели за
1 мин. и 3 сек.
500 м. промъквателна (Краулъ), Гощоли за 6 мин.
29 сек. и 8 / 10 .
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100 м. жабно плаване (Брустъ), В. Фахинити за
1 мин. 20 сек. и 8/ю.
200 м. жабно плаване (Брустъ), В. Фахинити за
•2 мин..^58 сек. и 4/ю400 м. жабно плаване (Брустъ), В. Фахинити за
6 мин. 48 сек. и 4/ю3X50 м. промъквателна щафета, Ганотиери—Ми
лано за 1 мин. 28 сек. и вД04X50 м. промъквателна щафета, Ганотиери — Ми
лано за 1 мин. 58 сек. и 4 / ]0 .
5X50 м. промъквателна щафета, Ганотиери — Ми
лано за 2 мин. 28 сек. и 8 /ю.
4X200 м. промъквателна щафета, Бологна—Спор. .
тива за 10 мин. 15 сек. и 2/г0.
Ж Е Н И
50 м. промъквателно (Краулъ), Анна Зафи за
Омин. 33 сек. и 2/10.
100 м. промъквателно (Краулъ), Иянесъ Зулиги за
1 мин. "18'сек.
400 м. промъквателно (Краулъ), Иянесъ Зулиги за
б мин. 45 сек. и 2 /, 0 .
50 м. на гръбъ, Анна Зафи 0 мин. 41 сек. и 4/10.
100 м. на гръбъ, Анна Зафи 1 мин. 33 сек. и 8 /ю.
Съобщава: Инж. Даракчиевъ.

Водниятъ спортъ въ Германяя. — Всъка пролвть, въ езерото Темллинъ при Берлинъ, сгава единъ голъмъ парадъ отъ
гребни спортни лодки, въ койго взематъ участие стотици лодки съ хиляди спортистки и спортисти. На снимката се вижда
края на парада.

ИЗЪ ОТЧЕТА
за лЬтна!а морска колония на Б. Н. М..С—Ямболски клонъ презъ 1931 година.,въ гр. Созополъ.
Отъ редъ години Ямболския клонъ на Б. Н. 1 отъ Карлово. Разходвано е около 42,000 лева, отъ
.м.. С урежда лътна морска колония за учащата се ксито 9,850 лева за пжтни, а остатъка за храна.
младежъ Насърдчени отъ добрите резултати на Единъ день преди тръгването на колонията замина
предшедствующитъ лътувания, клонътъ уреди само- за Созополъ секретаря на клона г. Ив. Д. Ивановъ
стоятелно и презъ 1931 година такава въ гр. Созо- за да приготви всичко необходимо за колониститъ.
полъ отъ 14Л/П. до 1О.\/1Н.
Духътъ на децата бъше доста много повдигВиновникъ за уреждането на лътнитъ морски Н атъ. Още въ влакътъ сжщитъ се почувствуваха
колонии за първи пжть въ града е Ямболския клонъ приятели и започнаха да сподълятъ впечатленията
на Б. Н. М. С. и съ право-управниците му могатъ малки съ големи и обратното. Чувствуваше се, че
има
да се гордеятъ.
едно надпреварване кое първо да види БургазПрезъ 1931 година колонията броеше 37 лъ- ския заливъ и когато го видъха прозвуча мощното
говници, отъ които 33 отъ Ямболъ, 3 отъ Елхово и българско „УРА" по цълия вагонъ. Морето бъше
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небивало чудно, гладко, като че ли и то усмихнато
посрещаше младитъ колонисти, които идваха да
черпятъ енергия, бодрость и здраве отъ него. Имаше
доста деца, които за пръвъ пжть се качватъ на параходъ и искаха назсъкжде да надникнатъ и всичко
да видятъ! Съ мжка се удържаха на едно мъсто.
При наближаване Созополъ се започнаха наново ова
ции и писни. Въ помЪщението на прогимназията,
построено непосръдственно на югоисточния бръгъ
на морето, бвхме настанени извънредно добре. Л Б товницитъ имаха за ржководители учителите г. Д.
Яндреевъ, Б. Кочевъ и г-жа х. Генова.
Освенъ чудното изложение, което имаше учи
лището, неможе да се отрече и отличния хранителенъ режимъ, за който се полагаха най-големи гри
жи. Доставяше се храна най-питателна и изобилна.
Не се пожалиха трудъ и средства за да се задо
воли и най-капризния детски вкусъ.
Слънчевите и морски бани се правиха по найНОВИТБ проучвания и наставления. Лвтовницитъ на
правиха по 26 слънчеви морски бани. Какво еж до
принесли ГБЗИ мощни средства на лътовницитъ личи
по техния бодъръ и веселъ видъ.
Правиха се и изпети край околносгигЪ на града
съ което се обогатиха познанията па децата.
До края на летуването всички летовници над
дадоха отъ 1 до 5 килограма.
За бтбелезване е и едно важно обстоятелство
— задружния животъ на децата. Тукъ нтзмаше богати
Редакцията на списанието, по случай
20 годишнината отъ атаката на „Хамидие"
(21.Х1.1932 г.) възнамърява д а 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.
септемврий 1932 г. споменитъ си и подхо
дящи снимки (портрети) къмъ твхъ.
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и бедни, живота е .другарски, грижатъ се едно за
друго въ това детско общество, подчинени на единъ
строго опредъленъ режимъ.

Учекици отъ лятната морска колония на Ямболския клонъ
на плажа въ Созополъ презъ 1931 година.

Отъ друга страна, виждайки красотите на мо
рето и негови неоспорими за живота благоприятни
материални услозия, ТБ се привличатъ к ; м ъ него и
по такъвъ начинъ се дава на нашето крайоръжие
единъ български колоритъ, нъщо което е и Дър
жавна и на Б. Н. М. Сговоръ задача.

МОРСКИЯ МУЗЕИ
при Българския Народенъ Морски Сговоръ
се помъщава 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!
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ИЗЪ ЧУЖДИТЪ
Янглия. Публикувани еж данните за новитъ
английски кръстосвачи: „Леандеръ", „Орионъ",
„гАхилъ" и „Нептунъ". Тъ ще иматъ водоизмъстване по 6,500 тона всеки, скорость 3 2 5 морски ми
ли въ часъ при сила на машинитъ 70,000 конски
сили. Въоржжението на ВСЕКИ единъ отъ тъхъ ще
се състои отъ по: осемъ 15 см орждия, четире 10
см. противоаеропланни орждия и шесть торпедни
тржби.
— Както съобщихме по-рано, въ време на
учебно плаване на 26. януарий т. г. при Портландъ,
е потжналъ подводника „М—2" съ 60 души обслуга, безъ да може да се спаси никой отъ тъхъ, макаръ че подводника е билъ снабденъ съ всички ви
дове спасителни апарати. Причината на потжването

ВОЕННИ ФЛОТИ.
до сега, остава неуяснена. Нъколко дена не еж мог
ли да опредълятъ местото на потъването. Най-после, благодарение подводния подслушвачъ на торпе
доносеца „Торидо", потъналиятъ подводникъ билъ
откритъ. Водолазитъ закрепили подводника съ под
водни котви за да не бжде отнесенъ отъ течението
и следъ огледа установили, че хангара за водохвърчилото билъ отворенъ. Въроятно презъ него е по
паднала вода въ подводника и той е потжналъ. Ре
шено е подводника да се напълни съ въздухъ и по
този начинъ да бжде повдигнатъ надъ повърностьта на водата за да се изяснятъ точно причинитъ за
потжзането му. .Лошото време до сега — буритъ и
вълненията — не еж дали възможность да се при
върши работата по повдигането на подводника. Той
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е билъ построенъ въ 1919 г. и въоржженъ съ едно 30
см. орждие. Следъ Вашингтонската конференция,
която забрани да се въоржжаватъ подводниците съ
орждия, които иматъ калибъръ по-вече отъ 20\3 см.,
подводника „М—2" е билъ преправенъ въ учебенъ
подводенъ хвърчилоносачъ. Въ последния си видъ
той е ималъ водоизмъстване 1450 (1950) тона, скорость 16 (9) мили въ часъ й е билъ въоржженъ съ
едно 10 см. орждие, четире торпедни апарата и
едно водохвърчило.
— Въ настояще време Англия разполага съ 7
кораба — хвърчилоносача, а именно: „Фуриусъ",
„Глориусъ", „Курежуа" (преправени отъ линейни
кръстосвачи, 22,000 тона водоизмъстване,. скорость
31 морски мили въ часъ), „Албатросъ" (5,000 тона
водоизмъстване, скорость 22 мили), „Хермесъ" (11.0С0
тона водоизмъстване, сксрость 25 мили въ часъ) и
най-после—„Аргусъ" и „Аркъ Ройалъ" (преправени
отъ търговски кораби). За сега въ всички световни
военни флоти има всичко 21 кораби— хвърчилоносача.
Северо-Американски Съединени Щати.
Утвърдена е новата 10 годишна корабостроителна
програма. Споредъ нея въ течение на предстоящитъ
10 години ще бждатъ построени:3 кораба—хвърчилоносачи, 9 кръстосвача (7,000 тона водоизмъстване
и 15 см. артилерия), 13 торпедоносеца по 1,850 то
на водоизмъхтване всеки, 72 торпедоносеца по 1500
тона вс^ка и 23 подводника. Общото водоизмест
ване на всичкит% новопостроени кораби споредъ
тази програма ще възлъзе на на 300,000 тона.
— Предъ видъ на необходимаъ икономии
и недостатъкъ отъ обслуги морското министерство
е решило да държи подъ редъ едната трета отъ
флрга въ резерва по 1'/ 2 —2 години.
— За сега американскиятъ воененъ флотъ раз
полага съ 4 кораба — хвърчилоносачи, а именно:
„Саратога" и „Лексингтонъ" (преправени отъ ли
нейни кръстосвачи, ВСЕКИ ПО 33,000 тона водоиз
местване, скорость 33 вжзела въ часъ и съ по 72
хвърчила), „Рентеръ" (сега въ строежъ, 14,000 тона
водоизмъстване и скорость 25 вжзела) и „Ланглей"
(бившъ търговски вжглищенъ параходъ).
Франция. Въ морската водохвърчилна база
Куерсъ Перефе (при Тулонъ) били направени спо
лучливи опити съ димни завеси. Едновременно съ
това въ Тулонъ било изпробвано новото 10 см. орж
дие за обстрелване въздушни цели на височина
12,000 метра.
— За сега Франция притежава два кораба —
хвърчилоносачи, а именно: „Беарнъ" (преправенъ
отъ броненосецъ, водоизместване 22,000 тона, ско
рость 22 вжзела, носящъ 20 действуващи и 100 за
пасни хвърчила) и „Тестъ" (водоизместване 10,000
тона, скорость 21 вжзела, носящъ 20 хвърчила).
Италия. Италиянската морска академия е отпразднувала тържествено 50 годишниятъ юбилей
отъ своето сжществувание.
Япония. За сега притежава 6 кораби — хвър
чилоносачи, а именно: „Кага" и „Акаги" (бивши ли
нейни кръстосвачи съ по 27,000 тона водоизмества
не, скорость 27—30 вжзела и съ по 66 хвърчила),
„Ранго" и „Хошо" (въ водоизместване по 7,500тона,
скорость 25 вжзела, носящи по 28 хвърчила), „Моторо" и „Вакамия" (бивши търговски кораби).
По събитията въ Шанхай. По настоящемъ
въ Шанхайскиятъ заливъ се събрала една между
народна'ескадра отъ около 100 военни кораби. Отъ
японските официални сведения не може да се раз
бере точно кои т-вхни военни кораби участвуватъ
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въ операцията. Споменаватъ се имената на редица
военни транспорти, корабите—хвърчилоносачи „Ка
га" и „Хошо", нъколко отъ най-новитъ кръстосвачи,
както и XVI и XXVI флотилия торпедоносци (водо
изместване по 800 тона).
— Въ китайскитв водя еж съсредоточени след
ните чуждестранни военни кораби.
Английски: — Кръстосвачитъ „Кентъ", „Бервикъ"
„Кумберландъ", „Коривалъ", „Сюфолкъ" и „Карадокъ"; кораба—хвърчилоносачъ „Хермесъ"; 10 тор
педоносеца и 22 канонерски лодки.
Американски: — Кръстосвача „Худстонъ" и 6
торпедоносеца.
Французски:—Броненосниятъ кръстосвачъ „Валдекъ Руссо" и 9 канонерски лодки и стражеви ко
раби.
Италиянски:—Кръстосвача „Либия" и 2 кано
нерски лодки.
(Изъ „Часовой" № 75 и „Морской Журналъ" № 50; С. Н. И.)

ИЗЪ ТЪРГОВСКИТЪ ФЛОТИ НА ЧУЖДИТЪ
ДЪРЖАВИ.
Франция. Правителството е решило да суб
сидира Трансатлантическата компания за да може
да продължи постройката на новите два презокеянски търговски параходи. Постройката на последните
била спръна поради отежтетвие на сръцетва. Про
дължаването на строежа ще даде работа на 7.СОО
работника.
Русия. Рускиятъ червенъ търговски флотъ напоследъкъ е претърпълъ две нещастия: Въ време
на енъжна буря при Мурманскитъ брегове е загиналъ току-що построения въ Италия риболовенъ
корабъ „Макрелъ" заедно съ цъла:а си обслуга,
състояща се отъ 32 души. Въ Одеското пристани
ще е потъналъ парахода „Пролетарий", който билъ
натоваренъ съ чай и жито. Причината за потъване
то още не е изяснена, но се предполага, че потъва
нето е д^ло на недовалната обслуга.
Турция. Турското правителство има намерение
да реорганизира търговското си корабоплаване чрезъ
„ниционализиране" по образеца на руския съветски
търговски флотъ т. е. да преобърне корабоплава
нето въ „държавно предприятие".
Естония. Миналата година на 10.ХП.1931 год.
пжтувалъ натоваренъ съ вжглища естонския пара
ходъ „Лиро" отъ Хулъ за Ревелъ. Въ време на пжтуването загиналъ безъ никаква следа. Заедно съ
него загинали цълата му обслуга отъ 17 души и 3
души пжтници.
(Изъ „Часовой" № 75 и „Морской журналъ" № 50; С. Н.И.).

МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ СЪСЕДИТЪ НИ.
Югославия. — Презъ януарий т. г. е основана
въ Сушакъ една нова параходна компания съ име
„Куагпег". Първиятъ й параходъ, който вече се из
ползва, е 2,500 тона.
— „Ядранска пловидба" е поржчала въ Англия
единъ новъ параходъ, който ще се нарича „Юго
славия" и ще бжде по размъри като „Карагеорги".
— Напоследъкъ се забелява едно усилено ми
наване на чужди параходи подъ югославянски флагъ.
Това се дължи на облагите, давани на национал
ните параходи, по силата на морския имъ законъ
отъ 31 май 1929 г. Споредъ този законъ се освобождаватъ отъ всички такси националнитъ морски
и речни корабоплавателни и корабостроителни пред
приятия. Миналите подъ югославянски флагъ кора
би еж пакъ въ ржцетъ на чуждия капиталъ, но по
неже тъ еж длъжни да комплектуватъ екипажа си
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само отъ югославянски поданници, все пакъ се създаватъ благоприятни обстоятелства за пласиранет.о
на значигеленъ кадъръ отъ морски лица.
— Югославянскиятъ търговски флотъ въ края
на декемврий 1931 г. се е състоялъ отъ 180 пара
хода съ единъ тонажъ отъ 352, 568 тона.
— Сега въ Югославия се пропагандира идеята
за съединяване на Дунава съ Егейско море, като се
канализиратъ реките Морава и Вардаръ и се съединятъ съ каналъ. Общата дължина на този воденъ
пжть ще бжде 610 километра и ще създаде прЪко
съобщение между Рейнъ и Солунъ. По този начинъ
пжтя отъ Северно море до Суецския каналъ ще се
скжси отъ 7,000 километра на 4,000 километра.
Турция. — Директората на „ З е т ЗеГауп" ще
създаде отъ идущата година още три нови линии,
които ще се поддържатъ отъ неговите параходи.
Новите линии ще свърззатъ турските пристанища
съ европейските Средиземно морски пристанища.
.— Една частна компания е получила вече раз
решението да открие линия отъ Турция до ЗападноЕвропейскитв пристанища.
Изь „ИаиЬМадагте"; Н. Н.

ФРЕНСКО-ГЕРМЯНСКИ ЕКОНОМИЧЕСКИ КОМИТЕТЪ И МЕЖДУНЯРОДНИ СПОГОДБИ ЗЯ
БОРБЯ СЪ КРИЗЯТЯ ЗЯ МОРЕПЛЯВЯНИЕТО.
Борбата за смекчаване на кризата въ мореплаванието презъ 1930—31 г. се изрази въ разни
предложения отъ страна на видни представители
на морския свьтъ. РЪзи опити се свеждатъ до
заключението, че голямо смегчаване на кризата
може да се достигне само на базата на единъ
планъ за международно сътрудничество.
Тази идея е ржковод-вла и френско-германския еконсмически комитетъ. Въ протокола си отъ
27 ноемврий 1931 год., подписанъ отъ представи
тели на двете страни, комитета е поканилъ герман
ските и френски дружества да се споразумеягъ
за да намЪрятъ начинъ за приспособяване на слу
жбата имъ къмъ реалните нужди на трафика за
всека линия и да определятъ за големите между
народни линии количеството, скоростьта и тонажа
на корабите, които ще се строятъ за идущите
години. Споредъ комитета германските и френски
дружества требва да се споразумеятъ въ тази
насока и съ дружествата на другите заинтересо
вани страни, за да се стигне до международно
съгласие и се поиска подкрепата на правителствата
за гкзи спогодби.
Комитета не пропуща да отбележи и ролята,
която може да изиграе международното законода
телство по труда въ изравняване на експлоата
ционните разходи въ разните търговски флоти.
Френското правителство се указа склонно да
се ангажира отъ своя страна по пжтя на между
народни разбирателства, препоржчени отъ френско-германския економически комитетъ. Действи
телно въ единъ докладъ, раздаденъ на 14. декем
врий на членовете на финансовата комисия, нато
варена съ преглеждане на закона за подпомагане
отъ държавата Дружеството Сотрагпе Оепега!
1гапза1]апгляие, правителството декларира, че „не
гова длъжность е не само да подпомогне първото
параходно дружество, но и да разясни отъ по-ви
соко въпроса" и „да предизвика съдействие отъ
разните морски държави съ цель да се постигне
общо съгласие по марките за избътване кризата
въ търговското мореплаване". По сжщия поводъ
доклада настоява:
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„Вмъсто да се продължава по пжтя на една
постоянна конкуренция, която на края е пакостна
за всички,: отъ общъ интересъ е да се постигне
съгласие по главните точки на стъкмяването: то
нажъ, навло^безработица, разбирателство за порационална експлоатация на големите междуна
родни линии, разбирателство върху регламентира
нето на труда".
(Изъ „юГогтайоп 5оаа!е". В. И.).

НЯМЯЛЕНИЕ НЯ ЗЯПЛЯТИГБ НЯ ОФИЦЕРИТЪ ОТЪ ЯНГЛИЙСКИЯ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Като резултаъ отъ преговорите, презъ време
на които представители на армачьори и на офицери
отъ националния морски съюзъ (ГНа1юпа1 МагШт
Воагс!) еж се срещали три пжти, на 15 декемвирий
м. г. страните еж постигнали съгласие по следнитъ'
начини:
Начиная отъ 31 януарий 1932 г. (вместо отъ
1 януарий по предложение на арматьоритъ) всички
заплати, плащани на офицерите отъ палубата и
отъ машините на кораба отъ далечно плаване и
отъ международенъ каботажъ (далеченъ каботажъ),
се намаляватъ съ 10 процента, съ изключение на за
платите на офицерите механици отъ кораба съ
двигатели съ вжтрешно горение, за които това на
маление ще влезе въ сила отъ 31 юлий 1932 год.
Огъ сжщата дата дневните пари, за офице
рите отъ корабите, на които не се дава храна, се
намаляватъ отъ 5 на 4 шилинга.
Годишните отпуски се премахватъ, но въ го
дишника на националния морски съюзъ ще остане
да фигурира това право, съ забележката, че макаръ
и приложението му да е премахното временно, арма
тьоритъ отъ съюза препоржчватъ на всички арматьори да даватъ годишни отпуски по предвидените
условия.
Мотивирайки исканията си съ необходимо стьта
да се правятъ на всЬкжде економии, представите
лите на арматьоритъ еж представили въ национал
ния морски съюзъ презъ ноемврий 1931 год. пред
ложения съ голъми намаления на заплатите, а сжщо
и съ унищожаване на известни преимущества, да
дени на офицерите отъ палубата и машините по
договора, който беше въ сила.
Предложениттз намаления еж отива пи отъ 1
лира и 15 шилинга месечно за втория помощникъ
до 4 и 10 шилинга за първия на корабите отъ да
лечно плаване съ съответни намаления за корабите
отъ международенъ каботажъ било за пжтници,
било за стока.- Премиите за дългогодишна служба
сжщо требваше много да се намалятъ, прилагането
на годишните отпуски требваше обезателно да се
отмени; премахваха се третите помощници отъ па
лубите за кораби до 5000 бруто тона; увеличението
на заплатата при дълга задгранична служба требва
ше да се премахне, требваше да се намали и еже
дневната издръжка на сухо отъ 5 на 4 шилинга.
Едновременно съ тези предложения еж разис
квани и други три важни въпроса. По системата на
трите стражи е имало специално заседание на 22
декемврий м. г. въ което представителите на арматьорите-сж предложили да се приеме, поради кри
зата, дз се измени договора, който е въ сила, но
•следъ дълги разисквания презъ време на които
представителите на офицерите еж заявили, че не
приематъ никакво изменение, арматьорите еж се
съгласили да остане въ сила старото положение.
Представителите на двете страни еж приели
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да остане въ сила съглашението относително дълго
годишната служба въ странство на кораби отъ интернационаленъ каботажъ. Това решение се отнася
сжщо и до таблиците на заплатите споредъ тонажа,
установени отъ националния сюъзъ на моряците,
което е много важно за много офицери.
Ц-влата английска морска преса се поздравлява
съ новото съглашение, което макаръ да налага го
леми жертви отъ страна офицерите, е сключено,
благодарение на преговорите отъ националния мор
ски съюзъ, бззъ да смути добрите отношения между
господари и чиновници. При все това въ броя си
оть 19. декемврий 1931 г. „Есопогшзт.", като приз
нава справидливостьта съ която въпроса е раврешенъ, добавя, че доста изгодните условия за неже
нените, на които разходите на кораба еж незначи
телни, могатъ да бждатъ недостатъчни за офице
рите, които подържатъ семейството на бръта и
следователно се очудва, че морската индустрия още
не е изучила възможностьта за възприемане на
системата за семейно възнаграждение, чието при
ложение при изключителнитъ- условия на море е
особено благоприятно.
На 26 януари е сключена друга спогодба, съ
която се предвижда намаление на заплатите на
моряците.
ЗаплатитЬ на английските, моряци. Като
резултатъ отъ преговорите преди нъжолко седмици
започнати между арматьоригЬ и две секции на „14а1юпа1 МагШт Воаг<з"е сключена следната спогодба:
месечните заплати на нисппяперсоналъ, (палубенъ,
машиненъ и общи служащи) ще бждатъ намалени
съ 18 шилинга начиная отъ 31 януарнй и седмичните
заплати съ 6 шилинга. При все това за известни
категории, чиито заплати еж особено низки, нама
лението ще бжде пропорционално по-малко. Арматьорите, обаче, предварително отхвърлятъ искането
имъ да се ревизира възнаграждението за извънредна
работа.
Направено намаление на заплатите на квали
фицирания персоналъ е около 9.5 процента, както
се вижда отъ следната таблица:
Месечна заплата (съ храна)
ДЛЪЖНОСТИ

Корабникъ (палуб
енъ, машиненъ, главенъ огняръ, дървод-Ьлецъ, мазачъ
на дизелъ моторъ)
Огняри .
Квалифицир. мор.
1 домакинъминим.
1
„
максим.
1 готвачъ миним. .
1
„
максим. .
Готвачъ—домакинъ

Стари
заплати

Нови
заплати

Намаление
въ
проценти

л. ш. пени л. ш. пени

10 10
9 10
9 13 10
15 10
12 10
14' 10
12 10

—
—
—
—
—
—
—
—

9
8
8
12
14
11
13
11

8-6
95
100
67
5-8
72
62
72

12
12
2
12
12
12
12
12

Седмична заплата (безъ храна)
Корабникъ (палу
бенъ, дърводълецъ,
машиненъ)
Квалифицир. мор
Огняри .
Домакинъ на това
ренъ корабъ .
Готвачъ на това
ренъ корабъ .
Готвачъ—домакинъ
на новъ корабъ .

3 1 —
2 16 2 16 —

90
9-7
97

6 -

3 — —

91

2 18 —

2 12 —

10-4

3

3

7
2
2

3

8

2

6

8-8

Изъ „1пгогтаиоп 5ооа1е" 3 . И.
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Воденъ пж.ть Рейнъ — Солунъ. Още презъ
време на големата война б е представенъ единъ
проектъ отъ немска страна за свързване на Север
но море съ Егейското посредствомъ големъ плавателенъ каналъ. Днесъ отъ страна на Югославянското правителство наново се повдига въпроса за свърз
ване на Дунава чрезъ Вардаръ и Морава съ Егейско море. Дължината на тоя воденъ пжть се изчис
лява на около 610 клм.
Канала ще почва при Смедерево, следъ което
ще продължава презъ канализираната Морава; съ
36 шлюза ще взима високия 440 м. надъ морското рав
нище вододелъ между Вардаръ и Морава. Отъ тукъ
до Солунския заливъ презъ канализирания Вардаръ
се предвиждатъ още 40 шлюза. Този огроменъ во
денъ пжть ще има една ширина отъ 22' / 2 метра,
а шлюзите ще бждатъ 88 метра дълги. Съ оконча
телната постройка на канала се осигорява плаване
то на кораба до 1800 т. товароспособность. Следъ
оежществяването на това. предприятие, чиито парич
ни разходи се изчисляватъ на около четвъртъ милиардъ марки (кржгло 8,250,000,000 лв.), ще може да
се установи непосредственно корабно плаване отъ
устието на Рейнъ до Солунъ. По тоя начинъ пжтя отъ
Северно море до Егея отъ 7,000 клм. се съкръщава
на 3,000 клм. Най-големи облаги отъ предприятието
ще извлече Югославия, която се и непосредствено
свързва съ свободната си зона въ Солунъ. Отъ
голямо значение ще бжде тоя воденъ пжть и за
Гърция.
Н. Бакаловъ.
Морска мистерия. Подъ горния надсловъ
органа на шведския съюзъ на капитаните и офи
церите отъ търговския флотъ „Маигдзк ТУзкпгг."
№ 4 отъ 1929 г. изнася следното:
Лнгллйските вестници . публикуваха описания
на драма, разиграла се въ морето, която възбуди
общественото мнение.
На 16. мартъ 1928 г. английскиятъ параходъ
„ Азиатикъ принцъ" напустналъ южно-американското
пристанище Санъ-Педро съ назначение за Иокохама. Между товарътъ му се е намиралъ единъ милионъ долари въ злато. Споредъ европейските по
казания обслугата му се е състояла отъ 34 китай
ци, освенъ офицерите, които били европейци.
Следъ като парахода тръгналъ отъ Америка, изчезналъ безследно. Отначало всички еж предпо
лагали, че кораба, е потжналъ заедно съ целата си
обслуга. Отъ логическите разсжждения на ка
питана на парахода „Роялъ принцъ", който за
мести безследно изчезналия корабъ, се идва до
заключение за катастрофа отъ другъ родъ.
На 22. мартъ, радиотелеграфиста отъ парахо
да „СНу ог ЕазгЬогпе" донесълъ на своя капитанъ,
че сутриньта къмъ 4 часа, когато техния корабъ
се е намиралъ около бреговете на островъ Хавай,
е получилъ сигналъ за бедствие, последванъ отъ
три букви, които въ последствие разбралъ, че еж
позивниятъ сигналъ на парахода „Азиатикъ принцъ".
Този сигналъ е повторенъ шесть пжти съ место
нахождение 700 мили северно отъ Хавайските ос
трови.
Неколко седмици по-късно, около островите
на Тихия океанъ моряци еж намерили разложенъ
трупъ на европеецъ и единъ ножъ, забитъ въ гър
дите му. Около съседните острови уловили плава
щи дъски отъ спасителна лодка, една китайска мо
ряшка шапка и една праздна каса (сандъкъ).
На основание на т-Ьзи веществени доказателства
е направено следното заключение върху разиграла-
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та се драма на „Азиатикъ принцъ": Съ пбложителСпоредъ „Ядранека Стража" 26 държави
носгь се твърди, че обслугата на парахода състо въ свита еж взели мърки за запазване на собстве
яща се отъ китайци, еж знаели за ценния товаръ и ната си валута чрезъ ззбрана на девизните сред
на 22. мартъ въ 4 часа сутриньта еж убили офице ства. Отъ ттззи държави 16 еж въ Европа. Отъ
рите европейци и еж поделили богатата плячка.
ср1здноевр"опейскигБ държави само Швейцария не
За еждбата на парахода могатъ да се правятъ е направила ограничения въ ,това направление.
само догатки; Възможно егвзи Отъ кигайцигв, кои- Тези ограничения еж се отразили най-силно върху
тб не еж йзели участие въ бунта, да еж убити и Международния туризмъ, Падането на английската
хвърлени въ морето; Възможно е, часть отъ об лира се е' бтразИЛо еилНО върАу посещенията на
слугата Да е принадлежала къмъ нтзкбя разбойни континента отъ англичани. Миналата година Фран'
ческа банДа, къмъ която се е присъединила, слеДъ 11ия е била посетена съ 2О°/0 г!о малко чужденци.
Идванетб на гости отъ ГерМанйя въ Югославия е
като билъ потопенъ парахода.
Това еж само предположения, а сжДбата на било мйого намалено поради строгйттз мтзркй про„А$1а1]к Рппг" принадлежи; къмъ онези миаери на тйвъ йзнасяйе на валутата; което ей е бтразйл©
морето, които оставатъ въчно неразгадани.
силно върху югс.лавянекйтъ курорти:
Изь списание „Напза" 1930 г. Превелъ: Фурнаджиевъ; Д.
За 1931 год. по-главнйтъ' югославянски куро
Французко мнение за настоящия герман рти еж били посетени както следва:
ски флотъ. Парижкиятъ сътрудникъ „О и1геаи" Сплитъ
22,543 югославяни и 13,832 чужДенЦй
пише въ „1Чгуа1 апс! МШг.ап Кесопз": „ОтдтзлитЪна Шебеникъ
17,306
„
2,062
Версаилскиятъ миренъ договоръ, определящи бж- Моста ръ
6,759
„
1,082
дещиттз военни флоти на победенигв сили, бтзха Сушакъ
4,462
„
3,216
редактирани съ цель да турятъ край на германско Църквеница 4,199
„
5,907
то владение на Моретата . . . Сега; обаче, ние виж
Отъ чужденцигв посетители най-много еж би
даме Германий наново да се наДява на едно бжДе- ли австрийци, следъ това чехи, германци, а поще, свързано съ моретата, и това става съ една енер малко поляци, унгарци и англичани. Намалението
гия и по особено иЗкусенъ начинъ; върху който Чо- на чужденцитъ посетители създава сериозни гри
втзкъ може само да се очудва; Морското могжще- жи за еждбата на курортите и предизвиква мЬркй
сто на Германия не е погребано въ Скапа-Флоу, за поефтиняване на живота и създаване на по-гокакто повърхностни наблюдатели понъкога твър- лъми удобства, съ което да се привличатъ и безъ
дятъ. Само остартзли, построени въ едно минало за това намалълитъ посетители.
в. Й.
техниката време кораби, еж загубени тамъ.
Морското надмощие на Лнглия. Въ стре
Важните фактори за боеспособностьта и си межа си да заеме винаги първо мътто между ГО
лата на' единъ воененъ флотъ, които не могатъ тъй ЛЕМИТЕ морски държави, Англия поддържа тонажа
бързо и лесно да се импровизиратъ, като: органи- на своятъ флотъ надъ цълокупния такъвъ на Франзация, методи за обучение и подготовка, опитность ц
френското списание
Италия и Германия. В ъ
въ конструиране и строене на нови кораби, единъ
р , ^ " , а д М И р а л ъ Оосгеиг, за докаМ о пКеиг Ле1а
боеспоесбенъ и по число достатъченъ личенъ съ- 3 ателство на горното твърдение е помъстилъ следставъ - всички ГБЗИ меродавни фактори герман- н и г Ь т а б л и ц и н а к о р а б н и я тонажъ на Франция,
скиятъ флотъ успя да спаси и опази презъ време Итатя
и Германия сравненъ съ тоя на Пнглия.
г
на материялниятъ упадъкъ на Германия; и неуспоримо продължи да ги засилва и подобрява . . . Са1930 год. | 1936 год.
Страна
1914 год.
монадвяность и в%ра въ бждещето — основниятъ
упоръ за бойна готовность, умтзло се всаждатъ въ
585366 т.
642216 т.
755000 т.
Франция
младите офицери и екипажигв . . . Даденитъ на
359322 т.
427925 т.
424ООО т.
Италия
новите германски""военни кораби имена, хармонира131ООО т.
• 1О8ООО т.
99ОООО т.
Германия
щи на германското схващане, свидетелствуватъ и
напомнятъ за славни подвизи. Германското адмирал1132538 т.
1121291 т.
2169ООО т.
Сборъ
тейство, както и английското, познава и цени значе
1348ООО т.
1137200 т.
2176ООО т.
. Англия
нието на едно добре обмислено даване имена на
военнитъ кораби. И германските командири умтзятъ
Дадените числа ясно говорятъ, каква е ржкода поддържатъ пръсни и живи споменигв за слав водната мисъль, о която Англия се здраво при
ни д^ла и подвизи на загинали кораби съ сжщи- държа по отношение увеличението или намаление
Г Б имена.
М. Остревъ—Берлинъ. то корабния си тонажъ въ флотата, н. Бакаловъ.
яажкюу*г.г

(Приключенъ на
Нппа1е5" а"и~5аиуе1аде тагШте — 2 зетезЬге, 1931. (5осю4е септгаю де 5аиуе1аде йез Иаип-адез, 1, гие йе
Воигдодпе).
Балабановъ, Никола Т. — „Първиятъ Дунавски пейзажъ
въ нашата белетристика" (Сп. Морски Сговоръ, год.
IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г. стр. 18 и 19).
Воппесазе, Л. — „Ргеаз е1етеп1а1ге <1е йго!1 тагШте". Рапз 1931. (Кес. 51геу, 708 р. — 25 п\).
В. И. — „Нова спогодба въ германския търговски флотъ"

5.1У.1932 год.)
(Сп.'Морски Сговоръ, год. IX, брой 3, Варна, мартъ
1932^г., стр. 29 и 30).
\УЬее1ег, Н. Р. В. — ТЬе з!огу оГ 1Ье ЬгШзЬ пауу". Ьопйоп
1931. (О. С. Наггар апс! Со., цена 2 шилинга и бпенса).
Г. П. — „Морски Сговоръ въ Павликени* (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 7 и 8).
Сч151ау, РгоГ. О-г. — „ЗсЬ^ейепз КСЬ1е ипй ЗееНаГеп". ВегНп 1931. (ММИег ипс1 5оЬп, цена 1 марка).
Георгиевъ, Д-ръ Дим. В. — „Еднокорабни предприятия
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или параходни компании" (Сп. Морски Сговоръ, год.
IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 10—13).
Д-въ М. — „Буря" — Разказъ — (в. Виделина, год. 1, брой
8, Варна 15.11.1932 г., стр. 3).
Оаше1ои, С. — „1_'Ягтее пауа1е". Рапз 1931. (Еид. р]дшеге,
282 р. — 15 п\).
Д. Ст. — „Войната въ Тихия океанъ" (в. Народна Отбрана,
год XIII, брой 1587, София 25.111.1932 г. стр. 3 и 4).
Единъ модеренъ начинъ за риболовъ — Рибата се ло
ви отъ морето съ помощьта на помпа — (Сп. Рибари
ски прегледъ, год. II, брой 7, София 1932 п, стр. 110).
Изваждането на потъналитъ съкровища въ океанит-в (Сп.
„Нива", год. IV, брой 21, София 18.111.1932 г., стр; 5^6).
Игнатовъ, В. — „Едно изложение" (Сп. Морски Сговоръ,
год. IX, брой 3, Варна, марТъ 1932 Г., стр. 6 и 7).
Каратеодорввъ, В. -*• „Черно море" — Стихове — (Сп.
Морски Сговоръ, Год. IX, брой 3, Варна, Мартъ 1932
год., стр. 4).
Краевъ, Ст. — „Плесеньта по рибитъ" (Сп. Рибарски прег
ледъ, Год. 11, брой 7, София, 1932 г., стр. 106).
Какъ да приготвимъ рибата —• Варена риба — (Сп. Ри
барски прегледъ, год. II, брой 7, София 1932 година,
стр. 115).
Сазт.ех, К» — „Ье Сапа1 аез Ьеих-Мег". Рапз 1931. (Уа1о13,
128 р. — 5 гг.).
_
•
Кгедз, Ргот\ й-г. — Кй51еп ипа1 На7ел ЗйаЧгапкгекЬз —'НеК
201 аег „Меегзкипае"^— ВегПп 1931 (Е. 5. М)Шег ипа
Зопп, цена 1 марка).
Кашевъ,?Д-ръ Ст. — „Стопанскиятъ съюзъ на Дунавскитъ
държави" (в. Народна Отбрана, год. XIII, брой 1587,
София, 25.111.1932 г., стр. 4).
Кашевъ, Д«ръ Ст. — „Предпоставкитъ за Дунавския сто
пански съюзъ" (в. Народна Отбрана, год XIII, брой
1588, София 1.1У.1932 г., стр. 4).
1,а РагайеНе, С. йе — „Соп51апИпор1е е1 1е сШгаз". Рапз
1931. (Ед. 1п1егп., 2 тома 528 и 428 стр., цена 150 фр.).
Ьа Кед1а Яссааегтиа Мауа1е 1881—1931. Шогпо 1932 (ПродгаЯа ае11а Кед1а Яссайепна Науаю, 362 страници,
луксозно издание съ множество илюстрации).
Месемврийски, Евг. — „Майката на моряка"—(Сп. Мор
ски Сговоръ, год. IX, брой 3, Варна, мзртъ, 1932 го
дина, стр. 3).
Магтлп, ОауМ К. — „МИ ОгаГ 1.йскпег ай! поЬег 5ее"—Низ
а е т Ятепкашзспеп — 2йпсп — 1-е1р21д 1931. (Оге11
РйзгП УеНад, 183 страници, 34 рисунки, подвързана
3'80 марки).
МеМаи — 51еррез — „1_епгЬисп аег Г1ау|даНоп". Вгетеп
УС^%. 1 9 3 1 (5- *1п*ег, Рг. ОиеПе' МасЬГ., 210 страници, 2 час
ти, цена 22 марки).
Мюке, Лейт. X. Фонъ — „Бойно кръщение" — Глава V
отъ книгата „Емденъ" — Превелъ Куюджуклиевъ —
(Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 3, Варна, мартъ
1932 г., стр. 20—22).
Нечевъ, Хр. — „Увеличете рибното богатство въ нашитъ
ръки" (Сп.*Фибарски прегледъ, год. II, брой 7, София
1932 г., стр? 102—103).
Нечаевъ, ;Н. — „Созополъ кито риботърговски центъръ
преди и сега" (Сп. Рибарски прегледъ, год. II, брой
7, София 1932 г., стр. 103-105).
Ник. Д-ръ, Н. — „Проектъ за Дунавско съглашение" (в.
Народна Отбрана, год. XIII, брой 1587, София 25.111.
1932 г., стр. 4).
Обрейковъ, И. Л. —„Т Христо Станчевъ" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 4 и 5).
Проблъсниковъ, Св. — „Вълноломъ" —Стихове— (в.Ви
делина, год. I; брой 8, Варна 15.11.1932 г., стр. 2).
Петровъ, Н. — „Дънно вждичарство" (Сп. Рибарски прегледъ, год. II, брой 7, София 1932 г., стр. 107—109).
Р1ГОП, 1.Ш5 — „5иг 1а дгапде Мдпе Ье Науге—Ие^-Готк" —
Котапе тагШте — Мапхез 1931. (1трптепе ай Соттегсе, 12 т е 5ап1еш1, цена 12 франка).
Ргосоз, .1. 8. — „Ьез ауапез с о т т и п е з е1 1еиг гед1те т 6етп\1а\те еп о!го1 тагШте". Рапз 1931.
Пампуяовъ, Инж. кор. Пр. — „Нъколко думи върху измърването на корабите" (Сп. Морски Сговоръ, год.
IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 13 и 14).
Паспалевъ, Д-ръ Г. В.?— „1567 ^експедиции еж устроени
за изучаване океани и морета" (Сп. Морски Сговоръ,
год. IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 15 и 16).
Паспалевъ, Д-ръ Г. В. — „Защо въ голвмитъ дълбочини
на Черно море нъма аеробенъ животъ" (Сп. Морски
Сговоръ, год. IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 година,
стр. 22 и 23).
Страшимирова, В. — „Води ме" - Стихове — (Сп Морски
Сговоръ, год. IX, брой 3, Варна, м. мартъ 1932 г. стр. 4).
Страшимирова, В. — „Морско камъче" - - Р а з к а з ъ - (Сп
НиваГ год. IV, брой 21, София 18.111.1932 г., стр. 13 и 14).
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5. В. — „Ьез еаих гтипега1е5 е1 1Негта1ез еп Ви1дапе" (1-а
Ви1дапе, 1Х-ете аппее № 2572, 5оМа, 8.111.1932, р. 4).
Славяновъ, Г. — „Преустройствата въ корабоплаването и
пристанищата" (в. Слово, ' год. X, брой 2927, София
22.111.1932 г., стр. 2).
5гтт,п, С1се1у Р о х — „Осеап Касегз". 1_опа!оп 1931 (РЬ.
АПап, цена 15 шилинга).
Смирновъ. Нл. — „Смъртьта — скитница" — Разказъ изъ
морския животъ" — (в. ^Првпорецъ") година ХХХ|У|
брой 13, София 27.111.1932 г., стр. 2 и 3).
Съкращения — (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 3, Вар
на! мартъ, 1932 г., стр. 5 и 6).
Скбрчевъ; Д-ръ П. Д —• „Карнавалътъ като старинно
морско тържество (Сп. „Морски Сговоръ"; год. IX,
брой 3, Варна| мартъ, 1932 г., стр. 9 и 10).
Ст» — .^Кратка история на едно морско предприятие" (Сп.
Морски Сговоръ, год IX, брой 3, Варна, мартъ 1932
год., стр. 16 и 17).
Станюковичъ, К. М. — „Мечтитъ на мичмана" — Разказъ
— Превела В. Кепова — (Сп Морски Сговоръ, год.
IX, брой 3, Варна, мартъ 1932 г., стр. 29 и 20).
С1р1еддег, Рпт.2 — „Оег Ведт <1ез аеи!зсп—еппПзспеп Е1о1гепдедепзаггез 1904". 51и11да1г 1930. (Копепаттег, 33
страници).
Р1аттапоп, СатШе —- „Яппиа1ге аз1гопогшдиее1 теЧеого1од1дие, 1932". Рапз 1932 (Р1агт1тапоп, 448 р.—.12 п\).
5сптешта\ КарН:ап1еит.пап1 — й5ее1еи1е ипа1: 5о1<за1епи;
ВегПп 1931. (Вгиппеп УеНад, \УШу В1зспоН , 83 странни
ци, цена — подвързана — 2'50 марки).

***

Записки Военно*Морского Историческаго Кружка
имени адмирала Я. В. Колчака. № 3.
Излъзълъ е отъ печатъ и е пуснатъвъ продажба №3
отъ Запискитв на военно-морския исторически кржжокъ
на името на адмиралъ Л. В. Колчакъ. Въ него еж отпеча
тани началото на интереснитв очерчи отъ* адмиралъ Я. Д
Бубновъ на тема—„Очеркй за съвременната морска война".
Въ сжшиятъ № 3 отъ „Запискитв" е пом-встена и статията
отъ старшия лейтенантъ Кубе — „Кръстосвачната война"
и „Разборъ на тактическата задача № 1".
Цената на този номеръ отъ „Запискитв" е 3 француски франка."Количеството на. отпечатаните екземпляри
е ограничено. Т Б могатъ да се изпишатъ като се пише
на следниятъ адресъ: Старши лейтенантъ фонъ Шилдкнехтъ,
6 пле с!е Ршз, Вои!одп 5/5 Ргапсе.

*

*

Таборъ № 14. (Украиско военно литературно списа
ние, излизащо въ Варшава. Редакторъ: V/. Кизгсг—\Уагзга\уа, С11. Сгегп1ако*5ка № 204, т 25).
Новоизлъзлиятъ № 14 отъ украинското военно-литературно списание, което се издава въ Варшава и което засъта въ голвма степень и морски въпроси, между другото
съдържа:
1) Бележки за маневритв на Черноморския флотъ,
състояли се между 25. май и 6. юний 1931 г.; 2) Бележки
отъ лейтенантъ С. Шрамченко (редакторъ на морски отдълъ на списанието) за — „Корабитъ отъ украинския воененъ флотъ въ Николаевъ презъ 1918 —1920 г; 3) Военно
морска хроника и 4) Рецензии на новоизлъзли морски
книги Между другитъ рецензии, по-вечето за книги на мо
ряците бивши офицери отъ руския царски флотъ, е помъстена и рецензия за българската книга отъ С. Черно
морски—„Изъ дневника на единъ морски юнкеръ", София
1931 г. За нея между другото-се казва, че тя принадлежи
къмъ оная популярна военно-морска литература, която е
необходима за всички нации', въ които идеята за флота е
малко разпространена.
***
С. Ч.
Ьа Сщегге Иауа1е Киззо-Ларопа15е отъ лейтенантъ
Сергей Терещенко Димитрий Новикъ). Парижъ 1931 г. (Кни
гоиздателство Пайо).
Отпечатаната на французеки езикъ книга—„Морската
война между Русия и Япония" отъ лейтенанта отъ бившия
руски царски флотъ Сергей Терещенко е снабдена съ едно
похвално предисловие отъ бившия руски вице адмиралъ
отъ сжщия флотъ Кедровъ. Книгата се състои отъ вве части:
Първата часть, която представлява отъ себе си въведение
къмъ сжщностьта на книгата, е озаглавена „Русия и Япо
ния въ Далечния Изтокъ; Втората часть, която съставлява
4
/5 отъ цълата книга е озаглавена: I и II Тихоокеански ес
кадри срещу японския флотъ".
Въ първата часть на книгата (глава 1 и II) авторътъ
ни запознава доста основателно съ стремежитъ на Япония
къмъ материка и на Русия — къмъ Тихия океанъ и целитъ
на войната, споредъ гледищата на дветъ държави. Тя привършва съ единъ прегледъ на флотитъ на двата противни
ка, тъхния съставъ, съсръдоточението имъ, обслугитБ имъ,
подготвянето на бждещия морски театъръ за действие и
плановеть за военнитъ действия.

Год. IX. Брой 4.

Морски Сговоръ

Страница 32.

Въ втората часть на книгата, планомерно, верно и
съ голема талантливость еж изложени последователно раз
вилите се събития на море презъ тази война, като добро
съвестно еж изтъкнати добрите и лоши страни при дейст
вията на двата противника. Края на втората часть отъ кни
гата е посветена на одисията на втората Тихоокеанска ес
кадра и нейниятъ печаленъ край при Цусима.Заключителните редове отъ книгата ни дава1ъ раз
мишленията на автора за морска война и почерпените
уроци отъ нея.
Книгата е издадена много добре въ вевко отноше
ние и е снабдена съ множество карти, планове и фотогра
фически снимки. Отзивите за нея въ французекия военно
морски печатъ, както и въ руския задграниченъ печатъ еж
отлични.
С. Ч.

**

Лапе'5 Т1*дптлпд Згпрз, 1931 — Ьопйоп 1931. (Година
XXXV, подъ редакцията 1 на Оскаръ Парксъ, издание на
Затрзоп 1_а\у Магзт.оп ало Сотр., 510 страници, цена 42 шил.)
Презъ м. декемврий 1931 г. излезе отъ печатъ 35-то
издание на известниятъ въ, целия светъ английски справочникъ за военните флоти „Дженъ". Новото издание по
съдържанието си, не се отличава отъ предидущето. То съ
държа: 1) Предговоръ отъ редактора; 2) Язбучень списъкъ
на поместените въ справочника кораби; 3) Отдели, посве
тени на състава на различните военни флоти въ свъта (на
редени въ азбученъ редъ), които съставляватъ най-важна
та часть отъ справочника; 4) Прибавки и поправки по от
ношение на поместените сведения и 5) Обявления огъ раз
лични корабостроителни и машиностроителни фирми и
предприятия, които се занимаватъ съ изработване на пред
мети, нуждни за снаряжението и въоржжението на военни
тъ кораби. Тези обявления еж отъ голъмо значение защо
то даватъ една хубава и пълна картина за главните
предприятия въ целия светъ, които се занимаватъ съ военно
морска мромишленость. Къмъ обявленията има азбученъ и
систематически указатель.
Въ ОТДБЛИГБ за второстепените морски държави личатъ новопостроените кораби на нашите съседи. Така напримеръ дадени еж фотографиитБ на: ромънскиятъ корабъ
—матка за подводници „Констанца", новите турски тор
педоносци и подводника „Думлупинаръ", новитъ турски
торпедни катери, новитъ'гръцки торпедоносци и югославянския корабъ водачъ на флотилии торпедоносци „Цуб-

ровникъ" (съ най-мощно артилерийско въоржжение—четире 14 см. орждия—въ сравнение съ еднотипните му кораби
въ свъта), новитв ромънски и югославянски монитори.
Справочника, както и до сега, прави отлично впе
чатление.
С. Ч.

* *

Маппе Жгсгагт. Ьау Р. Н. 5итпег.—Е1етеп1агу пауа1
ЯгсЬЛесшге—Р1утд Воа1з. Ьопсюп, 1930. (СгозЬу Ьозюгагс!
апй 5оп, 196 страници).
Новоизлезлата книга отъ Сумнеръ, авторъ на редъ
популярни работи по авиация и въздухоплавание, предста
влява отъ себе си елементарно ржководство по изучване
основните сведения за еволюцията и съвременното състоя
ние на материалната часть на водохвърчилата—хвърчащи
лодки; за двулодъчнитв водохвърчила въ книгата се гово
ри твърде малко.
Въ първата часть на книгата си, която обхваща поч
ти половината отъ всички 196 страници, авторътъдава под
робни сведения за развитието на хвърчащите лодки въ
различнитъ страни, при това за най-важните типове хвър
чащи лодки еж дадени основни хвърчило-технически данни,
а за останалите—само названията имъ, годината на по
стройката и пр. Тази часть отъ книгата е богато илюстри
рана съ отлични фотографически снимки. Най-подробно
еж изложени данните за английските хвърчащи лодки.
Следъ това той разглежда хвърчащите лодки въ Германия,
Франция, Италия и Ямерика, т. е. разглежда развитието на
хвърчащите лодки само въ държавите, които иматъ найзначителна морска авиация. Не еж разгледани хвърчащите
лодки въ Япония, Югославия и въ други страни, кждето за
сега има единични добри конструкции.
Въ останалите части на книгата еж разгледани въ
общи черти въпросите относно управлението и устойчивостьта на хвърчащите лодки, катапултжъ на корабите и
площадките за излитане, тежината и плавателната способность на хвърчащите лодки, най-добрите форми на кор
пусите имъ, преимуществата на дървените и дуралуминевите конструкции и пр.
Въ книгата не се срещатъ [металически основания
отнасящи се къмъ теорията на хвърчащите лодки, защото
тя е нагодена за широката публика, т. е. за хора, които нематъ специални познания по теорията на морската авиация. .
Най-ценното, обаче, въ този трудъ еж голъмото количество
(145) рисунки, фотографически снимки и чертежи.
С. Ч.

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.
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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, с 1Ъщу о^ \лтъ, сь •!ьраоклагенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
•'•'•;.. • ' 1
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
! и по море до близкитъ' околности, както и до Цариградъ.
*
X
1= * л

Всички видове спортъ—развлечения: театри, кине1 матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.

•
>•'

;

.""

ъ

|
Големи музикални тържества въ началото не
V м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
] Презъ сезона гостуватъ народния драмагически театъръ
•;•'] и народната опера.

• ••;"
,'•

\ I
*.'

Първостепенни хотели огь 60 до 150 ла. за легло.
Частни квартири отъ 1000
две легла за месеца.

»>'«" I

т «

• 14.

Условия на живота най-износни.

;

ь« I"1

.-

!

-

4000 лева за стая съ

I
Обтздъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
:^ 40—60 лв.
!

Въ второстепенни

ресторанти се получава здрава

и изобилна храна на по-низка цена.
Т а б ъ л ъ д'отъ отъ 100—120 лв.
*

Лътовна такса и карта за ц,ъ\пия сезонъ 20 лева.

Такса
%

^

за б а н и т Ъ:
•

г

# \ \ 1 . Студени бани |
^ II 2. Топли бани

класа кабина 10 ле.
5 лв.

( I класа кабина 30 лв.
II
„
20 лв.

Басейнъ

1

15 'ли. •
Оть 15. юний до 15. сеп
тември йлътовницитъ се ползватъ сь 25"/о.намаление по
българските държавни жеЛЪЗНИЦИ.

щш

Ь._ь.:

Бюрото за лътовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
л-Ьтовницитъ на квартири
безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯИТЕ СЕ ЗЯ
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
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Българи пжтувайте по море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
Използувайте дружественигЪ параходи за д а получите възможностьта д а се полюбувате на морето!
Съ-параходите на Българсодо Търговско Параходно Дру
жество можете да направите пътувания, ксито да Ви
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете
крайбрежието и ще вкусите отъ прелестит-Ь на близкия
изтскъ,чаровет% на когото привличатъ хиляди и хиля
ди туристи отъ всички краища на свЪта.
Дружеството подържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Б%ла—Месемврия —Анхиало—Созополъ—Бургазъ—Кюприя — Василико—Ахтопслъ и обратно;—два пжти сед
мично. — 0 ) ъ 15. Юний до 15 Септемврий, дирекгьи съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ— Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ
и обратно!—два пт^ти въ месеца. в. Александрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ—Палес
тина—Александрия—Порть-Сайдъ—Острсвъ Килръ—Пирея и.об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пътувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 20 до 5О°/о (но не и върху храната).
Оссбенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърШЕа съ луксогкктЪ и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царъ-Фердинандъ".

Ш

ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРПНЯ:
З а Александрийския реись:
лв. БС0О
I класа
Отиване
лв. 6ССО
I II класа
и връщане
лв. 4ОСО
1111 клеса

За Пирейския рейсъ:
лв. 5000
I 1 класа
Отиване
лв. 4600
I II класа
и връщане
лв. 2СОО
III класа

За крайбрежния р е й с ъ :
I класа
л в €€80
лв. 400
- 8 ° ;.
ВгР|-а-Еурггсъ|
Верне-Ахтспслъ(
.] к ^ "
г
II класа
лв. 540
I II кла».а
лв. ЗОО
и
и обратно
I ц| к л в с а
III клеса
лв. 360 • I
о°Ре™°
лв. 200
Храна по лв. 150 на день за I и 11 класа, за българското крайбрежие.
Забележка. Свърхъ горнитъ такси за ПЖТНИШКИГБ билети сесъбиратъ допълнително кейоР.О пргво въ Еарна и Бурггсъ по ЛБ. 15, а въ малнитъ крайбръ^ни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подрсбни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитЬ, се получаватъ от*
агенциитЪ на Дружеството ьъ Вгрка и Бургасъ и крайбрьжнитЪ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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СЪДЪРЖННИЕ: 1) Девета вълна; Копнежъ; Море отъ плъть и кръвь — Стихове — отъ Люба Касжрова; 2) Пен• Ч В Я Я Я Я Й ^ н а » сията на моряцигЬ отъ В. Игнатовъ; 3) Съкращенията в ъ Министерството на желЪзницитЪ
м пристанищата отъ Г. Куповъ; 4) Варна и българскиятъ морски брътъ, описвани отъ поляци отъ Отонъ Барбаръ; 5) Женевската конференция по р а з о р ъ ж а в а н е т о отъ Сергей Терещенко; 6) Червениятъ флотъ отъ й. Соболевъ; 7) Развитие на руския търговски флотъ, отъ Г. С; 8) За морския д ъ р в о я д ъ отъ А. Желязкова — Паспалева; 9) Къмъ Египетъ отъ Ив. Бояджиевъ; 10) Съ подводникъ „II — 3" отъ кап.-лейтенантъ Валентинеръ; 11)
З а щ о в ъ Черно море има малко видове риба отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ; 12) Морски спортъ; 13) Официаленъ
отд-Ьлъ; 14) Морски новини; 15) Морски книгописъ.

Морска Учебна Часть — Печатница —Варна.

