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ГОДИНА IX
КНИЖКА 7
ВАРНА
СЕПТЕМВРИЙ 1932 год.
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СПЕЦИДЛЕНЪ ОТДЪДЪ ЗЯ Ж Е Л Е З Н И КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ
И ЕЛЕКТРОЖЕНИИ
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентнн цени.

ю-в

аъшшжА ьшамй

I Шроизвежда
;
:

първокачественнм

памучни прежди

Най-гол-Ьма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво разни
жици. н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б - ь л г а р с к и т й п р е ж д и отъ ч у ж д и т % .

Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРШДИРВ „ЦАРЬ: БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители:
СУЗИНЪ и С-ие А. Д., СОФИЯ —ВАРНА.
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ОРГЛНЪ НгЛ в о ' - •
' " « ^ К И СГОВОРЪ
ГОДИШЕНЪ НБОННМЕНТЪ:
За България 150 лв., за чужбина"— 200 лева.
УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТД-БЛЪ.

ВАРНА, септемврий 1932 год.

г. п.

Отд-Ьленъ брой 20 лв.

Гл р е д а к т о р ъ СДВА н> И В А Н 0 В Ъ

мялкиятъ

СПЯСИТЕЛЬ.

Въ началото на месецъ априлъ т. г. Радос
лавъ Д. Щеревъ отъ гр.
Ески Джумая,
10 годишенъ, ученикъ отъ 111.
отделение, отивалъ на
училище. Минавайки по
единъ мостъ надъ реката,
която минава по средата
на града, вижда деца да
играятъ близо край во
дата, а некои отъ тъхъ
да се кжпятъ. Той знаелъ,
че мЪстото тамъ е опас
но е имъ извикалъ да
се махнатъ. ТЪ се от
странили до като той заминалъ, но следъ мигъ
пакъ се хвърлили въ во
дата. Не заминалъ още
10—15 крачки децата се
развикали и почнали да
бЪгатъ. Той се връща
веднага, запитва ги какво
ги е уплашило и като му
казали, че едно дете по
тънало въ дълбокото, той
безъ да губи нито мину
та се хвърля въ водата
съ дрехите, намира по
тъналото дете — четирегодишния Янгелъ Хубанъ
Хубановъ — изнася го на
бр^га, поставя го н а д с

лу съ главата и натиска
няколко пжти по корема
да извади погълнатата во
да; следъ това взема де
тето и бЪгомъ го занася
въ дома на родителите
му, дето то бива затоп
лено и окончателно спа
сено.
За тая му решителность, себеотрицание и
безстрашие отъ водата,
Главното Управително РЬло на Българския Народенъ Морски Сговоръ ре
ши да му подари една
годишнина отъ списание
то „Морски Сговоръ",
което му бЪ поднесено
на 20. юний т. г. отъ се
кретаря на Г. У. Т. въ
присжтствието на неговит4 другари, съученици,
учители и граждани.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ се
радва на подобни проя
ви и поздравява родите
лите и учителитЪ на мал
кия Радославчо затова,
че гЬ така добре еж го
научили и възпитали.
Спасителътъ Радославъ Д. Щеревъ — ученикъ
отъ III. отделение.

Г. П.
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Сава Н. Ивановъ.

ПОСЕЩЕНИЕ НН ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ ОТЪ ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРЯБИ.
Тази година Варненското пристанище б^вше
посетено отъ нъколко военни кораби, принадлежаши на две нации, а сега въ сръдата на м.
септемврий се очаква посещението на 5 английски
военни кораби, въ числото на които ще дойде и
единъ подводникъ.

* * *

На 24. май сутриньта Варненското пристанище бъше посетено отъ францускиятъ учебенъ
корабъ „Жана Д' Аркъ", на който плаваха около
150 новопроизведени морски офицери. Корабътъ
„Жана Д' Дркъ" е единъ отъ най-новите французски
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Французскиятъ учебенъ кръстосвачъ „Жана Д'Нркъ" въ открито море.

военни кораби, построенъ специално за учебни
цели и завършенъ окончателно едвамъ миналата
година. Той се завръщаше отъ първото си околосвътско пжтуване за завършването на което му
оставаше да посети още некои пристанища отъ
Средиземното море. Излъзълъ преди 10 месеца
отъ пристанището Брестъ, той бъше обиколилъ
почти цълия свътъ и сега, завръщайки се въ ро-

Французскиятъ учебенъ кръстосвачъ „Жана Д'Яркъ" на
търговския кей въ Варненското пристанище на 24.У.1932 г.

дината си, влъзе и въ ВОДИТЕ на Черно море за
да посети Кюстенджа и Варна
Корабътъ „Жана Д' Яркъ" се командува отъ
капитанъ I рангъ Маркизъ. Той е построенъ
и
г

спустнатъ на вода на 14. февруарий 1930 г. въ
Сентъ-Назеръ отъ корабостроителницата „РеппоеЧ".
Представлява отъ себе си единъ учебенъ кръстосвачъ отъ 6,600 тона водоизмъетване, при дължина 170 метра, широчина 17*7 метра и газене

Французскиятъ учебенъ кръстосвачъ „Жана Д'Нркъ" на
търговския кей въ Варненското пристанище на 24.У.1932 г.

5*7 метра. Движи се посрЪдствомъ тюрбини сисразвиватъ мощностъ 32,500
°нски сили и му даватъ една най-голъма скорость
напжтуване отъ 27'8 вжзела въ часъ. Въоржжението

тема Па сонсъ к
Р
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му се състои отъ: VIII—15'5 см. оръдия, разполо обЪдъ командирътъ на кораба, кап. I р. Маркизъ
жени по две, въ четири артилерийски кули; IV—7"5 и французския морски аташе присътствуваха на
см. противоаеропланни оръдия и II—3"7см. салютни нашето национално тържество по случай праздниоръдия; 2 торпедни тръби за изхвърляне на само- ка „Св. Кирилъ и Методи".
движащи се мини (торпеда) и две разузнавателни
Следъ объ\цъ къмъ 15'/2 часа кораба беше
водохвърчилз.
посетенъ отъ Негово Величество Царь Борисъ III.,
Този корабъ, нЪмащь голяма бойна стойность, а следъ това—къмъ 16 часа—се състоя приемъ на
е цененъ извънредно много като едно напълно поканени гости отъ града Варна. Вечерьта въ мор
модерно подвижно военно-морско училище, съоръ ското казино, беше сервирана вечеря на която б"кжено по последните изисквания на науката, тех ха поканени официалните власти, офицерите отъ
никата и военно-морското искуство. Въ него чо- „Жана Д'Дркъ" и часть отъ офицерите отъ Вар
В-БКЪ можеше да види едно отлично отражение
ненския гарнизонъ. Къмъ полунощъ корабътъ нана съвременната високо стояща французска военно пустна пристанището на пъть за Цариградъ и
морска корабна индустрия;Средиземното море.
Корабътъ „ Жана Д'Лркъ" влезе въ Варненския
* * »
заливъ на 24^.1932 г. въ 8 часа, поздрави съ 21
На 7ХП.1932 год. 8 часа сутриньта пристигна
топовни гърмежа националното знаме, вл^зе въ въ Варненския заливъ италианскиятъ лекъ кръстопристанището и се завърна на търговския кей свачъ „Куарто", поздрави националното знаме съ
(шесто мъхто). Въ отговоръ на неговия поздравъ 21 топовни гърмежа, влЪзе въ пристанището и за
му отговори 10 см. брътова батарея при Траката стана на вързала при търговския кей (VI. мЪсто).
съ същото число изстрели.
На поздрава му отговори 10 см. батарея при Тра
Следъ традиционните официални визити, къмъ ката също съ 21 топовни гърмежа. Очакваните 4
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Италиянскиятъ кръстосвачъ „Куарто"

торпедоносеца, които требваше да придружаватъ
кръстосвача „Куарто", не пристигнаха заедно съ
него поради случилото се лошо време въ Егейско
море. Тяхното пристигане се очакваше следъ два
дена. Кръстосвача „Куарто" беше подъ флага на
вице адмиралъ Итало Морено, роденъ въ 1874 година, свършилъ морското училище 1894 година, а
въ 1926 год. произведенъ въ чинъ контъръ-адмиралъ; въ последниятъ си чинъ — вице-адмиралъ—
той е произведенъ презъ 1930 год. Презъ своята
дългогодишна служба той е участвувалъ въ много
морски сражения и е билъ на два пъти личенъ и
почетенъ адютантъ на Н. В. Италианския кралъ.
Сега той е командиръ на VI морска дивизия.
Деньтъ мина въ обичайните взаимни посещения. Вечерьта адмиралътъ, по-голямата часть
отъ офицерите отъ кръстосвача „Куарто", придружаващитъ 1 ги български морски офицери и

часть отъ италианските моряци, съ специаленъ
влакъ заминаха за София.
На следниятъ день, петъкъ 8.VII т. г. кръстосвача „Куарто" б е посетенъ масово и разгледанъ
—сутриньта отъ офицеритЪ, а следъ обЧздъ — отъ
подофицерите, войниците и моряците отъ Варненския гарнизонъ. Следъ разглеждане на кораба,
както на офицерите, така и на подофицерите и
моряците, бЪха сервирани закуски.
Въ събота рано сутриньта пристигнаха закъснулите, поради лошото време, италиански торпедоносци—4 на брой — подъ общата команда на
капитанъ I рангъ Тоскани. Цълиятъ день мина въ
взаимни визити и развеждане на италианските
гости изъ града и околностите.
Данните за посетилите Варненското пристанище италиански кораби—часть отъ VI морска дивизия—еж следнитЪ:
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Кръстосвачътъ „Куарто" („Оиагго") е построенъ презъ 1911 год. Водоизм-Ьстването му е 3400
тона, при дължина 132 метра, широчина 13 метра
и газене (потъване) 4 метра. Движи се посръдствомъ тюрбини система Парсонсъ, които развиватъ мощность 29,000 конски сили и които привеждатъ въ движение 4 витла. Има 10 котли сис
тема „Белвиль", отъ които 8 използватъ течно гори
во, а 2—каменни вжглища. Кръстосвачътъ развива
най-голяма скорость 28.5 морски мили въ часъ.
Района на действието му, при 28 мили скорость е
около 1000 морски мили. Носи съ себе си горивни
запаси 490 тона течно гориво и 50 тона каменни
вжглища. Има три димни тржби. Въоржженъ е
съ шесть 12 см. орждия, шесть 7.6 см. орждия,
три противоаеропланни картечници и две 45 см.
надводни торпедни тржби. Брониранъ е по палу
бата съ броня отъ 20 до 40 м.м., а командната
му кула — съ броня отъ 50—70 см. Корабътъ е
приспособенъ да носи съ себе си около 200 мини
за заграждане. Обслугата му се състои отъ 322
души.
ЧетиритЪхъ еднотипни торпедоносци (изтре
бители): „Фратели Кайроли", (командирь кап. I р.
Тоскани), „Джузепе-ла-Фарина" (командиръ капитанъ-лейтенантъ Галезио), „Янжело Басини"и „Енрико Козеницъ" еж построени презъ времето 1917
—1919 год. въ корабостроителницата „Ос1его" при
Генуа. ВСБКИ отъ тъхъ има водоизмЪстване по
810 тона, при дължина 72*5 метра, широчина 7'3
и газене 2"8 метра. Движи се поср-вдетвомъ 2 тур

Год. IX. Брой 7.

бини система „Този", които въртятъ две витла и развиватъ мощность 15,500 конски сили. Има 4 коте
ла, които използуватъ течно гориво, чийто запасъ
е около 150 тона. ВСБКИ единъ отъ изтр-вбителигБ
развива най-голъма скорость 33*4 морски мили.
Района на действието му е 1,700 мили при скорость
15 мили. Всеки единъ отъ тЬхъ е въоржженъ съ
четири Ю"2 см. орждия, две 7'б см. орждия, 2 кар
течници и четири 45 см. торпедни тржби (два двой
ни апарата за изхвърляне на торпеда). Тъ еж при
способени да взематъ съ себе си по 10 мини за
заграждане. ВСБКИ единъ отъ тЪхъ има обслуга
(екипажъ) по 105 души.
Въ недвля сутриньта, ОТИШЛИГБ ВЪ София
италиански гости се завърнаха въ Варна. На ита
лианските кораби имаше богослужение на което
б е поканена и италианската колония въ Варна.
Вечерьта — вечеря отъ окржжния управитель въ
честь на италианските гости.
Въ понедълникъ, 11.VII. т. год. италианските
кораби бъха посетени отъ италиянския пълномощенъ министъръ, а вечерьта бъ дадена вечеря въ
Морското казино отъ Началника на Варненския
гарнизонтъ въ честь на италиянскитъ гости.
Въ вторникъ, 12. VII 1932 год. — Петровдень
— отъ 12 до 16 часа италиянскигв кораби бъха
посетени отъ Техни Величества Царя и Царицата
и Н. Ц. В. князъ Кирилъ, които благоволиха да
об-вдватъ на кръстосвача „Куарто". Посрещнати
и изпратени съ обичайниттз топовни гърмежи т е
бъха възторжено приветствувани отъ обслугитъ на

"ръст^сьача " « "Р 3 " ^ ^ * к о Р а б и ° т2^) 1 * хвнлии зВаенлеи , «ества Царя и Царицата на 24.У11.Ш2 г. 1. На излизане отъ
носци построени н а т ™ ? » ^ КГе Иа :- 4Т) гп , и с т"и *г
° ъ „Куарто"; 3) Прегледъ на обслугитъ отъ италианските торпедололня' В^аР«°Ч1 п я , ! ^ Р
Р
а " е "а Тъхни Величества на кръстосвана „Куарто" съ царската моторна
лодка „Ввра , 5) Общъ видъ на италианския кръстосвачъ „Куарто", завързанъ на търговския кей въ Варненското пристанище.
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италиянскитъ кораби. Вечеръта въ новооткрития
Варненския театръ бъ устроено гала представле
ние въ честь на италиянскитъ гости—даваха опе
рата „Крали Марко".
Въ сръда следъ объдъ имаше официаленъ
приемъ на кръстосвана „Куарто", кждето бъха
покани около 300 Варненски семейства.
Въ четвъртъкъ сутриньта италиянскиятъ адмиралъ посети и разгледа казармата на 8 дру
жина, Морското училище и корабитъ отъ Морската
Полицейска Служба. Следъ объдъ почти всички
италиянски морски офицери б^вха поканени отъ
Н. В. Царя въ двореца Евксиноградъ, кждето
останаха отъ 16 до 20 часа.
На следниятъ день сутриньта, петъкъ 15. VII
т. г. италиянскитъ кораби напустнаха Варненското
пристанище, произведоха няколко бойни упраж
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нения въ морето предъ двореца Евксиноградъ,
дадоха прощаленъ салютъ отъ 21 топовни гър
межи и къмъ об-вдъ се насочиха къмъ Созополския заливъ.
Следъ объдъ италиянскитъ кораби останаха
на котва въ Созополския заливъ и презъ нощьта
напустнаха окончателно нашитъ брегове — на
пжтъ за Босфора и Цариградъ.
Презъ всичкото време на стоенето на ита
лиянскигв кораби въ Варненското пристанище
италиянскитъ гости бъха предметъ на особенно
внимание отъ страна на Варненското гражданство
и гарнизона. Личеше, че и те еж напълно довол
ни отъ този по-вече отъ очакванията имъ радушенъ приемъ. Заминавайки си, ГБ подчертаха, че
оставатъ съ единъ скжпъ споменъ отъ посеще
нието СИ въ България.
Сава Н. Ивановъ.

ИталианскитЪ кораби въ Варненското пристанище.
Г. С.

свътовното
Въ немското списание Маппе Кип^зсЬаи сре
щаме твърде интересни данни върху свътовното и
по-специално върху немското мореплавание, отъ
кждето извличаме по-долните сведения за читате
лите на „Морски Сговоръ".
Чувствително засегнато отъ бушуващата сто
панска криза въ св^та, мореплаването страда,
може-би, най-много отъ всички индустриални и
търговски клонове. Около 15,000,000, бр. р. тона
кораби, съ вложенъ въ тъхъ приблизително 3 ми
лиарда германски марки капиталъ, стоятъ неиз
ползвани—безработни, което означава чиста годиш
на загуба за собственицигв имъ около 270 милиона
марки. Световната търговия за 1931 г. е намалъла
съ 2 5 % по сравнение съ 1930 год. и съ 40% по
сравнение съ 1929 година. Презморската търговия
на 54 морски държави (9О°/0 отъ всички такива)
е намалъла за 1930/31 година, по сравнение. съ
предшестващата година, по стойность, на 15 ми
лиарда долара. Движението на кораби въ тритъ
световни канала — Панамскиятъ, Суецкиятъ и Килскиятъ — е силно намал-Ъло. Отъ друга страна
свърхпроизводството е достигнало до чудовищни
размери; въ Свъта стоятъ складирани и неизпол-

МОРЕПЛЯВАНЕ.
звани 16 мил. тона зърнени храни (Въ Лржетина ги
използватъ за желъзопжтно гориво), 8 милиона
тона захарь, 1У2 мил. бали памукъ, 40 мил. торби
кафе (въ Бразилия еж унищожени — изгорени или
хвърлени въ морето 12 мил. торби), сжщото е съ
каучука, вжглищата, рудитъ и т. н. Всичко това
стои и чака да бжде натоварено и пренесено съ
търговските кораби, но не се товари и не се пре
нася, защото нъма пазаръ за него, — консумацията
на всекжде въ свъта е силно намалила.
До колко остра е кризата за мореплаването,
показватъ следните куриозни факти: Голъмитв
търговски пристанища еж задръстени съ безра
ботни кораби; това; което по-рано бързаше да
разтовари, натовари и да излъзе въ морето, днесъ
търси свободно место въ нъкое пристанище да
се прибере и дочака по-добритъ дни, а понеже
всички пристанища еж препълнени и представляватъ гжета гора отъ стожери, Н-БКОИ корабостъкмители даватъ обявления въ голъмитъ евро
пейски вестници, съ които молятъ да имъ се укаже
въ кое пристанище би се нам-врило свободно ме
сто за останалитъ имъ безъ работа кораби. Наредъ съ намаляването на сточниятъ трафикъ, есте*
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ствено, силно е намалълъ и пжтническиятъ такъвъ;
презокиянскиятъ английския пътническия корабъ
„Емпресъ офъ Австралия" (22,000 бр. р. тона),
при едно отъ^редовните си плавания отъ Соутхемптонъ за Ню-Йоркъ, е требвало да отплава отъ
Англия само съ единъ пжтникъ, а и той въ последниятъ моментъ се е отказалъ отъ намерението
си и парахода е заминалъ празенъ, а разпола
га съ пжтнически помещения за 1137 души. До
като безработицата за корабитъ е достигнала до
такива невероятни размери, пристанищните, канал
ните и др. корабни такси еж си останали все сжЩИТБ, плащани на много мъста, както напр. въ
Америка, по курса на златото, което, съ спадането
на нъкои монети (английската лира, скандинав
ските валути) и съ още по-вече спадналите навла,
ги прави съвсемъ непоносими; до тамъ, че нъкои
английски мореплавателни предприятия сериозно
обмислятъ проекта да изпращатъ корабитъ си,
вмъхто презъ Панамскиятъ каналъ, да обхождатъ
цъла Южна Америка, макаръ съ това да е необ
ходимо да преплаватъ излишни 800 мили разстоя
ние (1,500 клм.)
Световниятъ тонажъ е възлизалъ презъ 1914 г.
на 49 милиона бр. р. тона съ 30,800 кораби; сега
(къмъ 1. юлий 1931 год.) сжщиятъ е нарастналъ
на 70 милиона бр. р. тона съ по-вече отъ 32,000
кораба; т. е. за 17 години имаме едно увеличение
отъ 21 мил. бр. р. тона. По голъмина на отдвлНИГБ флоти, на първо мъсто стои Англия сь 23
милиона тона, на аторо — С. А. С. Щати (преди
войната на трето) съ 13 '/2 милиона, на трето —
Япония съ 4,3 милиона, на четвърто мъсто идва
Германия съ 4,2 мил. (преди на второ место съ
5.5 мил. тона), на пето следва Норвегия (преди
войната на четвърто), после се редятъ Франция,
Италия, Холандия, Швеция, Гърция, Испания, Да
ния и т. н. (Ний имаме само 8,000 бр. р. тона
търговски кораби и стоимъ нъкжде съвсемъ на
опашката на морските държави).
Вътроходниятъ търговски флотъ е въ силенъ
упадъкъ; по сравнение съ 1914 год. той е намалълъ съ 2,5 милиона бр. р. тона и съставлява сега
едва 20% отъ цълиятъ евтзтовенъ тонажъ. Нови
големи ветроходни кораби се строятъ главно само
за учебни цели (за военния и търговския флоти).
Наливните кораби (кораби-щерни), предназ
начени За превозъ на течни товари — главно ка
менни масла — бързо се увеличаватъ: докато въ
1914 г. т е еж съставяли само 1.5% отъ светов
ниятъ флотъ, днесъ тъ еж нарастнали десеторно,
Достигайки 9 мил. бр. р. тона. Това увеличение
лесно се обяснява като се има предъ видъ, че неф
теното производство въ света презъ 1913 год. е
възлизало на 53 мил. тона годишно, а сега (1929
год.) вече — на 200 мил. тона. Най-голъмъ флотъ
отъ наливни кораби притежаватъ С. А. С. Щати
—2,5 мил. бр. р. тона, на второ мъсто идва Англия
съ 2,4 мил. тона, на трето — Норвегия съ 1,5 мил.,
после се редятъ Италия, Холандия, Франция, Гер
мания, Данцигъ и т. н.
Процента на моторните кораби (снабдени съ
моторни двигатели) отъ общата корабна вместимость, по Сравнение съ параходните такива, бърже
расте. На брой, моторните кораби еж се увеличили
10 пжти, а по тонажъ — 20 пжти, по сравнение
съ 1914 год. Далечъ на първо мъхто стои Норвегия
(която изобщо притежава най-новите кораби),
кждето моторните кораби съставляватъ 40% отъ
цтзлиятъ търговски флотъ на страната, на второ
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место идва Дания съ 36%, на трето—Швеция съ 32%,
после се редятъ Холандия — съ 22%,, Италия —
17%, Германия, а сжщо Испания — 1 4 % и т. н.;
Англия, поради силно развититата й каменовжглена индустрия, все още продължава да предпочита
параходите. Средно, за целия свътовенъ флотъ,
процента на моторните кораби възлиза на 13.5%.
Корабите употребяващи течно гориво (т. е. пара
ходи, които вместо вжглища горятъ нефть), състав
ляватъ 2 8 5 % , а тия съ каменни вжглища — 56%
(остатъка отъ 2°/о еж вътроходни кораби). Найголъмиятъ моторенъ корабъ въ свъта иматъ ита
лианците — „Аугуаусъ" съ 32.500 бр. р. т.
Рибарскиятъ флотъ общо въ света възлиза
на 4,067 кораба; на първо мъсто, по броя на ри
барските кораби, стои Англия съ 1,913 параходни
и моторни кораба; на второ — Германия съ 488,
на трето — Франция съ 436, после се редятъ Хо
ландия съ 352, С. А. С. Щати съ 159, Норвегия
139, Испания 130, Япония 104, Исландия 61, Ита
лия 54, Русия 53, Португалия 48, Белгия 44 и т. н.
(и България притежава 1 рибарски корабъ — на
държавното рибарско училище, но той бездейства
поради „липса на вжглища"!). Преди войната нормалниятъ типъ рибарски корабъ е билъ съ 200
бр. р. тона вместимость; днесъ тая норма е къмъ
400, а въ Русия даже къмъ 600 бр. р. тона.
Преди войната най-бързитв пжтнически кораби
бъха английските такива „Лузитания" и „Маврита
ния", движещи се съ 26 мили въ часъ; сега рекорда
е битъ отъ нъмекитъ „Бременъ" и „Европа", които
развиватъ скорость отъ близо 28 мили въ часъ,—
Т Б държатъ, за сега, както се казва „синята лента"
(първенство) на Атлантическия океанъ. Независимо
отъ това, тъ еж снабдени и съ хвърчила, съ които
въ последната часть на плаването имъ (при набли
жаването на Ню-Йоркъ или съответно Хамбургъ),
още по-вече се ускорява пренасянето на пощата
и отчасти на пжтници. Англичаните проектирате
постройката на единъ 73 или 84,000 тоненъ корабъ
съ 30 мили скорость, който ще струва 130 милиона
германски марки, а французите почти вече еж
привършили постройката на своя „Жана д, Аркъ"
съ 60 — 70,000 бр. р. тона вместимость (дълъгъ
300 метра) и съ 30 мили скорость; той ще срува
700 милиона французки франка. Американците
смътатъ да взематъ първенство съ проектираното
превръщане въ търговски пжтнически на двата
военни хвърчилоносача „Лексингтонъ" и „Саратога",
които требва да получатъ 33 мили скорость. Привършва се и постройката на италиянскитъ бързоходни кораби „Рексъ" и „Конте ди Савоя", съот
ветно съ по 50,000 и 48,000 бр. р. тона вместимость.
По големина, на първо мъсто стои амери
канския — на С. А. С. Щати — презокеански ко
рабъ „ Левиатанъ" (бившиятъ немски „Фатерландъ")
съ 60,000 бр. р. тона вместимость, на второ мъсто
идватъ английските „Мажестикъ" (бившия нъмеки
„Бисмаркъ") и „Беренгария" (бившия нъмеки „Императоръ") съ по 56,000 тона, подире имъ след
вате германските „Бременъ" съ 52,000 и „Европа"
съ 50,000 тона, а после се редятъ английските
„Олимпикъ" и „Аквитания", французкиятъ „Йлъде-Франсъ", англ. „Емпресъ офъ Бритенъ", фр.
,,Л' Атлантикъ" и „Парижъ", англ. „Хомерикъ",
италиянските „Рома" и „Аугустусъ" (съ 32,500 бр.
р. тона) и т. н.
Лошото днешно състояние на мореплаването
вл^че следъ себе и криза въ корабостррението,
така напр. германскитъ корабостроителници, които
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еж нагодени къмъ годишно производство (строежъ)
на 700,000 бр. р. т„ еж имали на 1. януарий т. г.
въ постройка само 29 кораба съ 107,000 бр. р. т.,
а миналата 1931 година еж построили 54 кораба
съ 102,000 тона, срещу 76 съ 225,000 тона за 1930
год. По сравнение съ 1920 год., работниците въ
английскийте корабостроителници еж намалели
съ 5О"/о, при това 60% отъ останалите еж безъ
работа. По западните брегове на Америка въ
действие еж само 4 0 % отъ корабостроителниците;
въ другите страни 80 — 90% отъ елингигв (стъкмяванията или местата, върху които се строятъ
кораби) стоятъ праздни.
Не толкова поради днешното лошо стопанско
положение, а поради страшната конкуренция, която
изобщо всекога сжществува между търговските
флоти на различните държави, тия последните
щедро субсидиратъ своите кораби, като преслед-
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ватъ съ това да осигурятъ главно независимостьта
на своя износъ или по-точно значително да намалятъ навлото за изнасяните стоки и съ това да ги
направятъ по-конкурентноспособни на чуждите
пазари. Преки субсидии на своите кораби не плащатъ само Гърция, Германия и още неколко дър
жави. Въпреки това, обаче, германскиятъ търгов
ски флотъ е внасялъ отъ 1924. до 1929. годишно
надъ 350 милиона германски марки (преди войната
— 2 милиарда марки) чиста печалба, съ което
чувствително е подобрявалъ платежния балансъ
на страната. Следъ 1929. год., когато започва сил*
ното разрастване на стопанската криза, тия печалби
преставатъ почти съвършенно.
Най-широко субсидиратъ своите търговски
флоти С. А. С. Щати, Англия, Франция и Италия.

г. с.

БРИТАНСКИЯТЪ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Неоспорваното първенство на британския тър
говски флотъ, очертало се отъ XVI. столетие, се
затвърди окончателно съ воеобщото приложение
на металическите постройки и механическите дви
гатели.
Страна, надарена съ богати минерални залежи,
както въглищни, така и метални, съ гжето население,
Великобритания съумъ- да използва добре тия свои
естествени преимущества, за да стане първата мор
ска страна въ свъта. Народъ преимуществено мо
ряшки, воденъ отъ хора интелигентни, смели и аван
тюристи, съ своя търговски флотъ, създаде най-об
ширната и важна империя, която историята помни.
Търговските дружества и разпилените по целия
светъ днесъ агенти завладъха и поддържатъ непокжтнати позициите, на британската морска търговия.
Въ 1914 год. Великобритания разполагаше съ
единь търговски флотъ отъ 19,256,766 бр. р. т., т. е.
39.2% отъ световния тонажъ. Германия, която то
гава заемаше второ место, притежаваше само 1 1 % .
Въ различие отъ другите страни, британския
тонажъ, следъ войната, се е увеличилъ незначител
но. На 1. юлий 1930 год. той достигна 20,322,000
бр. рег. т. Процентното намаление на британския тър
говски флотъ (ОГБЗЪЛЪ на 29.9°/о) не требва да
навява мисъльта, че неговото първенство е застра
шено. Той е още много по-напредъ отъ флота на
Съед. Щати, който е 15% отъ световния тонажъ.
Британскиятъ флотъ, отъ 1914 г. насамъ е подобрилъ чувствително своето качество, производител
ност^ економия и търговска стойность, а така сжщо
се е увеличила и неговата превозна мощь (товаренъ
обемъ и товарна способность).
Нека изследваме накратко състоянието на бри
танския флотъ въ главните му характеристики. Отъ
68-ГБ световни единици, по-големи отъ 20,000 бр.
р. т., 37 еж английски; отъ 353-те единици надъ
10,000 т., 146 еж английски. Той притежава 283
товарни кораби надъ 5,000 бр. р. т. съ скорость
13 мили и повече, при 51 германски, 48 холандски,
45 японски и 13 на другите страни. Отъ корабите
— щерни 2О°/о еж подъ английско знаме, а 7з отъ
моторните кораби въ свъта еж британски. Макаръ
че е най-големата производителка на вжглища,
които представляватъ най доброто гориво за ней
ните товарни кораби, Великобритания не се поко
леба да приложи най економичното гориво—нефта,
който сега е въ употребление въ 6,000,000 тона
английски кораби.

Следъ опитите съ „Мерцеръ" и „Калифорния",
извършени въ Съединените Щати, британските
строители, следъ редъ усъвършествания, еж прило
жили новите системи на двигателна сила—турбо*
електрическата и съ пулвелизирани вжглища.
Арматьорството на британския търговски флотъ
е, може би, най-доброто въ целия светъ. Появилите
се следъ войната нужди то посрещна твърде гъвкаво, като прибегна до една нова организация на
корабоплаването: множество по-дребни корабни дру
жества еж сведени въ неколко по-големи групи,
което имъ дава възможность за съгласуване усилията,
за заздравяване достигнатите позиции и за даване
по-силенъ отпоръ на конкурентите.
Групите понастоящемъ еж петь:
1) Група „Ройялъ Мейлъ Стимъ Пякетъ Компани". Съединява 14 дружества, разполагащи съ
общо 2,635.788 бр.-р. т.
2) Група „Пенинсуларъ & Ориенталъ Стимъ
Навигейшънъ Компани" — осемь дружества съ
1,962,186 бр. р. т.
3) Група „Елерманъ" — седемь дружества съ
855,773 бр. р. т.
4) Група „Кюнардъ Лайнъ"—шесть дружества
съ 965,635 бр. р. т.
5) Група „Фърнесъ Хуити & Со"—тринадесеть
дружества съ 443,000 бр. р. т.
Вънъ отъ тия петъ групи заслужаватъ да бж*
датъ споменати „Алфредъ Холдъ & Со" съ 700,000
бр. р. т. и „Канадианъ Пацификъ Стимъ Шипъ Со"
съ 5ОО.ООО бр. р. т.
Британското арматьорство биде изпитано презъ
стачката въ 1926г. и биде тежко засегнато отъ кри
зата въ навлата, защото 7О°/о отъ неговите кораби
еж заети въ обслужване редовни линии, кждето
ударите се почувствуваха най-силно. На 1. юлий
1930 г. въ английските пристанища е имало кораби
на разоржжение 1,389,000 тона — близо 7°/0 отъ на
родния тонажъ, срещу 2О°/о въ Съединените Щати
и 5 % въ Германия и Норвегия.
Британското арматьорство, обаче, даде въ тая
криза едно ново доказателство за своята чудесна
животоспособность, за съвършенството си и, найвече, за способностьта на неговите водачи. Всичките
главни дружества разпределиха редовно дивиден
тите си възлизащи на 5 до 12% и макаръ че 1930
год. не беше по-благоприятна отъ предшествуващите
години, не изглежда, че печалбите ще липсватъ,
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ПреживЪниятъ лошъ периодъ отъ „Роялъ Мейлъ.
С. Ш. Со" е за отдаване по-вече на лошо финансово
управление, отколкото на лошите резултати отъ
навигацията. Следъ представянето на баланса 1929
— 1930 год. председательтъ на това дружество е
билъ принуденъ да даде оставката си и, нема съм
нение, че съ своя новъ шефъ, голямото английско
дружество ще може да преодолее настоящите
трудности.
Както въ добри, така и въ лоши времена, ан
глийските арматьори не напущатъ своята програма
на постоянно подобряване плавателния си материялъ, добре убедени,^че силата на единъ търговски
флотъ не се състои само въ количеството, но сжщо,
и преди всичко, въ неговите технически и търговски
качества. Нека посочимъ накратко неговитЪ построй
ки, завършени и въ строежъ за главните дружества.
„Кюнардъ Лайнъ" — поржча постройката на
единъ презатлантикъ 73,000 бр. р. т., 28 вжзла скорость, който ще бжде готовъ следъ три години, и
който ще спечели на Великопритания „Атлантичес
ката синя лента" 1 ), сега притежаване отъ герман
ския „Европа".
„Хауйтъ Старъ Лайнъ" — пустна въ' служба
въ 1930 год. моторния корабъ „Британикъ" съ
26,840 т. и 17 вжзела скорость; въ постройка има
другъ единъ отъ сжщия типъ и размъри.
„П. &0."—построи презъ 1930 г. „Вицерой офъ
Индиа" съ турбоелектрически двигатель 20,000 т.,
който ще бжде последванъ отъ други две подобни
единици.
„Канадианъ Пацификъ" — спусна на вода „Емпресъ офъ Япанъ" (26,000 бр. р. т., 21 в.) и „Емпресъ
офъ Бритенъ" (42,000 бр. р. т., 24 в.).
„Юнайънъ Кястлъ" — пустна въ служба две
нови единици отъ по 12,000 т. и две по 20,000 т.
„Нлфредъ Холтъ & Со"—15 единици по 8,000
т., 14 в.; единиятъ отъ тъхъ 10,000 тоненъ, моторенъ за товаръ и пжтници.
„Пацификъ С. Ш. Со" — е положила единъ
корабъ 17,000 т., 19 вжзла скорость.
„Нелсонъ Лайнъ" — единъ' 14,000 т. съ 15 в.
скорость.
Най-подиръ нека цитираме построяването на
двадесеть кораба за превозъ на петролъ, по 11,500
тона.
Това кратко изложение е достатъчно за да по
сочи какъ .английското арматьорство преследва съ
равенъ ритъмъ заместването на своя — остарвлъ
материялъ, приготаяйки
си, така, оржжие за ПСДОбрИте ДНИ.
Преди да привършимъ това кратко из
ложение, нека хвърлимъ
единъ погледъ върху
положението на англий
ските корабостроител
ници. До къмъ 1920 —
1921 год. британската
индустрия за морски поскорабъ достига дваде(1) .Ятлантическата си
ня лента" е рекорденъ
знакъ, който се дава на
най-бързоходния корабъ въ.
йтлантическия океанъ. Тая
лента сега се притежава отъ
Единъ кжтъ отъ р-Ька Нилъ.
германския презатлантикъ
„Европа".
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тройки може да се каже, беше безъ съперници.
Днесъ, макаръ че тя държи първенство и ще го
поддържа за много години още (кржгло 50% отъ
всички кораби по свъта се строятъ въ Англия), тя
приживява единъ тежъкъ периодъ който, по нъкога,
добива озадачителни размъри.
Като изключимъ външните фактори, като напр.
изникването на подобни индустрии въ другите стра
ни, не доброто състояние на английските корабо
строителници требва да. се отдаде на причини вжтрешни. На първо мъсто е свърхизобилието отъ ко
рабостроителници, много отъ които, изникнали
презъ войната, можаха да се задържатъ въ послед
ствие, само благодарение на подкрепата отъ дър
жавата; после по-голъмитъ надници плащани на
работниците въ сравнение съ сжщитъ въ странство.
До като 5О°/о отъ слиповетъ еж празни и 25°,'о отъ
работилниците еж безъ работа, все по-чести ставатъ
случаит^ въ които корабостроителниците виждатъ
какъ поржчките имъ се грабятъ отъ чуждестранните
конкуренти. И това, не по други причини, а само по
ради много високите цени.
За да се подобри положението на нещата,
презъ февруарий 1930 г. е образувана „Нешъналъ
Шипоилдерсъ Секюрити", която си е задала за
цель, съ капиталите, дадени отъ строителите и
банките, да завладее ония корабостроителници,
които еж излишни и се намиратъ въ лошо поло
жение. По тоя начинъ, до сега, еж затворени шесть
корабостроителници, а и други некои ще иматъ
сжщата участь. Съ това се цели да се избегне раз
пиляването на работата и, въ сжщото време, да се
намалятъ всичките общи производителни разноски.
Не требва, обаче, да се мисли че английската
морска индустрия е близо, или на пжть за една
катастрофа. Най-важните корабостроителници, ма
каръ че отъ неколко години насамъ не даватъ
печалби на своите акционери, покриватъ все пакъ
разноските си.
Английските корабостроителници поглъщатъ
все още 50%, а по некога и по-вече, отъ строящия се
въ света тонажъ. И нека не се забравя, че т е ,
освенъ чуждестранните флоти, снабдяватъ и своя
— единъ флотъ въ постоянно подновяване и който
никога не ще строи корабите си въ чужбина. Британскиятъ търговски флотъ, бидейки продавачъ на
кораби на своите по-малки побратими, преследва
единь ритъмъ на подн?вяване на корабите си много
по-бързъ отъ ония на другите флоти: трудно единъ
сеть години животъ подъ
английско знаме.
• Английската строи
телна индустрия стра
да отъ едно състояние
на нещата, общо и за
другите индустрии. То
ва е една общонародна
задача, която управля
ващите на тая страна
требва да разрешатъ.
Показаното отъ техъ до
сега безсилие не предс
казва още бждещето.
' Положението на
Великобритания к а т о
морска държава, още
не е застрашено.
Фот. Стойчо Яльовъ.
(Изъ „Италия Маринара",
№ 6,1931 г.) Прев.:Дудевъ.
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Хамбургъ съ едно отъ езерата — „Биненалстеръ".
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Изгледъ отъ пристанището къмъ града Хамбургъ.
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ХЯМБУРГЪ И НЕГОВОТО ПРИСТАНИЩЕ.
Хамбургъ е очарователно съчетание отъ ме ре, трети фактори—това е р-вката Елба съ дълбокото
работа и голЪмъ градъ. Той води единъ оживенъ си корите, което позволява на гараходитъ- да се
животъ, който отъ столетие насамъ управаалява движатъ още 2,600 километра въ вжтрьшностьта на
сушата и морето съ безбройните параходи, вк- страната. Значи, отъ морето може да се пресече
троходи и лодки оть различень видъ, които като още половината Германия все по една и сжща р-вка —
една боряща се армия се скита гь къмъ всички краи
ща на св-вта за да внесать сьстояние и всички
блага, не само за града, но и за цъ\пата страна.
Значението на Хамбургъ въ световното стопанство
и световния пазаръ, както и като морски градъ,
най-добре се вижда отъ цифригв, които сега ще
изредимъ: Въ 1930 година търговскиятъ флотъ на
Хамбургъ броеше 1372 морски кораби съ надъ 2
милиона тона, значи половинъ мичионъ тона по-

Хамбургъ съ пристанището „Св. Павелъ", кжцето пристигатъ
пжтницитъ отъ Ямерика.

Елба. Освенъ това Хамбургъ има възможностьта
да разпределя товара си изъ вжтрешнестьта на
страната, понеже задъ него се простира голямата
Германия. Още отъ ср^ъднитЬ в+зкове, когато мор
ската търговия и морското корабоплаване С%ха въ
началото си, Хамбургъ като членъ на Ханза (голя
мата търговска дружба) играеше една мощна роля.
Обаче, Хамбургъ, това гигантско пристанище* и голтзмъ градъ, се е развилъ едва въ последното десетолетие. ,Ощо преди 70 години пристанището не е
било нищо друго, освенъ единъ малко преработенъ
рЪченъ бр-вгъ, отъ който еж се разкланяли тъхни
канали къмъ вжтрешносьта на града, а днесъ, отъ
т^взи скромни начала, то е достигнало до единъ

Моторния карабъ „Райнландъ" товари въ Хамбургското
пристанище.

вече отъ цъ\пиятъ шведски търговски флотъ. Въ
сжщата година еж хвърлили котва 22,500 морски
параходи въ Хамбурското пристанище съ 22 и по
ловина милиона тона. Въ това време еж минали
надъ 112,000 души пжтуващи за и отъ Трансатлантика и 23,300,000 тона стоки, натоварени или
разстоварени въ това пристанище. Не е случайно,
че града Хамбургъ е получилъ такова значение въ
световния животъ. Разбира се, че на първо мътто
това се дължи на местоположението на града, разположенъ на северно-европейското устие на ГОЛ-БМИТЪтрансатлантически съобщения. Обаче, само това не
би било достатъчно за да се дойде до огромното
развитие, което сега има града. Има втори и

Вдигателнитъ машини за зърнени храни въ Хамбургското
пристанище.

сложенъ организъмъ, който се управлява само съ
трудно организирана работа.
ГолЪмъ въпросъ е билъ на времето, дали да
се построи отворено или затворено пристанище,
поради отлива и прилива на морето, обаче се е ре
шило пристанището да бжде отворено безъ шлю-
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зове, за да могатъ корабите денонощно свободно
да циркулиратъ. Хамбургъ има това преимущество,
че тамъ се срещатъ морското и речното корабо
плаване. По този начинъ задъ морското пристанище
се простира и речното такова, обаче и двете
еж раздЪлени и разклонени съ много клонове така,
че цълото пристанище представлява единъ гигантски
организъмъ отъ една дължина близо 17 километра
и широчина 3 и половина километра. То покрива
едно пространство отъ 40 милиона кв. метра, чиято
дължина на бреговете му е 169 километра, а дъл
жината на кейовитъ стени — 48 километра. За да
може да се разпредъли огромния трафикъ, е станала
нужда да се построи една специална желъзопжтна
гара, на която релсит-в въ видъ на звезда препращатъ стокитЪ по всичкитъ направления и до самите
параходи. Въ помощь на товаренето на стоките има
и 2000 двигателни машини, които теглятъ и влагатъ
стокиттз въ параходите. На всъкжде се чува бухтеното и шумьтъ отъ разнитъ машини, безъ които
огромната работа не би била възможна. Всичкото
това се смесва съ гл?са на хората, свиркиттз на
парзходитЪ, тропота на разнитЬ мониполации, шумътъ на моторните лодки, които като пълзящи
животни се плъзгатъ по водзт^, и по този начинъ
се създава една велика пъсень — П-ксеньта на мо
рето и трептящата работа. Доколко пристанището
Хамбургъ е станало всеизвестно и колко стоки то
приема и изпраща за една година, може да се ви
ди отъ това, че за да се натовари тази стока на
единъ влакъ, той требва да има дължина отъ
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13,600 километра т. е. по-вече отъ диаметъра на
делата земя, или една трета отъ периферията на
ц%лия екваторъ.
Хамбургъ се гордее още и съ големата си сво
бодна зона, която обхваща по-вече отъ една четвърть отъ своето пристанище. ЦЪлъ единъ кварталъ съ повече отъ 500 къщи и 19,000 жители
своевременно е билъ отчужденъ и разрушенъ, за
да се получи нуждното место за магазин и хангари
въ свободната зона.
• Въпреки всички т%зи огромни размери, въ
скоро време пристанището не ще бжде достатъчно
за нарастващите нужди затова всички необходими
проект'и за едно разширение еж готови.
Както пристанището, така и града, иматъ своятъ
особенъ отпечатъкъ, изразяващь се въ една голяма
концентрация на стопанския животъ. Това личи вече
външно: Зданието на Борсата и на Кметството еж
свързани помежду си като символъ на една трес
кава енергия и постоянство. Около ГБХЪ се редятъ
безбройни търговски улици съ безбройни кантори и
като по чудо измежду тЪхъ еж останали малки и тътни
улици съ високи и т^сни кжщи — прочутата стара
часть на големия Хамбургъ. Следватъ и двете про
чути езера, които се намиратъ въ центъра на града,
окичени съ алеи, вили, елегантни ресторанти, ожи
вени съ гребните и ветроходни лодки.
Хората въ този милионенъ градъ еж запазили
своята оргиналность, по външность — типиченъ северенъ типъ, съ руси коси и сини очи, мълчаливи,
обаче енергични въ характеръ и работа.
я. М. Н.

Предъ прочутата световна борса въ Хамбургъ.
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СТАРОРИМСКО КОРАБОСТРОИТЕЛНО ИЗКУСТВО
(Находките, въ езерото Неми),
Мореплаването и свързаното съ него корабостроение еж съпровождали и съпровождатъ култу
рата въ нейното развитие, както въ далечните вре
мена на древностьта, тъй и въ нашето настояще*
Откриването и изваждането на двата кораба на
римския императоръ Калигула, изъ глжбините на
езерото Неми въ Италия, за свидетелствуваха оная
завидна висота на корабостроенето у древните рим
ляни, която удиви и днешните най-големи майстори
—корабостроители. Цели три години италианците
упорито работиха за изваждането на двата кораба.
Въ течение на трите години водното ниво на езе
рото биде смъкнато толкова низко, щото върху
двата старинни паметници въ корабостроителното
изкуство блеснаха ЛЖЧИГБ на слънцето и днешния
чов-вкъ можа да пристжпи близо до тъхъ и устано
ви умението на древните.
Съ проучванието на двете постройки се заеха
двамата видни учени: италианеца О. КаЬЬепо и не
меца д-ръ Аидизг К6з1ег. Въкрая на м. ноември ми
налата година двамата учени започнаха обстойните
си проучвания и всички гЪхни ценни резултати беха оповестени писменно или чрезъ живо слово въ
редица сказки и списания.
Двата, намерени въ езерото Неми—Италия, ко
раба еж строени въ около 40 година следъ Христа,
презъ царуването на Имератора Калигула. Точната
цель на тия кораби не е още напълно установена.
Приказни, потънали въ тайнствена неизвестность легенди, за несметни богатства, които съ
държали потопените кораби, се носкпи между на
селението и още въ миналите столетия еж били
поттикъ на редица опити за т-Ъхното изваждане.
Опитъ за повдигане на корабите е правенъ въ 15.
столетие. Завършилъ безуспешно той е билъ от
ново повторенъ сто години по-късно. Но както тоя
последния, тъй и другите такива въ 1827 г., еж били .
придружени само съ безплодни трудности и еж на
пакостили доста ц-влокупностьта на корабите. Само
отделни части извадени следъ тежки усилия, еж от
несени въ музея въ Римъ, кждето се пазятъ сега.
Първото обстойно проучване за напълното изваж
дане на корабите, предприето съ водолази, е стана
ло въ 1895 г. Мусолини б е тоя, който твърдо се
зае съ изваждането на двете галери и пое ржководството на предприятието. Много видни италиан
ски среди помогнаха за успеха на делото И пред
оставиха средства за работата.

стройки* койтд древностьта ни е оставила. Това еж
Действително първите съ такива огромни размЬри
постройки, плодъ на някогашното корабостроителство. Едина корабъ е дълъгъ 71 м. и 20 м. широкъ,
а другия—71 м. X 24,5 м. Целите средни векове немогатъ се похвали съ подобни творби. Старите рим
ляни еж били отлични майстори въ строенето на
кораби. За това говорятъ не само необикновеннитт?
размери на постройките, но и отделните чести, на
мерени по-т-вхъ. И двата кораба еж снабдени съ
централенъ гръбнакъ и съ по два странични. Ця
лата външна обвивка е отъ първокачественъ дър
вен ь материалъ, запазенъ необикновено дебре и до
день днешенъ. Срещатъ се Н-БКО/1 греди, които изглеждатъ като съвършенно нови. Строителния материалъ е 'напоенъ съ особенна СМ-БСЬ, предпазваща
го отъ гниене. Тая см-Ьсъ, отъ катранъ и редица
мазнини, е отчасти тъй нова и прасна, че и днесъ
още може наново да бжде употребена. Особено ин
тересни еж медните и железни гвоздеи, закрепващи
обвивните дъски по външната часть на корабите.
Железните гвоздеи, забити въ специално двойно
импригнирани кжсове отделно Дърво, еж вдлъбнати
навжтре и малките отвърстия майсторски запълнени
съ дървени запушки. По тоя начинъ достжпжтъ на
водата до железото е напълно отстраненъ. И двата
кораба еж обвити отвънъ съ оловни листове за още
по-добро предпазване отъ гниене.
Отлично запазени еж много отъ ребрата на
корабите, подовите греди и редица жгълници, кои
то свидетелствуватъ за некогашното силно развито
корабостроение. Околната тиня е завардила множе
ство още дребни части като: канални кранчета, пом
пи, лагери и две съвършенно цели котви. Едната,
железна съ подвижна хоризонтална часть, а друга
та дървена. Подобна на първата котва за пръвъ
пжть на времето си е патентовало английското адмиралство въ 1825 г., а както се вижда отъ наход
ката, древните римляни още около 18 столетия порано еж притежавали английския патентъ. Още позабележителна е втората котва. Тя е изработена
отъ дърво и е обкована съ оловни кжсове, като
лопатките на долната й напречна часть еж снаб
дени съ здрави и тежки железни скоби. Това еж
единствените до сега открити старинни котви, които
рушащата ржка на времето е напълно пощадила.
Отъ^ всичките сведения на двамата учени и отъ
многобройните находки въ езерото Неми, става ясно,
На 27. октомвий 1928 г. започна изпомпването че древните римляни около 2,000 години преди насъ
на водата презъ единъ старъ, останалъ сжщо отъ еж притежавали такова умение въ корабостроител
римско време подземенъ каналъ. Огромни водни ко ното изкуство, щото въ много отношения не ще отличества требваше да се преведатъ презъ канала стжпятъ на днешните строители.
за да може водното ниво да се понижи съ 25 метПосредствомъ тия находки се поставятъ и мор
р3
< ^е.ето' ч е с л е Д ъ тригодишни усилия двата ко
ските навигационни способности на римляните въ
раба бидоха напълно освободени отъ водните маси,
щс^ съ векове скриваха творбите на старите римски нова светлина. Изобщо за историята на корабострое*
майстори отъ очите на жадния за нови находки нието корабите отъ езерото Неми еж отъ огромно
значение и представятъ обиленъ материалъ за об
ЧОВ-БКЪ на днешното време.
стойни по-нататъщни проучвания.
Големи приказни богатства не се откриха, но
се намериха най-интересните до сега корабни ' поСъобщава: Н, Бакаловъ
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Новиятъ югославянски торпедоразрушитель „Дубровникъ", построенъ въ Ннглия. Той има водоизмъстване 2,400 тона при
дължина 113 м. Скорость 37 морски мили вь часъ. Въоржженъ е съ: четире 14 см. орждия и 6 торпедни 53 см. тржби.
Движи се посръдствомъ тюрбини, които развивать мощность 42,000 конски сили. КОТЛИГБ му се отопляватъ съ нефтъ. По
отношение на артилерията си той превишава всички торпедоразрушители въ свъта.
Ж. Фронвал ъ.

КОРАБИ —ПРИМКИ.
(Епизодъ отъ морската война).
Отъ началото на военнитЪ действия, германЦИГБ, искайки да избъгнатъ блокадата и да нане
сат ь на Англия решигеленъ ударъ, решиха да започнатъ подводна война. ВСБКИ корабъ, независимо
какъвъ: воененъ или търговски, неутраленъ или не
приятелски, требваше да бжде потопенъ.
Германското адмиралтейство даде заповъдь на
три подводника (С1—9, С1—18 и С1—21) да отидатъ
въ Ла-Маншъ и да плаватъ край английските бре
гове. Тригв подводника завършиха благополучно
мисията си, потопявайки въ единъ само день (22.
септември 1914 г.) три британски кръстосвана, а въ
следващата седмица—две други военни английски
единици и много други търговски кораби, развяващи
френско или великобританско знаме.
Английското адмиралтейство се почувства за
сегнато и, за да противодейства на тая офанзива,
пустна въ действие (19. ноември) първата единица
отъ една серия кораби, наречени „кораби предназна
чени за специална служба", и които моряцитъ прос
то наричатъ „кораби-мистерии".
Тая единица — „Угйопа" — имаше изгледъ на
честенъ търговски корабъ. Въоржженъ съ едно
просто скорострелно орждие, умъло прикрито, той
бъше изпратенъ въ зоната, кждето б-вха забеляза
ни германските подводници. Обаче търсенията му
б-вха напраздни и когато следъ два месеца се за
върна въ пристанището си, бе разоржженъ.
Но идеята за корабите—примки ни най-малко
не б1з изоставена; напротивъ тогава тя бе сериозно
изследвана отъ много служби при адмиралтейството,
което взе следното решение:

Много рибарски кораби бъха реквизирани, на
тъхъ се поставиха орждия умело прикрити; специал
ни обслуги б-вха формирани и тия нови кораби—
примки, развяващи неутрално знаме, бЪха незабав
но изпратени на работа.
Три нвща бвха отъ важность; тръбваше:
1) Да се избере типъ корабъ съответствуващъ
на тоя срещанъ въ зоната, кждето требваше да
действа кораба—примка.
2) Да бжде преобразенъ, като се държи смет
ка за неговите бойни качества, и да се запазятъ
тия промени въ най-голъма тайна.
3) За всеки единъ отъ тия кораби да се със
тави отбрана обслуга, притежаваща сериозни ка
чества, на чело на която да се постави опитенъ
офицеръ.
Презъ лътотона1915г., адмиралъ Съръ Стангей
Колвиль превърна въ кораби—примки много вжглищни кораби, плаващи между ирландските и шотландскитъ брегове. Наистина, много неприятелски
кораби бЪха забелязани като действащи въ тая об
ла сть.
Единъ отъ тия кораби—примки бъше „Рипсв*
Спагюз*—командванъ отъ корабния лейтенантъ Уардлавъ. Той ималъ подъ заповъдит-Ь си запасния ко^
рабенъ лейтенантъ Ж. К. Спенсеръ, деветь моряка
отъ кралската марина и ц-влата търговска обслуга,
начело на която билъ обикновениятъ началникъ на
кораба — Ф. Н. Максуелъ. .
Две орждия и много пушки съставлявали въоржжението на „Рппсе СпаНез", който вечерьта на
21. юли напустналъ Лонгхопъ,
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Сутриньта на третия день билъ забелязанъ хвърляли къмъ кулата; но въ сжщия моментъ единъ
единъ спрълъ тристожеренъ корабъ, до когото се отъ снарядитъна „Рппсе—СЬаНез" ударилъ пирата*)
подавалъ надъ водата германски подводникъ. Да въ кърмата. Подводникътъ направилъ опитъ да се
вайки си изгледъ на нищо не забелязалъ, лейте- потопи, но изплавалъ отново на повърхностьта.
нантъ Уардлавъ заповъдалъ на хората си да зае- Много английски снаряди го засегнали. Разбирайки,
матъ незабавно мъстата си, докато търговскиятъ еки- че всичко е безвъзвратно загубено, обслугата на „С1—
пажъ билъ готовъ да спустне при първия сигналъ 36" поискала да го напустне, докато той потъвалъсъ
лодките въ морето.
кърмата си. Стреляйки непрекжснато „Рппсе—СНагПодводникътъ се намиралъ на три мили отъ 1ез" причинилъ нови повреди на подводника. Носо
кораба—примка (счелъ го за неутраленъ), когато вата часть, която още стърчала, се завъртъла и въ
му далъ съ изстрелъ заповъдь да спре. Лейтенантъ нъколко секунди изчезнала.
Германскиятъ капитанъ, който билъ въ число
Уардлавъ се подчинилъ. Моряцитъ отъ търговската
обслуга спустнали въ морето спасителните лодки, то на спасенитъ, заявилъ на лейтенантъ Уардлавъ,
помъстили се въ тъхъ и се отдалечили отъ кораба че разбралъ хитростьта, но било вече твърде кжсно; първитъ снаряди на кораба —примка вече били
съ гребане.
направили
тежки рани на неговия подводникъ, кои
Подводникътъ се приближилъ и далъ изстрелъ,
който не попадналъ въ цельта си. Впоследствие по- то пръчели за подводно плаване. Виждайки че всич
правилъ стрелбата си. Тогава, виждайки, че под- ко е загубгно, той-заповтздалъ на екипажа си да на
водника не може да се подлъже да дойде по-близо, пустне кораба, докато офицерътъ-механикъ отваанглийскиятъ офицеръ взелъ окончателно решение. рялъ щернитъ за воденъ баластъ.
Разкривайки истинската си народность, той открилъ
** *
огънь.
Въ последствие бъха реквизирани и обзаведе
Очудването въ подводника било неописуемо. ни нови търговски кораби отъ разни категории и
Оставяйки орждието, моряци и артилеристи се на класи. Като „Рппсе—Сапгюз", т4 имаха по две об-

„Рппсе СпаНез" -

едчнъ отъ най известнитъ кораби-примки, комамдванъ отъ лейтенантъ Уардлавъ.

слуги: едната търговска—за подмамване на герман
ците, другата чисто военна, която криейки се гриж
ливо оставаше на кораба, и действаше по запове
ди тъ на началника си.
Кой би повървалъ, че единъ миренъ тристо
жеренъ корабъ крие въ себе си много, скорострелни орждия и добре дисциплинирана обслуга?
Кой би повървалъ, че тоя вътроходъ е въоржженъ за ловъ на подводници?
Нтзкога се случваше, корабътъ—примка, сполучилъ да се приближи до нъкой германски под
водникъ и започналъ съ него сражение, да не спо
лучи да потопи противника си. Той (подводникътъ),
предпочитащъ да избъга, ставаше нова опастность

за кораба—примка.
По време на срещата, командантътъ на • под
водника имаше възможность да го изучи въ под
робности.
Външниятъ изгледъ на кораба—примка беше
познатъ на неприятеля, който лесно би го позналъ
при вс^ка бждеща евентуална среща, и не би закъснълъ да съобщи белезитв му на другите гер
мански подводници, плаващи въ сжщата зона. Така
че важно беше да се промени физиономията на
„кораба- мистерия ".
Тая операция ставаше винаги нощемъ. Биваха
поставяни, или премахвани, лъжливи стожери, куми*) Подводника.
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ни и платна; издигаше се, или се снишаваше, лъж ставаха истерични и луди; други умираха въ кораба
ливо мостикъ и платнени стрехи. Корпусътъ на ко следъ като бЪха дълго време страдали отъ студъ,
раба променяше цвета си. Яко въ сражението е билъ гладъ, жажда и умора. Въпреки това, когато се
търсеха доброволци зз корабите—примки, много
сивъ, целия екипажъ снабденъ съ четки го боядис
ваше съ хубавъ черенъ цв1атъ. Много естествено бройни кандидати се явяваха въ бюрата на адмиимето на кораба биваше сжщо променено, както и ралтейството. И тия, които бЪха вече служили, кои
то познаваха всички изисквания на тая служба, же
пристанището му написано на кърмата.
Но вследствие на тия преобразования изниква лаеха отново да се впуснатъ въ морето.
ше нова мжчнотия. Германските офицери биваха
Екипажите биваха грижливо подреждани. Ядосведомявани за разните движения на корабите. мирали и виши офицери служеха като прости моряци
Заради това, той требваше да вземе вида и името или артилеристи на тия кораби, и то подъ команда
на корабъ, плаващъ въ сжщите води. Презъ нощь- на по-млади офицери отъ техъ, имащи по-кжса ка
та, ко^абътъ—примка требваше да се движи кол риера, но по-запознати съ въпроса.
кото се може по-бързо, за да може при изгрева на
Презъ м. февруари 1917 г., за да се пазятъ послънцето да се намира по пжтя следванъ отъ мо ефикасно търговските кораби, замисли се за технореплавателната компания, къмъ която си даваше то събиране въ конвои, къмъ които беха присъе
видъ, че се числи. Презъ следващите години техни динени два корабапримки — единиятъ вървящъ на
ката на корабите—примки се видоизмени. Имащъ чело, другиятъ последенъ.
въ себе си товаръ отъ дървени греди или праздни
„Корабите—примки" не действаха само около
бжчви (за да го подьржатъ надъ вълните ръ слу
британските
брегове. Те работеха въ Ятлантическия
чай на тежки повреди), корабътъ —примка не се
океанъ,
отиваха
чакъ до устието на Св. Лавренти,
стремеше вече да избегне торпилата, а напротивъ
въ
Средиземно
море
и даже около норвежските
я желаеше. Въ тоя моментъ, часть отъ военния еки
брегове.
пажъ, воденъ отъ втория капитанъ, напускаше ко
Така „ТепЬу— СазИе", командванъ отъ запас
раба —примка, съ което караше да се мисли, че въ
ния
корабенъ
лейтенантъ Ранделъ, беше натоваренъ
него н^ма нито единь човекъ. Подводникътъ се
приближаваше, за да нанесе последния ударъ, ко да следи специално трафика между норвежките и
гато няколко моряци останали до оржпията, откри германските пристанища. Въ течение на 20 дни, той
ваха огънь по командата на команданта. Яко пи- действаше като потопи единъ неприятелски корабъ;
ратътъ не биваше потопенъ, той требваше да се другъ му избега едва, а трети неутраленъ, натова
ренъ съ руда, предназначена за германските леяр
спасява сь бътъ, отнасяйки сериозни повреди.
ници, беше откаранъ въ Янглия.
Живота въ тия кораби -примки не бъчие отъ
най-спокойните. Хора, служили на кораби—примки,
Превелъ: М. Дойновъ
Изъ съвремения германски воененъ флотъ:

1. Кръстосвана „Кьолнъ"; 2 Морското училище въ Фленсбургъ; 3. Лекъ миночистачъ и противоподводникъ „С12—33"
4, Леки миночистачи при работа; 6. На минния заградитель „МТ—1";-7. Кръстосвана .Карлсруе".
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В. , Желязкова — Паспалева.

~'

СВЪТЕНЕ ВЪ МОРЕТЯТЛ.

Едно отъ най-красивите явления въ природата
безспорно е светенето въ моретата нощемъ, светене,
което се наблюдава въ всички страни на свъта, не
зависимо отъ това дали тамъ владее низка или ви
сока температура. Всички морета св^тятъ: отъ арктичното до тропичното; свЪтятъ всички океани, све
ти Северното море, Средиземното, свъти и нашето
Черно море.
Вс^ки може да наблюдава това великолепно
зрелище презъ топлите летни нощи, когато морето
е малко развълнувано. Най-силно се проявява обаче
това явление въ тропичните морета. И съ право
Хумболдъ казва, че този, който не е ималъ случай
да наблюдава това явление при тропиците, има само
непълна представа за чудната му красота. Когато
единъ параходъ пори тежките морски води нощемъ,
би требвало да се погледнатъ отъ страни носа и
страните на кораба, които се заливатъ отъ водата.
Тамъ се забелязватъ, и въ нашето море, светкавично
появяващи се и изчезващи искрящи синкави и чер
веникави пламъци. Неописуемо красива е сжщо та
ка играта отъ светлини, която се причинява въ тро
пичните морета отъ стадата делфини. Както е из
вестно, т е пжтуватъ въ дълги редици цепейки П-Бнящитъ- води. Ц-БЛИЯТЪ имъ пжть нощемъ е отбелязанъ
отъ светлини и разноцветни искри. Пон-вкога све
тенето въ тропичните морета може да бжде извън
редно силно. Такова светене е наблюдавалъ Ке1пНагс! Рог51ег при носъ „Добра Надежда" — кора
бите нощемъ изглеждали като запалени.
Още по интересно явление се наблюдава ко
гато нощемъ корабъ минава презъ роякъ отъ ме
дузи — водата е пълна съ СВ-БТЯЩИ кълба, коию
танцуватъ върху гребена на вълните. Повърхностна
на водата свети най-вече, когато бжде раздвижена.
Това явление може лесно да се наблюдава въ на
шето море. Единъ хвърленъ камъкъ, една плаваща
риба или ударътъ на греблата предизвикватъ во
допади отъ искри и светлини въ тъмната лътна
кощь и даватъ храна на въображението, не само
на поета, но и на неукия суев-Ьренъ рибарь. Отъ
тамъ и красивите легенди за морския царь и не
говите чудни дворци на морското дъно; за сирените
съ блестящо тело, които се кжпятъ по гребена
на запененит-в морски вълни и зоватъ рибаря къмъ
дъното, пълно съ невиждани красоти, съ тайнствени
светлини и приказно хубави излжчващи феерична
Светлина цвътя. Основа на тия легенди еж безспорно
красивите светлини, които се явяватъ и умиратъ презъ
тъмните нощи въ недрата на морето. Тъ възбуждатъ
фантазията на човека и правятъ да се слъе неусетно
действителностьта съ приказката. И наистина, какво
по-таинствено и красиво има за несведущия човъкъ отъ свътящото кълбо на една плаваща меду
за всръдъ гжетия мракъ на една безлунна нощь, от ь
разноцветните огньове, които се запалватъ и угасватъ Светкавично бързо по стените на единъ пжтуващъ корабъ, отъ чудното сияние на кораловите
рифове въ тропичните морета?
Науката, непризнаваща свърхестествени явле
ния и търсяща да обясни всъко чудо, и въ тоя слу
чай съ единъ замахъ разрушава приказните двор
ци на фантазията. Два ежда съ морска вода изясняватъ изведнажъ причината на чудесното явление.
Единия еждъ съдържа филтрирана вода, а въ дру
гия водата не е филтрирана. Първата не свъти нощемъ,

въ втората всъко раздвижване събужда нощемъ хи
ляди блестящи искри. — Присжтствието на морските
организми е следователно причина на това красиво яв
ление. Нефилтрираната вода съдържа безъ брой ед
ноклетъчни животни и растения, които свътятъ при
раздразнение. Броятъ на морскитъ организми, които
еж способни да издаватъ свътлина е извънредно
ГОЛБМЪ. Той расте непрестанно съ напредъка въ
изучването на дълбокоморскитъ организми. Между
тия животни има представители отъ всички групи
— като се почне отъ бактериите и едноклетъчните
и се стигне до гръбначните. Свътятъ, обаче, не са
мо живи организми, но и трупове и остатъци отъ
тъхъ. По бръговетъ на плажовете лъте често се
забелязва детритусъ или трупове на животни, които
свътятъ презъ нощьта. Дребните крайбрежни рако
образни следъ като погълнатъ тъзи изпълнени съ
свътящи бактерии остатъци сжщо започватъ да
свътятъ.
Много отъ свътящитъ животни живтзятъ и въ
нашето Черно море. Напр. едноклетъчното животно
Глостл1ика тШапз, което презъ благоприятно време
се развива въ грамадни количества и е главна при% чина на казаното явление въ нашите води. Такива
еж: медузата АигеПа аип1а, която свъти по ржбоветъ си синкавобъло, а въ центъра светло зелено;
рибата К.г}а с!ауага (морска лисица) свети слабо
върху долната страна, а при обвиване на кожата
светенето се усилва; твърде разпространената кафява
мида МуШиз даПоргоутиаПз, мидата СагсЯит,
актинията Ясглша а^и^па, пихтиестата материя която
излжчватъ мидите отъ сем. Рпо1аа"к1ге. Отъ рибите
красиво свети скумрията ЗсотЬег зсотЬег. Целата
повърхность на тая риба СВЕТИ ВЪ различни нюанси
на синкавобелия
цветъ. На гърба има целъ
редъ синкаво светящи петна. Около очите се
забепязва зеленикава светлина. При варене ефек
та изчезва почти напълно. Само очната вода
продължава да свети и въ сварено състояние.
Въ големите морски дълбочини, кждето не
достига нито единъ слънчевъ лжчъ, броятъ на светящите животни е още по-големъ. Интензивностьта
на светлината, която различните животни издаватъ,
е различна. При некои тя се вижда само съ специаленъ уредъ РЪогозкор. ^. Р1от.шко\и, който е открилъ такъвъ уредъ, казва че ако бихме били въ
състояние да осветимъ морските дълбочини съ не
видимите за насъ ултра виолетови лжчи, бихме по
лучили фантастично хубава картина отъ разноцвет
ни светлини. Способность да светятъ иматъ и не
кои сухоземни животни. Кой не познава светулката,
която въ прелестните летни вечери блести надъ
ароматните ливади?
За пръвъ пжть това явление е било открито
при некои цветя отъ джщерята на великия естественикъ Ь)пее и наречено въ нейна честь фено
мена на Елизабетъ Лине. То е било оспорвано
дълги години. Днесъ не се спори вече върху него
вото сжществуване, а се търси само точното му научно
обяснение. Много и различни хипотези въ науката еж
се стремили да обяснятъ светенето на организмите,
което е поразявало човешкото въображение въ
всички времена. Днесъ то се счита за физиологично
явление, което стои въ връзка съ образуването на
некаква органична материя.
Тъй като въ природата нема свойство на да-
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денъ организъмъ, което да е безъ значение за не
го, явява се въпросътъ какво е биологичното зна
чение на това явление? — При дълбокоморскитъ
форми, които живъ*тъ тамъ, дего не прониква ни
каква друга свътлина, светлината, която сами жи
вотните излжчватъ имъ служи преди всичко да ос
вети часть отъ водата за да могатъ да откриятъ
плячката си или да привлъкатъ животнитъ, съ ко
ито се хранятъ. Фактътъ пъкъ, че въ всички инди
види отъ единъ видъ свътящиттз органи еж разпо
ложени по единъ и сжщъ начинъ, навежда на

мисъльта, че това позволява на животните да се
разпознаватъ помежду си, подобно на корабитъ съ
своите цвътни сигнали. Разликата, която сжществува
между свътящитъ органи на двата пола отъ единъ
и сжщи видъ, въроятно, служи за разпознаване на
женските и мжжки индивиди отъ далечно разтояние. Какво е биологичното значение на светенето
при животнитъ, които живъятъ въ горнитъ слойеве
на водата, не е установено.
Н. Желязкова — Паспалева.

К. М. Станюковичъ.

"

УРАГАНЪ ВЪ ИНДИЙСКИЯ ОКЕЛНЪ.

(Разказъ на морякъ преживялъ ужаситЪ на морската буря).
Тогава служехъ на „Голубчикъ". Бъхме зами
нали „Надеждния носъ"*) и бързахме за островъ
Ява; тамъ има еднъ градъ. . . Батавия се казва.
Ние вече миотвхме за него, но още отъ първия
день следъ заминаването на носа, започна да поду
хва и колкото вървехме, толкова се усилваше. . . .
Ние, както се полага, съ подбрани ветрила, бъгахме
заедно съ попжтника.
„Голубчикъ" беше здравъ . . . Поскърцваше
само, скачаше огъ вълна на вълна и се полюлявашз . . . Огворитъ по палубата — разбира се, бъха
затворени напълно . . . Инакъ не може . . . Бе то,
като че ли се измъквахме отъ вълните. А вълна
та . . , вврно, беше доста силничка . . . Погледнешъ ли назадъ, струва ти се, че тая водна планина
вече ще ни залъе съвсемъ. Отначало бьше страшно,
но много скоро привикнахме, защото щомъ тая водна
планина достигнъше до кърмата, „Голубчикъ" вед
нага, отъ гребена на друга вълна, политаше въ
нова пропасть и така, кърмата пакъ оставаше на го
ре, нос ьтъ се забиваше въ водата тъй, че цътюто сгър
чило се загубваше и отново — хо-о-пъ, пакъ на пла
нината . . . А ловъкъ беше нашия „Голубчикъ",
винаги пъргаво скачаше,.. А, разбира се на бака**)
не можешъ да се свъртишъ, току вижъ помело
те . . . Тамъ сгражувахме и всички се прибирахме
пакъ къмъ средата.
— „Ц. . . Ц. . . Ц. . . я'гледай ти. . . Цъла
беда! — неволно възкликна единъ развълнуванъ
младъ морякъ, който слушаше разказа съ напрег
нато внимание.
— „Глупакъ" — добродушно усмихвайки се,
продължаваше Егоровичъ — истинската беда б^ше
по нататъкъ, а тогава, още нямаше нищо. Корабътъ бъ здравъ и силенъ... само кърмчиитъ треб
ваше да внимаватъ и добре да режатъ вълната, за
да не гребне встрани... Иначе нъмаше нищо опасно.
Ний си правъхме смътката: ще подуха — ще
утихне — нима пъкъ цълъ вЪкъ така да бжде я...
И тогава пакъ ще затоплятъ кухнята, ще сготвятъ
— а то така все сланина и сухари... изъ корема ни
порастнаха. Пъкъ и тая ужасна мокрота ще се
свърши — ще се изсушимъ добре... като хората...
До като карашъ стражата, умокряшъ се като патица,
слъзешъ долу и както си мокъръ, хопъ въ люлката
где и кога ще се преобличашъ, току вижъ
си чукналъ челото си некжде... ужасно люлеене!
Но, гледаме, началството не се плаши —ние тогава
*) Носъ „Добра Надежда".
**) Носна надстройка.

защо да се' плашимъ. Командира ни, Алексей Алексеевичъ стои на мостика съ кожухъ и зюйдвестка***)
тъй спокоенъ, безстрашенъ, като че ли нищо нвма,
и само командва кърмчиите какъ да въртятъ кър
милото, на което стоятъ двама опитни кърмчии и
четирма помощници... Тъ управляваха чудесно... Въ
такова време и командира биваше неотменно на.
мостика. Никому не се доверяваше, когато подъ
кораба всичко ври... Само денемъ за 1—2 часа ще
сл^зе долу въ каютата си, като остави горе старшия
офицеръ, ще подреме съ едно око, ще изпие чашка
вино, ще закуси съ галета и отново изкача на мос
тика. „Идете си, казва, Иванъ Иваничъ, (така се
казваше старшия офицеръ), азъ ще остана горе".
И пакъ, както следва по клетва и съвесть, бди надъ
„Голубчикъ", както добрата майка надъ болното си
дете. Самъ той съ побледняло лице, съ зачервени
отъ недоспиване очи — но съ бодъръ видъ... пъкъ и
ще се пошегува съ старшия офицеръ... Но и коман
дирската длъжность, другари, право да ви кажа, не
е много хубава; най-важното е, че требва за всички
да отговаря . . . И за моряшките души предъ Бога
требва да отговаряшъ, ако си объркалъ нъщо и си
ги погубилъ... Който има съвесть, разбира това, а
който нъма и който тормози моряците, нему Господь и ума му взема въ време на буря... Изплашва
се съвсемъ, като че ли не е командиръ, а нъкаква
глупава баба... А въ такъвъ случай — всички се изплашватъ... Пъкъ морето, другари, не прощава на
страхливите... Уплашишъ ли се, смутишъ ли се малко
предъ него — свършено е... ще те глътне като глад
на ламя...
— Това клатене се търпъше още. Съ попжтния
вътъръ и вълна два дни жарихме по единадесеть
мили въ часъ, но на третия день, тъй къмъ сутриньта,
бурята изведнъжъ понамаля и къмъ объдъ вътърътъ
изведнъжъ съвсемъ утихна. Само ВЪЛНИГБ още
блъскаха, не бъха се улегнали... И стана, другари,
нъкакъ задушно, просто тежко се диша. Надвесиха
се черни облаци и посръдъ день стана тъмно...
Наоколо утихна... А по хоризонта отвсекжде мъгла...
Ние младите, още глупави моряци, се зарадвахме...
Не разбирахме на кжде отива работата. Мислехме
си... утихна — и. . . Слава Богу, ей сега ще затоп
лятъ кухнята и ще си хапнемъ гореща чорбица; но
гледаме ние старите моряци говорятъ нещо помежду
си, корабника се оглежда наоколо и току поклаща
глава. „Не е на добро това, работата става лоша.
Индийски ураганъ, каже,"идва... Промъква се ти
хичко, дявола, дебне..." И ето че гб извикаха при
***) Дъждовна шапка.

Страница 18.

Морски Сговбръ

старшия офицеръ. Ординареца дойде тичешкомъ...:
„Ела веднага горе, казва". А капитана заедно съ
старшия офицеръ, вместо да си починатъ въ каютитв, не слизатъ отъ мостика. Ту съ далекогледъ,
ту безъ, оглеждатъ хоризонта наоколо, взиратъ се
като че ли тьрсягъ нещо; гледатъ вътропоказателя
на предния стожеръ, почукватъ компаса. Пакъ гле
дат ь ВБтропоказателя... искатъ да видятъ нъкакъвъ
признакъ на вътъръ и отъ кжде иде той. А то
никакъвъ вътъръ. „Голубчикъ" се люлъе, като
пиянъ отъ стена на стена, стожеритъ скърцатъ,
наклонницитъ се размахватъ и клатятъ скжсанитъ
вътрила. Все по-мжчно и по-мжчно се диша—сякашъ
нъщо те затиска отъ горе. Въ това време изтича
на бака единъ мичманъ и казва на мичмана, който
бъше помощникъ страженъ: „Барометърътъ, каже
бърже спада, изглежда ще има ураганъ. Дано само
не попаднемъ въ центъра, му!" Ведна1а заповъдаха
да се повдигне пара въ котела. Всички офицери
излъзоха горе и всички гледатъ все тая мъгла, която
ни заобикаляше. Дежурния извика: „Свирете, всички
на палубата, спущайте връшницитъ, завържете вътрилата!" Закрещя и корабника, макаръ че всички
бъха горе. Старшия офицеръ изкомандва... и попълзяхме ние, другари, по крепилата; държишъ се
здраво защото се люлее. Спустнахме връшницитъ,
останахме само съ скжсени стожери, завързахме
ветрилата, и поставихме щурмовия стожеръ и вът
рила.
Вече всички разбрахме, че чорба нъма да има, и
че се готвимъ за такава буря, каквато не сме виждали.
Заповъдано бъше да се прегледа дали орждията
еж добре закрепени. Капитана самъ ги прегледа,
слъзе долу, прегледа и тамъ и се върна на мости
ка... Нищо не му е, такъвъ, знаешъ, безстрашенъ.
Съвестьта му спокойна. „Нека се приготвимъ, че
после каквото господь даде1"
— „Не се ли приготвишъ на време, изпъта
ти е пъсеньта", каза приближилия се корабникъ
Андреевъ. „Единъ руски корабъ, тъй си отиде съ
всичкитъ хора въ урагана... А „търговци"*)... много
загиватъ въ Индийския океанъ... проклетъ океанъ!"
— прибави корабника и го изруга по моряшки,
както се полага. .
— Така си е — бихме загинали и ние като
нищо... Пази Боже да попаднъхме въ сръдата на
урзгана,.. и тогава стига да объркгшъ нъщо—оти
де, налапа те зиналата ламя.. Разказвача замълча.
— Е, какво стана следъ туй? Разказвай, раз
казвай, нетърпеливо го подканиха изведнъжъ нъколко слушатели — все млади моряци.
— Минаха тъй около десеть минути... Стоимъ
ние всички на бака и ни дума.. мълчимъ всички,
защото всички ни е страхъ. Тогава изведнъжъ мъг
лата се спусна къмъ насъ. все по-близко и поблизко, обхвана ни отъ всички страни, и се изви
такава страшна вихрушка, щото „Голубчикъ" цълия
затрепера, ззекърца. Вътъра го повали на страна
•и започна да го блъска като треска. А наоколо —
Божи избавъ, само бъла пъна, като че ли водата
ври въ нъкой казанъ!... Вълнитъ ей тъй се подигатъ... и блъскатъ една о друга. Менъ, да си приз
ная, отъ страхъ тръпки ме побиха. Държа се и азъ,
за оградата на надвътрената страна, гледамъ какъ
прехвърлятъ вълните по бака и си мисля: „отиваме!"
и шепна нъкаква молитва. Сега Богъ е тъй близко
до менъ. Обаче, „Голубчикъ" се приповдигна пакъ,
*) Търговски кораби.
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изправи се, само две лодки нъма — завлъкло ги...
А на кърмилото, около кърмчиитъ, капитана вика
съ рупора: „Дръжте се здраво, деца! Не се плашете,
момци!" И отъ неговия гласъ, страха сякашъ малко
попремина. А сжщо чувамъ и корабника пакъ ругае
нъщо; Живи еж значи, мисля си азъ...
Мъта ни, блъска ни на всички страни. „Голуб
чикъ" се държеше, само отъ време на време жалко
скриптъше, сякашъ го болъше. И какъ да не го
боли, когато вълнитъ искаха да го смажатъ... Ка
питана все ободряваше кърмчиитъ, като все пог
леждаше стожеритъ... Огъваха се горкитъ, но стоя
ха... Тъй, другари мои, ни въртя цълъ часъ... Сжщински адъ и нищо по-вече...
Изведнъжъ н^що изтрещя. Гледамъ предния
стожеръ се залюля, и съ тръсъкъ падна на палу
бата и върха му се повлъче по водата... Туй сега
е страшно. Спуснахме се да го освободимъ и поскоро да го хвърлимъ задъ стената . . . Пълзимъ
завързани, за да не ни смъкнатъ вълнитъ, краката
ни цълитъ въ вода... При насъ бъше старшия офи
церъ и подканяше. „Бързо, момци, бързайте и вни
мавайте 1".
Освободихме стожера. Вълната го отнесе и
заедно съ него и предния наблюдатель Маркутинъ:
зазяпалъ се нъкжде, отървалъ се и вълната го по
мете... Само го изгледахме горкия, прекръстихме
се и още по-здраво се държимъ, кой за какво му
попаднало... А вихрушката ставаше все по-силна, и
започна, другари, да хвърля „Голубчикъ" на всички
страни; той вече не се подчиняваше и на кърмилото,
а вълнитъ ей тъй се прехвърляха по палубата; голъмата ни лодка се откжена като перце и я отнесе;
горната кула стана на трески...
Гледамъ азъ нашия Алексей Алексеевичъ....Виж
даше ми се бледенъ като смърть — само очитъ му
горяха като огънь...
Всичкитъ офицери бъха бледни и гледаха ка
питана... Личеше, че всички мислъха едно и сжщо:
„Изглежда ще се мре въ океана!" И въ менъ бъше
сжщата мисъль. И тъй тежко и мжчно ни бъше,
другари, ^че не е за изказване! Припомнихъ си се
лото, майка, баща, спомнихъ си хубави дни, другари,
либе... а Господь ти заповъда да мрешъ. Пъкъ тък
мо тогава никакъ не ти се иска да мрешъ!... „Гос
поди помогни ни, не ни оставай да загинемъ" А до
менъ палубния подофицеръ Ивановъ, сериозенъ и
благочестивь старикъ, - той и вино не пиеше ни
кога — прекръсти се и казва: „Требва да слъземъ
долу и си облечемъ чисти ризи; да изпълнимъ,
казва, християнския обичай, макаръ по моряшки, за
да се явимъ въ чистъ видъ на оня свътъ. А ти, моряче, казва ми, не плачи. Богъ ни вика, тръбва да
се подчинимъ". И тъй спокойно говоръше това, ся
кашъ на ядене ме кани. . . а мене сърдцето ми се
кжсаше отъ мжка.
— „Господи, какви мжки биватъ!" — се из
тръгна възклицание отъ гърдитъ на стария морякъ,
който цълъ съ напрегнато внимание слушаше раз
каза и изглеждаше, че самъ прижевява трепетитъ
на тая морска драма.
—Изведнъжъ, другари, ни връхлетя грозна въл
на, подхвана менъ, изскубна ржцетъ ми ' отъ пери
лата и ме понесе... Хеле, Господъ се съжали надъ
мене и майка ми; само ме прехвърли на другата
страна и ме задържа при орждията на палубата; а
другарите веднага ми помогнаха. „Юнакъ, Егоровъ,
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дръжъ се"! — извика капитана. Държа се азъ, но
цЪлъ мокъръ и безъ шапка.
А „Голубчикъ" се накланяше отъ стена на стена,
все по-вече — не спираше... По едно време подветрената стена се потопи съвсемъ въ водата. Аха... и
ще се обърнемъ
Коситъ ми настръхнаха... „Дъсно на стена!", извика капитана съ пресипналъ гласъ.
„Режи главния стожеръ!". Но въ тоя моментъ затрака машината
Кораба бавно се изправи и не
бутнахме стожера.... „Голубчикъ" стана по послушень. Застанахме на преденъ вътъръ.
Така ни блъска, до вечерьта и ние въ мжка
вс^ки мигъ очаквахме смъртьта си.
Най-после, привечерь, тази адска вихрушка утих
на, урагана замина на далечъ
Всички въздъхнахме
и благодарихме на Бога... Следъ това офицеритъ
разправяха, че урагана ни засътналъ само съ крайчеца си. А, ако бъхме попаднали въ средата му, всички
щехме да бждемъ отдавна на дъното
На сутриньта, отрепания и осакатенъ „Голуб
чикъ", базъ преденъ стожеръ — вместо него пос
тавихме лъжливъ такъвъ, безъ лодки, безъ кула,
съ разбити стени, отиваше подъ пара и вътрила
къмъ близкия до насъ островъ Маврикий...
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За горкия Маркутинъ отслужихме, както по
добава, панахида. Бъше капитана и всички до единъ
отъ офицерите,- следъ панахидата капитана запо
вяда да събератъ горе цълата обслуга и ни благо
дари, на насъ моряците, и заповъда да дадатъ по
чашка извънредно. На всЪкиго каза по една дума,
похвали ни, а то тия благодарности и похвали, треб
ваше на него да се кажатъ; на „Голубчикъ" май, че
само той не се изплаши и той надви урагана.
— А дълго ли се поправяхте на острова Мав
рикий? — попита нъкой.
— Две недели стояхме—поправяхме се; напра
вихме новъ преденъ стожеръ, купихме лодки, опнах
ме вжжетата, съ една дума, всичко както се полага,
а следъ това хайде на Ява — островъ... А времето
бЯше ветровито, почти цълия пжть вървехме съ
намалени ветрила, но отъ ураганъ Богъ ни упази!
— завърши разказвача при общо мълчание.
Но... сега е време за вдигане знамето, прого
вори той, и излезе отъ групата.
Преведе: Р. Панчева.

Весела Страшимирова.

МОРСКО МОМИЧЕ.
Съ нервно движение моятъ приятель захвърли
недогорълата цигара въ пепелника, облегна се на
стола и поклащайки глава, като за да потвърди
нъкоя своя мисъль, каза:
— Да... да... щастието идва и си отива съв
семъ неочаквано. А когато е при насъ, не тръбва
да се смъемъ и да говоримъ високо, защото то при
лича- на малка боязлива птичка, която чурулика на
перваза на прозореца и отъ всеки по-рвзъкъ шумъ
трепва, готова да отлитне сь пурпурно-обагренитъ
си крила. Подобно на ярка блуждаеща звезда, то
пргсича нашия небосклонъ, за да изчезне въ безкрайностьта, отдето е дошло...
Борисъ замлъкна, съ очи върху разискреното
отъ залвза море, което като скжпоценно украшение
отъ сапфиръ, изумрудъ, злато и рубинъ, блещеше
въ рамка отъ нацъфтъли олеандри и рози. После
той ме погледна и продължи:
— Казватъ, че любовьта въ двадесетия въкъ
не сжществувала. Глупци! И той удари съ ржка по
малката маса.
— Както всички висши нъща, така сжщо и лю
бовьта е привилегия. Какво отъ това, че тълпата
иска да. изравни всичко къмъ нивото на своитъ
дребни чувствувания?
Въ грамадната амплитуда между страданието и
радостьта нашето сърдце отбива ударитъ на неиз
бежната ни сждба—да любимъ, да страдаме и да
привъзмогнемъ това страдание. Не е ли това пжтя
на силнитъ духомъ?
Моятъ приятель запали пакъ цигара и върху
златната закопчалка на табакерата блеснаха двете
приплетени букви Л и Б.
Отъ широко разтворената врата на стаята се
виждаше градината и морето. Благоуханието на ляноветъ се примъсваше съ аромата на розитъ. Меж
ду дантелените изръзки на клоните трептвше въ
златисти багри морскиятъ залъзъ.
Азъ хвърлихъ погледъ наоколо си. Портока-

лови петна горъха по стените, украсени съ нЪколко
морски пейзажи. Между два високи прозорци стое
ше етажерка съ книги въ свътло-синя подвързия.
Леки столове около малка низка масичка, по пода
нахвърлени килимчета и възглавници съ пъстри
ярки цветове. А въ дъното на стаята, точно срещу
разтворена и двукрила врата къмъ градината, едно
огледало заемаше цълата стена и отразяваше въ
въ своята повърхность покоя на тая стая, нацъвтелитъ предъ вратата цвътя и трептящото злато
на водата задъ тЪхъ, и насъ двамата седнали единъ
срещу други, и струйкитЬ димъ на цигарите ни.
Отразена въ огледалото, стаята добиваше дъл
бочина, и цвътята, и морето изглеждаха далечни,
непостижими — такава романтична красота лъхаше
отъ всичко, сякашъ това не беше действителность,
а видение, мечта. Защо красотата ни се струва понъкога ипюзия, сънь? Може би, защото ние се чув
ствуваме само случайни пжтници сръдъ едно вели
колепие, което ще остане и следъ насъ, но което
ние безвъзвратно ще отминемъ...
Азъ погледнахъ Бориса. Зелените му очи бъха
тжжни, сякашъ питаха морето, далечината:
— Защо щастието е така бързолетно?...
Цигарата гаснеше въ жгъла на устнитъ му.
Той беше на тридесеть години, но косите надъ
слепите очи едва уловимо бЪха посивели. Погледътъ му беше далечъ вперенъ, неподвиженъ, пог
ледъ, който блуждае надъ спомените и възкресява
миналото.
Миналото на Бориса?
Азъ бЬхъ въ чужбина и когато се завърнахъ
следъ тригодишно отсжтствие, научихъ, че Борисъ
е напусналъ София и живъе въ малко приморско
градче, билъ добъръ лъкарь, отъ цълата околность
болнитъ тичали при него. Казаха ми—нъкаква лю
бовна история го прогонила тамъ.

И ето, отъ една седмица му бъхъ на гости.
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Той беше сжщия, когото знаехъ отъ преди три
години, и все пакъ — не беше сжщия. Една нова—
тжжна—усмивка преминаваше по лицето му отъ вре
ме на време. Съжалението за нъщо, което нъма
. никога да се повтори, може би...
— И най-добриятъ лькарь за себе си остава
понъкога лошъ лъкарь, мислъхъ си азъ.
Наоколо ни беше тихо. Началото на юлий.
Мгкжетв цълъ день работъха по лозята, а жените
бродираха задъ спуснатите бели завеси.
Кжщата на Борисъ бъше заобиколена съ об
ширна градина, а съвсемъ близко до прозорците
пееше и шумеше съ своята въчно млада пъсень
морето.
Азъ скитахъ по крайбрежието и рисувахъ,
или лежахъ на пъсъка, загледанъ следъ малките
вътроходки или къмъ хоризонта, дето се изръзваше
силуетътъ на далеченъ параходъ.
Вечерьта седъхме до късно съ Бориса, азъ
му разказвахъ свои преживелици и впечатления отъ
чужбина, довърявахъ му планове и амбиции. Той ме
слушаше съ снизходителната усмивка, която поголемите иматъ за тия, които обичатъ, после мъл
чахме и пушехме, всеки вдаденъ въ своите мисли.
Понекога плисваше вълна и замираше, а съ копри
нени неусетни стжпки минаваше покрай насъ нощьта, сякашь забулена съ виолетово наметало жена.
Тогава розите благоухаеха по-силно и по-силно и
тишината ставаше по-сгжстена, почти осезаема.
Азъ очаквахъ Борисъ самъ да ми разкрие тжгата си и ето, тая вечерь, съвсемъ бавно, като тия,
които дълго еж мълчали, затаили изповъдь за близъкъ сърдеченъ човъкъ, той заговори.
Портокаловите петна угаснаха по стените.
Лекиятъ сдрачъ на юлската вечерь, заедно съ споме
ните, нахлу къмъ насъ. '
— Спомняшъ ли си?, започна БорисъГ Когато
преди три години ти заминаваше и азъ те изпращахъ на гарата, и казахъ ти, че обичамъ и съмъ
обичанъ. Казахъ ти, че съмъ щастливъ... А ето, отъ
две години азъ загубихъ това, което нарекохъ предъ
тебе щастие — момичето, а заедно съ него и любовьта.
Нали две години е твърде много, за да се раз
пилее аромата на крехкото нежно цвъте, наречено
щастие?...
Но две години е и твърде малко, за да забравимъ опиянението на една фатална любовъ.
Питатъ ме защо напуснахъ София, работата си
тамъ и всичко това, което ми откриваше единъ
спокоенъ, равенъ пжть.
Но можехь ли да остана тамъ, следъ смъртьта
на Лидия, малката мургава студентка по музика,
когато всъка улица, отдето съмъ минавалъ съ нея,
градините дето сме бродели, пияни отъ младость и
любовь, крайградските пжтеки, които ни извеждаха
къмъ изкласилитъ ниви, лилавия силуетъ на Люлинъ, задъ която слизаше слънцето, едно дърво,
подъ което сме се спрели, за да се цълунемъ съ
бързата, но сладка целувка на крадци...
Всичко което сме виждали и слушали заедно
да го виждамъ и чувствувамъ самъ, безъ нея... И
избъгахъ. Пакъ при нея...
— При нея, повтори съвсемъ тихо Борисъ, като
че се боеше да не разпръсне очарованието на про
будения споменъ.
— Ние се запознахме случайно на една екскур
зия. Обикнахъ я веднага, а съ една любовь, кждето
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разумътъ и сърдцето не си противоречатъ. Една
година срЪдъ любовь, най-красивата година отъ
живота ми.
— Обещай ми, че като се оженимъ, ще жив+оемъ при морето, казваше ми Лидия. Въ нашата
кжща на брега е така красиво и така тихо. А нао
коло море — синьо-зелено —златисто—мрачно — бур
но — и тихо море. Тя се замисляше за мигъ. Изведнажъ очите й ставаха далечни. Струваше ми се, че
тя ми се изтръгва. Тогава съвсемъ сериозно, азъ й
казвахъ, обръщайки главата й къмъ мене, и взе
майки погледа й, близко, до замайване:
— .Слушай, Лидия, зная, че обичашъ морето,
защото си отраснала при него. Но менъ требва да
обичашъ най-много. И не е ли все едно кжде ще
жив^емъ, тукъ или тамъ, щомъ сме заедно?...
— Не, отговаряше ми тя. Ти не знаешъ. Не е
все едно... Прости, но ти не разбирашъ. Само при
морето може да се обича истински, диво, стихийно.
Ето, азъ тукъ съмъ една, а при морето—друга.
Обичамъ планините, но когато се изкача на върха
и погледна къмъ долината, азъ крещя отъ възторгъ,
защо ми се струва, че се намирамъ на островъ, а
тамъ долу синкавата мъгла надъ равнината е едно
притихнало спокойно море, изъ което еж изплували
капризните очертания на планинските върхове.
— А знаешъ ли защо те обичамъ толкова?
Защото очитъ ги еж зелени, такова е морето презъ
септемврий, когато лътото още не е свършило, но
есеньта е настжпила съ много багра, меланхолия и
тишина.
— Щ е живъемъ при морето, нали?
— Да, отговаряхъ азъ и се усмихвахъ.
Лидия скачаше отъ радость.
— Щ е живъемъ тамъ. А знаешъ ли, че нъма
по-красива рамка за влюбените отъ морето!... Тамъ!
Когато има буря и светкавиците влизатъ презъ
стъклата, и стените на кжщата сякашъ ще се срутятъ отъ гръма на вълните, и азъ треперя въ лег
лото си отъ възторгъ и страхъ!... Тамъ искамъ да
те любя, чувашъ ли?...
Тъмните й очи гореха върху матовото лице,
Капризните—извитите детски устни потръпваха отъ
недоказани признания, тя се изтръгваше изъ ржцете
ми, отиваше при пияното, свиреше и пееше съ та
кава бурна страсть, като че ли въ звуци искаше да
привъплоти дивото чувство, което я владееше като
приливъ презъ пролетьта.
Очите подъ стреловидните джги на веждите
сияеха, устните горъха като сочно пурпурно цвете,
натежало отъ кръвь.
Въ началото на летото, когато азъ завършвахъ последните си изпити, Лидия замина за род
ния си градъ, да ме чака.
Една вечерь, когато току що се прибирахъ въ
кжщи, щастливъ, че вече съмъ свободенъ, раздавачътъ ми подаде телеграма. Прочетохъ: Лидия е
мъртва. Помня ясно тоя мигъ. Всичко наоколо ми
се разрушаваше. Главата ми се привеждаше полека
къмъ гърдите, съ ржка на челото, дето ставаше
нещо страшно, съ последно усилие на волята, без
звучно повтаряхъ:
— Само да не полудея1...
Кошмарна нощь... Най-ужасната въ живота ми.
На сутриньта заминахъ и когато преминавахъ
по крайбрежната улица къмъ кжщата на Лидия,
азъ вече знаехъ, че отивамъ на погребението на
моето щастие.
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На вратата се вееше крепъ. Влъзохъ. Глухо. гледаше Лидия отъ своя портретъ: на една скала до
Минахъ край една полуотворена врата, отъ дето морето стои. Вътъръть е развЪлъ коситъ й, рок
идеше стонъ. Майката на Лидия стенеше. Две тъм лята около грациозните й нозе, които като че не
ни сенки на жени се изправиха изъ полумрака.
търпеливо, ей сега ще се превиятъ за пъргавъ скокъ.
— Лидия! Лидия! Изкрещяхъ азъ.
Будно весело дете!...
Отговори ми риданието на жените.
Борисъ ме хвана за ржката, доведе ме до из
После научихъ. Лидия отишла да се кжпи. точния прозорецъ, дръпна завесата, пссочи къмъ
Майка й, обезпокоена, че тя закъснява, излиза да морето икьмъ луната, която се издигаше надъ хо
я потърси. Нъма я. Спускатъ се лодки. Нищо... Мо ризонта, осветявайки го, и отдалечавайки го, и каза:
рето я отвлякло за винаги. Смтзла плувачка, тя оби
— Не е ли чудно?... Тя е стояла съ часове на тоя
чала да се впуска навжтре и нейната страсть къмъ
прозорецъ, тукъ е мечтала... ;а любовь. Л нали
водата, необуздана и дива, я погуби.
любовьта за момичетата е синонимъ на щастието.
Майката на Лидия скоро умре. Откупихъ кжща- И не еж ли те прави?...
та и ето вече две години откакто живтзя тукъ, въ тоя
Когато излизахъ, спрчзхъ се на прага. Обгърдомъ, дето Лидия е израсла.
нахъ
съ очи стаята. Тамъ оставьше Лидия, волното
Изпълнихъ обещанието, което бтЧхъ далъ на
Лидия, че ще живъемъ на морето. Ще ме попиташъ, морско дете, въ тайнствения полуедрачъ на спо
намразихъ ли го. Не! Защото Лидия го обичаше и мените...
Когато Борисъ, късно презъ нощьта се прибра
защото то б-Ъше нейния гробъ... Понъкога само съ
въ стаята си, азъ дълго още скитахъ изъ градината,
егоизъма на нещастникъ, си мислтзхъ.
-— Вс^ки мигъ умиратъ непознати менъ сжще- услушахъ се... всичко спеше. Далечни откжелечни
ства. Смъртьта за менъ, лекаря, е обикновено явле звуци на танцова музика идеха откгмъ граяа. Нение. Но защо требваше да умре, имено Тя — жената, видимъ моторъ бръмчеше надъ морето Лидия бт ше
която азъ обичамъ и която въплощаваше въ себе мъртва, но животътъ продължаваше да пулсира: въ
си моето щастие?... Самотенъ съмъ. Не мога още благоуханието на цветята, въ трепета на луннитъ
лжчи, въ едва уловимия лъхъ на морето и въ тая
да я забравя...
Може би ще срещна друга жена, ще се увлека. тишина, наситена съ романтиката на една злощастна
Но въ глжбиниттз на сърдцето ми ще се пробужда любовь...
понякога съжалението за едно щастие, което е
Вървейки по пжтеката, мене ми се струвгше,
могло да бжде, и което ме е отминало, за да ми че ще видя грациозния силуетъ на морското момиче,
остава тжжния парфюмъ на разочарованието.
и ще чуя волния му емтьхъ. Но наоколо бе тихо и
Защо Лидия, която преливаше отъ жизненость, само стжпкитчз ми се оттекваха въ нощьта.
която излжчваше смЪхъ и радость, отъ чиито дви
Спртзхъ при розите. И ржцете ми се протег
жения бликаше здраве и красота, требваше да умре?... наха къмъ благооуханните бтзли цветове. ОткжсЗнаехъ.... всичко е случайность и тртзбва да се пос нахъ Ц-БЛЪ снопъ и ОТБЗОХЪ къмъ морето. Тамъ
реща спокойно. Но... все пакъ боли. НЪщо липсва, дето скалата се вдава навжтре въ водата, спртзхъ
недостига...
се и хвърлихъ цвтьтята.
Я животътъ е твърде кратъкъ, за да си увъ— За тебе, Лидия, малко дете на морето.
ренъ, че втори пжть ще срещнешъ това, което като
Огледахъ се. Горе сръдъ тъмния букетъ на
миражъ завинаги ти е избегнало.
градината се белееше кжщата, дето Борисъ може
Понъкога обирамъ всички цвътя отъ градината, би бдеше и мисл%ше за своята загубена гюбевь.
взимамъ лодката и отивамъ навжтре въ морето.
Тука, предъ менъ, бъше часътъ на тишината,
Хвърлямъ цвЪтята въ водата. Бели рози. Това б Ьше на лунно вълшебство и на странна тжга.
нейното любимо цвете. И не е ли странно?... За
И си спомнихъ думите на Лидия:
щото б-влата роза е символъ на девственицата.
— Нема по-красива рамка отъ морето за лю
Говорейки, Борисъ б"вше станалъ. Силуетътъ бовьта.
— И по-трагична за тия, които сж загубили
му, високъ и строенъ, въ . 6-БЛИТТЗ дрехи, се изряз
ваше на тъмния фонъ на градината. Тънко среб тая любовь, помислихъ си азъ.
Трептяха луннитъ
ристо сияние прониза
5^?тЗД^5^^^1!Г?*Т | ^*^Т , 7 Р 7 ? ^ Г *? : ^ЯРР
лжчи надъ едва просъ светли струи сдрача
шумяващигв води.
— луната изгряваше.
,ШЛ
'^у/%;.<'.&&,§: "М->~Л '<
— Искашъ ли да
— Ще достигне ли
те заведа въ нейната
до тебе благоуханието
стая?, попита Борисъ.
на бЬлиттз рззи, бедно
Предъ една врата
морско дете?...
той се спре, завъртя
Морето мълчеше,
ключа и отвори.
скрило съ ревностьта
Лзъ различихъ лег
на жестокъ любовникъ
лото, високото елипсо
тая, която го обичаше
видно огледало. Борисъ
най-много.
запали лампата. Стени
т е бъха въ топълъ порМорето — гробни
/*
токаловъ цвътъ, а всич
цата на Лидия — отъ
ко останало: завивки,
синь кристалъ, пронизавеси, мраморъ—всич
занъ съ златни лунни
лжчи...
ко беше бтзло. Стая на
Г"*1»?":С
момиче... Малкото брон
к^-Ь*-.— . А .
Весела Страшимирова.
зово легло блещеше, а
Морска симфония,
Картина отъ Г. Христовъ.
отъ стената, като жива
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Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

ЕДНО КУЛТУРНО ТЪРЖЕСТВО— ОТКРИВЯНЕТО НЯ МОРСКЯТЯ ЗООЛОГИЧЕСКЯ СТЯНЦИЯ
СЪ ЯКВЯРИУМЪ ВЪ ГР. ВЯРНЯ.
Въ брой 1. на настоящата година отъ списа
нието ни б-юса дадени сведения относно целите и
задачите на уреждащия се въ Варна университет
ски институтъ — Морска зоологическа станция съ
аквариумъ.
. Следъ много напрегнати усилия за преодо
ляване на редица пречки отъ различно естество
най-сетне станцията и аквариумите стигнаха съ
стоянието да могатъ да бждатъ показани.
Откриването на станцията стана тържествено
на 17. VII. лично отъ Негово Величество Царя. На
тържеството присъствуваха Негово Царско Височество Принцъ Кирилъ.. съветника на Н. В. Царя
г. Груевъ, г. Скутуновъ, ректора и нъколко про
фесори отъ нашия университетъ, проф. Антипа
отъ Букурешкия университетъ, представитель отъ
Министерството на просветата,такъвъ отъ Министер
ството на земледъ\пието; а отъ Варна управата на
станцията б е поканила освенъ Кмета на града и пред
ставители на всички официални учреждения, но и
всички професори отъ търговската академия, всички
учители отъ средните училища, директорите на про
гимназиите, главните учители на основните учили
ща, както и видни семейства и лица отъ града.
Молитвите за освещаването на станцията и
нейното преуспяване бЪха прочетени отъ Негово
Преосвещенство Величкиятъ Епископъ Андрей.
Следъ молебствието той каза кратка речь, въ коя
то изтъкна колко ние българите требва да бждемъ благодарни на Негово Величество ЦарьФердинандъ — Царя-Отецъ—за високата култура, която
той по всички пжтища се стремеше да насади въ
нашия народъ. Негово Преосвещенство подчерта,
че и създаването на нашата Морска станция съ
аквариумъ е дъло сжщо на Царя —Отецъ и чение,
празднувайки днесъ откриването на станцията не
бива да забравяме да благодаримъ на виновника
за нейното създаване, както и на ония негови
помощници—културни дейци, които спомогнаха да
се реализира и доведе до край идеята. Съ едно
отъ сърдце изпъто „Много лъта" за Царя—Отецъ,
за Царя—Синъ, който достойно продължава дело
то на своя баща, за Царския домъ, за културните
български дейци и за преуспяването на станцията
— Негово Преосвещенство завърши смислената си
речь и молебствието.
Следъ водосвета г-нъ професоръ Консуловъ
като директоръ на станцията, каза накратко исто
рията на аквариума и благодарейки на всички
официални власти, които еж спомогнали да може
той да бжде завършенъ—помоли Негово Величе
ство Царя да благоволи и открие този новъ храмъ
на българската наука.
Н. В. Царя прочете следната речь:
„Ваше Преосвещенство, Господа!
Съ радость приежетвувамъ на освещаването
и откриването на още едно културно дъло въ стра
ната, издигнато въ китния нащъ черноморски

бръгъ. Съ ентусиазъмъ къмъ хубавата идея се по
ложиха преди V4 въкъ основите на този институтъ.
За жалость преживените тежки години попречиха
за неговото навременно привършване и едва днесъ
нашата морска станция отваря широко своите вра
ти за неуморните труженици на младата ни нау
ка, вложили всички свои сили и познания въ услу
га на родината.
Морската зоологическа станция съ аквариумъ
иде да попълни една празднота въ редицата науч
ни институти, рожба на нашия университетъ. Но
срЪдъ тежката криза, която изживъваме, заедно
съ всички други народи, ние българите не спрЪхме да отделяме огъ скромния си залъкъ за наука
и просвета, чрезъ които да творимъ нови блага и
внасяме своята скромна дань въ съкровищницата
на общочовешката култура.
Откритиятъ днесъ български институтъ за из
учаване на Черно море ще работи за чистата нау
ка, ще обслужва народната просвета и национал
ното ни стопанство. Нека се надъваме, че снабденъ съ необходимите съоржжения и удобства,
той ще може да даде гостоприемство на чужде
странни учени, които посещавайки малката, но
културно порастнала. България, биха могли, на тоя
очарователенъ бръгъ, да изучаватъ една интерес
на морска фауна.
Изказвайки благодарностьта къмъ всички, кои
то спомогнаха за създаването на това дъло, горе
що пожелавамъ, щото то да крепне, да се раз
вива и да разнася доброто име на българската
наука. Съ тия чувства обявявамъ Морската зооло
гическа станция съ аквариумъ за открита!
Да живее България!".
При последнитъ думи Н. В. Царя среза три
кольорната лента преграждаща входа.
Следъ Негово Величество думата взеха за да поднесатъ приветствия и пожелания за преуспеването
на станцията: Ректора на университета — г. проф.
Б. Филовъ, кмета на града—г. Брусевъ, представи
теля на Букурешкия университетъ—г. проф. Антипа, председателя на Министер. на просветата - гл.
инспекторъ—г. Белдедовъ, представителя на Ми
нистерството на земпеделието—главния инспекторъ
по Рибарството—г. Грозевъ.
Отъ хубавата речь, която
прочете на
френски езикъ проф. Антипа заслужаватъ да
се подчертаятъ неколко ценни мисли, които
обуславятъ съществуването на нашата морска
станция като необходимость за правилното и
пълно зучаване на Черно море. Професоръ Антипа между другото каза: „Станцията, която Вие
създавате тукъ отговаря на една действителна не
обходимость, не само за нуждите на българската
държава, но с ъ щ о за всички. народи граничащи
съ това море. Споредъ произхода и физичната
структура на Черното море, биологичните условия
тука еж много по-различни, отколкото въ други
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морета и специално, отколкото въ Средиземно моСарматско и Понтийско морета, продължителното
преминаване на разни видове отъ Средиземното
ре. Произходътъ на неговата фауна отъ старите
море, грамадното количество на сладка вода —
произхождаща отъ една повърхность по-вече отъ
1,500,000 квадр. клм., вливана оть притоците отъ
северъ и северозападъ и количеството на солена
вода приидващо винаги презъ Босфора — поради
всички тия факти въ това море липсва една едно
родна структура, каквато имаме въ другите море
та. Водните пластове еж различни въ дълбочина
и всеки пластъ има различни качества: соленость,
температура и пр. По този начинъ всички области
и всички пластове въ дълбочина еж съ съвърше
но различни биологични условия — и даже представляватъ крайности. Така животътъ на рибите и
преселването имъ—чието познаване е единствена
действителна основа за уреждането на единъ систематиченъ риболовъ въ това море, е единъ въпросъ, който очаква тепърва да бжде изученъ.
Тия изучвания обаче, не могатъ да иматъ исканиятъ резултатъ безъ системни проучвания орга
низирани и изпълнени по начини еднакви за всич
ки области. Руските станции на северъ и североизтокъ иматъ да изучаватъ специалните условия
на гЪзи области, характерни съ остатъците отъ
старата понтийска фауна. Нашата румънска стан
ция въ Кюстенджа, която ние наскоро уредихме
ще има да изучава условията въ северозападната
часть и смесицата на понтийската и средиземно
морската фауна. Вашата станция, намираща се поблизо до входа на Босфора, ще има да изучава
средиземноморските видове и техното прииждане
въ водите и дълбочините на тази часть отъ Черно
море. Чрезъ едно споразумение между тия станции
ще могатъ да се отбележатъ тия различни видове,
да се съобщава за техното появяване и изчезване
и така да се определи техното движение.

Като сборъ на всички ТБЗИ изучвания ще се
получи сигурно въ кратко време отъ една страна
едно по-основно запознаване съ биологичната
структура на Черно море, а отъ друга —ще се по
стави съ успЪхь експлоатацията на неговите риб
ни богатства. Виждате, прочие, че Черно море ни
заставя да пристжпимъ къмь едно полезно сътруд
ничество и заедно да намвримь нови богатства за
да поставимъ така основите на една интензивна
икономическа дейность въ нашите страни".
Последенъ, дълбоко развълнуванъ, говори
професоръ д-ръ П. Ив. Стояновъ—единъ оть ини
циаторите и виновниците на тържеството — найде^ниятъ сътрудникъ на Царя—Отецъ при реализи
ране идеята за основаване Морската станция. Тсй
каза какви чувства го вълнуватъ въ момента, кога
то следъ 25 години приежтетвува при откринането
на този институтъ, въ чието изграждане има такъвъ
големъ делъ и пожела щото станцията да стане
наученъ институтъ, който да прослави България;
институтъ кждето да бждатъ изучени не само фло
рата и фауната на Черно море, го и редица други
въпроси свързани съ научни и стопански цели - напр. въпроса за нашия морски риболовъ, въпроса
за определяне пжтя на прелетните птици и пр.
Следъ думите на проф. Стояновъ, Н. В. Царя,
заедно съ останалите високо поставени лица влезе
въ вестибюла на станцията и откри поставеното
тукъ възпоменателно табло. Преди дръпване трикольора, ззкриващъ мря^орната плеча Негово Ееличество съ малко, но силни думи изтъкна несъкрушимостьта на българския лухъ. жаждата за култура
въ нашия нзродъ и изказа верг.та, че сь ткг си ка
чества българскиятъ народъ вг преки всички г оечки
ще преуспева. На мряморната плоча съ златни бук
ви е издълбан ь следниятъ текстъ:
„Съградена бе тая сграда въ 1910 г. по по-
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чинъ и пристояване на Н. В. Царь Фердинандъ I.
Открита 6%, за да ползува науката, народното сто
панство и просвета на 17.VII 1932 г. при царуването на
Негово Величество Борисъ III, Царьна българите".
Следъ откриването на възпоменателното табло,
Негово Величество, заедно съ Негово Царско Височество Принцъ Кирипъ и придружаващит-тз ги ли
ца разгледаха двата отдела на станцията. Първиятъ
отдЪлъ, предназначенъ за народната просвета, се със
тои отъ 32 циментови басейни, снабдени съ витри
ни стъкла и разделени на две групи — за сладка
и морска вода. Вь тия басейни постоянно циркули
ра вода, наситена съ въздухъ; въ тЪхъ еж изложе
ни за наблюдение редица интересни водни организ
ми. Предъ вс^ки басеинъ има поставена табела съ
кратко написани обяснителни бележки за животните,
които басейна съдържа. Дадени еж данни за жи
вота, храненето, размножаването и пр. на различни
т е организми. Чрезъ тия обяснителни текстове
аквариумиттз представятъ не само красива гледка
представяща живота на морското и речно джно, а
и м^сто за урокъ, кждето наблюдателя може да
научи интересни нъща изъ живота на разните водни
организми. Къмъ басейните има предаденъ малъкъ
музей, кжцето еж изложени препарирани по-големи
речни и морски организми, които не могатъ да се
поддържатъ жививъ аквариумите; наредени еж пре
парирани и различните птици, които живеятъ въ
или край водите. И тукъ обяснителните т бели пра
вят ь изложените организми много по-интересни, от
колкото ако беха дадени, както въ музей - само
имената на животните.
Вториятъ отделъ на станцията предназначенъ
за научни изследвания, се състои отъ лаборатории,
апаратни стаи и библиотеката на станцията. Въ ла
бораториите еж наредени работни места, снабдени
еж най-необходимите научни пособия и апарати;
въ техъ има построени подвижни аквариума съ мор
ска вода кждето ще се правятъ научните изследва
ния върху флората и фауната на Черно море. За все
ка дисциплина има отделна лаборатория. Застжпени
еж следните дисциплини: Зоология, Фнзиология, Бо
таника и Химия. Въ апаратните стаи еж наредени
научните апарати (термостати, чувствителни везни,
различни уреди за физиологични изследвания и др).,
които не бива да се местятъ. Стаята за библиоте
ката съ своите празни полици показва колко бедна
е станцията ни въ това отношение. Я като се знае,
че научна работа безъ подходяща литература е не
мислима, разбира се колко е необходимо да се нап
рави всичко възможно за снабдяване на станцията
съ нуждната литература по морските въпроси. Ос
вен ь лабораториите за научни изследвания въ партера на зданието има една голема зала, предназна
чена за занимания съ студенти и учители естестве
ници. Въ сжщата зала се предвижда место за науч
ната сбирка на станцията, а тя ще служи и
като место за популярни лекции върху живота въ
воцчта, лекции, които управата на станцията въ
бждеще ще открие за варненските граждани.
При обиколката си изъ станцията Н. Величество
б е въ постояненъ контактъ съ директора на стан
цията и съ проф. Янтипа. Той проявяваше интересъ
къмъ всичко, което му б е показано и съ познание
говореше върху въпросите засегащи морската фауна.
Особенно впечатление на пишущия настощето на
прави разсъждението, което Негово Величество изказа
по поводъ конегантираното презъ последните години
обедняване на черноморските води. Той отдава

Год. IX. Брой 7.

това явление на двете големи катастрофи: силното
земетресение въ подбалканската область презъ
1927 година и големите студове презъ 1929 година.
Вследствие на силното землетресение Н. В. мисли,
че е настжпило едно големо разместване въ дълбо
ките черноморски води, разместване, което е ста
нало причина отровните газове отъ тия води (Вижъ
статията: Защо въ дълбочините на Ч. М. нема аеробенъ животъ—Морски Сговоръ, кн. 7, год. IX ) да
засегнатъ по-вече место и уморятъ големи количечества организми. Отъ друга страна — извънредни
т е студове презъ 1929 година, които доведоха и за
мръзване на морето, чрезъ силното понижаване тем
пературата на морските води еж допринесли сжщо
така за измирането на редица организми които не
еж могли да понесатъ това изстудяване. Поради
тия именно две причини имаме наблюдаваното обе
дняване. То ще се отстрани отсамо себе си съ изти
чане на по-вече време, което ще спомогне за възста
новяване старото положение.
Поради напредналото време Негово Величество
Царя и Негово Ц. Височество Принцъ Кирилъ и при
дружаващите го хора оставиха за другъ пжть раз
глеждането на построения отъ
железобетонъ
въ двора предъ станцията миниатуренъ релефъ на
Черно море. Това дело, което е отъ извънредно го
лемо значение за нагледно опознгване народа ни
съ географията на Черно море, е напраьено отъ
двама изъ първите ратници на Морския Сговоръ —
морските офицери: Капитанъ I. рангъ Фичевъ и капитанъ II. рангъ Сава Н. Ивановъ. Въ маещабни мерки.
еж предадени както очертанията, така и дълбочините
на Черно море. Управата на аквариума отъ своя стр
ана има грижата да представи релефно българ
ския брегъ и да означи по-главните пунктове отъ
останалите брегове. Я на една табела изправена до
релефа еж дадени основните данни за Черно Море:
неговата плоскость, най- голема дълбочина, дължина,
ширина, брегова линия (въ километри) на българ
ския брегъ и пр. Чрезъ този релефъ и представе
ните въ аквариумите морска фауна и флора, съ помощьта на навсекжде поставените пояснителните
табели посетителя на нашага морска станция бива
запознатъ съ основните данни отъ географията, хидро
графията и биологията на Черно море.
Съ откриването на морската ни станция се пос
тавя на здрави основи както опознаването народа ни
съ Черно море, така и започване научното изследва
не на черноморските води край нашите брегове.
Преди напускането си отъ аквариума Негово Ве
личество подчерта доволството си, че морската ни стан
ция е вече открита и обеща подкрепата си при
всички случаи, когато тя е необходима.
Следъ откриването, управата на станцията те
леграфически поздрави инициатора и главния виневникъ за създаването на този институтъ—Негово Вели
чество Царъ Фердинандъ I. Въ отговоръ, на следния
день се получи следната телеграма, адресирана до
директора на аквариума:
„Отъ душа ви благодаря за вниманието и за
топлите думи. Колкото голема беше радостьта ми
отъ тържественото откриване на аквариума, действи
телно дело само на моите грижи, толкова беше го
лема моята тжга, че на това бележито културно
тържество азъ като неговъ инициаторъ и покровитель на българската наука, както в,ие се изразявате,
не бехъ между васъ да споделя тая радость". *) —
Царь— Отецъ.
* Телеграмата е подадена съ български думи, преда
дени съ немски букви.
Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
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Г^СКЕССССЕО

ТЯБЛИЦЯ ЗЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИГРИ ПО ВОДНЯ ТОПКЯ ПРЕЗЪ 1931 ГОД.
Общо
Герм. Авс. Белг. Франц. Унг. Швец. Чехия Врати
Германия
Австрия
Белгия
Франция
Унгария
Швеция
Чехия

_ 5:1
1:5 —
3:3 0:0
1:4 5:1
2:2 13:0
2:4 2:3
1:3 2:3

—

4:1
1:5
4:2

2:4
9:2
2:4
4:3

12:1
4:4
2:1

3:3
0:0*)

—

2:2
4:2
0:13 3:2
2:9 4:2
1:12 4:4
— 12:1
1:12 —
1:2
1:4

3:1
3:2
3:4
1:2
4:1
2:1

—

21:10
8:27
12:20
11:27
52:7
13:28
11:16

10
6
5
3
11
3
4

Най-силните играчи тукъ бЪха, безъ съмне
ние, унгарците — всички тт^хни противници б%ха
бити съ големи резултати, съ изключение на Гер
мания. На второ м-Ьсто следва Германия. Франция
и Швеция бЪха почти еднакво силни. Шведите
*) Двстрия като победителка, защото тукъ Белгия не
можа да играе.

къмъ края се значително подобриха. Белгийците
н-Ьмаха щастие въ игрите; неколко отъ тЪхъ, по
причина на разбол"вване или неполучаване отпускъ,
неможаха да взематъ участие, а най-добрия имъ
играчъ Г. Блитцъ, поради смъртьта на майка му,
требваше да замине отъ Парижъ за дома си безъ
да играе. Изненадано добри бЪха чехскигв играчи.
Австрийците се състезаваха мжжки.
Отъ досега изнесените Европейски майстор
ства въ Бологна, Будапеща и Парижъ получиха
се следните титли:
Германия 13 титли—първа въ Бологна и Бу
дапеща, 2) Унгария 8 титли—първа въ Парижъ,
3) Швеция и Холандия по 6 титли, 4) Австрия и
Англия по 3 титли, 5) Финландия и Франция по 1
титла.
Съобщава: Инж. Даракчиевъ.
=

~

2--РЛЗНСКА П-« ; > • - :

Български Народенъ Морски Сговоръ — Плевенски клонъ.

г г - т т т - 5А.

л'-"'3

Демонстрация за пръвъ пжть съ лодката „Витъ" въ басейна на градската градина. Лодката е построена по инициатива
на отделни членове отъ клона за пропаганда на морската идея.
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ИЗЪ ЖИЕОТА И ДЕИНОСТЬТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
На 18. и 20. юний Пловдивския клонъ устрои
екскурзия до Бургасъ и Варна. Екскурзиянтите
беха 20 души. На 19. посетиха забележителности
те и околностите на Варна, а на връщане — Месемврия, Созополъ и Анхияло.
—Въ началото на месеца, главниятъ секретарь
на организацията посети клоноветъ- по Дунава.
Секретаря, г. Панчевъ посети клоновете въ Шуменъ и Ески Джумая. Клоновете бързо се възстановяватъ и започватъ организационна дейность.
— Конгреса на рибарския съюзъ въ Созо
полъ беше поздравенъ отъ страна на организа
цията отъ члена на Г. У. Т. г. Д-ръ Паспалевъ.
— Въ подкрепа на инициативата на клона
вь с. Бела да построи салонъ—чакалня за пжтуващите съ крайбрежния параходъ въ залива „Св.
Атанасъ",управителниятъсъветъ наБълг. Търг.Пар.
Д-во отпусна сумата 5000 лева. Варненската Тър
говско Индустриална камара даде съдействието
си, като часть отъ дърводелската работа за про
зорци на това помещение се извърши безплатно
отъ полагащите майсторски изпити занаятчии.
— Г. У. Т. възложи изработването на една
лодка шесторка, спечелена като награда отъ Вар
ненския клонъ на състезанията презъ 1930 г. Лод
ката ще струва 21,000 лв.
— Презъ настоящия сезонъ Г. У. Т. достави
95 пружинни легла за детските морски летовища.
Огъ тези легла 30 еж за сметка наГ У. Т., а оста
налите за клоновете Габрово, Ямболъ, В. Търново
и Русе.
— При откриването на Варн. Градски театъръ
оть името на организацията, която беше поканена,
се поднесе писменно поздравление, съгласно про
токола на тържеството.
— На 18. юний т. г. Ломския ни клонъ орга
низира екскурзия по Дунава за чиновете отъ 2
конна жанд. дружина до Русе. Екскурзиянтите еж
заминали съ катера на приет, служба „Искъръ"
на 18 юний сутриньта и еж пристигнали вечерьта
въ Русе. Те еж били посрещнати много сърдечно
отъ другарите си въ Русе. Те еж тръгнали обратно,
като еж направили посещение на Свищовъ. На
21. сутриньта екскурзиянтите еж били въ Ломъ.
Тази екскурзия има големо значение за опозна
ване на крайбрежието на реката отъ чиновете
на дружината и за създаване на тесни другарски
връзки между служащите.отъ Дунавските ни части.
Екскурзиянтите еж се завърнали съ отлични впе
чатления, а Ломския ни клонъ още по-вече издигна
авторитета си като дейна организация, която умело
използва всеки случай за да насажда идеите на
Б. Н. М. С. Катера „Искъръ" е билъ отпуснатъ
безплатно отъ пристанищното отделение за тази
екскурзия.
— Ломския ни клонъ и тази година уреди
летни бани на Дунава : съ- плажъ. Баните си спе
челиха отлична популярность и се използватъ отъ
целото население на града. При баните има уре

дена добра спасителна служба, която е гаранция
за спокойното кжпане на публиката.
— Презъ настоящия летенъ сезонъ устроиха
морски детски летовища следните ни клонове:
Варна, В. Търново, Габрово, Ломъ, Павликени,
Плевенъ, Шуменъ и Русе — всички въ Варна;
Пловдивъ и Ямболъ въ Созополъ и Сливенъ въ
Ахтополъ.
— На 9. юлий пристигнаха съ парахода
„Евдокия" въ Варна екскурзиянтите на Бургаския
и Пловдивския ни клонове. Бургаската екскурзия
се състоеше отъ 150 екскурзиянти, които дойдоха
въ Варна по случай пристигането на италиянската
ескадра. Група екскурзиянти заминаха обратно за
Бургасъ на 10 презъ нощьта, а другите отпжтуваха на 1 3 . с м . Всички екскурзиянти посетиха италиянските военни кораби. Пловдивските екскур
зиянти освенъ това посетиха Двореца Евксиноградъ,
курорта Св. Константинъ, Морския Музей, Аквариу
ма, корабостроителницата и другите забележител
ности и на Варна на 1 2 с м . заминаха съ трена за
Пловдивъ.
— Отъ 19. до 23. юлий гл. секретарь на орга
низацията е посетилъ клоновете въ Бургасъ, Со
зополъ и Василико и е проверилъ леговищата
на клоновете ни въ тези градове.
— Нл 31. юлий и 1. августь въ Варна засе
дава конференцията, свикана по инициативата на
Българския рибарски съюзъ, на която се разисква
върху: „възможностите за прилагане хладилното
дело въ рибарската промишленость въ България"
въ връзка съ реферата на сжщата тема, четенъ
отъ г. професоръ Диковъ и върху условията и
възможностите за единенъ рибарски съюзъ у насъ.
На конференцията беха представени управата на
Рибарския съюзъ, проф. Диковъ, инспектората по
контрола върху съестните припаси отъ животин
ски произходъ д-ръ Юрдановъ, Гл. Упр. Тело на
Б. Н. М. С. чрезъ гл. секретарь и д-ръ Паспа
левъ, ветеринарната власть въ града, представи
тели на рибарските кооперации и рибарите отъ
града и др. Изнесените мнения се сведоха къмъ.
следните заключения.
За сега у насъ е приложимъ само способа
на запазване рибата чрезъ охлаждане, като тя
се държи въ ледъ отъ момента на улавянето й
нататъкъ. За тази цель е необходимо да се създадатъ модерни рибни тържища, снабдени съ ин
сталации за производство на ледъ и помещения
за запазване на рибата. Да се създадагъ въ пун
ктовете на масовия риболовъ хладилници съ ма
шини за производство на ледъ за да може рибата
непосредствено следъ улова да се запазва. Б. Д.
Ж. да се снабдятъ съ специални хладилни вагони
за пренасяне на охладената риба. Да се проучи
употребяването 1 на препарата „Соленолъ" при
производството на ледъ за охлаждане на рибата
и ползата отъ него. За цельта рибарския съюзъ
да набави този препаратъ и го представи на
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проучване отъ компетентните и ветеринарните
власти. Да се пристжпи къмъ проучване биоло
гията на пасажните риби у насъ за да се развие
възможность за по голъмъ и рационаленъ уловъ.
По въпроса за обединението на всички ри
бари въ единъ съюзъ се реши да се пристжпи
къмъ преработване на устава на рибарския съюзъ
по такъвъ начинъ, че да се даде възможность на
всички категории риболовци да бждатъ застжпени
по равно въ централното управление на съюза.
За тази цель се препоржчва да се образуватъ
три секции отъ рибарския сьюзъ: Черноморска,
Дунавска и спортна. Всека една отъ тъзи секции
ще обединява риболовци съ еднакви интереси.
Трите секции ще се представляватъ съ равно
число членове въ Упр. тъло на съюза. По този
начинъ управителното ГБЛО на съюза ще бжде от
ражение на тежненията на тъзи три категории и
ще може правилно да застжпва интереситъ на
риболова въ страната. Възложи се на комисия да
изработи проекто-устава, който, като бжде удобренъ отъ дружествата, да се представи за удобрение отъ бждещия конгресъ.
Сжщата конференция е повторена на 3.
и 4. августъ въ Бургасъ и на 21. и 22. августъ въ
Свищовъ.
— На 31. юлий Бургаския ни клонъ е устроилъ
екскурзия до Царската рЪка и обратно. Екскур
зията е заминала съ моторни лодки и е била мно
го добре организирана и изнесена. Участвували
еж 50 души. Презъ сжщия день на Царската ръка
е имало екскурзии отъ Созополъ и Анхиало.

в. ил;
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Единъ чуждъ отзивъ за нашето списание.
Редакторътъ на морския отдълъ отъ руското спи
сание „Часовой", излизащо въ Парижъ, въ едно
свое писмо до нашия главенъ редакторъ, между
другото, дава следния ласкавъ отзивъ за нашето
списание „Морски Сговоръ":
„Чета Вашето списание съ голъмъ интересъ
и се удивлявамъ какъ сте могли да създадете такьвъ прекрасенъ морски органъ на който може да
завиди коя да е морска държава".
Редакцията на списанието, по случай
20 годишнината огъ атаката на „Хамидие"
(21.Х1.1932 год.) възнамерява д а и з д а д е специаленъ брой посввтенъ на тая см-вла ата
ка—една златна страница отъ нашата мор
ска история.
Молятъ се всички участници въ тази
атака да изпратягь въ редакцията на спи
санието „Морски Сговоръ" най-кжсно д о 1
септемврий 1932 г. спомените си и подхо
дящи снимки (портрети) къмъ ГБХЪ.

МОРСКИЯ МУЗЕЙ
при Българския Народенъ Морски Сговоръ
се помъщава въ девическата гимназия
„МАРИЯ ЛУИЗА" — ВАРНА.
Музея е отворенъ е ж е д н е в н о отъ
9 д о 13 и отъ 15 - 1 9 часа.

~^^зсрасуз5ас*згкх»=гздсоаг^^

РПСЯ=Х^КУЛ
ИЗЪ ЧУЖДИГБ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Англия. Спустнати еж на вода почти въ на Французкиятъ линеенъ корабъ „Оипке^ие" вече
пълно завършенъ видъ строящитъ се торпедонос се строи. Неговитъ окончателни данни еж следнитв:
ци съгласно програмата отъ 1930 година - 4 на Водоизм-встване 26,500 тона, скорость 26 вжзела,
брой а именно: „Денти", „Диамантъ", „Дефендеръ" районъ на действие при скорость 15 вжзела—7,500
и „Диана". ВСЕКИ отъ тъхъ има 1375 тона водоиз- морски мили; въоржжение — деветъ 33 см. орждия,
мъттване, скорость 35 вжзела въ часъ и въоржже- поставени въ три триорждейни кули (две на носа и
една на кърмата) и осемь 15*5 см. орждия. Брони
н и е : |\/—102 см. орждия и осемь торпедни тржби.
— При завръщането си отъ Азорскитъ остро рането на новиятъ французки воененъ корабъ ще
ви въ базата си Ширнесъ, английскиятъ линеенъ легне върху съвършенно нови принципи.
— При излизането си отъ Тулонъ въ време на
кръстосвачъ „Кериюе" билъ настигнатъ отъ силна
буря, която повредила противоминнигв му удебелява- силенъ пистралъ (силенъ господствующъ вътъръ
ния. Кръстосвача билъ изпратень веднага на ремонтъ въ южна Франция) французкиятъ кръстосвачъ „Сюфвъ Портсмутъ, кждето ще остане въ продължение ренъ" билъ изхвърленъ на камъните при вълнолома
и билъ пробитъ леко. Кръстосвача е изпратенъ на
на 4—5 месеца.
Презъ време на тактическитъ упражнения на ремонтъ.
— На 20. май т. г. е спуснатъ на вода ново
1. флотилия подводници въ района на Гибрзлтарь,
строящия
се кръстосвачъ „Вашингтонски типъ" —
кораба — водачъ „ОоидЬз" се сблъскалъ съ подводника „Кедеп1" и му отнесълъ морегледа. Под- „Ждепе". Веднага следъ спущането му на местото
водника (влъзълъ въ строя едвамъ въ началото на за строежъ е започнатъ строежа на лекия кръстос
вачъ „Ьа — СаПззошеге". Еднотипниятъ нему лекъ
тази година) е изпратенъ на ремонтъ.
кръстосвачъ „Левп с1е У1еппе", който се строи отъ
Франция. Съ цель да се достигне решително м. декемврий миналата година въ Лорианъ, ще бжде
превъзходство надъ новопостроения германски ли окончателно готовъ презъ 1931 г.
неенъ корабъ „Дойчландъ" напоследъкъ плановетъ
— Презъ месецъ май т. г. въ Лорианъ е за
за постройка на новия французки линеенъ корабъ
„Оипкегяие" еж претърпели много изменения. почната постройката на мрежения заградитель „Гла-
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диатьоръ" (2,300 тона, дължина 113 и., широчина
127 м., газене 3'5 м., мощность на механизмите
7.000 конски сили и скорость 20 вжзела).
Италия. Изпитанията на новопостроените ита
лиански кораби еж дали отлични резултати. Едни
отъ най-добритъ постижения еж следните-. а) похо
да на лекия кръстосвачъ „Ошззапо", който е изминалъ разстоянието 4,000 мили съ постоянна скорость
20 вжзела; б) похода на лекия кръстосвачъ „ВагЬиапо", който е изминалъ сжщото разстояние 4000
морски мили съ постоянна скорость 25 вжзела при
лошо време; в) похода на лекия кръстосвачъ „Оюуагй—с!е11а—Вапс1е—Меге", който е изминалъ разстоя
нието 1,800 мили съ постоянна скорость 31 вжзела;
г) лекиятъ кръстосвачъ „СоПеогн" е пжтувалъ въ
продължение на 25 часа съ скорость 35 вжзела.
— Макаръ, че не е дадена още гласность на
новата италианска корабостроителна програма за
1931—1932 г,, тя вече се изпълнява. Споредъ думи
те на морскиятъ министеръ Сириани тя ще обхване
постройката на два леки кръстосвача („Еидепю—сП
—Зауо^а" и "Еттапие1е— РШЬегхо") и два торпе
доносеца.
— Въ една отъ последните си речи италиянскиятъ морски министеръ Сириани пакъ е подчерталъ френско-италианското съперничество въ Сре
диземно море и влиянието му върху строежа и
бойната подготовка на италианския флотъ.
Германия. Въ края на м. юлий т. г. при една
силна внезапна буря въ водите около острова Лаландъ (Балтийско море) е потжналъ германскиятъ
учебенъ кръстосвачъ „Ниобе". Заедно съ кораба
загинали 69 души отъ обслугата му.
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жение IV—12 см. орждия и четире торпедни тржби)
еж влъзли вече въ строя.
Русия. Предприетото разширение на Мариуполското пристанище (Язовско море) е вече къмъ
привършване. Устроена е вжглищна станция. Привършенъ е строежа на 8 големи повдигателни кра
на. Сега се строятъ още три.
(Изъ сп. „Часовой", Парижъ 1932 г., № 81, 82 и 84 и
сп. „Морской Сборникъ", Ленинградъ 1932 г., № 5; С. Н. И.)

СТРОЕЖЪ НЯ ВОЕННИ КОРАБИ
ВЪ ФРАНЦИЯ.
Военното корабостроение въ Франция се под
държа, отъ войната насамъ, непрекженато въ усиленъ темпъ. До скоро, както въ всички голъми
морски държави, Франция строеше главно само
кръстосвачи, изтребители, подводници и др. леки
бойни спомагателни кораби, като наредъ съ това
модернизираше доста остарълитъ си линейни ко
раби (каквито тя притежава 9: „Лоренъ", „Провансъ", „Бретанъ", „Парижъ", „Курбе„, „ЖанъБаръ", „Кондорсе", „Дидро", и „Волтеръ",—-всички
строени преди войната между 1909 и 1913 година).
Сега, обаче, тя пристжпва и къмъ постройка на
нови линейни кораби, първиятъ отъ които, требва
да бжде започнатъ наскоро. Отъ нъколко години
наредъ въ французекиятъ печатъ и общество се
вдига голтзмъ шумъ около постройката на новите
германски линейни кораби („Дойчландъ", чиято
постройка скоро ще бжде завършена, и „ЕрзатцъЛотрингенъ", чийто строежъ тепърва започва),
като съ това се подготвя общественото мнение
вънъ и вжтре за новитъ строежи, които като че
ли требва да намърятъ своето оправдание въ
„застрашителното засилване" на . германскиятъ
флотъ. Разбира се, че истината е съвсемъ друга,
тя обаче тръбва да бжде поне замаскирана, когато
въ цтзлъ свътъ се говори за разоржжаване или
най-малко за ограничаване въоржженията.
Съгласно договорите въ Вашингтонъ и Лондонъ, Франция можеше да започне постройката
на първиятъ си линеенъ корабъ до 1931 год., при
това неговиятъ тонажъ не може да надвишава об
щата за всички държави норма отъ 35,000 тона,
Но, вероятно по финансови съображения, Франция
не използва тази максимална граница; решено е
новиятъ линеенъ корабъ да има водоизместване
26,500 тона; тежката му артилерия ще се състои
отъ 33 или 34 см, орждия, а скоростьта му ще
бжде 30 мили въ часъ. Точните и пълни данни
Германскиятъ учебенъ кръстосвачъ „Ниобе".
не еж известни, обаче и само това, което се знае
е напълно достатъчно се дазаключи, че той ще бжде
— Въ м. юний въ Берлинъ е умрълъ на 69 го много по-силенъ отъ „Дойчландъ" (10,000 тона во
дини известниятъ германски адмиралъ Хиперъ, който доизместване, 6—28 см. и 8—15 см. орждия, ско
почти презъ цълата война командува съ голъмъ рость 26 мили), а значително ще отстжпва на
успъхъ отряда отъ линейните кръстосвачи. Той осо- завършените въ 1927 година английски линейни
бенно се отличи въ Скагеракския морски бой, а въ кораби „Нелсонъ" и „Родней" (водоизм. 35—40.000
края на войната беше назначенъ командирь на це тона, 9—40.6 см., 12—15.2 см. и 6—12 см. орждия,
лия флотъ.
скорость 23.5 мили.
Новиятъ французки линеенъ корабъ ще носи
— Нъколко дена преди смъртьта на адмиралъ
името
„Дюнкеркъ" и ще струва 659 милиона фр.
Хиперъ е починалъ сжщо така известниятъ адми
ралъ Михелсенъ, който въ време на Скагеракския бой франка (поне това е разрешената, съ последниятъ
бъше командирь на торпедоноснитв сили, а следъ финансовъ законъ, сума за изразходване); построй
войната се прочу съ своята военно-морска литера ката му ще започне презъ м. октомврий т. г. въ
Брестъ.
турна деятелность.
По настоящемъ въ Франция се строятъ, по
Турция. Построените въ Италия за турския програмата за 1931 год.: 2 кръстосвача съ водо
флотъ ескадрени торпедоносци яТанастепе"(?) и изместване по 7500 тона, въоржжени съ 15 см.
„Заферъ" (1350 тона, скорость 38 вжзела и въорж- орждия, 1 канонерка, 1 транспортенъ корабъ и 8
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спомагателни кораби по 600 тона водоизм-Ьстване,
а по програмата за 1932 година: 4 кръстосвана, 1
изтръбитель, 1 торпедоносецъ, 1 речна канонерка
и 1 измърителенъ корабъ.
Отъ предвидената за постройка серия отъ
12 канонерки, 7 еж завършени или още въ по
стройка (типъ „Дюмонъ д' Урвилъ"); те иматъ водоизмъстване 2000 тона, въоржжение 3 — 13 см.
орждия и 50 мини, скорость 17'5 мили и районъ
на действие 13,000 мили (при 10 мили скорость).
Следъ войната Франция е построила: 9 нови
кръстосвача (8—10,000 тонни), 2 хвърчилоносача,
24 торпедни кръстосвана (2—2500 тонни), 27 из
требители (1500—1860 тонни), 67 подводника, 1
заградитель (5600 тона), 30 морски и 3 речни
канонерки и още цъла редица спомагателни ко
раби.
Г. С.
МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ
Осигуровките въ английския флотъ. Офи
церите. отъ търговския флотъ на Великобритания
и северна Ирландия подлежатъ на осигуровка
противъ безработица, болесть, старость и пенсия
за вдовиците, ако се числягъ като годишни работ
ници и получаватъ заплата не по-голъма отъ 250
англ. лири на година.
Изчислявайки заплатата имъ, за да се уста
нови размъра й, става нужда да се изчислява стойностьта на храната и квартирата, които имъ се
даватъ на корабите. По този поводъ министерст
вото на хигиената има правила, които се ржководятъ отъ следното: за еднообразие прието е при
изчислението да се приеме за храна и квартира,
давани на кораба, най-много 5 шилинга на день
и 6 шилинга за пасажерските кораби. За офице
рите, които се хранятъ на свои средства, кварти
рата и прислугата, давани имъ отъ арматьора, се
считатъ най-много 1 шилингъ и 6 пенса на день.
Поради намалението на офицерските заплати
напоследъкъ заинтересованите организации еж
поискали отъ министерството на хигиената да ре
визира горнитЪ цифри. Съобщено имъ е, че гор
ните цифри се свеждатъ отъ 6 и 5 шилинга на 5
и 4 шилинга и стойностьта иа квартирата и при
слугата отъ 1 шилингъ и 6 пенса на 1 шил. и 3
пенса или на 1 шилингъ, споредъ случая.
Заинтересованите намиратъ, че тъзи решения
еж отъ голъмо значение, защото ще дадатъ възможность на голямо число офицери да се възползватъ отъ общественитъ осигуровки. Изобщо,
офицерите, получаващи по-малко отъ 14 лири и
15 шилинга месечно, ще попаднатъ подъ закона
за осигуровките; следователно, всички трети и
и четвърти помощници, наети по таблицата за
за заплати на националния морски съветъ, ще
могатъ да се осигурятъ. Сжшото е и за вторите
помощници по товарните кораби съ по-малко отъ
9000 бруто тона.
Спални и хигиена въ английския търгов
ски флотъ. Въ конгреса на обществената хигиена
въ Белфастъ на 11. май 1932 г. секцията за инду
стриална хигиена е проучила въпроса за живота
и хигиената на обслугата въ търговския флотъ.
Професоръ Оливеръ е изтъкналъ че Велико
британия, която е най-големата морска сила, има
най-лоши хигиенични условия за обслугата, особно
на корабите скитници (които търсятъ навло). Ос
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новавайки се на статистики за периода 1921—23
г. той е изтъкналъ, че общата смъртность на мо
ряците надминава съ 76.8 процента общата смър
тность на работниците отъ всички останали про
фесии взети заедно; смъртностьта отъ белодробна
туберколоза надвишаваща 35.5 процента, споредъ
него, се длъжи на лошитъ условия за спане по
корабите. Той е цитиралъ единъ рапортъ отъ са
нитарната власть въ пристанището Манчестръ,
споредъ който въ 1926 г. 30.5 процента отъ ВЛ-БЗлитъ въ пристанището британски кораби не еж
отговаряли на правилата за хигиената, когато
съответния процентъ за норвежките и американ
ски кораби е билъ 18.9 и 17.2.
На 22. май е направено питане по този въпросъ въ камарата на общините. Министра на тър-'
говията, отговаряйки на питането, е съобщилъ, че
споредъ рапорта на санитарните власти на Манчестерското пристанище, въ 1930 г. отъ 1324 ко
раба, влезли въ пристанището, 395 не еж удовле
творявали изискванията на хигиена, но въ това число
се включвали и много стари кораби, както и такива,
които еж претърпени аварии презъ пжтуването си
и че те преди заминаването си еж били изправени.
Министра е отблъсналъ обвинението, че английс
ките моряци иматъ по-лоши условия за спане отъ
другите. Никоя организация на моряци не се е
оплаквала за това.
Намаление заплатитв на моряците, в ъ
Белгия. Заплатите на моряците въ Белгия еж
намалени и въ скоро време ще претърпятъ ново
намаление.
Презъ февруарий т. г. белгийските арматьори
бъха предложили намаление на заплатите на мо
ряците съ 20 процента. Следъ дълги преговори
въ морския съзетъ председателя на съвета предложилъ намаление отъ Ь процента, което следъ
три месеца да се последва отъ друго намаление
отъ нови 5%. Белгийския съюзъ на моряците решилъ да приеме това предложение предъ видъ
неблагоприятните економически условия.
Ярматьоритъ еж настояли на 20°/0 намаление
и е било прието най-после новото предложение на
председателя: отъ 16 априлъ да се намалятъ зап
латите съ 10 процента, а отъ 1бюлий да се нама
лятъ наново.
Новите месечни заплати въ белгийски франка отъ
16. VII 1932 г. еж следните.
Категории
Дърводълецъ
Корабникъ
Морякъ
Мл. Морякъ
Младикъ
Кораб, огняръ
Машинисть
Огняръ
Вжглищаръ

I камариеръ
1 готвачъ
Келнеръ

Крайбрежно
Далечно
плаване
плаване
1050
1050
1017
1017
837
777
411
378
309
309
993
957
966
957
903
870
813
744
При обслуга по при обслуга по
малка отъ 21
вече отъ 21
човека
човъка
1065
1098
951
1014
654
684

Страница 30.

Морски Сговоръ

О т ъ 1. априлъ 1932 г. еж, намалени заплатигЬ
на естонскитъ моряци д о следните, размири:
Категории
Корабникъ
Морякъ съ пла
ване повече
отъ 3 години
Морякъ съ пла
ване отъ 1112 г.
до 3. г.
Младикъ
Готвачъ или
домакинъ
I огняръ
11 огняръ или
Вжглищарь

Намаление
Основна |
заплата [Каботажъ |Далечно плав.
естонски кр. дански кр. лири стерл.
55
З.О.О
35
48

35

З.О.О

40
30

25
25

2.0.0
2.0.0

50
50

25
25

2.0.0
2.0.0

42

25

2.0.0

Работенъ день и съставъ на обслугата на
норвежките, кораби. На 9. юний 1932 г. нор
вежкото правителство е утвърдило изменението
на закона отъ 9. юний 1919 г. за работния день
на норвежките кораби.
Споредъ този законъ, работния день на ко
рабите, които посещаватъ пристанища въ тропи
ческата област ь, ще бжде същия както и за другиятъ страни — 8 часа вместо 7 часа, както б-вше
до сега. Обикновенния работенъ день се разбира
отъ 7 часа сугриньта до 5 часа сл. пл., вместо отъ
5 ч. сутринтьта до б ч. сл. пл.
Норвежкото правителство е изменило сжщо
наредбата отъ 1918 г. за състава на обслугата
на норвежките кораби, като дава свобода на мор
ската власть да взема споредъ случая съответни
решения.
(Изъ „(пгогтаНопз 5ос1а1ез"; в. И.)
Новия шлюзъ на Северното море
при Бременъ.
Поради редица неудобства и затруднения кои
то устието на Везеръ причиняваше на навлизането
на големите окаански параходи и за пръко, кратко
идване до пристанището Бременъ, бъ започната
постройка на единъ голъмъ шлюзъ между море
то и Везеръ.
На 10. августъ 1932 г. следъ успешното за
вършване на това огромно предприятие, за пръвъ
пжть премина „първенеца на океана"—„Бременъ".
Края на тая величава по своите измерения по
стройка е край на една отъ най-голъмигв построки започнати следъ опустошителната световна вой
на. Безмилостния огънь на голъмия пожаръ, уни
щожи много други човъшки творения, но не уни
щожи творческия духъ у човъка. Като плодъ на
тоя духъ и енергия, възникна край мрачното Се
верно море оня надъ 372 м. дълъгъ шлюзъ. Ши
рината му заема 60 м. и има една дълбочина отъ
14,5 м. За въ бъдеще ГОЛЪМИГБ параходи, обслуж
ващи презокеанската служба и спиращи до сега
винаги въ Колумбовия кей, ще могатъ спокойно да
минаватъ презъ шлюза и да достигатъ вътрешно
то пристанище и ръката- Везеръ. Презъ шлюза
могатъ свободно да бждатъ пропускани параходи
до 100,000. Бр. Р. Т.' (бруто-регистеръ тона). За да
затворятъ басейна отъ къмъ морска страна и отъ
къмъ тази на р. Везеръ, служатъ две дълги 47,2 м. и
високи 19,5 м. плъзгащи се врати. Необикновенна-
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та ширина (9,8 м.) на тия стрини врати се изпол
зува като удобна улица. Всъка врата тежи 1,104,000
кгр. Това огромно число дава да се разбере каква
тяжесть иматъ да предвижватъ четирите отъ по 68
киловата електромотори. Тъ иматъ електрически
токъ отъ 440 волта напрежение. Цълото електри
ческо съоръжение е инсталирано отъ АЕО (голъма немска фирма за електрически апарати и
материали). Електрическия токъ ще се взима отъ
една мрежа, съ високо напрежение (3,000 волта)
и чрезъ стъкленъ трансформаторъ трансформира
за да обслужва казаните по-горе електромотори.
Сжщо така за въ случай на нужда е построена и
особена резервна централа съ постояненъ токъ. ВраТИГБ ще бждатъ предвижвани посръдствомъ зъбчати релси въ специални за цельта вдлъбнатини.
За да се избътватъ встзкакви нещастни случаи, ме
ханичното пускане на моторитъ въ движение е тъй
наредено, че това се извършва само следъ като
достжпа на движение по вратигв се предварител
но спре посръдствомъ автоматично спускащите се
прегради. Скоростьта, съ която огромните порти
се затварятъ и отварятъ, се уравновесява съ особенъ много опростенъ за цельта механизъмъ. Нагледвача на машинигв тртзбва само да пустне тока
въ действие и цълата по-нататъшна работа върви
автоматично. Въ по-малко отъ четири минути врати
т е биватъ отваряни или затваряни.
Отъ вс^ка страна на шлюза се намиратъ по
три предпазителя—отверстия за уравновесяване на
водното ниво споредъ нуждата при дадения слу
чай. Посредствомъ електрически напълно затворенъ моторъ отъ б киловата отверстията могатъ
както отъ вътрешна тъй и отъ външна страна да
бждатъ отваряни или затваряни.
Движението на вратите и състоянието на стра
ничните отвори е вс^ки мигъ известно на ръко
водното лице посръдствомъ светлинни сигнали и е
точно отбелязано върху, таблата на съответните
апарати.
Изобщо, както по своите размири тъй и по
най-последните тукъ необходими нови механиз
ми и съоръжения, тая постройка, требва да служи
като примЪръ за всички други отъ тоя родъ. Съ
право може да се похвали немската техника следъ
завършването на тоя шлюзъ.
Съобщава: Н. Бакаловъ.

Гърция. Два отъ поръчаните въ Италия
гръцки разрушители с ъ предадени на гръцкото
правителство преди неколко време отъ д-ството
Оа"его Тегш Огюпсю—Генуа. Цялата поръчка се
състои отъ четири разрушители, които носятъ име
ната: „Ддмиралъ Кундуриотисъ", „Идра", „Спетцай" и „Псара". Корабите иматъ обща дължина
95,16 м. ширина 9,7 м., средна дълбочина 3,3 м.
и водоизместимость 1445 м.
Ттзлото на кораба посредствомъ 13 водонепропускаеми прегради е разделено на 14 отделни
камери. За постройката е употребена доброкачественна стомана и различни алуминиеви сплави.
На много м^ста вместо занитване еж употребили
електрическо спояване.
Главното въоръжение се състои отъ четири
12 см. оръдия, две разположени въ преднгта часть
на кораба и две на кърмовата часть, а лекото въ
оръжение е застъпено отъ три 4 см. оръдия и
шесть 53,3 см. торпедни тръби. Последнитв с ъ
разпределени въ две групи задъ димната тръба.
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Два разрушители притежаватъ Зреггу—крайселови
компаси, а другите два такива огъЯп5сгшг.г—типъ.
Всеки единъ отъ корабите е снабденъ съ
два Рагзоп'ови турбинни двигатели съ обикновено
разпределение. Споредъ конструктивни данни найголямата мощность за всека една ось (корабите
еж съ по два винта) е 40,000 конски сили, но спо
редъ пробните плавания, съобщава се, че еж до
стигнали до 52,000 к. с. за всека ось. Парата, не
обходима за двигателите, се произвежда отъ три
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котли, подгрявани съ масло и снабдени съ прегрЯватели.
Първичниятъ електрически двигатель се съ
стои отъ две 50 киловатови съ равенъ токъ тур
бинни динама и две 80 киловата дизелови динама.
Споредъ даденигЬ съобщения, приетите вече
два кораба еж дали много задоволителни резул
тати на пробните плавания. Предаването на оста
налите два разрушители се очаква също въ ско
ро време.
Съобщава: Н. Бакаловъ.

(Приключенъ';"на 5.УШ.1932 г.)
Я. М. Н.—„Водния спортъ в ъ Германия" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 6, Варна VI. 1932 г., стр. 20 и 21).
Б у р и л к о в ъ , Д - р ъ Д.—„Льчебната каль въ Янхиало" (Сп.
Нива, год. VII, брой 34, София 17Л/1.1932 г., стр. 4).
Вогп, РгоГ. Н.—„01е ЕпгзтеЪипд йег Огеапе, ВегПп 1932. (Е. 5.
МИНег & 5ог1п, цена 0 90 марки).
ВакЬагоу, М.—„Ье Ьеаи ОапиЬ"—Уоуаде де Коихзе а УШп
— (1_а Виюапе, X — е т е аппее, №2687,5оПа29.УП. 1932,
р. 1-2).
В з е т и т Ь резолюции отъ IX. редовенъ с ъ б о р ъ на Б. Н. М.С.
състоялъ се отъ 21.—24.У.1932 г. въ гр. Габрово—(Сп,
Морски Сговоръ, год. IX, брой 6, Варна VI. 1932 год..
стр. 23—25).
В а р н а — най-красивиятъ морски курортъ въ югоизточна
Европа — (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XI,
брой 1862, София 5 VI 1.1932 г., стр. 2).
В ъ р б е в ъ , В.—„Българско Дунавско параходно дружество".
— Ецно мнение — (в. Търговско промишленъ гласъ,
год. XI, брой 1859, София, 1.У1.1932 г., стр. 4)
УППегз, Н. Л.—„Р1'гаге5 е{ Яуепгигез с1е5 Мег5 с!и 5ис1". Рап'5
1932. (Рауог, 320 страници, цена 20 франка.
Г у р б е ш л и е в а - Б а л и н а , Мария—„Рибарь" — „Отъ бръга" —
Стихове—(Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, брой 6, Вар
на, У1.1932 г., стр. 2).
Г. П.—„IX Редовенъ с ъ б о р ъ на Б. Н. М. С. въ гр. Габрово"
(Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, брой 6, Варна, VI.
1932 г., (стр. 2 - 4 ) .
Д - р ъ Г. П.—„III. Редовенъ конгресъ на Българския рибар
ски с ъ ю з ъ " . (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 6,
Варна VI. 1932 г., стр. 6 и 7).
Д о м у с ч и е в ъ , К. П. — „Нашитъ и ' ч у ж д и стремежи къмъ
Бъломорския б р ъ г ъ " (Сп. „Звено", год. V, брой 25,
София 26.У1.1932 год., стр. 393—396).
йегапг, Я . — „ЕЬЬе ип<1 Р1и1 йез Мееге:,". ВегПп 1932. (Е. 5.
МВДег & Зопп, 17 фигури, цена 0-90 марки)
Д о б р е в ъ , Кирилъ—„Трагичната смърть на капитанъ Ванъ
Б е р г е н ъ " — Р а з к а з ъ — (Литературенъ гласъ, № 160,
София 19.У1.1932 г., стр. 6 и 7).
Е д е м с к а т а г р а д и н а в ъ дъното на Великия океанъ — люл
ката на човечеството в ъ потъналия материкъ Мю.
Отъ кжде е дошла египетската цивилизация. Инте•"Ж-^Фреснит-Б находки на единъ английски ученъ — (Сп.
г^*** Нива, год. IV, брой 39, София, 24.УП.1932 г., стр. 8 и 9).
Ж и в о т и н с к и я т ъ м и р ъ въ голъмитъ морски дълбочини —
(Сп. Нива, год. IV, брой 40, София 29.УН.1932 г., стр.
5 и 6).
И г н а т о в ъ , В. — „Сказката на инженеръ Морфовъ" (Сп.
„Морски Сговоръ", год. IX, брой 6, Варна VI. 1932 г.
стр. 8—10).
И т а л и а н с к а т а е с к а д р а — Ядмиралъ Морено—(в. „Знаме",
год. VII, брой 137, София 5.УН.1932 г., стр. 1).
И в а н о в ъ , Д - р ъ И в . Хр. — .На банитъ, на морето или на
планината"—Какъвъ курортъ да изберемъ, наши пла
нински и морски курорти, минерални бани, слънчеви
бани, морски бани, спортъ. — (Библиотека „Избрани
съчинения".—Безплатно приложение на Сп. „Иконо
мия и домакинство", кн. 8, год. IX, София 1932 год.,
цена 25 лв.).
К о й ч е в ъ , Д - р ъ Н. — „Морелъчение" (Известия на Балнеоложекото дружество, год. И, брой 1, София, юний
1932 г., стр. 2 - 4 ) .

К6з1ег, Яидизг. — „0|е ВКиегеИ с1ег 5еде|5сгмггаЬгГ. ВегПп
1932. (Е. 5. МИНег & ЗоЬп.).
Кигге, Рг. ДУ.— „ М е е т 5еекаг1е еп15(еЬ1". ВегПп 193?. (Е. 5.
МИНег & 5опп, цена 0 - 90 марки).
КоЬ1-Ьаг5еп, О-г Ь.—„Ве1 с!еп Р т д ш п е п ипс! Зее—Е1е1ап(еп
5йс1деогд1еп5". ВегПп 1932. (Е. 5. МШ1ег & 5опп, цена
0-90 марки).
ЬЧзгдашгаНоп с!е 1а респе еп Ви1дапе—(1-а Ви1дап'е, Х - е т е
аппее, №2664, ЗоПа 1.УИ.1932, р. 4).
М а р и н о в ъ , Д. С. — „Преминаването на р. Дунавъ при гр.
Свищовъ презъ 1916 год." (Военно-исторически сборникъ, год. VI, кн. 6, София, а п р и л ъ 1932 г., стр.1—32).
М о н а с т и р е в ъ , К а п . II р.—„Жертвитъ на ледовития океанъ"
- Експедицията на лейтенантъ Брусиловъ съ кораба
„Св. Янна" презъ 1912—1914 год. — Превелъ Сава Н.
Ивановъ—(Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 6, Варна
VI.1932 г., стр. 13-16).
М а р к о в ъ , Д.— „Италианскиятъ флотъ"—По случай присти
гането на италианската ескадра въ Варна — (в. Вар
ненски новини гсд. XX, брой 2890, Варна 14.УП.1932
г., стр. 2).
М а т е е в ъ , П. М-—„Въ острова на Венера и Дездемона -О.
Кипъръ" (Сп. Нива, гсд. VII, брой 37, София, 8.УП.1932
год., стр. 6 и 7).
МОПег. О-г О. —„Меег ипс! МепзсН 1т 5р|еде1 пеиегег Р к п 1ипд". ВегПп 1932 (Е. 5. МКПег А 5оНп, цена 0 90 марки).
Н а ш а т а водна транспортна политика.—Изявленията на министъръ Костурковъ - ( в . „Знаме", год. VII, брой 161,
София, 22.У11.1932 г., стр. 2).
П а с п а л е в ъ , Г. — „Морскиять риболовъ в ъ водитъ пр^дъ
нашето крайбръжие и переспективитъ за не[ вото раз
витие". (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 6, Варна
У1.19.12 г., стр. 18—20).
П р и с т и г а н е т о на италианскитъ гости в ъ София (в. З о р а ,
год. XIV, брой 3904, София 10.УИ.1932 г., стр. 6).
Р е з у л т а т ъ т ъ о т ъ т р е т и я т ъ н а ш ъ к о н к у р с ъ между учащата се
младежъ—(Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 6, Вар
на У11.1932 г., стр. 11—13).
Ри!з, МУИН Ша11ег—„01е патигИпеп ВесПпдипдеп ап с!ег Ви1дап5спеп Ки51е с1е$ 5сН*аггеп Меегез ипс! 1Г1Г ЕтНихз
аиг Мггзспагг ипс! УегкеЬг". ОагтБГасИ: 1932 (ТеЦскиск
с1ег 1паидига1 — 0|55ег1аНоп гиг ЕНапдипд с!ег ОоИог*йгс!е).
Р у с е в ъ , Ст. Я. - „ П р и к а з н и т ъ хубости на Индия"—Свещена
та ръка Гангъ — Сп. Нива, год. IV, брой 40, София 29.
VII.1932 г., стр. 9 и 10).
5 . В.—,Ха с о т т е г е е ехгепеиг с!е 1а Ви1дапе, Х - е т е аппее,
№ 2658, 5оПа 24.У1.1932, р. 4).
С т а н ч е в ъ , Ст,—„Царева ръка"—Стихове—(Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 6, Варна, VI.1932 г., стр. 1).
С ь б о р я н и н ъ — „ Н а с ъ б о р ъ в ъ Г а б р о в о " (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 6, Варна VI. 1932 г. стр. 4—5).
С к у т у н о в ъ , К.—„Обединение на италианското корабопла
ване" (сп. Морски Сговоръ год. IX, брой 6, Варна VI.
1932 г., стр. 10).
С. Н. И. —„Изъ чуждитъ военни флоти" (Сп. Морски Сго
воръ, год. IX, брой 6, Варна VI.1932 г., стр. 26—28).
С у х о з е м н и л о д к и , морски автомобили и други странни
превозни ср-вдетва — (Сп. Нива, год. IV, брой 39, Со
фия 24.У11.1932 г., стр. 6 и 7).
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Морски Сговоръ

Год. IX. Брой б.

5р|в55, Р.— „БигсН Ле Капа1е сЗез Реиг1ап(3ез" ВегПп 1932.
(Меегезкипйе 5атт1ипд уоНЧзШтНспег УоНхаде, НеП
206—Е. 5. ЛШНег & 5оЬп, ВегПп 5. V/. 68).
Станчевъ, Ст.—„Ропотамо"—Пжтни бележки—(Сп. „Нива",
год. IV, брой 40, София 29.УН.1932 г., стр. 11 и 12).
Търновски, П. Ив. — „Ръката Дунавъ" (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XI брой 1872, София 19.У11.1932
год., стр. 4).
Търновски, П. Ив.—„Международната Дунавска комисия и
нашето участие" (в. Търговско-промишленъ гласъ,
год. XI, брой 1871, София 20.УН.1932 г., стр. 4).
Търновски, П. Ив.—„Организацията на нашия износъ по
Дунава" (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XI,
брой 1874, София 21 .VII. 1932 г., стр. 4).
Търновски, П. Ив.—„Речь на Н. В. Царя при тържественното откриване на морската зоологическа станция съ
аквариумъ въ Варна. Значението на сжщия културенъ
институтъ. Речит-Ь на професоритъ и др." (в. Миръ,
год. XXXVII, брой 9609, София 23.УН.1932 г., стр. 5).
Търновски, П. Ив. — „Морската зоологическа станция въ
Варна открита". Рвчьта на Н. В. Царя. (в. Знаме, год.
VII, броя 161, София 22.УП.1932 г., стр. 2).
Т.— „1-а 5*аНоп сГаяшсиКиге а Уагпа", (1_а Ви1дапе Х-ете
аппее № 2683, 5опа 25.У11.1932, р. 1—2).
Фареръ, Клодъ—„Една царска милость" — Разказъ — Пре
вела Е.—(Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 6, Варна
У1.1932 г., стр. 16—18).
Неп48сЬе1, Ргог- й-г Е.—„ОгеашзсЬе ЬеЬепздететзспаГСеп".
ВегПп 1932. (Е. 5. МиШег & 5опп, цена 090 марки).
Цоневъ, Ил.—„Ролята на въздуха, водата и слънцето за
здравето и живота на човъка" (Известия на Балжеоложското дружество, год. II, брой 1, София VI.1932 г.,
стр. 9—13).
Цицелковъ, Т.—„Боя при Первели отъ 18.—20.Х.1919 год."
(Воененъ журналъ, год. XXXIX, кн. 6, София м. май
1932 г.,стр. 134—145).
5атт. Маппе раг Ьошз Ошспагс1. Рапз 1932.(Книгоиздателство
Р1оп, цена 15 франка).
Въ своята много интересна и остроумно написана книга, авторътъ—французкиятъ лейтенантъ Гишаръ—

зачеква още малко освътения въ литературата въпросъ за
влиянието на жената и семейството върху моряка. Предъ
очитъ на читателя, започвайки съ „майката командирша",
се редятъ всевъзможни женски типове, жени, сгоденици,
любовници, които като че ли съставляватъ обслуга наединъ
другъ корабъ, близнакъ на кораба на който служатъ тъхнитв мжже, който корабъ въ сжщность не сжществува, но
който безспорно има голъмо влияние върху службата на
истинския корабъ на ГБХНИТЪ мжже. Мжчно е да бждешъ
добъръ мжжъ и баща и въ сжщото време—и добъръ морякъ. Поради тази причина въ нЪкои флоти еж наложени
съ законъ ограничения на морскитъ офицери по отноше
ние на женитбата. Така напримъръ въ бившия австро-унгарски воененъ флотъ се спазвало следното правило:—са
мо една трета отъ морскигв офицери можели да се женятъ.
Останалата часть, отъ адмирала до мичмана, въ най-строга
последователность, чакали своя редъ за женитба и често
много отъ гЬхъ никога не еж могли да дочакатъ реда си.
С. Т.

*

*

Ш5г,01"ге йез ШЬизНегз е* <1ез Воисашеге раг 1е Рг.
ЯНтес! 51гепЬеск. Рапз 1931. (Книгоиздателство РауоЬ, цена
32 франка).
Следъ класическата книга на професоръ Ексмелинъ,
която подробно описва историята на морскигв разбойници
отъ разни времена, известни подъ имената флибустиери и
буканири, и следъ цълъ редъ други по-вече или по-малко
ценни издания, които третиратъ този въпросъ, напоследъкъ
е излъзълъ и сериозниятъ интересенъ трудъ на Докторъ
Щернбекъ. (Издание на книгоиздателство Пайо).
Морското разбойничество въ XVII—XVIII втжове по
лучило такова разпространение, че то като че ли състав
лявало една необикновенна държава, разпростръна върху
ВСИЧКИТБ океани и имаща главнитъ си бази на островъ
Мадагаскаръ и Янтилскигв острови. Въ книгата еж описа
ни много необичайни типове и невероятни авантюри. Ин
тересните рисунки отъ тия времена допълнятъ впечатле
нието отъ прочитането на текста. Сега всичко описано е
малко известно, но на времето си е карало да трепери
цълия сввтъ и е имало сжществено влияние както за хода
на историческите събития, така и за величието или пада
нето на нвкои европейски държави.
С. Р.

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„КИРИЛ Ъ"
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.
Т Е Л Е Ф О Н И :
Фабриката 331.

Магазина 282.
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В А Р Н А
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,-НАЙ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.
Н а й - м о д е р н и бански с ь о р ж . ж е н и я за ..студени и топли морски бани. Модерно казино нъ морската
ь ньочохчз^енъ оесторзнтъ и лансннгъ на открито.
Красиви о к о л н о с т и . Разходки н екскурзии по сухо
и по море ло б л т к и г Ь околности, както и ло Ц а р и г р в д ь .

грзцянч, с:)й'цч' оаниг

Всички в и д о н е споргь—развлечени;»: театри, кине
матографи, тениси клубъ, морски тържества.
^ о , '

Г о л е м и музикални т ъ р ж е с т в а л ь чачадого на
м. ав(усть съ участие на най-внд жгЬ бьл.л:рскн артисти,
Презъ сезона юстувать народния драмагически т е а т ъ р ъ
и народната опера.

Ч» .

Г:

Условия на живота най-износни.

&**х
А

Първостепенни хотели о г ь 60 до 150 ле. за легло.

тсд^тта

4000
Частни квартири огь 1000
за стая съ
дв'е-'лег.'.а за месец-.
. О б ^ д ъ или вечеря въ първокласни ресторанти о т ь
40—60 лв.

~I

•II

Аг

^

Въ в т о р о с т е п е н н и ресторанти се получава здрава
и изобилна хрзна на : по-низка цена.
Т а б ъ л ъ д ' о т ъ отъ 100—120 лв.
Льтовна такса и карта за ц^лия с е з о н ъ 20 лева.

Такса

за б а н и т о:
класа кабина 10 лв.
Ь лв..

Студени бани

I класа кабина 30 лв. •

2. Гоили бани

!

„

.,

Басейн ь . . . •

2 0 лв. '•

ИЗ ла.

Мг

!
1
I

О п . !Ь. юнии до 1з. сеп' .. ,
гемнриилетовнициг1, се ползвагь с ь 25".,, намаление по
българските -държавни ж е лЬзници.

. ,|
' 1
•3
:„!
}л

Бюрото за л втозници при
общината въ _' приморската
градина разполага с ъ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички счедения и настанява

1

й

"
1

•

Щ^:

•.

.•:••'•••/.

шш

"
..•-•'••

\

'.

•.•'."

•*

- ММШ№?%\:'*:..

*'

•'

. ' • '

•'• й'.
&

' • : • • •

,/.">.

».

| ч г"-*''"'•*''•'•Чй

летовниците" на

квартири

о е з ъ възнаграждение.
ОТНЯСЯИТЕ СЕ З Я
ВСИЧКО. Д О БЮРОТО

&&Ж

за лътовници.
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Българи пътувайте по море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
Използувайте дружествените параходи за д а получите в ъ з можностьта д а с е полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно Дру
жество можете да направите пътувания, ксито да Ви
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете
5?
крайбрежието и т е вкусите отъ прелестите на близкия
"•ч:
изтокъ, чароветЬ на когото привличатъ хиляди и хиля
ди туристи отъ всички краища на света.
\
Дружеството п о д ъ р ж а три редовни линии:
Крайбрежна: Варна—Бтзла—Месемврия—Лнхиало—Созополъ—Бургазъ— Кюприя — Василико— Яхтополъ и обратно;—два пжти сед
мично. — Огь 15. Юний до 15 Септемврий. директьи съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна—Бургасъ— Цариградъ—Пирея—Хиосъ—-Метелинъ
и обратно!—два пжти въ месеца.
Александрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ—Палес
тина—Александрия —Порть-Сайдъ—Острсвъ Кипръ—Пирея и об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пл-.тувания Дружеството прави намаления на тарифитЬ си
0 до 50°/о (ко не и вгрху храната).
Оссбенъ интересъ нредстанл^ва пжтуванечо до Александрия, което се извър
шва съ лукссзгк-1% и бързсходни параходи „Бургасъ" и „Царъ-Фердинандъ".
• — • — Ч ? ? /•'*--

ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНА:
За Пирейския рейсъг
З а Александрийския рейсъ:
лв. ссео
класа
лв. •5000
класа
Отиваье
лй. 4600
лв.
6ССО
класа
М класа
и връщане
лв. 20ОО
ле. 40СО
класа
11!1 КЛЕСЕ
З а крайбрежния р е й с ъ :
I класа
класа
111 класа

лв

лв.
ЛВ.
Храна по'лв. 150 на денъ за

;
1 класа
лв. 400
^
Вгрьа-Бурггсъ
II класа
540 !
„
лв. 300
И
III клеса
360 ;
°бРЬ1НО
лв. 200
I и II класа, за българското нрайбр-вжие.

Забележка. Свърхъ горнигЬ такси зе пжтнишкигв билети се събирвгь допълнително кейово право въ Еарна и Бургасъ по лв. 15, а ьъ мзлхитЬ крайбрья-нн пристанища по л. 5 на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигЬ, се получавагъ огь
агенциитЬ на Дружеството въ Вгрва и Бургасъ и крайбрЬжнитЬ, а гжщо и отъ Дирекцията.
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СЪДЪРЖЯНИЕ: 1. Малкиятъ спаситель отъ Г. П.; 2. Посещение на Варненското пристанище отъ чушди военни
н в ^ ^ и ^ н в ^ — ^ кораби отъ Сава Н. Ивановъ; 3. Световното мореплаване отъ Г. С; 4 Британскиятъ търговски
флотъ отъ Д. Дудевъ: 5. Хамбургъ и неговото пристанище отъ Н. М. Н.; 6. Староримско корабостроително из
куство отъ Н. Бакаловъ 7. Кораби примки отъ Ж. Фронвалъ—превелъ М. Дойновъ; 8. Св-Ьтене на моретата отъ
Я. Желъзкова — Паспалева; 9. Ураганъ въ Индийския океанъ — Разказъ отъ К. М. Станиковичъ — превела Р. Пан
чева; 10. Морско момиче — Разказъ отъ В. Страшимирова; 11. Едно културно тържество — Откриването на
Морската зологическа станция съ аквариумъ въ гр. Варна — отъ Д-ръ Г. В. Паспалевь; 12. Морски спортъ:
13. Официаленъ отдЪль: 14. Морски новини; 15. Морски книгописъ.
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