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Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и д).
Строежъ, монтажъ и поправка на всЪкакви видове машини и инсталации;
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗнИ КОНСТРУКЦИИ»
Р Е З Е Р В У Л Р И И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н НИ З Я В Я Р К И .
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.

Произвежда първокачественни памучни прежди.
|
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Най-голЪма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отличава българските прежди о т ъ чуждигв.
Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖЦИГБ „ЦАРЬ БОРИСЪ".

Продажби чрезъ генералните представители:
[^
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.

ЦЯРИЦЯТЯ НЯ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЯЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я
|й-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
морската градина, срещу банитЪ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околноаи, както и до Царградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГолЪми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най виднит"Б български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
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Об-Бдъ или вечеря вь пьрзокласни ресторанти
40—60 л
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-нитка цена.

отъ

Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банигЬ:
( I класа кабина 10 лв.
1. Студени бани | Ц
^
5 лв
2. Топли бани

[ I класа кабина 30 лв.
| ,( ^
^
2 0 лв.

Басейнъ . . . . ,

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 сеп-

~1 темврий лътсвницитъ се пслV? г.|

зватъ съ 25°,'о намаление по
бьпгарскитъ държавни жеБюрото за лъювници при
збщината

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава

7»

всички сведения и настанява

лт.товницитъ-

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
^ Г Т
I .

~12***^Д "

** „ * ^ * ' ^ *°

* ^ й . •*"'*

ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
10—1

БЪЛГАРИ ПйШВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Търговско ЩтвЩ

Дружество — Варна.

|§§ Използувайте "дружествените параходи §а Д& йблучитй въ*3-Шжнбстьта да се полюбуваме; н§ йореУо!
Съ параходат^ на Българското Търговско ПаражзйнФ
Дружество' мозйете' да1 на.правите пжтувания, който1 №
Ви оставятъ мили1 нейзлъчУмй' сгкЗмени.- Вйе ще опоз
наете крайбрежието й ще вкусите1 отъ- гУрелеститъ на
6*лн?кйЯ йзтокъ, чаровет4 на когото прийличйтъ хиля
ди й хиляди турйетй отъ всички краища на свъчга".Дружеството г?одърн*а три р е д о в н и линии:
а. КрайбртзЖ^на: Варна—Бъла—Месемврия — Анхиало—Созогголъ — Б
гасъ-^,Кюприя—Василикб — Дхтополъ й обратно?—два пжтй седи]
но/—Отъ 15. Юний до 15. Септемврйй .ггйкектнй с^обУ^ний Бургг
—Варна и блатно.', спецмалнр за курорта.б. Пирейска: Варна—Бурйбъ— Цариградъ— Пйрея - Х-иоеъ —Ме1елйнъ
обратно —два пжти въ месеца.
В. Я л е к с а » ч л - Р и й с к а : ^ а Р н а — Бургасъ—ЦарифаДъ-Родосъ—Палестина
Апександрик-~^ 0 Р т ъ "^ а ^ д ъ —Островъ Кипръ—Пирейй обратно—д
п ш и въ месеца.
; ...
При групови • пжтувания ДруЖеС:. в о т о п Р а в и намаления на тарифитб
отъ 30 до §С% (но й6 И вър*у храната),
беобенъ интбрееъ преДставМва пжтуванетб д о ' Л л е ^ а н д Р " я к с е т о с е и и з в ъ Р'
еа съ лунсознитъ й бърЗоходйй парахоДй А 6ургагъ" и „Царь .фердинандъ'.
©БЙКНбвЕнНИ ЦЕНИ 6 Е З Ъ ХРДНЯг ~~~^ч/.
За Александрийския рейсъ*
\
З а Пирейския рейсъ!
лв. 500
I класа
лв. 800б
класа
Отиване и
/
лв.
460
11
класа
ле.
ббоО
класа
връщане
лв. 200
Ш
класа
лв,
4ОО§
класа
За Крайбрежния рейсъ<
1 класа . ; лв. &80
Варна^-Бургасъ | I класа . < лв< ,
II класа
ЛВ; 540
и обратно
| (I класа < ^
III класа
лв. 360
Ш класа 4 , ЛВ,
Храна по лв. 150 на день за I и Н класа* за българското крайбрежие"*
Забележка: СМйрхъ горнит-Ъ +акси за пжтни1икит4" бийе^и се събира?Ъ допълнително к(^
во право въ Варна и Бургасъ по 15 лв;, а въ малкигЬ крайбр-Ь&ни пристаниШа по 5 лв. нал*11,
Най-подробни сведений, относно всичко,- което интересува пЖтуващит-Б,' се получават* •"
агенциитЪ въ Варна и Бургасъ и крайбр4жни+-Ь; а с&що И отъ ДирекЦията'.1б

СЪД'ЪРН<Н_НИ_Е; 1. Година десета отъ С.Н.И.; 2. Държавата и Българското пар*
"""•"———•—•»«•—• х о д н о д-во отъ В. Игнатовъ; 3. Новата ромънска параходна лини1
Д у н а в ъ - Л е в а н т ъ отъ П. Миларовъ; 4. Развитие на морската радиотехника отъ Г. С; 5. Мор
ското училище за командири на търговски кораби въ Хамбургъ оть А. Мютлерь- Нойдорф1
6. Острови, които се раждатъ и умиратъ отъ И. Мот.; 7. Яйседора Дунканъ и морето о т ь Ни
1. Балабановъ; 8. Подводни корсари — Разказъ отъ С. Терешенко — Превелъ Ив. Ведринъ; 9. П<
тж.ването на Термолино — Повесть отъ Джозефъ Конрадъ—Превелъ Добринъ Василевъ; 10. Мо
ски спортъ; 11. Официаленъ ОТДБЛЪ; 12. Морски новини и 13. Морски книгописъ.
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ГОДИНА X. БРОЙ 2 .

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

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

ВАРНА, февруарий 1933 год.

ОтдЪленъ брой 20 лв.
Гл.редакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

С. Н. И.

ЧЕРНОМОРСКОТО НИ КРАЙБРЪЖИЕ ВЪ
Подъ горното заглавие г. Д-ръ Драгомиръ Матеевъ е далъ една отлична и много интересна
статия о г ъ 27 страници въ кн. № 4 (м. априлъ 1932
г.) на списанието „Училищенъ прегледъ". Отъ нея
ние вадимъ следнитъ интересни мисли, данни и за
ключения:
Българскиятъ черноморски бръгъ привлича
презъ лътнитъ месеци десятки хиляди летовници
отъ всички краища на страната. Презъ последните
години той доби име и извънъ границитъ на Бъл
гария и се посещава вече отъ една значителна пуб
лика отъ съседнитъ намъ държави и отъ тия въ
централна Европа. На морския бръгъ нскнатъ ка
то гжби различни почивни станции, детски, учени
чески, студентски колонии и др. Това става не само
около Варна, но почти по цълия черноморски бръгъ
— отъ Узунъ-Кумъ, при ромънската граница, чакъ до
Ахтополъ. Во това си протежение нашето крайбре
жие изобилствува съ красиви и разнообразни мест
ности и съ широки хубави плажове, часть отъ ксито
еж си извоювали вече име, а много други тепърва
има да бждатъ „открити".
Ние ще се опитаме да изтъкнемъ особенос
тите на черноморския климатъ като подчертеемъ и
НБКОИ негови предимства.

*
* *
Огъ съответната' таблица за температурата на
водата въ различнитъ морета се вижда, че водите
на Черно море при Варна презъ зимнитъ и пролътнитъ- месеци еж значително по-студени отъ те
зи на Адриатическо и Средиземно морета, а презъ
петото тъхната температура се изравнява съ тази
на Средиземното море. Това пътно сгръване е едно
голъмо преимущество, защото то прави Черномор
ските ни крайбрежни води много благоприятни за
бани. При това, тъзи води еж достатъчно топли за
бани презъ единъ сравнително дълъгъ сезонъ —
°тъ м. юний до м. септемврий.
При разглеждане на таблицата за температу-

МЕДИКО-КЛИМДТИЧНО ОТНОШЕНИЕ.
рата на водите въ различнитъ морета се вижда още,
че водитъ при Варна презъ м. септемврий еж съ 4°
по-топли отъ т%зи на Северното Немско море презъ
м. августъ, а презъ м. октомврий еж почти толкова
топли, колкото водите на Северното Нъмско море
презъ м. юлий. Лътовницитъ въ немските оживени
курорти се радватъ. следователно, презъ най-топлит в месеци юлий и августъ на едно море толкова
топло, колкото това при Варна презъ есеннитъ ме
сеци септемврий и октомврий. Затова и сезона на
морските бани въ нашето крайбрежие е твърде дъ
лъгъ, той обхваща месеците юний, юлий, августъ и
септемврий. Разбира се, продължителностьта на бан
ския сезонъ е въ зависимость и отъ другите кли
матични фактори, които, както ще видимъ по-долу
сжщо благоприятствуватъ използване на морето за
бани презъ изброените месеци. Високата темпера
тура на черноморските води презъ лътото, благо
приятствува, отъ друга страна, разширението идикациитв на морски бани и за пациенти, за които ба
ните въ другите по-студени морета и въ океана еж
противопоказни. Като разгледаме по сжщия начинъ
таблиците за температурата на въздуха виждаме,
че най-силното сгръваще действие на Черно море е
презъ месеците ноемврий, декемврий и януарий.
Презъ пролетьта и лътото морето влияе охлажда
ше на климата. Това негово охлаждаше действие е
най-силно презъ м. май. Отъ срав^^ншта^о^ггд.мог^1ъ^п^ь^е_а1дпр.авл1^_въ1хжц1^те таблици .проли"чава ясно . влиянието на морето "за""климата _на .на
шето крайбрежие. Охладяващето му действие презъ
пролетьта и лътото и сгрвващето такова презЪ зи
мата иматъ за последствие едно намаление на го
дишната амплитуда на температурата на въздуха.
Най-горешия месещ, въ нашето крайбрежие е месецъ юлий (за Варна и м. августъ). Средната ме
сечна юлска температура въ Варна е 22"1°, въ Бургасъ 22'в 0 . При морето презъ този месецъ темпе
ратурата е по-низка средно съ 1*5 до 2° въ срав
нение съ тази въ вжтрешностьта на България. Юл-
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Морски Сговоръ

Край Варна.

Год. У. Брей 2.

Фото „Идезль", 1932 г.

ската температура въ Ница, която е съ около 33
минути по на северъ отъ Варна е 23"2°, въ Генуа
(около 13 минути по на северъ) 24'4°, въ Ливорно
(20 минути по на северъ) 24-6п, въ Днкона (26 ми
нути по на северъ) 25"?0. Въ изброените морски ку
рорти месецъ юлий е, следователно, по-горещъ
средно съ 1*1 ° до 35".
Това сравнение изтъква предимството на на
шето крайбрежие презъ летния сезонъ, поради зна
чително по-гол-вмата му прохладность прецъ Ривиерета и другите италиански средиземноморски
курорти.

Отъ казаното до тукъ могатъ да се направятъ
следнит-в обобщения: лотото въ нашето крайбре
жие е единъ климатически много благоприятенъ се
зонъ, то е по-хладно отъ лотото въ вжтрешнестьта
на страната и значително по-хладно отъ горещото
лъто на Ривиерата. Есеньта е едно естественно про
дължение на лътото, топлит-Ь есенни дни продължаватъ твърде късно презъ зимата. Зимата е зна
чително по-топла и по-краткотрайна отъ тази навжтре въ страната. ПролЪтьта е студена, силно за
бавена и скжсена въ сравнение съ тази навжтре
въ сушата.

Нашето крайбрежие е, отъ друга страна, презъ
лътото по-горещо отъ съответни по географкческа
широчина м^ста на Атлантическия океанъ. Така,
най-високата л-втна температура (августъ) въ Биарицъ (около 18 минути по на северъ отъ Варна) е
2О,5°, или съ 1 6 по-низка отъ тази въ Варна презъ
сжщия месецъ. Мощното охладително действие на
океана е причина за тази разлика.

Влиянието на морето, разбира се, е още посилно изразено въ мъста, които еж вдадени по-вече
въ него, каквито еж напримъръ Днхиало, Месемврия и Созополъ.

Очебийна е сжщо така равномърностьта на от
носителната влажность презъ годината на нашето
Черноморско крайбрежие. То има ср-Ьдно влаженъ
климатъ, когато Ривиерата има сръдно сухъ морски
Варна следователно по отношение на лгьтна- климатъ.
та темперетура държи, едно ергьдно мгьсто между
По отношение на валежитъ- нашето Черномор
хладнитгь курорти на океана и топлитгь Среди
земноморски евгьтски курорти. Въ това отноше ско крайбрежие спада къмъ сравнително най-сухи
ние, безсъмнено, Варна, и изобщо нашето крайбре те области на България. Валежитъ по нашето Чер
жие, притежаватъ ценни качества, като лгътенъ номорско крайбрежие еж по-малко и отъ тъзи въ
курортъ, качества, които тепърва тргьбва да бж- Ривиерата.-За'благоприятностьта на единъ климатъ
отъ значение е не само количеството на валежите,
датъ по-добре изучени и изтъкнати.
а и това какъ се разпредъ\пятъ тЪ по дни. Защото
Есеньта по нашето черноморско крайбрежие е сравнително малкото количество на валежи може
едно естествено прпдължение на лътото И преми да е разпределено въ много дни и, обратно, срав
нава незабелязано въ зимата. Докато пролътьта е нително голямото количество — въ малко дни. Въ
скжсена, есеньта е удължена за сметка на зимата. Въ първия случай климата не би билъ благоприя
Есеньта по нашето крайбрежие е единъ хубавъ се- тенъ, особено ако валежите еж тъй разстлани, при
(Зонъ, заслужаващъ по-голямо внимание за климаедно бавно и продължително ръмене, че обхващатъ
|трлечение, отколкото до сега му е отдавано.
целия день, или една голяма часть отъ него.

Год. X. Брой 2.

Морски Сговоръ
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Носъ „Св. Константинъ" при Варна — августъ 1932 г.
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Фото „Идеалъ".

Годишниятъ брой на днитъ съ валежъ по на месеци е 3 2, нашето крайбръжие презъ лътото е
шето крайбрежие е сжщо малъкъ. Минимумътъ на поставено следователно и по отношение на облач
днитъ съ валежи се пада презъ есеньта, а въ Ри- ностьта по-добре отъ Ривиерата. Броятъ на яснитъ
виерата презъ есеньта е именно максимумътъ. Отъ дни въ годината за Варна е 85, а за Бургасъ—78.
друга страна, като се вземе предвидъ, че по бъл Броятъ на яснитъ дни презъ годината въ Атина е
гарското Черноморско крайбръжие презъ лътото и 79, а Атина може да се вземе за представителка на
есеньта идватъ най-голъмигв количества валежи, ония средиземноморски мъста, гдето кристалната
следва, че валежитъ презъ тия два сезона еж изо яснота на небето е тъй много възпъвана.
билни и краткотрайни. И наистина, характерно за
Ветровете по нашето крайбръжие еж значи
валежитъ въ крайбрежието у насъ е това, че въ телно по-чести отъ тъзи въ вжтрешностьта на стра
едно сравнително кжсо време се излива обиленъ ната. Споредъ К. Кировъ 40—50°/0 отъ наблюде
дъждъ, за да изгръе следъ това слънцето наново нията въ другите м^ста на страната показватъ „ти
съ прежната си сила и пищность. .Броятъ на днитъ хо" време, когато сжщото въ крайбрежието е било
съ валежъ въ Варна, е еднакъвъ съ този въ Кш- едва около 10%. Прави впечатление, че въ Варна
ега Ле Ропеп1е и е значително по-малъкъ отъ то този проценгъ е 17, а въ Бургасъ само 8. Процензи въ Кипега сНе Ьеуапге.
тътъ на тихото време въ Ница е 10, въ Биарицъ 7,
И по отношение на мъглитъ климата на на въ Аркашонъ 7, въ Беркъ 1, въ Хелголандъ 4. Вар
шето крайбръжие стои по-благоприятно въ сравне на държи следователно първо мъсто по честотата
ние съ този отъ вжтрешностьта на страната. При на наблюденията съ тихо време. Честотата на мортова трЪбва да се има предвидъ, че морската мъгла СКИГБ вътрове въ Варна е 30'9, въ Биарицъ 31%,
и тази навжтре въ сушата еж нъщо съвършенно въ Ница 25°/о. Изобщо силата на вътроветъ по на
различно. Морската мъгла е чисти водни пари, а шето крайбрежие не е много голъма, при това въ
мъглата нацъ сушата се е конденсирала около пра- троветъ при Бургасъ еж по-слаби отъ тия въ Варна.
шинкитъ, като около ядка; последната не пропуща
Вътърътъ край морето е отъ особенно голъма
никакви ултравиолетови лжчи, когато последнитъ
хигиенична
стойность, особенно когато идва откъмъ
минаватъ презъ морската мъгла въ такава висока
морето.
Но
когато той е силенъ и непрестанно дустепень, че както е известно, даже въ дни когато
хащъ
става
неприятенъ и досаденъ. Въ това отно
слънцето не се вижда презъ мъглата, кожата силно
шение
нашето
крайбръжие съ неголъмата сила на
се пигментира.
вътъра си и съ сравнително голъмия процентъ ти
Облачностьта по нашето Черноморско край хо време (Варна) представлява, особено презъ пробръжие не е по-голъма отъ тази въ вжтрешностьта лътьта, лътото и есеньта твърде благоприятни ус
на страната, както това би могло да се очаква. Най- ловия.
голъма е облачностьта презъ зимнитъ месеци и найБризитЪ по нашето крайбрежие еж едно обимапка презъ м. юлий и августъ, когато тя пада на
3
'1 и 2-6 (Варна). Облачностьта на Ница за сжщитъ кновенно явление, като тъзи съ посока отъ морето
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преобладаватъ. Това е отъ значение, защото ттз донасятъ презъ летните дни свежесть и прохлада и
което е по-важно *— чистъ морски въздухъ, действуващъ благотворно върху лигавиците. Бризиттз еж
ценни и като свежъ душъ за кожата. Поради тъзи
си качества т е еж отъ особено здравно значение.
Днесъ се отдава ГОЛ-БМО значение на чистотата
на морския въздухъ. Отъ досегашните изследвания
се знае, че най-чистъ е въздуха надъ моретата и
този надъ планините.
Почвата на нашето крайбрежие почти навстзкжде е пЪсъчлива. Песъчливата почва е пропусклива, изсъхва бързо следъ валежи, не се отнася
отъ ветъра на облаци прахъ. Такава почва е найблагоприятна и най-здравословна за човешки посЪлявания. Въ Варна никога нтзма такава калъ и тъй
много прахъ, както въ София. И следъ най-силния
дъждъ улиците еж чисти и оцедени, и въ най-го
лемите горещини ветъра не вдига тъй гжети обла
ци прахъ както това е напримЪръ въ София. Из
вестно е, че Прахътъ е едно мжчение въ Ривиера
ди Поненте, защото тамъ почвата е варовита и об
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разува на повърхностьта дебелъ слой най-ситна
прахъ. Песъчливата почва, поради това, че не за
държа влагата, е здравословна, още и за това, че
не позволява виреенето и развитието на паразити
и инсекти, както това е въ една влажна почва.
Българското крайбрежие, съ малки изключе
ния, е отчасти залесено, отчасти е покрито съ лозя,
овощни и зеленчукови градини. Презъ лотото и
есеньта тукъ има голямо изобилие на разнообразни
плодове и зеленчуци, нЪщо което е отъ голямо зна
чение за търсящитъ- здраве на морския брътъ. Отъ
друга страна, гориттз и културните дървета еж една
бариера срещу силните в4трове и спемагатъ за
смегчението на климата.
* *
крайбргьжие въ много
Нашето Черноморско
случаи има
преимущества предъ Тивиерата или
северните морски курорти. Ценете го по-вене и му
отдайте по-голгъмо значение и внимание, изпол
звайте тгьзи преимущества за да го рекламирате
и за да се облагодетелствувате
въ здравословно
и материално отношение.
с. н. И.

Ив. Батаклиевъ.

ЧЕРНО МОРЕ И ДУНЯВЪ ВЪ ННШИТЪ УЧЕБНИЦИ ПО ГЕОГРАФИЯ.
Не ще съмнение, че морската идея стои найблизко до географията. Изучването физическите
свойства на морето е работа на морезнанието или
по-общо взето на океанографията. Изучването ттззи
свойства на морския брътъ — посртздникътъ за из
ползуване на морето—е предметъ на морфологията.
Я изследването, значението на морето и неговия
брЪгъ за развитието на човешката култура е пред
метъ преди всичко на антопогеографията. Всички
т%зи научни дисциплини еж клонове на географ
ската наука. Безспорно, биологията, химията, геоло
гията, историята и др. иматъ сжщесвени дтзлове въ
изучване морето и неговия брЪгъ, но географията
между ттзхъ държи централно место.
Отъ това следва, че географията имп голяма
отговорность за изследване на морето и морския
бръгъ и ттзхното значение. Разбира се, отъ това
следва, че географията има голЪмъ дългъ за раз
пространението на морската идея. Въпросътъ тукъ
се касае частно за България. Въ сжщность нашата
географска наука не е направила особено много за
морската идея. Причината за това е обстоятелство
то, че тя не е още здраво стжпила на краката си;
до скоро тя се взимаше за помощна и зависима отъ
други науки, пъкъ и работниците й еж малко. Но
въпреки всичко, тя може да даде нтзщо по-вече за
морската идея. Тукъ думата е за нашите учебници
по география, които влизатъ въ последната селска
колиба.
Презъ прол-втьта на 1932 г. бЪхъ назначенъ
огъ Министерството на Народното Просвещение за
докладчикъ въ комисията за одобрение прогимна
зиалните учебници по география. По този случай
ми се даде възможность да разгледа мъ основно те
зи учебници и констатирамъ нерадостния фактъ, че
на морето и неговото значение изобщо и на Черно
море и Дунавъ специално не е отдадено съответно
то внимание. Това явление не е оправдано: 1) по
ч и а о научно-географски съображения и 2) по съо
бражения, че учебниците по география требва да
се притекатъ на помощь на Българския Народенъ

Морски Сговоръ, койго иече по-вече отъ 10 години
се бори за морската идея, защото въпросътъ е найпосле за сждбинитЪ на България като държавно
и национално цтзло. Морската идея е вече доста
добре изтъкната и обоснована, ето защо тртзбва да
да намтзри отражение и въ учебниците по гео
графия.
Въ предвидената обща география въ учебника
за 1. прог. класъ морето се разглежда по единъ
безразличенъ начинъ, безъ да се изтъкнатъ предим
ствата му предъ много други географски фактори и
затова дадената му картина е бледа. Така даватъ
се обикновено сухи дефиниции на това що е море,
протокъ, провлакъ, морски течения и пр. безъ да
се обясни, какво е т-Ьхното значение за живота на
чов-Ька. Дори нтзкои пропущатъ да се спратъ на
голфщромъ. Но недостатъчното внимание къмъ мо
рето най-вече изпъква въ материята по география
на материците и държавите, предвидена да се изу
чава отчасти въ 1. и въ II. прог. класъ. Отъ представениттз отъ 7 автори учебници за одобрение нито въ
единъ не се изтъква, че могжществото на Янглия
се дължи на морето и островното й положение, че
за Япония, която днесъ привлича погледите на
цъль свЪтъ, имаме сжщото нЪщо и че Съединени
т е щати дължатъ сввето необикновено бързо раз
витие до гол-Бма степень на обстоятелството, че се
намиратъ между 2 голтзми океана. Само за Среди
земно море, островите и значението му се казва не
що, защото е посочено въ програмата отъ мини
стерството. Наистина, прогимназиалните учебници
еж детски учебници и т е не могатъ да бждатъ об
ширни, за да се вмъкне въ ттзхъ много материя и
да се изложи изчертално. Но най-важаитъ- географ
ски явления тр-Ъбва да бждатъ застжпени обязателно. Такива явления еж преди всичко гЪзи, които
еж свързани съ морето. У насъ, дето морската идея
още крепне и е още въ началото, на своето раз
витие, би тр-Ьбвало поне временно на морето и явле
нията свързани съ него да се дава въ учебниците
по-вече м4сто и предпочитание, отколкото имъ се
следва само като на географски явления.
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Тръбва да забележа, че изискванието, щото
морето и нсговитъ явления да бждатъ добре изяс
нени и да се подчертае благоприятната страна и
ползата имъ, съвпада съ модерния принципъ въ ме
тодиката на географията, именно обяснителниятъ
принципъ, отъ която страна страдатъ по-вечето на
ши учебмици по география.
Въ 111. кл».сниятъ прогимназиаленъ учебникъ,
дето се излага отечествената география, е необхо
димо, разбира се, много по специално мъсто и вни
мание на нашето Черно море и Дуневъ. Предпочитенето имъ най-напредъ тръбва да се изрази, като
имъ се даде по-предно мъсто въ подреждането на
материала на отечественната география, защото
впечатленията и познанията добити най-напредъ еж
най трайни. Следъ това, предпочитането имъ тръб
ва да се състои,въ по-обстойно обяснение на сжщностьта и значанието имъ. Разглеждането на оте
чествената география тр/ъбна да започва съ Чер
но море а Дунавъ. Това тръбва да бжде принципъ.
0тъ7-тъ автора на въпроснитъ учебници само единъ,
Сп. Георгиевъ, бъше поставилъ на първо мъсто
Черно море и следъ него Дунавъ. Всички останали
автори-учебникари ги поставятъ на трето и четвър
то мъсто, макаръ че въ самата програма къмъ пра
вилника за одобрение на учебницитъ, на Черно мо
ре е дадено мъхто веднага следъ „Положение, гра
ници и гол-Ъмина на България". Нашитъ авториучебникари по старъ навикъ обикновено започвзтъ
разглеждането на отечествената география съ Ста
ра планина; после, минаватъ къмъ Дунавската рав
нина, Дунавъ и чакъ тогава къмъ Черно море. За
миналото (турско време), когато българския родъ
се съхрани въ Стара планина, това бъ оправда
телно. Настоящето, обаче, на българския народъ е
въ равнинигЬ и воднитъ простори, защото преди
всичко могатъ да му гарантиратъ политическата и
икономическа свобода и животъ.
Отъ методично географско гледище е много
по-издъожано сжщо да разглеждаме отечествената
география на чело съ Черно море. Много по-прег-
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ледно е да се занимаемъ най-напредъ съ Черно мо
ре, като крайна географска область и следъ това
минемъ къмъ Дунавъ, като следваме реда отъ северъ къмъ югъ, отколкото да започнемъ съ Старапланина и следъ това се връщаме на северъ, па
къмъ изтокъ и югъ.
По наше настояване въ рецензентната комисия
този недостатъкъ въ подреждането на материала
въ отечествената география се поправи. Но само
това не е достатъчно. Необходимо е да се даде попълна, по-ясна занимателна преде.ава за Черно мо
ре и Дунавъ. Старото стериотипно описание съ „дъл
жина", „ширина", „дълбочина" и пр. вече не задо
волява. Требва по-добре да се изтъкне новото поло
жение на черноморския брътъ, когато единъ градъ
Варна гъмжи отъ хиляди лътовачи, между коию има
и маса чужденци, че бръгътъ е осеянъ отъ множе
ство детски колонии, което извънредно много ин
тересува децата. Моятъ синъ е особено зарадванъ,
че вече е ученикъ въ III. отдъление и ще има право
да постжпи въ морска детска колония. Струва ми
се, че не ще бжде преждевременно, ако дори на
прогимназиалния ученикъ отъ III. кл. се обясни, че
отъ къмъ северъ, на Дунава нашата държава е
сериозно застрашена отъ единъ опасенъ съседъ,
който иска да превърне Дунава въ вжтрешна р%ка,
и че ние требва здраво да държимъ за Дунава.
Въ този духъ могатъ да се кажатъ на учениците
чрезъ учебниците много полезни и назидателни нъща. Яко за Средиземно море и значението му все
пакъ се иска Н"БЩО специално споредъ програмата
отъ Министерството на просвещението за включе
ния материалъ, защо това да не бжде и за Черно
море и Дунавъ!
Не ще съмнение, че за поправяне този недо
статъкъ на нашитъ- учебници по география тръбва
да се почне още отъ програмите на Министерство
то на Просвещението, чиято промъна може би ще
бжде скоро, и тукъ Б. Н. М. С. тръбва да се намъти и каже своята дума.
Ив. Батаклиевъ.

Петъръ Ивановъ Търновски.

МЕЖДУНЯРОДНИГБ ДОГОВОРИ ЗЯ СИГУРНОСТЬТЯ НП ЧОВЪШКИЯ ЖИВОТЪ ПО МОРЕ.
Следъ ужасната катастрофа на французекия па вало да притежава едно специално свидетелство.
раходъ „Сенъ Филбертъ" при устието на Лоара Това свидетелство се е издавало само на ония па
презъ 1931 г., която се оказа като едно отъ най- раходи, които еж отговаряли на известни междуна
голъмитъ корабокрушения следъ потъването на оке родни законоположения. То е представлявало нъщо
анския параходъ „Титаникъ" и „Принцеса Мафалда", като виза за свободенъ входъ въ чуждестранно
даваме единъ кратъкъ прегледъ на съществуващи пристанище, която се е давала по взаимни спора
те международни договори за запазване човешкия зумения между държавите Германия, Съединените
животъ по море. Както е известно, горепоменатия Щати, Франция, Англия и Швеция. Тоя начинъ на
Френски параходъ потъна внезацно, вследствие на междудържавенъ контролъ често е препятствувалъ
гол-вмата морска буря на 5 клм. отъ брьга при град на движението понеже е било свързано съ посете
чето Назаръ, прекатуренъ отъ грамадните вълни съ ния на съответнитъ параходи, за да се установи,
500 излетници, отъ които само 8 души бъхаспасени. дали тъ действително отговарятъ на поставените въ
Въ областьта на мореплаването, кждето се явя- свидетелството условия.
Това е било правовото положение на нъщата
ватъ опасности за човешкия животъ отъ най-неп е
Р Двидени обстоятелства, се е работило най-упо- 'до априлъ 1912 г., когато потъна парахода „Тита
Рито години наредъ за усъвършенствуване на пара никъ". При тая ужасна катастрофа, морскигЬ на
ходите и на спасителната служба до днешната имъ роди бъха поставени предъ положението, че въпс
ъ в ъ р щ е н о с т Ь - Въ това отношение Германия е иг ръки всички най-точно изпълнени технически ус
рала ржководна роля и съ неуморима инициатива ловия, безъ волята за международна работа и мърс
? е борила за извоюване международна задължи- ки за спазване на установените правила, не може
телность на изнам-вренигв способи и предписания да се избътнатъ корабокрушения отъ тоя родъ. Тая
З
катастрофа даде новъ поводъ за реформиране на
а осигуряване човешкия животъ по море.^
спасителните сьоржжения, които въ тоя случай на
.Преди войната, вевки параходъ, който е ис- пълно отказаха.
калъ да влЪзе въ чуждестранно пристанище, е тръб-

Год. X. брой 2.

Морски Сговоръ
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Четиринадесеть дни следъ тая катастрофа, въ довети въ Северния Атлантически океанъ, намале
Германия вече заседаваше една конференция, която ние на скоростьта при тъмнина и промъняване на
се занима съ образуване на специални комисии за курса, използуване на сигналната служба, поставяне
проучвания въ следнигв области: 1. Сигурность про- на свтзтлини и пр.; 2. Сигурность на параходното
тивъ потжване на повредени параходи; 2. Спаси ттзло като се предвиди да бжде разделено на съответ
телни лодки; 3. Безжичния телеграфъ въ морепла но число водонепроницаеми отдтзления; 3. Сигурна
ването.
безжична телеграфна служба съ непрекжснато де
Германия предприе постжпки за свикване на журство на приемателя и възприемане като междуедна междудържавна конференция за обмисляне въп народенъ сигналъ за корабокрушение 5.О.5. 4. Си
росите за морската сигурность. Организирането на гурни спасителни лодки и други помощни средства.
За изпълнението на тоя договоръ се предвиж
конференцията пое Англия, като най-важна морепла
вателна нация. На 12.Х1.1913 г. тя свика конферен дало, щото участвуващите правителства на Герма
ния, Австро-Унгария, Белгия, Дания, Испания, Съеиията, която завърши работата си на 20.1.1914
^нениттз Щати, Франция, Великобритания, Италия,
На тая дата въ Лондонъ се подписа „Междуна^
)рвегия, Нидерландия, Русия и Швеция, да го раная договоръ за запазване чотшкия жавотъ л?
тифиииратъ, на което обаче попречи избухването
море".
наддътовната война.
Тоя договоръ засвгаше главно търговскигЬ па
раходи, които взематъ по-вече отъ 12 пжтници и се
^ С л е д ъ войната останаха въ сила старитт* за
движатъ по международните пжтища. Сжщностьта коноположения. На световната безжичнотелеграфна
му се състоеше въ следнитъ- четири точки: 1. Си конференция . презъ 1925 г. въ Америка, Германия
гурность на мореплаването, нато се предвиди съз използува случая, за да повдигне отново въпроса
даване интернационална служба за наблюдаване ле- за международното регулиране на мореплаването.

Год< X. Брой 2.

Морски Сговоръ

Англия пое наново свикването на една конферен
ция за сигурностьта по море, която заседава въ Лондонъ отъ 16.1У до 31.У.1929 г. Като резултатъ отъ
тая конференция се прие единъ международенъ
договоръ за предпазване отъ сблъсквания по море
и единъ протоколъ за закриване на конференцията.
Въ договора се предвижда каква требва да бжде
направата на параходите, които ще се строятъ отъ
1 юлий 1931 г. нататъкъ, за да се обезпечи до поголЪма степень сигурностьта на пжтницигЪ при
сблъсквание на море,
Чрезъ този договоръ сигурностьта по море, въ
срайнение съ положението въ 1914 г., значително
се повиши. Той е задълЖителенъ за всички пара
ходи, които се отдалечаватъ на по-вече отъ 20 ми
ли отъ сушата. Чрезъ него спасителната служба е
значително подобрена. Изисква се, щото спасител
ния апаратъ да бжде винаги въ готовность и да
може да се постави въ действие въ най-кратко вре
ме. Спасителни лодки, които могатъ да носятъ 1ОО
и по-вече души требва да еж снабдени съ моторъ.
Спасителни пръстени и пояси требва да има за
всички пжтниЦи въ кораба и освенъ това още спо
магателни апарати за плаване. Също така еж пред
видени строги м^рки за предпазване отъ пожаръ.
Вь връзка съ подобрение на спасителния апаратъ
еж подновени и предписанията за обучаване моряци
те въ спасителната служба и маневри, като сжщевременно еж взети мерки и за осветление на пжтниците за изб-вгване на паника въ време на опасность. Радиотелеграфната служба на параходите е
новоуредена въ връзка съ напредъка на радиотех
никата отъ последно време. Всички параходи, пъту
ващи по чуждестранните морета, требва да иматъ
модерна радиотелеграфна станция съ определена мощность и съ непрекъсната служба. Международния
сигналъ за помощь 5.0.5. требва да се дава само
въ случай на нужда, като при това се строго забра
нява употребата на сходни знаци, за да се избътнатъ
недоразумения.
ВсЪки капитанъ, който е конегатиралъ ледени
планини, плитковини и други препятствия или опас
ности за мореплаването, е длъженъ да ги съобщи
на околните параходи, а държавите — да се грижатъ за бързото разпространение на подобни но
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вини. Съществуващата станция за наблюдаване на
ледовете съ служба за разбиване на затънали ко
рита, остава да сжществува за сметка на договорящите държави. (Германия плаща 10% отъ раз
носките).
Споразумението за взаимното признаване на
свидетелствата, представлява единъ отъ най-важни
те пунктове на тоя договоръ, който признава три
вида- свидетелства: 1) Свидетелство за достатъчна
сигурность (за пжтнишки параходи); 2) Свидетелство
за сигурна телеграфна служба (за товарни парахо
ди); 3) Специално свидетелство (за особни случаи).
Свидетелствата се издаватъ отъ правителства
та на общопризнати еднакви формрляри и иматъ
валидность най-много за 12 месеца. Издаденото сви
детелство огъ едно известно правителство се приз
нава за валидно отъ всички останали правителства,
които еж подписали договора, като собствено сви
детелство. Контролата на параходите въ чужде
странните пристанища се ограничава само върху
контрола на свидетелствата.
За да не се спъва усъвършенствуването на
съоръженията за сигурность и спасителната служба,
договора постановява, че предписаните мерки за
сигурность и спасителни съоръжения могатъ да се
заменятъ съ по-сигурни и по-усъвършенствувани,
стига само едно отъ договорните правителства да
се е убедило чрезъ опитъ, че новите съоръжения
съ по-сигурни и удобни, отколкото старите.
Английското правителство ще свика, следъ
петь години отъ влизането на договора въ сила,
нова конференция, ако най-малко една трета отъ
договорните страни изкажатъ желание за това. До
говора влезе въ сила на 1. юлий 1931 год., между
правителствата, които до тая дата съ го ратифи
цирали.
Въ последното заседание на конференцията се
е подчертало, че този договоръ представлява големъ напредъкъ по отношение договора отъ 1914 г.
Макаръ че разрешението на известни въпроси
е отложено за бъдеще, все пакъ може да се каже,
че за напредъ при мореплаване ще ставатъ по-редко
нещастия, отколкото до сега.

«ашит* кораби зимно време. Кораб. . Д Р ™ " " ^
Въ лЪво — видъ отгоре; Въ сръдата — видъ отъ страни, Въ дъ<,но

Петъръ Ивановъ Търновски.

въ Бургаското пристанище;
" Цаневъ, 1933 г.
заледена.

^5 ""'^йв^^11^———5#^

Общиятъ.:видъ на бждещиятъ най-гол-Ъмъ параходъ въ св-вта—„МогтапаЧе", който се строи за французското пара
ходно д-во „Женералъ Трансатлантикъ".
М. Д-въ.

Б/ВДЕЩИЯТЪ НЯЙ-ГОЛЪМИЯТЪ ПЯРЯХОДЪ ВЪ СВЪТЯ — „ПОКМЯМОШ".
Последните нъколко години ни направиха сви ние 67,500 тона; бруто вмъстимость 75,000 т. Кор
детели на едно усилено съперничество между евро милото, високо 18 метра, ще тежи 125,000 кгр.; вся
пейските велики морски сили въ строежъ на бър- ка котва — 17,000 кгр. и 1,420-тъ- брънки на вери
зоходни и луксозни- морски гиганти. Почна Герма гите вейка по 108 кгр., или общо 154,000 кгр Тоя
ния — съ колоситъ „Европа" и „Бременъ", последва гигантски корпусъ, цЪлиятъ отъ стомана, е сглобенъ
я Италия — съ бързите и елегантни „Кех" и „Сопге съ нагорещени до червено и смачкани на пневма6\ 5ауо1а". Влад-Ьещиятъ надъ морета и океани Ял- тиченъ чукъ болтове (техния общъ брой е 11 ми
бионъ се почуства засегнатъ и заложи въ строежъ лиона!). За построяването му, на Лоара е билъ принови, още по-големи кораби. Франция, която има готвенъ специяленъ теренъ съ здрави бетонни ос
претенциите, че строи най-бързите и най-здравите нови — защото тежестьта на корпуса (повече отъ
военни кораби на св^та, Франция съ добре позна ЗО.ООО тона) въ момента на спускането представля
тата ни нейна национална гордость, не можеше да ва ужасно налягане върху почвата. Въ н-Ъколко дни
остане вънъ отъ това международно съревнование. билъ завършенъ гръбнакътъ и се пристжпико къмъ
И затова, на 26. януари, 1931 год. се почнаха двойнит-Ь дъна и стените.
основните работи около постройката на единъ ги
Приготовленията за спускането на кораба еж
гантски трансантлантикъ, който требваше да въ- траели седмици, и тая операция е била извършена
плоти въ себе си последната дума на френската отъ 600 души.
строителна техника и да възвърне престижа на стра
За единъ толкова важенъ и международенъ
ната. Гол-вмата и неочаквана загуба, която претър морски пжть (Хавъръ-Ниьоркъ) е необходима и кон
пя напоследъкъ френската марина съ потжването курираща скорость за преминаването на океана.
на „РгопШЬее" (единъ отъ новите и най-модерни Скоростьта на „Ногтапале" ще е ЗОвжзела (54 клм.)
подводници) и съ фаталния пожаръ на „Оеогдез на часъ; За двигатель ще служи парата, произве
РЬШраг" (сжщо току що построенъ луксозенъ транс дена отъ 29 котли и движаща 4 групи турбини. Тия
атлантикъ) усилваха желанието за реатабилиране. турбини, съ обща мощность 16О.ООО конски сили,
Най-после, следъ 21 месеца усилена работа на ще привеждатъ въ действие 4 алтернатори, и така
инжинери и 3,000 работници, корпусътъ на новия получения токъ ще се разпраща въ двигатели, кои
трансатлантикъ се показа предъ очит-Ь на очаква то ще движатъ четиритЪ големи витла. По тоя нащите го.
чинъ машината на „МогтапаЧе" ще представлява
На 29. октомври 1932 г. (дата паметна за френ грамадна електрическа централа.
ското морско строителство) отъ корабостроителни
Още не може да се каже нъчпо по-подробно
цата РепЬоеЧ, въ Сенъ Назеръ, 6Ъ спуснатъ на вода за вжтрешното устройство, понеже окончателно па„ГЧогтапсНе" — така се казва новия гигантъ — въ раходътъ ще бжде завършенъ следъ 2, най-късно
присжтствието на първия гражданинъ на републи 3 години. При все това, споредъ плановетъ1 на стро
ката г-нъ Лебрюнъ, съпругата му (кръстница на па ителите му, комфорта му ще е ненадминатъ; про
рахода), министърътъ на търговската марина, много* ектира се: централенъ ходъ, театрална зала, данофициални лииа ипо-вече отъ 50,000 зрители. Това сингъ, басеинъ, Ю асансьора, две радиотелефонни
тържество, на времето си, възбуди духоветъ- въ станции за постоянна връзка съ Европа и Ямерицътта Франция и останала Европа.
ка, и т. н.
Тукъ привеждаме нЪкои данни:
Презъ четирегЬ дни, въ които ще трае пре
„МогтапсНе" се строи за Сотрадгне Оепега! минаването на океана, тоя плаващъ градъ ще може
ТгапзаМагиляие и е предназначенъ за морския пжть да носи съ себе си 2,170 пжтника, 1320 души офи
Хавъръ-Ниьоркъ. Корабътъ има. следнитъ- размери: цери и обслуга, или всичко —- 3,490 души!
дължина 313 метра; широчина 36 м.; водоизмъчцеМ. Д-въ.

ГОД. А ирой с..
ЦЕРуТ

|"^орски ^говоръ
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а

Горящия

параходъ

„Ятлантикъ

спасителните

кораби сксло негс.

И. Мот.

ПОЖЯРЯ Нй „ЯТЛЯНТИКЪ".*)
Капитана на французския луксозенъ пжтнически благодарность къмъ германските, холандските и
параходъ „ А т л а н т и к ъ " е усетилъ къмъ 3 4 часа английските моряци, които еж взели участие въ
сутриньта на 5. 1. 1933 г. много силна миризма на спасяването.
димъ, която идела отъ незаетите първокласни каВтория капитанъ е заявилъ, че парахода
бини. Екипажа е поедприелъ веднага всичко въз- е билъ отлично снабденъ и подготвенъ противъ
можно, за да открие огнището на пожара и го по- всека злополука. Два пжти на день екипажа е
туши. Но мнего скоро се е разбрало, че всичко е произвеждалъ учения за потушаване на пожарь.
напразно. Н е к о и казватъ, че радиостанцията е ра- На парахода е имало най-модерните пожарогасиботида добре и изпратила първите 5 0 5 сигнали, телни приспособления. За него е необяснимо какъ
Къмъ 5 часа сутриньта пламъците еж обхванали е могълъ да избухне пожара и тъй бързо да се
вжжетата съ които еж били превързани спасител- разпространи.
НИГБ лодки и единъ часъ по-късно е била дадена
Въпреки, че още отъ самото начало на позаповецьта всички да напугнатъ горящия параходъ. ЖЗра> параходите, които беха дошли да помагате
Споредъ официалните списъци на кораба еж и у С 1 Г ь х а д а прибератъ екипажа, беха на мнение,
се намирали всичко 299 души (офицери и моряци). ч е е д в а л и 1 ц е м о ж е да се спаси самия „Ятлантикъ",
До къмъ полунощь въ Шербургъ били докарани в с е п а к ъ с е направиха опити за спасението м у - но
отъ разни чужди параходи 211 души, тъй че изчез- в с л г ц с г в и е голямата горещина неможаха да взематъ
нали има всичко 18 души. Предполага се, че еж г о р я щ И Я параходъ на влекало и той се носеше отъ
задушени или потънали. Отъ спасените 27 ранени, в ^ т ъ р а к ъ м ъ английския бръгъ. Между другите
само двама вдъхвали опасения. Между по-тежко с п а с и т е л н и параходи беха и холандските „Рсоде
ранениттз били параходния лъкарь и единъ ин- З е е " , „Сварте Зее", а сжщо й известния германски
женеръ.
спасителенъ параходъ „Симсонъ" отъ параходното
Министера на търговското мореплаване е ПРИ- дружество В. Ш у х м г н ъ , който е извършилъ вече
стигналъ въ Ш е р б у р г ъ . Той лично е взелъ участие М Н О Г о спасителни работи. Въ петъкъ капитаните
въ заседанията на комисията по издирването на , „ а спасителните кораби не еж могли още да доидатъ
причините. Споредъ първото мнение на сведую- д о едно решение какъ да се предприеме спас?ванеЩите лица, изглеждало е невъзможно да се спаси т о , н о критическото положение на горяшиг параходъ
парахода но все пакъ еж искали да направятъ е наложило незабгвно действие. Набт рзо решенъ,
опитъ да довлекатъ корпуса му до Шербургъ. Всички германския капитанъ Райнике влиза въ споразумение
еж били очудени к а к ъ е било възможно да избухне с ъ холандците и двамата капитани се заловили за
пожара и тъй бърже да се разпространи; общото р а бота. докато другитъ продължавали оше да спорядъ
мнение е, че едва ли биха могли да се откриятъ
"
« еж
— ...-•*.—
Холандците• заедно съ „Симсонъ"
успели
причините. Министера е посетилъ спасенигв и дълго да установятъ връзка съ „Ятлантикъ" и да стоваРазговарялъ съ тъхъ и е изказалъ възторжена рятъ трима души отъ екипажа ек на него. По този
начичъ, спорецъ сжществуюшия морски законъ т е
• *) За написването на тази статия послужиха първитъ
еж станали господари на напуснатия параходъ.
г
-ъобщения въ чуждите вестници (французеки, германски
и
Опитътъ е. изпезълъ сполучьв-ъ и о.епинеьите уси
английски) за пожара. Въ следующия брой отъ списа
нието ще дадемъ едно по-пълно и точно описание на това
лия на тия три парахода еж успели да довлекатъ
гол-Ьмо нещастие, съставено отъ нашия постояненъ сът„Ятлантикъ" до Шербургъ.
РУДникъ отъ Ло зана — Сергей Терещенко.
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Решителното действие на холандския и герман отъ француския търговски флотъ еж станали жертва
ски капитани заслужава пълна похвала, още пвече, на пламъцигв.
Социалистическия вестникъ „Попюлеръ" се про
че отъ страна на французите не се отнесли много
колегиално къмъ тъхъ; те естественно еж искали тивопоставя много остро на тъй леко дадените
да запазятъ парахода за себе си. За двегв параходни обяснения за пожарит-Ъ на параходите, като се
дружества това дело представлява голяма печалба, преписватъ само на нещастна случайность. Издирособенно ако се укаже, че въпреки очакванията ванията по катастрофата съ „Жоржъ Филипаръ" еж
доказали почти съ пълна увЪреность, че корена на
„Атлантикъ" ще може да се поправи.
злото лежи въ строителни гр-вшки. Време е вече,
казва вестника, да се предприеме една рационали
зация на голЪмите французеки параходни дружества,
за да се избътнатъ за въ бждаще подобни ката
строфи. Вестника добавя иронично, че въ противенъ
случай ще требва да се назначи парижкия пожаренъ командиръ за министръ на Търговския флотъ.
** *

. 1 — 1 1 1ЯИ8НК1 'МШ

Д-вото Хамбургъ — Америка Линия е получило
отъ Компани де Навигасионъ Сюдатлантикъ, следнята телеграма:

Парахода „Атлантикъ" преди пожара.

Капитанъ Райнике отъ „Симсонъ" е познать
по своята голяма решителность, която той не веднажъ е проявявалъ. Преди три години той е усгтвлъ
да спаси Ц/БЛИЯ екипажъ на германския учебен ь
корабъ „Померания" въ време на една ураганна
буря въ Канала.
Споредъ мнението на професоръ Валъ, който
заема катедрата по морско право въ парижкия университетъ, неможе да се см-вта за спаситель на„Атлантикъ" оня, който пръвъ е стжпалъ на па
рахода. Всички притекли се на помощь параходи
се см-втатъ за спасители.
Комисията по откриване причинигЬ на пожара
се въздържа да каже мнението си. ИнженеригЪ отъ.
параходното дружество заявяватъ, че именно въ
„Атлантикъ" е имало пълна гаранция за абсолютна
сигурность и че за гасене на пожарь е билъ снабденъ сь най-модернитъ технически срЪдства.

|в

Парахода „Ятлантикъ" Следъ пожара.

Едно компетентно лице, съпровождащо Министера на търговския флотъ, заявило, че за сега
нЪма още никакви указания по които би могло да
се_ заключи, че вь случая е имало престжпление.
Обаче, инженера натоваренъ да следи предпазител
ните уреди на парахода казалъ, че е много чудно,
дето напоследъкъ най-новит-в и модерни параходи

Парахода „Атлантикъ" въ ореме на пожара.

„Дълбоко трогнати отъ вашата телеграма благодариме най-искренно за вашето сърдечно съчув
ствие и за показаната отъ Вашия моторенъ параходъ
„Руръ"голЪма солидарность въ мореплаванието".
*
Въ француската преса е проникнало твърде
нието, че пожара е дъ\по на саботажъ, а Н"БКОИ ОК
ОТИШЛИ до тамъ да подозиратъ Германия като авторъ
на тая катастрофа.
Противъ тия несъстоятелни обвинения възстава
най-енергично Херве въ своя вестникъ „Виктоаръ".
Той заявява, че тр-Ьбва да се смЪта за изключено
всЪко престжпление, като се внимава да не се раз
дразни и безъ това неспокойното вече общество.
Херве продължава, че „Атлантикъ" е постреенъ
въ сжщата корабостроителница и отъ сжщото дру
жество, които бЪха построили изгорелия въ Червено
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море „Жоржъ Филипаръ". Още миналата година електрическите проводници доразпространиха по
единъ познатъ архитектъ писалъ отъ парахода на жара, който обвзе всичкит-в кабини. Въ 4 ч. 30 м.
„Ятлантикъ" до своето семейство, че само корпуса едно огромно огнище разделяше парахода на две.
и машините могатъ да се смътатъ за безупречни, Стана невъзможно да се премине отъ предъ на задъ.
всичко друго показвало, че инженерите и архитек
Въ 6 ч. накарахъ да подадатъ сигналъ съ си
тите еж земни плъхове, неразбиращи нищо отъ рената, свиквайки всички хора на пода, за да почморе. При уредбата е било употръбено извънредно немъ евакуацията: за жалость нещастието съ една
много дърво, за да се придаде по-луксозенъ видъ отъ лодките предизвика падането на доста хора
на цялото, но съ това нъщо нарастнала много въ морето — отъ ТБХЪ неколцина не можаха да
опасностьта отъ пожарь Върху това еж обърнали бждатъ спасени; други, останали на своя пость до
внимание и ГОЛЕМИТЕ застрахователни дружества, последния мигъ, умръха задушени отъ пушека.
като еж отказали да поематъ цълия рискъ върху си.
Въ 7 ч. 30 м. германския товаренъ моторенъ
***
корабъ „Руръ" ни дойде на помощь; той прибра
Капитанъ Шофсъ, командиръ на парахода около 80 души; холандския параходъ „Яхилъ" дойде
„Ятлантикъ" казва: „Причината за пожара? Никой въ 8 ч., той прибра 32 души, между които бъхъ
не я знае: той избухна внезапно въ 3 ч. 15 м. сут- и азъ".
риньта въ една първокласна кабина: единъ пазачъ
Капитанъ Шофсъ е напусналъ последенъ своя
даде тревожния сигналъ; отъ начало се борихме параходъ; той е стоялъ на мостика вертздъ огромни
успешно срещу огъня и никой не предполагаше, че кълба задушливъ димъ; нъколко души еж били съ
пожера ще се разрастне въ катастрофа. Цъ\пь часъ него; т е се хвърлили въ морето; една лодка отъ
се борихме до изтощаване, за да спасимъ парахода; „Яхилъ" ги е прибрала.
но огъня, подхранванъ отъ лесно запалителните
„Кажете не всички", е заявилъ командиря, „че
лакове съ които е покрита дървената ръзба, взе- спасителите ни, както отъ „Руръ" тъй и отъ „Яхилъ"
застрашителни размъри. Съ невероятна бързина, проявиха една безпримърна преданость".
и. Мот.
Клодъфа р еръ.

ФАКЛИ ВЪ МОРЕТО.
Следъ парахода „Жоржъ Филипаръ", парахода
„Ятлантикъ". Черна серия или по-втзрно, огнена
серия. Пакъ се запали единъ огроменъ факелъ въ
морето, за който накакъвъ пожаръ на земята не
може да даде истинска представа, „Ятлантикъ"
имаше 230 м. дължина, 30 м. широчина, десеть или
единадесеть метра подъ водата и отъ 15 — 20 м.
височина надъ морската повърхность. И всичко това
желъзо, стомана, бронзъ, медь и дърво тежеше
не по-малко отъ четнридесеть милиона килограма.
Такъвъ параходъ прилича на плаващъ градъ
или по-в-врно на плаващъ дворецъ. Защото, просто
невероятно е колко чудеса строителите еж успели
Да струпатъ на единъ „Филипаръ" и „Ятлантикъ".
Въ тъхъ имаше всички най-модерни удобства и раз
влечения, и всичко беше уредено съ такъвъ луксъ,
тъй изискано въ стилъ, че приличаха по-скоро на
музеи, отколкото на дворци. Който е посещавалъ
Канъ, Биарицъ, Миами, С. Морицъ и мисли, че знае
Що е луксъ, е все пакъ е единъ видъ варваринъ,
ако не е пропжтувалъ нъкой океанъ на параходъ
като „Ятлантикъ"...
Обаче, една нощь, нъколко сигнала съ сире
ната. Нъколко повиквания по телефона. Слуги тичатъ
изплашени по коридорите, и изведнъжъ пламъци
изкачатъ, единъ- факелъ пламва въ тъмното море
и осветлява хоризонта. И викове страшни и аго
низиращи пронизватъ великото мълчание на морето...
Ужаса на една такава сцена, страхотностьта
на такава една пещь, въ която се гърчатъ човешки
сжгцества между отъня и водата, еж описани и раз
казани отъ всички литератури. Всичко е казано
вече, и героизма на нтзкои, които усптзватъ да потушатъ паниката у други, и великото себеотрица
ние у СИЛНИТЕ, и възвишения псаломъ „По-близо
До тебъ, о Господи!". Да не го повтаряме. Но въп
роса, който се постява отъ всички и на който до
се
га никой не е отговорилъ е: Какъ едно такова
^ъвършенно художественно творение на цълата

днешна цивилизация, какъ тоя шедьовръ на човъчеството — построенъ въ 1932 год.—можа да изгори
изведнъжъ като нъкоя кибритена клечка? Върху
този въпросъ заслужава да се поспремъ и помислимъ, и да се постараемъ да отгатнемъ поне въз
можностите, понеже увъреностьта липсва.
Желъзо, медь бронзъ, стома и дърво — много
малко дърво. Значи това може да изгори?
Да. Всичко това може да изгори. Нищо, въ
сжщность не е неизгоряемо. Това е само въпросъ
на температура. Избухва пожарь въ затворено мъсто,
кислородь не липсва, ставатъ известни химически
реакции, стоманата почва да хвърля червени блЬсаци, а медьта зелени и всичко това ще се слъе
въ единъ фейверкъ, чийто пламъци ще стигатъ отъ
30 до 60 метра височина. Нъма нищо чудно въ това,
единъ простъ химически процесъ...
Но, че този процесъ може да мине тъй лесно
отъ лабораторията въ всекидневния животъ, т. е.
че такъвъ пожарь може да избухне, безъ нъкой да
предполага, да се разрастне, безъ да се потуши на
време, съ една дума, че два парахода — и повече...
азъ се ограничавамъ само съ „Филипаръ" и „Ятлан
тикъ" — могатъ да бждатъ унищожени, ужасно
унищожени, съ много мъртви, ранени, изчезнали,
това не е съвсемъ нормално. Какъ е могло да стане
това страшно и невероятно събитие? <
Язъ разбира се, не знамъ нищо. И много ме
е страхъ, че и анкетьоритъ, следъ ВСИЧКИТЕ си все
възможни анкети не ще знаятъ по-вече отъ менъ.
Ще говорятъ за кжсо съединение. Тъй да бжде!
Пакъ ще ни обясняватъ, че единъ параходъ отъ
4О,ООО тона има двадесеть или тридесеть хиляди
километри електрически проводници и, че ако еди
ния изолиранъ край се е стопилъ, ава полюса отъ
тая огромна мрежа ще почнатъ да си хвърлятъ
искри единъ другиму. И ето ти пламъкъ. И това
да бжде! Ще ни кажатъ още, че понеже електри
чеството произвежда и топлина, не трЬбва да се
чудимъ ако... Още повече, че грижата за артистич-
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ната украса е накарала архитектите да скриятъ
подъ дървена ртззба жиците за осветление и звънци...
Да, да, да. Азъ ще прибавя и това: между
електротехниците е прието да замъхтятъ лесно топящето се олово съ по-мжчно топяща се медь, която
спестяви труда да се отковава при случай нъжоя
дървена пръчица. Ц-БЛИЯ СВ-БТЪ ме разбира.

Всичко това е ясно. Но въпроса не е о м ъ . Нзъ
съвсемъ не се очудвамъ, че има избухвания на по
жари върху търговски параходи. По-скоро бихъ се
очудилъ, ако вьобще бихъ се очудвзлъ отъ н-Ъщо,
че толкова малко избухватъ.
Не и не! Въпроса е другъ и много по-важенъ.
Язъ го поставямъ тукъ, като го разд-Ьлямъ на два
сьвсемъ точни и ясни въпроси, отъ които всЬки
единъ изисква отговоръ, но тия отговори не требва
да иматъ нищо общо помежду си.
1. Какъ е възможно върху едичъ параходъ
добре командуванъ и обслужванъ отъ екипажъ състоящь се отъ честни хора, каквито еж всички французки екипажи — азъ гарантирамъ! — да избухне
пожарь и да се разрастне, съвсемъ тихо, безъ никой
да го усети, до фиталния часъ, когато вече нищо
неможе да се предприеме?

Год. X. Брой 2.

2. Какъ е възможно, че между стотиците тър
говски параходи, които съставляватъ нешкя търгов
ски флотъ, еждбата е избрала именно тия два „Филипаръ" и „Ятлантикъ", най-полезниттз, най блес
тящите, най-ззвижданите, за да ги обърне въ пе
пелища?
Нашата национална загуба е неизмерима. Съ
милиярди ме ще може да се изчисли. Защото требва
да дьржимъ сметка за срашната загуба на доверие,
която ще легне върху наши ъ параходи, отъ които
ще се отдръпне всичката чуждестранна клиентела
— а тя е която плаша.
Това требва да се плати, не важи какъ. И
малко важи и абсолютното праеосж,ьке. Зашото
безредието е по-лошо отъ несправедливостите. Д
безредието е вече тукъ.
'
. '
И а з ъ з а д а в а м ъ въпроса:
Има ли нъщо гнило въ морското царство на
Франция? Или непознати престъпници се мжчатъ
да вмъкнетъ тая гнилость въ него?
Св1зтпина! И санкции!
(Изъ „Ентрансижанъ" № 19430, Пар^жъ 6 1. 1933 г.: И Мот)

Н. Д. Мишевъ.

ОТЪ ЕВКСИНОГРЯДЪ ДО ВЯРНЯ ПО НЯЙ-КЖСИЯ ПЖТЬ!
(Изъ морския ми дневникъ.)
— По местата си за снемане отъ вързала!
Обслугата, коя т о следъ нощното кръстос
Като ехо командата се разнесе по торпедо ване и бдение около минното заграждане се чув
носеца, повтаряна бътомъ отъ цялата корабна ствуваше уморена, с ь блаженство предвкусваше
йерархия подъ акомпанимента на най-виртуозни заслужената почивка, когато следъ половинъ часъ
модулации на морските свирки.
торпедоносецътъ щъше да стои въ пристанището до
Мичманъ X. застана на своя постъ на кърмата. вечерьта за когато б в нареденъ следниятъ нопденъ
Лейтенантъ Ботушовъ, командиръ на торпе- нарядъ на „Летящи" около минното заграждане.
доносецъ Летящи, хвърли бътълъ погледъ по ко Гостенинътъ който тъй неочаквано стана нашъ
раба си, самодоволно се изкашля въ знакъ че спжтникъ, СЛОВООХОТЛИЕО обясняваше, че му се
правело въ случая неоценима голяма услуга,
всичко е въ редъ и изкомандва:
тъй като той ималъ иъ града особена бгрза срочна
— Отдай кърмовото, кърмата отблъсни!
Въ този моментъ, стражевиятъ сигналистъ се работа, която можелъ да свърши само ако отиде
затича при командира и разтревожено му доложи: въ града съ торпедоносеца, съ което той пече— Господинъ лейтенантъ, изъ парка на дво Л"БЛЪ най-малко половинъ часъ въ сравнение съ
дворцовата дежурна кола. И за това, той билъ
реца махатъ, н-тзкой тича насамъ.
Въ потвържение на думигтз му, отъ показа сега спокоенъ и се радвзлъ много, че щъ\пъ ДЗ
ната посока се дочуха запъхтени викове: Стой, си свърши ьа време работата.
стой, стой!
Но изведнъжъ той прекжена словоохотли— Задръжъ кърмата, изкомандва команди- востьта си и съ тревога запита:
рътъ. "
— Нали направо въ Варненското пристанище
Отъ източната часть на Евксиноградското отиваме?
пристанище, изъ горичката край бръта, се показа
— Разбира се, следъ нощното дежурство кжде
едно лице, което тичаше, ржкомахаше и викаше другаде можемъ да стидемъ, отговориха сниехои когато се приравни по кея съ командира, запита: дително моряцигЪ, очудени отъ такъвъ наивенъ
— Господинъ лейтенантъ... въ Варна... ли въпросъ.
отивате, направо въ Варна?
Моряцитъ не бЪха още успали да го успо— Да!
коятъ, когато нова команда ги разпръсна въ разни
— Имамъ бърза работа въ града, а съ двор посоки, безъ да се грижатъ по-вече за гостенина си.
цовата дежурна кола ще закъснея. Позволете ми
Застаналъ задъ мостика, мичманъ X. викаше
да дойда съ торпедоносеца.
— Бойна тревога!
Командирътъ му кимна утвърдително съ глава.
Дежурния сигналистъ съ завидно усърдиеПросительтъ се прехвърли ловко на торпедоносеца биеше камбаната въ особенъ тактъ, корабникътъ
и бързо се изгуби всръттъ обслугата. Маневрата и стражникътъ пригласяха съ свирка и гласъ.
продължи. Торпедоносеца, съ заденъ ходъ се из
— Бойна тревога! Бътомъ всички по местата си.
тегляше веч? изъ пристанището, когато стражниПредъ очитъ- на изненадания спжтникъ се
къгь изрева като че ли живъ го дератъ:
разигра балетъ отъ сложни фигури, изпълненъ съ
— Отъ брЪга р/хченъ сигналъ!
виртуозна точнось на която съ право би завидълъ
Ми -:макъ X. поднесе плоча съ приетия сиг даже оперниятъ пи бдлетенъ съставъ. Докато едни
налъ на командира, който го прочете, съ очудване откриваха ерждията и ги раздвижваха, други се
го препрочете и продължи маневрата си.
спускаха въ дълбочините на офицерскигБ помз-
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щения, отдето изнасяха при орждията сандъчета
пълни съ снаряди.
Торпедоносецътъ, обърналъ гърбъ къмъ Варна
бъше вече миналъ прохода на минното заграж
дане. Командирътъ предаде по машинния телеграфъ да се увеличи хода до пъленъ. Веднага
следъ сигнала, димнитЪ тржби започнаха да
изригватъ гжсти кжлба
димъ, торпедоносе
цътъ се разтресе като че ли тръпки побиха снагата
му и бъхно се втурна да пори морето.
При орждията, обслугата, готова, чакаше нози
заповеди.
. Нашиятъ спжтникъ гледаше изуменъ и съкрушенъ, и всичкит-в му опити да запита НБКОГО
оставаха безрезултатни, защото никой въ бързи
ната си не се спираше да го изслуша. Най-сетне, той
откри, че корабникътъ въ момента е свободенъ и
гледаше съ бинокла си напредъ въ морето. Зарадванъ, той се приближи до него и съ стеснение
го запита:
— Господине, кжде отиваме? Нали въ Варна
отивахме?
— Къмъ носъ Калиакра отиваме. Н-вкакъвъ
корабъ се навърталъ тамъ, но кога ще отидеме въ
Варна, ей Богу, и самъ командирътъ не може да
ти каже.
— А тия снаряди, защо еж? Да не мислите
да водите сражение, му подмътна той ужъ на шега.
— Зависи кого ще намъриме при Калиакра.
Корабникътъ пакъ се съсредоточи съ своя
бинокълъ въ оглеждане на хоризонта, а спжтникътъ не поеме по-вече да го разпитва, прокле
еждбата си и си пожела поне сражение да нъма,
понеже си ималъ бърза работа въ Варна.
— Корабъ по носа! извика корабникътъ.
— Мичманъ X. и корабникътъ да се помжчатъ да познаятъ кораба!
— Стреля, той стреля, господинъ лейтенантъ!
Комаадирътъ.се вгледа въ казаната посока...
Върно, че се виждатъ проблътъци наподобяващи
изстрели, но защо нъма попадения, които обикно
вено тъй добре се виждатъ на море?... Високостененъ, двутржбенъ, безъ стожери, бързоходенъ...
какъвъ ли корабъ ще да е...
— Мичманъ X., определете разстоянието и
дайте м-врникъ!
Всички след-вхме загадъчния корабъ, всъки
се мжчеше да разгадае загадката, защото цъла
загадка е единъ корабъ отъ 100 до 200 тона, ако
е неприятелски, да се изложи тъй далечъ отъ сво
ите бази безъ подръжка, а такава по всичко ли
чеше че н-ьма. Постъ Калиакра пъкъ не би ни оставилъ безъ предупреждение, ако корабътъ б е
съмнителенъ! А освенъ това, по своята външность,
последниятъ много напомняше нашите торпедо
носци, само че той беше по високостененъ. Торпедоносецъ „Летящи" до сега само веднъжъ беше
влизалъ въ схватка съ неприятеля и то при явно
неравни сили. Дано днесъ щастието му се усмих
не да си премери силите при по-равни условия.
Вече почти месецъ какъ водиме война и винаги
обстоятелствата "• еж ни заставяли да играемъ на
криеница и бътаница. Този пжть прем-врването на
силите е неизбежно и Слава Богу! Щ е докажемъ
на нашите братя, които по Тракийските полета
летятъ отъ победа къмъ победа, че Летящи оправ
дава своето име и лети къмъ неравна борба!
Стражникътъ Момчилъ прекжена блъновегв
ни викайки, че отъ кораба давали знакъ за ржчна
сигнализация. Корабникътъ не закъснЪ да се про
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викне и той, че корабътъ билъ нашъ торпедоносецъ и разби мечтите ни за честь и слава! До
като 6% приетъ ржчниятъ сигналъ, всички познах
ме нашия торпедоносецъ „Шумни", който се до
ближи и тръгна редомъ съ насъ на около 50 метра.
Съ рупора се започна следниятъ разговоръ между
двамата командири:
Л. - Вие ли се въртите около носъ Калиакра,
та създавате такава тревога въ Щаба? Получихъ
тази зарань по ржченъ сигналъ заповвдь неза
бавно да замина за носъ Калиакра, да разузная
какъвъ неприятелски корабъ обикалялъ тамъ и да
действувамъ споредъ обстоятелствата. Вижте кол
ко снаряди ви бъхъ приготвилъ. Малко остана
да ви . . .
Ш. — Призори, въ края на кръстосването си,
ИЗЛ-БЗОХЪ вънъ отъ минното поле да пообиколя и
разузная малко по-далечъ отъ минното загражде
ние, но напраздно, никакви кораби не се виждатъ
по хоризонта.
Л. — Ами защо стреляхте срещу насъ?
Ш. — Ние не сме стреляли!
Торпедоносците се бЪха доближили до носъ
Калиакра и по ржчна сигнализация се обяснихме
съ поста. Освенъ „Шумни" другъ корабъ не билъ
идвалъ. Понеже „Шумни" не си билъ показалъ
опознателнигв знаци, отъ поста се били осъмнили
въ него и предали по телефона въ Щаба на Фло
та, че непознатъ корабъ се навърталъ около поста.
На всички стана сега ясно, защо нашиятъ
случаенъ спжтникъ, за да си отиде въ Варна, треб
ваше да мине презъ носъ Калиакра и почти да
участвува въ морско сражение.
Високостенниятъ корабъ, щомъ тръгна следъ
насъ, се преобрази въ обикновенъ български тор
педоносецъ: положението срещу слънцето, въ което
той се намираше когато го открихме, го правеше
да изглежда такъвъ страшенъ!
Обяснението за изстрелите е подобно на това
за страшния му и неузнаваемъ външень видъ: ко
гато плаватъ въ пълна бойна готовность, торпе
доносците затварятъ всички прозорчета, както и
вжтрешнитъ- имъ капаци и по този начинъ ВСБКО
прозорче образува огледало. ПопадналигЬ върху
ГБХЪ слънчеви лжчи при клатене отъ вълнение
проблъхкватъ светкавично и даватъ пълна илюзия
за изстрелъ.
Когато се случи горната случка, ние бЪхме
още въ организационния периодъ на бойната край
брежна служба за която до тогава не се б е мис
лило и всичко требваше да се създава. Връзката
между корабите, корабите и бръта, постовете по
между си и постовете съ корабит^,—всичко това,
което въ последствие б е отлично организирано,
беше още само въ зародиша си. Щастливи бихме
че тази забавна случка завърши безъ жертви, кои
то беха твърде възможни и се избегнаха само по
щастлива случайность.
Когато вл%зохме въ Варненското пристанище
и застанахме на вързала при военния кей, коман
дирътъ потърси спжтника ни. На кораба него го
н"вмаше вече. Обади се единъ гласъ отъ бръта,
отдето поблагодари за услугата.
— Кога успъ да изкочишь отъ торпедоносе
ца, защо тъй бързашъ?
— Простете, господинъ лейтенантъ, съ Васъ
ЧОВ-БКЪ не знае . . . ами ако ви пратятъ сега не
забавно за Емине? . . . По сигурно ще стигна въ
града ако си отида пешкомъ. Сбогомъ и благодаря.
Н. Д. Мишевъ.
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ВЪ ТРОПИЦИТЪ.
Всръдъ шепота на тропичната нощь, пълна съ хубаво, по-свътло и по-радостно; т.'й ще се отличи
никаква тайнствена прелесть, безшумно като същин нъкакъ и младия капитанъ-лейтенантъ ще 'коман
ска птица съ гигантски крила, плува тристожерния дна сжщо такъвъ кокетенъ корабъ, като „Соколъ"
параходо-вътроходъ „Соколъ". Ветрилата му еж и ще бжде сжщо такъвъ цобъръ и хуманенъ какъвтое
капитана на „Соколъ": този благороденъ човъкъ
опнати чакъ до върховете на всички стожери.
Не много голъмъ, съ изящни линии, хубавеца- никога не е ударил ь морякъ, и е забранилъ на своя
корабъ съ сто и седемдесеть моряци, четиринадесеть корабь ж е а о к и т ъ изказания, мекаръ че Т Б не еж
офицери, лъкарь и иероманахъ, вьрви съ благодатния отмънени... Превъзходенъ е тоя Василий Феодоровъченъ пасатъ на югъ съ седемь-осемь мили въ вичъ... Съ такъвъ капитанъ се плава чудесно...
„Чудесно... Превъзходенъ човъкъ... Чудесно!"
часъ; леко и свободно, съ тихъ шумъ той пори
водата, която се разсипва на елмазенъ прахъ предъ — повтаря на ума си мичмана, го овъ веднага съ
носа му. Широка сребриста лента съ фосфоренъ каквото и да е, да докаже своята преданость къмъ
блтзсъкъ се простира задъ кърмата, очертава се капитана, когото действително обичаха всички моряци.
сръдъ черната площь на океана и изчезва въ дале
„Може ли обаче да бжде и той като Василий
чината.
Феодоровичъ?"
*
И мичмана анализираше себе си: характере,
А каква чудна тропична нощь въ тия величави
океянски простори; милиарди звезди и звездички, недостатъцитъ и слабоститтз си. Яхъ, колко лошо,
ту ярко, ту замислено и тъмно мигатъ отъ височи дребнаво и егоистично има въ него! Той непременно
ната на тъмния кадифянъ куполъ !
тртзбва да се промтзни, да чете по-вече, да стане
Следъ дневната жега едва разхлаждавана само по-добъръ, по-уменъ и по-снизходителенъ въ сжжотъ пасатния вътъръ, следъ ослепително горящото денията си за другитъ хора. Отъ утре той ще за
слънце, увиснало като разтопено кълбо въ безоб почне да си води дневникъ и ще записва добро
лачната тюркоазна висина, сега леко и удебно се съвестно въ него всички свои помисли и дъла... Това
диша въ тия вълшебни тропични нОщи, които на- ще го приучи къмъ самовъзпитание.
стжпватъ безъ сдрачъ, веднага следъ залъзъ слънце
Спомняйки си пакъ за Леночка, младиятъ мич
и носятъ нежна прохлада. Съ пълни гърди гълташъ манъ доста самонадъянно реши въ тоя моментъ, че
освежаващия, наситенъ съ озонъ, морски въздухъ неговата любовь къмъ Леночка, безъ да се гледа
и съ цълото си сжщество чувствувашъ прелестьта на граченето на адмлрглшата (майката на Леночка)
на тая чудна нощь, добивашъ настроение — обзема ще издържи вевкакви изпитания и че, като се върне
те неописуемъ възторгъ.
следъ тригодишно плаване, разбира се лейтенантъ,
Като гледа човтзкъ тоя таинственно дръмящъ той веднага ще литне къмъ нея въул. „Мухова" 15 и
океанъ, това блъстяще отъ брилянти небе и като непремънно ще се ожени за Леночка, макаръ, „она
се прислуша къмъ тихото бумтене на .вълниттз, той зи" и да е противъ.
забравя всекидневното еднообразие. Мислите стаА адмирала?... Но кой въ кжщи не знае, дори и орватъ по възвишени, емтзли и безгранични, като окен- динареца Егорко, че адмирала е ехо на адмиралшата...
ската ширь и отнасятъ нъкжде далечъ-далечъ...
Какво пъкъ! Ттз ще се втзнчеятъ и безъ съгласието
До сръдъ нощь остава само половинъ часъ. на родителитъ. Зестрата... Каквото Богъ даде. Той
Сега всички на нашето плаващо островче, откжс- и самъ ще спести нтзкоя хиляда. За първо обзавеж
нато отъ родината, спятъ далечъ отъ близки, отъ дане Леночка не ще претендира за обстановката—
мили.., и спятъ горе на палубата, защото долу • е нали тъ еж чели ззедно хубави книжки.
душно и горещо.
Така мечтаейки въ тая възхитителна тропи
Не спи само стражниятъ офицеръ, младиятъ ческа нощь въ 1865 година, подъ 10° сев. ширина
мичманъ Лучицкий. Цълъ въ бтзло, той крачи на- и подъ 20° западна дължина, можеше ли младия
предъ-назадъ, по мостика, унася се, мечтае; и само мичманъ, дори и за минута, да се усъмни, че не
отъ време на време се откжева отъ мечтитъ и въз ще се сбжднатъ неговиттв мечти? Можеше ли тоИ
поменанията си, за да огледа внимателно хоризонта да предполага, че по-после живота тъй жестоко
и отъ време на време да викне полугласно на ча ще измами и неговиттз най-скромни надежди?...
совия на носа: „Х-о-о-о-пъ . . . На носа . . . гледай
Като нареди своя личенъ животъ въ щастливъ
напредъ".
бракъ съ Леночка, мичмана си спомни, че е време
Въ тази три и половина часова нощна стража да се отдаде на действителностьта, и за това доб
мичманъ Лучицкий успъ- до насита да се намечтае росъвестно огледа съ бинокла хоризонта на лъво
и намисли. Той нъмаше много работа. Наситилъ се и на дтзсно,_ напредъ и назадъ, погледна на ком
вече на нощната красота, той крачи по мостика, или паса: дали кърмчията държи посоката и по-вече за
уморенъ отъ ходенето, се облъта на перилата и успокоение на съвестьта, отколкото по необходимисли и мечтае както може да мечтае само единъ мость, извика тихо съ хубавия си баритонъ.
здравъ, жизнерадостенъ, изпълненъ съ добри намъ— На носа! Гледай напредъ!
рения, младъ ЧОВБКЪ на двадесеть и две години, за
— Естъ! Гледаме — се обадиха веднага два
когото живота е още книга съ бътш страници, гласа отъ носа.
безъ съмнение — прелестни. О, за какво ли само не
Лучицкий се измори и отъ ходене и отъ меччисли той, презъ това дежурство отъ осемь часа! тане. — Не може, най-сетне, да мечтае безъ край,
Той мисли какъ хубаво и весело е на свъта, колко макаръ и за избраницата на сърдцето си, даже
омайна е тая нощь и колко е мжчно, че кра и въ чудната тропическа нощь, дори и мичмана.
сивата Леночка е въ Петербургъ и неможе заедно Къмъ края на дежурството, мечтателното настрое
:ъ него да се любува на такава прелестна нощь... ние се замЪни съ силно влтзчение къмъ леглото.
Какво ли прави тя, милата, мислъше той; колкото и Да се изттзгне и да заспи! А тоя последенъ поло
ца е хубаво сега, въ бждеще ще стане още по- винъ часъ преди см-Ьната ти се струва, че се про-
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дължава дяволски дълго (на всички дежурни нощно
време имъ се струва, наистина така).
Младиятъ мичманъсе протегна, сладко се про
зя, но си спомни, че е престъпление да заспи офицеръ на дежурство, и, за да прогони съня, започна на
ново да мисли за Леночка — мжчеше се да си
представи нейната грациозна и стройна фигура,
нейната привлекателна усмивка, откриваща редица
малки, като* че ли бисерни, зжби, мжчеше се да
си спомни нейния гласъ, нейния говоръ, но чудна
работа — всички тия мисли нъкакси се объркваха
съ други, и образа на Леночка съвсемъ неочаквано
се яви съ червеникави мустаци и рошави бакембарди въ видъ на котлетъ, твърде много напомняшъ, далечъ не прелестното лице на началника
на първата стража, лейтенантъ Максимъ Петровичъ Невзоровъ, който тртзбваше да постжпи
на стража отъ полунощь до четири часа сутриньта,
като смЪни Лучицкий. Ветрилата, като че ли изведнъжъ изчезнаха отъ ОЧИТЕ му и вместо океана,
той видъ- нъкакъвъ освътенъ салонъ, гдето пода
не мърда, а всички вървятъ безъ да си мърдатъ
краката, като че ли еж на колелца... И тукъ Мак
симъ Петровичъ, а съ него никаква дама и... мич
мана се събуди, задръмалъ правъ няколко минути..
Пфу! Дяволъ да го вземе! Добре, че никой не
видъ, какъ той, който се считаше за примъренъ
офицеръ, изведнъжъ е задрЪмалъ на стража.
А тая тиха, нежна нощь тъй навява сънь,
че не ти се иска да се отлъпишь отъ перилата
дето е тъй приятно да се облакатишъ и, като
нахлупишъ шапката на очи, да подръмешъ минут
ка... още една минутка. Ахъ, какъ ти се спи
въ тоя последенъ четвъртъ часъ преди смъната.
И какво не би далъ мичмана да може веднага
Да се съблъче и скочи въ леглото!... Ако се порови
въ съвестьта си — то вижъ, че той би билъ готовъ
въ тая критическа минута да се откаже и отъ
Леночка дори, ако му представятъ да избира: да
бодърствува съ Леночка или да спи.
Требва да се признае, че само самолюбивата жилка на моряка застави Лучицкий, да се от
тегли отъ тия съблазнителни перила, и той реши
Да закрачи по мостика, дано да се разсъни.
— Но и като върви клепките му тежатъ и
сами се затварятъ.
— Сигналисть!
— А... О... Естъ! бързо отговаря сжщо задрЪМалия сигналистъ.
м • — Иди, приятелю, вижъ, дали еж разбудили
лейтенантъ Невзоровъ?
Следъ една минута сигналиста се върна и каза:
— Съвсемъ не, Ваше благородие, не еж го
Събудили още.
— Защо?
—• Ординарецътъ му, Антошка, казва, че лей
тенантъ Невзоровъ е запов-вдалъ да го събудятъ
само петь минути преди см-вната, нито секунда
п
о-рано!
•Лучицкий започна преждевременно да се сърди,
като мислеше, че Невзоровъ, всякога точенъ, не
и е
* усп^е да се облЪче за петь минути и ще за
къснее да го смени на време. Закъсняване при
См
"Ьна на дежурство, макаръ и една-две минути,
се счита отъ моряците, почти престжпление, и
ь
°же упази, да закъсн-Ъешъ. Въ краенъ случай,
ак
о Н-БКОЙ мисли, че ще закъснее, особенно за
вечерно дежурство — трЪбва да предупреди.
«Това е свинство отъ страна на Невзоровъ!
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Въобразява си, че като е старъ лейтенантъ, азъ
ще премълча. Дяволъ да го вземе! Но само да закъснъе, макаръ и една минута, азъ ще го науча!"
Тъй мислеше младия мичманъ и, забравилъ
за тържеовеното си обещание да бжде снизходителенъ въ сжжденията си за хората, почувствува
внезапно умраза къмъ Невзоровъ и за това че
той е „зжбовадникъ" — бие моряците, безъ да
обръща внимание на молбата на капитана, де не
бие и ругае като „корабникъ" и за това, че Нев
зоровъ има назадничави възгледи и за това, че
той е циникъ, но, най-важното, за това, че той
може да закъснъе.
Лучицкий приближава до осветения отъ вжтре
компасъ и поглежда на часовника си. Неговата
сребърна луковица показва, че до полунощь оставатъ още десеть минути. Ужасно много!
И, като не се доверява на своя часовникъ,
макаръ че вчера го е сверявалъ съ хронометъра,
той изпраща сигналиста въ каютъ-компанията да
провери,колко показва часовника тамъ.
— Безъ осемь, Ваше благородие!—докладва
върналия се сигналистъ.
— Така, кажи на ординареца да събуди
лейтенантъ Невзоровъ!, заповеда следъ известно
колебание мичмана, на когото сега всъка минута
се струваше вечность.
Сигналиста, привикналъ на тия разкарвания
на господа офицеритв въ края на дежурството, се
спустна долу въ каютъ-компанията, слабо осветена
отъ едва-едва полюляващата се ламба, окачена
надъ голтзмата маса, видъ ординареца Антошка
въ столовата, да следи минутите на големия часов
никъ, закаченъ надъ завинтеното въ пода пианино.
— Антошка, шепнейки, се обърна сигналиста,
стражевия ти заповеда да събудишъ господина.
Сънливия, много русъ младъ ординарецъ съ
голъми добри изпъкнали очи, се обърна и сжщо
тъй тихо проговори:
— Събуди го, братко, ти самъ, ако искошъ
дати натрие мутрата. Азъ неща; Сякашъ не знаешъ
какъвъ е сърдитъ следъ сънь!... Ако малко преди
петь минути го събудишъ, непременно ще те начеше... А на мичмана, май не му се търпи, а? —
прибави усмихвайки се, Антошка.
— Май не му се търпи... Гони... Отдавна е
повисилъ носъ.. Тая нощь е сънлива.
Часовата стрелка се премести, показвайки
дванадесеть безъ петь, и Антошка бързо стжпвайки съ босите си крака по мушамата, влезе въ
съвсемъ отворената каюта на Невзорова отъ гдето
се раздаваше високо хъркане и започна да буди
лейтенанта, а сигналиста се върна горе и доложи:
— Събуди го, Ваше благородие.
— Стана ли?
— Навърно стана.
Най-сетне отъ носа се раздаватъ осемь отме
рени удара отъ звънеца радостно отзоваващи се
въ ушите на младия мичманъ и съ последния
ударъ на мостика се показва низката набита фи
гура на лейтенантъ Невзоровъ въ бълъ разкопчанъ кителъ, облъченъ върху нощната риза, съ
откритъ вратъ, съ пантофи на босъ кракъ, въ
широки панталони и шапка почти на тила.
— Е, какво, Василий Василичъ, много ли Ви
се спи? — добродушно попита Невзоровъ, про
зявайки се...
И въ Лучицкий веднага изчезна злобата къмъ
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Невзорова, който въпреки своитъ стари възгледи
и мръсната си привичка да бие, бъше все пакъ
и милъ другарь и отлично разбираше моряшката
си работа.
— Отчаяно, Максимъ Петровичъ, — отговори
младия мичманъ. — Въ началото на дежурството
както и да е, но...
— Мечтали сте, навярно, за нъкоя дамичка
отъ Кронщатъ? -- прекжсна го Невзоровъ и се
засмъ съ циниченъ смЪхъ и продължи. — Ето ще
пристигнемъ въ Рио-де-Жанейро.. Тамъ да Ви
кажа, вие ще се влюбите скоро въ нъкоя бразилска
дамичка и ще забравите вашата изгора, ако има
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такава... И навърно има, а?... Но горещо е да се
спи въ каютата... Отъ утре ще започна да спя
горе... По-прохладно е!...
— г\ какви очарователни нощи... погледнете
Максимъ Петровичъ-, какво небе!
— Но — по дявола небесата!... Вие само за
ГБХЪ мислите и отъ тъхъ се възхищавате... Хайде,
сдавайте дежурството и идете да спите...
Мичманътъ каза какъвъ курсъ и ходъима,
какъ еж платната, стисна ржката на Невзороваи
отиде въ офицерското помещение, съблече се, ско
чи въ овисналата люлка и веднага заспа.
Преведе: Р. Панчева.
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Джозефъ Конрад€./
о
го

ПОТЖВЯНЕТО НА „ТРЕМОЛИНО".
(Повесть).
(Продължение отъ кн. 1).
даше, че липсва. Червоновцитъ, ако и не красиви
На всЪки случай: той бъ превъзходенъ, както мжже, бъха здрави и яки въ ГБЛО И кръвь. Този
бъ обявила Донна Рита. Единственото незадово извънредно слабъ и бледенъ младежъ обаче из
лително нещо, дори и необяснимо, у нашия До глеждаше, че нъма въ себе си кръвь пО-вече отъ
миникъ, бъ неговиятъ племянникъ Чезаре. Смуща единъ охлювъ.
ваше ни когато виждахме въ очитъ на тоя човъкъ,
„Нъкоя проклета вещица тръбва да е от
издигнатъ надъ всъки страхъ и колебания, израза
краднала
детето на брата ми отъ люлката и на
на неутешимъ срамъ. При това той бъ безостанегово место да е поставила тоя изтърсакъ на нт.тъчно непоколебимъ.
кой изгладнълъ дяволъ", казваше Доминикъ. „По
„Никога не бихъ посмЪлъ да го доведа на гледнете го! Но погледнете го само!"
палубата на вашата балансела", извиняваше ми
Да се погледне Чезаре не б ъ удоволствие.
се той веднъжъ, „но какво бихъ могълъ да сто
ря? Майка му умръ, а моятъ братъ се счупи нъ- Неговата пергаментна кожа, която блътдъше смъртно-бледа презъ тънкитъ снопчета на мръсно-кафякжде".
вата му коса върху черепа, изглеждаше като за
По тоя начинъ узнахъ,че нашиятъ Доминикъ лепена непосредствено върху тежките кокали.
има братъ. Това счупване нъкжде не означаваше Безъ да е билъ обезобразенъ по какъвто и да е
нищо друго освенъ, че нъкой е изпълнилъ успеш начинъ, той, както го видъхъ за пръвъ пжть или
но възложеното му отъ наследената вендета пре ми б е представенъ, твърде много се приближава
следване. Разпрата, която отъ поколение на по ше до понятието, което се означава съ думата
коление се е разискряла между редоветъ на Чер- „чудовище". Че това въздействие и впечатление
вони и Брунасчи, бъ толкова стара, че тя изглеж произхожда отъ нравственитъ му качества, за менъ
даше окончателно да е изтлъла. Една вечерь Пи- б е вънъ отъ всъкакво съмнение. Едно съвсемъ
етро Брунасчи, седълъ следъ единъ дълъгъ рабо- безнадеждно и разнебитено сжщество се криеше
тенъ день подъ своето маслинено дърво на столъ, тукъ въ това тъло, което въ съставните си части
опр-внъ до стената на кжщата му, съ едно гърне по-отделно нъмаше нищо отблъскващо. ЧовЪкъ
супа на колънетъ и кжече хлъбъ въ ржка. Бра- получаваше впечатлението, че би билъ ледено-сту
тътъ на Доминикъ миналъ отъ тамъ съ пушка на денъ като змия. Най-лекиятъ укоръ, най-мекиятъ
рамо и изведнъжъ се почувствувалъ обиденъ отъ и справедлйвъ упръкъ се натъкваха у него на котая гледка на спокойно доволство, която била оче варенъ погледъ, на едно зло трепване на тънка
видно натъкмена да събуди чувствата на умразата та горня устна и на едно пълно съ умраза ръии отмъщението. Той и Пиетро никога не еж има жене, къмъ които той обикновенно прибавяше за
ли некакъвъ личенъ споръ; но, както обясняваше плашителното тракане на скърцащитъ. си зжби.
Доминикъ, всички мъртви викали върху му. Той За да го пердаши чичо му по нъкога се дължеше
казалъ задъ една каменна стена: „О, Пиетро! Вни именно по-вече на тия отровопръскащи прояви, отъ
мавай, вижъ какво ще стане". И докато другйятъ колкото на неговитъ безсрамия, леность и прикрибезъ да подозира нищо, погледналъ къмъ него, тость. Но никой не тръбва да мисли, че всичко
той се приц-влилъ въ челото му и изпълнилъ ста
рата вендетна смЪтка така чисто, че споредъ до- това вземаше формата на сурова нападка. Виж
0
миниковитъ думи, убитиятъ все още стоялъ съ су дахме какъ жилестата р ъ к а на Доминика, съ Д"
бре измерено движение.широко простръна, даопи''
пеното гърне и съ кжечето хлъбъ въ ржка.
ва единъ полукржгъ съ точностьта на везна, един1
Затова именно — тъй като въ Корейка мъртви замахъ съ тяжесть и какъ Чезаре пада изведнъж1
т е не ти даватъ никога покой — братътъ на До като кегелна топка — това б ъ толкова забавно за
миника е трвбвало да отиде въ храститЪ т. е. да гледане. При все това, веднъжъ падналъ, той &
се крие въ дивитъ планински усой за да спаси ос обръщаше бърже и скърцаше съ зжби въ без
татъка отъ живота си отъ стражарите; и Доми силна ярость — което не бъ- дотамъ приятно $
никъ взелъ подъ опека своя племянникъ, съ за гледане, и което се случваше твърде често, то"
дължението да направи отъ него човъкъ.
изчезваше изведнъжъ — н-Ьщо което забелязвах^
По-безнадеждно предприятие не би могло да съ уплаха. Това е чистата истина. Подъ нъкоиот*
Се измисли. Дори и суровиятъ материялъ изглеж- тия величествени удари Чезаре можеше да се све
СГ!

ж
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ва и прегъва и после да изчечва. Той изчезваше
презъ глава въ отворени входници, разтворени
прозорци, задъ изправени бжчви или варели,споредъ мъстото, отгдето получаваше донеса на мощ
ната ржка на чича си.
Единъ пжть — тоза бъ- въ старото пристанище,
току що предъ отплуването на Тремолино, той из
чезна отъ палубата за мое безгранично очудване.
Доминикъ и азъ имахме да уговоримъ наедно нъщо по служба, а Чезаре се промъкналъ и пропълзялъ до на'.ъ за да подслушва, защото покрай
другитъ свои предимства, той бе и единъ съвършенъ подслушвачъ и шпионъ. Когато дочухъ шу
моленето отъ неговото присжтствие, обхвана ме
страшно възмущение; Доминикъ обаче спокойно
пристжпи къмъ стената, подаде се навънъ и до
чака докато се показа малката глава на племянника му.
— „Охо, Чезаре, извика той презрително на
ококореното изчадие: Вземи тамъ вжжето, Мърша!"
После дойде при менъ обратно за да продължи
прекжснатия разговоръ. „Какво става съ Чезаре?",
попитахъ загриженъ.
„Каналия! Оставете го да виси тамъ!", беше
отговорътъ му. И той заговори спокойно за слу
жебната работа, докато азъ напразно опитвахъ да
пропъдя отъ съзнанието си образа на Чезаре, кой
то стоеше потопенъ тамъ до стената на кораба
въ водата на старото пристанище, едно мжтило
отъ въковни корабни остатъци. Мжчихъ се да про
пъдя образа, защото самата мисъль за оная тиня
ми причиняваше едно отвращение. Въ тоя мигъ,
обаче, Доминикъ повика единъ свободенъ лодкарь
и му заповяда да гребе къмъ мъстото и да из
мъкне племянника; следъ малко Чезаре се появи
отъ кея къмъ палубата, идящъ люлейки се и из
цеждайки мръсната вода, съ остатъци отъ гнила
плъва по косата и съ единъ кжсъ мръсна портокалева кора на рамото. Зжбитъ му тракаха; жъл
тите му очи мигаха къмъ насъ зловещо, докато,
той още вървеше на предъ. Счетохъ за длъжность
Да се намъся.
„Защо постоянно го биешъ?", попитахъ. Въ
сжщность бихъ билъ убеденъ, че б е съвсемъ без
предметно —едно напусто губене на мускулната сила.
„Тръбва да опитамъ да направя отъ него човекъ", отвърна Доминикъ безнадеждно.
Азъ не споменахъ за нужното възражение,
че по тоя начинъ той се излагаше на опастностьта,
споредъ думитъ на безсмъртния г-нъ Манталини,
Да направи отъ него единъ проклето мокъръ,
лошъ трупъ.
„Иска да стане шльосеръ", избухна Червони. ^
•Да се научи да троши ключове, да, това допу- ч,
Щамъ, но не и друго", прибави той съ дълбока ,'
горчевина.
„Защо да не стане шльосеръ?", възразихъ азъ.
„Кой щ е вземе да го учи?", извика той. „КжДе бихъ могълъ да го оставя?'', попита той и по
нижи гласа. Тогава за пръвъ пжть забелязахъ у
него истинско отчаяние. „Той краде, Богъ да ми
е свид-Ътель, разбирате ли? Света богородице!
В+фвамъ, че би билъ въ състояние да налъе от
рова въ Вашето и мое ядене, змия н'една!"
Той повдигна глава, а сжщевременно и двата
си свити пестника, къмъ небето. При все това Чезоре не тури отрова въ яденето ни. Сигурно не
може да се каже, но допущамъ, че той пристжпи
къмъ действие по другъ начинъ.
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Да внимаваме особенно презъ това плаване,
чийто подробности е безпредметно да бждагь раз
казани, имахме различни основания. Ний дойдохме
отъ къмъ гагъ, за да довършимъ докрай важната
и действително опасна часть на уговорения планъ
и счетохме за нуждно поради известни окончател
ни известия да надзърнемъ м къмъ Барцелопа.
Може би това звучи, като да сме вп.киали гла
вата си въ пастьта на лъва, въ сжщность, е ба1.е,
не бе съвсемъ така. Имахме единъ или дв<;па ви
сокопоставени и влиятелни приятели и м н с ю лруги отъ по-второстепенно значение, но есички нео
ценими, защото купуваха съ добра пара, съ зконкъ.
За насъ нямаше опасность да бждемь отегчени
съ нещо; важнитъ новини въ действителност ь по
лучавахме безъ закъснение чрезъ единъ митни
чески чиновникъ, който съ очевидно усърдие илваше на кораба и пъхаше една желъзна пръчка
въ купчината отъ портокали, които образуваха ви
димата часть на нашия товаръ въ усойника.
Забравихъ да спомена, че официялно „Тремо
лино" минаваше катокорабъ за превозъ и търго
вия съ плодове и корковъ джбъ. Ревнсстниятъ чи
новникъ требваше да вржчва въ ржцетъ на До
миника една твърде полезна книжчица, когато се
качваше на кораба; и нъколко часа по-късно, щомъ
като се освободеше отъ служба, връщаше се жаденъ за пития и възнаграждение. Естествено, полу
чаваше и двете. До като допиваше въ малката
стаичка своя ликьоръ, Доминикъ го отрупваше съ
въпроси за постовете на митническитъ стражари.
Противоконтрабандниятъ ударъ по вода бе наис
тина единствениятъ възможенъ насоченъ срещу
насъ, съ който требваше да се справяме.и за на
шия успехъ, както и за сигурностьта, б е отъ сжществено значение да знаемъ точно местонахож
дението на стражниятъ корабъ, да долавяме него
вата близость всеки мигъ. Новините и сведенията
не можаха да бждатъ по-благоприятни.
Чиновникътъ обозначи едно малко мъстенце
на брега, на около двадесетина мили отдалечено
отъ насъ, гдето кораба билъ закотвенъ, неготовъ
за отплуване, съ свити ввтрила; при това напртзчницитъ се намирали сега подъ багрило, а наклонНИЦИГБ били стъргани за ново багрило. Следъ то
ва той си замина съ изказване на обикновенните
любезности ухиленъ, кимващъ ни удобрително.
Останахъ въ помещението цълия день мълчаливъ въ напрегнато състояние. Предстоеше ни
плаване отъ неизмерима важность.
.Бихме могли да отплуваме веднага, но Че
заре още следъ закуската се е отлжчиль", извес
ти ми Доминикъ съ своя бавенъ, ядовитъ начинъ
на говоръ.
Кжде би могло да отиде това момче и какви
бъха целите му, ний не можахме да си обяснимъ.
Обичайната догадка за отлжчката на кой да е морякъ не подхождаше за Чезаре. Той б е твърде
непригоденъ за любовь, приятелство, картоиграчество, дори и за нъкоя случайна среща съ ни
кого. Само два пжти се б е случило причината на
отежтетвието му да бжде една отъ тия изброени.
Доминикъ слезе на сушата, за да попадне на
следите му, обаче следъ два часа се върна об
ратно, твърде ядосанъ, нъщо което азъ можахъ
да доловя по това, че невидимата усмивка подъ
мустацитъ се б е усилила.
Питахме се, какво би могло да се случи на

Страница 20.

Морски Сговоръ

оня синковецъ и направихме щателенъ прегледъ
на вещите си. Нищо не бъ откраднато.
„Скоро ще се върне", казахъ за успокоение.
Десеть минути по-късно нъкой ОТЪ палубата
извика къмъ насъ:
„Виждамъ го, иде насамъ".
Чезаре носеше само риза и панталони. Курт
ката си бъ продалъ, очевидно за безценица.
„Ти, мерзавецъ", бъ всичко онова което из
рече Доминикъ, съ ужасно спокоенъ гласъ. Той
потискаше яростьта си. „Кжде бъ, скитнико?",—
попита заплашително. Не б е възможно да се на
кара Чезаре да отговори на тоя въпросъ. Вижда
ше се, че не си струваше и да лжже. Той ни из
гледа, сви устни, скръцна съ зжби и отскочи току
подъ разперената ржка на Доминика. Естествено
той падна като прострелянъ. Тоя пжть обаче забелязахъ че, докато се гърчеше, лежа повече от
колкото другъ пжть прострянъ на ржце и крака
върху пода, показва своитъ големи зжби и разискри въ жълтите си кржгли очи единъ новъ видъ
умраза къмъ чича си. Обикновенното отноше
ние въ тоя моментъ изглеждаше да е засилено съ
единъ новъ тласъкъ отъ коварство и любопитство.
Азъ бъхъ озадаченъ. Ако той би могълъ да влъе
отрова въ нашето ядене, помислихъ си, сжщо та
ка би ни гледалъ, когато седимъ на масата. Но,
разбира се, не повървахъ, че би могълъ нъкога да ,
ни отрови. Той яд^ше отъ сжщитъ ястия. Освенъ
това, не разполагаше съ отрова и азъ не можехъ
да си въобразя нито едно човешко сжщество,
което би могло да бжде заслепено отъ жажда за
пари до толкова, че да продаде на такъвъ отвратителенъ човъкъ отрова.
V.
Въ здрача тихо се плъзнахме въ морето и
цълата нощь плаването вървъ добре. Попжтникътъ б е равенъ; започна да духа отъ къмъ югъ_
Вътърътъ б е благоприятенъ за нашия курсъ. Панъкога Доминикъ плескаше равномерно и бавно
съ ржце, съ което удобряваше хода на „Тремолино". Баланселата бръмчеше, потреперваше въ
вътренния напоръ и танцуваше леко подъ кра
ката ни.
При зазоряване обърнахъ вниманието на До
миника върху единъ корабъ подъ различни в е 
трила, които опънати отъ наближаващата буря се
виждаха ясно. Тия вътрила, надути изцъло, сто
риха ни се като една грамадна колона, която бъизправена неподвижна точно задъ нашата струя,
„Вижъ само момчето тамъ, казахъ на Доми
ника, изглежда че има нъкаква бърза работа.
Падроне не каза нищо, но се зави по-плътно
въ черната си пелерина и се изправи, за да наблюдава. Лицето му, изгорено отъ вътъра и обгра
дено отъ гуглата имаше израза на съзнанието за
собствената му мощь и предизвикателна сила; дълбоколежащитъ очи блъстъха твърдо, отправени въ
далечината, безъ никакво потреперване, подобно
на острите, безмилостни ярки очи на морскитъптици.
'
„
„Който върви бавно, отива далечъ" помисли
той, издавайки мисъльта си съ единъ подигравателенъ погледъ презъ лъжестената и съ оттенъкъна шеговитость върху нашето собствено, чудо
вищно пжтуване.
„Тремолино" плуваше по най-хубавия си пжть
и изглеждаше че едва докосваше МОЩНИТЕ пен
ливи вълни, презъ които се хлъзгаше напредъ.
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Клъкнахъ отново за да се защитя з а д ъ вътрилото.
Следъ като седя повече отъ половйнъ часъ неподвиженъ, вдаденъ въ напрегнато съ затаенъ дъхъ
наблюдение, Доминикъ се спусна при менъ на пода.
Изподъ калугерската гугла очитъ му горъха въ
единъ дивъ огънь, който ме изненада. Той не ка-*
за нищо друго освенъ:
|у§Ф$ я Мисля, че е дошелъ тукъ за да измие но
вата боя отъ напръчницитъ си 1).
„Какво? извикахъ азъ и се изправихъ на колъне. „Да не е стражевиятъ корабъ?"—„Брътопазительтъ?".
Неотменното отражение на усмивката подъ
Доминиковитъ моряшки мустаци започна да се за
силва — д а се разкрива една действителна усмив
ка, ядовита, видна ясно чрезъ мокритъ, размекнати косми. Сждейки по тоя признакъ, тръбваше да
се заключи, че той е страшно разяренъ. Но азъ забелязахъ, че той бъше и смутенъ и това откритие
ме засътна белъзнено. Доминикъ смутенъ! Дълго
време азъ, облътнатъ до вътрилото, наблюдавахъ
презъ лъжестената сивата колона, която, излеко
олюлявайки се, изглеждаше че неотстжпно стои
з а д ъ нашата струя все на сжщото разстояние.
Въ това време Доминикъ, ц ъ л ъ обвитъ въ
черно, седеше на пода съ кръстосани крака, обърнатъ съ гръбъ къмъ вътъра и напомняше много
на арабски главатарь, л е ж а щ ъ въ пъсъка, завитъ
въ своя бурнусъ 2 ). Вътърътъ полюшваше равно
мерно малката връвь и плътния кичуръ отъ твър
д и я - в ъ р х ъ на гуглата. Най-после азъ напуснахъ
мъстото си, гдето бъхъ изложенъ на вътъра и
дъжда, и клъкнахъ до него. Бъхъ убеденъ, че вЪтроходътъ б ъ митническата едностожерка.Бъ едно
събитие, за което не можеше изведнъжъ да се за
говори. Но скоро следъ това единъ снопъ слън
чеви лжчи падна върху чуждия вътроходъ презъ
разкжсващитъ се две половини на облака и нашитъ хора го узнаха базъ нашитъ догадки. Отъ
този мигъ а з ъ "можахъ да схвана, че не се гледа
ха нито единъ други, нито обръщаха внимание на
нъщо друго освенъ единствено на стълбовидната
фигура на ветрохода. Забелязваше се вече него
вото клатене. За известно време в-ътрилата му
блъснаха ослъпително бъли и следъ това потъна
ха бавно въ едно завъртване, изчезнаха и отново
се опнаха изцъло, почти черни и приличаха на
стълбъ отъ свити въ кълбо облаци, изръзани на
фона на небосклона. Откато за пръвъ пжть забе
лязахме едностожерката, тя не се 6 Б приближила
къмъ насъ нито на метъръ.
„Никога не щ е достигне тя „Тремолино", ка
захъ азъ съ задоволство. Доминикъ не ме поглед
' на. Той разсъяно, но улучващо, схвана, че безвъг
рието е благоприятно за нашия преследвачъ. Той
бъ три пжти по-голъмъ отъ нашия корабъ. Не ни
оставаше нищо друго освенъ да запазимъ'разстоя
нието така до здрачъ, което лесно можеше да се
постигне и тогава да се обърнемъ навжтре въ мо
рето, за да обмислимъ създаденото положение. Но
мислитъ на Доминика изглеждаха потънали въ
мрака на неразгадана загадка и той изпадна въ
мълчание. Ний плавахме непрекжснато, маневри
райки ту въ лъво, ту въ дъсно. Носътъ Санъ Себастиянъ, близо предъ насъ изглеждаше презъ
дъждовната мрежа ту да изчезва, ту да се прибли') Изразъ въ смисъль: „че е дошелъ да ни гони •*
.преследва" (Бел. на п рев.).
*) Бедуинско намътало (Бел. на прев.).
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жава точно срещу насъ все по-ясно между дру
гите очертания на бръга.
Колкото за себе си, азъ все още не бъхъ
съвсемъ сигуренъ, че „полицаятъ" (както го на
ричаха съ страхопочитание нашите хора) действи
телно б е задъ насъ. Срещу подобно допускане го
вореха мореходни мжчнотии, които ме увлякоха
до прибързаното мнение, че едностожерката прос
то променя местото си съвсемъ непринудено. Сре
щу това Доминикъ поклати глава.
„Казвамъ Ви, тя е по ловъ", потвърди той
мрачно следъ единъ бързъ погледъ по посоката
на кораба.
Не се осъмнихъ нито за мигъ въ неговото
мнение. При все това съ всичкия жаръ на новака
и съ гордостьта на обучения ученикъ, по него вре
ме азъ б"вхъ единъ голъмъ мореходенъ казуистъ,
казахъ:
„Само едно не мога да разбера какъ е успълъ той да бжде тамъ именно гдето се намира
сега, тъкмо при такъвъ вЪтъръ. Ясно е най-вече,
че презъ нощьта той е можалъ да ни догони съ
цели дванадесеть мили и при все това не го е
направилъ. И при това сжществуватъ и други невъзможности . . .".
Доминикъ седеше неподвиженъ върху ска
мейката при горния заденъ навесъ, близо до скла
да на греблата, подобно на неодушевена черна
кеглова топка съ люлъящъ се пискюлъ на черния
върхъ на гуглата. Известно време той запази неподвижностьта на наблюдението и съзерцанието
си. Следъ това се наклони къмъ менъ съ своя кратъкъ см-вхъ и ми прошепна на ухото горчивия
плодъ на своите размишления. Всичко б е ясно за
него сега. Едностожерката б е тамъ, гдето я съз
ряхме за пръвъ пжть не поради това, че тя ни е
изпуснала, но поради това, че ний сме я отминали '
презъ нощьта, докато тя, вероятно извъргвна, е •
лежала точно на нашия курсъ, по нашата диря.
„Разбирате ли сега?", мърмореше Доминикъ
съ суровъ снишенъ басъ. „Ето! Вий знаете вече,
че ний взехме добре осемь часа по-рано, откол
кото б е предвидено, иначе тя би имала време да
се^прехвърли отвъдъ другия бръгъ на носа и"—
той щракна току предъ лицето ми съ зжбитЬ си
като вълкъ — „и би ни уловила".
Сега вече всичко ми 6Ъ достатъчно ясно. Ония
тамъ на кораба имаха очи на лицето си и петь
сетива както тръбва. Ний сме ги отминали въ тъм
нината, докато тЪ спокойно еж се приближавали
къмъ своята засада, твърдо убедени, че ний сме
още далечъ назадъ. Когато обаче еж, забелязали
при разсъмване нашата балансела далечъ напредъ,
то еж надули ветрилата за да ни преследватъ.
Яко това, обаче, бЪ така, тогава...
Доминикъ улови ржката ми.
„Да, да! Едностожерката е излъзла по заповЪдь, по указание — разбирате ли ме... по указа
ние . . . Ний сме предадени, — предадени. Защо?
Какъ? За какво? Ний сме имъ заплащали на су
шата винаги така щедро... не, не! Главата ми ще
се пръсне!"
Той даваше видъ, че ще се задуши, разтво
ри пелерината на най-връхното копче, скочи съ
Разтворени уста, като че ли искаше да прогърми
н
ъкое проклятие, веднага обаче се овлад-Ь, сви поплътно пелерината около себе си и седна отново
На
пода както всЪкога.
„Да, требва да е д-Ьло на нЪкой подлецъ отъ
сушата", забелязахъ азъ.
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Той дръпна края на гуглата низко надъ че
лото и промърмори:
„Подлецъ... сигурно... ясно като бълъ день!"
Но при все това,-гБ не могатъ да ни уловятъ, то
ва се вижда, казахъ азъ.
„Не"... съгласи се той спокойно, „не могатъ".
Ний плавахме близко до носа за да убътнемъ
отъ нъкое възможно противно течение. На дру
гата страна, вследствие, близостьта на сушата за
моментъ вътърътъ така стихна, че дветъ големи
ветрила на „Тремолино" увиснаха на стожерите,
всръдъ шумния прибой на вълнитъ о негостопри
емния бр%гъ. Когато, обаче, отново напъващиятъ
гожнякъ пакъ наду ветрилата, ний видехме за голъмо наше изумление, какъ новото голъмо платно,
за което мислъхме, че по-скоро ще натисне кора
ба въ водата, отколкото да се разхлаби, се из
хлузи изъ ржбовете. Ний смъкнахме напречника
и го скрихме, но нямаше вече никакво ветрило—
останали бЪха една купчина размокрени дрипи,
които се разпилъха по пода и беха излишни за
кораба. Доминикъ заповъда да се хвърлятъ въ
водата.
„Бихъ хвърлилъ и напречника, каза той,
ако не би костувало толкова трудъ. Не обръщай
те внимание на това, продължи той и понижи гла
са. Требва да Ви кажа, обаче, нЪщо ужасно: Чу
вайте! Установихъ, че шевовете на ветрилото б%ха разръзани, разбирате ли? Съ ножъ разръзани
на нъколко м^ста. И при все това издържаха
презъ всичкото време. Не беха срЪзани доста
тъчно дълбоко. Плющенето довърши работата.
Какво да се прави? Виждате ли! Тука г на самия корабъ, има предателство. Самиятъ рогатъ сатана е
тукъ. Задъ нашиятъ гръбъ дебне предателството.
Не се обръщайте господине!"
Ний се огледахме. „Какво требва да правимъ?",попитахъ смутенъ.
„Нищо. Ще мълчимъ. Бждете мжжъ, Гос
подине!" •
„Друго?", попитахъ.
За да покажа, че мога да бжда мжжъ, решихъ да не издамъ никакъвъ звукъ, докато и До
миникъ имаше достатъчно сила да държи устните
си слепени. При известни положения нищо друго
не подхожда по-вече, отколкото мълчанието. Между
това въпросътъ за предателството обви съзнанието
ми, мислитЪ и чувствата ми, съ една безнадеждна
сънливость. Въ продължение на часъ, или нъщо
по-вече, ний.наблюдавахме добре, какъ нашиятъ
преследвачъ все по-близо и по-близо изкачаше изъ
вълните, които по-нъкога го закриваха цълъ. Яко
не го виждахме пъкъ, то усъщахме приежтетвието
му като ножъ опрънъ до гърлото. Той ни догон
ваше страшно, „Тремолино" се хлъзгаше, тласканъ
отъ единъ твърдъ южнякъ и въ все по-спокойна
вода, само съ едно вътрило, ползувайки се съ
известна с в о б о д а на действие. Измина още
полозинъ часъ. По-вече не можахъ да понасямъ.
„Сега вече ще хванатъ бедното ни корабче", смутоливЪхъ азъ изведнъжъ, почти съ сълзи.
Доминикъ се вълнуваше дотолкова, доколкото
може да се трогне н-нкоя дървена статуя. Чувство
на угнетитепна безпомощность облада душата ми,
Ц-БЛИЯ менъ, неопитенъ и нестрадалъ. Образите
на моите спжтници се нижеха предъ очите ми.
МИСЛ-БХЪ си: сега навърно цялата роялистическа
партия е събрана въ Моите Карло. Тъ ми се явя
ваха въ ръзки очертания и много малки, съ кра
сиви гласове и жгловати движения, като шествие
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на вдървени марионетки въ кукленъ театъръ. Азъ мрака сънката на нъкой старъ нещастенъ, никога
се сепнаХъ. Какво бъше това? Едно тайнствено, не намиращъ покой, удавникъ. „Зная една скала')
Смислено шепнене се чу изъ подъ неподвижната пошепна увърениятъ Гласъ на гуглата; „Нб^внЙ»
черна гугла до менъ.
мание! То требва да се извърши преди хората
ни да разбератъ, какви еж планеветъ ни. Кому
й Тръб>а да загине".
Чухъ ясно.
бихме могли да се довъримъ сега? Едно ръзване
ь Какво казвашъ, Домйникъ*', йопитахъ и разна връзките ще смъкне стожерното ветрило и
движихъ само устнигЬ.
ще погуби свободата ни въ двадесетина минути.
И шептящйятъ гласъ изъ подъ гуглата пов Дори и най-добрите ни хора се плашатъ отъ уда
тори тайнствено.
вяне. Наистина спасителната ни лодка е още
.„Требва да се унищожи".
здрава, но въ такива случаи малко може да се
Сърдцето ми заби силно.
разчита на спасение по такъвъ начинъ"
„Добре", извикахъ азъ. „Но какъ?"
ГлйеЪтъ Пресекна: Отъ Барцелбна бех-ме от*
„Обичате ли го?"
плували
сЪ наШата спасителна лодка, влачейки я,
„Да."
.
прикрепена
отзадъ; следъ това б е станало опасно
„Въ Такъвъ Случаи требва дй имате й сърдце за
да
я
държимъ
така и решихме да я спуснемъ на
такава работа. Сами требва да държите кърмивжже,
на
благоволението
на вълнит^. Често мис-НотО', а йзь ще '«§ погрижа щото той веднага да
слъхме, че тя ще да е съвсемъ разбита, обаче все
Потъне, б^тз Ьстатки надъ водата".
„Можешъли го направи?", промърморихъ азъ я виждахме на гребена на вълнитъ, подскачаща,
както и по-рано:
като омагьосанъ отъ черната гугла, която спокойно читава, недокосната
йРазбйрамъ"1, каза.ЧЪ тихо. „Добре, Доминикъ.
се е обърнала къмъ кърмовия опоръ, като въ н%*
какъвъ разговоръ съ старото море на Магьосни Кога?"
„Още не. Нека се приближимь още по-близко
ците, на търговцитв на роби, н$ изгнанницитъ и
войните, на морето на легендигв и страхотиите, до сушата", отговори гласътъ подъ гуглата съ
изъ дълбочините на което мореплавателите Ш шепотъ, като че отъ некой духъ.
Далечното ййй1Йб чуваха често да стене презъ
(Следва въ к н . Ни 3.)

И З Ъ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТЙТНЛ]БЪЛГЯРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ ЧСм | Г О В* О
РЪ
^Ж
На поздравителната телеграма до Негово Ве ракОвЪ, окр. упраЬитель; Д-ръ Хгнчеве, л+карь; Сд.
личество Царя отъ страна на организацията По слу
чай новата 1933 година се получи следния отговоръ: Абанозовъ, директоръ Търг. гимназия.
М е с е м в р и я : председатель: Илия Шентевъ, учи
„Пгтъръ Стояновъ — Председатель Българския тель; секретарь: лейтенантъ Т. Филковъ; касиеръНароденъ Морски Сговоръ — Варна.
домаКинъ; С» Донсузовъ; членове: Ат; Стревъ и Ив,
Царицата и азъ благодаримъ Взмъ и на чле
Тодоровъ.
новете на съюза за хубавитъ родолюбиви благопо— б т Ь 1 Ш . до 4.ХНЛ§32г,главниятъ с61срвжеления. Честита и щастлива на Всички Ви нова
Тарь на брганизаЦията преДпрйе обиколка въ Южна
та година. Царьтъ"
— На 17.ХН.1932 г. клонътъ ни въ е. Бела да България съ цель да.посети клоноветъ й Да проу
де вечеринка, съ която откри зимния сезонъ. Ре- чи условията за възобновяване на нъкой стари кло
зулга итъ отъ вечеринката еж били много насърд- нове или образуване на нови такива; Клоноветъ въ:
Месемврия, Стара Загора и Назанлъкъ се затвър
чигелни.
дяватъ. Всички клонове еж въ подготовка за Пред
— Варненския клонъ организира четенето на
сказ:и въ връзка съ морето както следва. На 11.XII. стоящата имъ дейность презъ сезона.
— С е к р е т а р я на организацията Г. Панчевъ
1932 г. сказка отъ г. В. П. Гочевъ, директоръ на
Тьрг. училище въ Варна на тема: „Образуване на отъ 20 до 25.Х1.1932 г. посети клона въ Русе и гр.
мог>егага и океачитъ, образуване на Черно море*. Свищовъ, кждето се тури начало на новъ клонъ на
Нт 18. д=чемвоий сказка отъ г. Д-ръ Паспалевъ, р. Дунавъ. Тамъ е челъ сказка на тема: „Значени
Л/О^чгооъ на Аквариума, председатель на Варнен- ето на Черно море и Дунава и нуждата отъ Б. Н,
счия клтчъ, нч тема: „Жи зота въ моретата въобще М. С " . Новиятъ ни клонъ има всички условия зедасе
и частно въ Ч^оно море".
развие въ дейна и авторитетна организеиия въ грал01
— Н и к у л д е н ь , патронниятъ празцникъ на съ^
— Вь заседанието на Г. У. Т. на 15.ХИ.1932
г. се утвьрциха управителните тъла на новообра юза на.моряцитъ\ бъше отпразнуванъ тържественно
въ Варна. На обеда, даденъ отъ съюза на моряци^
зуваните чи клонове както следва:
Стара Загора: председатель Д-ръ Н. Генчевъ, тъ Главниятъ секретарь на организацията поздрави
В. И.
:{чтъ; подпзецеедатель П. Сярсвъ, гимн. учитель; съюза отъ името на Б. Н. М. С.
П
о
п
р
а
в
к
а
.
Въ
брой
1
отъ
нашето
списание
> "5-оета-зь Крумъ Кънчевъ, гимн. учитель; касиеръ
3. Коззоозъ, бянковъ чиновникъ; домзкинъ и рж- „МОРСКИ Сговоръ" на стр. 11 надписитъ подъ кли
чопдиге-ь на водния спортъ Инженеръ Даракчиевъ; шетата еж поставени погръшно. Тъ трФбва да се
Съветници: Д-ръ Дудулова, учил. лъкарка и Ан. размънятъ помежду си — долниятъ надписъ се от
Козарозъ, зжболвкарь; контролна комисия: П. Ко- нася за горното клише, а гррниятъ надписъ — ?а
долното клище,
,
Отъ реданцията.
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Ч Е Р Н О М О Р Е ПРЕЗЪ ЗИМЯТЯ.
Болшинството отъ посетителитъ на нашия чер пристанище е замръзнало за сколо 15 дни, а при
номорски брътъ, които еж се радвали на лазурните Созополъ — около едннъ месецъ; презъ 1907 год.
тихи морски води презъ лътою, КОИТО еж се кжпали при Варна — за нъколко д>т; презъ 1929 — сжщо.
въ приятно хладната вода и излежавали голи по
цели часове на^ прегарящето морско слънце и вътъръ, мнозина казвамъ, не еж вид-вли и не знаятъ
каква е. картината на морето презъ мрачните сту
дени и ветровити зимни дни.
Водата зиме е често мжтна и почти непозрачна
и презъ по-вечете време има оловно сивиятъ цв-Ьтъ
на небето. Бурит-Ь еж чести, страшни и продължаватъ дни. Къмъ бръта се образуватъ високи и
дъли, дълги съ стотици метри непрекженати вълни;
те идатъ на непрестанни вериги, издигатъ високо
гребенитЪ си и падатъ тежко, тежко. И шумътъ
имъ е различенъ отъ този презъ лътото. Това е
поради низката температура, която променя физи
ческите качества на водата (гжетота, вжтрешно
триене и пр.) Но какви температури има черномор
ската вода презъ зимата? Системни данни имаме
само за крайбрежните води, но не и за тия въ открито
море. Въ следващата таблица еж дадени ср-Ьднигв
температури презъ зимните месеци на повръшните
води край руското и нашето (при Варна'! крайбрежие.
овъ

Д-ръ Г. В. Паспалевъ.
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Като най-студенъ месецъ за морето по цълото
крайбрежие се явява м. февруарий. Температурата
По отношение на живота въ морето презъ зи
на водата при Варна не може да се сравни съ ни
коя отъ измтфенигЪ въ изброените пунктове. Срав мата се наблюдаватъ редица особености. Преди
нително най-близко сме до температурата въ Тархан- всичко липсватъ, не се ловятъ,всички песажни ри
к
Утъ, но при насъ водата презъ м. ноемврий е по-топла, би, характерни за по-топлите пролетни и есенни
а
презъ м. февруарий и мартъ — по-студена. Това е води. Едни отъ тЪхъ (калканъ, карагьозъ, бррбунъ
защото ние имаме по горещо лЬто и по-студена зи- и др.) еж се отдалечили отъ плитките крайбрежни
м
а. Относно зимните температури на водата въ от и студени води въ дълбоките по топли води на от
крито море, по откжелечни данни събрани отъ руските критото море, други (зеленушкитв непр.) еж мине
експедиции знаемъ, че тя е по-висока отъ тази при ли въ зимно вцепеняване, скрити дт-лбоко между
скалите, а трети (пглемудъ, скомбрии, сгфридъ и
крайбо-Ьжието — обикновено + 5 до + 8°С.
др.) еж напуснали изобщо Черното кг ре и отишли
Зависимостьта между температурата на атмо
на зимуване въ топлите БОДИ на Мряморко усре.
сферата и тази на водата при Варна е и. разена въ
Въ крайбрежията еж само постоянните имъ ебтгСл
едващигБ криви: Отъ гЪхъ личи: 1. че средната
тели: попчетата, морската михалца (гал?), а отъ нреЗимна
температура на водата е чувствително по-виме на време се вестяватъ стала отъ к^фгли или
с
°ка отъ тази на въздуха и 2. че колебанията въ
иларии и кедринки, които сжшо не се боятъ отъ
те
мпературата на водата еж много по малки отъ
студа. — Въ крайбръжнитъ мъста зиме ргбпсг.гггИя
пои температурата на въздуха.
ме редица нови водогасли,изместили лъг иитъч А
Но освенъ тия обикновенни колебания въ тем- свободните води гъмжатъ отъ растителенъ г живо
"ературата на черноморската вода край нашите тински плакктонъ (едноклетни и многокгетни н;иРъгове отъ време на време се случватъ и чувстви- вотни и растения - - изходната храна на ЖИРОТЗ БЪ
епни^отклонения. Има години когато и презъ м.фев- морето), който сега е много по-Гогатъ, отколкото
Руарий температурата на водата е + 5 до + 6° С , презъ лвтото. Това е защото морските растения еж
Други — когато тя пада сжшо толкова подъ ну- нагодени да асимилиратъ добре при по-низка тем
" а т а и водата замръзва. Въ неотдавнашни времена пература и по-слаба, зимна светлина.
^ о т б е л я з а н и следните случаи отъ замръзване
крвд
'
...•.,-

к.1 раница 14.

Морски Сговоръ

РЛО!~С2КК1^

Год. X. Брой I

*-"1

тя^&тт
И З Ъ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Англия. Постройката на нови военни кораби спустнала на вода 33 нови подводника за действие
въ Англия отива съ усиленъ темпъ. Споредъ ан въ открито море.
глийски данни до м. августъ 1933 г. ще влъзътъ
— Приемателната комисия окончателно е прие
въ строя 14 нови кораби, а именно: кръстосвачътъ ла новит4 кораби за служба въ колониите—стра^ е а п ^ е г " , водачътъ на флотилия торпедоносци жевигв кораби „ВоидатуШе и „5ауогдпап-<Зе-Вга„Оипкап", 8 ескадрени торпедоносеца отъ типа 2/а". Първиятъ отъ г в х ъ е предназначенъ за Далеч
„Д", подводникътъ „ЗШгдеоп" и стражнитъ ко ния изтокъ, а вториятъ — за станционеръ въ Ин
раби „Ра1тоит.п", „МИгога"" и „Шез^оп-Зирег-Маге". дийския океанъ, кждето ще замени кораба „Яп1а— Възъ основа на ЛОНДОНСКОТО морско съг гез". Най-първо построения отъ този типъ кораби
лашение, Лнглия има право до 1936 година да да —Ошпопг о"С1гуШе—е вече на служба въ Далечния
де да се сторятъ кръстосвачи съ общо водоизмъст
„а"Еп1ге~..
ПА 1ПГ»_,
-.г
... - _ _ _ - , - — „^г.л-шч- Изтокъ,
г ц ш и ь , аа сжщо
сжщо така
така еднотипния
еднотипния имъ—
имъ—„сГЬтге
ване
24,100
тона,
ескадрени
торпедоносци—57,000
са$1еаих"—сега
е
вь
периода
на
пробнигв
изпитания
тона
тона.
тона и
и подводници—7,290
подводници—7.790 тона.
°Въ
- началото на м. октомврий" 1932 г. еж спуснати
— Подводникътъ „Н—33" на 15. септемврий въ Бордо още два еднотипни стражни кораба 1932 г.. въ района на Пордландъ, се е сблъскалъ „Ягтпга1 СЬагпег" и „ИдаиН-ае-аепоиШу". По този
съ миночистача „Оипс1а1к\ Сблъскането е станало начинъ отъ тази серия кораби е оста на лъ още невъ време на мъгла. Подводникътъ не е получилъ спуснатъ на вода само стражния корабъ „сПЬегсериозни повреждения.
V\\\е". Всичкитъ кораби отъ тази серия еж въ до
Ф р а н ц и я . Въ Брестъ е започната вече по статъчна степень универсални; Г Б могатъ да се изстройката на проектирания отъ по-рано линеенъ ползуватъ като конвойни кораби, като' минни закръстосвачъ „Оипкегяие". Елементите на този ли градители и като колониални станционери за поту
неенъ кръстосвачъ ще бждатъ следнигв: Водоиз- шаване възстанията въ колониите.
м-встване 25,000 тона: скорость 30 вжзела; арти
Елеметит-Б на ГБЗИ кораби еж следните: водолерия IX - 3 3 см. орждия; дължина на кораба 200
изм-ъстване 2,140 тона; скорость 17'5 вжзела въ
метра.
часъ; дължина 102 метра, широчина 1 3 5 м., газе
— Намиращия се въ въоржжения резервъ ли не 3"8 м.; въоржжение: III —138 мм., IV—37 ми.
неенъ корабъ „Вгетадпе", е докаранъ на влека
противоаропланни орждия и 6 картечници; районъ
л о в ъ басейна "„а корабостроиТеТницата^ „Ро дез" н Т д ^ т Г е( п^р ИГ сик оГ о^с т*ь ^
™^™*"'
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3,200 конски сили; обслуга —135 человъка; ТБ мо
— На 29.1Х.1932 год. въ Дюнкирхенъ е спус
гатъ да носятъ съ себе си още по 1 водохвърчинатъ на вода водачътъ на флотилия торпедонос
ло и 50 мини за заграждане и иматъ специална
ци „УапяиеНп" (последния отъ съответната серия).
инсталация за охлаждане на помещенията. Командм ° 1 г П п И Я Т Ъ н е м у о т ъ С Ж 1 Д а т а серия корабъ
ниятъ имъ мостъ е леко брониранъ.
6 започналъ
" 9пу?о1?"
пробните си изпитания
Италия. Споредъ французеки сведения въ Тана ДЛХЛ932 г. Сжщо така еднотипниятъ „Са55ага"'
е далъ при пробните изпитания най-голъма скорость ренто (Италия) еж били направени успешни опити
43 вжзела въ часъ, което е единъ новъ рекордъ. съ новъ образецъ торпеди. ОПИТИГБ били напра
1ази серия отъ водачи на флотилии торпедоносци вени на подводника „ЗегрепГ. НОВИГБ торпеди
иматъ следните данни: водоизмъстване 2,635 тона- давали възможность на подводницит-Ь да стрелятъ
проектирана скорость 40 вжзела въ часъ: арти съ тъхъ отъ гол"Ема дълбочина подъ водата.
Г е р м а н и я . На 1.Х.1932 г. въ държавната ко
лерия: У - 1 3 8 мм., 1-75 мм. и 1 У - 3 7 мм. противоаеропланни орждия; торпедни тржби VII—550 рабостроителница въ Вилхелмсхафенъ е започнагъ
мм.; дължина 129 метра, широчина 12 м. и газене строежа на линейния корабъ „ С (Ерзацъ Брауншвайгъ) отъ типа на линейния корабъ „ДойчландУ4 м ; обслуга 210 души.
Новиятъ линеенъ корабъ ще бжде готовъ оконча
— На 14.ХЛ932 г. въ Брестъ еж спустнати на телно въ 1936 година.
вода подводниците: „СеггШге" и „Негсз", принад
Ф и н л а н д и я . Споредъ германски сведени?.
п

м

на м. ноемврий 1932 г. е спустнатъ
сп\,ст н а тъ нна
я „„„»
дата на^м.
вода
въшероургъ сжщо така еднотипниятъ имъ подводникъ „С1ог1еих\ Тази серия еднотипни под
водници иматъ следните данни: надводно водоизс ^ р о Т ь 6 ^ 7 0 Т ° Н а (™*°°«»Г20*°
^' н а « ° Д н в
скорость 19 вжзела въ часъ (подводна—Ю вжзе
ла;; вжоржжение; е д н о - 1 3 8 мм. противоаеропланно орждие и ХН-550 мм. торпедни тржби
-заедно съ споменатите по-горе подводници
за последните 8 години Франция е построила и е
г
к
" " с

™ Н Г Ф 0 Р С Ъ - З а сжщата цель и отъ самиятъ градски
еъветъ е отпусната сумата 1,500,000 марки. Спсредъ СЖЩИГБ сведения презъ 1932 г. въ Свеаборгското пристанище е построенъ новъ докъ. Найпосле и управлението на финдландския градъ Тур'
ку (Ябо) е отпуснало 7,000,000 марки за построя
ване на ГОЛ-БМЪ сухъ докъ.' Тия съобщения показватъ,че Финландия сериозно се е замислила да се
подготви отлично въ военно морско отношениеГ ъ р ц и я . Псради економически съображения
на 19УН1аЮ г Г Г е к о н о м ™ съображения
на
1У.УИ.1У32 г. е анулиранъ договора съ англиИ*
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ската морска мисия, която въ последните години
ржководеше реорганизацията на гръцкия флотъ.
Е к о н о м и ч е с к а т а криза въ Гърция е указала
влияния и на новите военно-морски строежи. Тя
н-вма средства да заплати въ чужда валута по
строените въ Италия ескадрени торпедоносци
„исзха", „Копсзипстлз", „М!аШ5" и „Сапапз" (1,450
тона водоизмъстване, 39'5 вжзела, IV—120 мм.,
III—40 мм. противоаеропланни орждия и VI - 530
мм. торпедни тржби). Срочната вноска отъ 106,000
фунта стерлинги по изплащане стойностьта на тия
кораби Гърция е заплатила съ равностойно коли
чество ТЮТЮНЪ.
(Изъ Морской Сборникъ". Ленинградъ 1932 г., кн. № 12; С. Н. И.).

ЗЯГУБЯТЯ НЯ „ЯТЛЯНТИКЪ" И СТРЯННЛТЯ
ЯНЯЛОГИЯ СЪ ЗЯГУБЯТЯ НЯ
„ЖОРЖЪ ФИЛИПЯРЪ".
Вс^ка година, съ неизменна точность, нъкой
отъ нашитв най-хубави търговски параходи е нападнатъ отъ огъня.
На 31. декемврий 1928 г. „Полъ Лека" бива
погълнатъ отъ пламъците въ пристанището на
Марсилия.
На 18. августъ 1929 г., „Парижъ" изгоря въ
Хавърь, като цълата централна часть биде унищо
жена.
На 21. май 1930 г. парахода „Язия" се под
пали въ Червеното море и потжна.
На 8. октомврий 1931 г. „Ламартинъ" биде
съ голъмъ трудъ спасенъ отъ пожара, който из
бухна въ хамбарите му, при излизането му отъ
Марсилия.
На 17. май 1932 г. „Жоржъ Филипаръ" въ
пламъци, агонизираше' край капъ Гварда-Фуй.
Холандския параходъ „Питеръ-КорнемзонъХофтъ" тоже требва да се постави въ тоя списъкъ. Построенъ въ Сентъ Назеръ, върху сжщия
докъ като „ Ж о р ж ъ Филипаръ" и „Ятлантикъ", той
6 пжти е горълъ, докато най-послъ е билъ окон
чателно изоставенъ да потжне на 9. декемврий
1932 год., следъ последния пожаръ.
И най-сетне на 4. януарий 1933 г. изгоря и
«Ятлантикъ". Неможе да се прочете тоя списъкъ
безъ да бжде обхванатъ човЪкъ отъ ужасъ и страхъ.
Нещастието, което тъй често и редовно сполетява
нашия флотъ, неможе вече да носи името на слу
чайна фаталность.
Само 8 месеца има помежду двата пожара
на
«Жоржъ Филипаръ" и тоя на* ^Ятлантикъ" и тъ
ни
струватъ толкова човешки жертви, толкова мжки и толкова пари, че не върваме да има нъкой,
к
оито да е останалъ спокоенъ предъ последова
телните удари, нанесени на нашия флотъ.
Между пожара на „Жоржъ Филипаръ" и тоя
на
..Ятлантикъ" има едно трагично сходство, коеТо
всекиму се хвърля въ очи. „Жоржъ Филипаръ"
е
строенъ въ доковете на Сентъ Назеръ Пеное,—
«Ятлантикъ" сжщо. ^На „Жоржъ Филипаръ" из°УХва внезапно пожара на 17. май въ 2 ч. и 10 м.
с
Утриньта. На „Ятлантикъ"—въ 3 ч. 15 м. сутриньТа
- Пажара започва въ първия въ една незаета
Пъ
рвокласна кабина. На втория корабъ, огъня за
почва тоже въ една незаета първокласна кабина.
ъ
своя докладъ, коменданта Викъ отбелязва:
^-трахотната бързина съ която се разпространилъ
р
ъня". Комендантъ Шофсъ, тоже е очуденъ отъ
^вероятната леснина съ която се разпространява
гъня. Въ парахода „Жоржъ Филипаръ", радио
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станцията, въпреки, че е била далечъ отъ първо
то огнище на пожара, е станала веднага жертва
на пламъците. Въ парахода „Ятлантикъ", радио
станцията сжщо веднага е станала негодна за ра
бота. Причините за пожара на „ Ж о р ж ъ Филипаръ"
не можаха да бждать установени. Причините за
пожара на „Ятлантикъ" изглеждатъ сжщо много
загадачни.
Изъ в. „Ентрансижанъ" Кг 19430, Парижъ 6.1.1933 г.; И. Мот.

МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ.
Обезщетение за безработица на претърпе
лите корабокрушение френски моряци. Поради
изгубването отъ пожарь на парахода „Жоржъ Фи
липаръ" федериранитъ секции на моряцитъ отъ
Марсилия еж отправили до министера на търговския
флотъ искане да се обезпечи на пострадалата
обслуга обезщетение за безработица съгласно за
кона отъ 15. февруарий 1920 г. изчислено върху
заплатите, споредъ списъка на обслугата на ко
раба и увеличена съ полагаемата се дневна храна.
Министера на търговския флотъ,като признава
по духа на сжществуващитъ закони правото на
моряците претърпели крушение да получатъ дву
месечно обезщетение до размъръ на заплатите
имъ и полагаемата имъ се храна, счита че това
схващане е чисто административно и може да не
се възприеме отъ еждилищата, ако бжде обжал
вано. Въ такъвъ случай той счита, че еждилищата
требва да извлекатъ правните норми при прила
гането на този законъ.
Новъ ф о н д ъ за безработица и болесть за
гръцкигЬ моряци. Въ ,^оигпг1 сгПае!" е публикуванъ новия законъ за покровителството на мо
ряците противъ безработица и болесть. „Фонда за
безработица и болесть" ще замести стария „Фондъ
за безработица". Управлението му е поверено на
касата за инвалидностьна моряците. Той ще служи
отъ една страна да подпомага безработните мо
ряци, а отъ друга—да доставя лекарска, финансова
помощь и лекарства за болните моряци и члено
вете на семействата имъ.
Приходите на фонда ще се състоятъ отъ
удръжки върху заплатите, отъ увеличение по. мощьта, давана отъ касата за инвалидите отъ
флота и отъ процентни удръжки върху обезще
тенията, плащани на стъкмителитъ, чиито кораби
еж останали негодни, както и върху продажната
стойность на гръцки кораби, продадени на чуж
денци. Други приходи ще бждатъ предвидени съ
законите за реморкажъ и за глобите.
Мъркитъ, предвидени въ полза на безработ
ните обхващатъ създаване на работа вмъсто по
мощь, улесняване пжтуването на безработните
къмъ чужди пристанища, кждето ще могатъ да
се настанятъ на гръцки кораби; създаване на нови
работи и професионално обучение за това, обез
печаване доставката на храна и квартира за найнуждаещи се моряци, даване помощь въ пари, въ
форма на подаръкъ или заемъ за бащи на се
мейства или иного възрасти безработни.
Покровителството противъ белесть обхваща
безплатна медицинска помощь, било въ кжщи,
било въ болници, санаториуми и пр. и разпреде
ляне на помощи за болни моряии, които подържатъ семейства. Това покровителство може да се
простира както върху моряци пенсионери или оттег
лили се вече отъ работа, така и върху членоветЪ
на семействата имъ.
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Искания на моряците оть Канада. Съюза
на моряците въ Канада (чието седалище е въ Ванкуверь) е отправилъ до федералния парламентъ
искания за реформи въ условията за работа на
моряците. Приемането на тЪзи искания ще нало
жи изменение на закона за морските лица (Згнршд
агг.). ЕТО ПО главните имъ искания:
1. Да се въведе съветъ за минималните за
плати. Длъжностите му ще обхващатъ определяне
на заплатите на моряцит-Ь и работния день.
2. Да се въведе извдаването на свидетелства
за спссобность на моряците съ цель да се обез
печи приемането на класифицирани моряци. При
уволнението на моряците ще се удостоверява способностьта имъ въ моряшката книжка. За класифициранъ морякъ ще се иска три годишно да
лечно плавгне или четири годишно крайбрежно;
осемнадесеть месеца за удостоверяване на въглищарь и две или три годишна служба за свидетелсто за огняръ. Две годишна служба на моторенъ корабъ ще дава право на свидетелство за
масльончикъ. За моряци отъ спасителни кораби
ще се издаватъ свидетелства за способность само
следъ две годишна практика за всички специал
ности. Подобни свидетелства щ е се изискватъ и
отъ оослугите на пътническите кораби. С ъ щ о та
ка се иска да се въведе издаването на свидетел
ства за корабни готвачи отъ училище за такива,
каквито с ъ училищата въ Англия, Австрия и Но
ва Зеландия.
3. Иска се подобрение на условията за животъ по канадските кораби, тъй като т е с ъ съ
много недостатъци. Храната и условията за спане
на моряците могатъ да се разглеждатъ като часть
отъ заплатата на моряка. Стъкмителите се задължаватъ да даватъ по два пъти месечно чаршафи,
калъфи, кърпи и сапунъ и да взематъ мерки що
то и завивките да се сменятъ и чистятъ всеки два
месеца. Специални мерки съ необходими за за
пазване на канадските моряци отъ конкуренцията
на азиятските, 2,500 отъ които с ъ наети сега на
канадски кораби. Вънъ отъ другите преимущества,
които ще донесе въвеждането на свидетелствата
за способность, то ще бъде и мерка за опазване и
въ това направление.
Искания на р о м а н с к и т е моряци. Въ Ромъния е образуванъ националенъ синдикатъ на
ромънските моряци подъ названието „Магеа" (Мо
ре). Новата организация е изработила програмата
си, която обхваща следните искания: Изменяване
на чл. 7 отъ закона за организацията на търгов
ския флотъ, за да се направи задължително прие
мането на ромънска обслуга по корабите подъ
ромънско знаме; въвеждане на надзоръ върху до
говорите за наемане на морските лица за да имъ
се обезпечи съответната заплата; назначаване на
делегати отъ синдиката при пристанищните капи
тани за да участвуватъ при надзора за наемане
на обслуги на ромънските кораби. Синдиката с ъ 
що е изявилъ желание щото, за да се помогне
срещу съществуващата безработица; работи като
боядисване на кораби, нощни пазачи върху разоржжени (вързани) кораби и пр. да се даватъ на
оезработни моряци. Синдиката с ъ щ о е отправилъ
искане до министра на Труда щото наемането на
моряците да става възъ основа на моряшки книж
ки, издавани отъ пристанищните капитани, за да
се избегне наемането на неквалифицирани моря
ци. Той е протестиралъ противъ съществуващата
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практика да се заставя обслугата да работи по
вече отъ 8 часа на день въ пристанищата, вънъ
отъ работата по товарене и разтоварване. Той е
настоявалъ осемь часовия работенъ день да се
прилага строго и извънредните часове, когато еж
абсолютно нуждни, да се доплащатъ.
Искания на югославянскитЪ моряци. Мно
го отъ по-главните организации на югославянските морски лица, като клуба на капитаните отъ тър
говския флотъ, клуба на корабните механици и
федерацията на мор5;ците отъ търговския флотъ,
еж имали събрания за да обеждятъ главните въп
роси, засегащи интересите на морските лица.
Приетите резолюции с ъ били връчени на компе
тентните власти. Те искатъ бързото свършване и
въвеждане въ действие на новия морски законъ,
който се работи, въвеждане на система за осигу
ровка и храна за всички морски .цица, огранича
ване числото на моряшките книжки и съдействие
отъ трудовите борси за да се помогне възможно
по-бързо на безработните офицери.
(Изъ .ЛпГогтаНопз Зоааюз"; В. И.).

МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ ГЕРМЯНИЯ.
Новъ германски корабъ, който ще замес
ти потлшалия _ „Ниобе". Въ началото на декемврий 1932 г. е дадена поръчка за постройка на
новъ учебенъ корабъ, който да замести по възможность по-скоро загиналия „Ниобе". Управле
нието на флота е поверило постройката на Хам
бургската корабостроителница Бломъ и Фосъ, коя
то не само че е една отъ най-добрите и реноми
рани германски корабостроителници, но и има дългогодишенъ опитъ въ постройката на платноходи.
Кораба ще бъде тристожеренъ, съ два пода.
Германския Ллойдъ 'ще надзирава построй
ката; всички необходими предпазителни снаряже
ния ще бждатъ взети въ внимание. Новия платноходенъ корабъ ще б ъ д е двойно по-големъ отъ
„Ниобе". Дължината му ще е 73 метра, широчината
12 м., най-дълбоко ще гази петь метра при пълно
стъкмяване. При тия размери водоизместимостта
му е изчислена на 1,800 тона, когато, „Ниобе"
имаше само 650 тона. Освенъ платната ще има
като помощно двигателно средство единъ дизелъ
моторъ, който ще даде на кораба една бързина
отъ осемь морски мили. Уголемяването на кораба
дава възможность за по-удобно настаняване на
екипажа, като същевременно се увеличи състава
му — кораба ще бъде пригоденъ за 226 души.
Участието на германския воененъ флотъ
въ закрила на рибарството. Презъ изтеклата
1932 г. работата на германския флотъ при закри
ла на рибарите е дала отлични резултати за гер
манското риболовство въ открито море. Не малко
с ъ допринесли за това новите рибарски кръстосвачи „Елба" и „Везеръ", които отъ пролетьта
непрекъснато съ изпълнявали своята служба на
рибарска закрила. Единия отъ техъ „Везеръ" е
предприелъ две пространни закрилни плувания ДР
Исландия, всеко отъ които е траяло по неколко
седмици, като е служилъ за закрила на герман
ските рибари, които изкарватъ хлеба си на ис
ландския брегъ. — Освенъ това двата риболовни
кръстосвани презъ летото с ъ се редували въ Се
верно море въ областьта на германските ловци на
херинги. Презъ тази година се предвижда ново
увеличение на рибарската закрила. Споредъ това,
двата риболовни кръстосвана ще поематъ закри
лата изключително въ Северно море и то предим-
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но при херинговия риболовъ, а закрилата къмъ
Исландия ще се изпълнява отъ измерителния корабъ „Метеоръ". И тъй за напредъ германския
флотъ ще има три, вмтзсто два кораба за рибар
ска защита.
Германско мнение за французския воененъ флотъ. Интересенъ приносъ къмъ „искренното" желание за разоржжение у французите е
завършването на подводния кръстосвачъ „Соркуфъ", най-големия подводникъ въ свтзта. По настоящемъ подводника довършва своитъ пробни пла
вания и наскоро се е завърналъ отъ едно дълго
плаване въ Северния Ятлантикъ, при което е треб
вало да се изпитатъ неговиттз технически и военни
качества. Няколко числа ще служатъ за поясне
ние на голЪмината и бойната му мощь. Водиизмъстимостьта му е надъ водата 2,350 тона, а подъ
водата 4,300 тона. Бързоходностьта му е съответно
18 до 12 морски милина часъ, а района на плава
нето му е при 12 морски мили въ часъ е 24,000
морски мили. Въоржженъ е съ две 20*3 см. орждия и 14 торпедни тржби. Касае се значи за воененъ корабъ съ доста значителна бойна способность, като силната му артилерия го прави опасенъ врагъ и за модернигв кръстосвачи, а възможностьта му да предприема дълги подводни пла
вания му придава огромно значение за търговска
та война. Французитъ разбира се не могатъ да се
нахвалятъ съ последното постижение на военно
морската си техника, а англичаните — много по
нятно — доста загрижени, се мжчатъ да откажатъ
практическото приложение на тоя типъ подводници.
Не по-малко обезпокоени еж отвъдъ Канала и
отъ последнигв француски флотски маневри, които
еж се състояли въ началото на ноемврий 1932 г. по
северо-атлантическия бръгъ и въ Канала. Задачата
за французеката северна ескадра се е състояла въ
отолъсване на предполагаемо нападение на не
приятелски сили отъ къмъ Северното море. При
™я учения еж взели участие и много подводници.
ф
ранция, разбира се, енергично заяви, че тия ма
неври въ никакъвъ случай не еж насочени къмъ
Англия, но никой не ще повърва безрезервно на
подобни заявления, особенно отъ страна на Фран
ция. Требва още да се отбележи, че при всичките
Учения на флота при северно-атлантическитъ брЬг
°ве,и при бреговете* на Канала, необикновенно
есто«се е прибътвало до обширно взаимно дейЦ Т В И е н а големитъ- морски бойни сили съ брътоата
отбрана. Имало е често и десантни учения
Ри сътрудничеството на армейски части. И. Мот.

НЕЩАСТИЯ

съ

ФРЕНСКИ

подводници.
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спуснатъ е на вода презъ м. октомврий 1930 г. и
въ началото на 1932 година е започналъ своитъ
и з п и т а н и я . Д а н н и т - в му сж: водоизмъстване
надводно 1379
18
подводно 2060 Т ° Н а ; С К °Р° С Т Ь ю м и л и : въоржжение—1 —10 см. и 1—3-7 см. противовъздушни оржция, 11—55 см. торпедни тржби; стойност ь 75 ми
лиона франка. Отъ сжщия типъ, въ френскиятъ
флотъ има и още 4 подводника. Отъ направените
сравнителни изследвания на единъ отъ тия подвод
ници се установяватъ следните причини за загуба
та на „Прометей": При преминаване на движение
отъ електромоторитъ на такова съ дизелмоторитъ,
е била допусната гръшка на обслужванието, поради
която е произлкзло нежелано наводняване на потопителнитъ щерни; това е повлякло, при неплътно
зитворени, отъ бързане, входници, бързото потопя
ване на додводника; водата, навлъзла не само въ
щернитъ, а вече и въ помещенията на кораба, е
довела до гибелта както на подводника, тъй и на
останалитъ въ него хора.
Презъ време на последния походъ на Среди
земноморската ескадра въ източната часть на Сре
диземното море, подводникътъ „Марсуинъ" се е
сблъскалъ съ единъ гръцки търговски параходъ.
Нещастието се е случило въ момента на изплаване
на подводника, който не е могалъ да отбъгне сблъскането, тъй като се е оказалъ много близко до
парахода. Подводникътъ е получилъ сериозни по
вреждания, - но е успълъ да достигне самостоятелно
до пристанището Патрасъ. Парахода е получилъ
доста големи повреждания. Французкиятъ печатъ
обяснява сравнително благополучния изходъ за под
водника, отъ сблъскването, изключително съ здра
вата постройка на неговата твърда черупка *), раз
четена за плавание на дълбочина до 130 м. (т. е. да
издържа водно налъгане до 13 атмосфери на кв.
сантиметъръ). „Марсуинъ" е строенъ въ 1925. год.;
.
надводно 1147
даннигБ му еж: водоизмъстване—
.,-;,„„ тона;
подводно 143В
16
скорость — мили; въоржжение—1—10 см. орждие
и 10—55 см. торпедни тржби; районъ на действие
'

105

мили; мошность на двигателите (2 дизела и

2900
конски сили; дължина 78 м.,
1800
широчини 6'8 м. и потжване (газене) 4-5 м.; обслуга 54 души.
РУСКИ ПОЛЯРНИ ЕКСПЕДИЦИИ. Чуждата
морска преса съобщава, че Военно-морската акаде
мия въ Ленинградъ е организирала презъ лътото на
миналата 1932 г. следните петь полярни експедиции:
1) До земята на Францъ Иосифъ — Дрхангелскъ — Владивостокъ.
2) До островъ Врангелъ.
3) ДоБеринговия проливъи Чукотския п.-остр.
4) До Гренландия.
5) До Северния полюсъ.
Въ последнята експедиция еж взели участие
единъ дирижабълъ и нъколко парахода — ледосъкачи.
С. Ч.
2 електромотора)

^ а 7. юлий 1932 г., на северъ отъ носъ Леви,
изо^до Шербургъ, е загиналъ подводникътъ „Проте
и". Спасени еж били само 7 души, въ това чисКом
андира и няколко офицери, които въ моменТа
"а катастрофата еж биле на горната палуба.
таналитъ 64 души отъ обслугата еж загинали.
ИЧки
опити да се влЪзе въ връзка съ хората, по
т
ти"3™ заедно съ подводника, чрезъ различни акусвод СКИ п Р и бори, еж се оказали безуспъшни. Под
т и к а е потжналъ на 75 метра дълбочина. На
*) Подводниците иматъ по две черупки (корпуси), —
гет1°Т° Н а н е Щ а с т и е т о с ж б и л е изпратени спасивжтрешна, която е твърда и се затваря херметически, пред
и К0
дл
Раби, които, обаче, не еж могли да изва- назначена за плаване подъ водата, има форма на вретено,
По
Дводника. Изобщо, и. гледитъ за повдигане за да издържа най-добре на водното налъглне, и външна,
а
0дво
Дника отъ морското дъно или за извличане лека обшивка, която има обикиовенитЬ форми на надвод
4 "
ните кораби, назначението и е да даде по-добра мореагиналиттз въ него хора, еж нищожни. „Проме- ходность на подводника надъ повърхностьта ка водата.
е
1
единъ отъ най-новить френски подводници;
Г. С.
с
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(Приключенъ на 1.11.1933 г.).
Повесть — Превелъ Добринъ Василевъ — (Сп. А1
Няновъ, Г. п. — „Стари и нови селища по Странджанско
ски Сговоръ, г. X, брой 1, Варна 1.1933 г., стр. 19то крайбрежие" (в. Бургазски фаръ, год. XVI, брой
3284 и последующитъ, Бургазъ януарий 1933 г., стр. 2). Миларовъ, П. — „Новата ромънска параходна линия "
навъ — Левантъ" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, бро
Янгеловъ, Т. — „Пътуване до Дарданели безъ ферманъ"
1, Варна 1.1933 г., стр. 8 и 9).
— Изь спомените на капитанъ 2 — (в. Морски ратникъ, год. V, брой 76, Варна 1.1.1933 г., стр. 2).
Мюллеръ-Нойдорфъ, Ялиса — „Морското училище закомандири на търговски кораби вьХамбургъ" (Сп. Мор
Ннгеловъ, Т. — „Световната криза и мореплаването" (в.
ски Сговорь, год. X, брой 1, Варна 1.1933 год., <Морски ратникъ, г. V, брой 77, Варна 15.1.1933 г. стр. 1)
Ннгеловъ, Т. — „Моряци" — Изъ спомените на капитань
11-13).
2 — Разказъ — (в. Морски ратникъ, год. V, брой 77, Мот., И. — „Острови, които се раждатъ и умиратъ" (С
Морски Сго оръ, год. X, брой 1, Варна 1.1933 гол
Варна 15.1.1933 г., стр. 2).
Ямичисъ, Едмондо де — „По океана" — Продължение
стр. 13 и 14).
Отзивчивостьта на Н. В. Царь Борисъ 111 къмъ морскит
отъ брой 73 — (в. Морски раткикъ, год. V, брой 77,
Варна 15.1 1933 г., стр. 2).
и речните проблеми. — (в. Народенъ гласъ, год."
Българско акционерно дружество за речни и морски тран
брой 100, Варна 11.ХИ.1932 г., стр. 3).
спорти въ Русе — (в. Народенъ гласъ, год 111 брой Первухинъ, М. — „Моряшки дългове" — Разказъ — Пре
100, Варна 11.Х11.1932 г., стр. 4).
водъ отъ X. С. X. (в. Търговско промишленъ глао
Българско търговско параходно дружество въ Варна —
год. XI, брой 2005, София 30.ХП.1932 г.,.стр. 4).
' Проява и дейность до днесъ — (в. Народенъ гласъ, Плуващи бази — Приспособяването на военните парахо
год. II, брой 100, Варна 11.ХП.1932 г., стр. 3).
ди за аеропланна база — (в. Македония, год. VII, бре
Българско Народно Кооперативно Дунавско и Морско
1873, София 16.1.1933 г., стр. 4).
Параходно Д-во „Обединена България — (в. Народенъ Разбиранията на българите по Дунавския въпросъ —,
гласъ, год. III, брой 105. Варна 15.1.1933 г., стр. 1 и 2).
Народенъ гласъ, год. 11, брой 100, Варна 11.XII.-.
Балабзновъ, Ник. Т. — „Яйседора Дунканъ и Морето"
год., стр. 4).
(Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 1, Варна 1.1933 г.}. Солопроизводитель — „За морската соль" — Болни:.
Воденъ спортъ— Зимни тренировки (в. Спортъ, год. IX,
въпросъ — (в. Бургазски фаръ, год. XVI, брой 32!
брой 552, София 28.Х11.1932 г., стр. 2). •
Бургаеъ 5.1.1933 г., стр. 2).
Гочевъ, В. П. — „Температурата на морската вода" (в. С. Н. И. — „Година десета" (Сп. Морски Сговоръ, год. '
Варненска поща, год. XVIII, брой 5080, Варна 3.1.1933
брой 1, Варна 1.1933 г., стр. 5).
год., стр. 2).
Т. Я. — „Знамето при корабите" (в. Морски ратникъ, п.
Т. С. — „Развитие на морската радиотехника" (Сп. Морски
V, брой 77, Варна 15.1.1933 г., стр. 1).
Сговоръ, год. X, брой 1, Варна 1.1933 г., стр. 9 и 10). Терещенко, С. — „Подводни корсари" — Разказъ — Пр*
Добревъ, Кирилъ — „Последниятъ рейсъ" (в. Литератувелъ Ив. Н. Чен. (Сп. Морски Сговоръ, год. X. 6[
ренъ гласъ, № 175, София 1.1.1933 г., стр. 1—5).
I, Варна 1,1933 г., стр. 16—19).
Д-овъ, Инж. Ю. — „Излазътъ ни на Бело море" (Сп. Зве Химия на Черно море — Резюме отъ академическата ре'"
но, год VI, брой 2, София 22.1.1933 г., стр. 24—28).
произнесена на 8.ХП.1932 г., праздника на Униве^.
Екипажъ — (в. Морски ратникъ, год. V, брой 76, Варна
тета, отъ новия му ректоръ проф. Зах. Караоглаь1.1.1933 г., стр. 1 и 2).
— (в Зора, год. XIV, брой 4032, София 10.Х11.Живковъ, Вл. — „На морский брегъ" — Стихове — (в.
год., стр. 6).
Варненски коренякъ, год. VIII, брой 1, Варна 1.1.1933 Юредическия режимъ на моретата — Териториални ви
год , стр. 2).
— Продължение отъ брой 73 — (в. Морски ратни.
Излазътъ на България на Бело море — (в. Народенъ
год. V, брой 76, Варна 1,1.1933 г., стр. 2).
гласъ, год. II, брой 100, Варна 11.ХИ.1932 г., стр. 2).
* *
Ивановъ, Сава Н. — „Черноморското ни крайбрежие въ
Шлюпочное дело отъ Е. И. Марковъ, Ленингр^
медико-климатично отношение" (в. Бургазски фаръ, 1932 г. (ГВИЗ, 84 страници съ 38 рисунки въ текста. Па
година XV, бройове 3268, 3269, 3270 и 3272, Бургазъ, •вързана съ картонъ — цена 95 копейки).
ХН.1932 г., стр. 2).
Въ тази интересна за нашата младежь книга е .—
И. В. — „Ятака" (в. Варненски коренякъ, год. VIII, брой 1, жено устройството, снабдяването и стъкмяването и_МЪВарна 1.1.1933 г., стр. 2).
гребла или ветрила и се даватъ указания за обслужва^
Изложение на Камарата върху индустрията ни за консер на лодките (повдигане, влачене и пр.). Книгата е с ь о виране на риба — (Известия на Бургазската Търгов- на специално за възпитаниците на съвременното у,ско-Индустриална Камара, год. XVI, брой 41, Бур военно-морско училище-и би могла да бъде използ-газъ 7.1.1933 г., стр. 1 и 2).
съ успехъ отъ ръководителите на нашите морски иръИ. В. Я. — „Гигантите на океана" (в. Слово, год. XI, брой спортни легиони.
3159, София 29.ХН 1932 г., стр. 2).
***
I
Игнатовъ, В.— „Държавата и Българското параходно дру
II. Воо4е шезт.шагт.5 — Мете Рпаг*еп шп Епд13
жество" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 1, Варна
1914—1918 — УОП Егпз! НазЬадеп. ВегНп 1931 (МКНег 1.1933 г., стр. 6 и 7).
5оНп, 5. 219).
Куповъ, Г. — „Износътъ на плодове презъ 1932 г. и бъл
Ернстъ Хасхагенъ е бившъ командиръ на терма.гарското параходство по Дунава" (в. Изгревъ, год. подводникъ. Въ нея той описва съ живъ и увлекатедаII, брой 298, София, 3.1.1933 г., стр. 3).
езикъ своите бойни пътувания около Янглия презъ Ве
Капитанъ К. — „Съдбата на моряка" — Споменъ отъ па на световната война и своите преживевания. Книга'!»"
рахода „Варна" по случай три години отъ потъва интересна и поучителна. Особенно интересна е гла=".нето му — (в. Морски Ратникъ, год. V, брой 76, Вар където еж описани .корабите - примки за подводници,''
на 1.1.1933 г., стр. 1).
ната бойна дейность, тактиката имъ, различните епоси"
Каракостовъ, Кап. — „Юридическия режимъ на моретата" за маскиране и пр., а също така и главата посветена
— Проливи, заливи и изкуствени канали — (в. Мор конвоите, формирането имъ, охраната имъ и начинить'
ски Ратникъ, год. V, брой 77, Варна 15.1.1933 год., атакуването имъ отъ страна на подводниците.
стр. 1 и 2).
Въ края на книгата си авторътъ дава редъ цифрК. — „Италианските морски маневри" (в. Народна Отбра идва до верното заключение, че въ последните години
на, год. XVI, брой 1628, София 7.1.1933 г., стр. 3).
войната действията на германските подводници сю»Корабоплаването по нашето крайбрежие — Направе все по-затруднителни и по-безрезултатни. Въ подтвърл"
ните напоследъкъ подобрения по Дунава и край ние на тази мисъль той изтъква, че когато презъ в Р е ^ ,
Черноморието — (в. Зора, год. XIV, брой 4074, Со 1915 — 1916 година единъ подводникъ за едно продъл
фия 30.1.1933 г„ стр. 6).
телно пътуване е потопявалъ средно по 30,000—40,000'и< •
Конрадъ, Джозефъ — „Потъването на Тремолино" — на търговски тонажъ, то въ 1918 година същите И "

ЦДРИЦДТЯ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НАЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я
Нзй-модеряи бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигЬ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
,

Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитЬ околност, както и до Царградъ.
Всички в и д о в е спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, теж-съ клубъ, морски тържества.

Мй^

:

Големи музикални т ъ р ж е с т в а въ началото на
м. августъ сь учгстие на най-видните български артисти.
Презъ сезог-а гостуватъ народния дрематически театъръ
и народната опера.

на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни ква}зтири огъ 1000-4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
»--» — •>»•-&*Ч*Ь-. - • . <

ОбЪдъ или вечеря въ пьрзокласни
стъ 40 — 60 лв.

ресторанти

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изсбил<з храна на по-ни^ка цена.
Табълъ д ' о т ъ отъ 100 — 120.

Лътовна такса и ка; та за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банигк -

1
г^^цу.^гда

, -^

. -

\ .1* ** 4 .*-

1. Студени бани

I I класа кабина 10 лв.
ц
„ 5 лв..

2. Топли бани

|(1

\^ф

"

( 1 класа каГина 30 лв.
2Гулв_
15 лв.

Басейнъ
Оть

15. ЮНИЙ до

]5

сеп-

темврий лътовницитъ се ползватъ съ 25% намаление по
бъпгарскитъ държзв^-;и Же
лезници.
Бюрото за лъговници при
общината
- V

*>• •'--'•>

-

-—А;.. * . • • *

-|

въ

приморската

градина разполага сь пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
ЛЬТОВНИЦИТБ

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗЯ

I

:

'

-

л*лШ^-жЖШ0Ь%%М- : -

ВСИЧКО ДО БЮРОТО

зя л-втовници.
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БЪЛГАРИ ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна
Използувайте дружествените; параходи за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлъчими спомени. Вие ще опоз
наете 1<райбръжието и Ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровет-Ь на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи о Н всички краища на света.
Дружеството подържа три редовни линии:
Крайбрвжнаг Варна—Б"кла—Месемврия — ЙнХиало— Созополъ — Бургасъ—Кюприя—ВйсиЛикО — Ахтополъ и обратно;—два пжти седмич
но;—Отъ 15. Юни^ до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургась
—Варна и обратно, специйДно За курорта.
Пирейека: Варна—Бургась—Цариград/ь — Пирея -Хиосъ — Ме елинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна—Бургась—Цариградъ - Родосъ —Палестина—
Александрия—Портъ-Сайдъ—Остров ь Кипрь — Пирея и обратно—два
пжти въ месеиа.
При групови пжтувания Дружеството пра"ви намаления на тарифите си
отъ 30 до 50% (но не и върху храната).
Особень интересъ представлява пжтувакето до Александрия, което се извърш
ва сь луксозните и бързоходни параходи „Бургась" и „Царь Фердинандъ",
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНЯ:
За Александрийския рейсъ:
•
За Пирейския рейсъ:
лв. 5000
| ! класа . . лв. 8000 | 0 тиване и
( ,| к л а с а
Отиване и
лв.
4600
I
II
класа
.
.
лв.
6ООО
|
„
„
|
II
класа
1Я
1
в Ъ1 ан
връщане
III класа . . лв. 4000 !
Р Д I
_ _
2000
ш класа

лв

За крайбрежния рейсъ:
лв. 400
I
класа
лв. 680
Варна-Бургасъ \ ,{ к л а с а
Варна—Ахтополъ
класа
540
лв.
300
II
класа
лв.
и обратно
( ,
и обратно
лв. 200
III класа
лв. 360
Ш класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка: Свърхъ горнитъ такси за пжтнишкитъ билети се сьбиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургась. по 15 лв., а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. налице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитЪ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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СЪДЪРЖАНИЕ: Черноморското ни крайбрежие въ медико-климатично отношение
отъ С. Н. И.; 2. Черно море и Дунавъ въ нашите учебници по гео
графия отъ И?, Бзтаклиевъ; 3. Международните договори за сигурностьта на чов%шкия
живитъ по море отъ П. Из. Тьрновски; 4. Бждещиятъ най-голЪмъ параходъ въ свЪта-„Могт а п ш е " - о т ь М. Д-зъ; 5. Пожара на „Атлантикъ" отъ И. Мот.; б. Факли въ морето отъ Клодъ
ф.^
аргрь; .. Отъ Евксиноградъ д о Варна по най-кягясия плть — разказъ — отъ Н. Д. Мишевъ ;
«. Въ тропицигв -разкаъ отъ К. М. Станюковичъ—Превела Р. Панчева; 9. Потжването на Тремолино-Повесть отъ Джозефъ Конрадъ- Превелъ Добринъ Василевъ; 10. Черно море — Научни
слобщения; 11. Морски споргъ; 12. Официаленъ отдЪлъ; 13. Морски новини; и 14. Морски
КНИГОПИСЪ.
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