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IV. КОНГРЕСЪ НЯ СЪЮЗЯ НЯ РИБОЛОВЦИТЕ.
Той се състоя на 19., 20. и 21.февруарий т. г.
Ратувайки за така поставената общо национална
въ София и съ право може да се нарече учредите- задача, организацията ни вижда въ Рибарския съюзъ
ленъ, защото сложи началото на единния рибарски единъ мощенъ факторъ, който ще съдействува за
съюзъ, обемащъ въ себе си всички категории ри- • достигането на тази голЪма цель. Защото само въ
боловеци въ страната. Доскорошниятъ съюзъ, съз- ТБСНИЯ контактъ и приобщаването на крайбрежието
ддценъ възъ основа на закона за риболовството, ни къмъ вжтрешностьта на страната е гаранцията
който обединяваше риболовнитъ дружества отъ за икономическото преуспяване на риболовците. Съ
вжтрешностьта на страната и въ по-големата си огледъ на тази задача Б. Н. М. С. до сега непре
часть беше съставенъ отъ любители риболовци и къснато издигаше гласъ за по-голъмо внимание и
спортисти—днесъ обхваща и риболовцитъ оть край по-вече грижи къмъ риболовството на морето и р.
Дунавъ. Резолюциите на редъ събори, дейната
брежието на морето и р. Дунавъ.
Главната цель на конгреса беше да приеме •програма на организацията ни, както и достигна
новия съюзенъ уставъ, изработенъ по мандатъ отъ тото до сега въ това направление, като създаване
предидущия конгресъ и възъ оснона препоржкитъ на Рибарското училище, заселване по крайбрежието
на рибарскитъ конференции, свикани миналата го на бежанците риболовци, снабдяването имъ съ ридина въ Варна, Бургасъ и Свищовъ. Той дава нова боловенъ инвентарь, последното изменение на закона
Форма на организацията, като предвижда равно за риболовството 'и редъ други по-дребни придо
участие въ управлението на всички категории рибо бивки, еж достатъчноуказаниезаизвършенетодосега.
ловци. По този начинъ професионалисти и любители
Стариятъ уставъ на рибарския съюзъ не га
си подаватъ ржка за взаимно съдействие при отстоя рантираше правилно застжпване интереситъ на всички
ване интереситъ на голъмото национално стопанство категории риболовци, защото любителите и рибо
-риболова. Българския Народенъ Морски Сговоръ ловците отъ вжтрешностьта, които даватъ едва
не може да не посрещне съ ра дость това голъмо съби. 12,248 кгр. сръденъ годишенъ уловъ, еж много
т
ие. Защото въ лицето на новия Рибарски съюзъ той по-вече отъ професоналиститтз край морето и р.
вижда реализирана една отъ целитъ на организацията Дунавъ, даващи 3,055,146 кгр. Послернитъ се чув
ни
-Б. Н. М. С. още отъ началото на своята дейность ствуваха отстранени отъ управлението на съюза, а
не
прекжснато ратува за създаване на професионално заедно съ това не виждаха възможнесть той да
просветени риболовци, организирани за взаимна изучи и отстоява тъхнитъ интереси съ нуждната
3а
Щита на интереситъ си, та „чрезъ прокарване на компетенция. Тъ се чувствуваха изоставени и пре
една установена държавна политика по отношение небрегнати.
н
а морскитъ и ръчни поминъци"— главно^риболова,
Новиятъ уставъ раздъля организацията на три
Да се създадатъ като»икономически устойчиво със секции: професионалисти отъ морето и р. Дунавъ,
ловие. Само така тъ ще бждатъ полезни не само коперации отъ морето и р. Дунавъ и риболовци и
За
себе си, а за цъла стопанска България. Обеди любители отъ вжтрешностьта. Тритъ секции се преднените и професионално просвътени риболовци по дставляватъ по равно въ управителното тЪло на
«ашите крайбръжия ще бждатъ онзи стражъ на съюза и по този начинъ се гарантира едно хармо
националните ни интереси, който ще се издигне до нично и правилно изнасяне на професионалните
"Реобладаващо мнозинство на дъ сега сжществуващата нужди на всички категории.
см
ъсица отъ често пжти враждебно настроени къмъ
Требва да се надЪваме, че така приетия уставъ,
"Раната елементи.

I од. л . Ьрои 3.
на
Рибарския
съюзъ и на
Н. М. С , ще- даде на представителя
за което не мапка заглуга има и
Инспектората по риболова да се изкажатъ па IX.
обедини рибарското съсловие. То ще намери, найни редовенъ съборъ по Рибарското училище. Еле
после пжтя за извоюване на СВОИТЕ права и под-крепено отъ голъмата опитность и влияние на ви-. ментарната коректностъ налагеше да се отговори
соко културните си колеги— любители, ще съумъе сь взаимность. Защото колкото по-добре се осветли
да изнесе болките си предъ тъзи, отъ които зависи единъ;въпросъ, толкова по-голъма е в-вроятностъта,
разрешението имъ. Защото н-вма по-занемаренъ и • той да бжде разрешенъ по правилно.
Трезвитъ гласове, които се чуха въ защита
онеправданъ клонъ отъ нашето стопанство отъ .ри
болова,, който е много.далечъ—на периферията на на Рибарското училище, бъха заглушени отъ гла
совете на заинтересова
страната.
1»
течйрг^ЯР^ГЗД-Г
НИТБ по въпроса деле
Ние след-Ьхме съ
гати. Н е щ о по-вече,ува
най- ГОЛ-БМЪ интересъ то
жаваниятъ
предсерази конгресъ, затова длътель
на
конгреса,
г. Икожимъ да направимъ и
номовъ, б-вше атакун-вкои печални конста
ванъ, че защищавайки
тации.
становището си, той
Риболовците отъ
•4/
действува като членъ
крайбрежието на море
на Б. Н. М. С. Ние ю**>
'Я&*_*
то, за голвма изненада,
жемъ само да го поздреиздигнаха гласъ провимъ за доблестното му
тивъ Рибарското учили
държане по този голЪмъ
ще. Поводъ за това да
общественъ въпросъ и
де поздравителната речь
за опита му да лредвзрна гл. инспекторъ по
ди конгреса да не ста
Риболовството,
който
: , Е
^
не жертва ( а случайно
по хвърли въпроса не
настроение. Зашото Б.
случайно. На Б. Н. М. С.
Рис. отъ Нл. Мугафовъ.
Рибари.
Н.М. С. и членовете му
се даде възможность да
- не служатъ на ижесе изкаже по него въ спе
циално избраната за това комисия . Макаръ че трез- реситтз на отделни професии, а търсятъ да ги коорВИТБ гласове на двама члена отъ йомисията — не диниратъ съ т%зи на цълото общество.
заинтересовани лично по този въпросъ — бъха проДебатите по този въпросъ показаха наклон
тивъ резолюцията за закриване на училището, оста ностите и манталитета на новия професионаленъ
налите членове, изключително отъ Черноморското елементъ, който влиза въ съюза и еж добро ука
крайбрежие и единъ отъ инспекторитъ по риболова, зание за ГБЗИ, които ще го ржководять. Отъ ТБХЪ
гласуваха противъ. Съ какво да си обяснимъ това се иска гол-Ъмъ тактъ и умение за да успъватъ да
отношение на професионилиститъ къмъ единстве канализиратъ безграничнит-н претенции на тази ка
ното имъ професионално училище, освенъ съ грубъ тегория членове, та да могатъ да ги съгласуватъ и
материаленъ интересъ, който се очерта още по подчинятъ на голЪмитъ обществени интереси,
силно въ заседанието
които стоятъ надъ всич
на конгреса? Не е ли
ки професии. Въпроса за
жертва конгреса на на
Рибарскотоучилищеене
строение, създадено съ
само професионаленъ,
цель да се обла годено и общественъ. Той
телствуватъ никои за
стои надъ дребните про
смЪтка на риболовните
фесионални интереси на
съоржжения на учили
отдълнитЪ рибари и
щето? Или това е атеннадъ амбициите на за
татъ срещу голямата
интересовани бюрокра
национална задача, коя
ти. По този гол^мъ въп
то му е възложена?
росъ Рибарскиятъ съ
Знаейки, че Б. Н.
юзъ ' направи първата
М. С , който ревностно
гръшка, като стана жер
следи за живота на учи
тва на създадено настро
лището "и резултатите
ение,
което спекуяираотъ неговата дейность,
ше
съ
най-долнит-Ь ин
е противъ системати
стинкти на иначе доброческите опити за за
душнигЪ р и б о л о в ц и
криването му, нъкои де
професионалисти.
легати и инспектора
Ние изтъкваме наблю
по риболова б-вха край
Носъ „Колокита" край Созопслъ—Карана огь С. Христовъ.
денията
си, защото в*Р'
но не сдържани въ езика
ва!#е,
че
т ъ ще послу
си къмъ Б. Н. М. С. За насъ е обяснимо това наст жатъ на бждещитЪ ржкововители на Рибарския
съюзъ.
роение на инспектората, който отъ редъ години за да могатъ да го предвардятъ отъ нови опити о Г Ь
понася силната критика на организацията ни за страна на заинтересовани да го направятъ орждие на
състоянието на риболова. Не можемъ да си обяс политика, която рано или късно ще блъсне като про
нимъ, обаче, защо не се даде възможность на пред тивна не само за Съюза, а и за ц-влото общество. Само
ставителя на Б. Н. М. С , официално поканенъ на така Рибарскиятъ съюзъ ще може да отговори на г °"
конгреса, да се изкаже и да защити позициите ки? л-Ьмата обществена задача, която той поема ише наме
Ние си спомняме свободата която Б. Н. М. С. ри всеобщо удобрение и съдействието на Б. Н. №• с в. Игнатов*Морски Сговоръ
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Край Варна.

Фото „идеалъ" 1932 год.
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Год. X. Брой 3.

Д. г.
БЪЛИЯ МОННСТИРЪ.
30. октомврий 1932 г., слънчевъ, топълъ есе- и скални блокове. Скалниятъ масивъ на северъ как
ненъ день. По евксиноградското кетонирано шосе че нарочно се е издигналъ тъй високо. Той прегстигнахме до малката (горнята) трака и поехме по- р-ьчза погледа и нашепва на душата: Тукъ спри
нагорището на северъ. Шосето се удължава широко погледа и гледай въ обсега на моитъ каменни обли
и бЪло до тамъ, гдето се отделя пжтя за Балчикъ. красотата на родната земя и красотите на родни
Ние поехме на дъсно шосето за с. Кестеричъ. Тукъ море, красоти неуловими за четката и перото, съб
на раздвоението ни завари изгрева на слънцето. То рани тукъ отъ чародейна ржка въ неземна харш
се показа надъ морската ширь като огненъ сег- ничность и чрезмерно изобилие.
ментъ, който нарастваше заедно съ нашето очаро
Ние сме предъ'чешмата. Въ две дебели струи
вание отъ величествената гледка на югъ и изтокъ. се излива изобилната студена кристална вода вср4дг
Надъ синкавия фонъ на морето, надъ оловено блес хълмистата поляна, декорирана съ големи сенчест
тящата хоризонтова линия, се издигна червеното дървета, скални отломъци и пъстри храсталаци.Све
кълбо. Багритъ въ простора, върху водната повър
тена е тази вода! Това преимущество има тя предь
хнина и въ наслоената по хоризонта тънка мъгля
всичките качества на балканскитъ хладни ручеи,к
вина заиграха въ чудна пъстрота. Всъка нова минута
отъ възхода на пламтящия дискъ носи нови промени които въ нищо не отстжпва. Следъ малъкъ отдип
и трептения въ нюансите и нови обаяния. Въ зах- и закуска около единъ кубически, блокъ, сложен
ласъ и немо мълчание следимъ отъ височината като трапезна площъ до чешмата, потеглихме зг.
многостранните промени върху вълшебното, платно, монастиря. По малко стръмната пжтека, водящак'
простнало се на изтокъ до мъглявия силуетъ на Северъ, се отзовахме скоро до основитъ на скалата,
носъ Калиакра и на дъсно къмъ югъ до нось Емине въ която въ три етажа се издигатъ една надъдруп
издълбанитъ' въ камъка келии и църквица. Опуше
и до далечните тъмнеещи се извивки на бръговата
ните и почернели стени и тавани, живите слез
линия. Л долу предъ нашия погледъ, къмъ „Св. Кон- оотъ
дове, свидетелствувзтъ
т ъ иикони
к о н и ппо
о с стени
т е н и и иСВО
сводове,
свидетелствувзтъ зе
стантинъ" и дългия пЪсъкъ (Узунъ кумъ), бръгътъ ' МЖЧеническия животъ. на страдалцитъ за верев
се е снишилъ, като че тукъ ще се излъе цялата оная Христова, намерили убежище въ студените каная
оргомна Маса вода, издигнала се отъ изтокъ до помещения, скрити подъ колосалната скална маса.
далечния югъ. пие стоимъ на височина 300 метра проядена отъ всевъзможни входове, пещерни т
на равно съ линията на хоризонта — предълъ на лища безь кумини, врати и прозорци. Ние обхождай
морската ширина, а нашите погледи еж събрани въ помещенията, наредени въ етажи и редиш въ из
въ месторождението на мощното свътило. Унесени правената перпендикулярна скала, слушаме обясне
въ гледката предъ насъ, не долавяме тжжния есе- нията на бай Патрона, пазача на монастиря. и тръ»
нень напевъ на чучулигите въ хълмистите крайни немъ предъ всичко онова, което нашепва на душат*
височини на Кестричското землище; не чувствуваме това странно християнско светилище. Най-живо »
и тръскането
каменистия
води з а . т р 0 Г Н а мо ™твената зала. Почти кржгло, дося
презъ
селото до отъ
паметника
на' т р у д пжть,
о в а ц и т който
е } - 'за България трудъ" е написано на тоя паметникъ" който 0 0 ш и р н о пом ™Цение, вдълбано въ твърдата скаж
като фаръ се издига надъ пжтя и надъ огромната ™ и к о н о с 1 ? с ъ в ъ стенитъ и каменни седалища «се;
разкрита котловина, която се снишава отъ тукт Л 0 В Р Ъ С Т Ъ - 1 укъчовъкъ изпитва вел.ичието на чов№|
къмъ морето до Детския държавенъ санаториумъ к и я д у х ъ > 1:ойто > о б х в а н а т ъ отъ живата въра, обри*!
и по нататъкъ къмъ Двореца. Единъ завой на пжтя Т^™
1 а н е ч о в 1 з ш к и изпитания' и титаниче*
Р
СЪ б е з в Б и е
отъ паметника на северъ и после на изтокъ ни
' Р Т о . Като че предъ насъ ожив*
изведе на другъ по високъ хълмъ. Тукъ се преду В З Т Ъ м ъ Р ш а в и г Ь > но спокойни и одарени отъв*?^
гажда очакваната картина. Изникватъ предъ погледа В Ъ 6ДН + ВИСОКО н а ч а л о лица; ушитъ като че ДО*
високи храсти, огромно хълмисто поле се спуща въ В Я Т Ъ г г Ь с н и т " Б и славословията, отеквали некога в*
силенъ наклонъ къмъ морето, гористи маси раз- к а м е н н и я л а биринтъ. Едно смущение, една неув*
хвърлени по хълмове и долове въ чудно съчетание д а е м а т ж г а > е Д н о величаво превъзнасяне, едно Й
създаватъ особенъ характеръ на пейсажа И като 1 и е т Ю п Р е ч и с т в а н е изпитва човъкъ, дошепъ тукг
корона надъ всичко се подаватъ изъ зелените из
и Т Ь п о р о ч н н я и шуменъ животъ въ.близкия град1
пъстрени отъ есенната четка гористи маси огромни ц Т ° Ч е д у ш а т а И З п а Д а въ безмислие и безсил*
скални блокове, разхвърлени въ страненъ безпп- м о в 1 5 К У с е иска Да остане тукъ вертздъ чистотата«
рядькъ. ..
р
ю
неосквернената красота на природата и духа, вср№
мълвнататишин

Съ жаденъ погледъ следимъ картината къмъ
изтокъ, гдето ще се разкриятъ прелестите „а
Ьълия монастиръ. Изъ гжетата зелинина блесна
предъ насъ огромната бъла скала съ дрезганит-Ь
очертания на монастирскитъ килии по нея кило
метри дългата и висока каменна стена се изтегля на

а и д а с л у ш а , д а с л у ш а в ъ сладре*
1 е нашепващите отзвуци на предвъчния **
В ТЪ
° " у к ъ ч 0 8 * ^ изпитва живо отвращение о*
КИВОТа в ъ н ъ
'
' о т ъ ж и в ° т а безъ въра, безъ Бог*
63Ъ човЪ[
"
Цина*
'
*
* *
Ние сме пакъ предъ чешмата. На югъ пре*
клонете на дърветата се откриватъ надъ морск^
ширь сребристи езера въ зелени рамки. Гукъ-та*
се виждатъ по-големи части отъ морето. Отъ че»
мата на югъ, презъ гори и храсталаци, снишава*1
упоен,

н а Т а л и а к п Г в ^н е
Т ° Ч 6 и с к а д а ™ДаДе ржка
~ „ Д I Р
™ и т е прегръдки къмъ морето
се разкрива ултра художествена картина, която се
разтила предъ насъ надолу къмъ морето по въл
нисти дипли, осеяни съ горски оазиси, храсталаци
Р ичп11
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°"астиръ (Яладжа Монастиоъ)

ъ т ъ е п ^ „ п Г РУД°^чи съ големи усилия М о Ж
Е ? н е с Г биРл0иеНпрПе^е3дВаГМиТОизбиОвГаТО • " " » » * 5 ^
избивани отъ
властници (II в . сл ХрИс?а)
римскит*

^

Уз

" е П Р а в и л н ° - се стига д о б р ъ г а -

Дългия П * ^

( У нъ - к У*ъ)- Чистотата, която вее отъ морето <
* Р ™ Н ^ пречисти сипеи на Дългия п*ськ>
слива съ - шумолението н а - г о р а т а въ една ДИВ
хармония. Тукъ става вълшебния сбиръ на чаро^

не земни, плодъ на творческо съчетание на водата засилва болката и разпалва чувствата за тоя край...
съ гората, на морето съ балкана. И като че се Окото се разширява, погледа се изостря и въ пъленъ,
долавя едно предчувствие за други, за нови и нови контрастъсъ хубостите, всръдъ които се намираме,
красоти, за единъ желанъ скритъ завършекъ.
предъ насъ се рисува въ кървави краски теглото
Съ това предчувствие въ душата тръгнахме на поробения край. Милиони български очи щь
по пжтеката, водяща отъ чешмата на северои-зюкъ. гледатъ отъ тукъ страданията и развалините въ
Камениста урва, смесица отъ храсти и бъли каменни поробената земя. И тъхнитъ жадни и скръбни пог
отломъци, зелени губери и пъстри буренаци—всичко леди скоро ще израстнатъ въ едно грамадно око,
въ изрядна чистота и артистична групировка. Предъ което ще излжчва нежна и мека топлина, която да
насъ се изпръчва една висока пещеря, открита ши сгръва иобнадеждва страднитъ български души тамъ
роко къмъ морето. Тукъ може да се побере цъло на среща и тукъ; но то ще искри дене и ноще, и
стадо овце. Току до пещерата се извишава на се- зловещо, и предупредително за похитителитъ на
веръ насипъ отъ камъни, по които, следъ десетки родните пепелища, за да имъ напомня:
мжчителни крачки, се изкачваме на платото надъ
Че не се гаси туй що ме гасне,
монастирските скали. Тукъ скалата прави едно сниЧе когото Богъ накаже,
СвЪтътъ не прощава,
шаване, едно прекъсване, за да продължи по-натаЧе кой много търпи, тегли,
тъкъ на изтокъ още километъръ и н^що въ начал
Много отмжщава.
ния си ръстъ. На платото, въ допирътъ му съ скалата,
*
е царствения, тронъ, отъ гдето възрадвания взоръ
Бълия (Лладжа) монастиръ
е първата християнс
*
*
обхваща яснитъ очертания на Калиакра, проточилъ ка и източна българска светиня!
Тя ни подсказва единъ
се съ своя скалистъ строенъ бюстъ смело навжтре високъ дългъ — да се запази чиста и непокътната
въ морето, тъмнъещия силуетъ на Емене и цълата гората и всичко между морето и скалата до найомайваща ширь на надигналото се високо море. А далечните нейни покрайнини. Дългъ се налага на
тамъ въ лъво се бЪлЪятъ тебеширенитъ стръмнини културнитъ дружества въ Варна — Археологическо,
на балчишкитъ околности и ясно се вижда града.
Българския Народенъ Морски Сговоръ иостаналитъ
Тамъ е златна Добруджа! Като че провиде други да взематъ инициативата за запазване и раз
нието нарочно е събрало тукъ, въ тоя монастирски хубавяване на тази светиня и широката й околность.
край всички хубости, за да напомня чрезъ тъхъ за Уверени сме, че тЬ ще иматъ подкрепата на дър
д . г.
красотитъ1 и богатствата на заробения край и да жавата и нейните учреждения
Н. Соболевъ—Бркжселъ.

ЙМПРОВИЗИРЯНЪ ФЛОТЪ.
Военно-морската история ни дава редъ приме
ри за използването при бойни операции на море,
при бръта или въ реките, импровизирани бойни
кораби. Единъ отличенъ примъръ въ това отноше
ние е междуособната война въ Америка въ 1861 —
1865 години. И последующитъ войни на море ни даватъ много такива поучителни примери. Въпръки
непрекжснатото развитие на военно-морската тех
ника импровизираните бойни кораби не еж загу. били и днесъ своето значение. Даже напротивъ,
поради решителния повратъ на военно-морското
корабостроение къмъ „леките бойни сили", особенно при случаите на отбрана, импровизираните
бойни кораби могатъ да бждатъ много ценни и
необходими. Отъ друга страна, поради ограничечението на военно-морскитв сили въ различните
държави, било то поради изискванията на дого
ворите за миръ или поради необходимостьта да
се правятъ економии, ги заставя по неволя при за
почването на военни действия да прибъгватъ къмъ
създаване на-импровивирани бойни сили съ цель
да се усили морската имъ отбрана. Всички ГБЗИ
съображения налагатъ да се обърне сериозно вни
мание на въпроса за импровизираните бойни ко
раби, като се изучатъ всички възможности за им
провизирането имъ, ГБХНИТЪ недостатъци и каче
ства и свързаните съ тЪхъ технически особености.
Въ настоящата статия ние искаме да дадемъ
нъкои данни, получени отъ практиката по въоржжаването на подобни кораби и твхното използ
ване отъ руския червенъ флотъ презъ време на
гражданската война 1918—1921 година. Тия данни
до сега почти не еж известни на другите държа
ви. Л „въоржженията" на импровизираните бойни
кораби въ червения флотъ се правЪха въ голъмъ
мащабъ и дадоха значителни резултати.

Бойното значение
Бойното значение на
на импровизираните
импровизираните бойкораби.
ни кораби съвсемъ не
е тъй-малко, като би могло да се покаже на пръвъ
погледъ. Когато импровизираните бойни кораби,
се създаватъ изключително отъ търговски кораби
те винаги ще иматъ единъ основенъ недостатъкъ
—отежтетвие на достатъчна скорость. Въ време
на гражданската война въ Русия имаше случаи,
когато импровизирания червенъ флотъ (въ Азовското море въ 1920 г.) се движеше съ „ескадрена
скорость" 5 вжзела въ часъ — една твърде малка
и невероятна цифра за една нормална обстановка.
Малката скорость на движението се отразява зна
чително върху характера на операциите, които
могатъ да бждатъ предприети отъ импровизира
нитъ бойни кораби. Така напримъръ, т е не биха
могли да предприематъ значителни стратегически
действия, които биха изисквали бързото прехвър
ляне на бойните сили отъ единъ районъ въ други
—на такива действия флотитъ отъ импровизирани
бойни кораби, като общо правило, не еж способ
ни. Друга важна особеность е, че т е нъматъ възможность да избъгнатъ сражението съ по-силенъ
противникъ, откритъ ненадейно въ открито море.
Тази особеность отъ своя страна налага на воен
ното ржководство внимателно да проучи и разче
те предварително всека операция, като се старае
съвършено да отстрани възможностьта да бждатъ
атакувани неговите бойни сили (състояща се отъ
импровизирани бойни кораби) отъ превъзходните
сили на противника. Най-после ^импровизирания"
флотъ обикновенно не може да преследва раз
бития противникъ; при единъ успъшенъ за него
бой, въ най-добъръ случай той може да догони
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Италиански торпеденъ катеръ съ водоизмъстване 30 тона, въоржженъ .съ две торпеди. едно противоаеропланно
орждие. картечница, прожекторъ, безжиценъ телеграфъ и бом.и противъ подводници. Скоросгь 30 мили въ часъ.
Построенъ е въ Венецианската корабостроителница „5. V. й. 14.".

само силно повреденитъ противникови кораби,
които еж загубили съвършено скоростьта си.
Тъзи три общи особености на имптовизиранигЪ бойни кораби налагатъ на съставените отъ
т%хъ бойни сили единъ общъ отпечатъкъ. Така
напримеръ, главното въоржжение на импровизи
рания боенъ корабъ е артилерията, чието изпол
зуване изобщо е независимо отъ скоростьта на
движението на бойния корабъ; използуването на
торпедното въоржжение въ тия • случаи е почти
немислимо, като изключимъ използуването му отъ
„корабите-примки", т. е. отъ тия кораби, чийто
външенъ видъ скрива бойното имъ назначение.
ТехническигЬ постиПрактическиятъ
жения въ въоржжението
опитъ въ червения
на имровизиранигБ бойфлотъ презъ врени кораби.
ме на гражданска
та война въ Русия 1919—1920 г. показва, че им
провизираните бойни кораби могатъ да носятъ
тежко артилерийско въоржжение. Така напримеръ,
въ ръкигЬ, преправените отъ бивши колесни параходи-влЪкачи бойни кораби понъкога се въоржжаваха съ артилерия, състояща се отъ две 130
мм. орждия дълги 55 калибра; съ други думи се
указа че е възможно тия относително малки ко
раби (дълги само 69 метра) да бждатъ въоржжени
съ орждия, действащи на 15 километра разстояние
и имащи тежина на снарядитъ до 40 кгр.; разби
ра се, че въ този случай орждията бъ:ха подкре
пени съ специална система и можаха да стрелятъ
само поеденично. На рЪка Волга, единъ отъ колеснигв параходи бъше въоржженъ съ четире
100 мм. орждия дълги 60 калибра, но неговата
стрелба беше доста затруднена. Що се отнася до
морските кораби, които обикновено се подбиратъ
измежду останалитъ въ пристанищата полугодни
кораби, требва да споменемъ за въоржжаването
на шаланитъ (шлеповете), които служатъ за съ
биране и изхвъряне на тинята при работа съ смукачкитъ или земечерпачни машини (Язовско море
1920 г.). Оказа се, че като се приспособи къмъ т%хъ
една особенна система отъ подкрепления, тези ша-

лани могатъ да издържатъ установяването и дейст
вието на артилерия, състояща отъ две 130 мм.орждия,
дълги 55 калибра (останалигв данни вижъ по-горе) и
едно 100 мм. орждие, дъл! о 60 калибра. Отъ тия така
въоржжени шалани можеше да се използва и залпо
вата стрелба, като се даваше залпъ отъ тритъ
орждия съ тежина на снарядитъ- 100 кгр. За по
ставяне на орждия съ още по-голъмъ калибъръ—
150 и 203 мм.—въ р. Волга, въ Азовското море и
и въ Онежското езеро съ успЪхъ се използуваха
баржигЪ, които по този начинъ се превръщаха въ
плаващи батареи. Така напримеръ, за действията
въ Онежското езеро бъха въоржжени подобни
плаващи батареи съ по едно 203 мм. орждие; въ
река Волга имаше две подобни плаващи бтареи
съ по четире 130 мм. орждия всека, а въ Лстраханъ имаше една подобна плаваща батарея съ
съ две 203 мм. орждия.
Отъ тия данни се вижда,-че подобни „плаващи
батареи" по тежнната на своитъ- „бортови залпо
ве" се приближаватъ къмъ лекитъ кръстосвани и
въ^въки случай, по отношение силата на артиле
рийския си огънь, превъзхождатъ и най-големите
ескадрени торпедоносци, Въ рЪкигЬ и въ открито
море те се движеха на вл-вкало, но най-често въ
време на бой те се закотвяха. Въ р-вка Волга,
презъ 1919 година, управлението на артилерийския
огънь на една такава четиреорждейна „плаваща
батарея" (четире 130 мм. орждия) ставаше посредствомъ единъ привързанъ балонъ. Въ Язовското
море, презъ 1920 година, една плаваща батарея
(едно 152 мм. орждие, дълго 45 калибра, начална
скорость 830 метра въ секунда, при тежина на
снаряда 45 кгр.) встжпи въ бой въ време на двиа
жение, влачена отъ една „канонерска лодка", с« '
правена отъ шаланъ за изхвърляне на тиня, *'
що въоржженъ съ едно 152 мм. орждие.
Въ реката Северна Двина импровизираните
„канонерски лодка" и „плаващи батареи" презъ
цълото л-вто се биха срещу английския флотъ,
който разполагаше въ р-Ьката не само съ кано-

Брой 3. Год. _Х1

Морски Сговоръ

Стоанииа 9.

«Г^-^Чг '**-а^у^5.^г~-^ Я и * И и ^ " Л у ^ '

ШсТ? **' .>'-С~~-

щ/

ч 1 "'" •

^*^,^
»А'

*^ЗЗ^й~»Ц»»г: *иг^*л
Изъ германския воененъ флотъ

нерски лодки, но сжщо така и съ бронирани мо
нитори и значителна авиация.
Всичко казано до тукъ ясно освЪтлява тех
ническите постижения въ въоржжението на им
провизираните бойни кораби. Колкото се отнася
до бойната имъ годность, то опита отъ действията
по моретата и въ р-Ъкигв презъ време на граж
данската война 1919—1921 година показа, че тЪ
еж напълно използуеми за бой срещу леките ко
раби отъ всички типове и даже срещу монитори
те (Северна Даниа). Най-големите недостатъци
въ бойно отношение, освенъ малката бързина на
корабите за която говорихме по-горе, беха: труднретьта да се подържа бързъ артилерийски огънь
при продължителенъ бой и при некои случаи —
опасностьта за корабите при залпова стрелба.
Първиятъ недостатъкъ се дължеше на това, че
беше невъзможно да се устрои сигурно „подава
не" на снаряди и патрони къмъ орждията; той до
известна степень се отстраняваше като заблаговременно се устройваха складове отъ снаряди на
палубата около всеко орждие. Вториятъ недоста
тъкъ се дължеше на слабостьта на конструкцията
на корабите, които се въоржжаваха и на несъразмерностьта на артилерията съ тонажа на кораби
те; този недостатъкъ пъкъ се отстраняваше, сжщо така до известна степень, чрезъ приспособя
ване на особенни подкрепления, за които ще говоримъ по-долу. Отъ друга страна, обаче, тежко
то въоржжение на импровизираните бойни кора
би (напримеръ шаланъ за иехвърляне на тиня съ
водоизместване 840 тона, въоржженъ съ две 130 мм.
и едно 100 мм. орждия) имъ позволяваше да не
се страхуватъ отъ срещи съ противникови кораби
съ значичелно по-големъ тонажъ.
Требва да се изтъкне и подчертае сжщо та
ка създаването на цели дивизиони отъ кораби
(особенно въ реките), въоржжени не съ морски,
а съ сухопжтни орждия. Отчасти подобно въорж
жение се предприемаше поради липсата на мор
ски орждия въ дадено место, обаче, въ края на
войната къмъ подобно въоржжение се прибегна
въ широкъ мащабъ и то поради съвършенно дру
ги съображения. При необходимостьта да се стре
ля по брегови цели се указа, че морските орждия
еж по-малко рационални, отколкото сухопжтните.

4 *~*м. .** Г

Ч

Г- ' ^ ' • •* * " "

Артилерийска стрелба.

Първо—защото каналите на морските орждия се
изнасятъ бързо поради големите начални скорос
ти, вследствие на което не е възможно да се бом
бардира брега съ достатъчно количество изстрели.
(Знае, се, че „поражението" на сушата изисква десеть пжти по продължителна стрелба заради ха
рактера на целите и прикритията имъ). Второ—за
щото стрелбата по брега изисква по крута траек
тория за движение на снаряда, което най-добре
се достига съ кжсостволните сухопжтни орждия.
Трето—поради удобството при снабдяване съ бой
ни припаси, когато сухопжтните части и канонерскиге лодки иматъ едни и сжщи орждия и чет
върто—поради финаксови съображения (при срав
нително по-малките налегания въ каналите на
сухопжтните орждия стоманата на морските сна
ряди можеше да се замени съ по-ефтиния чугунъ).
Тьй като въ много случаи тези кораби, въ
оржжени съ „сухопжтни" (въ по-вечето случаи
руски полски) орждия требваше де се сражаватъ
и съ корабите на противника, а сжщо така и по
ради некои други съображения (напримеръ за
удобство и бързина при хоризонталното навеждгне) беше изработенъ специаленъ типъ столъ (станокъ-тумба) почти подобенъ на стола на морските
орждия. Тези именно специални „морски" столове
беха поставени въ началото на 1920 година подъ
78 мм. сухопжтни орждия, като по този начинъ
дадоха една „комбинация", която се указа извън
редно добра и ценна при борбата въ реките и
при действията срещу брега.
Лесно е да се разбере, че торпедното въоржже
ние мжчно може цабжде използувано отъ импрови
зираните бойни кораби: малката корость на техно"
то движение изобщо не може да имъ даде възможность да се сближатъ съ противника до раз
стояние на торпеденъ изстрелъ. Все пакъ, обаче,
презъ време на гражданската война беха напра
вени некои опити за използуване на торпедното
оржжие отъ въоржжени съ торпедни апарати им
провизирани бойни кораби. Презъ есеньта 1919 г.
въ Мстраханъ беха въоржжени два ветрохода (отъ
типа на употребяваните въ този районъ за лове
не на риба) за действие съ торпеди. Торпедото
(Уайтхедъ) беше поставено въ специална решетка
подъ дъното на рибния хамбаръ; за пущането му
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в Т ^ в Г ^ Г п ^ о б е н и - е специални те^
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1
лени въжета, които излизаха на горнята палуба ^ п к и т Г н а машинитъ (думата е за кдлеСНктЬ
т
при тегличите на предното вътрило и стоящи
° ^ « ^ % ^ И ^ е п р т в е н и отъ ръчни кора*
тамъ човъкъ, чрезъ потеглянето имъ, можеше, да . " а н ^ " и ^ щ и Т а т а на корабигЬ при разни щ.
^ ^ ^ ^ " а : понякога т» се състоеше отъ
г о пустне въ действие. Предполагаше се че благодарение на невоенния си видъ, ветрохода лесно
вънкашна обшивка отъ дъски дебели 5 см. и вът^
ще може да се приближи къмъ неприятелския корабъ и правейки около последния повратъ (завой) решна обшивка отъ мека стомана, между които
презъ вълноръза, ще може да пустне торпедото се насилваше единъ слой отъ п-всъкъ, Дебелъ ДО
въ момента, когато носа на ветрохода ще бъде 1 0 - 4 2 см. На други, с ъ щ о така ръчни корабите
насоченъ срещу противнике. Единъ така въорж- поставяше броня отъ 1 см. дебела мека стомйна*
женъ вътроходъ беше изпратенъ въ морето, но която можеше да предпази корабит^ само отъ пу
не му се удаде случай да действува съ тор шечните куршуми. СаМо морскитв импровизирани
педото си. Въ Астаханъ се разработваше и единъ бойни кораби отъ Червения флотъ презъ време на
планъ за стъкмяване и въоръжаване на ветроходъ гражданската война почти никога не Се брониракато миненъ заградитель. Този проектъ, обаче, не ха, защото липсваха както съответнит-в Материал^
Така и свободни работилници за това. Последнйт!
беше осжщественъ.
Отъ това требва да заключимъ, че въпреки б-вха заангажирани съ бързото въоръжение на
масовото въоръжение на импровизирани бойни импровизираните бойни кораби. Отъ друга страна
кораби въ червения флотъ (само въ ръка Волга и наличието на тежка артилерия върху корабигЬ
въ Каспийско море б-вха въоръжени до 100 кора правеше безсмисленно слабото брониране; да се
ба) фактически н-вмаше кораби въоръжени съ тор- брониратъ съ тежка броня б е ш е невъзможно за
педи, поради непригоденостьта на импровизи щото и безъ това импровизиранитъ бойни кораби
раните бойни кораби да действуватъ съ това потъваха достатъчно много подъ тяжестьта на
оръдията и подкрепленията годъ т^хъ, и не биха
оръжие.
Техника на в ъ о р ж Поради ограничено- издържали безъ опастность отъ нещастие една но
ж е н и е т о въ импровизи- то место, въ една ста- ва голъма тяжесть, каквато би представлявала
р а н и г в бойни к о р а б и .
тия ние н-вмаме въз- тежката броня. При това положение — невъзможможность да се остановимъ подробно върху тех ностьта да се брониратъ морскитъ импровизирани
никата на въоръжението въ импровизираните бойни кораби—биваха достатъчни едно—две по
бойни кораби. Ето защо ние ще се ограничимъ падения за да извадятъ кораба отъ строя. Така
само да споменемъ за н-вкои отъ най-интересните напримЪръ презъ време на боя на 15.1Х.1920 год.
начини за въоръжение и брониране на корабите. въ Азовско море, червената „канонерска лодка
Подкрепления подъ орждията. Основенъ въп- „Знамя социализма" излъзе отъ строя следъ по
росъ при въоръжаването на импровизиранитъ падането на единъ противниковъ 1ОО мм. снаряд*.
бойни кораби е въпроса за устройството на „под който разкъса питателнигЪ тръби на котлите, а
крепленията" поставяни подъ орждията, зашото б-кпата „канонерска лодка" „Салгиръ" б-вше даобикновенно тълата на търговските кораби съ съ- же потопена отъ единъ 130 мм. (40 килограмовъ)
ответно много слаби за да могатъ да устоятъ на снарядъ, който проби ЯМИТЕ за въглища и проникна
напрежението, което се получава при отката на въ машинното отделение.
оръдията. Ето защо, най-важното условие при из
*
*
*
биране на кораби, които требва да бъдатъ въо
ръжени, е здравината на тъпото имъ. Често пъти
Гореизтъкнатите случаи, примъри и сведения,
по-малки кораби (напримъръ параходи-вл-Ькачи) взети отъ гражданската война 1919—1921 година»
издържатъ поставянето на оръдия съ значително показватъ достатъчно ясно и убедително колко
по-гол-вмъ калибъръ, отколкото би могло да се полезни могатъ да бъдатъ импровизираните бой
поставятъ на пътническите по-големи кораби. Та ни кораби въ случай на една неочаквана война.
ка наприм-Ьръ, въ Азовско море въ 1920 година, Въпреки своята гол-вма трудность и особеность
за да бъдатъ въоръжени съ най-тежка артилерия при използуването имъ, което изтъкнахме по-горе,
б-вха предпочетени шаланитв за изхвърляне на т-в^все пакъ си оставатъ едно много ефикасно
тиня, чието дъно б-вше постлано съ дебели дъски бойно средство. Ако при условията на гражданска
и можеше да служи за погребъ; стенитЪ имъ б-Ь- та война, когато необходимостьта отъ въорж« е '
ха съединени съ особенни здрави връзки и палу- нието на съответни флотилии най-често пролича
бигв имъ се указаха като прекрасни платформи ваше едвамъ въ момента на започването на бой
за поставяне на тежки 143 мм. оръдия.
ните действия въ даденъ участъкъ на морето или
За подкрепления подъ 'тежкигЬ оръдия се из р-вката, въ въоръжението на импровизираните
ползуваха дебели дървени стълбове. Подобна сис бойни кораби можеха да бждатъ постигнати тол
тема имаше това преимущество въ сравнение съ кова голЪми успехи, то безъ съмнение е, че при
друга металическа такава, че сама възприемаше условията на една война въ опред-Ъленъ (предвитласъцигв при изстрелите и ги умаломощяваше денъ) отъ по-рано морски театъръ, резултатите
като силна пружина, предавайки въ значителна отъ въоръженията могатъ да б ъ д а т ъ оше по-зна
по-малка степень „напрежението" върху корабно чителни. Всичко това ни заставя да мислимъ, че
то тъло. Благодарение на такива подкрепления за много.,държави, особенно за ограничените п 0
б-вше възможно да се поставятъ даже тежки оръ отношелие на морскитв въоръжения въ мирно
дия на сравнително стари кораби.
време, каквато е и България, импровизираните
Брониране на корабитгь. Презъ време на бойни кораби представляватъ единъ първостепегражданската война по-вечето отъ корабитъ, кои- ненъ и действителенъ способъ за отбрана на моредействуваха въ р-вкитБ б-вха защитени въ по-глав
(Превелъ отъ оргинала, изпратенъ специално
ните си части. Въ Днепровската флотилия (въ!919
за нашето списание — Сава Н. Ивановъ).
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Рис. отъ Ял. Мутафовъ.

Нашити миноносци
Г.

МОРСКИ ЗИМНИ КАРТИНИ.
Сивъ, мраченъ, снъговитъ зименъ день. Снеж
ната покривка се спуска до самото море и се слива
съ пвната на вьлнитъ. Приказни гирлянди отъ ле
дени тантели окичватъ пристана. Пусто е. Само
няколко гарги, необезпокоявани отъ никого, обикалятъ бръга и усьрдно търсятъ нещо. Студенъ севернякъ надува всички сили, свири и разнася облаци
отъ сухъ дребенъ снъгъ и орляци лекокрили чучу
лиги. Морето, оловно сиво, безлюдно, полускрито
въ мъгла и облаци отъ снъженъ прахъ, сърдито
праща къмъ бръга непрекъснати вериги отъ дълги,
, високи, тежки вълни. Чайки - буревестници се кжпятъ
&ъ тъхъ; безстрашни тЪ ту се носятъ по самите
гребени, ту се гуркатъ въ водата, ту се губятъ въ
облаци отъ леденъ прахъ, ловко избъгвайки всъки
устремъ на разсърлената, разливаща се вълна. СвиРепиятъ в-втъръ посреща ВЪЛНИГБ, чака да се надигнатъ за да ги поеме въ прегръдкит-Ъ си и цълувайки
г
и вероломно да откжсне и разпилее въ леденъ
п
рахъ високитъ имъ гребени. Угъвайки се, изскуб
нали се отъ силнитъ прегръдки, опръли въ бръга
и
последно цкпунати о т ъ вътъра, вълнитъ се срутватъ шумно и разпиляватъ въ бъла пънлива равнина,
сливаща се съ снъга... Безкраенъ грохотъ оглася околностьта — това е предсмъртния стонъ на загиващите
вълни... Непрестанниятъ зловещъ викъ на брътов
ата 'сирена монотонно приглася... И това продължава День и нощь — два, три дни.
*
* *
Полуоблаченъ, трептящъ
отъ студъ день. Слън
цето и облацигв — двата въчни врага—продължав
атъ своята борба. Ту- притъмнъе, стане мрачно, ту
надвилото слънце заблъсти ярко, радостно и ззлъе
морето съ кипящо сребро... А морето,' свътло-сиво,

морно отъ вчерашната буря е почти тихо. Само
близо край бръга малки вълни поддържатъ пенлива
лента и съ лекъ шепотъ разказватъ края на страш
ната приказка отъ вчера...
На плажа гарги ровятъ изхвърлените отъ бу
рята разстителни трупове, а въ градината веселибезгрижни чучулиги подскачатъ, гонятъ се и събиратъ последните останки отъ храната на майката
— природа...
*
* *
Тиха, слънчева утрина. Морето, забравило студъ
и вътъръ, успокоено открива необятни опалово6-БЛИ простори. Далечъ, далечъ, додето окото види
отъ опаловата повърхность, се напигатъ безброй
стада отъ леки, бели, пухкави облачета. Р Б се раждатъ при цълувката, която топлитЪ слънчеви лжчи
слагатъ върху мирнитъ студени води. Освободени
отъ недрата на майката—море, облачетата весело поематъ нагоре въ висинето къмъ своя баща—слънцето...
Но тихъ бръгови зефиръ се намесва; той подгонва
крехкитъ рожби и тъ уплашени — бъгатъ далечъ
навжтре — въ безкрая... А т а м ъ — на хоризонта,
струпани въ чудни по форма и цвътъ грамади, лекитъ бъли рожби раста тъ, рзстатъ... Съюзени, съб
рали сили, пъпчища отъ тъхъ попъплятъ въ виси
ните и не следъ дълго първитъ настигатъ слънцето.
Отначало тъ весело се тълпятъ около него, гонятъ
се и надпреварватъ... Но станали много—обгръщатъ
го отъ вси страни и скриватъ въ прегръдките си...
А морето, загубило ласкитъ на своя милъ, става
непривътливо, сиво и почва сърдито да се гърчи...
*
# *

Непрогледна мъгла пъпли навсъкжде; тя е по
гълнала въ безкрайната си утроба всичко. Границата

Страница 12.

Год. X. Брой 3.

Морски Сговоръ

между сушата и морето и самото море е загубено
въ нея. Нито следа отъ слънчевъ лжчъ, нито следа
отъ безкрая на морския просторъ... А приближите
ли се, опипвайки, до брега — ще видете морето:
тъмно-сиво, като болно пъшка то въ студенитъ и
влажни обятията на тежката мъгла. Макаръ че е
тихо и не е студено — н-вма нито следа отъ животъ наоколо. И чайките еж загубени некжде въ
мъглата... Чува се само стененето на морето и монотонниятъ угасвящъ и отново надигащъ се викъ
на бреговата сирена...
*
* *
Слънчевъ, радостенъ день. Отново синиятъ
просторъ на небето и този на морето. Снътътъ блес
ти, прътната му белота уморява очите. Съ леки
къдри е укичена морската повърхность, огнени ис
кри отскачатъ отъ всека нейна гънка, целуната отъ
слънчевъ лжчъ. Мирно, необезпокоявани отъ вътъра,

играятъ малките вълни въ крайбрЪжниятъ песъкъ.
Ята отъ чайки, диви патици и морски кокошки пъплятъ по водната повърхность и подхвърквайки често
пром-внятъ местото си. Рибарски лодки се чернещ,
изъ простора... Чучулиги весело цвърчатъ, подскачать по пжтя и се ровятъ изъ храстите. Влюбена
девойка изниква на бръта...
*
* *
Свътълъ и тихъ слънчевъ день. Морето спо
койно като презъ лъчо; нито следа отъ кждра или
вълна. По огледалната синя повърхность широки
опалово - бели петна чертаятъ странни пжтища
и фигури. Рибарски лодки,, ята отъ чайки и диви
патици пъплятъ навсъкжде. Два красиви лебеда,
извили шии къмъ небето, отлитатъ на югь... Си
рената мълчи. Бр-Бгътъ оживенъ: деца, влюбени и
стари пълнятъ крайбрежната алея.
Г.

Сергей Терещенко.

ЗАГИВАНЕТО НА „АТЛАНТИКЪ"
(Вижъ снимкитЪ въ предидущия брой.)

На 5. януарий въ 9 часа сутриньта до Шербургъ и Брестъ достигна една толкова слаба радио-телеграма, че едва 6-вше разбрана. Това б-Ъше сигнала
„ 5.0.5.", молба за бърза помощь отъ голЪмия новъ
презокеански параходъ „Атлантикъ". Разбрано бе
само, че на парахода избухналъ пожзрь и че е из
губена надежда да се справятъ съ пожара. Времето
минаваше, но „Атлантикъ" вече не отговоряше на
никакви въпроси. Възникнаха най-лоши предполо
жения за еждбата на построения въ 1930 г. за южно
американската линия огроменъ параходъ отъ 42,000
тона.Уви, еждено било предположенията напълнода се
осжществятъ1 Дължината на кораба е 227 метра,
съ 12 палуби, 5 отъ които по цъ\пата му дължина,
височината му отъ водата до най-горната палуба е
36 метра. Тяжестьта на парахода е два пжти поголема отъ тази на Яйфеловата кула. Електричес
ката му централа е съ такава мсщность, че лесно
би могла да обслужва единъ градъ отъ 2О,ООО жи
тели. Централната часъ на кораба е заета отъ голъмъ холъ съ дълги коридори, прилични на улица
въ голъмъ градъ, обсипана отъ дветъ страни съ
чудни магазини.Площадки за тенисъ, басейни за плу
ване, детска градина, кинемзтографъ, черква; безчисленни салони, столови, кабини съ небивалъ раскошъ
— като че ли съвременната техника не беше пожа
лила нищо за да създаде това морско чудо. И ето,
този гигантъ гори недалече отъ брътовет-в на Фран
ция. Известно беше че „Ятлантикъ" е безъ пасажери и
отива съ намалена обслуга отъ Бордо за ремонтъ
на докъ въ Хаваръ.
Най-после се получиха нъкои подробности. Те
леграфира гермарския параходъ „Руръ":
„Ятлантикъ" иълъ въ огънь е на 75 МИЛИ отъ
Шербургъ. Екипажа е спасенъ. Съ менъ е холан
дския параходъ „Яхилъ".
Веднага :аминаха съ пълна пара на помощь
минния заградитель „Полуксъ* (бившия руски ледоразбивачъ „Иля Муромцевъ"), влъкачигв „Барфлеръ",
„Раме", „Нессусъ", Мастодонтъ", „Пчела 22" и „Пче
ла 24" *)
Нощьта била на преваляне. Силния ветъръ
развелъ порядъчно вълнение. Некои вълни дости*) Вл-вкачно-спасително дружество „Пчела" има около
40 влекача, носящи всички названието .Пчела" съ съответния номеръ.

гали височина 4—5 метра. „Атлантикъ", безъ товаръ и пасажери, стърчалъ високо надъ водата и
силно се клатълъ. Презъ нощьта се откженали отъ
местото си единъ роялъ и още Н-БКОИ други дребни
предмети, но изобщо всичко било тихо и спокойно
въ огромните праздни помещения. Нищо не пред
вещавало неминуемата беда. Още нъмало 4 часа.
Иведнъжъ четиритъ стражника, разположел въ
разнитъ части на кораба, забили тревога, като съоб
щили, че на кораба има пожарь. Огъня билъ забе
лязанъ въ една отъ първо-класните кабини, № 23Л
По целия „Ятлантикъ" се разнесли злокобнитъ звуци
на пожарната тревога. Старшия офицеръ Гастоиъ,
инж.-механика Керголи, корабника, цялата пожари
партия, се хвърлили къмъ огъня. Веднага били из
ключени всички вентилатори, за да се намали при
тока, на въздухъ въ кораба. Капитанъ Шуф с ъ се
хвърлилъ къмъ командния мостъ. Тамъ още нишо
не знаели, освенъ, че еж взети всички м^рки за да
се открие огъня.
Като оставилъ горе стражевия офицеръ, капипитанъ Шуфсъ самъ тръгналъ къмъ мъхтото на
пожара. Целия коридоръ билъ въ димъ. Нъколко
човека, въ противодимови маски се борЪли съ огъня.
Химическите апарати се оказали съвсемъ безсилни
и четири пожарни крана изливали въ огъня потоии
вода. Цютата кабина №232 горЪла, огъня се пре*'
върлялъ вече въ съседните помещения.
— Още малко усилия и азъ се надевамъ Да
се справя съ пожара, доложилъ старшия помощн икъ
на капитана.
— Добре, продължавайте. А а з ъ ще отида да
видя какво става на палуба Д. Не е ли миналъ огън
тамъ.
На палубата Д. всичко било благополучно. ОгнеопорнигЬ прегради никжде не пропустнали оГЪ '
ко т
Капитана се върналъ на палуба Е. ЦБЛИЯ
Р °^0
билъ запълненъ съ такъвъ гжетъ пушекъ, щото
хората съ маскитъ- требвало да се отдръпнатъ огь
главното огнище. „Изведнъжъ, по неизвестна причина, пожара се усили съ 1 необикновенна сила Огъ
огънь и пушекъ н-Ьмаше никаква възможность да
се опред-вли мъстото на новото огнище или по-скор°
на НОВИГБ огнища". *)
*) Показание на старшия помощникъ Гастонъ.
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Тръбвало толкова да се отдалечатъ отъ центьра на пожара, че воднитъ струи отъ пожарните
кранове не достигали до огъня. Капитанъ Шуфсъ
заповъдалъ да се отвори преградата къмъ главния
коридоръ и да се счупятъ нъколко светлика, за да
се разсъе дима. Това усилило притока на въздухъ
и дало възможность на пожара да се засили по-вече
Старшия помощникъ Гастонъ, като узналъ че единъ
отъ старшитъ чинове на параходната администрация
е останалъ въ кабината си, се хвърлилъ да го търси,
но преди да стигне до кабината му, се задушилъ
отъ дима и падналъ въ несвъсть. Администратора
съ трудъ го вмъкналъ въ кабината при себе си,
откждего съ голъма опасностъ за живота си тъ
стигнали на горнята палуба. На най-опасното мъсто
били старшия инж.-механикъ Керголи съ корабника.
Палубата подъ краката имъ се запалва. ТЪ не виждатъ. Но тамъ, кждето еж, е нетърпимо отъ горе
щина и димъ.
— Кжде е изхода?, вика губящия вече съ
знание механникъ. Капитанъ Шуфсъ е при тъхъ.
Заедно съ единъ намазвачъ той се опитва да .поп
речи да се запали коридора. Напраздно. Цълата
преграда, разделяща кабинитъ отъ коридора, се
срутила и засилила страшния пламъкъ. Цълата па
луба е била въ огънь. Механика и корабника из
чезнали. Никой вече не ще ги види. Една следъ
друга пожарнитъ помпи спират ъ работата си. По
жарнитъ тржби изгорели. Водата се излива не въ
огъня, а пада на водопади като ръка, надолу къмъ
усойницитъ. Въ 5. ч. 30. м. за капитанъ Шуфсъ е
ясно, че вече е невъзможно да се спаси „Атлантикъ".
Требва да се спасява обслугата.
— Да се напустне кораба, командва той. Освътлението изгасва. Подемните машини преставатъ да
да действатъ. Въ тъмнина и димъ е требвало да
се излиза на вънъ по главната стълба, озарявана
отъ време на време отъ блъсъцитъ на пожара.
Шега ли е петь етажа! Стигналъ до четвъртата
площадка, капитанъ Шуфсъ чувствува, че силите
го напущатъ. Не може да диша. Отъ всъкжде димъ.
Той пада. Низко надъ палубата дима е по-малко.
Съ пипане, съ покритъ съ кърпата носъ, той запълзелъ по-нататъкъ. Най-после небе, струя пръсенъ
въздухъ очистила дроброветъ му.
— Да се предаде по радиото 5.О.5., изкоманДувалъ той.
Радиотелеграфиста е още въ телеграфната ка
бина. Но тя е цълата въ димъ. Ще успъе ли той
Да предаде сигнала за бедствие? Тока отслабва.
5.0.5. отива въ пространството едва чуто, неразби
раемо. Кабината е въ огънь. „Атлантикъ" млъква
за винаги. Къмъ него идатъ вече нъкакви кораби.
Спасението е близо. Една следъ друга лодките сеспуЩатъ отъ високата, обвханата вече отъ димъ, над
стройка, надъ сивитъ вълни. Ето, една се отскжева
°тъ скрипцитъ и увисва по зачервената стена на кора
ба. Цълата обслуга, между която и три жени—масажистката, маникюристката и продавачката отъ маг
изина—благополучно напустнали кораба. Кой липсва
и кой е изгорълъ, още не се знае. Само на носа,
където горещината е по-слаба, стоятъ още капитанъ
Щуфсъ, старшия помощникъ Гастонъ и десетина
п
°-смъпи моряка. Приближавитъ се лодки отъ дош
лите на помощь кораби. Но поради огъня и вълне
нието тъ се боятъ да наближатъ. До лодката отъ
»иУРъ" има 100 метра.
— Хвърляйте се въ водата! Само въ това е
опасението, иначе тукъ ще изгоримъ, убеждева ка-
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питанъ Шуфсъ хората си. Никой не мърда. Зима е.
Водата е като ледъ. За нъколко секунди може да
се умре отъ разривъ на сърдцето. Но на „Атлан
тикъ" е още по-лошо. Палубата все по-вече се нагръва и спомня страшната участь да изгорятъ живи.
За да даде примъръ, старшия помощникъ Гастонъ
се хвърля въ водата. Съ мжка го спасява лодка отъ
„Фордъ Кастль". Тя измъква отъ водата още четири
моряка, хвърлили се презъ светлиците на сръдната
часть. По-вече никой не мърда. Капитана не може
да убеди хората си да се спасятъ, нито пъкъ той
може да напустне кораба си, до като на него има
даже само единъ човъкъ. Тогава, развъртайки се
красиво, безъ да обръща внимание на страшната
опасность, една лодка отъ холандския параходъ
„Ахилъ" се приближава смело и се спира на 30
метра отъ „Атлантикъ". Отъ нея хвърлятъ вжже
къмъ стълбата и по него прибиратъ безъ излишна
опасность и останалите хора.
III.
Цълъ—въ огънь, изхвърлящъ кълба гжетъ
димъ отъ носа до кърмата, безъ обслуга, на про
извола на вътъра и вълните, „Атлантикъ" се насочилъ къмъ английския бръгъ, като нъкогашния
хвърчащъ холандецъ. Поради юва французекитъ и
други параходи, които не могли да го наближатъ
отъ голъмата горещина, тръгнали следъ него. На
„Полуксъ" е заповъдано, ако има опасносость „Ат
лантикъ" да бжде изхвърленъ къмъ входа на нъкое пристанище, да го потопи веднага. Всички чакатъ съ нетърпение момента, когато ще могатъ на
ново да се качатъ на него. Известно е, че изоставе
ния въ морето корабъ не принадлежи на никого и
може да стане собственость на този, който пръвъ
се качи на него.*)
На б. януарий около 13 часа се събрала гра
мадна тълпа на издадения въ морето носъ около
Портландъ. На хоризонта на 12 мили се виждалъ
приближаващия се бавно корпусъ на горящия „Ат
лантикъ". Надъ него още имало желтеникавъ облакъ отъ димъ.
IV.
Малко по малко пожара на „Атлантикъ" за*
почналъ да утихва. Влекачите разбрали, че е вре
ме да се действува. Безъ да обръща вниманиа на
горещината „Пчела 24" се приближилъ до кърмата,
кждето огъня билъ по-слабъ и кждето отдалечъ се
виждала да се разлюлява лоцманската вжжена стъл
ба. Следъ неимоверни усилия и съ рискъ нъколко
пжти да падне въ водата, моряка Хербертъ се заловилъ за стълбата, но не успълъ много бързо да
се изкачи. Подхвърления отъ вълнението „Пчела 24"
го притисналъ силно и той падналъ на палубата му
въ несвъсть. Безъ да каже нито дума, като взема
отъ падналия морякъ знамето, корабникътъ Гишаръ
улучва единъ моментъ, залавя се за стълбата и бър
зо, разлюлявайки се въ въздуха на все по-голъма
височина, тръгналъ на горе. Следъ една минута на
уцълълия отъ пожара стожеръ се развъло французското знаме. Следъ това били подадени влъкачни
вжжета отъ „Минотавъръ" и „Пчела 24". Това би
ло направено тъкмо на време. Десеть минути следъ
покачването на първия французинъ, холандскаятъ
влъкачъ „Оверзее" успълъ да подаде влъкало отъ
къмъ носа съ помощьта на специално орждие. По
*) Това е много тЪсно разбиране на морското право.
Следъ пристигането на „Полуксъ", макаръ и безъ обслуга,
„Нтлантикъ" не може вече да се счита изоставенъ.
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влъкалото се качили на „Атлантикъ" три холандски
моряка. Понеже орждието прехвърлило вл^калото
презъ цълата палуба на кораба въ морето отъ дру
гата страна, то за дригия му край се заловилъ нем
ския вл-Ькачъ „Самсонъ". Двата влекача започватъ
съ все сили да теглятъ въ противоположни страни
съ надежда, че „Атлантикъ" ще имъ принадлежи,
докато из скжсали влЪкалото. Недоволенъ отъ този
опитъ, предприемчивиятъ „Самсонъ" подалъ влЪкало отъ къмъ кърмата, кждето вече работили фран
цузите. Най-после е требвало „Полуксъ" да се на
меси за да разгони прекалено яростно настроените
спасители. Но и това помогнало малко. Къмъ 9 чавечерьта се наблюдавало печалното зрелище, кога
то 3 французски, 2 холгндски и 1 английски влъкачи теглили въ различни страни. Очудения „Атлантикъ", очевидно не знаещъ какво да прави, стоялъ
съвсемъ неподвиженъ. Едва късно презъ нощьта
успели да изгонятъ неукротимия „Самсонъ" и да
турятъ редъ. Последната му пакось е билъ удара
му върху „Пчела 24", когато се качвалъ на „Атлантикъ" лейтенантъ Евенъ. Счупени еж били и двата
му крака.
V. •
Шербургъ. Седми януарий. Голъма тълпа очак
ва пристигането на „Атлантикъ". Благополучно, но
стрзшно бавно го влачатъ поради вътъра и вълне
нието. Къмъ 14 часа на хоризонта се вижда пушекъ. Това е „Пчела 24". Той се завързва за при
станището на гарата. Всички се спущатъ тамъ. На
него е капитанъ Шуфсъ.
— Надъвамъ се тази нощь да докарамъ „Атлантикъ", вика той за да го чуятъ всички.
Прйвечерь вътъра стихва. „Атлантикъ" е въ
предпристанището. Неговата тежка мъртва маса е
съвсемъ близо. Печално се очертава на звездното
небе. Пръснати като ветрило преръ него и следъ
него има 12 влекача съ запалени отличителни ог
ньове. Работятъ съ все сили. Съмва се. Всички
очакватъ да видятъ жалкия обгорълъ трупъ. Но
презъ сутришната мъгла се показва отначало „Атлантикъ" както всички го знаятъ. И трите му ши
роки кумини еж на местата си. Отъ единия излиза
гжетъ димъ—доказателство, че дълбоко въ недра
та му пожара още не е угасналъ. Нема едния му
стожеръ. Той е падналъ въ морето и виси още на кре
пилата си. Почти всички спасителни лодки еж на
местата си. Ни една не е изгоръла. Само боята имъ
е пожълтъла. Некои едва почернели. На кораба се
виждатъ пожарникарите отъ града и пристанището.
Те само оглеждатъ. Гасенето ще започне въ претанището.Огпредъепараходчето на водача (пилота).Следъ
него две корабчета отъ пристанищната полиция.
„Пчела 21" и „Пчела 22" бавно, едва доловимо, во-
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дятъ „Атлантикъ". „Пчела 16" й „Монотавъръ" унЪ
ло завъртатъ кърмата му. Останалите влекачи се
оттеглятъ за да не пръчатъ въ ттзсното пристани
ще. На пристанището тълпи. На всъкжде гробно
мълчание, като че ли минава погребална процесия.
Чува се само, ту слабъ, ту силенъ грохотъ отъ' маши
ните на влекачите или нтзкоя ръзка ко^анра на
капитанъ Шуфсъ. Той е у дома си—на покосения,
обгорълъ коменденъ мостъ.
•^-Дръжъ въ дъсно! По малъкъ ходъ! Отдай
влекалата! И отново всичко е тихо въ цълия Шер
бургъ, кждето днесъ всеки мисли за 29-те жертви
на дълга, живи изгорели на „Атлантикъ" или за
душени отъ-пожара. . .
VI.
Ами причините за пожара? Т Б останаха до
сега неизвестни, както еж неизвестни причините за
пожарите на „Жоржъ Филипаръ", ка „Азия", на
„Америка", на „Франция", на „Полъ Лекатъ" и други
французски параходи, изгоръли въ последно време.
Нещастенъ случай ли е? Може би. Но толкова
често?. . . . Недобросъвестна постройка да е? Французекитъ параходи еж построени не по-лошо отъ
другите—това е признато отъ всички специалисти.
Да е зла умисъль? То е най-вероятно, като се взе
ме въ внимание, че горятъ най-добрите французски
параходи и все при сжщитв неизвестни и подозри
телни условия, като едновременно се появяватъ въ
разни части на кораба огнища.
Но огъ чйя страна иде това? Националистичес-,
кия френски легионъ е единодушенъ—болшевиките.
Бойните ячейки на комунистическата партия, иматъ
всичката изгода, както всъкога сами признаватъ, да
разлагатъ националното стопанство и да нанесатъ
ударъ на стр?натр, която до последно време особе
но твърдо се въздържа да подкрепя съветския режимъ. Какви еж причините на така светкавично
неудържимото разпространяване на огъня? Наброяватъ се много: прекалено разкошна работа, употре
бяване недостатъчно огнеопорни бои, отделянето на
помещенията за живъене на пжтническитЬ парахо
ди отъ контрола на обслугата подъ разпореждането
на доста разпустнатата хотелна прислуга; най-глав
ната причина е, може би, въ упадъка на подкопваната отъ комунисти и социалисти дисциплина въ
търговския флотъ. Обслугите все по-вече ставатъ
по-малко моряци, отколкото синдикални работници.
Мислятъ изключително " за правата си, а не за за
дълженията си. Но морето не прощава такова от
насяне къмъ морската служба. По отношение на
морето сяществува само дългъ. То не държа смет
ка за други права освенъ за своитгь. Въ морето
това' тргьбва винаги да се помни.
(Преведе «тъ оригинала, изпратен* сг№"
циално за нашето списание: В. УЦ-

В. И.

ня

КОРНБИТЪ.
Преднята нощь отряда торпедоносци излъзе
следъ него „ставай". Почивката се свърши.
презъ южния проходъ на Варненския заливъ и
„При
следъ дълго кръстосване на изтокъ отъ Емине, на
готви
се
за
приемане
на
вжглища".
Командите
на
разсъмване, се прибра въ Бургасъ. Следъ умори
стражника
следватъ
едно
следъ
друго.
Бързо
за
телната нощна работа всички се отдадоха на бла
годатна почивка. Мъртва тишина владее надъ от почватъ да излизатъ отъ командното помещение
ряда. Отъ време на време се чуватъ по палубата сънливи фигури въ най-оригинално облекло. Ето
леките стжпки на стражника, а ударите на камба кърмчията, който се гордее, че най-добре може 0
ната показватъ, че времето не е спрело своя ходъ. държи курса и затова най-малко е билъ мъмрени
Деветь часа е. Леко далечно изсвирване се чува и въ мръсните си работни дрехи, цвета на които
мжчно може да се определи, е нахлупилъ на гла
вата си една черна фуражка безъ корите. Той е
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вързалъ съ връвь яката на блузата около врата
си, за да го запази отъ прахъ. Минния подофицеръ Райчо, една черна набита фигура, едва при
лича на себе си. Нахлупилъ е мръсенъ оълъ чохолъ, непранъ отъ началото на войната, защото
е предназначенъ за товарене на вжглища. Дооилъ
е единъ видъ защитенъ цвътъ и мжчно може да
се отдъли отъ цвъта на стопанина си. Той е свързалъ съ връвчици краищата на ржкавитъ си и кра
чолите, брониралъ се е единъ видъ противъ пра
ха. Огняритъ и тъ еж въ подходящъ тоалетъ. Чер
ните такета най-често еж на главигв имъ, но не
липсватъ чохли отъ н-Ькога бъли фуражки, мрежи
отъ бивши лътни фланели, парчета отъ раОотни
ризи. Главата е запазена най-грижливо. Останало
то облекло може да се опредъли най-лесно. Мо
ряшка фланелка съ едва доловими, характерни ни
кога, сини линии, безъ ржкави, скжсана така, че
едва покрива половината отъ тялото, и работни
гащи, които често пжти стигатъ до колвнетЕ. На
краката си носятъ нъщо като обуща, които поскоро напомнятъ сандали. Назначението имъ е да
пазятъ стжпалата отъ жарьта въ котелното ОТДЕление. Задачата на огняритъ е най-тежка. Тъ* ще
требва да стоятъ въ вжглищнитъ ями и да разпредълятъ изсипанигв отъ горе вжглища, та да
се напълнятъ ямитъ добре. За да се запазятъ отъ
праха на вжглищата, тъ привързватъ презъ устата
и носа си по една кърпа, презъ която ще дишатъ
до като еж въ праха. Противогазова маска, единъ
видъ, българско производство.
Мускулестите имъ бронзови фигури блъстятъ
на слънцето. Тъ всички еж здрави мжже съ силно
развити мускули на ржцетъ отъ усилената работа
въ КОТЛИТЕ. За единъ походъ 15 тона вжглища
минаватъ презъ мускулеститъ ржце на 6 души,
при температура надъ 30° и при налъгане на въз
духа, поради вентилатора, надъ нормалното.
Отдавна познати фигури, които следъ всеки
нощенъ походъ се явяватъ на вжглищенъ карнавалъ, за да еж готови за следнята нощь.
Но ето и корабника. И той е въ подходящо
т
РУфило. Не му липсва и мръсната баретка, малко
накривена надъ дъсната вежда. Една кърпа съ
неопредъленъ цвътъ около врата му съ разпере
ни жгли на гърба, допълня необикновенния му
тоалетъ.
«Строй се". Всички се нареждатъна кея предъ
вжглищата. „Шесть души съ лопати!. Огнярите
в
ъ ЯМИТЕ. Останалите съ кошоветв. Внимавай, да
нема разпиляване. Искамъ сериозна работа. Да
не
се потривашъ. Щ е вземемъ само 15 тона. За
половинъ часъ да се свърши, за да почистимъ ко
раба до об-вдъ. Ако свършимъ на време, има отпускъ следъ объдъ. Безъ разговори, започвай!"
•Попатитъ затракватъ. Пълнитъ кошове бързо
с
е понасятъ къмъ торпедоносеца, той ги поема въ
ненаситния си търбухъ, а празднитъ се връщатъ
За нова порция. Черенъ гжетъ пушекъ бързо за
булва малкия отрядъ. Черни сънки подскачатъ въ
п
УШека и характерния шумъ на изсипани вжгли^ а въ желвзнитъ ями се разнася по корабитъ.^,
Работата кипи. Потните тъла бързо се облепВатъ съ черна пудра и придаватъ на физиономиИГБ
- най-странни изражения. Потьта тече по челата
и
Добива формата на най-причудлива татуировка
на
лицата. Отъ време на време се чуватъ подвикВанията на корабника да се пълнятъ кошоветъ
Добре. Фигурата отъ вжглища, приличаща на пре
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сечена пирамида, бързо се топи подъ ударитв на
лопатитъ и изчезва подъ сооствения си прахъ.
„Ммитъ еж пълни вече", съоощааать отъ торпедо
носеца. Преди да се чуе командата „стой", лопа
титъ падатъ оть ржцетЕ, празднитъ кошове се
хвърлятъ върху останалия купъ вжглища и изморенитв тъла се слагатъ вь праха за почивка. Са
мо огняритъ, прилични на черни сънки, излъзли
изъ ада, продължаватъ да наоиватъ вжглища съ
дълги желъзни греоки. Тъ приоиратъ останалите
около гърловинитЪ вжглища и слагатъ капацитъ.
Бързо се измита палуОата. Командата вьче се из
мива. Голи до кръста тъла се привеждать надъ
ведрата съ вода и гжетата сапунена пъна се смЪсва съ черния прахъ, за да го отнесе съ себе си
въ морето. Започва се почистване на кораоа. Пом
пата дава изобилна вода. Тя се лъе изъ палубата
и отнася съ себе си наслоения прахъ. Кораоа до
бива своя видъ. Хората еж вече готови съ тоалета
си. Черни сЪнки подъ очитъ и по ресницитъ очертаватъ ярко очитъ, които изпъкватъ. Нъма по ефи^
касно косметично сръдство отъ черната пудра, коя
то се е наслоила въ клепкитв и веждитъ така, че
и съ усърдно миене не може да се отстрани. Всич
ки дооиватъ видъ на брюнети съ дълги черни клеп
ки, на които би завидъла вська дама. Ситниятъ
прахъ е предизвикалъ ьъзпаление на очите, които
дебиватъ особенъ блъсъкъ. Ново изсвирване на
стражника съобщава, че е време за храна. Ьъ
кухнята въ това време всичко е готово. Ето на но
са на торпедоносеца една група огняри около
своята бака. ВСЕКИ мълчаливо се храни. Остана
лата команда миньори и кърмчии еж на отдълна
група. Подофицеригв сжщо. Само корабника е
привилегированъ. Той се храни ОТДЕЛНО съ съща
та храна. Готвача обикаля самодоволно групите,
за да чуе критиката на своето изкуство.
— Кольо, днеска е вкусно, но много гжето си
сготвилъ чорбата.
— На васъ не се огажда! Все нъщо ще ка
жете. Ще видимъ следъ два — три дни, като се
свърши дървеното масло, какъ ще намирате
сготвеното.
— Гледай си работата Кольо, братушките
пакъ ще ни изпратятъ масло. Ако остане на интенданството, ще заприличаме на черковни мишки,
се обажда единъ.
— Абе, може да изпратятъ, ама дано насъ
не изпратятъ нъкой день за кебапъ на рибите,
отговаря Кольо и се заглежда къмъ хоризонта
загрижено.
— Ти кольо, не бой се. Да паднешъ въ во
дата можешъ да се държишъ надъ нея безъ да
мърдашъ, пъкъ и студъ нема да усътишъ, го под
хваща миньора Спиро — едно сухо жилаво момче.
— Я гледай отпреде си, че до като много
знаешъ, пакъ ще останешъ гладенъ. Ти затова не
ма да напълнъешъ. Все хората ще оправяшъ, а
себе си не гледашъ.
— Ба, азъ съмъ решилъ за себе си. Щомъ
стане нъщо и се намъримъ въ морето, улавямъ се
за тебе. Ти за друго не ставашъ, ама за шаман
дура си добъръ. Да ми е да те вкарамъ въ котли
те, за една недъля ще ти смъкна лойта отъ гърба.
Спиро не е добре съ готвача. Намразиха се
тъ отъ като този не му позволи да си опражи въ
дървено масло наловената съ вждица риба. Ска
раха се тогава, въпроса стигна до началството и
Спиро бъше наказанъ на извънредна стража. От*
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тогазъ да се не видятъ. Спиро на стража ли е,
Кольо не смъе да се поотпусне и да покаже слабость къмъ Н-БКОГО съ своето кухненско благово
ление. Сутринь Спиро нарочно ще пропустне да
събуди на време готвача, та да закъснее съ' огъ
ня и закуската. Тази вражда е известна на всички
отъ торпедоносеца. Корабника знае това и пази
да не се сдавятъ двамата, защото конфликта бър
зо обхваща ципата обслуга. На страната на Спиро
заставатъ всички миньори, а Кольо се ползва отъ
помощьта на артилеристите, защото и той се чис
ли прислуга на орждието при бойна тревога.
Конфликтите еж най-чести, когато има от
пуска. Спиро закъснее ли да се завърне за ве
черя, Кольо прилага къмъ него всичката тяжесть
на строгата служба и го лишава отъ ядене, за
щото кухнята се е затворила. Затова пъкъ Спиро
се ползва отъ благоволението на ординареца при
офицерите и той често го удостоява съ порции отъ
офицерския столъ. Това влияе на отношенията меж
ду готвача и ординареца и конфликтите около кух
нята лесно се долавятъ въ офицерското помЪщег
ние, та ставатъ предметъ на разисквания по це
лия торпедоносецъ. Контролата надъ кухнята отъ
страна на Спиро, обаче, гарантира добросъвестностьта.
Отначало дървеното масло въ кухнята бързо
се свършваше. Разследването показа, че усърдно
ловената риба отъ командата съ вждици, се пражи въ дървеното масло за кухнята. Когато се пре
сече тази възможность, почнаха често да постжпватъ искания за дървено масло за въ машината. Неж
ните части на силната машина на торпедоносеца,
при голЪмитъ ходове особно, изискватъ чисто дър
вено масло. Макаръ че за храна дървено масло се
отпущаше въ малки количества, за машините то
се отпущаше въ изобилие. Когато се разбра, че
освенъ за машината, то се използва и за гастрономически цели, интенданството нареди да се денатурира маслото чрезъ наливане въ него на газь
За горене. Началството сметна, че по този начинъ
ще осуети използването на маслото за ядене. Единъ
день, обаче, механика съобщи, че заловилъ въ
котлите огнярите, като прочиствали маслото отъ
миризмата на газь и пакъ се охитрили да пражатъ
риба. Работата била проста: загр-Ьватъ маслото на
огъня и газьта бързо се изпарява, следъ което
маслото е готово за ядене.... Интенданството се
принуди да см^си машинното дървено масло съ
отрова и обяви, за да предпази лакомите. Въпре
ки обявата обаче, маслото престана да се използва
следъ като многото опити съ него дадоха посто
янния резултатъ — стомашно разстройство и явни
признаци на леко отравяне. Тогава всички усилия
се насочиха къмъ дървеното масло отъ кухнята. Я
разполагаха съ чисто първокачествено турско дър
вено масло.
Една зарань следъ кръстосване, на разсъм
ване, торпедоносците се приближиха къмъ Емине.
'Изведнажъ въ сутринния здрачъ първия торпедо
носецъ забеляза предъ себе си плаваща мина и
сигналува на следващите го: „Внимание, забелязвамъ плаваща мина". Отряда намали скоростьта
и скоро всички забелязаха гол-Ьмо количество пла
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ващи черни кржгли предмети, които въ сутришния
здрачъ изглеждаха по-големи и издигнати надъ
водата. Първото впечатление б е ш е , че се намиратъ надъ минно поле, поставено отъ противника
презъ нощьта, надъ което еж изплавали мините,
не заели дълбочината си, или че това еж плава
щи мини, откжетнати отъ котвите си и донесени
отъ течението предъ Емине. Така или иначе ми
ните требваше да бждатъ разстреляни или разоржжени. Торпедоносците предпазливо напредваха,
за да могатъ да опредълятъ дали това еж наши
или неприятелски мини. Загадката скоро се раз
реши. Предъ тЪхъ плаваха голямо количество
бъчви и цинкови варели. Те приежтетвуваха на ос
татъците оть нЪкой отъ многото турски ветрохо
ди, които извършваха трудния и опасенъ транспортъ между Цариградъ и Кюстенджа. Турските
ветроходи се движеха обикновенно ноще и ста
ваха плячка или на неприятелските торпедоносци
ноще, или на подводните имъ лодки дене или найпосле на многото наши и чужди минни загражда
ния, разхвърляни по крайбрежието. Въпреки всич
ки опасности турските моряци — лазовете — тези
истински морски вълци, съ смирението на мюсюл
манския фанатизъмъ, вършеха своите рисковани
пжтувания, като се придържаха близо до брего
вете, за да могатъ да се спасятъ при евентуална
опасность, която ги дебнеше и надъ водата и подъ
водата, а по некога и отъ брега, ако не успеятъ
своевременно да покажатъ флага си и да се приближатъ при повикване. Те снабдяваха изгладнелата си столица съ всичко необходимо отъ Ромъния, а най-много съ газь, бензинъ и минерални
масла, като носеха въ замена дървено масло, сапунъ. Торпедоносците веднага пристжпиха къмъ
прибиране на варелите и скоро се разбра, че
всички еж пълни съ чисто дървено масло. Този
пжть щастието имъ се усмихна. Всички беха до
волни отъ находката. Макаръ, че интенданството
тури веднага ржка на донесеното въ Варна, всеки
торпедоносецъ намери начинъ да покаже, че не
всички варели еж били пълни и въ складовете
имъ се мждреха смирено по една бъчва пълна съ
масло, служаща да допълва недостатъчната разкладка на прехраната. Този фактъ б е ш е известенъ
на всички и затова Спиро не можеше да прости
на готвача, за гдето се престара въ усърдието си
да пази интересите на интенданството.
Липсата на масло караше делата команда да
следи за неговото използване, макаръ че праженето на риба не престана, а се пренесе отъ кух
нята въ котлите и стана по-незабелязано.
Този пжть грижите на готвача беха основа
телни. Скритите резерви беха на привършване,
а нова находка не се попадаше. Веднажъ торпе
доносците нагазиха въ плаващи варели, но т е се
указаха пълни съ бензинъ и газолъ.
Спора между готвача и Спиро щ е ш е да се
изостри още по-вече, ако корабника не се намеси
и възстанови спокойствието. Двете враждуващи
страни се изгледаха многозначително и отложиха
спора си за друго време.
Сега всички бързаха да се облекатъ, за да
излезатъ въ отпускъ.
в . И-

Год, X. Брой 3.
Фрицъ Ото Бушъ
Кап.-леитенантъо.з.

Морски Сговор!

Страница 17.

^

ТЯЙНЯТЯ Н й ГЕРМДНСКИЯ П О Д В О Д Н И К Ъ „У З Г . *)
Да установимъ още отъ началото: тази тайна подводникъ „У 7", вследствие едно фатално заблу
до известна степень не е вече тайна и фантастич ждение; втория подводникъ „У 32", подъ командата
ните описания въ книгите: „Подводници къмъ за- на капитань-лейтенантъ Фрайхеръ фонъ Шпигелъ,
падъ" отъ Хасхагенъ, „Подводникъ въ ада" отъ ЦБЛИ деьеть дена се Оори съ една ужасна буря, ье
Фрайхеръ фонъ Шпигелъ и „Рицари на дълбочина ьидя никакъвъ неприятель и тръоваше да се за
та" отъ Лоуелъ Томасъ, както и кратката бележка върне оезъ да е изпълнилъ задачата си, при това
въ брой 24 на „Щалхелмъ", следъ едно по-точно силно повреденъ съ много ранени отъ обслугата—
проучване на тоя случай, който години подъ редъ при страшната оуря много отъ тъхъ си бЪха счу
занимава пресата, се указаха измислени. Може би пили ржце, крака и рамене. Отъ третия подводникъ
ще е добре, ако тукъ се направи опитъ да се опи „У 3 1 " , не се чу вече никога нищо.
ше истинското загиване на тайнственния подвод
/пинаха седмици, месеци; подводникътъ б е заникъ. Ако не за друго, поне за роднинигв на заги писанъ като изчезналъ безследно. 1огава почна да
налия екипажъ, които следъ всъко отъ горните се разпространява следната ле«енда: Шесть месеца
описания изпращаха сума писма съ въпроси кжде следъ изчезването на „У 31" се люшка единъ гер
еж погребани тъхнитъ близки, като предполагаха, мански подводникъ въ морето. Сивъ, изопнат ъ, ку
че англичанигЪ, които еж открили тоя подводникъ, лата високо стърчаща изъ морето, на пода не се
знаятъ положително местото.
вижда никакъвъ човъкъ, така той остава впечатле
Германскитъ морски власти следъ двукратно ние на призраченъ корабъ. Никой го не вижда, не
запитване еж получили отъ английското адмирал- забелязано преминава той миля следъ миля докато
тейство абсолютната увъреность, че загиването и най-после се натъква на пъсъченъ насипъ и тамъ
прибирането на подводника никога не е станало, ни лежи, страхотенъ, готовъ като че ли всъки мигъ
то е могло да стане по тоя начинъ както се разпра да открие огънь срещу приближаващия се противвя. Лнглийското -адмиралтейство, което е особенно никъ. Рибари го откриватъ и вдигатъ тревога. Лъуслужливо, когато се касае за даване сведения отъ то е, морето е спокойно, нощите еж свътли и кжморската война, увтзри, че и нему му е съвсемъ не си. Пристигатъ английски бойни «ораби, разрушите
известно какъ е загиналъ подводника „У 31", и че ли обграждатъ подводника, на който обаче нъма
въ никой случай той не е намиранъ и прибиранъ признакъ на животъ. Те предполагатъ, че това е
отъ английскитъ военни кораби.
нъкакъвъ капанъ, съ крайна предпазливость се
Създаването на фантастичната история за под приближаватъ, съ -орждия насочени въ сивото моводника, доколкото сега може да се установи е ста гжщо тъло на германския подводникъ и съ готови
нало по следния начинъ: единъ плененъ кърмчия за пущане торпеда. Всъки моментъ на призрачния
отъ „у 18" или „У 12", когото прекарвали отъ корабъ може да се отвори единъ капакъ, да изкоединъ пленнически лагеръ въ другъ, се научилъ чи прислугата и да приложи нъкоя нова германска
въ железницата отъ единъ английски морски лЪ- военна дяволия! Обаче, нищо не се случва, само
карь, за циркулиращия слухъ за заловения корабъ вълните плъскатъ по стоманеното тъло на подвод
съ мъртвия екипажъ и то точно така както бъше ника. Следъ дълго колебание англичанитъ се решаописано по-късно въ пресата и разните книги. То ватъ да се приближатъ, взематъ подводника на
ва известие е проникнало следъ това устно или пис- влъкало, докарватъ го до най-близкото пристанище
менно или чрезъ разменени пленници въ Германия и го турятъ въ докъ. Съ голъмъ трудъ отварят ъ
и е било повървано отъ мнозина, докато разследва капаците и откриватъ нъщо потресающе, ужасно.
нията на германския флотъ доказаха несъстоятел- Подводника е неповреденъ, нищо не липсва, не се
вижда никаква следа отъ бой или повреда на кор
ностьта му.
пуса. Влизатъ вжтре въ подводника. МълчаливиЛегендата за изчезването на подводника „У31" в непокътнати, безъ празнаци на нъкакъвъ бой, лекоято е може би неизвестна на нъкои читатели, е жатъ офицеритъ и моряците въ своите легла и хаследната:
маци, стражата е въ централата. Донасятъ дневни,
Петъкъ 13. януарий 1915 г. еж излъзли три ка на подводника: последното вписване е отъ пре
подводника на разузнаване въ Северното море. ди шесть месеца. Страхотно бели еж следующитъДоста неприятно за командантиттз и екипажа: пе страници. Отъ малкото бележки се вижда, че котъкъ и при това 13. число! Споредъ старото моряш рабъътъ е потеглилъ подъ командата на капитанъ
ко предание това не предвещаваше нищо добро. лейтенантъ Вахендорфъ и веднага е попадналъ въ
Винаги когато презъ войната флота е билъ прину- силна буря. Нищо по-вече.
Денъ да изл-Ьзне въ петъкъ или 13 число, се е случ
вало н^що неприятно: кораби еж се натъквали на
Какво се е случило тукъ? Какъ е възможно
мини, биваха торпедирани и пр. Но понеже голямо единъ подводникъ, най-сложния механизъмъ който
то началство, разбира се, не можъ-ше да държи смът военнигв флоти на всичкигв държави еж създали,
на за това суеверие'—възможно е адмиралите вече половина година да се скита, безъ да бжде забеляДа не се влияятъ отъ подобни н-Ъща и да се смъзанъ отъ английскитъ наблюдатели и пазачи, съ
я
тъ на тъхъ—то заповЪдьта требваше да бжде из
мъртавъ екипажъ? Какъ еж умрЯли тия хора? Каква
пълнена. Обаче, еждбата и на трите подводника е
страшна тайна обгръща този подводникъ?
особенна.
Никой не е донесълъ, че е унищожилъ под
„У 22", командванъ отъ по-сетне загиналия каводника, никжде не се е появило съобщение за за
питанъ-лейтенантъ Хоппе, торпедира германския
белязване „У 3 1 " . Започватъ да търсятъ разреше
*)
Вижъ—„Въ
петъкъ
на
тринадесети»."
отъ
С.
К.
Тението на загадката и правятъ следното предполо
е
Р
Щенко въ кн. 4, стр. 14 и 15 отъ нашето списание отъ жение: Подводника е билъ въ първото си плаване
,9
31 година, което е въ връзка до известна степень съ на и екипажа му не е билъ още достатъчно подготстоящата статия.
Отъ редакцията.
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венъ за бойна служба. (Товабеше мнението на германс
ки специалисти, когато всички бъха наклонени да върватъ в ь. легендата!). Лошото време настанало следъ
тръгването от ь Емсъ, което тъй зле повлия и върху из
пълнението на задачата на Фрайхеръ фонъ Шпигелъ,
е станало за „У 31 "неговата зла орисница. Командирятъ
зз да даде възможность на своята истощена обслуга
да си почине, е спусналъ подводника на дъното.
Офицерите и моряцитъ еж легнали да спятъ, оста
нала е будна само стражата въ централата, която
требваше да се грижи за подновяването на възду
ха и регулирането му. Лошъ и изхабенъ е въздуха
въ подводникъ, който следствие на буря дълго не
е можал ь да отваря капацитв си. Нищо не изморя
ва тъй както лошия, душенъ, беденъ отъ къмъ кислородъ въздухъ. Стражата требва да е заспала и
по тоя начинъ не е могла вече да поднови въздуха.
Образували еж се отровни газове и тъ еж докарали
бавната смърть на обслугата, една смърть, която
тия мълчаливи спящи хора не еж почувствували.
Намерените мъртавци имали спокойно и тихо изра
жение.
Налягането, което държи единъ подводникъ на
дъното, има обикновенно отъ единъ до два тона тяжесть. Спокойно си лежи „У 31 "на пъсъчното дъно.
ЦБЛИ седмици, месеци, нищо не се подвижва. Посте
пенно, неплътно закритите клапани въ тржбитъ за
сгжетенъ въздухъ, които служатъ за изпразване на
щернитъ, пропущатъ въздухъ, който изтиква малко
по малко водата отъ щернитъ. Все по-малко става
налягането върху подводника, все по-леко лежи той
на дъното; течението на Северното море го подема
и го влачи; най-сетне „У 31" изплува на повърхностьта и става играчка на вътъра и вълните.
Така той се люшка по водната пустиня къмъ ан
глийския брътъ, засада на единъ пъсъченъ насипъ
и бива откритъ отъ английскитъ моряци.
Това е легендата.
Мимо това, че английските сведения катего
рично отричатъ всичко това, има и други причини
по които едно подобно описание на изчезването на
„У 31" трЪбва да се смъта за измислица. Екипажа
на единъ германски подводникъ има по-вече отъ

Год. X. Брой 3.

една дежурна стража, когато бжде спуснатъ на
дъното. Не само въ централата, но и при акумула
торите има моряци и подофицери на стража, които
еж задължени точно да контролиратъ всичко що
става на подводника: удряне и клатене на лодката
въ дъното, шумове, състоянието на самите акуму
латори, които винаги тръбва да бждатъ въ изправность, всичко това тръбва най-внимателно да се
следи и за това е крайно невероятно, че тия четири
или петь души, които, еж били дежурни еж заспали.
При това винаги единъ офицеръ дежури съ
тъхъ. Тъкмо по времето за което се говори тукъ,
началото на 1915 год., бъха много предпазливи при
спущане на дъното, защото опитностьта бъше много
малка и тази мерка се употребяваше само въ краенъ
случай. Всичко се намираше още въ началния ста
дий на по-късното огромно развитие и всъки се па
зеше да предприеме нъща, които не бъха още
напълно изпитани и установени.
Най-правдоподобната причина за изчезването
•на „У 31" е следнята:
Подводника е ималъ за задача да кръстосва
при Смитъ Кнолъ, единъ важенъ навигаторски пункгь
на английския бръгъ при Канала, и да прави наблю
дения върху въроятно сжществуващето тамъ уси
лено корабоплаване. Пжтя на подводника е билъ
близо до поставената още въ началото на войната
минна преграда ,;Страсбургъ" и възможно е, при
силнитъ течения въ Канала, подводника да се е отклонилъ малко и да се е натъкналъ на тия мини.
Английски мини на това мъсто не е имало. Н много
е възможно „У 31" да се е натъкналъ на некоя
плаваща мина, които тогава вече изобилствуваха и
които откженати отъ котвата си вследствие на нькоя
буря, образуваха една постоянна опасность за ко
рабоплаването въ Канала.
Както и да е, интересната и мистична история
за призрачния подводникъ, който съ мъртвия си
екипажъ кръстосва морето, тръбва окончателно да'
се причисли къмъ легендите. Подводника лежи
в-вроятно на дъното на Канала, близо до Смитъ
Кнолъ.
(Изъ „0!е КекЬзтаппе", XII. 1931 г. И. Мот).

Джозефъ Конрадъ.

ПОТЖВЯНЕТО НЯ „ТРЕМОЛИНО".
(Повесть).
(Продължение отъ кн. № 2).
VI.
Свърши се. Прочее, имахъ смълостьта да се
обърна назадъ. Нашитъ хора коленичиха тукъ—
таме по пода съ изплашени, омърлушени лица,
обърнати всички въ една посока — къмъ преслед
вача. За пръвъ пжть тая сутринь забелязахъ Чезаре, койго се бе простналъ цълъ на пода при
главния стожеръ и ме питаше какъ е можалъ да
пропълзи до това мъсто. Въ сжщность презъ всич
кото време той би могълъ да седи при менъ необезпокояванъ. Ний толкова бехме заети съ деб
нене на нашата собствена еждба, която се бе от
върнала отъ насъ, за да можемъ да обръщаме
внимание единъ другиму. Никой не бе турялътая
сутринь въ устата си залъкъ. Целата обслуга оба
че непрекъснато пиеше вода отъ варела.
Язъ се спуснахъ долу въ помещението. Тамъ
бехъ скрилъ, въ едно чекмедже, десеть хиляди
франка въ злато, за чието сжществувание, докол
кото знаяхъ, на кораба никой, освенъ Доминикъ

нищо не знаеше. Когато изкочихъ пакъ на пода,
Доминикъ се бе обърналъ и стреляше съ погледъ,
изъ подъ гуглата, къмъ бръга. Носъ Крьо 0 се
разкри предъ насъ. Единъ широкъ заливъ въ лъво, съ шибани отъ вътъра вълни, се очертаваше
презъ мъглата. Небето изглеждаше заплашително.
Щомъ като ме съзря, Доминикъ съ спокоенъ
тонъ поиска да узнае, какво се е случило. Приближихъ се до него близко,' дадохъ видъ на незагриженость и му казахъ тихо, че съмъ намЪрилъ
чекмеджето строшено и торбичката съ паритъ из
чезнала. Че снощи тя е била още тамъ.
„Какво искахте да правите съ нея?", попита
ме той треперяйки.
„Естествено да я опаша около ГБЛОТО СИ",
отвърнахъ и се очудихъ, като чухъ зжбитъ му Д»
тракатъ.
') На испанския средиземноморски брътъ, при свър
шена на ПиринеитЪ (Бел. на прев.).
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„Проклъто злато", гълчеше той, „тежината захъ на себе си: „Разбира се, че Чезаре тръбва
на паритв би Ви костувала може би живота". Той да потжне" и после, докато азъ се озъртахъ на
трепереше. „Не е време сегада говоримъ за него". четири страни, въртящото се гребло ме улучи задъ
„Готовъ съмъ". "
' ' "• |
'
ухото, тъй като азъ го бъхъ изпусналъ и азъ за„Още не. Чакамъ^докато течението дойде на- губихъ съзнание.
самъ", промърмори той и н-Ькблко сурови тежки
Не вървамъ, да съмъ билъ въ несвъсь по
минути се изминаха въ' напрежение.
''
вече отъ нЪколко минути; но когато се съвзехъ,
Течението дойде най-после. Преследвачътъ ни, спасителната лодка се бъ насочила по вътъра въ
замотанъ отъ вихрушката, се изгуби отъ погледа едно защитено заливче, при което обстоятелство
ни. „Тремолино" лйтеше тръпнещъ напредъ." Су само двама моряци бъха достатъчни да направляшата предъ насъ сжщо изчезна и нии изглеждах- .. ватъ лодката съ гребла. Доминикъ, обвилъ ржка
ме загубени въ единъ свътъ само отъ вода и та си около раменете ми, ме подържаше на зад
ветъръ.
"'"''.'
ната скамейка.
„Вземете пръта господине", избухна Доми-.
Ний излъзохме на брЬга при едно намъ поз
никъ изведнажъ съ ясенъ гласъ и наруши мълча нато место. Доминикъ взе едно отъ греблата съ
нието^. „Вземете греблото". Той наведе гуглата себе си. Допущамъ, че мислеше за реката, която
къмъ ухото ми. „Баланселата принадлежи Вамъ. требваше веднага да преминемъ и посръдъ която
Собственитъ Ви ржце требва да нанесатъ удара се намираше една жалка плоскодъннка, чието
— азъ имамъ и друга още работа". Той се обър гребло често е бивало открадвано. Преди всичко,
на съ високъ гласъ къмъ човека на кърмата:
обаче, требваше да се изкачимъ по стръмния
„Дай на Господина да вземе греблото и бжди бръгъ задъ носа. Доминикъ ми помогна при из
готовъ заедно съ другитъ по даденъ знакъ да качването. Мене ми се виеше свътъ. Главата ми
притеглите спасителната лодка ".Морякътъ се под тежеше извънредно много. Къмъ края на възкач
чини изненаданъ, но не каза нито дума. Другите ването се облегнахъ на него и се спръхме за из
се изправиха и наостриха уши. Чухъ ги да шеп- вестно време за да починемъ.
натъ: „Е, сега? Да не налетимъ на нЪщо и взеШирокиятъ димящъ заливъ вдъсно отъ насъ
мемъ краката въ ржцетъ си? Господарьтъ знае б е пустъ. Доминикъ б е удържалъ дума. Нито една
що прави".
треска не се виждаше около черната скала, о коя
Доминикъ отиде напредъ. Той се спре за да то Тремолино, ударенъ дълбоко въ сърдцето, се
види Чезаре, който, както вече казахъ, лежеше сблъска и потжна въ въченъ покой въ морската
прострянъ подъ стожера; той го достигна и се из дълбочина. Ширътъ на морската повърхность бъ
губи отъ погледа ми задъ ветрилото. Нищо не покритъ отъ носящи се мъгли и посръдъ единъ
виждахъ, предъ насъ. Не б е ми възможно да видя надухващъ вътъръ, като призракъ подъ огромно
нещо освенъ голямото ветрило, което се разви то ветрило, „Брътопазительтъ" се люшкаше, безъ
ваше на ширъ и на длъжъ като огромно крило. да е узналъ нищо за кораба ни. Нашитъ хора ве
Но Доминикъ вършеше своето. Гласътъ му про че се покатериха по другия склонъ, спуснаха се
отново, за да видятъ за плоскодъннката, която,
гърмя отъ къмъ предницата:
както знаехме не можеше да се намери всъкога
„Сега, господине!".
Натиснахъ пръта, както б е уговорено отъ лесно. Азъ гледахъ следъ ТБХЪ съ разсъянъ, запо-напредъ. Пакъ чухъ неговия тихъ зовъ и ми мъгленъ погледъ. Единъ, два, три, четири.
оставаше само да държа правъ курсъ. Никога,
„Доминикъ, кжде е Чезаре?", извикахъ азъ.
който и да е корабъ, не е отивалъ къмъ смъртьта Като че ли отблъскващъ самия звукъ Иа името,
така радостенъ,"„Тремолино" се издигна и се спус- Доминикъ описа единъ замахъ на ударъ. Отстжтна като че ли висящъ въ пространството и се пихъ крачка назадъ и го загледахъ втренчено.
стрелна напредъ, звънтящъ като стрела. Доми Разкопчаната му риза разкриваше врата и ГЪСТИ
никъ пакъ изкокна подвитъ подъ ветрилото, из ТЕ косми по гърдите. Той забучи греблото въ зе
прави се и се облегна на стожера, издигайки по мята, събра бавно десния си ржкавъ и поднесе
казалеца си въ напрегнато очакване. Една секун къмъ лицето ми мократа си ржка.
да преди отскока той спусна ржката си. Стиснахъ
„Това" почна той съ едно дълбоко размисзжбитъ си. И после...
люване, чието свърхчовъческо обладание трепере
Да говоримъ само за разчупени дъски и раз- ше подъ подтискащата сила на чувствата: „Това
трошени ребра. Това корабокрушение тежи на ду е ржката, която произведе удара. Страхувамъ се,
шата ми като кошмарътъ на едно убийство, съ че останалото е направило Вашето злато. Забранескончаемото разкаяние, че съмъ унищожилъ съ вихъ съвсемъ за Вашето злато". Той плесна из
единъ ударъ едно вЪрно живо сърдце.
веднажъ ржце съ отчаяние. „Забравихъ го, забраЕдинъ моментъ на размахъ, на плуване съ вихъ го", говореше той безутешно.
всичка сила и следъ това веднага единъ трЪсъкъ
„Да не би Чезаре да е открадналъ кисията
и
смърть — тишина — мигъ на страшно Н-БЩО, ВЪ съ парите?", попитахъ азъ смаянъ.
което пъсеньта на вЪтъра се извива въ прониз
„А кой другъ? Каналия! Тръбва да е душилъ
ваща жалба, а МОЩНИТЕ вълни се биятъ съ ярос
дни
наредъ и да Ви е подслушвалъ. Въ Барцетна закана о безжизнения трупъ. Въ една потресна минута видъхъ стожерното вътрило съ неудър лона цълия день бъ на сушата. Предатель! Прожима сила напредъ — да се расмахва напредъ и далъ си е куртката — за да наеме конь. Ха, ха!—
назадъ, вид-Ьхъ хората на купчина проклинайки хубава сделка! Казвамъ Ви, той е който ни до
от
ъ страхъ, трескави, дърпащи вжжето на спаси влече едностожерката...".
Доминикъ посочи къмъ морето, гдето бъ ос
телната лодка. Съ особенно чувство на дов-Ьрие
видъхъ между ГБХЪ И Чезаре. Видъхъ и Доми танала отъ „Брътопазительтъ" само една малка
никъ и многозначущъ познатъ жестъ — размаха черна точка.
На
Брадата му потжна въ гърдите му.
силната му ржка. Спомнямъ си точно, че ка
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поржка...", бъбреше той мраченъ. Единъ
Червони! О, бедниятъ ми братъ!...".
„И ти го удави"..., попитахъ плахо.
"Ударихъ го веднажъ само и обЪсникътъ потжна като камъкъ — съ златото. Да. Но той все
още има време да види въ ОЧИГБ МИ, че нищо не
би го спасило, докато съмъ още живъ. И нъмахъ
ли право за това — азъ, Доминикъ Червони, Падроне, който го взехъ на палубата на Вашия корабъ — моятъ племянникъ, единъ предатель?".
Той изтръгна греблото отъ земята и ми по
могна грижливо да агБземъ надолу по склона.
Презъ цълото време той не ме погледна въ очитв. Той ни прехвърли, тури на рамо греблото и
почака да изминатъ хората ни и после ми пред
ложи ржката си. Следъ малко нашата цель се
постигна — ний видехме малкото рибарско село.
Доминикъ се спре.
„Вървете ли, че бихте могли сами да върви
те до кжщитъ ?", попита ме той спокойно.
„Да, мисля. Но защо? Кжде ще идешъти До
миникъ?"
„На нЪкжде! Що за въпросъ. Господине, Вий
сте още момче, инъкъ такъвъ въпросъ не бихте
задали на единъ мжжъ, който има такава история
въ рода си. Да... предатель. Какъ можахъ да из
търпя, че тоя изтърсакъ носи нашата собствена
кръвь! Крадецъ, измамникъ, страхливецъ, лжжецъ
— други на мое место лесно и веднага би се спра
вили... но азъ,... азъ бъхъ неговъ чичо... Бихъ желалъ щото той да можеше да ме отрови... мър
ша! Но това... че азъ, азъ едно довърено лице,
единъ корсиканецъ... да Ви моля за извинение, за
щото на Вашия корабъ, чийто падроне бъхъ азъ,
доведохъ единъ Червони, който Ви измами... единъ
предатель — това е твърде много. Много е. Но се
га, както и да е, азъ Ви моля за извинение. И Вий
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можете да плюете въ лицето на Доминикъ, защо
то предатель отъ наша кръвь, позори всички насъ.
Една кражба между хора може да се изглади,
една лжжа - да се поправи, една смърть — да се
отмжсти —: но какво би могло да се направи за
да се заличи едно предателство? .. Нищо".
Той се извърна и се отдалечи отъ менъ по
продължение на бръга на рЪката, размахваше
ржка и повтаряше на себе си, съ диво натъртва
не: „Дхъ, каналия! Каналия! Каналия!...".
Той ме остави треперящъ отъ слабостьинъмъ
отъ ужасяване. Немощенъ да изпусна единъ звукъ,
азъ се загледахъ въ безутешната фигура на тоя
морякъ, който съ гребло на рамо, въ последния
день на Тремолино, бавно изкачваше голия, скалистъ склонъ, подъ тжжното оловено небе. Така,
съ сдържани крачки, съ гръбъ къмъ морето, До
миникъ се загуби отъ погледа ми.
Мърката на нашитъ желания, мисли, очаро
вания, отговаря на нашата безкрайна дребнавост
Така ний измерваме времето споредъ нашия собственъ растежъ. Включени въ градежа на лични
помамни образи, тридесеть столътия човъческа ис
тория добиватъ цена по-малко, отколкото единъ
погледъ назадъ въ тридесеттъхъ години на соб
ствения животъ. Доминикъ Червони и сега още
заема въ моите спомени своето мъсто, движейки
се съ едно гребло на рамо, докато срещне човъкъ, който никога не е видълъ корабъ и гребло.
И азъ обърнахъ гръбъ на морето и сега изнасямъ тия нъколко страници изъ мрака на ви
дело съ надеждата да срещна въ нЪкоя долина
навжтре въ сушата нъкой търпеливъ слушатель
на моя скроменъ разказъ.
/Превелъ отъ авторизирания нЪмски преводъХ
\ на Е. И. Фрайслеръ: Добринъ Василевъ. /

Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

БАКТЕРИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НЯ МОРСКЯТЯ ВОДЯ ВЪ РЯЙОНА НЯ ВАРНЕНСКИТЕ
МОРСКИ БЯНИ СЪ ОГЛЕДЪ НЯ НЕЙНОТО С Ъ Д Ъ Р Ж Я Н И Е НЯ ЧРЕВНИ БЯЦИЛИ.
Клоаката която събира всички разклонения подбие твхното добро име — зловонието идещо
на канализационната мрежа въ града Варна от пон-вкога тъй чувствително отъ близкия колекторъ
вежда въ морето фекалиитъ и нечистите води показва очевидната опастность, която би могла да
чрезъ единъ колекторъ, чието устие се намира въ дойде за кжпещигв се отъ постоянно замърсява
вълнолома, отстоящо на около 120 м. далеко отъ ните води. •бръга. Общото количество на нечистите градски
Ето защо отъ голъмъ здравенъ интересъ е
води, които ежесекундно се изтичатъ презъ това да се знае до колко е изложена водата въ бан
устие въ открито море, се пресмъта на около 30 ския районъ на замърсяване съ изпражненията на
литри. При тихо море винаги се наблюдава една градската клока и до колко следователно тя може да
продълговата свътла ивица отъ несолена клоачна се окаже опасна за здравето на тъй многоброй
вода, която като по-лека се плъзга по повърхи- ните посетители на баните, особено въ време на
ната на морето често нЪколко километра навжтре. тифусна епидемия.
Поради господствуващите северо-западни вътрове
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юго-западъ, т. е. винаги отъ бръта навжтре
въ морска вода ще ни даде най-добро указание за
открито море.
,
замърсимостьта на водата въ банския районъ отъ
Това разположение на устието на градската страна на нечистигв клоачни води.
клоака непосрЪдно до морскигв бани е несъмнено
Още презъ 1929 г. бехме започнали въ тази
единъ голЪмъ здравенъ неджгъ, който може да посока бактериологични изледвания на водигЬ въ
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банския районъ, обаче, поради липса на възможОтъ т^зи четири проби морска вода се напра
ность и време за почерпваме проби вода отъ разни виха сжщевремено посевни и въ разтопена жела
м^ста въ морто, ние се принудихме да спремъ тина разл-вта въ по 3 Петриеви панички за да се
ГБЗИ изледвания.
определи броятъ на бактериитъ съдържеши се въ
Презъ м. май 1932 г. решихме съвместно 1 куб. см. отъ изледваната вода и въ резултатъ се
съ уредника на морския аквариумъ г. д-ръ Г. В. Пас- получи, че броятъ на поникналигв бактериалги ко
палевъ да предприемемъ едно постепенно излед- лонии сведенъкъмъ 1 куб. см. е:
ване на морската вода въ банския районъ все съ
I. проба: 10.ЗОО колонии -4-70 колонии отечн. желатин.
сжщата цель—да установимъ влиянието на клоачII. „
7.200
+80 .
НИГБ води върху здравословностьта на прибрЪжIII. .
1.400 „
-20 „
НИГБ морски води.
IV. „
900 „
+20
За тази цель предприехъ определянето на Следователно, както броятъ на коли-бацилитт, тъй
коли-титъра на проби вода, взети отъ г. д-ръ Г. и този на другиттз бактерии бърже намалява кол
В. Паспалевъ при неговигв изучвания на морския кото водните маси еж по-отдалечени отъ устието на
планктонъ отъ разни мъхта на банския районъ, клоаката.
при разни метеорологични обстоятелства. ИзледВъ последствие изледванията се направиха
ването се извърши като се носвха разни количества съ посеване само по на три тржбички и безъ да
(0*1, 1 и 1.0 куб. см., отъ изпитваната морска вода се опредъля броятъ на бактериигв чрезъ посъвка
въ тржбички съ по 10 куб. см. лактозовъ булйонъ, въ желатина. Изледваха се по б проби вода взети
снабдени съ малки тржбички за газъ. ПОСБВКИГБ отъ разни места на банския районъ, рано сутриньта
биваха поставени въ термостатъ при 37° и се от на 15.У1, 30.У1, ЗО.УП, 24.УШ, 13.1Х и 21 .IX. Посея
читаха следъ 24, гезр. 48 часа. Ония отъ техъ, се, както се каза по-горе, отъвсъка вода по 01,1 и
които най-дълго следъ 48 часовъ престой при 37° 10 куб. см. въ по три тржбички съ лактозовъ бу
съдържаха газъ се пресвваха на функсиновъ агаръ лйонъ. Резултатигв отчетени следъ 48 часа се вижЕпс1о за да се установи дали ще поникнатъ червени датъ отъ следната таблица.
колонии съ металиченъ блътъкъ, които, при нужда,
У1
1
IV
II
III
V
№ на пробата
се изследваха, по установения въ лабораторията
ни начинъ за да се урЪримъ, че действително се
Куб. см. вода
постла въ I,
касае за чревни, коли-бацили.
11 и Штржба 0-1110 О-11Ю 01110 04 110 0-1110 0-1110

1

УЛРСбЯ

15. юний
30. юний
30. юлий

+ + + —Т+
+ + + —+ +

+ +++
+

+

—+ +

24. августъ

+ + + + + + Т + +"++
+++ + ++ +++
+

13. септем. : +
21. септем.

Въ началото на м. юний м. г. бидоха изледвани бактериологически четири проби вода взети
отъ точки I. II. III. и IV. (гл. скицата). Т Б се нос%ха
въ по четири тржбички съ лактозовъ булйонъ и
следъ 48 часа се отчете следния резултатъ:
I проба: много лоша—въ 1 литъръ съдържа
най-малко 10,000 коли бацили.
II. проба: много лоша—въ 1 литъръ съдържа
най-малко 10,000 коли-бацили.
III. проба: съмнително добра:—въ 1 литъръ съ
държа най-малко 100 коли-бацили.
IV. проба добра, не съдържа коли бацили въ
изледваното количество.

не се изследва
+ + + 1не се из.

Преценката на водите изследвани по тази метода е:
Ако има газъ (+) въ трите тржбички, то во
дата е много лоша.
Яко има газъ само въ II и III тржб., то вода
та е лоша.
Яко има газъ само въ III тржб., то водата е
съмнителна.
Яко въ никоя тржбичка н-вма газъ (—), то во
дата е добра (разбира се: за пиене—въ бактерио
логично отношение).
Като се има предвидъ, че отъ 1276 проби во
да, взета отъ разни източници въ окржзитъ Шумен
ски, Варненски и Русенски(само Разградска околия)
изследвани презъ 1932 г. въ лабораторията ни
655 еж лоши, 207 съмнителни и само 416 еж добри
за пиене, получените резултати отъ изследваните
проби морска вода ни показватъ, че те съдържатъ
изобщо твърде малко коли-бацили, особено проби
ти взети отъ централнигБ бани (№ III) и отвждъ
техъ (№ IV и V).
Тази незасегнатость на крайбр-Бжнигв морски
води отъ иначе тъй непоср^дно близко изливащите
се клоачни води въ количество отъ 30 литри на се
кунда може па се обясни отъ една страна съ огром- _
ното количество морска вода, въ която КЛОЗЧНИГБ
води се разтварятъ и губятъ, отъ друга страна—съ
повърхнит-в течения, които еж насочени югоизточно,
т. е. навжтре къмъ открито море и най-после — съ
биологичното прочистване на чревнитЬ бацили отъ.
страна на морския планктонъ и чрезъ физико-химични
фактори—кислородъ и слънчеви лжчи.
Въ вс%ки случай при повяване на южняка
твърде е допустимо щото клоачнитЪ води да се отнасятъ къмъ бръга и къмъ банския районъ, което
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личи и отъ резултатите на изследваните презъ ме- че изливането на градската клоака тъй близо
сецъ септемврий морски води, когато морето беше бръта е едно големо зло за морскигЬ ни бани и
бурно и течението насочено къмъ бр-Ьга.—Презъ крайно наложително е, тъкмо когато сега
настоящата година ще се постараемъ да предпри- мътъ ще се поправя, колекторътъ да се п
емемъ по-системни и по-подробни бактериологични по вънолома далеко навжтре и устието му да блщ
изследвания сл;що и на по-далечните и по-дълбоки открито поне на 600 м. отъ бръта, за да се освобо
те морски води за да добиемъ една по-широка пред ди банския районъ отъ зловонията на клоачните вс
става за бациларното разсейване въ Варненския за- ди и да се отстрани една опасность, която може
ливъ съ огледъ на градската клоака.
да грози върху здравето на посетителите на моо
Въ всйкой случай извънъ всЬкакъвъ споръ е, ските ни бани.
_
/
п_, п п
Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

Н. Нечаевъ.
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Рибите, които се ловятъ въ водигЪ предъ
нашия брЪгъ могатъ да се разд-влятъ на
Д две
7Ъ пгрупи:
редъ
нашия
бр-Ьгъриби,
м о гкоито
т Л Я г »се ^появяватъ
= , „ 4 , „ „ . само
1)
пасажни
презъ
определените сезони на годината и 2) м%стни риби,
които. живеят.ъ у .насъ постоянно.
.
Повечето отъ пасажните риби се размнсжаватъ и отхранватъ извънъ нашите води. Съ други
думи, най-важните процеси, отъ които зависи
общото имъ производство, се извършватъ не у
насъ, а въ съседните участъци на Черно море или
дори, въ Мраморното море.
При това положение, количеството на пасаж
ните риби, които се ловятъ въ нашите води, не
може може да служи като мЪрка за продуктивностьта на последните.
Друго е съ местните риби. — Количеството
имъ се намира въ пр-Ька зависимость отъ продуктивностьта на водите, защо ГБЗИ риби, презъ це
лия си животъ — отъ хайверното зрънце и до
смъртьта, се издържатъ за смЪтка на хранителните
вещества, които се съдържатъ въ морето предъ
нашия брегь.
Като характерни мЪстни риби у насъ се явяватъ следните.* калканъ, писия, езикъ, попчета,
барбуна, меджитъ и морска лисица. Общия имъ
годишенъ ловъ за десетъ години отъ 1920—1929
г. е билъ сръдно около 165,000 кгр.
Този ловъ се добива при условие, че мест
ните риби не се използуватъ въ достатъчна сте
пень, а именно:
; • Морската лисица и меджита изобщо не се
ловятъ
Калканът-ь се лови изключително
и™™™
2. Калканътъ
презъ
пролъчъта, а барбунята само презъ топлия сезонъ
на годината и
3. Останалите мЪстни риби се ловятъ само
въ некои участъци отъ крайбрежието.
• г- по-интензивна
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Количеството на местните риби загиси отъ
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таМъ въ По^горнйпз пластове се извършва Отчасти
чрезъ дифузия, но главно чрезъ посредство на
ВЪЗХОДЯЩЙГБ течения, които следъ излизането на
ПбвръХностьта натЬряватъ горните пластове на
МоретО; НИЗХЬДЯЩЙГБ течения йматъ тъкмо обрат. Н6т@ действие.—Т-Б откарватъ въ дълбочината гор^
НИ+е пластове, напоени съ нитрати и фосфати,
й на ГБХНОТЬ м-ЬстЬ докарватъ пб-беднйтъ съ тъзй
съединения воДй отъ пб-отвОренотО море; Вслед^
ствйе на т6ва ; при НИЗХОДЯЩИТЕ теЧенйя; заНаса на
Нитратйт-к й фосфатите въ горнйт-в ,,жйвй" плас
тове на морето се намалява;
Въ Крайбрежните райони възходящйтъ- тече
ния се образуватъ отъ действието на сйлии вет
рови отъ брЪга. Т Б З И вЪтрове откарватъ повръх^
нбстната вода навжтре въ морето и чрезъ това
предизвикватъ дохожданетб къмъ^ бръта на подълбокипз пластове. Въ районитъ-, кждето има
възходящи течения, температурата на водата презъ
зимата е по-топла, а презъ лътото по-студена, от
колкото нормалната. Силата на теченията е въ
тЪсна зависймость отъ силата на ветровете и въ
некои случаи движението засъта много дълбоки
и отдалечени пластове. Така напримъръ е конста
тирано, че при силните възходящи течения покрай
брега може да се появи водата отъ дълбочина
до 70 метра отъ разтояние до 25 — 35 мили.
Въ районитъ, кждето възходящите течения
еж редовно явление, обикновенно се наблюдава
голЪмо изобилие на растения и животни. Това
обстоятелство е било забелезано и отъ по-старите
наблюдатели.—Г. Пуффъ, който е изучавалъ тече
нията въ Атлантическия и Тихия океани, е намЪрилъ, че „никжпе въ океана не се среща подобно
изобилие на живи сжщества, каквото се наблю
дава въ районите на възходящите течения. Пло
дородието на морето тамъ е колосално, а рибо
лова е най-продуктивенъ".—Сжщия фактъ е билъ
отбелязанъ отъ проф. Брандтъ за Килския заливъ
(Германия), отъ проф. Натереръ за Средиземно
море и отъ други изследователи за Северно море.

изъ животя и

ДЕЙНОСТЬТЯ

ня
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Още по-обстойно въпроса е билъ проученъ
отъ последната германска експедиция на „Метеоръ",
която се е занимавала специално съ теченията въ
Атлантическия океанъ. Тази експедиция е устано
вила, Че покрай Африканския бръгъ има участъци,
кждето благодарение на пасажните ветрове сжществуватъ постоянно възходящи течения, които
донасятъ на повръхностьта вода отъ дълбочи
ните. Въ ГБЗИ участъци количеството на планктонИИГБ Организми е необикновено големо: отъ
10—100,000 брея на единъ литъръ вода,
Покрай отсрещния брегъ на Южна Америка,
Кждето господствуватъ низходящите течениу, по
ложението е Друго. Тамъ броя на планктоннигг. орга
низми не надминаваЗ.ОООброя на единъ литъръ вода.
По нашето крайбрежие преобладаватъ вет
рове отъ С, СИ и И, които спртзмо крайбрежието
еж морски и предизвикватъ низходящите течения.
Бреговите ветрове у насъсж относително по-рЪдки
и по-слаби, вследствие на което и възхсдяцитъ
течения еж нетрайни и се образуватъ доста ртдко.
Сжщит-в ветрове отъ С, СИ и И преобла
даватъ по Кримското и Кавказското крайбрежия и
достигатъ тамъ до значителна сила и постоянство.
Общоизвестна е напримтзръ, Новоросийската бора,
която представлява отъ себе си северо-източенъ
в-Ьтъръ отъ ураганна сила.
Обаче по отношение на Кримската и Кавказското крайбрежия т^зи вътрове се явяватъ като
брегови и следователно предизвикватъ възходя
щи течения. Последните обилно наторяватъ гор
ните пластове съ нитратите и фосфатигв и съ това
обуславятъ по-голЪмата продуктивность на морето.
Както отбелязахме по-горе, предложеното
отъ насъ обяснение е само една работна хипотеза,
която се нуждае отъ проверка. Обаче, ако тази
хипотеза отговаря на истинското положение на
нещата, съ нея може да се обяни и другата особеность на нашето крайбрежие, която е била от
белязана отъ експедицията на „Гайдамакъ", а
именно, че покрай нашиятъ брЪгь флората и
фауната еж изобщо бедни.
Я. Нечаевъ.

БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

— По случай новата година между Негово Ве
личество Царя и Б. Н. М. С. б-вха разменени след
ните телеграми:
Петъръ Стояновъ, председатель Български Народеоъ Морски Сговоръ—Варна.
Царицата и азъ благодаримъ Вамъ и на чле
новете на съюза за хубавитъ родолюбиви благопожелания. Честита и щастлива на всички Ви Новата
година.—Царьтъ
Негово Величество Царя—Двореца-София.
По случай Новата година азъ и членоветъ на
Български Народенъ Морски Сговоръ поднасяме на
Ваше Величество, нашъ любимъ Върховенъ Покров
итель и на Нейно Величество, Августейшата Ви
ДРУгарка, най-възторжени поздрави и благопожела
ния. Нека тя да донесе Вамъ и на Августейшата
Ви
Династия здраве щастие и успехи, а на България
м
иръ и културенъ напредъкъ. Председатель Стояновъ.
- На поздравителната телеграма отъ страна
на
Б.Н.М С до Негово Величество Царя по случай
Рож.Денния му день се получи следния отговоръ;

Стояновъ, председателя на Б. Н. М. Сговоръ— Варна.
Сърдечно благодаря Вамъ и на вгички членове
на Морски Сговоръ за любезните поздравления и
добрите благопожелания по случай рождения ми
день—Царьтъ.
По случай раждането на Нейно Височество княгиня Мария-Луиза, Б. Н.М. С. отправи следнатателеграма:
Д° Негово Величество Царя—Двореца—София.
Присъединявайки се къмъ общата радость по
случай щастливото освобождение на Нейно Величество Царицата, членовете на Български Народенъ
Морски Сговоръ поднасятъ на щастливите августейши
родители искрени поздравления и заедно съ бт-лгарското племе учествуватъ въ раростьта на Царсния
Ви домъ. Пожелаваме отлично здраве на Нейно
Величество и на младата българска принцеса, като
молимъ Всевишния да я сподоби съ дългоденствие,
та да доживее до дълбоки старини за щастие на
Августешия Ви домъ и българския родъ. Председатель Петъръ Стояновъ.
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_ Отъ 21. до 31. януарий гл. секретарь на
организацията посети клоновете въ Бургасъ, Пловдивъ и София. Презъ сжщото време секретаря Г.
Панчевъ посети клоновете въ Плъвенъ, Павликини,
Свищовъ и Шуменъ. И двете обиколки сЖ имали
за цель да се засили организационната дейностъ за
предстоящата Година»
— Подпредседатели на Г. У. Т. капитанъ 1р.
Д. Фичевъ» поСБТи клоновете ни въ В. Търново и
Габрово въ началото на м. януарий т. л
— На 22. I. т. г. Видинскиятъ Ий клонъ уЬ рои
пропагандно утро въ салона на театъра, много добре
посетено и изнесено съ големъ усп-вхъ. Подпред
седателя на клона г. К. Иосифбвъ, е говорилъ на
тема: „Идеи и дело на Б. Н. М. С." Клона прави
приготовления за изнасяне на първото си мбрско
детско летовище.
— По случай преместването на подпредседа
теля на Г. У. Т. г. кап. 1 р. Д. Фичевъ отъ Варна
въ София на 6. 11. т. г. Г. У. Т. въ специално засе
дание му изказа благодарностьта си за непрекжстната полезна дейность въ организацията отъ осно
ваването й. За споменъ му бе поднесенъ единъ
томъ, въ хубава подвързия, отъ последните три
годишни течения отъ списанието съ подписите на
членовете на Г. У. Т., чийто подпредседатель остана
до деня на заминаването си. Г. У. Т. му пожела успъхъ и добро здраве и въ новата му служба.
— 27. I. т. г. делегация въ съставъ Прсф. Ст.
Бончевъ, Проф. Ст. Консуловъ, г. К. Скутуновъ и
гл. секретарь на организацията се яви предъ г-на
министра на Войната. Делегацията му изложи редъ
въпроси въ връзка съ дейностьта на организацията
и се спре главно на поставения на разглеждане въпросъ за Рибарското училище. Делегацията изложи
схващането на организацията по този въпросъ и
приготовленията, които се правятъ отъ страна на
Инспектората по риболовството за закриване на
училището, като помоли г-на министра да се застжпи
за запазването на това единствено въ страната ни
училище което се създаде по инициативата на воен
ния ни флотъ. Условията при които бЪше поставено
да работи училището бЪха много тежки. Посрещ
нато враждебно отъ рибарите по крайбрежието,
които виждатъ въ лицето на неговите питомци
бждещитъ си заместници, то не намъри подкрепа
и отъ горе, поради търканията между двете ведом
ства, които се интересуваха отъ него. Военниятъ
министеръ излуша най-внимателно делегацията,
която му даде изчерпателни обяснения по всички
пунктове на обвиненията, отправяни отъ заин
тересовани къмъ училището и разви становишето на Военното министерство по този въпросъ.
Делегацията остана изненадана отъ осведоменостьта на г-на министра по този въпросъ, благо
дари му за съдействието, което Министерството на
войната, винаги е давало по голъмитъ национални
въпроси, интересувгши организацията и се разд+ли
съ него следъ като най всестранно разгледа всички
въпроси отъ предстоящата дейность въ продълже
ние на по-вече отъ часъ.
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и съ значение не сами За службата отъ ведомство^
на министерството. Г-нъ минис11ра Макбръ Че (4
тъкна> че въпросътъ е вече решенЪ) обеща да №
слуша ДеЛггацияТа на Б.Н;М.С; още веднежъ заед
но съ делегацията на Рибарския съюзъ) ксятощ-кд!
Да Приеме наскбрб:
—На 1ВЛ1. т; г; Плбвдйвскйятъ ни клонъ дай
сйОята традйЦионна вечеринка. Макеръ че тя се е
6ъвпадала съ вечеринките на други културни орга
низации, била е.посетена най-добре. Въ най-добро
настроение гостите ок прекарали до 5 ч. сутриньта
въ една ср-вда на задушевнссть и б ; и з с о ь .
— На 23.11. т.г. г. Министра на Нар. Просееше
ние прие една делегация отъ страна на Б.Н.М.С. въ
съставъ професорите Ст. Бончевт, Златарски, г-нъ
К. Скутуровъ и гл. секретарь. Делегацияте поздра
ви г-на министра съ заемането на поста и му изло>
жи дейностьта на организацията, която се намира
въ найЧзлизка връзка съ Министерството на Нар,
Просв-кцение. Благодари му за съдействието, което
получава чрезъ отдела по физическо възпитание и
изтъкна всички въпроси, които очакватъ своето раз
решение, като въпроса за филма на българското
крайбрежие, започнатъ презъ 1931 г., помощитт,
за детситъ лътовиша-на клоноветЪ, културната ра
бота на учителите отъ населените пунктове по на
шите крайбрежия и пр. Г-нъ министра изслуша де
легацията съ голъмо внимание, изтъкна че той ежщо е билъ членъ на организацията, която познава
много добре, изнесе доста данни, които сочатъ на
необходимостьта да се работи въ духа на целитъна организацията и обеща пълната си подкрепа за
това. Делегацията напустна кабинета на министра
съ гопъмо задоволство отъ неговата любезность и
вниманието, съ което изслуша повдигнатите предъ
него въпроси и съ увереностьта, че Б. Н. М. С. ше
намери въ неговото лице подкрепа за достигане по
ставените общонародни цели.
— 1У-я редовенъ конгресъ на съюза на бълг.
рибари, състоялъ се на 19, 20 и 21 февруарий т. г.
бЪше поздравенъ отъ страна на Б. Н. М. С. отъ
главния секретарь. Председателя на конгреса, г. Икономовъ отъ ПлЪвенъ, въ отговоръ на поздрава отъ
страна на Б. Н. М. С,. изтъквайки близостьта на
на двете организации въ културните имъ стремежи,
не пропустна да подчертае, че той лично е членъ
на Б. Н. М. С.
— Министерството на Народното Просв1=шение
съ окржжно № 2380 и тази година разпореди Р°
всички гимназии въ Царството да произведатъ кон
курса на Б. Н. М. С. между ученицитъ отъ УНИ*
класове. Конкурсътъ се е състоялъ и работит* на
отличилите се ученици вече постжпватъ въ редакци
онния комитетъ на Б. Н. М. С.

— Съ писмо № 1122 Министерството на №'
родното Просвещение утвърди устава на Б. Н. Я С '
съгласно чл. 13 отъ закона за физическо възпита
ние, като по този начинъ Б. Н. М. С. се признава
зз върховна организация по водния сЛортъ въ страната.
— Министерството на Народното Просвтшение
отдълъ Физическо възпитание—за да пооШри
—Делегация отъ капитанъ 11 р. Славяновъ»
е отпусугло въ мжжкит* гимназии
г. К. Друмевъ и гл. секретарь на 26. януарий т.г. спорта Л гребане,
° В е г Ь В а р н а ' Б УРгазъ, Русе и Видинъ по
бе приета отъ г-на министра на земледФлието и оъмп
държавните имоти. Делегацията следъ като разбра /ОЛ00 лв. за доставяне на гребни годки. Б.Н.Ж-отъ г-на министера, че закриването на Рибарското влъзе въ връзка съ отдала физическо възпитание
училище е предстояще, му изложи становището на за да се набавятъ лодки по установенитъ типове
Б. Н. М. С. по този въпросъ, който е общественъ отъ Ь. Н. М. С. Съ писмо 1997 отъ 23. януарий т.гМинистерството на Народното Просвещение, «*°
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съобщава за утвърждаване на устава на Б.Н.М.С,
препоржчва на директоритъ на гимназиите въ го
репосочените градове да влъзатъ въ по-близъкъ
контактъ съ организацията. Гребнитъ лодки на ги
мназиите ще., се сьхраняватъ при тъзи на легиони
те на Б. Н. М. С. като инвентаря ще се използва
общо отъ легионитъ и съответните гимназии. До
ставката на гребните лодки ще стане съ съдействи
ето на Б. Н. М. С.
В. и.
Умоляватъ се всички клонове да иматъ
за сведение и точно изпълнение приложено
то тук ь окрж.жно. ка Министерството на Же
лезниците и Пристанищата. Сжщото е изпра, тено д о клоновет-в и въ преписъ.
ГЛЯВНЯ ДИРЕКЦИЯ
на
ЖЕЛЪЗНИЦИТ-Б И ПРИСТАНИЩАТА
Търговско о т д е л е н и е
№ 111.23—280.

.

Преписъ.
София, декемврий 1932 г.
До Българския Народенъ
Морски Сговоръ

Отъ 1. ноемприй т. г., влезе въ сила новата пжтническа тарифа, съгласно която, когато пжтуватъ групи наймалко отъ единадесеть човека и нагоре, групата се снаб
дява съ общъ бланковъ билетъ срещу представяне списъка
на хората въ два екземпляра, отъ които единия се задър
жа въ станцията, а другия се датира съ печата на станци
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ята и следъ като се впише номера на издадения бланковъ
билетъ се връща на водителя на групата, за да му послу
жи прдъ влаковия персоналъ. Освенъ общия бланковъ
бикетъ, станцията снабдява ВСЕКИ членъ отъ групата съ по
една датирана бележка на която е вписанъ номера на
бланковия билетъ, възъ основа на която се прави провер
ката отъ страна на влаковия пчрсоналъ. За извършване
на горното е необходимо по-вече време, ето защо за да не
се пречи на редовното снабдяване съ билети на остана
лите пжтници, умолявате се да наредите до подведомстве
ните Ви училища, учреждения и организации, когато ще
предприематъ групово пжтуване, да се снабдятъ съ билети
най-късно единъ часъ преди тръгването на влака, а ако е
възможно даже и единъ день по-рано за да може въ слу
чаите, когато групата е много голяма да се нареди за уве
личаването състава на влака. •
Ако горното не бжде спазено, на групите ще се от
казва продаването на билети, въ случаитъ когато времето
й броя на другите пжтници не позволяватъ това.
За направеною се умолявате да ни уведомите.
(п.) Главенъ директоръ: Д-ръ Ив. Каросеровъ
(п ) Началникъ на отделението: Д-ръ Петковъ.

Поправка: Обявениятъ въ брой 1. стр. 4 отъ
тази годишното течение на нашето списание тексть
относно правото за получаване хонорери да се чете
така: „На сътрудниципш, за удобрени и отпеча
тани произведения, по решение на редакционния
комитетъ, се плаща следния хонораръ: . . ."

НЕЩЯСТИЯ СЪ КОРЯБИ ВЪ ЧУЖДИТЪ I ОЕННИ ФЛОТИ.
Въ руското военно-морско списание „Морской
Сборникъ" (Ленинградъ 1933 год., кн. № 9, стр.
137—144) Е. Шведе описва на кратко станалите
презъ последните 10 години (1922-1932 г.) не
щастия съ кораби оть чуждите военни флоти, ка
то подъ думата „нещастие" той включва голъма
повреда на корабното гЬло или механизмите му,
която не му дава възможность да продължава
нормално пжтуванието си или даже има опасность
°тъ потжване. Въ това описание еж изключени
подводницит-Б, като "кораби които се усъвършенстватъ и даватъ голъмъ процентъ нещастия и по
неже, той по рано, въ друга една статия, е разглеждалъ специално въпроса за нещастията съ
подводниците.
На основание-описаните нещастни случаи съ
подводни кораби въ чуждите държави презъ по
бедните Ю години той вади следните заключения:
Презъ посоченото време еж пострадали всич
ко 83" кораба, а именно: въ Янглия —14, въ Сев.
™*ериканскитъ Съединени Щати—16, въ Япония—
У, въ Франция —19, въ Германия—5, въ Италия—5,
въ Полша—2, въ Ромъния—5, въ Финландия— 3.
игь
т-Ьхъ само 73 кораба еж пострадали сериозно
""Останалите 10 кораба еж пострадали по-леко.
Случаитъ отъ пострадалите тежко 73 военни
к
ораба се разпредълятъ така: Повреждане на под
водната часть на кораба 1 отъ подводна опасность
("одводенъ камъкъ, плитковина и пр.)—21 случая,
ПОв
Реждане на механизмите — 14 случая, сблъскван
е Съ подводни кораби—11 случая, артилерий
ски взривове—9 случия, пожари—5 случая, повреж
дания отъ буря—9, случая, взривъ на мина или

подводна б о м б а - 3 случая, отъ други причини —
1 случай.
Най-гол%мо е числото па \и щ.5ст:.ят.з стгн^лм
вследстаие грешки Ю1Ъ навигаиионенъ харакюрт,
или лошо управляване на кораба. При това оть
станалите 30 подобни нещастия- 15 еж зат-ршили съ потжването на корабите (Ю отъ г1х'. с;д
били напълно съвременни военни кораби). Споредъ издадените приежди личи, че по-еочето пжти вината за нещастията е била въ комагд» ритт,
на корабите. Особенно мнего тгкива н е ш в п и я : а
последните 10 години еж станали въ СереркоНмериканскит-е Съединени Щати. Френш-я и Ис
пания. На второ место стоятъ станалите нешгси-я
съ механизмите на корабите—котли, турб* ни и пр.,
чиято причина е отъ една страна несъвършенст
вото на материалната часть, а отъ другз—лои:ото
техническо познаване и обслужване отъ страна
на личния съставъ. Този видъ нещастия есобенно
често еж ое случвали въ корабитъ на французския
и „малките" флоти. Трети видъ нещастия — това
еж артилерийските взривове. До световната вой
на подобни нещастия често се случваха въ фран
цузския флотъ (напримеръ загиването на линей
ните кораби ^ е п а " и „УЬегте"); сега такива не
щастия се случватъ сжщо доста често въ големи
т е военни флоти, като главната имъ причина е
задържането (затегането) на артилерийския изстрелъ. Колкото се отнася до случаите на неща
стия съ корабитъ поради буря, които еж имапи
въ резултать потжването на корабите, то трЪбва
да се каже, че при съвременното развитие на тех
никата на корабоедроението еж се случвали само
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съ кораби много устаръли или съ малко водоизМ"Ьстване.
Като съпоставяме численния съставъ на отдълнитъ флоти съ числото на нещастията, случили
се съ корабите имъ, ний идваме до заключение
то, че т е еж по-малко въ добре тренираните фло
ти, т. е. въ английския и японския; най-лоши въ
това отношение еж (процентно най-много нещас
тия) французкия, испанския и ромънския флотъ.
т

с. н и.

ПОТУШАВАНЕ БУНТА НА ХОЛАНДСКИЯ
КРЪСТОСВАЧЪ„ДЕЗЕВЕНЪ ПРОВИНСИЕНЪ'.
Ескадра кръстосвачи, подводници и водохвърчила проследи на 10. февруари т:г. избягалия
отъ базата кръстосвачъ „Де Зевенъ Провинсиенъ",
който се направляваше бавно по посока на Сурабия по дължината на бръга на островъ Суматра.
Въ 10 часа и 50 минути местно време, кръстосвача „Алдебаранъ" забеляза беглеца и му сигналува: „Желая да говоря!" На това „Де Зевенъ
Провинсиенъ" отговори съ заплашване. Отъ „Алдебаранъ" не можаха да видятъ заплахата, която
му приготовляваха, поради ГОЛ-БМОТО разстояние.
„Алдебаранъ" заповъда на мичманъ Ванъ Бовенъ,
който се намираше на кораба-бътлецъ, да приведе
въ подчинение екипажа. Последниятъ отговори, че
екипажа държи на своето решение. Тогава командующъ ескадрата заповъда по телеграфа безусло
вно да се предадътъ иначе ще бждатъ атакувани.
„Де Зевенъ Провинсиенъ" не отговори и атаката
' започна. Кръстосвачитъ, контъръ-торпедоносцитъ
и подводниците се насочиха къмъ разбунтувалия се
корабъ, готови за действие, а водохвърчилата хвър
чаха надъ него. Едно отъ тьхъ пусна бомба въ
съседство на беглеца и една втора отъ 50 кгр.
върху мостика на сжщия. Тогава обслугата вдигна
бълъ флагъ. Пожара, който възникна вследствие
бомбата, б е потушенъ. Ако не бъха се предали,
следъ тази бомба атакуващите имаха намерение да
пуснатъ трета отъ 200 кгр., по-ефикасна за издържливостьта на „Де Зевенъ Провинсиенъ".
Съобщаватъ официално, че имало 22 души'уби
ти (19 туземци иЗ европейци), между които и единъ
офицеръ. Разследванията указватъ еднаквото учас
тие въ бунта на туземци и европейци. Властите на
време б-тзха съобщили, че въ случай на изчерпва
не на хранителните и др. припаси, кръстосвача
„Де Зевенъ Провинсиенъ" ще се преобърне неми
нуемо на пиратски корабъ.
рог.
СПОРА ЗА ГРЪЦКИЯ ЛИНЕЕНЪ КОРАБЪ
„САЛАМИСЪ" ПРИКЛЮЧЕНЪ. Презъ 1913 г.
гръцкото правителство поржча въ Германия, въ
корабостроителницата „Вул канъ" — Хамбургъ, пос
тройката на единъ линеенъ корабъ за своя воененъ флотъ. Тоя корабъ първоначално бе наименованъ „Василевсъ Георгиосъ", а сетне прекръстенъ на „Саламисъ". . Той тръбваше да бжде най-силната бойна еденица на гръцкия флотъ;
данните му б-вха: водоизмъстване. 19,500 тона; скорость 22 мили въ часъ; въоржжение 8—35,6 см
Д/45, 12-15-2 см. Д/50 и 12—7'5 см. орждия, 5—50
см. подводни торпедни тржби и 4 картечници; бро
ня (круповска) — на командната кула 300 мм., по
водолинията (пояса) 100 — 250 мм., на орждейнигЬ
кули на тежката артилерия 250 мм., за средната
артилерия 150 мм.; двигатели—парни турбини, типъ
А. Е. 0., развиващи мощность 40,000 конски сили,
съ три винта, отопление (гориво)- смесено (вжглищно и нефтено); дължина на кораба 1377 метра,
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широчина - 2 5 м. и потжване (газене)—7-6 м. Обслу
га 710 души. Въоржжението тръбваше да се доста
ви отъ американската фирма Бетлеемъ Щиилъ. По
стройната отиваше бързо и на 10. ноемврий 1914г
кораба е билъ спуснатъ на вода. Голъмата война
а по-кжено намъсата и на Гърция въ нея, попрт,
чиха за довършването на кораба. Следъ гръцко
турската война, въ 1923. год. гръцкото правитею
во влезе въ преговори съ корабостроителница^
„Вулканъ" за дострояване на „Саламисъ". Обач
преговорите биваха често прекжеванк, гръцкол
морско командване се колебаеше, боръха се д»
течения—едното настояваше за довършване на ко
раба, а другото —за неговото изоставяне; отъ една
та и другата страна се привеждаха всевъзможн:
политически, стратегически, технически и финансов
доводи за и противъ кораба. Ремонта и влизанетев
строя на турския линеенъ кръстосвачъ „Султан
Явузъ Селимъ" (бившъ „Гьобенъ") като че ли ПОЕ
лия решително за довършването на кораба и с
започнаха преговори за модернизирането на „Сай
мись", което тръбваше да стане успоредно съ л(
строяванего. Намъсиха се, обаче, и другите морск
държави, а най-вече Англия, чрезъ своята морск
мисия, които упражняваха натискъ не само вър*
Гърция, но и върху Германия, която по силата н
мирните договори нъма право да строи и доста!
на други държави военни кораби и оржжие. От
една страна - тази намъса, отъ друга—тежкото ф
нансово положение на страната и най-сетне пол
тическото и военно-морско споразумение сь Турци
туриха край на гръцкитъ колебания и правителс
вото се отказа отъ „Саламисъ". Обаче, сега пък
„Вулканъ", поиска обезщетение, което наложи «
ви преговори, усложнени твърде много отъ поен
новленията на мирния договоръ. Най-сетне спора
приключенъ съ недавнешното решение на н^мс»
гръцкиятъ арбитраженъ еждъ въ Парижъ, по си»
та на което, гръцкото правителство требва да *
плати на „Вулканъ" (сега .чрезъ сливане съ РРУ'
корабостроителници, „Дешимагъ") обезщетение е
размеръ на 30,000 английски лири (15,000,000 лв.
ДОКОВЕТЪ ЗА ТОВАРЯНЕ НП КОРЛЙ
Не всички пристанища еж напжлно удобни и В1
бре приспособени за лекото товарене на кор
битъ. Пристанищата на отворенигЬ морота и оке
ни еж малко или много изложени на ония мог*
щи, гигантски въздишки на водната ширъ, нар1
чени приливи и отливи. Така напримъръ при *
рабостроителницитъ край голъмия северогерма*
ки градъ Бременъ на р. Везеръ, отдалечени '
почетно разстояние отъ бръга на северното м°(
(около 60 клм. навжтре по течението на .рЪкат1
се забелязватъ много ясно всекидневните при"
ви и отливи.
За да могатъ свободно да се обслу*ва'
всички работи по товарене и разтоварване на
рабите, човъкъ е принуденъ да заприщя гол*
басейни, добре отдълени отъ ототвореното т
или отъ свободната вода, наречени докове.
докове се различаватъ отъ другигЬ „сухи" Д°к°8
въ които сб поправятъ илистроятъ нови пла
телни еждове.
Напоследъкъ въ Лондонъ, кждето разлиК"
на водното ниво по р. Темза достига до 6-30 «•>
била поставена на Коуа1 А1ЬеП—докъ наново
правената порта. Разделянето на тия Д оК ° в ^(
приставане на параходитъ се постига поср*"
вомъ огромни врати, подобни на шлюзовигЪ.
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За да може кораба презъ всъко време и при
всъко водно ниво свободно да достигне и приста
не въ дока, необходимо е едно съ двойни врати
шлюзово приспособление. Щьлата врата се състои
отъ две крила, съ двойни стени и съ толкова въз
душно съдържание, щото Г Б почти плаватъ въ во
дата. Това се прави съ цель да се намали необикновенно силния натискъ на водата, особенно
върху мъхтата, кждето става скачването на дветъ
крила.
Смънената въ Лондонъ порта на Коуа! Я1Ьег1'
овия докъ е тежала 140 тона.
Човъкъ се стреми всячески къмъ създаване
на напълно защитени и подредени пристанища,
като отстранява нарушаващитъ лекотата и бързи
ната при работата различни вредни влияния.
Така постепенно се създадоха и се създаватъ
отъ първичнитъ малки и груби дървени скели го
лемите удобни и толкова спокойни пристанища.
Съобщава: Н. Бакаловъ.

РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКОТО ПРИСТА
НИЩЕ ГДИНГЕНЪ *). Споредъ последния ежегодникъ „УоусГз Кед1з1:ег ог 5п1рртд УеагЬоок
1931—1932" въ настояще време еж привършени
окончателно следнигв кейове за приставане на
кораби:
1) Кей дълъгъ 430 метра съ дълбочина при
него1О"36—10'97 метра.
2) Кей дълъгъ 2,900 метра съ дълбочина
8'84—1О'О6 метра.
3) Кей д ъ л ъ г ъ 1,877 метра съ дълбочина
7'31—7*62 метра.
4) Кей дълъгъ 1,450 метра съ дълбочина
7-О1-7-53 метра.
5) Кей дълъгъ 340 метра съ дълбочина 5'5О
метра.
Дълбочината на входния каналъ за приста
нището е 11 метра.
Независимо отъ това и приспособленията за
товарене и разтоварване сжщо еж се увеличили.
Сега всички тия приспособления възлизатъ на 45.
Между ГБХЪ има: 1 електрически кранъ съ товароподемность 40 тона и възможность да натовари
или разтовари за едно денонощие до 3,000 тона;
2 електрически конвейера съ производителность
по 600 тона въ часъ; 1 двутоненъ мостовъ кранъ
за вжглища и руда; 1 седемтоненъ мостовъ кранъ
сжщо за руда; 4 тритонни електрически преносни
кранове за за вжглища и руда; 10 седемтонни
електрически преносни кранове; 2 петтонни елек
трически преносни кранове; 2 два и полови тонни
електрически преносни кранове; 19 единъ и поло
вина тонни електрически преносни кранове и 2
плаващи крана, едина съ товароподемность 50то
на, а другиятъ съ товароподемность 7 тона. С. Ч.
ОПАСТНОСТЬ ЗА РОМЪНСКОТО ДУ
НАВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ. Въ една своя ста
тия въ румънското списание „Морска и ръчна
Ромъния" г-нъ полковникъ М. Теодореску—Анжело изтъква, че ако се остави и за напредъ
ромънското корабоплаване по Дунава да бжде
разединено, то щ е продължава постепенно да
запада и да бжде измествано отъ чуждитъ пла
вателни предприятия, които еж добре органи
зирани и използуватъ плавателните си срЪд*) Подробности за създаването и устройството на
Пристанището Гдингенъ, вижъ въ статията „Пристанището
на Полша—Гдингенъ отъ Г. С, помъстена въ сп, .Морски
Сговоръ", год. VII (1930 г.), брой 3, стр. 13—15.
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ства съвместно. Той бие тревога по тоя въпросъ
и предлага да се пристжпи веднага къмъ обеди
няване на сжществуващитъ сега по Дунава ромънски корабоплавателни предприетия, като се
поставятъ подъ непосредствения контролъ на дър
жавата.
с Ч
ПРОПАГАНДА НА МОРСКАТА ИДЕЯ ' ВЪ
ГЪРЦИЯ. За сега въ Гърция излизатъ следните
две морски периодически издания:
1) Списанието „Морска Гърция („Нафтики
Еласъ"), частно издание, излизащо подъ надзора
на Главния морски щабъ, което има за цель да по
пуляризира морската идея въ Гърция и да служи
като четиво за моряците отъ военния флотъ ДГодишенъ абонаментъ 80 драхми).
2) Списанието „Морски прегледъ" („Нафтики
Епитеорисисъ")—издание на Главния морски щабъ.
То има специаленъ военно-морски характеръ.(Годишенъ абонаментъ 150 драхми).
Независимо отъ тия две списания, пакъ съ
цель да се пропагандира морската идея, въ края
на 1931 година е основана „Морска лига" —орга
низация подобна на нашия Български Народенъ
Морски Сговоръ. -Тази организация е още слаба
и незакрепнала. Тя още нъма официаленъ печатенъ органъ, но изглежда че списанието „Морска
Гърция" ще бжде използувано за такъвъ. с. Ч.
АПЕЛЪ КЪМЪ РУСКИТБ МОРЯЦИ. Ней
но височество княгиня Въра Константинова —
внучка на Великия князъ генералъ-адмиралъ
Константинъ Николаевичъ, който създаде и орга
низира руския флотъ следъ кримската война
—е взела инициативата да събира и пази книги,
ржкописи, предмети и др. подобни въ връзка съ
живота и развитието на руския флотъ, които въ
последствие—когато Русия се освободи отъ болшевишкия режимъ—ще бждатъ педадени на рус
кия царски морски музей.
По този поводъ председателя на Военно
морския съюзъ адмиралъ Кедровъ предлага на
всичките руски моряци отъ бившия царски флотъ,
сега разпръснати по цълия свътъ, да подкрепятъ
инициативата на Н. В. Княгиня Въра Константи
нова, като й изпращатъ всичко това, което може
да бжде отъ интересъ за руския царски морски музей.
Адреса на Н. В. Княгинята е: Рппгеззш Уета
уоп Ки5з1апс1 Рппгеп Ра1а15, АНепЬигд (Тпйппдеп)
—ОеШзсМапс!.
С. Ч.
ЗА КОРАБИТВ ВЪ БЕДСТВИЕ. Господинъ
Капитанъ Лойнзее е докладвалъ въ Хамбурския
университетъ и предъ съответнитъ морски лица
за новоизнамърения отъ него апаратъ за авто
матично съобщение на мореплавателите за корабъ намиращъ се въ бедствие.
Цельта на този апаратъ е: кораби безъ радио
станции и безъ радиотелеграфисти, да могатъ въ
случай на бедствие да викатъ за помощь, или
следъ като еж напустнали кораба, да иматъ въз
можность да продължаватъ да търсятъ помощь.
Апарата се състои отъ единъ предаватель.,
който получава електрическа енергия отъ динамо
машина поставена въ самия апаратъ,снабдена съ
дръжка за ржчно движение. Благодарение на динамо-машината необходимите за другите радио
станции акумулятори, тукъ липсватъ. Посръдствомъ
ржчното движение на динамо-машината, предава
теля автоматично изпраща сигнала за бедствие,
безъ да е необходимо лицето което предава сиг
нала да знае морзовата азбука. Сигнала за бед-
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ствие и името на кораба предварително еж нагласени въ апарата, остава да се постави географическото место на кораба. А то се постига съ
помощьта на контакти (щепсели), като на телефонно табло, съ това преимущество, че градусит е и минутите на географическата широчина и
дължина не изчезват ь, а презъ всичкото време
се виждатъ и по желание могатъ много лесно да
се пром-внятъ, споредъ промената местото на кораба. "
'
Най-после на апарата автоматично изпраща
последователно електромагнитни вълни съ три вида дължини, а именно 30 м., 60 м. и 600 м. и то
до тогава, докато се върти дръжката на динамомашината. Вълните съ 600 м. дължина служять едновремено и за да бждатъ засичани (пелингувани) отъ другитЪ радиостанции притежаващи засечници. Останалите два вида кжеи вълни
служатъ да дадътъ възможность на сигнала да се
разпространи на голямо разстояние. Автоматичния
„Аларменъ сигналъ за бедствие" действува на пре
давателя.
За антена служи обикновенъ гумиранъ проводникъ, който безопастно може да се постави на
всеко место. Цтзлиятъ апаратъ съ. динамо-машината е поставенъ въ непроницаема желъзна каса.
Вьрху касата се намира сирена за мъгла и прожекторъ, подобно на автомобилните сирени и про-
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жектори. По желание сирената и прожектора могатъ да получатъ токъ отъ динамото на апарата.
Прожектора може да се използза за ржчно предаване на морзовата азбука.
Апаратите еж изработени отъ фирмата„Те$1га"
въ Берлинъ и то въ два-типа. ГолЪмиятъ типъ е.
за рибарски и други кораби. Малкиятъ типъ, съ
сжщата мощность, има размерите на пжтнишки
куфаръ, така че може лесно да се пренася и поставя на вс^ко мЪсто, като наприм^ръ: въ спасителнитъ- лодки, на леда, при зас+дане да се изнесе на бр"Ьга и пр
Времето за действието съ апарата е неогра
ничено. Повредите еж изключени. Динамо-мешината може да се върти отъ двама души, безъ
особено напрежение.
Разстоянието на което действува апарата ще
бжде изпробвано отъ бреговигЪ радиостанцик
съвместно- съ корабите въ море.
Апаратитъ напълно отговарятъ на всички
условия необходими за използуването имъ отъ ко
рабите. Като се има въ предвидъ, че за корабитЬ
снабдени съ такъвъ апаратъ, сигурност ьта на пла;
ването значително се увеличава, става ясно, че е
необходимо да се снабдятъ съ такива автоматични
апарати, не само тъзи кораби които нтзматъ възможность да иматъ радиостанции, но онези които
иматъ такива.**
Превелъ: Фурнаджиевъ Д.

•^•^.^^д^ло^»и1?>^^»^оолацз.«цд^з^

(Приключенъ ма 10. 111. 1933 г.).
Я н г е л о в ъ , Т о д о р ъ - „ С ъ в п а д е н и е " Разказъ— Изь споменить на капитанъ 2—(в. Морски ратникъ год. V, М и ш е в ъ , Н. Д.—„Отъ Евксиноградъ д о Варна по най-кжсия плчть"—Изъ морския ми дневникъ—(Сп. Морски
брой 79, Вг-рна 15.11 1933 г., стр. 2).
Сг В0 ъ
° Р < год. X, брой 2, Варна 11.1933 г., стр. 14-16).
Л м и ч и с ъ , Е д м о н д о де—„По океана" (в. Морски ратникъ,
п
Ь.—
Подобрение на климата ч р е з ъ п р о м ъ н а на морски
год. V, брой 79, Варна 15.11.1933 г.,стр. 2).
т е течения" (Сп. Природа и наука, год. III, кн. 5 и 6,
Б о б е в ъ , К а л о я н ъ —„Ревизията и излазътъ на Бъпото Мо
София I и II. 1933 г., стр. 88 и 89).
ре" (в. елово, год. XI, брой 3201, София 20.11.1933 г.,
П а н ч е в ъ , л е й т е н а н т ъ - „ П л ъ в е н ъ и Морския Сговоръ"-ГЬ>
стр. 2).
•
г ; Л У и а И м а Г И Т а Ц и о н н а т а с е Д м и Ц а на мъстния клонъ отъ
Б а т а к л и е в ъ , И в . „Черно море и Дунава в ъ пашитъ учеб- <
Ь .Н. М. С—(в. Северно ехо, год. XIII, б р о й 697, Плт.ницл по География" (Сп. Морски Сговоръ, год. X,
венъ 23,1.1933 г., стр. 1)
брой 2, Варна 11.1933 г., стр б и 7).
П а с п а л е в ъ , Д-р-ь г . В . - „ Ч е р н о море п р е з ъ зимата" (Сп.
СаЬепзк!, М. IV.—„1_е 1гаЦе с1е с о т е г е е е1 паУ1даНоп епгге
Морски Сговоръ, год. X, брой 2, Варна 11.1933 г., стр.
1а Ви1дапе е{ Я П е т а д п е " (1.а Ви1дапе, Х1-ете аппее,
№2846—2848, З о г т 11.1933, р . 4.).
Р е ш е н и я т а з а б ъ л г а р с к о т о р и б о л о в с т в о — Закриване
Д - в ъ , М.—„Бждещиягь най-голъмъ параходъ в ъ свЪта—ГЧогконгреса на Българския рибарски с ъ ю з ъ
Новит*
тапсИе" (Сп. Морски Сговоръ, гои. X, брой 2, Варна
управителни т в л а - ( в . З о р а , год. XIV, б р о й 4093, Со
II 1933 г., стр. 10.).
фия 23.11.1933 г., стр. 2).
И з л а з ъ н а Б ъ л г а р и я н а Б ъ л о м о р е —Реферати и прото
С.Н.И.—„Черноморското ни к р а й б р ъ ж и е в ъ медико-климатиколи, държани в ъ академическата конференция, уре
ческо о т н о ш е н и е " - ( С п . Морски С г о в о р ъ , год. X,
дена отъ Б. Н. М. С. п р е з ъ 1929 г. в ъ София—(Изда
ние на Българския Народенъ Морски Сговоръ —
брои 2, Варна 11.1933 г., стр 3 - 6 )
фондъ Черноморски Наученъ Институтъ; Печатница
С т а н ю к о в и ч ъ , К. М. - „ В ъ т р о п и ц и т Б « - Р а з к а з ъ - П Р е в е л а
С. М. Стайковъ, София 1931., 74 стр., цена 25 лева).
в
, , е , В о , ~ ( С п - М о Р с к и С г о в о р ъ , год. X, брой 2,
К о с т о в ъ , И в . Ст.—„Вносъ и износъ презъ Бургазското
Варна 11.1933 год., стр. 1 6 - 1 8 ) .
пристанище презъ изтеклата 1932 г."(Известия на Бур- 1.-„1Юдривъ турецкаго крейсера „Гамидие" болгарскими
газската Търговско—Индустриална Камара, год. XVI,
миноноецами в ъ ночь на 8 ноября 1912 года." (Часоброй 45, Бургазъ 4.11.1933 г., стр. 1—5).
Т ™ » ™ ' Г ' X- % 9 7 , П а Р и н «"1.11.1933 г., стр. 17).
К а п и т а н ъ К.—„Кайфа и неговото бждеще като пристани
Т ъ р н о в с к и , П. И в . - „ М е ж д У н а рг о д н и г Б д о г о в о р и за сигурНОСТЬТЯ на ипг.4...
..
\~
.1..гиИ
ще" (в. Морски ратникъ, год. V, брой 79, Варна
ностьта на човъшкия_ ж
и в о т ъ п о ^оре""—(СпГморск"
15.11.1933 г., стр. 1).
Т в п - . . , 0 В 0 Р ^ Г 0 Д ' Х - б Р о и 2 . В а Р " а " - ^ 3 3 год., стр. 7 - 9 •
Р
К о н р а д ъ . Д ж о з е ф ъ — „ П о т ж в а н е т о на Тремолино"—Повесть
Ч
Ж С , 5 Р г е й - » В ь а т а к у ! ..«(в. „Воз Р ожден1е", г. VIII,
—Продължение отъ кн. 1.—Превелъ Д о б р и н ъ ВасиФ а п ^ I ' П а Р и ж ъ 22.11.1933 г., стр. 2 и 3).
левъ—(Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 2, Варна
ч ^ а р е р ъ , К л о д ъ - „ Ф а к л и в ъ морето" (Сп. Морски Сговор*,
11.1933 г., стр. 18-20).
год. X, брой 2, Варна 11.1933 г., стр. 13 и 14).
М о р с к и о с и г у р о в к и —Кратки сведения—(в. Морски рат
*
никъ, год. V, брой 79, Варна 15.11.1933 г., стр. 1).
ЛКа Жел зопжтна
Г
И
,
'
!
!
?
*
*
*библиотека. София 1932 г.
М1сЬаТкоу, М. й.—„1.а Ви1дап'е е1 1а т е г Ед6е"(Ьа Ви1дапе,
и
И " п я *и н а Н а Учния
Комитетъ при БългарскитгГ Държавни
Ч
XI - е т е аппбе, № 2854, 5 о г т 18.11.1933, р . 4 ) .
^ш1„
" П р и с т а н и щ а . Всъка к н и ж к а н а д ъ 100 стра
ници м а л ъ к ъ форматъ, ц е н а 10 лева)
Мот., И.— „Пожара на Лтлантикъ" (Сп. Морски Сговоръ,
год. X, брой 2, Варна 11.1933 г., стр. 11—13).
К п 1 ' Р е з ъ п И З Т е к л а т а 1 9 3 2 г ° Д и н а Научниятъ комитъ при
о- М- Ж . и Пристанища е турилъ н а ч а л о т о на „Малка *е-
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Морски Сговоръ

Год. X. Брой 3.

лЪзопжтна библиотека", предназначена главно за служа Прага 1932 г. (Руская морская зарубежная библиотека № 23;
щите при Б. Д. Ж. ц Пристанищата. До сега еж излезли Издан1е автора при посредство „Морското журнала", 72 стр.
две книжки отъ тази библиотека. Явторътъ и на двете цена 7 франц. франковъ).
гЬзи книжки е запасниятъ капитанъ И рангъ Коста СкутуВъпросната малка, но интересна книжка, излезла изъ
новъ—сега Началникъ на отделението за корабоплаване подъ перото на известниятъ руски морски офицерь отъ
въ дирекцията на ЖелъзницйгЕ И двете книжки еж бога бившия руски царски флотъ старши лейтенантъ М. О. Фонъто илюстрирани отъ самия авторъ и като че ли ГБЗИ илюс Кубе, сега живущъ въ Парижъ и взимащъ деятелно учас
трации (отчасти заети и отъ нашето списание „Морски Сго тие въ задграничния руски морски исторически кржжокъ
воръ") еж най-ценното въ т^хъ. .
и въ неуморната задгранична дейность на изгнаниците
Книга I. е озаглавена:—„Катехизисъ за служащите руски морски офицери, съдържа 5 отлично разработени
при пристанищата" (100 страници). Тя има следното съдр- морски разкази, а именно:
жание: Корабъ; Качества на кораба; Корабни вжжета; Кот
1.„Случаи следъ полунощь"—(стр. 3—16).
ви; Лодки за спасителни средства на кораба; Корабни свет
2. Врагове—(стр. 17—25)
лини; Корабни знамена; Корабоплавателни сигнали и зна
3.. За своите другари —(стр. 26—37)
ци; Служби въ пристанището; Посещения на чужди военни
4. Дипломатически въпросъ—(стр. 38—52)
кораби; Преглеждане на корабите; Водолазно дело; ДЛЪЖ
5. Машка—(стр. 52—69)
НОСТИТЕ на служащите въ пристанището и списъкъ на ко
Разказите се четатъ леко и увлекателно. Те еж така
рабите, записани въ българските пристанища.
хубаво и майсторски разработени и стилиризйани, че човекъ
Книга втора е озаглавена:—„Катехизисъ за служа не се задоволява да ги прочете семо веднажъ. Ние препо
щите на к о р а б и т е " (128 страници). Тя йма следното съдър ржчваме горещо тази книжка на всички любители на хубави
жание: Корабъ; Части на кораба; Парни машини и котли морски разкази.
С. Н. И.
на кооабите; Газови двигатели; Качества и особеносьта на
кораба; Пазене и багрене на корабите; Корабни вжжета;
Котви и вериги; Корабни лодки; Дълбачна служба; ВлеПриливи и волни отъ Д. В. Березкинъ. Ленинградъ
качна служба; Корабни светлини; Звукови сигнали при 1932 г. (Изд. В. М. Н., 307 стр., съ 88 чертежа и 2 графика,
мъгла; Избегване сблъскванията на море; Корабни знаме цена 850 рубли).
на и сигнализация; Сигнализация; Корабоплаване; Служба
Капиталенъ трудъ, който съдържа подробното изло
на кораба; Длъжности на служащите и Вжтрешна служба жение на въпроса за теорията на приливите и вълните,
на кораба.
а сжщо така и най-новите методи за наблюдението имъ и
Книжките еж спретнато и чисто отпечатани на бела обработването на получените данни. Въ книгата еж да
хартия. Иматъ добърь външенъ видъ. Цената имъ е на дени наредъ съ текста и редъ задачи и примери.
пълно общедостжпна. Ние ги препоржчваме на тези, ко
** *
ито искатъ за кжсо време да добиятъ кратки първични по
Взаимодействие флота, авиации и бреговой обознания по морско дело и на нашата у|»аща се младежь
отъ гимназиите. За последните те биха могли да служатъ ронь! отъ Трибуц. Ленинградъ 1932 г. (Изд. „Молодая Гвар
и като малки и евтени справочни книжки по морското дело. дия", 62 стр. съ много рисунки въ текста, цена 45 копейки).
С. Ч.
Книгата дава понятие за комбинирана атаки отъ ле
ки морски сили и съвместните имъ действия срещу десан
***
' «
та на противника.
С. Ч.
Съ полуночи сйучаи отъ ст. лейт. М. О. Фонъ-Кубе.

ВсЬка неполучена книжка отъ списанието тръбва да се поиска най-късно следъ
получаването на следнята. Въ противенъ случай рекламациите се останятъ безъ
последствие. Списанието излиза ВСЕКИ месецъ, освенъ месецигв юлий^^зш-устъ

ПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРЯЦИЯ

„БЪЛГАРСКА ЗАХАРЬ"
ПЛЪВЕНЪ
ФНБРИКН ГНРН Д. МИТРОПОЛИЯ.
Чисто н а ц и о н а л н о К о о п е р а т и в н о предприятие
съ н а п ъ л н о в н е с е н ъ к а п и т а л ъ и ф о н д о в е
37 милиона л е в а . Стойность на ф а б р и к а т а
(сгради и м а ш и н и ) 52 милиона л е в а , з а с я в а
с р е д н о г о д и ш н о 20,000 д е к а р и .
П р о и з в о д с т в о н а з а х а р ь : 5,720,000 к г р .
(бучки и кристалъ).
М е л а с а (за с п и р т ъ ) 2,500,000 кгр.;
Р Ъ з а н к и 30,000,000 к г р . ( ф у р а ж ъ ) .
Р а б о т н и ц и : о к о л о ЗОО души. *
Ч л е н о в е т Ь - ц в е к л о п р о и з в о д и т е л и — 5,000души
— п о л у ч а в а т ъ о б щ о п р и х о д ъ 30,000,000 л е в а ,
а Държавата — отъ акцизъ, общински налогъ
и н а в л а — 5 8 милиона л е в а .
П Л Я С М Е Н Т Я НЯ
З Я Х Я Р Ь Т Я
СЕ И З В Ъ Р Ш В Я
ОТЪ:
„ З а д р у г а " О. О. Д-во
л я р н и т е банки
О б щ ъ с ъ ю з ъ на Б ъ л г .
Плевенска Популярна

при Съдаза на Попу
— София.
Земл. Кооп.—София.
Банка.

КОНСУМИРЯЙТЕ СЯМО
НЯРОДНЯ КООПЕРЯТИВНЯ ЗЯХЯРЬ!
2—2

кяситъ
отъ
Кооперативната' фабрика

„ИВЯНЪ БУРДЖЕВЪ" — ПЛЪВЕНЪ
СА ржководни и ненадминати

ЦЕНОРЯЗПИСЪ
се изпраща по поискване
БЕЗПЛАТНО.
10—2

ФРЯНКО* БЕЛГИЙСКА
АНОНИМНО ДРУЖЕСТВО

: : г : : 1 = = и БЯЛКЯНСКА БАНКА

БИВШИТЪ ЗЯВЕДЕНИЯ

НКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 150,000,000 лева напълно внесенъ

ПЕНКОВЪ А ПОПОВЪ

Основана съ участието на Вапцие Ве1де роиг 1'Ег.гапдег,
Брюкселъ, (филивли на 5ос1е1е Оепега1е Ле Ве!д1яие),
Вапа;пе с!е 1'С1пюп Раг!51еппе, Парижъ, Мепег Вапк-Уе-1
ге1П) Виена, ОехюггекЖзсНб СгесП1:-Яп51а11: гиг Напс1е1 ипс!
Ое*егВе, Виена( йпе)ап5сНе ОПдегпете СгесМ-Ьапк,
Будапеща;

КОЖПРСКЛ ФАБРИКА
Русе.

КОЖЕНИ

ЦЕНТРАЛНО СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ
К л о н о в е : Варна, Русе И ВидИНъ.
Ф и л и а л и : Пловдивска Банка, Пловдивъ;
Българо-Белгийска Банка, Бургасъ.
Кореспонденти въ всички градове
йъ Б ъ л г а р и я и с т р а н с т в о .

трансмисионни
Р Е М (\ Ц И
ПЕРГАМЕНТОБИ
РЕМВЧКИ '
X Р 0 МО В И
С А Р Ж МИ

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

ВИНАГИ НА СКЛАДЪ
ЦЕНИ ИЗНОСНИ.
4-2

Издава чекове, кредитни писма и акредитиви за Бълга
рия и странство. Извършва преводи на суми вь Бълга
рия и странство. Издава банкови гаранции и удостове
рения за залози за търгове и други предприятия. Скон
тиране и събиране на полици. Отпущане на кредити
срещу реални геранции. Приема влогове при най-из
носни условия, издава спестовни книжки.
^ТЕЛЕГРЯФИЧЕСКИ НДРЕСЪ: ФРЯНКОБЕЛЖЪ.
""" Телефони № № 189, 470, 646. 1197, 1275 и 1332.
5-2

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„КИРИЛЪ"
Акционерно Дружество

Варна.

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

*

'
Магазина 282.

кА
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ЦЯРИЦПТЛ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЯЙ-КРЛСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я
"-модерни бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитЪ околности, 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 видчитъ български артисти.
Презъ сезона гостувате народнил драмспически театьръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000 — 4000 лепа за стая съ
две легла за месеца.
О б ъ д ь или вечеря въ п ьрзоклгсни ресторанти
отъ 40—60 лв.
Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д ' о т ъ отъ 100 — 120.

Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банит-Ь:
I I класа кабина Ю лв.
1. Студени бани > ц
5 лв.

{

I класа кабина 30 лв.
II „
„
20 лв.

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 септемврий ЛЪТСВНИЦИТБ се псл-

зватъ съ 25'/,) намаление по
бъпгарскитъ дгржаеьи же
лезници.
Бюрото з^ лъгевници при
общината

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
лътовницитъ

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА

>1:
ЗЕАИ

ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.
10-3

БЪЛГАРИ ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
Използувайте дружествените параходи за д а получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлечими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието й ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на кЬгОто привличатъ хилйди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта;
Дружеството п о д ъ р ж а три редовни линии:
Крайбрежна: Варна—Бъла—Месемврия —Анхиало - Созополъ —Е
гасъ —Кюприя—Василико — Ахтополъ и обратно;- -два пжти седк
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургас
—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна—Бургасъ—Цариградъ— Пирея - Хиссъ — Метелинт.
обратно—двз гшти въ месеца.
в. Александрийска: Варна—Бургасъ — Цариградъ Родосъ — ПалестааАпександрия—Портъ-Сайдг.—Островъ Кипръ —Пирея и обра!но-да
пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифит!
отъ 30 до 5С°/о (но не. и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтурзрею до Александрия ксето се извъра
ва съ луксознитъ и бързох^дни парахода „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИЯ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския
I класар е и с ълв. 50
лв. 8000
класа
/
Отиване и
лв. 46
II
класа
лв. 60СО
II класа
връщане
лв.2й
III
класа
лв. 40СО
Ш класа
За крайбрежния рейсъ:
. класа . . лв. 680
Варна—Бургасъ
Ц кг аса . . лв. 540
и обратно
Ш класа . . лв. ЗсО

лв. 40

I класа
Ц класа
||] класа

ЛВ. №
ЛВ. -

Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие.

З а б е л е ж к а : ' С а . [XI. г. рн.т*, такси *а пжтнишкигЪ билети се с ъ б и р а т ъ Д о п ъ Л " и Т ^ л н и ^ ! ^
о пргво • ь г а, I , и Ьу(.г .<-». |,о 15 лв., Р въ малкитЬ крпййрЪжни п р и с т а н и щ а по Г> лв. »
^
Н а й - п г ; . | ' ' > н е . . я, ' т. . сно всичко, което ищересува пжтувашитЪ, се получава
генииитЪ в ь Влрна н Б у ( г а < ъ и крайбрЪжеитБ, а сжщо и оть Д ф е к ц и я т а .
:
•

ГерМаНСКИЯ ПОДВОДНИКЪ „ У

3 1 " ОТЪ п о , , , л е ш . ч-упца

и

.и

1_.у ШС , и. и и . л ^ п с ш

10-

пс

-г-

_ $ ••

но — Повестъ отъ Джозефъ Конрадъ—Продължение отъ кн. 2; 9 Прсдуктивностьта на в о Д 1 ! |
предъ нашия б р е г ь въ риболовно отношение отъ А. Нечаевъ; 10. Бактериологично изслеА ,_
ване «а морската вода въ района на Варненските морски бани съ о г л е д ъ на нейното с •,
държание на чревни бацили отъ Д-ръ П. Д. Скорчевъ; 11. О ф и ц и а л е н ъ отдЪлъ; 12. Морск» ,
I новини; 13. Морски книгописъ.
'
Морска Учебна Ч а с т ь — П е ч а т н и ц а - В а р н а .

