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Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.

Произвежда п.ървокачественни памучни прежди.
Най-голЪма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българските прежди о'тъ чуждитъч
Предпочитайте българското производство?
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ОРГЛНЪ ня БЪЛГГ\Р С К И Я НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
ГОДИШЕНЪ ПБОНАМЕНТЪ:
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УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ

ВАРНА, априлъ 1933 год.

В. И.

отдълъ

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

ПОКРОВИТЕЛСТВО НЯ НЯЦИОНЯЛНОТО КОРЯБОПЛЯВЯНЕ.

Кризата въ световната търговия се отрази найсилно върху транспорта, главно морския. Излишниятъпредлаганъ тонажъ, поради безработицата, до
кара до спадане на фрахта на вевкжде.
Сръдниятъ годишенъ индексъ на фрахта споредъ „СпатЪег ог Ш р р т д " показва непрекъснато
спадане отъ дванадесеть години насамъ. Яко_се
вземе за база ср-вдниятъ годишенъ фрахтъ за 1Уи
г,—100 процента, той се е движелъ:
161-8
за 1921 год.
124-1
1926
Юб-7
1929
81-8
1930
85
1931
79
1932 г. (за 9 месеца)
и 1932 г. еж
При това процентитъ за 1931 следващи
анточни само за странитъ съ монети,
златенъ та
н ъ ИС
глийската лира. За страни съ
^ ^° ,
"
ТИНСКИТБ фрахтове еж не по-вече отъ 55—60 /0 отъ
тЪзи презъ 1913 г.
Благодарение на това обстоятелство много ко
раби спръха пжтуванията си. а новитъ строежи еж
съвсемъ назначителни. Презъ месецъ септемвии м. г.
е имало 15 милиона тона кора*,и неизползвани.
Това принуди държавигв да взематъ специални
мърки за запазване на корабоплаването си.
Положението на параходните дружества въ
Германия се влоши следъ мораториума на Хуверъ,
защото спръха изплащаните въ натура ооезщетения
на Америка. Правителството се принуди съ помощьта
на банките да внесе 70 милиона марки на голъиитъ
дружества и да субсидира съ 4 милион- марки ко
рабостроенето.
, „ . ,.
Дружества като Сипагс! и РешпзиГагог ОпеШа!
въ Янглия намаляватъ дивидента си или съвсемъ
го премахватъ, за да могатъ съ икономията да преДължатъ работата си. Частниятъ тонажъ обаче е
въ затруднение.
•. .
о„_ г ^
Експлоатацията на корабитъ на ЗЬфршд Воагс!
въ Съединените Щати, завършва съ все по-голЪми

дефицити. Една нова група стъкмители еж наели
корабите за цена, която е вънъ отъ всъко съотно
шение къмъ стойностьта имъ. Правителството се е
съгласило да получи 10 милиона долари по-малко,
отколкото презъ 1929 г. за сжщитъ кораби.
Въ Италия правителството даде съдействието
си за сливане на големите дружества, та съ съкра
щения да компенсиратъ загубите си. То обезпечи
нуждната банкова подръжка на новото дружесто и
му даде и пощенски субвенции. Въпреки тЬзи уси
лия новото дружество не може да покаже печалба,
Дребнитъ сткмители еж въ голъмо затруднение. Зг
да подкрепи не субсидираните дружества правител
ството е възприело системата на премиите, и кре
дита за ГБХЪ презъ 1932 г. е стигналъ 72 милиона
лирети.
Политиката въ подкрепа на националното ко
рабоплаване е вече правило безъ изключение. Въ
Германия, Англия, Италия, Испания, Съединенитъ
Щати и Япония правителствата еж въ помощь на
параходните си дружества, било чрезъ субсидии
' или банкови подръжки, било чрезъ системата на
" премиитъ. Всека страна се стреми да поддържа найполезните за развитието й или за престижа си
линии.
Тази политика на правителствата, да поощряватъ
националното си корабоплаване чрезъ протекционизъмъ, утегчи още по-вече кризата въ фрахта. Като
се прибавятъ и увеличенитъ пристанищни такси въ
пристанищата, ужъ съ цель да се рентиратъ направенитъ въ тъхъ подобрения следъ войните и намаленитъ желъзопжтни тарифи, създадени съ цель
да превлъкатъ известни стоки, които по-рано еж
се пренасяли по море — картината за състоянието
на корабоплаването, особно на не субсидираното,
е ясна.
Франция, която миналата есень е имала 1 милионъ тона безработни кораби, обежжда новъ законъ
за подпомагане частното корабоплаване. Споредъ
този законъ, внесенъ въ парламента на 1. януарий
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1933 г., държавата участвува въ изплащане заплатитъ на обслугитъ отъ частното (несубсидираното)
корабоплаване съ */з за стъкменитъ кораби и съ ]/з
увеличена съ 25%—за разоржжени кораби къмъ 1.
юлий 1932 г., но стъкмени следъ влизане въ сила
на закона.
•
Тази помощь се дава при следните условия:
а) Корабитъ да еж съ изключително френска
обслуга (изключватъ се и колониалните моряци,
макаръ и френски поданици).
б) Стъкмителитъ получаватъ максимална по
мощь само за тонажа, който е започналъ плаването
си следъ влизане на закона въ сила, т. е. за тона
жа си въ по-вече въ сравнение съ този до 1. юлий
1932 год.
в) Заплатите да еж съгласно колективните
договори между организациитъ на работници и ра
ботодатели.
г) Корабите да не еж субсидирани отъ дър
жавата, колониитъ или други учреждения.
д) Корабите да не принадлежатъ на стъкмитель, който наема за експлатация, на право или
косвено, кораби подъ чуждо знаме.
е) Кораба да е построенъ въ Франций.или да
е миналъ подъ френско знаме до 1. юлий 1932 г.
Тази помощь' за товарнитъ параходи стига
почти до 60% отъ заплатите, защото се предвиж
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да 1/з увеличена съ 75°/0. Предполага се закона да
бжде въ сила 3 години 1933—1937, следъ което на
ново ще се опредЪли дали да се продължи и въ
какъвъ видъ.
Мотивировката на закона говори най-добре за
целите, които той преследва:
„Необходимо е да се отговори на нуждите на
единъ народъ, който требва да се бори срещу
чуждата конкуренция, за да запази мъстото [си на
международните пазари и да спаси възстановения
инвентарь съ цената на грамадни финансови жерт
ви отъ войната насамъ".
Отъ 1906 год. насамъ Франция подпомага не,
субсидирания тонажъ чрезъ премии. Тази система
засъга обаче само корабите, които еж въ експлоа
тация. Новиятъ законъ цели да създаде условия за
работа на безработнитъ моряци и да оживи при
станищата. Чрезъ вкарване въ работа на плаващия
инвертарь пристанищата ще увеличатъ приходитЬси, а сжщевременно ще намали разхода, който дър
жавата прави за подпомагане на безработните мо-,
ряци.
Мъркитъ, които взематъ другитЪ страни, не
могатъ да не се отразятъ върху нашето макаръ и
малко, но родно и силно утъснено мореплаване.
Мисли ли нъкой за него?
В. И.

•...„•**

Сава Н. Ивановъ.

ВОЕННОТО ЗНЯЧЕНИЕ НЯ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТЪ
икономическото значение на единъ търговски Тъ съ месеци кръстосваха океанитъ и потопиха
флотъ за дадена страна е големо. Колкото търгов много търговски кораби. И другитъ държави на
ския флотъ е по-многоброенъ, по-мощенъ и по-мо- свой редъ не закъсняха да се възползуватъ отъ
деренъ, толкова съответната държава се радва на услугите на търговските си кораби за нуждитъ на
по-добро стопанско положение. Стига само да хвфър- войната.
лимъ единъ погледъ върху статистическитъ данни
^'Търговскиятъ флотъ на една държава въ вре
за търговските флоти на разнитъ държави*за да ме на война &едно незамънимо транспортно сръдсе убедимъ, че действително Цкономическото пър ство, което всецело е въ услуга на главното ко
венство на държавите е
мандване и по специално
неминуемо свързано съ
] —на военния флотъ,\Водсъответното първенство
ниятъ превозъ въ време
• н а сжщитъ държави и по
на война, когато желъзочЛношение на търговския
пжтнитъ линии еж пръко• имъ флотъ. Но освенъ
мърно заети съ усилено
това, търговскиятъ флотъ
движение, е отъ много го
"на една държава има още
лемо значение\Я въ стра
военно и политическо зна
ни или мъста, кждето жечение.
лъзопжтнигЬ съобщения
Търговскитъ кораби
еж слабо развити или съвна една държава, ососемъ липсватъ. водниятъ
бенно по-модерните и
превозъ е отъ особенно
бързоходнитБ, въ време на
значениеХТези, които живойна, съответно въоржв-вятъ по бръговетъ на
жени, могатъ да служатъ
Черно ^оре и Дунава пом
като спомагателни военни
нятъ много добре какъ
кораби. При арблаговременно обмисляне, подхопрезъ време на Балканска
дящъ планъ и органи
та и Свътовната войни назация, тъ биха могли да
ШИГБ и чужди търговски
Н а й - г и Ш Ь най-новия италиански
изиграятъ една голема рокораби взеха живо участие
ля въ военно отношение. Презъ време наТсв^тов-"^^"" " ^
въ пренасяне иа войскИ|
ната война, Германия, която имаше единъ отличенъ бойни материали
храни.
фкР^
воененъ флотъ, не пропустна случая да се възпол
Но не е само това. Търговскиятъ^на една дър
зува отъ услугите на спомагателните военни кора жава отъ една страна е подготвително училище за
би. Имената на спомагателните военни кораби- бждещитъ военни моряци, и отъ друга—едно прак
„Принцъ Фридрихъ Ейтелъ", „Мьове*. „Волфъ" и тическо училище за подържане морскитъ познания
други, които се помнятъ и до день днешенъ, бъха и опитность на запаснигн такива.
страшилище за морската търговия на съглашението
Най-после сжществуването на търговски флотъ
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въ известна държава е свързано съ необходимостьта да има въ наличие корабостроителници, докове,
работилници и пр., обслужвани отъ съответни ръ
ководители, инж(йчери, майстори-гпеииалисти и др.,
които въ военно време еж една ценна и голЪма
необходимость за военния флотъ. Големината ма
на търговския флотъ и свързаните съ него индус
триални предприятия до известна степень еж мЪрило за военно-техническа_мощь на държавата. ^ц| /т>
у^^^^Военнсп-о^зТ^^а^еТп^е на тъ^гБвс"кйя~фяотЕг-еУго-

шиятъ бр-Ьгъ отъ къмъ морето съ помощьта на
воененъ флотъ. Това обстоятелство нихналага да
обърнемъ по-сериозно внимание на вочиия търгов
ски флотъ. който\освеьгъ че ни е^необходимъ отъ
економическо глещише, но едновременно съ то
ва той е единственЛотуо средство сега за морската от
брана на нашиятъ рръгъ,
Ньойскиятъ дЧ&оврръ ни налага да засилимъ
и подобримъ търговтаиятъ си флотъ за да попълнимъ липсата отъ^аоЬаненнятъ ни воененъ флотъ.
Интересътъ/ча държавата ни изисква да се
о») шата;""! 1а"ке>»тто-Ч!"'Оабранеио4^*ит1тат^'Я"1»од-;ь|ща^, подкрепятъ иуюотомопгатъ всички частни и общеV* военетГь""ч^л15Тйг^ъ1здасн^^
ственни желатшяД! начинания за създавнне, увели
V
^рт^Ши^Чтт^ам^рлв^^
чение или подобрение на търговския ни флотъ.
. Ний сме-^шшен1Т*от^~*нзав&?©»*1джотбраняваме наСава Н. Ивановъ.
Лейтенангъ Г. Яренсъ
отъ бившия руски царски флотъ.
ОТБРАНАТА НА ДУНАВСКИТЕ УСТИЯ.*)
Когато презъ есеньта 1916 година нашите Пинскитъ блата, които катери много успъшно биха
(руските) и ромънски войски ^започнаха да очист- оперирали въ лабиринта отъ безчисленитъ протоци
ватъ Добруджа подъ натиска на превъзходните си между блатата и езерата и по плитководния Георли на противника, то естествената и най-удобна по гиевски ржкавъ на Дунава.
зиция за отбрана, кждето беше решено да се заПри все това противника прояви известна активность за завладяването на Сулина и даже веддържимъ—беше Дунава.
За отбраната на Дунавските устия беше съз нажъ на привързаните въ пристанището бойни ко
дадена длъжностьта „Началникъ на отбраната на раби беше подадена бойна тревога, тъй като не
Дунавскитъ устия". Последниятъ, заедно съ своя приятелските разезди бъха се приближили почти
до самия градъ.
щабъ квартируваше въ Сулина.
Следъ организирането на нашия приморски
Сулинското пристанище, разположено при самото устие на сулинския ржкавъ на Дунава, пре- сухопжтенъ фронтъ, подкрепенъ отъ голъмо коливърнатъ благодарение на трудовете на Междуна- чество въоржжени катери, баржни снабдени съ
родната Дунавска Комисия въ дълбокъ корабопла- морска артилерия и малки торпедоносци, чиито дейвателенъ каналъ, стана естественна база на нашия ствия беха много затруднени отъ теснотата на Суприморски фронтъ, разположенъ по най-южния Геор- линския каналъ, неприятелятъ направи само неколгиевски ржкавъ—отъ морето почти до Тулча.
ко незначителни опити да форсира реката, но беПодхождайки къмъ Дунава, заставенъ да от- ше лесно отблъснатъ, следъ което той започна да
влече холема часть отъ своите сили на другите се укрепява на сввоя брегъ. Оставилъ всекакъвъ
участъци отъ фронта, противника премина въ ак опитъ за завладяването на Сулина, противникътъ
тивна отбрана и неговата естественна задача беше: започна да го бомбардира често отъ въздуха.
Въздушните нападения на германските бомбе1. Да попречи на морския подвозъ на нашите
войски и бойните припаси, тъй като благодарение ни хвърчила*) върху Сулина станаха систематичес
природните условия те биха могли да бждатъ пре- ки и даже при хубаво време се повтаряха по ненасяни къмъ приморския фронтъ само по този пжть; колко пжти въ день, но въпреки удивителната на2. Да разруши нашата фронтова база, кждето стойчивость на германците, които хвърляха бомбибеше съсредоточено управлението и снабдяването те си отъ малка височина безъ да се страхуватъ
на фронта и кждето се намираха нашите малки отъ ураганния огънь на нашите кораби, зенитни
бойни кораби, транспортите съ войски и бойни за- батареи и сухопжтните орждия, не имъ се удаде
паси, въздухоплавателна станция и пр.
да ни нанесътъ сжщественна вреда, ,тъй като поЗа оежществяване на първата си задача не- паданията на бомбите имъ не беха по главната
приятельтъ предприе морски демонстрации, мино- цель, а въ града—или даже въ Дунава и само
хвърляне и въздушни атаки надъ подходите къмъ веднажъ една бомба попадна въ единъ миночистачъ.
Сулина, но виждайки безуспешностьта на тия ек Виждайки всичката безуспешность на своите усиДействия, той беше длъженъ да съсредоточи вни- лия, противникътъ, използувайки водното течение,
манието си за оежществяването на втората задача, предприе другъ способъ за поражение на нашите
която можеше да бжде постигната по три вида пж- кораби, а именно:—пущаше по течението съедине
ни въ двойки мини. Тези мини, плаващи на извест
тища: сухоземни, въздушни и водни.
Сулина, заградена презъ летото отъ почти не на дълбочина и на разстояние една отъ друга,
проходими блата и локви, беше природно защите требваше да „обхванатъ" носа на кораба и следъ
на; което много помогна за отбраната й до идва като ударятъ въ стените му, да се взриватъ.
Тъзи мини се появиха въ нашите води и ма-'
нето отъ Одеса на нашите Морски полкове, които
въ последствие образуваха непрекженатъ фронтъ, каръ че ни единъ отъ нашите кораби не пострада
а сжщо и до съсръдоточението на нашите малки отъ техното действие, все пакъ тЬ беха една говъоржжени бързоходни катери и прехвърлянето на лема опастность за нашите кораби, даже и за тия,
отряда отъ плиткогазящите бронирани катери отъ които се намираха въ Сулина, тъй като в е Р оятностьта за проникването имъ къмъ Сулина беше
*) Тази статия е отпечатана на руски езикъ въ^ рус
*) Често пжти екипирани и съ наши български мор
кото задгранично военно-морско списание „Часовой", год.
ски авиатори.—Бел. на преводача.
IV, № 87, Парижъ 1.1Х.1932 г., стр. 10 и 11.
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голъма благодарение на това, че Сулинскиятъ ржп^ш™^™1?сеъ™
единъ дълбокъ ка™ " съПравни^брегове. Вследствие на това нашеналъ съ равни " Г ш о с ' и
"
„ + п и а плйонт, ча
д ^ Г е Т Г а ^ ^
Ггеоргиевския ржкавъ, съ противоминни мрежи,
които бъха посгавени надъ този районъ, т. е. почти при Тулча.
Тази операция бъше изпълнена подъ командата на лейтенантъ Я.*), съ доброволци отъ ескадрения торпедоносецъ „Капитанъ-лейтенантъ Барановъ". Противоминната мрежа, снабдена съ съответнитъ плавци, тръбваше да се задържи на мъсто
отъ 5 мъртви котви, като пресече цълото течение
на Дунава и се закрепи съ единия си край на нашия бръгъ. Котвитъ бъха разпредълени по цълата
дължина на мрежата и се подържаха временно
увиснали отъ специални вжжета.
• Въ такъвъ видъ мрежата бъше завлечена къмъ
назначеното мъсто презъ тъмната нощь на 31.XII.
1916 г. и въпръки че операцията бъше открита отъ
неприятелските прожектори, все пакъ тя беше за-

вършена благополучно. Въ момента, когато влъка.
ча постави мрежата въ нуждното положение, по
командата .ОтеЬчи". вжжетата, които подържаха
котвитъ бЪха сръзани и последнитъ паднаха на
д ъ Г т ^ Г.оРадиР неблагоприятното дъно к о т е , ,
малко се изместиха по посока на
пакъ мрежата изпълни предназначението си. Следъ
нейното поставяне неприятелски мини не се псявиха въ нашитъ води. ,
Нащитъ катери, ползувайки се отъ протоцитЬ
и езерата намиращи се въ ржцетЬ на неприятеля,
достигаха често пжти въ тила на противника, изкарваха малки десанти и всяваха паника и пон-Ъкога вземаха пленници. На германцитъ никакъ не
и м ъ харесваха ГБЗИ СМЪЛИ операции и затова за
почнаха да поставятъ въ всичкитъ дос1жпни за катеритв
отъ отъ
мини,нашитъ
на еднобро
отъ
които сепротоци
взрива заграждания
и загина единъ
нирани катери, пжтувайки съ десантъ.
Енергичната дейность на нашит-Ъ катери и
торпедоносци продължи непосредствен! :о до разклащането на нашия фронтъ, т. е. до есеньта 1917
*) Вероятно автора на статията лейтенантъ Г. Яренсъ. година. •
ПревелъГ.С. Н. И.

—Бел. на преводача.

Общъ видъ на Института за корабни и тропически болести въ Хамбургъ.
ИНСТИТУТЪ ЗА КОРАБНИ И ТРОПИЧЕСКИ БОЛЕСТИ.
Още въ 1900 година е основанъ въ Хамбургъ. (Пласмахинъ) и пр., които лъкарства еж били при
Института за корабни и тропически болести, който ложени наи-напредъ въ Хамбургския институтьза
и день днешенъ има голъмо свътовно значение, корабни и тропически болести. Въ сжщия инстипоради специалното си предназначение. Презъ вре тутъ е билъ откритъ лъкъ противъ опасната ДИ'
мето на своето дълго съществувание въ него еж по зентерия (Амоби). Изобщо института може да ле
лучили образованието си хиляди лекари и учени, кува почти всички опасни корабни и тропически
главно отъ тропическите и подтропическите стра
болести. Но той не се задоволява само съ това,
ни. Независиио отъ това десятки хиляди болни
отъ всички краища на сввта еж идвали въ инсти а е разширилъ своята дейность като е организиралъ и е станалъ ржководитель на борбата за из
тута да се лъкувагь.
кореняване зародишит-в на болеститъ, като напри*
Германия има голъма заслуга за успъха и мЪръ комарите и други подобни насекоми. Често
напредъка на тропическата медицина. Така напри- пжти института получава покани отъ Америка,
мърь, една германска химическа фабрика е изна Африка^и Юго-източна Европа да дава ценното
мерила лекарства противъ опасната африканска си съдействие въ това отношение.
А. М. Н.

опасна болесть (Германинъ), противъ маларията

я . М. Н<
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Лекционната зала въ Института за корабни и тропически болести въ Хамбургь.
Лнтонъ Е. Цишкя.

НА ЛОВЪ З Я ДЪЛБОКОМОРСКИ КАБЕЛЪ.
(Търси се едина край въ Атлантика).
Презъ отворенитъ вратички на малките клетки ледена планина наблизо до Нюфаундландъ да преизлитаха ято приучени гължби високо къмъ небес- стъргва дъното и помита кабела съ дълбокоморната синева и изчезваха въ далечината за да отне- ската тиня. Ако въпреки всичко и това не е присатъ важнит% и бързи съобщения на предназначе- чината, то сигурно н^кое землетресение не оставя
ного имъ мъсто. Тъй б^ше никога.
кабела на мира. Радиотелеграфистите на друже
Днесъ бързи влакове, пощенски параходи и ството потърсиха парахода ,^огш \У. Маскау". Той
аероплани обслужватъ редовни и сигурни съобще пристигна вь Халифаксъ. За щастие или за неща
ния. Освенъ това човъкъ впрегна електрическата стие и азъ попаднахъ между избранницитъ, които
енергия, Посрьдствомъ електрическите вълни гения отплуваха съ „Маск&у". И ето заредиха се день
на днешния земенъ обитатель успъ съ необикно- следъ день. Осемнадесеть мрачни и бурни дни. Бу
венна бързина да се сношава съсъ съжителигв си ри, мьгли и ужасно студени ввтрове безспирно се
ширеха надъ океана. После слънцето весело озари
на отстояния съ хиляди километри.
Върху мрачното дъно на океана се спустнаха хладниттз води, дойде единъ хубавъ, засмЪнъ день.
телеграфни и телефонни кабели, като по този на- Но.тая радость отлетя съ идването на нощьта. Отчинъ се установи бърза съобщителна служба меж- ново деветь лоши, мжчителни дни. Безкрайната
ду континентитъ. На дълбочина около 4,700 м., да- площь на океана ревеше и страхотно бучеше. Делечъ отъ ВСБКИ погледъ, лежи кабела, дебелъ тол- веть дни, бури и ледъ. Въпреки това капитанъ
кова щото съ две.ржце чсв-Ькъ лесно го обхваща. Ливингстонъ измъкна краищата на кабела и блаНо тукъ всртздъ тъмата на морската глжбина ни- гополучно ги свърза. Но какъ стана всичко това?
кой човъкъ не може да опита дебелината му. а тая
д в в д е с е т ь и две кабелни линии свързватъ Евчесть си позволяватъ само различните дълбокомор- р о п д с ъ П м е р и к а > Ч о в ^ к ъ З Н ае точно ГБХНОТО ПОки чудновати обитатели.
ложение, защото поставачигЬ на кабели иматъ найТежки и мжчителни еж поправките на повре- ПО дробни и точни морски карги. Но изведнажъ се
Дени и прекженати кабели. Азъ приежтетвувахъ на СКЖ рва нъкжде кабела и неговитъ краища/разбира
една такава операция и ще се помжча тукъ по-до- с е < н е о с т а в а т ъ непокжтнати. Течения и различни
лу да я опиша.
раздвижвания по дъното не даватъ спокойствие на
***
кабела. Той требва действително да се търси. Съ
Моето приключение съ парахода „>Ьг1П \У. галванометъръ и единъ хубавъ малъкъ приличенъ
Маскау" започна отъ Ню-Иорската станция на тър на яхта корабъ се започва упоритата работа. Кора-.
говския кабелъ. Приятеля ми 0'Впеи стоеше на ба има специални хранилища съ десетки мили дъприемната маса." Изведнажъ линията бтз прекжената. лъгъ кабелъ и при това слабо натоварване се кла•Пондонъ не отговаряше. А сега? Но това не б1зше ти като нъкоя камила изъ пустинята. При хубаво
н^що необикновенно, защото или силни бури бу- време и спокойно море всичко е забавно, но кабеЩуватъ изъ водната ширъ, или нъкой корабъ край ла се кжса презъ време на свирепи бури. Тъкмо коИрландия като че ли е пресмътналъ да хвърли кот- гаго разгневения океанъ кипи, тогава идва нещасва точно върху меднитъ снопчета, а възможно е и тието. А поставачигв на кабели работятъ реднага
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следъ установяване на повредата. Двадесеть и четери часа въ денонощието требва линията да бжде
въ изправность за да се извличатъ печалби и всеки
неоползотворенъ часъ принася хиляди, хиляди ле
ва загуби...
И тъй .^опп \У. Маскау" напредва бавно нататъкъ. Лошо време, мъгли и бури. Радиотелегра
фистите еж на постовете си. Те еж неуморими. На
чалника на електрическия ОТД-БЛЪ е въ опитната си
станция. Тя наподобява лаборатория на н^кой голЪмъ ученъ. Навигаторите пресмъчатъ и пакъ от
ново пресмътатъ, защото ние требва, колкото се
може безпогрешно, да насочимъ кораба къмъ точно
определена точка н-вкжде всрЪдъ океана. Ние се
движимъ ср^щу една точка пресметната точно на
899 мили далечъ отъ Ню-Иоркъ. Тамъ билъ прекженатъ кабела. Но какъ ставатъ всички тия из
числения? Учихме некога, че електрическото съпро
тивление въ единъ проводникъ е пропорционално
на дължината на този проводникъ. Значи и на ка
бела. Я величината на електрическото съпротивле
ние, що всека миля кабелъ съдържа, е точно опре
делена още при поставянето му. После следва ле
ко изчисляване и така ние се доближаваме до цельта.
Намираме го най-сетне. Тогава се започва неу
морна работа по измерване на дълбочината.
За измерване на океанските дълбочини си слу
жихме почти изключително съ звуковите дълбоком-ври. Съ помощьта на ехото, което достига до повърхностьта на водата следъ като отправения къмъ
неизвестния мракъ звукъ е достигналъ морското
дъно, съ изчисления на употребеното време, ние
добивахме отлични резултати. И тогава „,1опп М.
Маскау" правеше голЪмъ полукржгъ като застава
ше едва ли не отвесно надъ кабела на около 5 ми
ли отъ предполагаемата точка. Следъ изследване
характера на непроницаемото за нашите очи дъно
чрезъ специални апарати, избирахме и съответната
котва. Тая котва именно щъше да измъкне кабела.
Всички тия котви биватъ съвсемъ различни. Има
плоски, клещообразни, съ езикоподобни разшире
ния, тежки и леки. Всички, обаче, автоматически се
вкопчватъ въ кабела. Грижливо скжтаните медни
жички биватъ здраво зграбчени като съсъ стома
нени клещи и тогава горе на кораба тържествуватъ.
Две хиляди и двеста килограма водно наляга
не издържа върху вейки квадратенъ цолъ нещас
тния кабелъ... Буря, разпънено море. Но Ливингсгонъ не се двоуми и повлича котвата. Скоростьта
е не по-голъма отъ една миля въ часъ. Ето че ние
имахме щастие. Само на щастието, обаче, поставячитЬ на кабели не се осланятъ. Отъ местото отъ
кждето тръгнахме поставяме голяма плаваща бъчва
съ около 2 м. диаметъръ, въоржжена още съ ми
гаща светлина. Често се случва кораба да кръстос
ва по цели три седмици и по-вече. Ливингстонъ, —
капитана — е на горния подъ и не изпуща отъ очи
големия дискъ, който отбелязва съпротивлението
на влачащата се котва. На командния мостъ е не
говия помощникъ. Той направлява кораба посрЪд.ствомъ машинния телеграфъ, защото кърмилото, при
такава незначителна бързина не струва нищо. Ние
се справяме само съ параходния винтъ. Вече единъ
часъ търсимъ напраздно, два, три, четри часа все
безрезултатно.
Ливингстонъ е неотлжчно надъ стоманеното
вжже на котвата, защото тоя чов-Ькъ има необикновенна способность да чувствува когато котвата
достигне кабела. Той целия е само едно съср-Ьдо-
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точено внимание. Специалните апарати не реагиратъ тъй добре както този изпитанъ морякъ. Несъкрушаемъ стои Ливингстонъ върху вжжето и пен
ливите вълни на океана не го смущаватъ, не го
тревожатъ. Той очаква, и изведнажъ се чува викъ...
„Заловихме кабела"... Изведнажъ требва да спреме, защото нашия кабелъ е 40 годишенъ и не е из
ключена възможностьта при внезапно налягане да
се прекжене. Тогава вместо едно скжеване може да
имаме и десеть... Внимателно изпитваме натиска.
Всичко е въ редъ. Цъ\пи осемь часа изминаватъ до
като изъ тъмно зелените води се показва очаква
ния кабелъ. Като огромна приказна змия, осипана
съ водорасли и разновидни животни, бавно се про
точва телеграфния кабелъ. Хванатъ е не края на
кабела, обаче, старшия инженеръ, посредствомъ все
възможни проводници отъ плаващата бъчва до насъ,
преемвта и безспирно работи. Изчисляватъ точно
пжтя, който предприемаме сега. Полека „Мгскау"
заплава по дължината на кабела. Голъми плаващи
бъчви задържатъ края, а намъ предстои сжщата
операция, да търсимъ другия край. Но кжде е той...?
На 75 мили отдалеченъ отъ сегашното ни местопо
ложение... Наново опасения и търсене. Неизбежна
борба съ океана. Една миля кабелъ струва отъ 2000
до 5,000 долара.
Осемь дни преминаватъ въ дирене на тоя дя
волски край. Нищо не намерихме. Редко въ столо
вата се чуватъ звуците на грамофона. Разговорите
ставатъ все по-кратки и некакъ си тягостни.
Една седмица работа на кораба струва 5,000
долара, но много по-вече се получаватъ за подаде
ни телеграми.
Нови плавания... Нови търсения... Всредъ без
края на океана плаваме на ловъ за некакъвъ микроскопиченъ тънъкъ конецъ... Може би срутвания
на почвата еж засипали малката нишка или измЪ. нения на морското дъно.... Ливингстонъ дава нареж
дане извадения край да се свърже съ новъ кабелъ.
Дванадесеть мили кабелъ оставяме да се отправи
къмъ глжбините на океана. Но тукъ не се спира,
още двадесеть, тридесеть и четри . . . Единъ мжчителенъ день, мракъ и непрогледна мъгла ни обграждатъ. Зловещите писъци на тржбата замирятъ
единъ следъ другъ изъ сивата неизвестность. Обслугата въ по-големата си часть е съвършенно от
паднала. Отъ дълго време вече азъ не мисля за
нищо друго освенъ за края на кабела... Тогава Всемогжщия изпрати единъ слънчевъ хубавъ день.
Единстаенния въ истинската смисъль на думата ху
бавъ день. Само презъ ведрината на тоя день жес
токия ветъръ не грабеше думите отъ устата ни.
Той се беше укротилъ и Ливингстонъ намери вто
рия край.
Първия хидрографъ бе отъ 34 години на служ
ба въ кораба, машинния майсторъ на винчовите за
кабела — отъ 40 год., но всичко това нищо не зна
чи да бждатъ и те весели, когато кабела е намеренъ и<то следъ толкова трудни усилия. Нескрита
радостна вълна залива целия корабъ и всичката обслуга весело прекарва щастливия день. Тъй е въ
живота, следъ мжКа идва радость. Радиотелегра
фиста засменъ влиза въ столовата и долага, че бре
говите станции се обаждатъ. Всичко е тъй, както
требва да бжде.
Капитанъ Ливингстонъ втиква лулата си и ши
рока доволна усмивка се явява върху устните муСпокоенъ е и последния човекъ отъ обслугата.
„Лопп \У. Маскау" се връща въ родината си.

Морски Сговоръ

Год. X. Брой 4

Яко само отъ половината пжть не го повърнатъ и пратятъ кой знае кжде наново да вади и
свързва скжсанигв кабели? Горивенъ материалъ
имаме достатъчно за три месеци...
„Много работа има при насъ", засмъно казва
капитанъ Ливингстонъ... „кабела, това е нервната
система на свъта... Навсъкжде има скжсани, болни
нерви..."
Борсови сведения и най^важни световни съоб
щения предава отново медната жица по дъното на •
океана. Обаче, човъка, който стои задъ малкото
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прозорче и приема телеграмите, мисли само за це
ната на всека дума. И той едва ли знае за въчната
борба съ стихията на дивите пенливи вълни, що
шепата хора поправящи кабела тръбва неспирно
да отстояватъ. Нему сигурно не е известно, че де
сятки пжти презъ годината една тънка нишка се
вади отъ потайнитъ бездни на Ятлантика...
Действително мжчна и тягостна е суровата дейность на поставачитъ на кабели, но ценна и съ ог
ромно значение е тъхната работа.
Изъ „0\е КогаНе"

ПРЕДИ ТРИ

въкл.

Превелъ: Н. Бакаловъ.

ВАРНЕНСКА >Т

(Какъ е ставало преминаването на Нтлантическия океанъ презъ първигЬ
дни на пжтническата служба.)

Вътърътъ е елемента, който най-добре ще ни
покаже разликата въ преминаването на Янтлантика въ минало и въ настояще време.
Днесъ, мощния параходъ, пжтува по найкжсиятъ и най-безопасенъ пжть, независимо отъ
ветровите зони: напредъка на техниката победи
много отдавна неблагоприятните ветрове, които
сега биха могли да бждатъ незачитани, като една
малка величина.
Но, до 19. въкъ, отиването до Ямерика е
било не „пжтувай, когато желаешъ", а „пжтувай,
когато вътърътъ обслужва най-добре".
Въ северната часть на океана, преобладаватъ
северните и северо-западни вЪтрове.
Това значи едно бавно и изморително пжтуване къмъ Ямерика и едно бързо връщане за
Англия, Обаче.по надолу, около бреговете на Пор
тугалия, духатъ твърде често северни вътрове,
които могатъ да каратъ единъ платноходъ далечъ
на югъ, до като попадне въ района на североиз
точните попжтни вътрове, които господствуватъ
по целия пжть отъ северо-западна Яфрика до За
падно Индийските острови и близко до Флорида
(Ямерика). Така е било и още е възможно и сега
да намерите попжтенъ вътъръ отъ Плимутъ до
Виргиния и назадъ до Плимутъ по посочения начинъ
и— " — - - - - -
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Още презъ Елизабетино време, риоаритъ отъ
оти
западните брегове на Янглия еж знаели, че отиването до Ню-Фаундлендъ по единъ правъ пжть
е било възможно, само ако еж напуснали Плимутъ
презъ ранна пролъть.
Тези кораби отъ 16. и 17. столетия, еж били
бавни, тежки и съ много лоши морски качества.
Така, че е било наистина една мжчна работа, да
се опитате да достигнете до 5-1 ; Ь п т ' 5 (Ню-Фаундлендъ) презъ по-късно време отъ годината.
Първото постоянно заселване, което отпосле
стана познато подъ името Съединените Щати на
Ямерика, е било направено въ 1607 год., когато
една експедиция отъ три кораба напуснала р. Темза
тъкмо преди коледа 1606 г. пристигнала благо
получно при бр^га на Виргиния въ края на чети
римесечно пжтуване. Тъхниятъ пжть билъ нормал
ния такъвъ за отиване до Ямерика за дълго време.
Напуснали Янглийския каналъ първитЪ коло
нисти еж се отправяли за Канарскитъ озтрови отъ
кждето еж се запасявали съ сладка вода. Отъ
тамъ т е еж се спущали по северо-източнитъ вЪтрове до като еж откриели западно-индииския
островъ Доминика, следъ което обръщали на севе
Ръ, за да се закотвятъ, за малко време, при
острова Невисъ.
Тука, тия отъ пжтницитъ, които еж прежи
вявали горещината на тропиците, миризмата на ко-

рабитъ или не еж били умръли отъ дизентерия и
скорбутъ, еж слизали на бръта да се освежатъ,
къпятъ въ минаралнитъ извори, биятъ птички и
зайци За храна и помагатъ на екипажа при лове
нето на риба и снабдяване кораба съ сладка вода.
Достатъчно освежени те еж излизали на ново
въ море и следъ други две седмици на горещина,
бури и много назадничева навигация, еж достига
ли най-сетне до носъ Хенри при входа на за
лива „Спезареаке".
Отъ 1607 г. между Янглия и Ямерика започва
една периодическа, но точно определена пжтническа служба. Интересътъ къмъ Виргиния, бързо
нарастналъ и затова станало нужда отъ единъ
по-голъмъброй кораби, които да пренасятъ тълпите
колонисти. Разстението на тютюна тамъ и износътъ му за Европа далъ възможность на тия ко
раби да намиратъ пълни товари, вмъсто завръщаЩИТ-Б се по-рано праздни; понъкога тъ еж мина
вали и презъ Ню-Фаундлендъ за товари отъ риба.
Презокеанскиятъ пжтникъ днесъ, съ своята
частна серия отъ луксозни апартаменти, чудесно
меню, дансингъ и баня, дължи да изкаже малко
почитъ къмъ пжтника, който е минавалъ сжщия
океанъ преди три века. Тогава, обикновенно, той
е стжпвалъ за първия .пжтъ
върху палубата
на
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м а л К И Я к о р а б ъ . За него тамъ всеко нещо е било
пжтя на
цчуждо
л / ж п о ии ннепознато.
е п о з Н а т о . Той е бЪгалъ отъ
моряците, когато тъ еж работели на руданитт, или
маневрирали съ платната, защото не е разбиралъ
тъхнитъ команди. Тамъ е нъмало единъ вежливъ
камариеръ, който да го посрещне и се грижи за
неговите удобства, а е требвало самъ да си прислужва, тъй както е могълъ.
„Кухнята", която се е състояла отъ огнище,
съ единъ големъ меденъ казанъ и много проста
фурна, е била долу въ предната часть на кораба.
Но миризмата отъ усойниците, горещината отъ
кухнята, особенно когато кораба е бивалъ въ тро
пиците, дъхътъ на развалената риба, лошиятъ
вкусь на бирата, миризмата на водата за пиене,
държана дълго въ варелитъ и покрития съ зеленъ
мъхъ хлъбъ—всичко това правело щото пжтуването презъ Ятлантическия океанъ да не бжде
забравено никога.
Пжтникътъ е отивалъ на кораба съ следния
личенъ багажъ: — монтаутска шапка, три чифта
ирландски чорапи, четири чифта обуща, единъ
непромукаемъ, другъ обикновенъ платненъ и трети
зименъ костюми. Той е нъмалъ отделна кабина
съ легло, а най-доброто мъсто за цельта е било
на най-долната палуба, кждето е ставало силно
течение, но е било сухо,
г
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Тамъ, върху палубата, той си е приготвялъ
легло отъ нъколко парчета отъ платнища и
върху ГБХЪ е постилалъ единъ килимъ.
За храна еж имали: — шумка, сирене, солена
риба, фрукти, овесенъ булгуръ, чисто масло, бис
квити, печено месо консервирано въ оцетъ, овнешки крака съ масло поставени въ гърнета, свинско
месо, оризъ, малко бира и вино. Тогава, разбира
се, е нямало нещо такова като чай, кафе или
какао.
Само командирътъ на кораба е разполагалъ
съ частна кабина, въ която е имало едно легло.
Близко до нея е била „Голъмата кабина", която
отговаряла на днескашния модеренъ салонъ, на
кораба и въ която се пазела корабната каса.
Обслугата се е помещавала къмъ кърмата,
непосръдственно следъ голъмата кабина, тъй че
да можело да се чува при повикване отъ командира.
На всека група отъ петь човека, митницата
е позволявала по 1*3 кгр. бира, за день. Обикно
вено е имало три блажни дни презъ седмицата,
но когато пжтуването е продължавало, ТБ еж били
намалявани на два.
Единъ голЪмъ брой отъ корабите, пжтуващи
между Англия и Северна Америка съ първигв колонисти отъ 17. столетие, еж били съ много лоши
морски качества и въобще зле построени. Всичко
това е тероризирало готовите за заминаване пжт-

ници, а пъкъ и често еж се завръщали съ авариранъ тютюнъ или други товари.
Въ хамбара, който се е простиралъ отъ еди
ния до другия край на кораба и включвалъ прос
транството между килевата и средната палуби, еж
били нареждани варелигв съ бира VI вода, товара
и земледелски инструменти (търнакопи, брадви,
точила, триони и др.), които еж били занасянивъ
Нова Англия, Виргиния и другаде.
Къмъ всичко това тръбва да прибавимъ и
железни казани, големи тигани за пържене, чении,
дървени лъжици и т. н.
Затворени, въ лошо време долу и малко парче
палуба горе за разходка при приятнитъ северо
източни вътрове, -тази група отъ морски пжтешественици, въ такава ограничена непосрЪдственость,
за .нъколко месеца еж получавали съвършенно
отвръщение единъ къмъ другъ. Караниците еж
били чести, сбиванията не еж били рЪдки, интри
гите и хитростите еж били много развити.
Ето защо по онова време единъ корабъ за
да достигне благополучно ^ате51о1Уп К1уег" или
нЪкой другъ заливъ на Нова Англия е било ис
тинско тържество.
Преди триста години! А днесъ? Огромниятъ
Атлантикъ е победенъ. Съ напредъка на чове
чеството, неудобствата при морските пжтувания
еж премахнати.
Превелъ отъ Лнглийски: Н. Панаиотовъ.

Сергей Терещенко.

С Ж Д Б Л,
— Въ Берлинъ еж полудъли, си рече инже- корабостроителницата на Крупъ. На 7. вечерьта той
неръ-механика Шредеръ. Преди да си обявилъ вой замина за Данцигското пристанище и се завърза
на требва да умЪешъ да я водишъ. И четири го на редъ съ събратята си „У 23" и „У 25". Веднага
дишно дете ще разбере, че не може да се изпрати отъ кръстосвана на началника на Балтийските си
да воюва на разстояние надъ 600 мили подводникъ, ли, „Аугсбургъ", се отдъ\пи една парна лодка и
току що излъзалъ отъ корабостроителницата и съ тръгна къмъ новодошлия подводникъ. Въ него б%незавършени още изпитания. Правилата еж много ше началникъ щаба на адмиралъ Берингъ, капи
ясни: „Никой корабъ не може да бжде вписанъ въ танъ-лейтенантъ Герке. За какво си говориха два
списъците на флота, ако не отговори предъ спе мата съ капитанъ-лейтенантъ Беркхаймъ, затворени
циална комисия на всички изпитания на скорость, въ кабината, Шредеръ, разбира се, не можа да
. издържливость на машинитъ, разходъ на гориво узнае. Но той чу последнитъ- имъ думи, преди зами
и т. н.*.
наването на Началникъ щаба.
Действително, германскиятъ подводникъ "У26"
— Торпедните Ви апарати въ редъ ли еж? .
бъше въ пълно противоречие съ всички т-Ьзи изис
— Напълно.
квания. Но командира му, капитанъ-лейтенантъ Ба— Хората Ви?
ронъ фонъ Беркхаймъ, не обръщаше внимание на
— Всички еж доброволци.
това. Нуждно му бЪше да воюва веднага, макаръ
— Машинитъ?
'
и съ неизправенъ подводникъ. Това му б4ше един
— Работятъ като хронометри.
ствената грижа. Но той, инженеръ-механика Шре
хронометри! Ето какво чу Шредеръ, кои
деръ, отговорния за машините, искаше да подчер то за Като
24
часа
вече шести пжть разглобява десния
тае както се следва, че нъма нищо общо съ всички
дизелмоторъ.
Действително
се е смахналъ отъ вой
ГБЗИ приключения. Вече сто пжти каза на коман
ната
нещастния
командиръ.
Тъ продължиха:
дира, че дизелите и динамата еж още съвсемъ но
— Отлично. Кога предполагате, че ще Ви бжде
ви за да се разчита на гЬхъ. И ето пжти коман
дира му отговаряше: „Надеждата ми е въ Васъ, възможно да заминете за първата си операция?
— Следъ два дни.
добрий ми Шредеръ. Само няколко тежки дни и
Шредеръ едва не се нам-вси въ разговора.
всичко ще тръгне благополучно".
Наистина, за сега всичко вървеше добре, но Два дни! А разглобения четвърти цилиндъръ отъ
съ този дяволски командиръ никога не можеше да дъхния моторъ? А динамото, което требваше изп*се знае, какво ще стане. Шредеръ се изкачи на па ло да се прегледа, а.... Нямаше вече съмнение, ко
лубата да подиша чистъ въздухъ и отъ разс-Ьяность мандира съвсемъ е полудЪлъ.
бършеше потното си чело съ замърсено отъ маши
— Не по-рано? спокойно каза началника на
ните парцалче. Мина презъ ума му мисъль за ванна. щаба.
Ето вече нед-Ьля отъ като н-Ьма възможность да
— Кога тр-Ьбва да сме готови, попита коман
поспи, та каква ванна!
дира, обхванатъ най-после отъ малко безспокойство.
На 5. октомврий 1914 год, „У 26" изл%зе отъ
— Утре въ 5 часа сутриньта.

Год. X. Брой 4.

Морски Сговоръ

Мълчанието продължи няколко секунди. Ко
гато механика дойде на себе си, чу:
— Сьвършенно необходимо ли е това?
—• Лдмирала много настоява.
— Ще бжда готовъ, каза твърдо капитанълейтенантъ Беркхаймъ.
Лодката съ началникъ щаба бързо тръгна
къмъ „Яугсбургъ".
**
Изминаха се три дни. Вмъсто да се намира въ
големата зала на хотелъ „Данцигеръ Хофъ" при
чашка киршъ или бира, Шредеръ се намираше при
входа на Финския заливъ. ТрЪбва да се признае,
че макаръ и въ неуредено споредъ закона положе
ние и при неизпълнени условия за приемането, за
сега на „У 26" всичко бЪше благополучно. Дъсниятъ дизелъ рабогвше като часовникъ. Динамата
работеха безъ най-малка грешка. Ядмиралъ Бе
рингъ искаше съ лекигЬ си сили да предизвика
руските наблюдателни кораби да излъзатъ въ мо
рето,, за да ги атакуватъ подводниците. Леките си
ли се състояха отъ кръстосваните „Яугсбургъ",
„Любекъ" и „Ямазоне". Всъки отъ тъхъ водъше
на вл-Ькалопо единъ подводникъ: „У 23", „У 25", и
„У 26". Шредеръ удобри напълно благоразумната
мисъль на адмиралъ Берингъ да пустне въ атака
само двата първи подводника, вече напълно приспо
собени за бойни операции. „У 26" требваше да
остане въ резервъ. Но когато наближиха минното
заграждане при входа на Финския заливъ, изведнажъ „У 25" донесе, че има сериозни повреди. Шре
деръ бЬше ув-Ьренъ, че не остава нищо друго освенъ да се завърнатъ. Но адмиралъ Берингъ бъше
на друго мнение. На „Яугсбургъ" се развъ сигнала.
— Подводницит-Ь да заематъ указанитъ имъ
места за атака. „У 26" да замести „У 25". И ко
гато „У 25" с« отдалечаваше бавно на западъ, ка
то тежко боленъ на влъ-кало на единъ торпедоносецъ, „У 26" зае мъстото на обезсиления си боенъ
другарь въ средата на Финския заливъ, тамъ, кждето обикновенно се държеха рускитъ кръстосвачи.
Това мъсто съвсемъ не беше весело. Германските
кръстосвачи вече не се виждаха. „У 23" бФше оше
по навжтре въ залива, а „У 26" самъ, като часо
вой, се движеше назадъ и напредъ между носъ
Ганге и островъ Оденсхолмъ. Първото име едва
възкресяваше въ паметьта на Шредеръ победата,
която нъкога млздиятъ флотъ на Петъръ Великии
е удържалъ надъ шведигв. Второто беше свързано
съ по-съвършенни и неприятни спомени. Всеки пжть
когато „У 26" наближаваше острова и се готв-Ьше
да обърне назадъ, Шредеръ виждаше ясно отделя
щия се надъ хоризонта разбитъ и полупотъналъ
трупъ на кръстосвача „Магдебургъ", заседналъ на
песъкъ и доразбитъ отъ руската ескадра. Сжшо
както обЪсенитЪ висятъ на бъсйлкигБ. си, за да
плашатъ останалигв.
Вечерьта на 10. октомврий, до като Шредеръ
проклинаше лекомислието на началството, а разбитиятъ „Магдебургъ" се очертаваше грозенъ като
мрачна китайска сЪнка на фона на чернитЪ низки
облаци съ медно-червени крайша, внезапно явилиятъ се в-Ьтъръ се опита да хвърли облзцитъ вър
ху свътлото и прозрачно още небе. Подводникътъ
който до сега не се поклащаше на спокойната повърхность на есенното море, въздъхна дълбоко. Ветърътъ най-после намъри най-приятния си тонъ и
'запъ въ мрежата на безжичния телеграфъ своята
безконечна тжжна песень и клатенето започна.
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— Е, Шредеръ, се обърна къмъ инженеръ ме
ханика качилиятъ се на горната палуба старши офицеръ, ето най-после основание за Вашигв оплаква
ния. Свърши се хубавото време.
— Язъ всекога казвахъ, че нашата авантюра
ще свърши печално. Въ най-добрия случай ще се
завърнемъ безъ да видимъ противникъ. Русит% нъма да излъзатъ въ море.
— Ще излъзатъ, приятелю. Тъ вече показаха
какви еж. Вие знаете, че командващия флота, ад
миралъ Есень, само съ „Рюрикъ" се държа неколко дни на редъ предъ самия Килъ. Т1з поставятъ
мини по цълото ни крайбрежие. Кръстосвачитъ и
торпедоносците имъ еж постоянно въ морето...
— Въ вс^ки случай и да излъзатъ не ние ще
ги спремъ. Нито „Яугсбургъ", нито двата подвод
ника, нито пъкъ ц-Ьлата нещастна ескадра кръс
тосвачи на адмиралъ Берингъ. Колко еж хитри, дей
ствително, въ адмиралтейството въ Берлинъ. Цълиятъ ни флотъ, затворенъ въ Вилхелмсхафенъ ка
то породистигЪ кучета, гледа къмъ англичанитъ, а
не смее да ги охапи. Я въ това време тукъ изпращатъ подводникъ, който не е издържалъ изпита
нията. Яко азъ бехъ адмиралъ Тирпицъ, бихъ отправилъ въ Финския заливъ всичките ни ескадри и
до като русите не подозиратъ нищо, ще имъ на
неса съкрушително поражение и ще заема Петроградъ. Войната щъше да се свърши съ единъ ударъ.
— Вие требва да постжпите въ морската ака
демия, приятелю. Тамъ ще Ви научатъ, че не бива
да се ц-Ьпятъ силите, когато имашъ работа съ наймогжщия флотъ на свъта. Ние можемъ само да плашимъ руситЪ съ решителни операции чрезъ слаби
сили, за да имъ попр-Ьчимъ да нападнатъ Източна
Прусия и да защитимъ пристанищата си и съобщи
телните, си линии. Съ една дума, да водимъ малка
война
— Добра малка война — и Шредеръ протегна
ржка къмъ разбития силуетъ на „Магдебургъ". До
като ние така губимъ времето си, русите ще завършатъ морската си програма отъ 8 дреднаута, 4
кръстосвача, 36 торпедоносеца и 18 подводника. То
гава въ Килъ или въ Даниигъ ще ни покажатъ
какво е война. И бждете уверени, че това не ще
бжде малка война.
Презъ това време морето се разигра и вълни
те, които започнаха да достигетъ палубата, заста
виха двамата офицери да се прибератъ долу.
— Въ всички гЪзи училища ги учатъ не на
активность, а на несъзнателность — промърмори подъ
носа си инженеръ-механика.

БАГНЕЯ**;Л I •;,'.;• " \ -•:•" " т г т г ; :

Появилиятъ се внезапно вътъръ, надвечерь ' —на 10. октомври 1914 г., набръчка спокойната гладка
вода въ малкото тихо заливче Лапвикъ, като че ли
съ четка, заудря въ неподвижно висящите знаме
на на стоящите въ дъното на заливчето кръстосва
чи, полет-Ь нататъкъ къмъ високия бръгъ, замре
въ' боровата гора и падна като омаломощенъ предвестникъ на приближаващата се зима.
— Времето върви къмъ промена, си помисли
капитанъ I р. Магнусъ, командиръ на броненосния
кръстосвачъ „Палада", разхождащъ се самичекъ,
както всекога когато еж въ пристанището.
Следъ първото попухване на вътъра, послед
ваха други, дойде по-силенъ поривъ, небето на за
падъ се озари съ огнено-червени лжчи, отъ югозападъ започнаха да бързатъ като че ще щурмуватъ
светлия небосклонъ, все по-гжети черни облаци съ

тъмно червеникави краища. Първото лъто отъ вой
ната се свърши. То беше изобщо благоприятно за
„Палада". Независимо отъ постоянната наблюда
телна служба, излизането въ морето и срещата съ ,
такъвъ силенъ противникъ като германския броненосенъ кръстосвачъ „Блюхеръ", никакви загуби и
повреди немаше. Капитанъ I р. Магнусъ още дъл
го се разхожда назадъ и напредъ потъналъ въ
мислит-Ь си, докато съвсемъ се стъмни. Той си спом
ни Японската война и загиването на целия руски
флотъ въ Портъ-Артуръ и Цусима. Следъ това бър
зото му възраждане подъ усилията на Адмиралъ
Есенъ, Григоровичъ и цела плеада млади офицери,
негови другари и приятели. Войната започна много
рано, когато новитъ кораби не бтвха готови, пора-'
ди което требваше да се изпълняватъ отговорните
задачи по запазване на столицата и фланга на це
лия руски фронтъ съ стари кораби, които мжчно
можеха да се борятъ съ германските дреднаути,
бързоходни кръстосвачи и подводници. Капитанъ
I р. Магнусъ особно се безспокоеше отъ появява
нето въ Финския заливъ на германските подводници.
И тази зарань имаше обща тревога. Намиращиятъ
се на пжть броненосенъ кръстосвачъ „Адмиралъ
Макаровъ" подаде радио, че е билъ атакуванъ отъ.
подводникъ безуспешно. Изпратените торпедоносци
не откриха нищо. Може би това е било масова ха
люцинация, както въ Цусимския бой, когато нъколко кораба донесоха, че еж видели несъществуващи
подводници. Та нали има 600 мили огъ германски
те бази, нали Финския заливъ е защитенъ съ об
ширни минни полета! Все пакъ капитанъ 1 р. Маг
нусъ не б^ше спокоенъ. Отъ противници като нем
ците всичко може да се очаква. Командира реши,
че утре, когато „Палада" тръгне, той ще заповеда
да се удвои числото на сигналистигв и на стражНИЦИГБ. Нека наблюдаватъ усилено.
Беше 10 часа вечерьта. Ординареца дойде да
доложи, че чая е готовъ. Преди да се върне въ ка
бината си, капитанъ |р. Магнусъ хвърли неспокоенъ
погледъ къмъ беззвездното небе.
Въ 4 часа сутриньта брооеноснитъ- кръстосва
чи „Палада" и „Баянъ", излязоха въ морето за да
смЪнятъ „Громобой" и „Ядмиралъ Макаровъ" въ
наблюдателна служба. Следъ тЪхъ идваше реда на
„Русия" и „Аврора",
..
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стрела, пустната отъ гигантски лжкъ. Следъ това
отъ „Баянъ" нищо не се виждаше освенъ гжетъ
жълтъ димъ, като огромна гжба отдолу, съ черна
сънка бавно издигаща се надъ морето.. Светнаха
презъ облака няколко ослепителни виолетови свет
кавици и ужасния феерверкъ се прекрати. На место
то на „Палада" планина отъ димъ закриваше не
бето предъ „Баянъ".
Едва тогава надъ неспокойните сиви вълни на
Балтийско море прогърмъ подобенъ на гръмотеви
ца взрйвъ. И най-могжщиятъ монархъ на свътв не
може да мечтае за такъвъ салютъ при погребе
нието си. Той възвести смъртъта на 600^ човька командата на загиналия при носене на бойната служ
ба броненосенъ кръстосвачъ „Палада". Когато пр*
стигнаха първите торпедоносци на местото на взри
ва, на повърхностьта нъмаше ни едно живо сжщество. Плаваха само дребни части отъ разкжсанйя
на парчета кръстосвачъ. Следъ дълго търсене беше
намерена изплавалата безъ повреди корабна икона
на Нержкотворния Спаситель, а следъ НБКОЛКО вре
ме морето изхвърли на бръга тъпото на единъ отъ
офицерите.
'

'

•

*

...Точно следъ една година подводникътъ „У 26"
се върна отново въ Финския заливъ, за да се по
старае да потопи новъ руски корабъ. Освенъ „Па
лада" той беше потопилъ и минния, заградитель
„Енисей". Инженеръ-маханикътъ Шредеръ, съ мръс
ното си парцалче въ ржка, стои на палубата до ма
шинния входникъ. Старшиятъ офицеръ сега е новъ
— младъ офицеръ, за пръвъ пжтъ отиващъ къмъ
устата на лъва.
Шредеръ е веселъ. Той се шегува съ съплавателя си.
— Всвкога съмъ казвалъ, че въ Берлинъ въ
Ддмиралтейството еж молодци. Отлично знаятъ
какво правятъ. Нема другъ способъ за война съ
русите, освенъ да се изпращатъ подводници да ги
измъкватъ отъ леговището имъ. Пригответе си, при
ятелю, парадната форма за завръщането ни. Пакъ
ще ни очаква поздравителна телеграма отъ Негово
Величество, а Нейно Височество Кронпринцесата те
пристигне, както тогава, лично да ни награди съ
железния кръстъ. Лека нощь, Господинъ лейтенантъ . . .

И на 11. октомврий въ 9 часа сутриньта, не
очаквано, еждбата на капитанъ I р. Магнусъ сеукаНикой по-вече не чу нищо нито за добродуш*
за свързана чрезъ тънка и
ния _ Шредеръ, нито за
дълга бЪла нишка, про
мечтателния
младъ лейтетегната по повърхностьта
нантъ,
нито
пъкъ
зареши-на водата отъ пустнатото
тепния командиръ баронъ
торпедо, съ еждбата на
*«%-г^Я5^Г^}
фонъ Беркхаймъ. Отъ про
инженеръ-механика отъ
верката на нт5кои данни
германския флотъ Шреи писма може да се додеръ. Отъ „Баянъ", който
пустне,
че подводника „У
вървеше на 600 метра задъ
26" е билъ ударенъ въ под
„Палада" видеха тази тън
водно състояние отъ РУС*
ка и права нишка насочекия наблюдателенъ торпеф на къмъ средата на „Па
доносецъ „Виносливий" и
ни "и нгйт^"*
лада". Изведнажъ двете • ' •
е потжналъ безъ да види
й средни тржби, дотога "ТГ5с
''
вече светлината.
ва успоредни, се наведо
ха' една къмъ друга, а
(Превелъ отъ изпратения
предниятъ стожеръ полеНовиятъ германски линеенъ.корабъ „Дойчландъ"
специално, за нашето списание
тЪ къмъ облаците като
(10,000 тона водоизм-Ьства^е).
I Ш&1

рригиндлъ: В. И.)-
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Н Д. Мйшевъ.
_

,
К Р Ъ Щ Е Н Е ПРИ ПРЕМИНАВЯНЕ НЯ ТРОПИКЯ
(Изъ морския ми д н е в н и к ъ ) .
Съ кораба „Дюге Труенъ"*) (фиг. 1.) напус лика школа е за човъкъ да е непрекъснато четири
нахме Санта Крузъ, столицата на островъ Тене- часа въ безропотно подчинение на чужда воля,
рифъ, най-голтзмиятъ отъ Канарските острови, заменила собствената такава, тогава когато цялото
забележитбленъ по исполинския пирамидаленъ сжщество неудържимо се стреми само къмъ само
връхъ Тейдъ, високъ 3,710 метра надъ морското стоятелни и отговорни действия. Като че пасивното
равнище и видимъ на по-вече отъ 80 мили раз съзнателно подчинение, най-необходимо за офи
стояние (около 150 километра). Отивахме на ост церите, най-трудно се придобива.
ровъ Мартиника отъ Антилския архипелагъ.
Програмата на
Отъ Африка въ Америка, дванадесеть дена занятията предвиж
непрекжснато въ плаване! Първиятъ ни продъл- даше едновременно
жителенъ преходъ!
съ подготовката ни
Ето достатъчни причини за да се буди. фан като военни, да бжтазията ни на нови моряци, жадни за най-фантас демъ обучавани за
тични приключения, за нечувани преживелици. А корабоплаватели. За
неизвестното, новото, еж винаги тъй привлекателни • цельта редовно се
за младите глави.
,
произвеждаха специ
Дните, обаче, се занизиха въ пълно едно ални занятия. Два
образие безъ да се сбждватъ очакванията ни на три пжти седмично
нови Колумбовци. Уви! ВСЕКИ преходъ, билъ той спущахме на вода
и отъ ц-Ьли дванадесеть дена, съ нищо не билъ гол-вмъ щитъ, обпо-интересенъ отъ другите преходи. И сега опи- стрелвахме го съ ча
тътъ разби нашитъ- излюзии! А тъй безпощадната сове отъ различни
къмъ младежкигв възторзи действителность още разстояния и при раз
веднъжъ ни доказа горчивата суета на мечтите.
лични курсове, вър
тейки се около него. "НеуатБХме ли да го"
потопиме, което чес
то ни се случваше,
дежурниятъ измеж
ду насъ повеждеше
кораба къмъ щита
*:*&
за да го прибере.
За лодъчно учение Фиг. 2—Вдигане лодка на фран
подъгребла илиподъ цузския. кръстосвачъ „Дюгеветрила, най-малко Труенъ" въ време на походъ
презъ 1905 г.
три пжти седмично
спущахме
лодките ьсрътгь
океана (фиг. 2). А
всеки плмь, когато със
тоянието на небето позволяваше, компенсирахме
и регулирахме компасите. Решавахме сжщо астро
номически и корабоплавателни задачи. За това
сутринь, на об"вдъ и следъ обЪдъ определяхме
височината на слънцето (фиг. 3.), а нощемъ се
Фиг. I— Французския кръстосвачъ „Дюге Труенъ" (5,000 мжчехме да заловимъ въ обсега на нощните си
В
°!апс ЗМ * стване ) н а к о т в а в ъ Дакаръ. Съ него презъ 1905 далегогледни тржби непостоянните звезди, които
—1906 г. морскигЬ юнкери отъ старшия випускъ извършиха безмилостно кокетно си играеха на криеница съ
насъ вср-Ьдъ облацит-в.
едногодишно учебно плаване.
Този голЪмъ преходъ, възбуждащъ такъвъ
трепетъ и толкова възторзи въ душитъ ни, измина
безрадостно, като предупреждение, че въ живота
многожеланното ново носи горчиви разочарования.
Това не е ли защото съ придобивания опитъ отлетява частица отъ безгрижието на младостьта?
Неотм-внната редовность на стражевата служ
ба, продължителното уединение на което бъхме
"ринудени, отговорностьта на извършваната ра
бота! ни издигаха въ собствените ни очи. Неусетно
ни
се придаваха по този начинъ необходимигв
практически познания, а най-вече се допълваше
военното ни образование, заставяйки ни да се вжи
вяваме съ пасивната войнишка зависимость — от
личителната особеность на военната служба. Ве„
) *ранцузски воененъ корабъ—кръстосвачъ, служащъ
Р=зъЛЪ1905
г. за обучение на морските юнкери. Той е издео^ ° т Д а в н а отъ строя. Сега Франция построи новъ моРвнъ кръстосвачъ съ сжщото име,

Фиг. 3—Определяне височината на слънцето на француз
ския кръстосвачъ „Дюге Труенъ" презъ 1905 г.
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Увлекателни въ началото, гЬзи „развлечения все сърдце тржбитв и тъпанитъ на лейбгвардейспо запов-вдъ" скоро престанаха да представляватъ ката музика на Бунйула 1.
Съ пълно съзнание за своето величие, д%до
интересъ за НОВИТБ „стари морски вълци."
Тропикъ
обходи тържествено кораба, който бъвъ
Морето, като че за да не тури на голъмо морско
време,
изпитание издържливостьта ни или за да ни приучи празднична премъна въ негова чесь. Въ това
3
"постепенно къмъ вероломствата си, се запази неофититъ се чудеха на грамадния фокъ ), пъленъ
почти все благоприятно, като все пакъ не се от съ морска вода, пригоденъ за басеинъ (фиг. 4.)
каза отъ своите неизб-вжни изненади: изпита из въ който да се извършва кръщението. Въ басейна
държахме, но не можахме да избътнемъ съвмемъ се влиза по три голЪми дървени стжпала.на пос
двойките, плащайки кой по-вече кой по-малко ледното отъ които е уредена елегантна бръснар
ница съ модерни прибори за последения тоалетъ
своята дань на морето и рибите.
Предстоеше ни да пресъчемъ Тропика на на неофита преди. кръщението: два исполински
Рака. Забелязалъ присжтствието на некръстени бръснача . и, за сапунисване, корабни четки за
неофити1) всредъ обслугата на „Дюге-Труенъ", миене палубата, а за сапунъ—смъсъ ОТЪ машинно
дъдо Тропикъ изпрати на командира куриеръ съ масло.съ гресъ.
явяването на когото страшена буря раздруса ко
раба. Градъ бобени зърна очука стожеригв и под
гони всички отъ палубата за да . търсятъ подслонъ.
— „Утре, обяви гръмогласно вестительтъ, да
се пристжпи къмъ тържествено кръщаване на тъзи,
които за пръвь пжть влизатъ въ царството на Бунйулъ I. Погрижи се, господинъ коменданте, тър
жеството да бжде най-величаво. Поздрави стопан
ката си".
Пратеникътъ на Д-БДО Тропикъ, неусггБлъ да
се доискаже, съ тревога посочи нова буря, която
връхлиташе съ светкавична бързина върху ни.
Пилотъ по занятие въ свободното отъ куриерство
време, той закрачи твърдо отъ край до край по
командния мостикъ и пое управлението на кораба.
Разнесоха се бързо спасителни команди:
— На брамстенгите! 2 )
— Руля подъ борда на вътъра!
.—Кръщение при преминаване на Тропика нафран— Обери брамстенгите!
цузския кръстосвачъ „Дюге Труенъ". 1905 г.
Страшенъ гръмъ, придруженъ отъ градъ бо
Майсторь-бръснарьтъ
и чирацитъ му еж. на
бени зързна, разтърси кораба и разкжса платната,
ввтърътъ засвири б-всно въ стожерите, а бурята постовегЬ си. Въ басейна навлизатъ нъколко чер
стихйно ревеше. Ужасените неофите треперяха ногвардейци и като акули чакатъ да имъ падне
сигурната плячка.
отъ страхъ.
1
— Г-нъ X...., вика по списъкъ дъдо Тропикъ.
— Руля надъ вътъра подъ борда!
Извиканиятъ неофитъ се приближава до стъл
— Недръжъ тъй!
бата и услужливи черногвардейци му помагатъ да
— Обери контрагалса!
Бурята благополучно отмина безъ други пос се изкачи на най-горното стжпало дето го предаледици освенъ предизвикания у неофититЬ неопи- ватъ въ ржцегв на майсторъ-бръснаря. КалфигЪ,
суемъ страхъ; корабътъ се освободи отъ напора съ трогателно нежно внимание, го подхващатъ
подъ краката, намазватъ ги въ изобилие съ калъ
на вътъра и легна на курса си.
(специално
приготвена за случая) и докато се усети.
На следния день започнаха трескаво приго
товленията за тържествения обрядъ. Следъ дълги прем-втатъ го презъ глава въ басейна. Тамъ той
спорове, неофитигв решихме да бждемъ за цере попада вср-вдъ услужливите черногвардейци.
монията въ най-простото допустимо облекло — които н%колко пжти се гуркатъ съ него въ водата.
Следъ отчаяна борба, успълъ да се освободи отъ
по бански гащички.
Тържеството не мина безъ ритуаленъ цере* нежнитъ грижи на своитъ кръстници, изплувал*
мониаленъ маршъ. На чело, вървеше, разбира се, свободно на повърхностьта, той сполучва да изсамиятъ Бунйулъ I. съ свитата си, състояща отъ л-взе отъ басейна... Но вънъ го очакватъ нови
жена му, астронома, главния жрецъ, коларя, бръс изпитания. Заспъпенъ отъ хвърлени въ лицето му
наря, мелничаря и мелничарката, черногвардейци шепи брашно, той сега вече представлява безфор
по-черни отъ черни, отъ къдрави по-къдрави, стра мена т-Бстена маса отъ лепливо тъсто, което бавно,
жари, една мечка и цела менажерия тропически бавно се свлича по ТБЛОТО му, излиза изъ носа и
животни. Самото естество на церемонията налагаше устата му.
царствена величественость, тежка и бавна крачка.
Минаха много други следъ първия, минахъ и
Докато черногвардейцигв се отдаваха на обрядния азъ. Н-БКОИ неофити се бориха до последни сили
танцъ и стражарите дружелюбно подкарваха за за да избътнатъ покръстването си. Славна б з бор
ловените неофити—бътлеци, мечката гръмко проя бата имъ съ ЛОВКИГБ ловджийски черногвардейци
вяваше радостьта си, мотайки се отъ кракъ на на Д-БДО Тропикъ изъ междупалубията, по стоже
кракъ и ръмжейки съчувствено, а менажерията съ рите и по напрЪчницитъ... Въ края победата остана
безуменъ възторгь пригласяше съ все сили и отъ все пакъ на представителите на законната власть
на
1) Некръстени неофити—моряци, които за пръвъ пжтъ на по-ловките отъ маймуни черногвардейци
пресичагь линията на Тропика.
дъдо Тропикъ.
Н. Д. Мишев*2) Команди, пародия на истинските при маневриране
3)
Трижгълно
платно
отъ
в-втроходното
стъкмявЗне
к к
подъ платна.
на кораба.
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ЗНЩО ВЪРВАМЪ ВЪ СЪНИЩАТА.

Въпръки че всвкога еж обвинявали моряци
те че еж суеверни, азъ имамъ см-влостьта да ми
сля, че Г Б иматъ право да върватъ по-вече отъ хо
рата на бръта, които не еж принудени да работятъ по деветь месеца всъка година върху мокра
та палуба, посрЪдъ Атлантическия океанъ или въ
ЮЖНИГБ морета. Тридесет-вхъ години въ плаване
еж ме научили да вървамъ често пжти съвсемъ
фантастични разкази, защото азъ видъхъ И преживъхъ нъща, далечъ задминаващи това, което се
нарича свръхестествено.
— Ето, азъ бъхъ комендантъ на парахода
яС1туо1о51", и пжтувайки отъ Аделаида за Истъ
Лондонъ получихъ съобщение, че ни очаква силна
буря на около 1,000 мили отъ Албани. Изминахме
осемстотинъ мили въ сърдцето на тази буря. Ужасенъ вЪтъръ помиташе всичко, а ВЪЛНИГБ които
всеки моментъ заливаха п а - " ^ у а , не оставаха ни
то единъ сухъ ржбъ отъ нашйтъ дрехи. Безъ съм
нение „С1туо1о5|" отдавна би билъ на дъното, ако
не б-вше натоваренъ съ жито, което се намокри,
и подувайки се, запушваше местата откждето вли
заше вода. Помпитъ непрестанно рабогвха и едвамъ смогваха да изхвърлятъ навлизащата въ усой
ниците вода. И въ една такава безкрайна нощь
ние^б-вхме спасени отъ сигурна катастрофа, бла
годарение на моя помощникъ.
Не бъше минало много отъ смяната на стра
жата, когато азъ видъхъ тъмния му силуетъ да се
движи къмъ мостика.
— Какво има, Мистеръ Хансенъ?, извикахъ
съ всички сили азъ, защото въ урагана нищо не
се чуваше. — Вие имате на разположение, още
единъ часъ да спите, защо идвате?
— Не мога да спя, Сжръ, каза той. Не, следъ
този ужасенъ сънъ, а з ъ не мога да затворя очи.
Азъ ВИД-БХЪ корабътъ заевдащъ върху три скали,
покрити съ бъло-сн-Ьжна пъна.
Въпр-вки, че предния день мъстото на кора
ба б-вше опред-влено по слънцето, азъ не можехъ
да бжда много сигуренъ въ днешното му положе
ние поради ГОЛ-БМИЯ относъ отъ силните разнооб
разни течения. Но азъ знаехъ, че далечъ напредъ,
въ страни отъ нашия пжть, има три скали точно
такива каквито помощника ги е видълъ въ съня
си. Въпреки че не съмъ суевЪрникъ, все пакъ азъ
6БХЪ много обезпокоенъ и решихъ да остана на
мостика ц-влата нощь. Къмъ полунощь ме прони
за викътъ:
— Скали предъ насъ!
И действително тъ се виждаха предъ носа на
кораба. Единъ само погледъ ме увери, че поло
жението ни б-вше почти безнадеждно. Всека пром%на въ пжтя би хвърлила кораба сигурно върху
скалигв, чиито кипящи въ бЪла пъна върхове,
стърчаха предъ насъ. Единствената надежда за
вероятно спасение б-вше да се върви право и се
мине презъ 180 метра широкия проходъ между
скалите. ТЬзи Н-БКОЛКО минути на преминаване
бъха цъла въчность. Отъ двътъ ни страни идваше
страшния ревъ на разбиващитъ се вълни и всеки
отъ насъ очакваше съ напрежение момента, ко
гато ние щ%хме да полетимъ въ обятията на без
дната, заедно съ разбития корабъ. Но, по нъкакво
чудо, корабътъ премина, почти допирайки скалигв.

Другъ единъ случай, въ мое приежтетвие бъ
ха спасени хората на единъ потжналъ корабъ по
начинъ вижданъ само на сънъ.—Корабътъ „В)апса" не б-вше особено новъ и мореходенъ, но
имаше добра скорость. Когато стана тази случка
той цъпъше вълните съ доста силенъ страниченъ
вътъръ въ неговите платна. Пжтувахме съ курсъ
западъ. Капитанъ Грифитъ пожела на помощни
ка си „лека нощь", влъзе въ кабината за карти
т е и следъ като хвърли единъ погледъ на баро
метъра, легна на канапето да поспи.
Какво се случи, той никога не можа да си
обясни, но него го налегна едно неопределено
чувство, че той не е самъ. И той видъ силуета на
помощника да се навежда надъ картата, разгъ,
ната надъ масата. Но следъ мигъ той се убедиче това не беше помощника. Той се повдигна на
лакетъ и за свое очудване" видЪ единъ високъ красивъ мжжъ въ кожена дръха и дъждовни ботуши.
Неговото лице беше обтегнато и бледо, съ малки
мустачки и брада. Капитана веднага разбра, че
той никога не беше срЪщалъ това лице, презъ
своя животъ. Тръпки полазиха по гърба му, гле
дайки непознатия да си излиза отъ кабинета. То
гава той скочи и отиде при картата. Тамъ върху
бележната дъска имаше току що написано съ мокъръ пръсъ: „Върви С.СЗ." »)•
Въ две секунди капитана беше вънъ при
помощника.
— Кжде е човека, който бъше преди мо
ментъ въ стаята за картите.
— ЧовЪкъ?, отвърна смаяно помощника. Какъвъ човекъ? Азъ бъхъ тукъ постоянно и никаква
душа не е влизала въ кабината. Елате на себе си!
Той гледаше очуденъ отъ близо капитана,
мислейки си да ли той не е подлуд-влъ. Но послед
ния го хвана за ржката и го заведе въ кабината
за картите.
— Какво е това?, го запита той, сочейки му
полуизсъхналитъ- следи върху бележната дъска.
— Дяволъ го взелъ! Отъ где да знамъ, от
говори помощника. Може би вие сами да сте го.
написали.
Следъ кратко време всички офицери на ко
раба знаеха за това, но го намираха като единъ
обикновенъ лошъ сънъ. Но капитанъ Грифитъ
настояваше на своето и за всеобщо очудване на
Ц-БЛИЯ екипажъ заповъда да смЪнятъ пжтя на С.СЗ.
(северо-западъ 22°).
Всички помислиха, че бедния „старикъ не
бъше на себе си, когато наскоро се чу гласа на
наблюдателя:
— Ледъ право предъ насъ!
И действително една не много голъма леде
на планина се бълъеше предъ насъ. Съ биноклитъ лесно се виждаше върху бЪлия и гръбъ едно
черно петно, прилично на притиснати единъ къмъ
другъ хора. Следъ десетина минути ние спуснахме .
една лодка и пострадалитъ беха прибрани на ко
раба. И тогава капитана б-вше оправданъ.
Предната нощь единъ голъмъ норвежеки ко
рабъ б е се сблъскалъ съ тази ледена планина и
потжналъ. Известна часть отъ екипажа потжнали
заедно съ кораба, а другигв успъли да се пре') Върви съ курсъ северъ — северо-западъ. Бележка
на преводача.
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хвърлятъ на ледената планина. Единъ по единъ
се качваха спасените на кораба „В1апса"; последенъ стъпи на стълбата единъ високъ хубавъ
мъжъ съ малки мустачки и брада, облеченъ въ
кожена дреха и съ дъждовни ботуши. Щомъ той
стъпи на палубата капитанътъ се изправи предъ
него и впи погледъ въ лицето му.
Капитанъ Карлъ Хербертъ.

Год. X. брой 4.

— Капитане, ние сме Ви безкрайно благо
дарни, каза чужденеца. Вие спасихте нашия животъ. — Но, азъ мисля че ние сме се ср%щали и
другъ пжть?
— Да, отговори „старика", замислено. Ние
се срещнахме, тази сутринь въ единъ часа.
Преаелъ отъ английски: Н. Н.

ПО НЕВОЛЯ КОРПБЕНЪ ГОТВЯЧЪ.
Ний отидохме до Пелотасъ за да разтоваЕдна стара поговорка казва, че пътя за ада
е посланъ съ добри намерения. Едно такова на римъ тамъ въглищата. Азъ б-вхъ щастливъ, че
мерение ме докара преди десетки години до мъ стояхъ въ кухнята. За обЪдъ щ-вше да има супа
чителното положение Ц-БЛИ три четвърти отъ го- отъ,грахъ, въ която тръбваше да се свари едно
. дината да играя ролята на готвачъ на единъ ма- порядъчно парче солено месо. Но въпръки сил
лъкъ норвежки платноходъ, като при постъпва ния огънь, граха не искаше да уври. Когато на
нето немахъ ни най-малко понятие отъ кулинар обедъ дойде на масата беше все още коравъ ка
ното изкуство. Презъ есеньта въ 1895 г. постъ- то камъкъ; и тъкмо обратното на похвала се изля
пихъ като юнга на норвежкия бригъ „Зенитъ", върху бедния „главенъ готвачъ". Той, обаче, съ
дето б-Ьхъ единственния н-Ьмецъ между шесть нор- своята южно германска хитрость седна следъ об1здъ
вежци. Норвежския морски мисионеръ въ англий въ малката гребна лодка и отиде до единъ хо
ското въглищно пристанище Кардифъ, бъчие по ландски корабъ, който стоеше на близо, за да за
едно чудо успЪлъ да уговори тия шесть норвежци, даде на тамошния готвачъ, единъ възстаръ чокапитанъ, кърмчия, корабникъ, дървод-влецъ, гот В-БКЪ, въпроса: „Какво да направя за да омекне
вачъ и морякъ да постъпятъ въ „Белия Гълъбъ", граха, който вероятно вече няколко пъти е микоето отговаря на нашето „Синия кръстъ". Тъй, налъ екватора?" Добрия холандецъ ми даде след
че екипажа ни беше „въздържателенъ" — азъ ния съветъ: „Хвърли една шепа сода въ тендже
б-вхъ само блестяще изключение!
рата". Казано, сторено! Но понеже „Двоенъ диСледъ едно пътуване отъ 63 дни малкото кишъ по-здраво държи", то при следното варене
212 тонно корабче пристигна презъ една прекрас на грахъ, две шепи сода направиха чудото да прина неделна утринь въ Рио Гранде до Сулъ (Южна дадатъ на граха идеална мекота. Последствието,
Бразилия) и отиде да пусне котва въ срещупо обаче, беше едно непрестанно тичане презъ це
ложния заливъ на градчето Сао Жозе до Норте. лия день до едно известно скрито м%сто.
Следъ об-Ьдъ моряка и готвача, и двамата млади
Съ гол-Ьмо удоволствие биха ми отнели честьта
и жизнерадостни момци, се отправиха за бръта", на главенъ готвачъ, но къде да нам+фятъ въ Бра
вероятно за да разузнаятъ н%що относно красо зилия замъстникъ? И тъй азъ продължихъ честно
тата на бразилския женски СВ-БТЪ. ТЪ- б-вха взели и в-врно да готвя. И хлЪбъ месихъ. Но първите
съ себе си н%кои нови дрехи, които скоро били пити хлЪбъ биха могли прекрасно да се използупреобърнати въ наличность и добрите намерения ватъ като строителенъ материалъ за солидни къ
отъ Кардифъ относно въздържанието отъ алкохо щи. Толкова беха твърди те. Упражнението пра
ла отиде по ветъра. Ракията отъ захарна тръсть ви човека майсторъ, пъкъ и попитването тукъ —
изпълни предназначението си и не следъ дълго таме помага. Тъй, че моето готваческо изкуство
Менсъ и Ларсъ се намериха забъркани въ едно изглеждаше добре да напредва, но това слабо ми
здраво сбиване съ тъмнокожи полицаи, които безъ се признаваше. Веднажъ се случи, че съвсемъ замного да му мислятъ обработиха здраво гърбове бравихъ да поставя на огъня картофите, а часа
те на двамата норвежци съ своигв криви кава беше дванадесетъ безъ петь, значи тр-Ьбваше вед
лерийски сабли. Края на това приключение бЪше нага да поднеса яденето. „Петь пари не струва
„Калебуза" (затвора), а на другата зарань стария оня, който неможе да си помогне", си помислихъ
капитанъ ми зададе въпроса: „Знаешъ ли да го- азъ, върнахъ корабния часовникъ 20 минути натвишъ?" Предъ видъ на работата която на след задъ и бързо приготвихъ картофитъ. При това
ния день ни очакваше, а то бе отъ 6 часа зарань- много голЪмъ майсторлъкъ не се изискваше, за
та до б часа вечерьта при тропическа жега да из щото менюто не беше много разнообразно: прхвърляме 80 тона въглища отъ кораба, стори недЪлникъ грахъ, вторникъ бобъ, ср%да булгуръ,
ми се че една малка лъжа ще е много на мъсто- четвъртъкъ мл%ко съ оризъ и консервирана риба,
то и за това отговорихъ смъ\по — „Да".
петъкъ грахъ, събота моруи или треска и неделя
консервирано месо и месна супа отъ зеленчуци.
„Къде си се училъ да готвишъ?"
„При майка си" — (Когато тя правеше ба- Тия трески беха нъщо особенно. Единъ день пре
нички, азъ винаги много внимателно я гледахъ). ди готвенето требваше четвъртъ часъ най-малко
да се обработватъ върху наковалня или котва и
„Искашъ ли да станешъ готвачъ?".
следъ това да се натопятъ "въ вода. Странно, нор„Да" (Какъ да не искахъ, като си помислихъ, вежцигв ги ядатъ съ голямо удоволствие, за насъ,
*че иначе ще трЪбва да разтоварвамъ въглища!). обаче, не струватъ нищо.
„Добре, тогава почни веднага и свари кафе".
Казано, сторено. Първото кафе излЪзе май
Следъ време и месенето на хлеба функцио
р-вдичко, но за това пъкъ следъ обЪдъ б%ше двой нираше доста добре, следъ като изучихъ какъ се
но по-гъсто и силно. Откровенно казано, много прави квасъ отъ брашно, картофи, хмелъ и захарь
слава неможахъ да спечеля съ моите кулинарни и какъ се употребява, кисело ТБСТО за шупване.
познания, но все по-добре беше да готвишъ, от Накратко, съ моите 18 години бЪхъ дълбоко убеколкото да изхвърляшъ въглища.
денъ, че съмъ отличенъ готвачъ. Само ме смуща-
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ваше незачитането отъ страна на моите другари. ги караме незнаехме, защото товара обикновенно
Никога по отношение на менъ не употребяваха се продаваше презъ време на пътуването, а ний
хубавия норвежки навикъ, да кажатъ следъ ядене: требваше да отидемъ въ Фалмутъ „за заповеди",
„Такъ форъ маденъ!". Което преведено значи: „Бла- и въ това южно английско пристанище щъхме да
годаримъ ти, отлични готвачо.-за прекрасното яде узнаемъ нашето предназначение. За щастие то
не". Въ Норвегия го казватъ въ всъко семейство, б%ше Хамбургъ. Когато следъ 8 дни влязохме въ
въ всека гостилница и въ всеки корабъ, защо то града на Елба, моето готвачество се свърши и азъ
гава на менъ не го казваха? Нищо, по тоя на- требваше да се върна пакъ къмъ стария занаятъ,
чинъ ми спестяваха труда да имъ отговарямъ: но това съвсемъ не ме сърдеше, защото още въ
„Велъ бекомъ" — Да Ви е сладко.
училището ме бЪха научили на поговорката: „Все
Най-после отпжтувахме за Монтевидео и тамъ ка жаба да си стои въ своето блато", която въ
натоварихме 13,000 осолени биволски кожи. На тоя случай можеше тъй да бжде предадена:„ Не
реждаха ги на редове въ кораба, посоляваха ги се залавяй за тенджерите, като немашъ хаберъ
съ огромни количества соль, за да бждатъ после отъ готвене"!
обработени въ кожарскитъ фабрики. За кжде ще
(Изъ „Ше Ке1сЬ5таг1пе", ХП.1931: И. Мот.).
Чарлсъ Дж. Фингьръ.

МЯГЕЛЯНЪ И ВЕЛИКИЯ ОКЕЯНЪ.
В ъ Севилия.
Чичо Андрей, англичанинъ, отъ Бристолъ, морякъ, комуто никога не вървеше, който беше скиталъ по ц%ла Европа и се случи въ Цариградъ
когато землетресението го разтърси и взе хиляди
жертви на 14. септемврий 1509 г.; който беше
хвърлялъ шапката си въ въздуха заедно съ тъл
пата, когато лондонските камбани звъняха заради
новото приятелство между кардиналъ Уолси и
кралъ Хенри VIII; който бъше главния топчия на
единъ корабъ, носящъ британски войски къмъ
бреговете на Франция за да участвуватъ въ сра
жението при Опъръ на 16. августъ 1513 г.; който
беше участвувалъ въ морската битка въ Бискайския заливъ, когато англичани и французи се биха
безрезултатно на 10. августъ 1512 г. й който беше
видълъ много н^ща и извършилъ много дела,
презъ единъ слънчевъ юлски день въ годината
1519 седеше край рЪката Гвадалквивиръ, слушайки
разказа на единъ човЪкъ съ; една ржка, участву
валъ въ експедицията, която откри Бразилия. Раз
каза му б е ш е дълъгъ понеже имаше връщания
назадъ за припомняне- забравени неща и много
оплаквания, поради това, че билъ отхвърленъ ко
гато се опиталъ да се причисли къмъ хората на
Кортецъ, отиващи за приключения къмъ западните
земи, въ Ципанго (Япония) и онова, което лежеше
задъ тЪхъ. И тъй чичо Андрей слушаше, но не
чуваше много, защото се б^ше замислилъ дълбоко
за своите собствени работи и за злата сждба,
к
оято го бЪше изхвърлила въ единъ испански
фадъ безъ стотинка въ джеба. Той, майсторъ-топчия отъ английския флотъ, не желаеше да бжде
посетенъ отъ бедностьта въ една чужда страна,
толкова по-вече, че въ св^та задъ моретата се на
в р е ш е много злато, сребро, рубини и странни
животни, птици и хора, а пъкъ той любителя на
приключенията да не бжде тамъ.

задъ нея, не може и дума да става, защото ребрата
имъ еж меки като масло."
„Кой ги командва?", запита чичо Андрей.
„Бихъ искалъ да знамъ името му".
„Единъ португалецъ", отговори другия. „Не
даже и честенъ испанецъ, а единъ на име Маге
ланъ отъ Саброса, близо до Чавесъ, около 38 годишенъ, нисъкъ и набитъ като младъ бикъ. Той е
билъ на служба противъ индианците и хората,
които еж се сражавали подъ негова команда каз
ватъ, че билъ обичанъ отъ техъ поради своите
безкористни дъла и липса на високомерие. Но,
все пакъ, знае се, че той е напусналъ своето оте
чество за да стане испанецъ, което, струва ми се,
не говори добре за единъ човъкъ."
„Но корабите му? Какво ще ми кажешъ за
тЪхъ?", запита чичо Андрей.
„Сжщински трески, които не,бива да ллуватъ
по непознатите морета"—беше отговора. После,
следъ една малка пауза, той започна да ги описва
броейки ги на пръстите си. „Първо, Санъ Анто
нио, корабъ отъ 120 тона и най-голъмия отъ всич
китъ. Следъ това стария Тринидадъ, една треска
отъ 110 тона и Консепсионъ — 90 тона. Всичките
негодни да се борятъ съ бурните вълни на Бра
зилските морета. И нека да ти кажа нещо относно
Тринидадъ. Че той е треска въ това съмъ убеденъ,
защото го видъхъ какъ щъше безъ малко да потжне отъ претоваряне. Но кажи ми виждалъ ли
си нъкога корабъ пусналъ котва въ нъкое при
станище безъ развети знамена на върха на стожеритъ?"
„Не, но такъвъ требва да е обичая въ тази
страна", каза чичо Андрей.
„Върно е", съгласи се разказвача, „но докато
ти като англичанинъ знаешъ това, изглежда, че
на този изтънченъ Магеланъ не му е известно по
добно нещо. Какво наистина може да се очаква
отъ единъ португалецъ? И слушай, собствените
знамена на Магеланъ се развъваха отъ стожерните
вжжета, носейки португалски гербъ? Какъ ти се стру
ва това? Нелояность го наричамъ азъ. А тъй сжщо
и другите, понеже не малко наблюдаваха това,
нъмайки какво друго да правятъ. И така, чувству
ваше се» едно общо незадоволство и не следъ
дълго започнаха да хвърлятъ камъни. Тогава дойде
единъ приставъ съ своите хора, храбъръ човъкъ
и добъръ испанецъ, и викна л к ъ м ъ , събралите се

преди това, единъ човъкъ,
и Точно три дни
оито беше плувалъ съ Христофоръ Колумбъ му
Разправи, че се приготвя една ескадра отъ 5 кораба
и
той като морякъ даде на чичо Андрей всичкитъ
"еобходими подробности.
»По дяволигЬ", б е ш е казалъ той, я тЪ еж стари
°Раби и съвсемъ не тъй здрави като онъзи, на
които съмъ плувалъ. Да си кажа правото не бихъ
е
осм-Ьлилъ да се кача на некой отъ тъхъ дори
само за единъ рейсъ до КанарскитЬ острови, а
Ък ъ
. колкото до Бразилия и това, което се намира
к
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да скжсатъ знамената. Въ това време отъ къмъ носно господарския маниеръ на гордия Магеланъ,
трюма се зададе Магеланъ, португалеца, изглеж- „Той е човъкъ, който когато даде заповедъ и тя
дащъ изморенъ, но гн-ввенъ и отблъсна истински не се изпълни незабавно, следва заплаха. Или,
т е патриоти. Така стояха работите докато прис ако н-Ькой се оплаче отъ нЪщо, тогава бесния му
тава се върна, този пжть съ замЪстникъ-адмира- характеръ се проявява и не дава по-вече ни дума
ла, ввренъ и истински испанецъ. Тогава хората да му се каже, защото иначе може да те свали
започнаха да викатъ и се спущатъ къмъ кораба и на земята съ юмрука си."
забелязвайки това замЪстникъ-адмирала заповяда
„Такъвъ е капитанския обичай", забеляза ан
на своите хора, двадесеть на брой, да арестуватъ гличанина. „Тъ- иматъ известна мечта на умъ, а
португалския капитанъ, който се беше осмЪлилъ ние сме само фигурантите въ нея. За гЬхъ цельта
да развива герба на португалския краль въ ис е всичко, човека е нищо. Затова най-добре е да
пански земи. Н Магеланъ, който е червендалестъ, си техно орждие, ако ли не, винаги ще бждешъ,
се зачерви ощепо-вече и изрева, че той не е длъ- както казватъ, между дома и ада".
ж ; н ь да се подчинява на никой пристанищенъ ка
„Яко опастностигЬ не изобилствуваха...", за
питанъ. Тогава дойде Матиенцо, началникъ на ин
почна едноржкия, после спре съ вдигната нагори
дийската компания, настроенъ приятелски спрямо
ржка. Янгличанинътъ, който б-Ъше печналъ да се
Магеланъ (и казвамъ ви, нека вейки истински ис
изправя, сжщо спре.
панецъ наблюдава Матиенцо, който облагоприятОтъ улицата се зачу гласа на глашатая, чиито
ствува чужденците) и забрани на стражарите да
думи,
обаче, се заглушаваха отъ силния звънъ на
арестуватъ португалеца, защото ще отговарятъ за
обида нанесена на кралския капитанъ. Но нека ти единъ звънецъ. Малко по-късно нашите герои
кажа, т е бЪха 20 верни мжже срещу единъ чуж- видеха една група хора,,безделници и любопитни,
денецъ и съ извадени саби се нахвърлиха върху събрали се да чуятъ речьта на единъ сладкодумМагеланъ и малкото му хора, и ако последните не никъ, стжпилъ на единъ голЪмъ камъкъ предъ
беха успали навреме да се оттеглятъ, работата имъ една кръчма. И тъй Дндрей отъ Бристолъ и дру
беше спукана Разправя се, че следъ всичко това са гаря му се присъединиха къмъ тълпата и чуха
мия кралъ, Карлъ V, кактого наричатъ.изгладилъ ра прокламацията. Нуждни бЪха хора за армадата,
ботата казвайки, че Магеланъ ще намери много заминаваща наскоро за непознати земи и пжтезлато и сребро и струва ми се и новъ пжть за шествието обещаваше да бжде цъ\по удоволствие.
Индия, въ което азъ се твърде съмнявамъ знаей Б е ш е заповядано на капитаните да се отнасятъ
ки, че Индия е на изтокъ, а той ще я търси на любезно къмъ СВОИТЕ хора, лично да посещаватъ
западъ, и ако земята е валчеста, както некои каз- болнитъ и да не позволявгтъ на корабния лЪкарь
ватъ, за менъ нъчцо напълно невъзможно, то то да взима пари за прегледъ на болните. ЗемитЪ,
гава корабите ще требва да се хлъзгатъ по во които корабите щъха да посетятъ бЪха богати и
дата съ стожерите надолу. Отъ всичко това за великолепни, кждето нямаше бедность и слънцето
по-силно грееше и кждето плодове и зеленчуци
менъ е ясно, че това е идея на лудъ човекъ".
растЯха
свободно навевкжде. Забраняваха се тъй
Янгличанинътъ слушаше разказа за знамето
съ слабъ интересъ и когато другия го запита следъ сжщо всЪкакви азартни игри за да могатъ хората
малко: „Какво мислиш ь ти за такъвъ капитанъ, да занесатъ у дома си това, което биха спечелили
който б%га отъ стражарите", той отговори доста тамъ и следъ само едно пжтешествие всички участстранно: „Нема по-глупавъ отъ този страхливецъ, вующи ще могатъ да прекаратъ до края на жи
който се бои да бъта, когато за това му се е уда вота си въ охолство и радость. И тъй, нека Боп>
ло случай", която фраза се стори на събеседника пази Негово Величество Краля!
Следъ това кръчмите се изпълниха отъ хора
му едновременно и глупава, и английска по маниеръ.
„Какво ще кажешъ по отношение другите ко и агенти на флота, които щедро черпЪха приежтраби?", запита чичо Андрей. „Ти ми описа само три, ствуващитЬ, отговаряйки на разни въпроси, зада
а после се унесе въ този разказъ за Тринидадъ". вани имъ отъ хора, раздразнени до крайностъогь
„Дребна работа еж другите, човече мой", желанието да научатъ нещо. Най-интересенъ беше
беше отговорътъ. „Имаме Виктория, едвамъ 85 разказа относно онЪзи предмети, за които прос
тона и Сантияго, 10 тона по-малко и това е всичко тите диваци бъха готови да дадатъ шепи злато.
относно армадата, дадена на този португалецъ и, „Напримеръ," каза единъ слабъ човЪкъ, "азъ самъ
казвамъ ти, щастливъ ще е нашия кралъ ако види знамъ, че на корабите има не по-малко отъ 200
пакъ корабите си. Слушай, по-вече отъ 8 милиона червени памучни шапки, такива обикновенни пред
мараведи (3,500,500 лв.) струва цялата екипиров мети, на които вие даже не бихте обърнали и
ка, по-вечето отъ които еж издърпани отъ бедня внимание. ВСБКИ дивакъ би далъ за една такава
ците, въ това не се съмнявамъ. СвЪтътъ не е та шапка една шепа перли. Има тъй сжщо Ю,000.
къвъ, какъвто беше и день следъ день богатия вждици и за всЪка една щ е получишъ по една
става по-богатъ, а бедния по-беденъ. Питамъ те, буца злато, Освенъ тъзи има и медни гривни и
какво спечелихме ние отъ всичките наши битки и железни такива и 20,000 малки звънчета и 900
скитания? Малко хлЪбъ, бутилка вино и два ква огледалца и не знамъ още колко парчета цветен*
дратни метра земя, когато завършимъ днитЬ си. платъ. Всички тъзи нъща вие можите да разме
ните срещу чаша злато, жена, шепа сребро или
*
* *
рубинъ .
Това и още нъщо разправи едноржкия чоВсичко това, обаче, се струваше съмнително
въкъ на чичо Пндрей, който се съгласи съ него
понеже и самъ той бъше свидетель на случката за испанците, та кой испанецъ би пжтувалъ под*1
съ знамето и сжщо тъй нъмаше голяма симпатия командата на чужденецъ, при това португалец*
И затова много испанци не се записаха. Но имаш*
къмъ португалеца, станалъ испанецъ. Поради това
че едноржкия беше работилъ на кораби пжтуващи други жалки чужденци, португалци, разбира се, и
къмъ Индия, той имаше още много да каже от оаски, и генуезци, сицилианци, французи, фламаНД'
ци, германци, гърци, неаполитанци, корфиотИ|
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негри отъ Африка и Малая и чичо Андрей отъ
Бристолъ, който въпреки всичко, което чу, се по
чувствува разположенъ къмъ португалеца Магеланъ и поради своето изкуство биде направенъ
майсторъ-топчия на адмиралския корабъ-знаменосецъ.
И тъй, на 19. августъ 1519 г. 5-те кораба
вдигнаха котва и тръгнаха надолу по ръката до
пристанището Санъ Лукаръ де Барамеда, кждето
се бавиха около месецъ поради едно-друго и найпосле въ вторникъ, 12. септемврий 1519 г., сут
решния зефиръ се оказа добъръ и малкиятъ флотъ
започна своето околосветско пжтешествие, чийто
край мнозина никога не" видеха, между тъхъ са
мия Магеланъ и непознатия Андрей отъ Бристолъ,
който вЪренъ на своята философия, стана орждие
въ ржцетъ- на своя господарь за да не се чуе по
вече нищо за него.
Къмъ югъ.
Чичо Андрей отъ Бристолъ б-вше простъ залбгъ въ играта, но неговата служба беше доста
важна. Като майсторъ-топчия на адмиралския корабъ неговото мнение относно орждията се зачи
таше. На корабите имаше много оржжие, обаче,
то не б е ш е разпределено помежду ГБХЪ ПО рав
но, защото имаше важни причини за това. Въ мо
мента на тръгването една португалска галера до
несе едно предупредително известие за Магеланъ
отъ Диего Барбоса, неговъ дъ\цо, препоржчвайки
му „да се пази, тъй като капитаните, както и мо
ряците казали на СВОИГБ приятели при тръгването
какво, ако се появи никакво недоволство, т е ще
го убиятъ". Обаче, храброто сърдце не се стрЪскаше отъ дребни работи, калено въ борба съ мно
го неблагоприятни условия и затова мекушавостьта липсваше у него. Ето защо той отговори, че
ще изпълни дЪлото си до край, даже и ако това
му струва и живота.
Имаше дни когато Атлантика ги тласкаше
безпомощно, дни когато повърхностьта на морето
беше като огледало и дни когато капитаните на
по-малкитъ- кораби се чудеха защо Магеланъ ги
води въ посока неизвестна нито на единъ отъ ГБХЪ.
Веднажъ „Санъ Антонио" пожела да узнае това
и когато настигна „Тринидадъ", Хуанъ де Картагена застана подъ платната и силно, даже малко
гневно, изрева казвайки, че желае сведения по
отношение посоката.
„Продължавайте пжтя си и не задавайте въп
роси!", изрева господаря и Картагена се оттегли
почервен-влъ отъ гнЪвъ, понеже никой офицеръ
не желае да му бжде казано въ присжтствието на
подчинените му да изпълнява каквото му е каза
но и да не задава въпроси.
И тъй, капитана на „Санъ Антонио" преглът
на това доколкото можа и давайки си СМ-БЛЪ ВИДЪ,
отговори, че той не пита само за себе си, но тъй
сжщо и за другите капитани и пилоти.
„Кажете имъ това", извика началника. „След
н и т е денемъ моя флагъ и нощемъ моя фенеръ!".
Пон-вкога черни облаци се събираха, силни
гръмотевици разтърсваха океана, а когато еква
ториалната буря бушуваше,!изглеждаше като че ли
чЪлия св-втъ се готви да се пръсне на парчета.
Хроникьора Пигафета пише: „Огьня на Корпо СанТо
се появи въ една тъмна нощь на главния стоЖе
р ъ и тъй силно свътвше щото изглеждаше ка
то горяща факла. Това продължи по-вече отъ два
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часа. И когато се скриваше хвърли такава бляс
кава светлина въ очигв ни, че ние останахме като
ослепели въ продължение на четвъртъ часъ и мо
лехме за пощада, защото се сметнахме за изгу
бени". По-късно, близо до екватора, ги посрещна
дъждъ, който ги валЪ непрестанно въ продълже
ние на 60 дни. Презъ всичкото това време на ко
рабите се действуваше предпазливо, порциите отъ
вода и хлъбъ се значително ограничиха и дребни
т е душици засегнати въ стомасите си и виждайки,
че и началницитЪ имъ тъй сжщо.не еж доволни,
започнаха да негодуватъ.
Картагена, отъ своя страна, не беше забравилъ станалата съ него случка и бидейки командиръ на най-големия кораЬъ отъ армадата не бе
ше лишенъ отъ съзнанието за своята собствена
важность. Й тъй, единъ день, той се почувствува,
че е роденъ да заповЪдва и реши да опита тия
си заключения на думи. Не и на дела, разбира
се, но все пакъ въ известни действия. НапримЪръ,
единъ день, той нарочно пропусна да спомене тит
лата на Магеланъ и когато последния му обърна
вниманието на този фактъ, той нарочно не напра
ви никакъвъ ежедневенъ докладъ въ продълже
ние на три дни. Дребнавите души обичатъ гордостьта и особенно нейните външни прояви, ко
гато умния човЪкъ действува внимателно съ огледъ щото нещата да доведатъ до добъръ изходъ и се предотвратятъ ненавременните събития.
Тъй стана и този пжть. Случи се, че имаше
воененъ еждъ на адмиралския корабъ и всички
капитани бидоха поканени да приежтетвуватъ.
Следъ приключване на заседанието и прочитане
на приеждата, отнасяща се до единъ подчиненъ,
започнаха се разисквания върху общи работи, въ
които Магеланъ не взимаше участие. Но Карта
гена каза нъкои неща, съ които се опита да във
лече адмирала въ споръ по отношение курса,
обаче Магеланъ пакъ мълчеше. Картагена си въоразяваше, че Магеланъ не разбира неговите хит
рости и го обсипа съ скрити предизвикателства.
ДругитЪ слушаха и не знаеха къмъ коя страна да
се присъединятъ докато една заповедническа ржка не се появи. Безшумно Магеланъ се изправи, .
заобиколи масата около която всички седяха и
поставяйки ржката си върху рамото на Картагена
му каза твърдо: „Вие сте мой пленникъ". Тогава
Картагена си хвърли мантията и извика на други
т е да му се притекатъ на помощь, но понеже ни
кой не се решаваше да стори това, той падна
духомъ.
„Пратете го въ усойника", каза Магеланъ на
своите хора и Андрей отъ Бристолъ изкочи напредъ съ трима свои другари. Съ това Картагена
изгуби поста си и Антонио де Кока пое временно
командата на „Санъ Антонио", а по-късно Алварада де Мескита.
Патагония.
Армадата достигна до най-западните точки .
на Южна Америка, които наименуваха последо
вателно Св. Августинъ, Носъ Санъ Томе и Носъ
Фрио и пуснаха котва въ това, което ние нари
чаме Портъ Рио, но на което тЬ дадоха името
Заливъ Санта Лучия. Тамъ простояха две седмици,
снабдявайки се съ дърва и вода и търгувайки на
приятелски начала съ диваците, безъ обаче да
се сдобиятъ съ злато. Вместо това намериха н%ща .
нови за ГБХЪ, а именно, ананаса и сладките кар-
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тофи. За една вждица туземцитъ бъха готови да
дадатъ 6 пилета; за едно малко огледалце — дос
татъчно'риба за да нахрани десеть души и за едно
малко звънче — една кошница сладки картофи. Пигафета остана твърде доволенъ отъ своите тър
говски способности, когато усл-в да размени една
карта за игра срещу шесть тлъсти яребици.
Отъ тукъ те продължиха пжтя си и достиггнаха до ръката Плате, отъ кждето сжщо се снаб
диха съ вода и уловиха големи количества риба.
„Санъ Антонио" бъше изпратенъ нагоре по ре
ката съ задача да открие дали има нъкакъвъ
възможенъ изходъ къмъ Великия Океанъ. Изледването трая 15 дни. Пжтуването къмъ югъ се
възобнови на 3. февруарий 1520 г. като се движеха "
винаги близо до бръта за да не пропуснатъ слу
чайно нЪкакъвъ възможенъ изходъ. Обаче, такова
едно пжтуване б^ше опасно и когато „Виктория"
заседна на плитко цълиятъ флотъ се оттегли къмъ
морето безъ да може да вижда бръга въ продъл
жение на два дни. Магеланъ, обаче, не желаеше
да пропусне шанса за намиране на изходъ и се
върна обратно по сжщия пжть край брвга за да
го разгледа.
Напущането на патагонския брътъ не мина
безъ инциденти. „Сантияго", бавнодвижущъ се и
мжчно управляемъ корабъ, не можа да издържи
на бурята, която т и връхлети и беше ударенъ о
бр^га. Обслугата му съ мжка се спаси и требваше
да скита две седмици преди спасителната команда,
изпратена отъ Магеланъ, да успъе да ги нам-ври
и прибере.
Бунтът ь.
Първото пущане на котва съ'цель за снаб
дяване съ вода следъ напущане Рио Плата стана
въ това, което днесъ се именува Портъ Санъ Хулианъ, пристанище, което би се харесало на всъки
морякъ. Тукъ на 31. мартъ 1520 год. ТБ решиха да
пуснатъ котва за зимата, тъй както ЮЖНИТЕ бури
беха вече почнали да се редятъ една следъ друга.
И поради несигурностьта за въ бждеще, на всички
почнаха да се даватъ строго определени порции.
Тази мърка, за онзи, който е запознатъ съ стра
ната, бъше излишна, понеже никжде другаде по
свьта дивеча не изобилствува тъй, както тукъ. Го
дини наредъ азъ, както и мнозина други, въ скитанията си изъ местата, за които става дума, сме
били винаги сигурни по отношение храната. Тукъ
човъкъ може да живее само съ дветъ си ржце.
Обаче, нашитъ герои беха моряци, а не хора на
сушата. Единъ морякъ може да бжде неефикасенъ
далечъ отъ кораба си, при все че знае се какво
той изобщо надминава човъка живущъ на сушата
по отношение начина за бързото приспособяване
къмъ нещата.
Но хора, събрани наедно въ единъ корабъ,
могатъ лесно да станатъ недоволни отъ нъщо,
както и он^зи работящи въ фабрики и претъпка
ни работилници. И тъй, намериха се такива, кои. то бърже се озлобиха и започнаха да мислятъ за
прибъгване до насилие и тъхното влияние се раз
простре както капка мастило върху попивателна
хартия. Полуистините се приемаха за истини и
онова, което бъше очарование, очарованието отъ
нови земи, богатства и чудеса, се обърна въ мракъ.
Намалението на порциите бъше възприето за при
чина, при все че ако не беше това щъше да бжде нещо друго, и се предяви искане въ смисъль
или пълно възстановяване на порциите или на-
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задъ къмъ дома. И както можеше да се очаква
Магеланъ отговори на всички искания съ отказъ.
Той беше се заелъ да извърши едно нъщо и то
тръбваше да се извърши, безъ разлика да ли добро
или зло ще излезе отъ него. Испанските историци
твърдятъ, че дълги и красноречиви увещания съ
били направени по случая, но нъма съмнение, че
това ТБХНО твърдение е фалшиво. Изпълнителите
на известна задача не държатъ речи при такива
случаи: Презъ време на бунтъ се изисква кратко
и бързо действие, а не дълги преговори и увеща
ния. Магеланъ бъше изпълнитель, както и благородникъ, човЪкъ съ духъ и честь. И затова пос
ледваха много арести и уволнения и сутриньта на
2. априлъ Магеланъ откри, че неговитъ противници
беха, въпреки всичко, победителите.
На кораба „Санъ Антонио" Алварадо де Мескита, въренъ последователъ на Магеланъ, седеше
въ своята кабина, спокоенъ по отношение слуховетъ за бунтъ, понеже считаше своитъ хора за
верни. Изведнъжъ на вратата му се почука и се
чуха стжпки и звънъ на оржжие. Отваряйки вра
тата той видъ хора и при слабата свътлина на
фенера други задъ тъхъ, въоржжени и неприя
телски настроени. Той нададе викъ на очудване
като позна и Гаспаръ Кесада, капитана на „Консепсионъ", съ извадена сабля и следъ това се спусна
да вземе оржжието си. Но хора нахлуха въ каби
ната задъ него и една отчаяна борба се започна.
Размениха се много удари и думи,и следъ дълга
съпротива Мескита почувствува студенитъ железни
вериги на краката и ржцетъ си. Борбата се под
нови когато храбриятъ Хуанъ де Лориаге, баскътъ,
се хвърли разгнъвенъ върху хората, които влачеха
неговия капитанъ по палубата. Разярения Кесада
разбра, че можеше да изгуби всичко точно когато
смъташе че победата е на негова страна, защото
безстрашния баскъ, единъ противъ тридесеть, на
насяше удари върху хората му на дъсно иналъво
и накара мнозина да се разколебаятъ и усъмнятъ
въ смълостьта си.
„Отъ този ли глупакъ се боите!", извика Ке
сада като извади камата си. После единъ ударъ
въ врата на баскътъ и последния се заклати и
падна. Но Кесада се хвърли върху му, пробождайки
го въ лицето, гърдите, корема и свъта се заличи
за Хуанъ де Лориага. Смъртьта бъше наградата
за неговата върность и бдителность. Петима дрУ и
отъ същия корабъ отказаха да се подчинятъ на
бунтовниците, но времето бъше такова, въ което,
лоялностьта се считаше за неподчинение и затова
т е беха осждени набърже и пратени оковани въ
вериги да лежатъ въ тъмнината на усойника.
И следъ това виното затече свободно. Скла
довете съ храни се отвориха. Натжженитъ доскро
лица се развеселила и вмъсто негодувания, имаше
смъхъ и песни. Говори се твърде много за осво
бождението отъ робството и ангарията подъ единъ
жестокъ господаръ, примамливи пророкувания се
правеха и нощьта течеше бързо. На следния день,
виждайки какъ стоятъ работите, между хората на
адмиралския корабъ настжпи униние. Всъки беше
обзетъ отъ мисъльта какво можеше да се случи
утре. Магеланъ твърдо отстояваше своята кауза
до край, при все че врага бъше многоброенъ и
сграшенъ. Не думи, а дъла бъха нуждни на Маге
ланъ и затова когато отъ „Санъ Антонио" при
стигна една лодка, носяща известие отъ Кесада*
той прати по ДЯВОЛИТЕ понятието за бунтарската
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часть и плени лодката, намирайки въ нея петь
души съ скрити оржжия. Това беше първото дей
ствие. Второто действие беше отиването на „Вик
тория" и б ъ р з о т о пленяване на обслугата й.
Следъ това Магеланъ блокира изхода на приста
нището като „Тринидадъ" влЯзе въ сражение съ
„Санъ Антонио". Кесада, съ оржжие въ ржка,
стоеше на кораба и наблюдаваше сражението и
когато то се прекрати, както и безредието произ
лязло отъ него, Магеланъ се видъ победитель,
напълно унищожилъ съединения егоизъмъ на едни
безпжтни хора.
Властьта бъше отново въ ржцет-ъ на Магеланъ
и затова се започнаха екзекуции въ името на зако
на, реда и властьта. На бръта, Кесада б-Ьше обезглавенъ отъ своя собственъ слуга и тЯлото му раз
рязано на четири, както и 40 души, негови съу
частници, б-вха осждени на смърть. ТЯзи, обаче,
бЯха опростени.и милосърдието на командиря възхвалено. Но тръбва да се има предвидъ, че 40 ду
ши не можеха така лесно да се пожертвуватъ, ко
гато имаше такава голъма нужда отъ гЬхъ. Както
и да е, но следъ това събитие никой вече не се
осмеляваше да спори съ господаря и когато рабо
тите тръгнаха зле, намъриха за по-разумно да се
скриятъ отъ неговитъ очи. Тъй се обяснява и стран
ното бътство на часть отъ флота въ Магелановитъпроливи.
МагелановитЬ проливи.
21. октомврий 1520 год. бъше деня, въ който
Магеланъ достигна до входа на проливите, които
носятъ неговото име. Не липсваха хора, които да
посочатъ, че нему е било известно сжществувзнето
на тЯзи проливи, че Коело и Криставао Жакъ еж
плавали покрай.южноамериканските брътове много
време преди Магеланъ, че въ една брошура отъ
по-предишна дата се е описвалъ единъ проливъ
отъ известна дължина, свързващъ Атлантическия и
Великия океани и че на глобуса изработенъ отъ
Шонъръ презъ 1515 г. такъвъ единъ проливъ билъ
отбелязанъ. Човъкъ е едно любопитно сжщество,
вечно опитващо, вЪчно скитащо, вЪчно разучващо
и никой изследователь не може да каже положи
телно, че той е първия, който плува по това море
или стжпва на тази земя. Станлей, който посети
най-тъмнитъ м-вста на Африка откри, че преди не
го тЯзи сжщитъ- м-вста еж били вече кръстосани
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отъ бЯли хора. В-врно е, че Колумбъ откри Аме
рика, но отъ норманитъ- еж останали писменни све
дения за по-раншни заселвания тамъ. Хората на
Кортецъ стигнали на северъ до това, което сега се
именува Мексико и срещнали четирма бели хора
претърпели корабокрушение много години преди
това на полуострова Флорида и вървЯли пеша все
къмъ западъ. Хари Франкъ и Рокуелъ Кентъ еж
скитали по АНДИГБ и плували по малко извее нитЯ
канали на далечния югъ, но години преди Франкъ
или Кентъ мнозина отъ насъ еж скитали и плували
насамъ-натамъ не известявайки никому за своите
скитания, понеже не еж подозирали, че свъта би
могълъ да се интересува отъ тЯхъ, или ако би се
заинтересувалъ не би далъ вЯра на това, което му
се разправя. Капитанъ Слокумъ е плувалъ по мо
ретата отъ северъ до югъ съ своя корабъ, но го
дини преди Слокумъ мнозина други съ малки лодки
еж плували край сжщитЯ тЪзи брътове, хора доста
тъчно честни за да не украсяватъ своите разкази
за преживЪните приключения съ фантастични украски. Честния изследователь, винаги посръща благо
склонно приежтетвието на други авантюристи и не
щастници. Дарвинъ пише следното въ едни свои
записки съ дата 28. декемврий 1834 г. Той се на
мира на архипелага Чоносъ. „Едно силно желание
ме кара да узная дали нЪкое човешко сжщество е
посЯтило по-преди известно ненаселено мъхто. Едно
парче дърво съ забитъ на него гвоздей се взима и
се разучва като че ли е покрито съ йероглифи. 06хванатъ отъ това чувство бЯхъ твърде заинтересованъ като намЯрихъ на една пуста часть отъ ос
трова едно легло направено отъ трЯва подъ единъ
навесъ отъ скали. До него имаше следи отъ огънь
и онзи, който е спалъ на него, е употрЪбявалъ брад
ва. Огъня, леглото и местоположението издаваха
ловкостьта на индианеца, но той едва ли ше да е
билъ индианецъ, понеже т% почти не се срЯшатъ
по тЯзи м-вста, поради стремежа на католицизма
да направи отъ туземцитъ съ единъ ударъ и хрис
тияни, и роби. Тогава предположихъ, че самотния
ЧОВ-БКЪ, който е живътгъ на това пусто М-БСТО ще
да е билъ нЯкой претърпЯлъ корабокрушение морякъ, който следъ като е скиталъ покрай бръта,
търсейки н-вкое заселище, се е уморилъ и е билъ
принуденъ да прекара нощьта тукъ".
(Следва въ кн. 5).

г^^^^^гг^^-^-^^

5х^г- в- п аспалевъ.

РИБОЛОВЪ СЪ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО.
Преди нЪколко време се вдигна ГОЛБМЪ шумъ той днесъ научно е обоснованъ и разученъ.
Опити за риболовствуване съ електричество
°коло единъ новъ начинъ на риболовствуване —
съ
електрически токъ. Изказаха се отъ една стра- въ сладка вода еж правени въ Германия още презъ
н
<> много СМБЛИ надежди, отъ друга—твърде не- 1917 год. отъ Нееръ, презъ 1918 —отъ Шонфелв
ьрни мисли, а отъ трета — страшни опасения, че деръ, а по-късно и отъ други, съ различни, често
По
този пжть ще се машинизира риболова, ще се противоречиви, резултати. Въпросътъ се подема
°тнеме препитанието на стотици рибари за да се сериозно и подлага на научна преценка и изпита
"ревърне въгол-Ьми печалби на едри капиталисти. ние едва презъ 1924 год. отъ Шемнитцки, който
^ а Да се изясни въпроса изнасяме го тъй както
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3) Че и при сегашното положение на наши
прави ОпитигЪ си въ аквариуми съ най-точни изчисления, а после Ги проверява при естествени ус- т е знания риболова съелектричество е прилолйвйя. Отъ негбвигБ опити, както и отъ изслед жимъвъ малки води, кждето рибата не може да се
ванията йа ШименцъиШонфелдеръ, правени презъ улови по другъ начинъ (затворени води, които не
1927 год.» се установяватъ редица важни йойентй Могатъ да се оттичатъ, планински потоци съ дъно не
й йбстоятелства, които йзясняватъ прйчйнйгв йа удобно за риболовствуване съ други уреди и пр.).
4) Че стои открйтъ въпроса за рентабилноПредишните противоречиви резултати и пОКазватъ
какви могатъ да бждатъ надеждите за въ бждеще. стьта на риболова съ електричество въ свободни.
Оказва се, че върху резултата при риболова Съ т-тз (големи) вбди.
електричество влияятъ: естеството (правъ или преПоради тева, че при употреблението на сикжснатъ) и силата на тока, съпротивителната си ленъ токъ всички риби—дребни и едри—засегна
ла на водата (различна за различнигв води, въ ти отъ него биватъ умрътвени, сжществува опасзависимость отъ съдържанието на соли), количес ность, при недобросъвестно риболовствуване въ
твото на водата и бързината на течението, видъгъ малки р-вки и затворени води, Г Б да бждатъ бър
и големината на рибата, естеството на дъното, зо и леко напълно обезрибени. Изхождайки отъ
температурата на водата, състоянието на времето, тия съображения властите въ Германия еж забра
както и умелото манипулиране съ тока. Въ зави нили риболова съ електричество въ вжтрешнитт,
симость отъ всички тия фактори, при различните р^ки и др. води.
опити, едни риби еж изплували само опоени на
Върху риболова съ електричество въ открито
повърхностьта, други еж изплували напълно умрът- море е работено малко. Морската вода въ връзка
вени, а трети—били умрътвявани, но оставали на съ своята соленость е по-добъръ проводникъ на
дъното.
електрическия токъ, но голЪмигЪ пространства и
По-късно бива повдигнатъ въпроса: дали упо дълбочини тукъ налагатъ употреблението на мно
треблението на електричеството при риболова не го по-силна електрическа енергия,а отдалечението
ще влияе гибелно върху нисшитЪ животни и рас отъ сушата изисква самостойна електрическа цен
тения, населяващи водата и служащи като изхо- трала. Срещу, това стоятъ примамливите пересденъ пунктъ на живота въ нея? Съ други думи— пективи за богатия уловъ, който може да се реа
дали електрическиятъ токъ не избива всичко живо лизира и да възнагради вложения въ подобно пред
въ водата? Изследвания въ това направление еж приятие капиталъ. Но едно безсистемно избиване
правени презъ 1930 год. отъ Ф. Шуманъ. Той на на рибата въ морето, съгласно законитЪ на хидромира, че некакви особенно вредни последствия въ биологията съвсемъ не трЪбва да се допуска. За
това огношение не могатъ да се констатиратъ. щото и производителностьта на морето, като та
ОбщигЬ заключения
зи на сушата, има своитт.
на хората, работили на
граници и ние не бива
учно върху въпроса за рибезогледно да изваждаме
боловствуване съ елек
отъ морето по-вече, от
тричество, еж:
колкото то може да про
извежда. Нуждни еж сле
1) Че сжществуватъ
дователно резултатитп
добри изгледи да може
отъ още много и все
електричеството да се
странно направена опити
впрегне и въ риболова.
за да се види да ли едно
2) Че еж необходими
рационално
риболовству
още много и подробни
ване съ електричество «»
изследвания и опити, пра
открито море е приложи
вени общо отъ биолози,
мо и доколко то ще охелектротехници и практи
де рентабилно.
ци — рибари, преди да се
Варна, Аквариума.
доведе работата до на
Езерото—миниатюръ на Черно море предъ аквариума
пълно усп-вшенъ край.
Д-ръ Г. В. Паспалев*въ Варна.

!
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СЪСТЕЗЯНИЯТЯ ВЪ МОРСКИТБ ЧЯСТИ.
Презъ изтеклата 1932 година, поради редъ
причини, традиционните годишни състезания на
вода въ морските части не се състояха. Произве
дени бвха само състезания по плаване за да се
опредтзлягь първенците за наградата отъ фонда
„Полковникь Панайогъ Янгеловъ". Състезанията
се състояха въ Девненското езеро, при отлично

време, последователно на 19. и 22. септември
1932 година.
Окончателните резултати отъ тия състезани*
еж следнитв:
I. СмЪсено плаване ^на;1200 м. — за офицер11
1. Мичманъ II р. Кутевски Василъ, взелъ ра*
стоянието за 32 мин. и 12 с е
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Ц.См-Ьсено плаване на 1200 м.—за подофицери.
1. Дечевъ Стефанъ Костовъ отъ Варна, взелъ
разстоянието за 26 мин. и 50 сек.
2. Мариновъ Маринъ Христовъ, отъ Варна,
— 28 м. 31 с.
3. Димитровъ Цвътко Флоровъ, отъ Русе, —
32 м. 01 с.
4 Стойчевъ Койчо Георгиевъ, отъ Варна, —
40 м. 54 с.
III. Смъхено плаване на 1200 м. — за моряци.
1. Уч. маш. V год. Давидовъ Любомиръ, отъ
Варна, — 23 м. 22 с.
2. Уч. маш. IV г. Петковъ Никола, отъ Вар
на, — 23 м. 24 с.
3., Уч. маш. V г. Чушковъ Веселъ Николовъ,
отъ Русе, — 25 м. 05 с.
4. Морякъ Саватогзъ Никола Драгановъ, отъ
Варна — 25 м. 10 с.
5. Морякъ Стояновъ Стоянъ Добревъ, отъ
Варна — 26 м. 33 с.
6. Морякъ Димитровъ Димитъръ Христовъ,
отъ Варна — 27 м. 30 с.

с. ч.

Странииа 23.

Заб. За състезанията на вода отъ страна на
Българския Народенъ Морски Сговоръ презъ из
теклата 1932 година вижъ въ официалния отдълъ
на книжка № 10 (год. IX) отъ 1932 г.
Най-гол-вмата скорость на вода е достиг
ната презъ месецъ юлий 1932 г. отъ Кай Донъ съ
моторната лодка „Мисъ Англия ПГ; при съвър
шено тиха вода, въ залива Ломондъ (Англия),
„Мисъ Англия ПГ е достигнала скорость 104 морски мили (192 клм.) въ часъ.
Лодката е построена въ корабостроителни
цата Торникрофтъ (Англия) и принадлежи на лордъ
Вейкфилдъ Двигателите еж два Роллсъ — Ройсъ
мотора по 2200 к. с , съ 3200 обръщания въ ми
нута, 2 винта. Разходъ на гориво 22'5 литри въ
минута; запасъ — 1,250 литри, продължителность
на плаването — 40 минути. Дължина на лодката
1О"6 метра, най-голъма ширина 2'89 м.; построена
е отъ махагонъ, съ две кърмила — въ носа и кър
мата. Винтовете еж отъ стомана, твърде малки по
размъръ и струватъ 96ОО германски марки единия.

г с.

ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
— Въ отговоръ на поздравленията отъ страна влече вниманието на гражданството и зажиья своя
на Г. У. Т. и клоноветъ на организацията по случай нормаленъ животъ.
раждането на княгиня Мария Луиза, Негово Величест
— Софийскиятъ ни клонъ е изнесълъ заедно
во Царя е благоволилъ да отговори съ следната те съ общото си годишно събрание и беседи, четени
леграма: Петъръ Стояновъ—Председателъ Българ както следва: На 2. I. т. г. г-нъ Проф. Ст. Бончевъ
ския Народенъ Морски Сговоръ — Сърдечно благо е челъ на тема „Родопите и Бъло море за българ
даря Вамъ и на всички членове на Сговора и въ ското племе". На 21. I. т. г.' г-нъ Проф. Златарски
частность на клоноветъ Василико, Горна Джумая, е челъ на тема: „Стремежа на България къмъ Егея".
Павликени и София за любезното участие въ наша
— На 28. февруарий т. г. Старо-Загорскиктъ ни
та радость. Царьтъ.
клонъ устрои сказка, на която секретаря на клона,
—На 16. януарий т. г. Проф. Янаки Арнаудовъ, г. Крумъ Кънчевъ, учитель въ Търг. гимназия, говочленъ на Г. У. Т., изнесе сказка въ Русе на тема ри на тема: „Българинътъ и морето". Сказката е
„Морето като факторъ за културното издигане на била много добре изнесена и отлично посетена.
народите".
"
—На 14. мартъ т. г. Софийскиятъ клонъ устрои
—На 14.1. т. г. клонътъ ни въ с. Бъла (Варнен.) из- сказка отъ Инж. Даракчиевъ на тема „Ползата отъ
не
се съ голъмъ успъхъ традиционната си вечеринка, плаването". Сказката е била много добре посетена
На вечеринката бъше устроена лотария съ предмети, и е оставила дълбоко впечатление у слушателите.
събрани почти отъ цълата страна, изпратени до клона Съ вещината на гол-вмъ специалистъ по плуване,
0т
ъ членове и съчувственици на Б. Н. М. С. Резул- г. Даракчиевъ е изнесълъ проблемата за физическотатите отъ вечеринката еж много добри. Клонътъ, то възпитание въ връзка съ плуването, като найк
°йто разви презъ годината голЪма обществена приятенъ и най полезенъ спортъ. Г-нъ Даракчиевъ
Деиность,, се ползва съ.завидно име вср-Ъдъ населе- е специализиралъ по плуване въ Германия и е единъ
н
ието, което всячески го подкрепя и гледа съ до- отъ малцината вещи познавачи на въпроса у насъ.
Вт
Той е назначенъ отъ М-вото на Народното Просве
*Рие на управата му.
— На 19. I. т. г. Бургаскиятъ ни клонъ, както щение, Отдълъ физическо възпитание, съ цель да
в
съка година, е взелъ активно участие въ тържес- постави на солидни основи този спортъ въ нашите
Т8
ото на. Богоявление, като е превърналъ деня „во училища. Сжщия ржковоли курса по плуване на
дици" въ истински праздникъ на българското море. Б. Н. М. С. въ София.
При ловенето на светия кръстъ еж взели участие
—На 14 мартъ т. г. делегация отъ Г. У. Т. въ
съставъ:
председателя П. Стояновъ, подпредседателя
легионеритъ при клона
Я.
Найденовъ
и Гл. секретарь се яви предъ новона— На 19.1. т. г. Месемврийскиятъ ни клонъ е из
Не
сълъ съ много добъръ успъхъ първата си тан- значения Н-къ на Варненския гарнизонъ, г-нъ генеЧувална забава, която е дала отлични резултати и ралъ-майоръ Георгиевъ и го поздрави отъ името
е б
ила много добре посетена. Клонътъ бързо при- на организацията съ заемането на новата му длъж-

Морски Сгоьоръ
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ность, като го освътли върху целите и задачите на
организацията. Сжщата поднесе на г : нъ генерала и
на полковникъ Хр. Янтоновъ отъЩаба му по единъ
томъ подвързани последните три годишнини отъ
списанието.

Год. X. Брой 4.

— На 1. априлъ т. г. отъ Варна, а на следния
день отъ Бургасъ, заминаха екскурзиантите — пок
лонници. Екскурзията е уредена отъ Б. Н. М. С
Екскурзиантите, на брой 73 души, заминаха съ
парахода „Бургасъ".
в. и.

;.<Х5^з^^лззга=1^хссо5^^

РПОР=СЗЧМ

ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Ромънския воененъ флотъ.
До световната война и презъ време на по морската си корабостроителна програма тя ще има
следната Ромъния не държеше воененъ флотъ на на Черно море единъ значителенъ флотъ отъ ле
Черно море. Тя се задоволяваше само съ Дунав- ки морски сили, който, базирайки се на Дунавскискиятъ си такъвъ. Следъ световната война, обаче, гЬ устия и Кюстенджа, ще има за задача да пази
Ромъния, наредъ съ Дунавския си воененъ флотъ, ромънскитъ брегове отъ неприятелско нападение.
започна да създава и морски воененъ флотъ. Ка
Въ днешно време ромънскиятъ воененъ флотъ
то начало за него послужиха даденигЬ й отъ съг (Дунавски и Черноморски) се състои отъ 48 раз
лашението торпедоносци, при разпределянето на лични по типъ и назначение кораба съ общъ ковзетите споредъ мирните договори военни кораби рабенъ тонажъ кржгло 19,000 тона, обслужвани
отъ съюзниците.
отъ кржгло 290 офицера и 3,700 подофицери и
Следъ това ромънското правителство купи два моряци. Той е въоржженъ съ общо 113 орждия
ескадрени торпедоносеца отъ Италия и поржча отъ различенъ калибъръ (3'7 см. до 12 см. вклю
направата на редъ други леки морски сили, пакъ чително), 32 торпедни тржби и 77 картечници.
*
въ Италия. Военно-морската корабостроителна про
* *
грама на Ромъния още не е окончателно привърПодробниятъ съставъ на ромънския воененъ
шена. Изпълнението й за сега отива бавно пора флотъ е следниятъ:
ди финансови затруднения, като отзвукъ отъ об
Два наново построени въ 1929 година ескад
щата световна парична криза. Когато Ромъния ще рени торпедоносеца „Кеде1е РегаЧпапс!" и „Кедша
има възможность да изпълни окончатело военно Мапа" съ водоизмъхтване по 1,850 тона и скорость

^%8*%«АЗ!»4,

Ромънскиятъ торпедоносецъ „Наюко".

Год. X. Брой 4.

МорСки Сговоръ

38 морски мили въ часъ. ВСБКИ единъ-ОТЪ тъхъ е
въоржженъ съ V—12 см. орждия, I—7'б противоаеропланно орждие, II—4 см. орждия, II — картеч
ници и V — 5 3 3 см. торпедни тржби. Обслуга
140 души.
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водоизмъстване 450 тона и скорость 10 вжзела.
Той е въоржженъ съ II—12 см., 1 — 9 см., II — 4 7
см. орждия и II — картечници. Обслуга 80 души.
Седемь речни патрулни лодки (ведети) типъ
..СарКап №со1ае Ьазсаг Водс!ап", постройка 1907
'
Два купени на старо отъ Италия ескадрени година, водоизмъстване 45 тона и скорость 18вжторпедоносеци постройка 1919 г. — „МагазН и „Ма- зела. Венка една отъ тъхъ е въоржжена съ 1—4 7
газезН" съ водоизмъстване по 1,745 тона и ско- см. орждие и I картечница. Обслуга 20 души.
рость 38 вжзела въ часъ. ВСЕКИ единъ отъ ГБХЪ
Четире рЪчни патрулни лодки типъ „АгдезиГ,
е въоржженъ съ V — 1 2 см. и IV — 7'6 см. орж- постройка 1894 година, водоизмъстване 30 тона,
ИЯ
теЧ
И
"би.
' Д Г К а р по
" ^ И души.
' ^ ~ 4 5 с м т о Р п е Д н и Т Р Ж " скорость 10 вжзела,въоржженисъ по две картечници.
Обслуга
140
Три ръчни патрулни кораба типъ „В1$1П2а",
Шестъ торпедоносеца — „1Ча1исо", . „ З т е и Г , постройка 1888 г., водоизмъстване 100 тона, ско
„ЗЬогиГ, „УаЛЦ", Ще11а" и \ЛгаГ'— постройка рость 12 вжзела, въоржжени съ по едно 3 7 см.
1914 година, съ водоизм-встване ВСБКИ ПО 266 то орждие.
на и скорость 24 вжзела. ВСБКИ е въоржженъ при
Нъколко речни полицейски корабчета, напри
близително съ: II — б'б орждия, II —.картечници и мъръ: типъ „V. Я.„г5" (бивши италиански „М. А.
II — 45 см. торпедни тржби. Обслуга по 30 души. 5") и други, съ водоизмъстване 40 тона, и ско
Единъ подводникъ — „ОеШп" (окончателно рость 15 вжзела, въоржженисъ по една картечница.
Четире патрулни лодки за долния Дунавъ,
построенъ въ Италия и готовъ за предаване, но
още не приетъ отъ ромънското правителство. По типъ „Мг^г Ре1ге", постройка 1921 год., водоиз
мъстване (.9 тона, ско
неговото
предаване и
рость 15 вжзела, въорж
приемане се води още
жени съ по едно 3*7 см.
споръ)съ надводно водоорждие.
изместване 650 тона и под
водно—900 тона; надвод
Единъ вътроходенъ
на скорость 14 вжзела, а
учебенъ корабъ съ спо
подводна—9 вжзела. Въомагателна машина „Мнржжение: I—10'2 см. орж
сеа", постройка 1882 год.
дие и VIII — торпедни
(поправенъ и подновенъ
тржби.
въ 1924 година), водоиз
мъстване 350 тона, ско
Единъ корабъ—май
рость 8 вжзела, въорж
ка за подводници „Созженъ съ три картечници.
1ап1га", построенъвъ 1928
Единъ корабъ вогодина, водоизмъстване
дачъ на флотилии „Маеш",
2300 тона, въоржженъ съ
постройка 1922 година,
II —7-б см. орждия.
водоизмъстване 200 тона,
Четире канонерски
скорость 12 вжзела и об
лодки типъ „СарИап 01слуга 30 души.
тИгезси", постройка 1917
година, водоизмъстване
*
* *
350—400 тона и скорость
Споредъ тия данни
]2- 15 вжзела въ часъ.
се вижда, че Ромъния
всъка една отъ тЪхъ е
разполага на Дунава съ
въоржжена съ II —10 см.
36 различни кораба съ
орждия и II -картечници.
общъ тонажъ 7,300 тона,
°бслуга 50 души.
въоржжени съ общо XXIII
Два ръчни монитора
—12 см., XI— 10 см., IV
-Везагагла" (бившъ ав— 7'6 см., IV —6'6 см.,
"ро-унгарски „ Ь п " )
и
X X I - 4 - 7 см., VII - 3 7
» в икоута"(бившъ австросм. орждия и 1.1Х — кар
Унгарски „Зауа"), постройтечници.
"1 ^ ^ година, водоиз
На Черно море тя
мъстване 560 тона и скорост
разполага
съ 12 различни
ь 12 вжзела. ВСБКИ
е
кораба съ общъ тонажъ
Динъ отъ ГБХЪ е въорж11,730 тона, въоржжени
* е нъ съ: I V - 1 2 см. (две
общо съ: XX —12 см.,
Дьлгостволни и две кжсоРомънскиятъ учебенъ корабъ „Мй-сеа".
I —10 см., XII — 7-6 см.,
стволни), И _ 6-6 см., I I .,
4
VIII
—
6*6
см.,
I
V
4
7
см.
орждия, XVIII —картеч
'см. орждия и IV — картечници. Обслуга ЮОдуши.
ници
и
32
торпедни
тржби.
Четире р-вчни монитора типъ ,^оап ВгаНапи",
постройка 1908 година, водоизмъстване 680 тона
*
* *
" скорость 12 вжзела. ВСБКИ е д и н ъ о т ъ ГБХЪ, е
Срещу това ние съ какво разполагаме? — Съ
°ъ<>Ржженъ съ: III —12 см., I — 7 5 см., II — 4 7 с м .
нищо!
Ние нъмаме право да имаме воененъ флотъ.
°Р*дия и IV —картечници. Обслуга 100 души.
Единъ р-вченъ мониторъ „Дг^еа!" (бившъ авс. н. и.
и
Р о - у Н г а р с к и в х е т е 5 " ) , постройка 1904 година,
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МОРСКИ НОВИНИ.
Англия. Годишното събрание на СпатЬег ог
Згпртд се е състояло на 16. февруарий т. г. Интересенъ е публикуваниятъ отъ него годишенъ рапортъ, който изнася много красноречиви цифри за
състоянието на свътовното корабоплаване.
Презъ 1932 г. фрахта е спадналъ съ 7% и е
съ 20 по-долу отъ средния фрахтъ отъ преди вой
ната. Разходит-в на стъкмителитЬ си оставатъ съ
60% надъ тези преди войната; максръ че заплати
т е на моряците еж намалени, Т-Б еж съ б0°/0 надъ
тъзи отъ преди войната. По стойность световната
търговия е спаднала съ 42% между 1929 и 1931 г.,
а 1932 г. е докарала ново намаление съ 20%, така
че днесъ търговията е приблизително на половина
та отъ тази презъ 1929 год. По обемъ световната
търговия е спаднала презъ 1931 год. въ сравнение
съ 1929 г. съ 16%, а 1932 г. е докарала допълни
телно намаление отъ 10°/о; по този начинъ обема
на международната търговия днесъ не е по-голъмъ
отъ този преди войната, макаръ че населението на
земята е увеличено съ 15%, а тонажа е увеличенъ
съ 43 п / . Тонажа отъ 49 милиона бруто тона е станалъ 70 милиона бруто тона, като се е увеличилъ
съ 4 3 % . 14,50О,ОСО тона корабенъ тонажъ е разоржженъ, което прави 21 '/2%°тъ световния тонажъ.
Събранието е завършило съ следната резо
люция:
„Считайки, че е необходимо да се използва
най-добре идущата а:1зтовна стопанска конференция,
за да се възстанови развитието на международната
търговия, настоява предъ английското правителство,
че е необходимо да се уреди окончателно въпроса
за военните дългове, да се възстанови междуна
родния кредигь, да се премахнатъ всички пречки
за размвната, спънките за търговията съ девизи,
всички видове поощрения, както и държавнитЬ
субсидии давани на параходните дружества, да се
анулиратъ или да сеизмЪнятъ протексионистичнитътарифи и да се взематъ всички мерки за поощре
ние международния обмтзнъ".
Конференцията е отбелязала, че напущането
на з т т н и я еталонъ и принципа за свобопнета размъча ще довецатъ Англия до премахване и на
принципа за свободата на трафика между приста
нищата на империята и че стъкмителитЬ ще искатъ
оть държавата привилегии и субвенции. Конферен
цията прибавя, че въвеждането презъ 1923 год. на
Тгас!е РасПЖез Асг, който подпомогна между дру
гото и кооабостроението, е началото за подобни
м^рки и въ другитЪ страни.
Германия. Германскигв желъзопжтни кемпани еж дали ново улеснение на транспорта на
вжглища отъ басейна на Руръ за износъ презъ
Бременъ и Хамбургъ. До преди нтзколко месеца те
зи вжглища еж минавали само по Рейнъ за Ротердамъ.
— Новата желъзопжтна тарифа Хамбургъ—
Триестъ, е резултатъ на дълги преговори [по ини
циативата на съюза на германските морски приста
нища. Подобни преговори'се водятъ съ Унгария и
Чехославия.
Италия. Морски кредитъ. Съ декретъ е раз
решена на 1п5Ши4о рег И СгесШо Иауа1е емисията
на нова подписка отъ 200 милиона лири въ 5°/ 0
облигации за заеми на италианските параходни дру
жества. Заемигв требва да бждатъ удобрявани отъ
министрите на Съобщенията и на Финансиитъ. ИпотекарнигЬ облигации еж гарантирани отъ държа
вата. По-раншната емисия е била съ бу 2 %.

Год. X. брой 4,

— Субвенцията на Сма Ас1паиса сН МаУ1дег№
Това дружество групира следнит-в дружества 5»
Магсо, РидПа, СозНега, 1пс1и5т.пе МагШте и 1щ
глпа. Получавало е до сега 47,800,000 лири годишне
за Адриатическата служба; гпоредъ новия договор
субвенцията му става 54,880,000 лири годишно де
31 декемврий 1946 г. Дружеството е задължено да
построи до" края на 1933 год. единъ параходъ оп
3,500 тона и другъ отъ 1,000 тона. И двата кораб,
трйбва да се използуватъ за адриатическите лини
Съединени Щ а т и . Съ 36 гласа срещу 2
сената е отхвърлилъ предложението за намалени
субвенцията на търговския флотъ, споредъ кош рак
ТИТ-Б за пощенската служба. Искало се е отъ Щ
милиона долара да се намали субвенцията на 28
милиона, за да, се направи иконония. Противници^
на този проектъ еж изтъкнали, че съ прмеманею
му Съединенитъ- Щати ще отидатъ на среща а
желанията на английскигв стъкмители, нъкси сп
които еж обърнали внимание върху значението ш
• субсидиите, давани на Американския търговски
флотъ.
•
В. И.
РАЗУЗНАВАНЕТО НА АНГЛИЧЯНИТС
ПРЕЗЪ ГОЛЪМАТА ВОЙНА. Въ Лондонъ е из
лъзла книгата „Тайния победитель", която прав*
разкрития върху НБМСКИЯ шпионажъ и английски
контъръ шпионажъ презъ време на войната и обес
нява унищожението на адмиралъ фонъ Шпе пр»
Фалкландскитъ- острови. Автора й, г. де Рентеленъ
е бившъ ржководитель на немския шпионажъ в!
Съединениттз Щати. Той е билъ изпратенътамъо
назначение да спре пренасянето на муниции за Ь
ропа. Той открилъ специална бомба, която се е по
ставяла ' нтзкжде въ кораба и се е взривавала прй'
време на пжтуването му въ морето. По заповВД
отъ Берлинъ г. де Рентеленъ тръгва за Еврой
Въ Английски води го арестуватъ и тогава <*
научава, че получената заповъдь отъ Берлинъ е <р
шива и подадена отъ агентъ на Адмиралтействс*
По унищожението на кръстосвачите на ад*
ралъ фонъ Шпе де Рентеленъ дава следните ра;
крития, събирани презъ време на пленничеств*
му отъ Лордъ Хершелъ.
За потопяването на кръстосвачитъ - на ф*
Шпе еж били достатъчни двата дреднаута „И*
сибълъ" и „Инфлексибълъ", които се намирали'
Егейското море (около Дарданелит-в).
Фонъ Шпе се е намиралъ въ това време
Валпарайзо. Адмиралъ Холъ, директоръ на „№'
1п1еИдепсе" (морското разузнаване) е построильРфалшиви кораба, точна имитация на „Инвенсибъл
и „Инфлексиблъ". Двата манекена еж били зак ^
ни на вл-вкало въ Егейско море и една н 0 ' *
били подставени вместо истинскитъч Когато фал
виттз кораби еж играли вече ролята си, двата Дг
наута еж бързали съ пълна пара къмъ Фалк "
скигЬ острови.
*
,
Въ сжщото това време фонъ Шпе е п 0 Л ^
запов-вдь въ Валпарайзо да замине за фалка р^ р р
т е острови за да разруши радио-станцията въ И Р
Станлей. Фонъ Шпе намЪрилъ заповъдьта
^
вилна, но се е подчинилъ и заминалъ за 0Р
дала, разбира се, пакъ отъ английския атенТЪ $
Берлинъ. Когато ескадрата на фонъ Шпе била ^
Фалкландскитъ- острови, на 8. декемврий ™ .
срещнала корабигв на адмиралъ Стурди (РРе?о;
тит-Ь „Инвенсибълъ" и „Инфлексиблъ") и ту*^
тъхъ била потопена.

Год X. Брой 3,

Морски сговоръ

АНГЛИЙСКО МНЕНИЕ ЗЯ ПОКРОВИТЕЛСТВУВЯНЕ НЯ НЯЦИОНЯЛНОТО ЗНЯМЕ.
Въ връзка съ въпроса за покровителсвото на на
ционалното знаме въ мореплаването интересни еж
отговорите, дадени отъ английския депутатъ Мичесонъ на морското списание „Сирена".
• „Споредъ менъ идеала е свободно мореплававане въ света при условие, че лоялната конкурен
ция не ще бжде нарушавана. Само поради обстоя
телството, че другите, държави субсидиратъ тър
говските си флоти и затварятъ пристанищата си за
нашите кораби, ние сме задължени да покровител
ствуваме нашето мореплаване въ сжщитЪ размери,
• както другите страни.
Азъ отивамъ по-далечъ отъ желанието да се
намалятъ вносните такси за стоките, внасяни съ
английски кораби и предвиждамъ допълнителна
такса върху стоките внасяни подъ чуждо знаме.
На въпросате Ви отговарямъ:
— „Мислете ли, че въ края на краищата ще е
преимущество за нашето знаме да му се запази
целия трафикъ на империята".
— „Да, като се има предъ видъ сегашното от
ношение къмъ нашите параходи отъ чуждите дър
жави".
— „Мислите ли, че подобни мЪрки, възприети
срещу другитт^ държави не ще направятъ илюзор
ни крайните резултати на нашите мерки?"
— „Та, тъкмо вследствае на нелоялните мерки,
възприети вече отъ другите държави, се ЯЕяеа необходимостьта да запазимъ за нашия флагъ трафи
ка на империята".
— „Въ интереса ли е на Англия да дочака
гласуването на подобенъ законъ отъ Ямериканския
конгресъ? Или требва да вземемъ инициативата за
отговоръ на субвенциитъ?"
„Азъ мисля, че ние сме въ правото си да
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разделимъ въпросите и да отговоримъ на амери
канските субвенции.
Скандално е единъ италиански параходъ напримеръ (субсидиранъ отъ държавата) или единъ
гръцки (плаващъ при условия не допустими отъ на
шата държава) да може да конкурира нашето зна
ме въ собствената ни крайбрежна колониална служ
ба, когато нашите кораби не се ползуватъ отъ сжщите улеснения отъ страна на въпросните държа
ви. При това ние имаме стотици разержжеьи кора
би ,и много хиляди безработни моряци!"
Отъ горните въпроси и отговори могатъ да
се извадятъ много поуки за нашето мореплаване,
което е заплашено окончателно да изчез! е. в. И.
РЯЗОРЛЖЕНИЯ ТОНАЖЪ ВЪ СВЪТЯ.
Спсредъ преценките отъ последните месеци разоржження тонажъ въ света се изчислява къмъ
13,416,000 бруто тона. По държави се разпределятака:
Англия къмъ 1.1.1933 г. 133 кораба 293,197 т.
Германия „
1.11.1933 г. 324
„
917,000 т.
Франция „ 15.1.1933 г.
1,006,000 т.
Съед. Щати къмъ 1.1Х.1932 г.
за държавния флогъ 1,559,000 т.
за частния флотъ 2.273,000 т.
782,000 т.
Холандия къмъ 1.1.1933 г.
705,000 т.
Норвегия
„
1.11.1933 г.
638,000 т.
Италия
„ 1.1.1933 г.
288,000 т.
„
1.11.1933 г.
Швеция
250,000 т.
„ 1.11.1933 г.
Испания
240,000 т.
„ ЗО.Х1.1932 г.
Гърция
231,000 т.
„ 1.УШ.1932 г.
Белгия
226,000 т.
„ 1.У11.1932 г.
Япония
186,000 т.
„ 4.11.1933 г.
Дания
138,000 т.
„
1.УН.1932 г.
Канада
112,000 т.
„ 1.VII.!932 г.
Австралия
712,000 т.
Останалите страни около
В. И.

(Приключенъ на 10.ПЛ1933 г.).

пнгеловъ, Тодоръ — „Синеоката французойка" — Изъ
споменитъ па капитанъ 2 — (в. Морски Ратникъ, г.
V, брой ЬО, Варна 1.111.1933 г., стр. 2).
пнгеловъ, Тодоръ — „Бойкотажъ" — Изъ споменитъ на
капитанъ 2 — (в. Морски ратникъ, год. V, брой 81,
Варна 15.111.1933 г., стр. 2).
"нгеловъ, Тодоръ — „Две необходими условия" (в. Мор; ски ратникъ, год. V, брой 82, Варна 1.1У.1933 г., стр. 1).
"НГеловъ, Тодоръ — „Капризите на щастието" — Изъ
споменигЪ на капитанъ 2 — Разказъ — (в. Морски
ратникъ,. год. V, брой 82, Варна 1.1У.1933 г., стр. 2).
"Лтъновъ, Д-ръ Б. — „Историческо развитие на корабо
плаването" (Списание на държавните железници и
пристанища въ България, год. VII, брой 9, София
1933 г., стр. 322-^323).
•>. Н. с. Ф. и Българския Народенъ Морски Сговоръ
„ь . (в. Спортъ, г. Х.брой 575, София 17.111.1933 г., стр 4).
УШъ, Фрицъ Ото — „Тайната на германския подводникъ
У—31" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 3, Вчрна
111.1933 год., стр. 17 и 18).
й
°°Денъ спортъ — Ползата отъ плаването (в. Спортъ, год.
X, брой 575, София 17.111.1933 г., стр. 2).
к
• "• — „На корабигв" — Разказъ— (Сп. Морски Сговоръ,
год. X, брой 3, Варна 111.1933 г., стр. 14—16).
г
• — ^Морски зимни картини" (Сп. Морски Сговоръ, год.
X, брой 3, Варна 111.1933 г., стр. 10 и 11).
л
Ч'• —
„БЬлия монастиръ" (Сп. Морски Сговоръ, год. X,
б
р„
Рой 3, Варна 111.1933 г., стр. 6 и 7).
ьи
»«енази, Инж. И. — „Масови мини при постройката на

черноморските ни пристанища" (Сп. нв Инженерноархитектното д-во, г. XXXIII, брой 7, София 1.1У.1933
г., стр. 92 и 93).
Златния товаръ на гемията „Санг. Фернвндо" (в. Маке
дония, год. VII, брой 1907, София 27.11.1933 г., стр. 4).
Изваждането на германскиятъ флотъ при Скапа Флоу —
Извадените параходи се продаватъ като старо желъзо — (в. Македония, година VII, брой 1930, София
27.111.1933 г., стр. 4).
Изложение на Варненския клонъ отъ Б. И. Я. Д. (Списа
ние на Българското Инженерно-Нрхитектно Д-во, год.
XXXIII, брой 7, София 1.1У.1933 г., стр. 100).
Игнатовъ, В. — „IV. Конгресъ на съюза на моряците" (Сп.
Морски Сговоръ, год. X, брой 3, Варна 111.1933 год.,
стр. 3 и 4).
Каракостовъ, К-нъ В. — „Въпроса за пристанищните ра
ботници" (в. Морски Ратникъ, год. V, брой 80, Варна
1.111.1933 г., стр. 1).
Конрадъ, Джозефъ — „Потжването на Тремолино" —
Повесть — Превелъ Добринъ Василевъ — Продълже
ние отъ кн. 2 — (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой
3, Варна 111.1933 г., стр. 19 и 20).
Л-ски, Пр. — „Характера на морската въздушна война"
(Сп. Газова защита и авиация, год. III, кн. 2, София
11.1933 год., стр. 7—9).
Лукинъ, кап. II р. Н. П. — „Въ черноморскомъ флот*"
(в. „ПоследН1Я новости", № 4252, Парижъ 12.Х1.1932 г.).
Ц'ауетг (1е 1,есо1е' ое респе ае Зогоро! (1-а Ви1дапе, Х1-ете
аппее, № 2889, ЗоЯа 1.IV. 1933, р. 4).

ллЛл Ихл1 0 ^ 1 Л

Морски Сгойоръ
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Моряцитъ искатъ параходи! (в. Морски ратникъ» год. VI
брой 81, Варна 15.111.1933 г., стр. 1).
Нечаевъ, Л. — „Научно-промъ1словъ1я изслъдовашя по
болгарскому побережью и ихъ значеше для пониман1я бюлопи и распред-влешя нъкоторъ!хъ про
мъкловъ1Хъ ръ!бъ Чернаго моря" (Рефератът четенъ
на Събора на рускитъ учени презъ 1930 година—Отд-вленъ отпечатъкъ отъ 8 стр.);
Найденовъ, Н. — „Морени новини" (в, Морски ратникъ,
год. V, брой 81, Варна 15.111.1933 г., стр. 1). Нечаевъ, Я. — „Продуктивностьта на водигЪ предъ на
шия бръгъ въ риболовно отношение" (Сп. Морски
Сговоръ, г. X, брой 3, Варна 111.1933 г., стр. 22 и 23).
Останкнтв отъ корабитъ представляватъ постоянна опасность за навигацията, (в. Македония, год. VII, брой
1928, София 24.111.1933 г., стр. 4).
Пашмаковъ, Зл. — „Нашиять търговски флотъ" (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. XII, брой 2047, Со
фия 4.111.1933 г., стр. 4).
Соболевъ, Н. — „Импровизиранъ флотъ" (Сп. Морски Сго
воръ, год. X, брой 3, Варна 111.1933 г., стр. 7—10).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Бактериологично изследване на
морската вода въ района на варненскитъ морски ба
ни съ огледъ на нейното съдържание на чревни ба
цили" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 3, Варна
111.1933 г., стр. 20—22).
С. Н. И. — „Нещастия съ кораби въ чуждите военни фло
ти" (Сп. Морски Сговоръ, година X, брой 3, Варна
111.1933 г., стр. 25 и 26).
Терещенко, С. — „Загиването на Ятлантикъ" (Сп. Морски
Сговоръ, г.Х, брой 3, Варна 111.1933 г., стр. 12—14).
Чолакова, Златка — „Приказни страни" — Пжтни впе
чатления — Предговоръ отъ проф. Ял. Балабановъ
— София 1933 г. (Издание на Хр. Г. Дановъ, 144 стр.,
цена 25 лева).

*
**
„Въ мор* корабли". — Мореше разказъ! отъ Ялександръ Гефтеръ — Парижъ 1932 год. (Издаже Военно-морского союза. Стр. 160. Цена 18 фр.. фр.).
Въ срядата на миналата 1932 год. въ Парижъ- излъзе
горната книга. Явторътъ й Ял. Гефтеръ е бившъ морски
офицеръ. Той, вече редъ години работи неуморно и дава
въ различни списания и вестници разкази изъ морския
битъ, писани правдиво, отговарящи на истината и дйствителностьта и крайно увлекателни, съ единъ лекъ и цвътистъ стилъ.
Книгата съдържа 19 разказа, които заинтригуватъ
читателя и се четатъ съ лекота.
„Въ мор-в— корабли" е цененъ приносъ къмъ худо
жествената морска литература.
Издадена е книгата луксозно, както почти всички
досегашни издания на руския Военно-морски съюзъ. На
заглавната корица има оригинална цвътна рисунка, изра
ботена отъ самия авторъ.
Ив. Н. Ченчевъ.
*
* *
„Морякн" — Очерки изъ жизни морскихъ офице"
ровъ—отъ Г. К. Графъ — Парижъ 1930 година (стр 272'
цена 25 фр. фр.).

V-'!.ВЛНОГ*"
Год. X. Брой 4

Ето още една хубава книга, чийто авторъ е ш
бившъ морски офицеръ отъ руския флотъ.
Книгата е раздълена на 25 отдЪлни, увлекателно я
писани глави, всъка отъ които може Да се вземе като;;
д-вленъ разказъ. .
Въ книгата „Моряки" Г. К. Графъ описва споменш
си, като се почне отъ подготвянето му за приеменъ •питъ въ Морския корпусъ, животътъ му въ него,• разм
ийте му приключения като морски офицеръ при много
бройните му плавания съ военния корабъ „Иртишъ" и>
свърши съ разгрома на руския флотъ при Цусима.
„Моряки" е написана леко и увлекателно. Чек
Ив. Н. Ченчевъ
съ интересъ.

Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледов»
тое, Сибирское и ВосточнШ океанъ—отъ Професорът
И. Танфильевъ. Москва—Ленинградъ 1931 г. (Главнауш
НКП РСФСР — Государственное Научно-Техническое Из»
тельство, 248 стр., цена 4 р. 50 коп.).
Отбелязаната по-горе новоизлЪзла книга представи!ва отъ себе си последниятъ томъ отъ издадения въ 19161924 години въ Одеса трудъ на известния съвремененъ географъ — професоръ Гавраилъ Ивановичъ Танфилда
(1857—1928). Този обширенъ трудъ засъга географията
Съветска Русия. Явторътъ, починалъ въ 1928 г., не е
жалъ да издаде последниятъ томъ отъ своя трудъ и затш
въ 1931 г. той се издава отъ Държавното научно-техинческо книгоиздателство подъ редакцията на Професор!
В. П. Семяновъ — Тянъ-Шанский.
Въ своятъ последенъ томъ отъ Географията на Руся
на 248 страници покойниятъ професоръ Танфильевъеди
историята на изследванията, морфологията, хидрологии биологията на миещитъ рускитЕ бръгове морета — Кь
пийското, Черното, Балтийското, Ледовитото, Сибирсш
и Източния океанъ. Къмъ всичко това той е далъ це(
библиография върху засътнатигв въпроси, обхващаща ои
ло 1,500 съчинения.
За насъ _ най-интересна е главата за миеЩетб й
ШИГБ бръгове Черно море (стр. 46—112). Въ първите
страници той дава едно точно ясно и сбито описание
Черно море по отношение на историята на изследват
на морето, неговата морфология, хидрология и биолог»
като наредъ съ това е изложилъ въ хронологически г и накратко резултатите отъ изследванията на Черно —г
въ всъко отношение и сжществуващигв хипотези по напълно уясненитъ въпроси. Тукъ той е посочилъ и важнитъ автори и съчиненията имъ, които най-добре'-",
вътляватъи подкрепятъ засъгнатитъ въпроси. На останмп
тъ 20 страдици той е далъ единъ извънредно цененъ»':
съкъ на използуваната отъ него литература върху Че|море, състоящъ се отъ 633 съчинения, въ което число в»:
затъ и съчиненията отъ най-ново време — до 1928 <«»Ние препоръчваме тази книга на ВСБКИ, койтосе
тересува отъ Черно море, а най-много — на нашитв ,
тели по география и естественитъ науки, за които тя -г
ставлява единъ цененъ справочникъ за съвременното оь»наване съ руските, морета и нашето Черно море.
Сава Н. Ива-

„БЪЛГАРИЯ"
Вскка неполучена книжка
отъ списанието „Морски Сговоръ"
требва да се поиска най-късно
следъ получаването на следнята.
Въ противенъ случай реклама
циите. се оставятъ безъ послед
ствие. Списанието излиза вевки
мЪсецъ освенъ месецитв юлий
и авгусгь.
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"

ьво БЪЛГАРСКО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЯЕС"°.ь..
(Основано презъ 1891 г. въ гр. ГУВ'

ЗЯСТРЯХОВЯ и ПРЕЗЯСТРЯХОВЯ:
ПОЖАРЪ, ЖИВОТЪ, ТРАНСПОРТЪ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ,
Гражданска отговорность, К р а ж б а чрезъ взлом*.
Автомобили, Счупване (на витрини, джамове) и ДР„БЪЛГЯРИЯ" е най-старото и първостепено
Застрахователно Дружество въ Царството
—съ в с е с в ъ т с к а
известность—
ГЯРЯНЦИИ на ДРУЖЕСТВОТО, на 31 дек. 1931 гоД-Ц
К А П И Т А Л Ъ, Р Е 3 Е Р В И и др. лв. 156,775395'"
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ отъ учредяването на Д-вото 1,039,0&2&а
Представителства в*: Мадридъ, Л ондонъ, Парижъ, Берл>"^:::
Ягенции: въ всички градове и по-важни селски цевтро"
Царството.
Главенъ Директоръ на Дружеството:
I
Г. Т Е О Д О Р О В Ъ .
*"^~

ЯНОНИМНО ДРУЖЕСТВО
на

БИВШИТЪ ЗЯВЕДЕНИЯ
ПЕНКОВЪ & ПОПОВЪ

КОЖЯРСКЯ ФЯБРИКЯ
Русе.

К О Ж Е Н И

ТРАНСМИСИОННИ
•

кяситъ

Р Е М А Ц И

отъ
Кооперативната

ПЕРГАМЕНТОВИ
Р Е МВ Ч КИ

„ИВЯНЪ БУРДЖЕВЪ" — ПЛЪВЕНЪ

Х Р О М О В И

еж ржководни и ненадминати

фабрика

СНРЖМИ

виняги ня склядъ

ЦЕНОРАЗПИСЪ

ЦЕНИ ИЗНОСНИ.

се изпраща по поискване
4-3

БЕЗПЛАТНО.
10—3

Първа Българска Кониесионирана Фабрика
за Ютени Издъ\лия
»

К И Р И Л Ъ"

Акционерно Дружество

Варна.

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

Магазина 282.

10—4

ВЪ СКЛЯДЯ НЯ ГЛЯВНОТО УПРЯВИТЕЛНО ТЪЛО НЯ БЪЛГЯРСКИЯ
НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЯМИРЯТЪ СЛЕДНИТЪ
ПЕЧЯТНИ ИЗДЯНИЯ:

Морска библиотека № 1, цена. . . 3 лв.
Морска библиотека № 2, цена . . 4 лв.
Морска библиотека № 3, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 4, цена . . б лв.
Морска библиотека № 5,

изчерпана.

Морска библиотека № 6,

изчерпана.

Морска библиотека № 7,

изчерпана.

Морска библиотека № 8, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 9, цена . . 11 лв.
Морска библиотека № 10, цена . . 15 лв.
Морска библиотека № 11, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 12, цена . . 5 лв.
Морска библиотека № 13, цена . . 10 лв.
Морска библиотека № 14, цена . . 5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. I,

изчерпано.

Сп.' „Морски Сговоръ", год. II,

изчерпано.

Сп. „Морски Сговоръ", год. III, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
броеве 7, 8, 9, и 10 цена . . 60 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.

Черно море (общодостжпни студии) —
часть I—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Черно море (общодостжпни студии) —
часть II—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ — . . . . . . .изчерпано.,
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . . .25 лв.
Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
30 лв.
цена . . .
Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С.Черноморски, цена .

20 лв.

Плаване отъ Я. Друмевъ, цена

15 лв.

. .

Нуждата отъ Б. Н. Морски Сго
воръ, неговите, цели, средства
и дейность, отъ П. Павловъ —
цена . \ . . .

5 лв.

Морето и слънцето—лЪчебно зна
чение и използване—отъ Д-ръ Ял.
Недълковъ, цена . .

5 лв.

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народите»
отъ П. Павловъ, цена

Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена

5 лв.

5 лв.

Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв. Българска ревиера (Опитъ за кли
матично— здраволъчебно проучва
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 л в.
не, отъ Д-ръ Ял. Нед-влковъ, цена .
5 лв.
Гребане и ветроходство —
изчерпано I Излазъ на България на БЪло мо
ре (Реферати и протоколи, дър
Правилникъ за морскитв и
жани въ Якадемическата конфе
рЪчни спортни легиони —
изчерпано
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С.
Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв.
презъ 1929 г.въ София), цена . . . . 25 лв
Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и
се отправятъ на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ —
книжовно-просвътенъ ОТДБЛЪ — Варна.

ЦЯРИЦЯТЯ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЯЙ-КРЯСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЯ Е В Р О П Я

ВАРНА

,ай-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
морската градина, срещу баниттз, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките 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 видните български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматнчески театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месецг.
Объдъ или печеря въ първокласни ресторанти

отъ 40—60 лв.

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна не по-низка цена.
Табълъ д'отъ - отъ ЮО—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банигЬ:
[ 1 класа кабина 10 лв.
1. Студени бани I ц
5 лв.
2. Топли бени

| I класа кабина 30 лв.
| И „
„
20 лв.
15 ."в.

Басейнъ . .

Отъ 15. юний до 15 септемврий лътовницитъ се ползватъ съ 25% намаление по
българските държавни желБЗНИЦИ.

Бюрото за лътовници при
общината

въ

приморската

градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
} . ;
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всички сведения и настанява
1

I ^ Х>. *к!

*>«' -»•«*&«

их
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лътовницитъ

на

квартири

безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗН
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.
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БЪЛГАРИ ПЖТУВАЙТЕ ПО МОРЕ»

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
Използувайте д р у ж е с т в е н и т Б п а р а х о д и з а д а получите в ъ з можностьта д а с е полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлъчими спомени. Вие иде опоз
наете крайбрежието й щ е вкусите о т ъ прелеститъ на
близкия йзтокъ, чаровете на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи о т ъ всички краища на свъта.
Дружеството п о д ъ р ж а три р е д о в н и л и н и и :
К р а й б р е ж н а : Варна—Бъла—Месемврия — Анхиало—Созополъ —Бур
гасъ.—Кюприя—Василико — Ахтополъ и обратно;—два пжти седмич
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска:
Варна—Бургасъ—Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ и
б.
обратно —два пжти въ месеца. .
в. А л е к с а н д р и й с к а : Варна—Бургасъ—Цариградъ—Родосъ—ПалестинаАлександрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и обратно— дв
пжти в ъ месеца.
,
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифигЬси
отъ 30 до 5 0 % (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксознитъ и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ Б Е З Ъ ХРАНЯ:
За Пирейския рейсъ:
З а Александрийския р е й с ъ :
лвп50М'
I класа
класа
8000
лв.
Отиване й
Отиване И
)
лв; Ш
класа
И класа
лв. 6000
връщане
връщане
лв. Ш
класа
Ш
класа
4000
лв.
-'I

За крайбрежния рейсъ:
класа . . лв. 680 Варна—Бургасъ
класа . . лв. 540
и обратно
класа . . лв. 360

пв

-®
класа •
,
лв.
3^
II класа
.
'лв.21*
111 класа
I III
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското к р а й б р ъ ж и е . ^ '

Варна—Ахтополъ
и обратно

{"

Забележка: Свърхъ горнитв тачси за пжтнишкитъ билети се събиратъ допълнително ке№
во право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. налива
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитв, се получаватъ от»
агенциите въ Варна и Бургасъ и крайбръжнитв, а сжщо и отъ Дирекцията.
'

"

"
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