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Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
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Строежъ, монтажъ и поправка на вськакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени. , 0 - ю
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Произвежда първокачественни памучни прежди.
Най-голъчча издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българските прежди о т ъ чуждитъ.
Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖЦИТЪ „ЦАРЬ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители:
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За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ

ВАРНА, ноемврий 1933 год.

Отд-Ьленъ брой 2 0 лв.
Гл. ред. проф. Я. АРНАУДОВЪ

ИСТОРИЧЕСКА СРЕ1ДЯ.
На 3. октомврий т. г. За пръвъ пжть следъ
Голъмата война владетелите на двата братски народи, България и Югославия, се срещнаха въ
Евксиноградъ. ЗнамематеЛенъ е фзктътъ, че първата
ереща става въ водите на Черно море — свидетеля йа ВЬКО1ВНИТ-Б усилия на славянството дз из•ПБзе на свободното тб(1ло Море.... Югославянскиятъ изтребитель „Дубровникъ", носящъ името,
символизиращо най/ата презморска търговия и стопански връзки съ западните ни съседи отъ миналото, стана въ Черно море веститель на новата
военно-морска мощь, родена въ водите на Синьото море следъ гол-Ьмата война.
Младиятъ, но ;<аленъ въ войната български
флотъ» посрещна съ открити обятия своя новъ събратъ и сърдечно приветствува неговото появяване предъ българските брего&е. Синьо и Черно
Морета се свързаха чрезъ духовната връзка на
Двата народа гюср-вдствомъ така мечтания воденъ
пжть, който ще служи за още по-тъсното сближение и опознаване
Въ този моментъ когато нашата съседка найпосле разреши проблемата за своя изходъ на моРе, което бъше жизнена необходимость за нейното самостоятелно икономическо сжществуване и
развитие ни« не можемъ да не споменемъ за найтежката загуба, която претърпяхме съ откжеването на беломорското ни крайбрежие. Унизена.
„„.„„
ОБЛОМОР<-КОТО ни
У г
б% е изпоя« Р Д Я М а И Р " П О К Ж С
ямп^таииязад^бжде
правена предъ най-тежката а ^ ™ ' 1 *
„ойто
наново затворена подъ контрола на този, «""'
Ще държи ключоветъ на Черно море. БЪлиятъ
ЦвЬтъ на славянския морски три"МЬ0РЪ и з ч з .
за да се яви синиятъ. Н е к » ^ " л и Т т в н а двата
чезването му е временно, 4**™™*^
иа*ос*народа ще се насочатъ наи-после въ "*™
Щест В я в а н е > н е „а 'Р*»*»»^^™™^
проси, а ще надхвърлятъ ежедневното, ще
у
пятъ добра поука отъ историята ще ° » ъ у ^
лията на миналите поколения и ще Т Р Ъ Г
пжтя на историческото си " Р ^ Р ^ ^ ^ Балканския полуостровъ, за Да стигнете «

диненото на трите морета — Черно, Б-Ьло и Синьо.
завещани ни отъ вековете чрезъ нашигЬ песниЗнаменателенъе и фактътъ, че владетелите на
двата народа, които до скоро живееха чисто континенталенъ животъ, се срещатъ на море и съ
това подчертаватъ новата насока въ политиката
на тези народи и значението на морето за тех
ния животъ. Не се съмняваме, че въ разговорите,
които еж се водели на тази среща, гол+чмъ дълъ
са? заемали болезнените за страната ни ампутоции, станали причина за помрачаване на отношенията ни и за охлаждението, което едва сега
"* е започне да се разсейва. Загубата на б%ломорското ни крайбрежие и на части отъ черноморския ни брътъ еж спръли вниманието на
двамата владетели. Защото България днесъ се намира въ тежко положение сжщо тъй, както нЪкога Сърбия, която намираше сътрудничеството ни
чрезъ използуване даже на нашити черноморски
пристанища. Защото нашиятъ излазъ на Егея не
е само
български въпросъ. Той е отъ значение
за голямата идея на славянството, което още се
държи изолирано отъ вековния си стремежъ на
югъ. Егеиско море съ плодородното тракийско поле е естествено дебуше на родопския масивъ. които винаги ще служи, като огроменъ резервуаръ
„а здраво население, намиращ* просторъ на югъ.
Излазътъ „и наЕгеяекраежгълннятъ камъкъ
на нашата политика, защото е жизнена необходимость за стопанския ни животъ и економическото ни съвземане. Това се признава и отъ Ньой!чл«
г
ския до го ° ь ^ ^ м о ж е д а ^ б ж д е д о с т о й н о
Д к о и т о и з н е м о г в а х а ВЪ б о р б а з а .
ененъ ^
излазъ на море. Защото пжтя отъ Варна до Сплитъ
минава презъ Егея, изкуствено откженатъ отъ сърдн а Полуострова, кждето живЪять надъ 8 милиона души съ Погледи устремени „а югъ.
Срещата на двамата владетели подъ знамен а т а *а Б ъ л г а р и я и Югославия въ Евксиноградъ
б % ш е п ъ л н а с ъ С и м в о л и к а ! Надеваме се тя да доВ. Игнатовь.
б и е реаленъ изразъ.
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ИСТОРИЧЕСКЯТЛ СРЕЩЯ
НЯ БЪЛГЯРСКИЯ И ЮГОСЛЯВЯНСКИЯ

МОНЯРСИ.

СТЯНЯЛЯ НЯ 3. X. Т. Г.
СЛИЗАНЕТО НЯ ЮГОСЛЯ-

ВЪ ДВОРЕЦЯ ЕВКСИНО-

ВЯНСКЯТЯ КРЯЛСКЯ

ГРЯДЪ.

ДВОЙКЯ НЯ БЪЛГЯРСКИ
БРЪГЪ. ПОСРЕЩНЯТй
ОТЪ ЦЯРЯ И ЦЯРИЦ/Ш
НЯ БЪЛГЯРИТЪ.
а--^1л»к^^••, -, -; - -
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КРИЗЯТЯ ВЪ МОРЕПЛЯВЯНЕТО
Съревнуванието между националнитъ търговски
флоти, засилено отъ небивалата до сега криза въ
международния обм-внъ, доведе ГОЛЪМИТБ държави
до протекционизъмъ, който стана истинска тяжесть
за бюджетите, имъ, безъ да даде очакваните резул.тати за флотите. Икономическата борба въ тази
область стигна до заплашителни размери и доведе
до логическото последствие—да се дири начинъ за
спиране на това съревнувание. Борбата за завладя
ване на международния трафикъ се отрази без
спорно най-напредъ на слабите въ това отношешение страни, които, за да запазятъ своя националенъ търговски' флотъ за стопанската си независимость, по неволя бъха въвл-вчени въ пжтя на
строгия протекционизъмъ, продиктуванъ отъ чув
ството на самосъхранение. Това отъ своя страна
засили още по-вече кризата въ мореплаването, за
щото лиши ГОЛЪМИТБ търговски флоти, издържащи
се изключително отъ международния трафикъ, отъ
възможностьта да конкуриратъ въ собствените имъ
пристанища малките търговски флоти на т-взи
страни, и вместо да погълнатъ тъхния трафикъ, ГБ
сами се видеха безъ такъвъ и тръгнаха въ пжтя на
ночкуренцията, която ги доведе до изнемогване.
Днесъ повикътъ е: връщане къмъ свободата на тър
говията и спасяване на търговските флоти чрезъ
широка международна политика.
Примамливи лозунги, целящи да върнатъ жиз
нените сокове на голъмит-в търговски флоти чрезъ
договори, които да доведатъ до унищожение на
слабитъ национални транспортни ср4дства, запазва
щи т^взи сокове за собствените страни.
Усилията на великигв сили въ това отношение
еж насочени въ изравняване на условията за работа
на търговските флоти, за да може по-лесно да бждатъ конкурирани. Така, при уравнени трудови усло
вия и заплати Англия, която държи вжглитата, ще
конкурира безспорно Франция и Италия. Т Б отъ своя
страна ще биятъ своите слаби съперници въ Сре
диземно и Черно море, поради благоприятното си
географическо положение и големите капитали, съ
които разполагатъ.
Яко практикувания протекционизъмъ би се
регламентиралъ чрезъ международни споразумения
и се уеднакви, естествено е, че при еднаква база
по-силниятъ ще унищожи по-слабия. Протекционизмътъ ще изгуби значението си.

\*№ЬГ8*,&Й*

НЯ МЕЖДУНЯРОДНИ СРЕЩИ.
Това еж едни отъ интимните подбуди, които
предизвикватъ повика за спиране на икономическата
война.
Международното мореплаване ще се върне
къмъ първоначалната си мощь само при едно въз
становяване на междунарднататърговия.Транспортътъ
е функция отъ обмена, а този последния—отъ сто
панската възможность на обеднелите народи, които
се видеха принудени да се самозадоволяватъ до
крайния пред-влъ, за да могатъ да хранятъ преко
мерно разрасналите се държавни бюджети, поради
задълженията отъ войните. Основата на цъ\пия въпросъ еж международните задължения. Тъй като
никой не желае да се откаже отъ привилегиите и
правата, които е придобилъ, търсятъ се странични
средства за разрешение на проблема, т. е. да се
хвърли тяжестъта му пакъ върху по-слабите. По
неже стопанските въпроси днесъ еж на пръвъ планъ,
те еж и политически. Съ тъхъ се заеха и полити
ческите фактори на силните на деня и чрезъ „взаим
ното охраняване на интересите си" налагатъ посте
пенно икономическите въпроси, облечени въ ман
тията на международната политика.
Отъ 2. до 7. октомврий т. г. заседава 29 кон
ференция на междупарламентарния съюзъ. 1°
межцународенъ парламентъ е нещо като Оошес
вото на народите. Тамъ сътрудничатъ 42 нации с
456 делегати.
Предъ .този ареопагъ френскиятъ депутат
Ьеоп Ушсепг., председатель на парламентарната к
мисия за търговския флотъ, е направилъ изложен
върху състоянието на търговските флети и мерки
за тъхното спасение. Неговото схващане се покри
напълно съ предложението, направено отъ Министр
на Търг. флотъ, М. Ргог, предъ Монетарната и ико
номическа конференция въ Лондонъ—въ комисия
за икономически въпроси.
„.
Текстътъ на това предложение е следния
„Френската делегация схваща, че националното
покровителство на търговските флоти чрезъ щ>
мий и субсидии или други преимущества се опр ^
дава само въ изключителни случаи: морски връ >
осигуряващи събщенията съ страни за колонизир ^
съ протекторати и владения, както е п Р и з н а т ° в г , и й
Женевската международна конвенция отъ денем р ^
1923 г.; нъкои специални пжтнически служ еи о ;
големи океански пжтища въ ограничено количе
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постройка и подръжка на нъкой специаленъ типъ
кораби, необходими за отбраната и националната
сигурность на всека държава.
Това покровителство е също законно, к згато
странични причини създаватъ несъответствие между
разнитъ- знамена. Такъвъ е случаятъ съ обезценяване
на монетитъ, които иматъ грамадно влияние върху
морския трафикъ. Такъвъ е също случаятъ, когато
социалното законодателство, законътъ за работното
време, напримБръ, не е еднакво въ всички страни.
Не може, следователно, да се оправдае прак
тикуването на една политика на премии и субсидии
антиекономическа, било открито, било прикрито,
която Ц-БЛИ да облагодетелствува националното знаме
и да измами свътовния фрахтовъ пазаръ.
Считайки, че е отъ интересъ за всички страни,
производителки и консуматори, да се отстранятъ
всички причини за економически смущения въ из
менената свътовна икономика, френската делегация
предлага на конференцията:
1. Да издири пътищата и начините за регла
ментиране практиката на премии и субсидии или
косвени преимущества, явни и тайни, за морското
корабоплаване.
2. Да изработи проектъ за международна кон
венция по този поводъ.
Френската делегация констатира отъ друга
страна, че на големите международни пътнически
линии се създаде една разоряваша борба между
националните знамена, чрезъ бързо увеличаване на
тонажа, на скоростьта и чрезъ тарифна борба, опасна
за бюджетитъ на стъкмителитъ и на държавигб.
Считайки, че отговаря на всички интереси, да
се тури край на нерезултатнитъ, безкрайни усилия,
чието разрешение може да се намъри само въ меж
дународни спогодби, открити за всички заинтересо
вани, френската делегация предлага на конферен111ЛОТЯ •
1. Да посъветва правителствата да поканятъ
твърдо стъкмителитъ отъ заинтересованите страни
да изработятъ международни спогодби за експлоа
тация на голъмит-Б океански пътища чрезъ многостранни договори и да ограничатъ тонажа на бъдащитъ постройки, като правителствата си запазятъ
правата да контролиратъ тъзи спогодби.
2. Да поощряватъ да се пущатъ въ обща екс
плоатация чрезъ издръжка отъ съответните дър
жавикорабиГ означени въ спогодбите, уI съ опред*
лени разписания и международни ™РИФИ; " " ° ™
държи сметка за тонажа, скоростьта и у ^ » ™
на корабитъ, вписани въ договорите; д ' — « " " • *
най-добриятъ начинъ на взаименъ контролъ, които
може да се приложи, е установяването на равнссметка, съдържаща всички постъпления и разходи
за експлоатацията".
Ето единъ опитъ да се тури подъ "°нтролъ международни^тъ -трафикъ като се
< * ^ Ж
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Този картелъ е реализиранъ въ Ромжния отъ лорано и функционира. Отъ известно време споразу
мението е въ сила и за България, тъй като сжщитъ
агенции работятъ и въ България. Навлата за жита
отъ 9 шилинга за Анверсъ—Хамбургъ се покачиха
на 11 за Лнверсъ и 11 "б за Хамбургъ. Това поло
жение щ^ше да се задържи, ако друга една аген
ция, която се запази вънъ отъ картела, не подби пое
лата на 9"б за Янверсъ и 10 за Хамбургъ.
Въ това време същиятъ картелъ подържа въ
Кюстенджа навла 8'6 и 9 шилинга.
Покачване на навлото съ два шилинга само на
тонъ прави една разлика отъ около 5 ст. на килограмъ. Изчислено върху цълия ни износъ, който
тази година се преценява надъ 150,000 тона, това
прави вече една чувствителна разлика.
При днешните цени на храните и тази разлика
е отъ голъмо значение, защото за смътка на повисоко го навло се намалява покупната цена на
хранигк По този начинъ се ощетява производителя.
Въ също време ние нъмаме български параходи,
които да противопоставимъ на тази експлоатация.
Дейностьта на този картелъ обаче е пакостна и въ
друго отношение.
Поддържайки въ Ромжния по-низки навла от
колкото въ България, той поставя българския износъ
въ по тежко положение отколко този на съседите ни.
Това не е ли една репресия върху българската
търговия отъ страна на картелиранитъ чужденци
агенти?
Държавата въ лицето на дирекцията на храноизноса е най-непосръдствено заинтересована отъ
такава една дейность и е длъжна да предпази сто
панството ни. За това е необходимо да се познава
основно проблемата не само ьънейното практическо
отражение върху стопанството ни, но и въ голъмитъ
политически линии, които се провеждан» въ разнитъ конференции неусътно зо машитъ месьедущи
делегати, както е случаятъсъ Лондснъ и Модридъ, а
също и въ Балканската конференция. И тамъ, макаръ и неофициално, се поематъ ангажименти по
мореплаването отъ голъмо значение за нашето сто
панство.
Крайно време е да се действува организирано
отъ всички органи, политически и стопански, за да
се запазятъ жизнените сокове на нацията, защото
борбата се води ум^ло и неусетно.
Нека тези, които отричатъ значението на бъл
гарското корабоплаване и спъватъ неговото разви
тие, като мислятъ, че съ това запазватъ интересите
на стопанството ни, взематъ поука отъ усилията на
другитъ. Защото „надъ всички принципи и правила
на политическата икономия за хората, както и за
расите, съществува върховната воля за животъ.
Прочее единъ голъмъ народъ не може да живъе
безъ т-ьр?овски флотъ. И ние ще имаме такъвъ.
Ние желаемъ международните спогодби да ни позволягТда имаме единъ день при най-малко разход»
както другите нации, истинското ни мйсго на море.
„свободата", която се п р о к л а м и р т ! ^ т ^ ^ ^ Очаквайки това световно решение (което извиква ус
разоржжение или втора Вашингтонска
мивкауаигличаните) ние на всъка цена ще залазим,
само че относно търговските флоти!
тъоговския флотъ". Така отговаря френското списаВъ същото това време въ п ^ м а л ъ ^ « а д а в ь . ние Г и т а ! Се 1а М.г1пе гоа«Ьап<1е- на англиис^ Р Т О Т У " по поводъ на затрудненията на френно отъ голъмо значение за нашето с т о п в н с ^ Р
с
Т т ъ р ^ я " флотъ и мерките които целятъ
бата се води въ нашит* " Р ^ Г ^ п о р а з у ^ и я
Да го запазятъ. Ние правимъ ли нещо?
духъ. Нещо повече: идеята за с п р у
между параходствата се реализира. 1 рула_
на чукди параходни дружества вече еж картелирани.
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ПРИЧИНИ ЗА ПОНИЖЕНИЕ НИВОТО НЯ ФРЯХТЯ *).

подложено на най-странни колебания. Класическиятъ законъ за предлагането и търсенето въ мно
го случаи е безсиленъ да обясни тези колебания.
Причината за това ще търсимъ? преди всичко въ
факта, че зафрахтоването е обектъ на борсовата
търговия и следователно е подхвърлено на. спе
кулативна игра. Въ много случаи тарифите на па
раходните дружества, които поддържатъ редовни
рейси, еж смущавани катастрофално отъ нелоял
ната • конкуренция на некой скитникъ — корабъ
(ггатрз), който плава по моретата и товари на
чудновато низки цени, като разстройва основно
нивото на фрахта.
Освенъ въздействието на закона за търсе
нето и предлагането равнището на фрахта зависи
доголема степень и отъ по-големата или по-малка
вероятность за обратенъ фрахтъ. Стопански лесно
обяснимо е, защо параходното дружество има
сметка да намали своята тарифа за рейсъ, при
който обратният,ъ фрахтъ е напълно сигуренъ.
Най-после колебанието на фрахта се явява
като резултатъ и на други три причини: бързи
ната на транспорта, дължината на рейса и стойностьта на стоките.
Не требва, обаче, да преувеличаваме значе
нието на тези три фактора за колебанието на
фрахта.
По-бързиятъ транспортъ теоретически треб
ва да е по-скжпъ; И наистина бързиятъ .транс
портъ на параходите като по-скжпъ еможелъда
бжде понасянъ въ миналото само отъ стоки съ
голема стойность и малъкъ обемъ, скжпоценнит*
метали, пжтниците и пощенската кореспонденция.
Днесъ, обаче, параходите решително изместиха
ветроходите и заграбиха най-значителната часть
отъ морския транспортъ, както за близките така
и за далечните рейси. Чувствителната разлика.
която сжществуваше въ миналото между евтиния
фрахтъ на ветроходите и скжпия фрахтъ на пара
ходите, съ течение на времето се намали. Днесъ
тази разлика окончателно изчезна. Има случаи
даже, когато фрахтътъ на параходите е по-низък*
отъ този на ветроходите. Тази тенденция за из
равняването на фрахта се обяснява съ възмож'
ностьта на параходите, следъ като натоварятъ по
максималната си тарифа стоки съ по-голема стои
ность, да попълнятъ останалата по-голема част»
на кораба съ обемисти и тежки стоки по минИ^
мални такси. Тази конкуренция именно на пара
ходите нанесе решителенъ ударъ на ветроход
ството.
Нека да отбележимъ, че увеличението н
фрахта не е строга функция на разстоянието. 1ф
големите разстояния разликата е почти незна4
телна, а некжде и нйсжществуваща. Съвремена
морска практика познава случаи на странно низ
фрахтовеза големите разстояния,когато К0Р
0.
разчита съ сигурность за обратенъ фрахтъ или
гато фрахтътъ за отиването е покрилъ Р а з Я
ките за целия рейсъ.
а.
Въ миналото стойностьта на стоките е _ и ^ с1)
ла важна роль при определяне на фрахта. Дн
сжществува тенденция за изравняване на фР
между луксозните и обикновените стоки. ЬД^
*) За написване на тази статия сме използували глав ствената разлика, наложена отъ естеството на
но съчинението на СоЬоп,Ъа патдаИоп еоттегаа1е ай XIX
ките, е между тарифите за леки и тежки с

Съвременното търговско корабоплаване се ха
рактеризира съ непрестанното понижаване разнището на фрахта.
Причината за това стопанско явление ще
требва да търсимъ преди всичко въ техническото
усъвършенствуване на корабите и съоръженията
въ пристанищата. Тази по-съвършена техника на
мали общите разноски по експлоатацията и по
виши до максимумъ производителностьта на ко
рабите, като съкрати продължителностьта на рейсигв, улесни манипулацията и увеличи нетния тонажъ на корабите.
Друга причина за чувствителното спадане на
нивото на фрахта е упоритата конкуренция между
параходните компании.
Днесъ св-втовниятъ тонажъ на търговските
кораби надхвърли 70 милиона регистръ-тона. Въ
действителность тонажътъ на търговския флотъ е
значително по-гол-вмъ, понеже търговските кораби
се движатъ четири пжти по-бързо отъ ветрохо
дите. Този грамаденъ тонажъ надхвърли нуждите
на търговията, търсенето.
Не по-малка роля за намаление на фрахта
изигра и дружествената, а особено акционерната
форма за експлоатацията на корабите. Еднолич
ното предприятие не може безнаказано да понася
дълго загубите .отъ своята стопанска дейность —
арматьорътъ неминуемо ще требва да ликвидира,
ако иска да избегне катастрофата. Компанското
предприятие, напротивъ, може дълги години да
сжществува, безъ да раздава лихви на съдружни
ците или дивиденди на акционерите. Капиталисти
т е ще понесатъ това лесно, понеже въ предпри
ятието е ангажирана само една незначителна часть
отъ ГБХНИЯ патримониумъ. Въ акционерните дру
жества т е иматъ възможность освенъ това да продадатъ въ встзки моментъ своите акции. Само компанскиттз предприятия могатъ да изчакатъ следо
вателно благоприятнит-Ь моменти, когато немину
емо мсрскиятъ транспортъ ще почне да носи пе
чалби. Една значителна часть отъ големите ак
ционери отъ друга страна, настанени въ управи
телните и проверителни съвети, назначили близ
ките си въ управлението и агенциите на дружес
твото, могатъ спокойно да изчакатъ тези пусти
години и да отдалечаватъ срока на ликвидацията.'
Можаха да понесатъ понижението на фрахта сжщо и параходните агенти. Те еж заинтересовани
днесъ по вече въ увеличение на товара, понеже
покриватъ намалените си или премахнати комисиони съ възнагражденията за прехвърляне на
стоките, товаренето и разтоварването имъ, както
и за извършване на свързаните съ транспорта
митнически формалности.
Техническото усъвършенствуване на двигате
лите, икономията въ горивото, увеличението на
скоростьта както и повишението на полезния обемъ
поради малкото пространство, което заема маши
нарията на днешните кораби, намалиха сжщо стойностьта на фрахта.
Трудно е да установимъ една закономерность
въ понижението на фрахта. Нивото на фрахта,
въпреки, основната тенденция на понижение, е
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- първите се таксуватъ по обемъ, а последните
по тегло.
Нека добавимъ най-после, че замирането на
международния обмйнъ предизвика една страшна
криза въ съвременото търговско корабоплаване.
Хиляди кораби стоятъ въ бездействие, вързани по
световните пристанища, и носятъ само загуби за
своитЪ арматьори. Отъ/друга страна конкурен
цията между различните морски компании и на
ционални търговски флота не запира нито за моментъ и нанася страшни опустошения.
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Нима има нтзщо чудно тогава въ това, че
днесъ фрахтътъ е спадналъ на смешно низко рав
нище, подъ костуемата стойнссть даже. Благода
рение само на субсидиите и премиите на протек
цията на държавата, на гърба на държавния бюджетъ за смЪтка на народното стопанство и да
нъкоплатците, параходните дружества могатъ да
покриватъ страшнитв загуби отъ своята стопанска
дейность.
• Варна, Димитровдень 1933 год.

Баронъ Е. Шпигелъ
КЯТЯСТРОФЯТЛ СЪ „и 202".
Наградата отъ едно добро д*ло и една необикновенна случайность
(Продължение)
„Вие ще трЪбва да докажете обвиненията, и дебн%ше иззадъ ВЪЛНИТЕ като хищно животно,
съ които си позволихте да ни черните въ вашигв което преследва плячката си. То ту изчезваше,
книги, и сжщевременно да отговаряте за ттзхъ"— като че ли погълнато отъ ВЪЛНИГБ, ту пакъ се поя
продължава той,—„и ако се противопоставите, втзр- вяваше, за да изчезне наново въ следния моментъ.
вайте, че това не ще Ви помогне много. — „Вие се Остриятъ му носъ прертззваше като ножъ оловеподценявате самъ, сфгат".' казвамъ азъ просто.
НИГБ води на океана, а отъ издутото му туловище,
Блъфъ ли е това или искатъ само да ме спла- едва се долавяше сумтене, като далеченъ шумъ отъ
шатъ? Възможно ли е да заведатъ срещу мене моторъ.
процесъ за никакви си книги? Впрочемъ кой ли
пъкъ ще имъ попречи—нали сме въ война!
„Подводникъ 202 беше на ловъ!"
Капитанътъ е ужасно недоволенъ отъ разпита.
На върха на' комендантската куличка едва се
Лицето му е намръщено, моливътъ яростно танцува очертаваха силуетите на дежурещите, които съ
върху масата, йзъ продължавамъ сжщия спо- своите далекогледи се мжчеха да проникнатъ въ
коенъ тонъ.
увеличаващата се тъмнина.
„Въ потопения отъ васъ мой подводникъ се
Ние тримата, Петерсенъ, Крюгеръ и азъ, седяхме
намираха и нтзколко ваши"капитани и управляващи въ малката, уютна офицерска кабина и спокойно
орждията на торпедирани отъ насъ параходи; вие се разговаряхме. „Дано поне тая нощь да уловимъ
знаете, че имаме заповтадь да пленяваме тия хора". н^що", обърнахъ се азъ къмъ подпоручика и ин
Моливътъ спира лудешкия си танцъ.
женера, — „ето вече четиринадесеть дена, откакъ
„Значи и те еж потънали заедно съ другите?" се лутаме и очите си изгледахме, и все напразно
„Предполагамъ", казвамъ азъ.
— по дяволите, такова свинстоо!"
Капитанътъ прехапва устни: „Съгласни ли сте
„Петъкъ, тринадесетий!" ухили се инженерътъ.
да ми посочите имената на параходите, отъ които
„Яхъ, престанете веднъжъ съ тия дивотии!"
имахте пленници .на борта?"
отвърнахъ азъ. „И вий ли започнахте! — Не стига,
„Разбира се", отговарямъ азъ „нали ще требва че ц-влиятъ екипажъ си е втьлпилъ това суевърие
въ главата—ето че и вие."
да се предизвестятъ ГБХНИГБ близки!"
Погледъгь му се спира върху мене—въпросиСтанахъ, намъкнахъ си кожената куртка и
теленъ и малко по-любезенъ отъ преди. Язъ из- презъ тесните проходи и отвори се отправихъ къмъ
реждамъ последователно имената на потопените палубата. Да си призная, и азъ бтзхъ малко зарапараходи, а той отбелязва всичко най-грижливо и зенъ отъ това суеверие, което е приежщо на всички
сжщевременно сравнява съ една голяма карта, моряци и което войната беше почти удвоила. Ко
която лежи разгъната предъ него върху масата. гато въ петъкъ, 13. априлъ, получихме запов-Ьдьта
Лзъ хвърлямъ единъ б-тзгълъ погледъ на картата: за тръгване, азъ се възпротивихъ, обаче нищо не
цъла една голяма часть отъ Атлантическия океанъ, помогна. Войната твърде малко се интересува за
западно отъ Ирландия, е почерняла отъ вписаните обикновените моряшки слабости, а запов%дьта си
имена на потопени параходи. Изведнъжъ капитанътъ беше заповтздь, и ние требваше да тръгнемъ.
трепва, челото му се сбръчква въ напрегната мисъль,
На минаване край подофицерската каюта надно само за малко; въ следния мигъ остригЬ му зърнахъ вжтре; играеха скатъ. Швекерле, най-опитсини очи съ особенъ интересъ се впиватъ въ ниягь торпедо-майсторъ, сед-вше настрана, омърлумоитк—Значи, това бЪхте вие—да, безъ съмнение шенъ и недоволенъ. Каква смисълъ да преглежда
вие потопихте парахода „Ногза"?
и регулирва ВСЕКИ день СВОИГБ дванадесеть блЬскаво-стоманени деца, когато требваше да стоятъ
***
въ бездействие?
Потопяването на „Ногза".
„Хей, Швекерле," извикахъ му азъ, стъгайте
Б е ш е краятъ на априлъ 1917 г.
се, замириса ми Н-БЩО на параходъ!" Подофице
Сиво безцв-втно, небето лежеше като огро- рите се изм-вха, но Швекерле се намуси още повече.
менъ капакъ върху ленивите води на безбрежния
Изкатерихъ се на палубата, а отъ тамъ по
океанъ. Леки мъгли забулваха хоризонта; само тамъ, тьснотата, кокоша стълба на куличката.
кждето слънцето току що б"вше залязло, трепкаше
„Какво ново, Грьнингь?" попитахъ дежурния
слаба св-ьтлинка, като единъ далеченъ поздравъ.
Едно грамадно, сиво чудовище се плъзгаше поручихъ.
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„За съжаление, все още нищо, г. капитанъ.^
Ние сед-вхме тримата, Грьонингъ, морякътъ Бай
и азъ, върху острия ржбъ на оградата, пушехме и
се въргвхме на всички страни: навсъкжде море и
небе, а по нататъкъ—тъмнина.
Зв^здиттз трептяха съ матовъ блъсъкъ; въздухътъ бъше замр-влъ, и само глухото бръмчене
на моторите смущаваше околната тишина.
Б&ше се вече съвсемъ стъмнило, когато мо
рето изведнажъ заблести, но тъй силно, както не
б-Ьхъ го виждалъ другъ пжть. Едно явление, кол
кото красиво толкова и опасно за насъ. Подвод
ницата, като метеоръ, оставяше подире си една
дълга, блъхкаво-сребриста лента.
***
Къмъ 11 часа се прибрахъ въ каютата си. Току
що бъхъ вписалъ ОСКЖДНИТБ сведения въ военния
дневникъ и бъхъ се наканилъ вече да си лъгамъ,
когато телефонътъ пронизателно звънна. Въ единъ
скокъ бЪхъ при него—най-после многоочакваното
известие: параходъ въ далечината!
Въ следния моментъ бъхъ горе... „Кжде?"
„Ето тамъ, на хоризонта", каза Грьонингъ.
„Дяволъ да го вземе, нищо не виждамъ!"
ОЧИГБ ми не бъха още свикнали съ тъмни
ната. „Карайте право къмъ него," заповъдахъ азъ.
„Я да, сега го виждамъ—голъмъ параходъ! И тол
кова наблизо! По ДЯВОЛИТЕ, нъмаме време за
губене!"
„Всички на мъстата си"! Въ сжщия мигъ шу
мящите мотори спръха и електрическите машини
бъха скачени.
„Първа и втора торпедна тржба готови за
стрелба!"
Отговорътъ последва: „Първа и втора тржба
готови!"—Швекерле бъше на поста си.
И така—напредъ! Уповавайки се на тъмнината
и на провидението, спуснахме се съ всички сили
напредъ. Само тая проклета фосфоресценция да
не бъше!
Съ нашето приближаване параходътъ растъше
и взимаше гигантски размъри. Само нъколко стотинъ метра ни дълвха още. Язъ стояхъ върху ку
пичката съ очи втренчени въ стрелката на апарата
за прицелване. Най-после носътъ на парахода по
падна въ нагласената отъ мене посока. „Първа
тржба—готово—огънь бий!"
Едно натисване върху електрическото копче,
едно леко потреперване на подводницата, едно
свистене въ въздуха.
Ние бързо се отклонихме и едва сварихме да
направимъ четвъртъ завъртване, когато оттатъкъ
избухна експлозията. Единъ огроменъ стълбъ отъ
огънь и вода отскочи къмъ небесата и силенъ гръмъ
разтърси заспалия океанъ. Швекерле си знаеше
работата...
Отъ дъното на лодката до мене долетъха ра
достните възклицания на екипажа, но азъ, както
винаги въ такива случай, изпитвахъ едно тягостно
чувство; една дихармония между унищожението и
смъртьта, които свехъ съ собственитъ си ржце, и
оная жажда за животъ, която тлъеше въ мене.
Параходътъ се бъше изкривилъ на една страна
и бързо потъваше. За насъ н-вмаше вече опасность
и ние се отправихме къмъ него. Спасителната ра
бота б е ш е вече привършена и две големи, солид
ни лодки съ около 50 души екипажъ се прибли
жаваха и спръха до насъ.
Язъ ги очаквахъ върху долната платформа и
I попитахъ на английски: „Кжде е капитанътъ?"
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—Никакъвъ отговоръ.—„Каква народность?" —„Брити."—Значи, тръбваше да разбиратъ английски; азъ
повторно ги запитахъ за капитана. „На борта е,"
обади се единъ гласъ отъ лодката. Неволно погледнахъ къмъ потъващия параходъ, който трептеше
въ предсмъртна агония и ВСБКИ моментъ можеше
да изчезне въ дълбочинитъ. Но, за Бога, какво ча
каше още тоя капитанъ? Раздразненъ, извикахъ
имъ: „Но защо не го доведете? Не виждате ли, че
параходътъ ви потъва!" Пъкъ мълчание и най-после
единъ хрипкавъ гласъ: „Нъма смисълъ — нашиятъ
капитанъ се застреля!"
Нъщо ме бодна въ сърцето и безсъзнателно
ржката ми се повдигна къмъ козирката, за да отдамъ. последната честь на мъртвия врагъ. Въ сжщия
моментъ носътъ на гигантския параходъ се изправи
почти перпендикулярно, застана така нъколко се
кунди и главоломно се спусна въ дълбочините —
единъ достатъчно голъмъ саркофагъ за тоя храб ъ р ъ и достоенъ мжжъ, който не искаше да преживъе своето падение.
Следъ като си взехъ бележка за името и тона
жа на парахода и като се увърихъ, че екипажътъ
се бъше снабдилъ съ всичко необходимо за дългия
пжть, дадохъ имъ курса и пожелавайки добро пжтуване, азъ ги освободихъ.
Моторитъ пакъ запъха старата си пъсень, и
съ измъненъ курсъ тръгнахме къмъ нови при
ключения.
*
* *
Най-после щастието ни се поусмихна. Изглеж
да, че бъхме попаднали всрътгъ едно ято отъ пара
ходи, защото сжщата вечерь стана нужда да се
изкачвамъ още два пжти подредъ на купичката.
Къмъ три часа сутриньта вписахъ въ военния днев
никъ имената на три голЪми, великолепни британ
ски парахода, съ обща вмъстимость деветнадесеть
хиляди тона, които бъхме потопили тая нощь. Въ
моята каюта спъше единъ английски капитанъ, а
въ стаичката подъ кулата, което доведе въ ужасъ
Швекерле, настанихме тримата моряци,, оржжейни
надзиратели, които пленихме следъ единъ несполучливъ опитъ да се укриятъ.'
Язъ останахъ горе; следъ тия преживявания и
дума не можеше да става за сънь, а освенъ това
и леглото ми бъше заето. И другитъ последваха
прим-вра ми; ние се разхождахме по палубата и
най-старателно се озъртахме на всички посоки.
Спомнихъ си за нашето суеверие, за фаталния петъкъ и още по-фаталното число 13 и си помислихъ;
„Кой знае, може би, ще ми донесатъ още и щастие.
Въ тоя моментъ огромната ржка на кърмчията
Кнапе, който имаше дежурство, се протегна край
главата ми, сочейки къмъ една тъмна, контуреста
маса, очертаваща се малко неясно върху мъгливия
фонъ на хоризонта.
Единъ корабъ съ западенъ курсъ. — „Всички
на постоветъ!" По-нататъкъ всичко си вървъше
споредъ програмата—за четвърти пжть тая вечерьСъ големи усилия можахме да изпреваримъ кораба,
който се движеше подъ пълна пара и въ момента^
когато се готвъхме за решителния вистр"БЛЪ—отта
тъкъ блъснаха прожектори: и още единъ—и третиБоже, помогни ни!—единъ воененъ параход*—И при това не подалечъ отъ 1,200 м.
„Готови за потопяване!" Сърцето ми щъ ш
да се пръсне. Ние лежахме, обсипани въ с в * т ^ о " '
подъ самия носъ на неприятеля. Сега — »и- 2 0 '
покажи, на какво си способна!
Камбаната гърм-Бше за тревога и водата ШУ
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мЪше вече въ танковете. Втурнахме се презъ от
вора на куличката и придръпнахме тежкия капакъ.
Ще успъемъ ли? Нашиятъ подводникъ, най-новъ
типъ, можеше за нъколко секунди да изчезне, обаче
тия неколко секунди бЪха достатъчни, за да ни
изпратятъ при потопените отъ насъ параходи. Стрел
ката на монометъра затрепгв и бавно се плъзна
напредъ. Шесть метра—седемъ—осемь—въ тоя моментъ, първите гранати затрещяха около насъ.
Кръвьта ни се смръзна въ жилитъ: единъ сполучливъ вистрелъ, и цгвхме да бждемъ погубени.
За щастие, сполучливиятъ вистрелъ не дойде.
Спуснахме се на четиридесеть метра дълбочина,
за да избЪгнемъ отъ всвкакви „модерни" опасности,
които у насъ наричаме морски бомби. Сега вече
се чувствуваме като риби въ водата.
„Тоя пжть, да си признаемъ, самъ Богъ ни
помогна," казахъ на кормчията, който съ своите 2
метра и 4 см. стоеше до мене съ превитъ гърбъ.
„Да, да, животътъ ни висеше на косъмъ!"
***
Оня, който никога не е прекаралъ часть отъ
живота си върху подводникъ, не може да има ясна
представа за онова неизказано приятно чувство на
успокоение—което ни обзима, когато се намираме
въ дълбочината. Тукъ ние сме у дома си, и колкото
по-дълбоко слизаме, толкова спокойствието и уютностьта се увеличаватъ. ВСБКИ

изминатъ метъръ

ни дъли отъ нашити неприятели и отъ хилядите
сръдства, които еж измислили, за да ни пакостятъ.
Даже и буритъ, които вилнъятъ горе, не ни засвгатъ. Това спокойствие се явява като балсамъ за
нервигв ни, особено следъ часове на непосилни
напрежения, каквито имахме преди малко.
Слъзохъ долу въ централата цЪлъ сияющъ, и
се усмихнахъ на всички, — Ехъ момчета, добре се
отървахме! И тъхнитъ очи сияеха. Обиколихъ де
лата подводница; навевкжде сжщата атмосфера на
уютность и доверие. Най-после се прибрахъ въ
каютата си.
Английскиятъ капитанъ седЪше до писалищната ми маса, опрЪлъ глава на ржката си, пребледн%лъ и разтревоженъ.
Азъ го потупахъ приятелски по рамото. — „Е,
о!с1 сНор, какъ се чувствувате подъ водата? — Той
ме погледна ужасенъ.—„МНет. ч/ьъ Н?"1)—„Кръстосвачъ," казахъ азъ.—„Оооа" Ьога!" й )-промълви той,
целъ потресенъ и наведе глава. Горкиятъ, домил*
ми, като го вид-Ьхъ тъй изплашенъ. — „Сму:исе
викнахъ азъ на готвача, „я донесъ единъ конякъ
на тоя ЧОВ-БКЪ, иначе ще ми избълва стаята.
Целъ часъ карахме подъ водата; следъ това
пакъ изплувахме. Морето не блъскаше вече; на
изтокъ се развид-вляваше, но въпръки това беше
още доста тъмно. Разбира се, почнахме пакъ да
се озъртаме и недавна преживениятъ страхъ ни ка
раше да бждемъ двойно по-предпазливи. Едвамъ
б-вхме изпразнили танковете и турили въ действие
моторитв, когато надясно предъ насъ въ далечината
се появи единъ параходъ. Въ сжщия мигь, мотоРитъ спр-вха. „Всички по местата си! се понесе
надъ подводницата.
Тоя пжть се приближавахме дебнишкомъ и
съ най-гол-вма предпазливость. А за още по-го/гбма
сигурность б-вхъ запов-Бдалъ да напълнятъ ервднить
танкове, което въ случай на нужда би ускорило
слизането. Параходътъ/неподозирайки опасностьта,
') „ К а к а о бЪше това?"
2

) Милзстиоий Боже! (Бел. ред.)
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лет%ше право въ ржцетй ни. На деветстотинъ метра
разстояние отъ насъ предната му часть попадна
право въ м%рната линия. Единъ торпедовъ изстрелъ.
Това, което се разигра предъ насъ ще остави
ужасенъ и незабравимъ споменъ за презъ целия
ни животъ.
Ударътъ б%ше попадналъ отпредъ въ самия
носъ; огромното туловище на гигантския параходъ
се разлкжв и въ следния мигъ, като смъртно ра
нено животно, съ подкосени крака, се струполи въ
бездната... За 30 секунди отъ величествения пара
ходъ не бе останало нито следа.
Ний стояхме като втрещени—видение ли бъше
това? Наистина ли имахме предъ себе си параходъ
или само една халюцинация, плодъ на премного
раздразнените нерви? Изведнажъ викове за помощь процепиха околната тишина. Съ най-гояЬма
скорость ние се отправиме къмъ мъстото на ката
строфата, и едно печално зрелище развълнува
всички ни. Посръдъ плуващитъ наоколо останки
отъ парахода лежеше едина огромна спасителна
лодка, обърната наопъки, цъла гъмжаща отъ хора
които плачеха, викаха, молеха.
Требваше да нъмаме сърдца въ гърдите си,
за да оставимъ тия нещастници на произвола на
еждбата. Макаръ че подводницата ни бъше вече
препълнена, безъ да държимъ смътка за послед
ствията, ние требваше да изпълнимъ човешкия си
дългъ. Азъ дадохъ заповедь да доближимъ лодката
и спасимъ незабавно давящигв си, и когато единъ
се осмели да забележи, че нъмаме достатъчно вода
за пиене, понеже единъ отъ танковете се пукналъ,
—азъ кипнахъ и повторихъ още по-громко моята
заповедь.
Щомъ нещастниците разбраха.че ще ги спасимъ
започнаха да крещятъ отъ радость. Тт> всички б1.ха
чели въ своите вестници истории за „спирепостьта
и жестокостьта" на германскитт, „пирати", и бъха
се простили вече мислено съ живота. И сега изне
надата и ликуването имъ нт>маше граници, когато
видеха, че и ний сме хора. Нашитт, моряци съ
своите яки, силни ржце изтеглиха единъ по единъ
ГБЗИ измръзнали, треперящи, полуголи, измокрени
до кости сжщества, и презъ ГБСНИЯ проходъ ги експедирваха въ вжтрешностьта на подводницата.
По-голЪмата часть бЪха толкова отпаднали, че едва
се държаха на крака и въпръки това не преста
ваха да ни обсипватъ съ благодарности. Първиятъ
офицеръ и единъ отъ моряцитъ б4ха ранени вслед
ствие експлозията и тихичко стенъха. Отнесоха ги
долу въ една каюта, и кърмчията, който бъше миналъ единъ санитаренъ курсъ, се зае съ привър
зването на раните имъ. Нашигв хора се надпре
варваха да услужватъ на спасените. Т Б ИМЪ отстжпиха каютить си и ги снабдиха съ топли, сухи
дрехи, а Смутисъ имъ приготви горещо кафе, при
месено съ малко ракия, за да се затоплятъ добре.
Спасителната работа бъше привършена, и ние
се канехме да продължимъ пжтя, когато извед
нажъ единъ сърцераздирателенъ викъ, глухъ и далеченъ, процепи тишината. Какво беше това? Не
празно се озъртахме; сутринната дразгавина треп-'
тъше надъ океана, но нищо особено не се забе
лязваше.—Ето пакъ сжщия пронизителенъ, нечовъшки вой—тоя пжть отблизо и пакъ, като че

ли отдалечъ.
'(Следва)
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РЪката Шпре, която минава презъ Берл™ъ. Влъво е катедралата и до нея дворецътъ.
*
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Берлинъ. Общъ изгледъ на западното пристанище
(Вестхафенъ.)

Ллиса Мюллеръ—Нойдорфъ.

_

БЕРЛИНЪ КДТО ПРИСТАНИЩЕНЪ ГРЯДЪ.
Германската столица като пристанищенъ градъ? редовни параходни съобщения съ съ Дания и
—невъзможно. ВСБКИ познава Берлинъ като голъмъ Швеция.
елегантенъ градъ съ колосално движение, търговБлагодарение на своето географско положески центъръ, но едва ли е видЪлъ пристанищата, ние, почти въ сърдцето на Европа, Берлинъ е
които се намиратъ въ сърдцето на този градъ.
станалъ кръстопжтя на обширни ръчни съобщения,
Обаче Берлинъ не само е пристанищенъ, но и защото е разположенъ между басеинитъ на голъстаръ ртзченъ рибарски градъ. Той е билъ осно- митъ плавателни ръки Елба и Одеръ. Създадени
ванъ именно на това мъсто, защото тамъ ръката еж били въ течението на времето многобройни каШпре се разделя на нъколко клона и образува мно- нали, отчасти въ самия градъ, отчасти въ негого островчета. Именно на тъзи м^ста" реката е да- вить покрайнини. Само че пристанищата на Бервала богата рибна реколта и рибаригЬ още днесъ линъ не биятъ толкова на очи, защото тъ еж
въ града и околностите вършатъ голъма търговия пръснати въ различнитЪ части на града. Само едно
съ риба.
отъ пристанищата е на видно мъсто, именно ВестВъ началото Берлинъ ^ билъ едно малко ри- хафенъ, което представлява второто по голъминатз
барско селце, по-кжено става градче, докато най- си отъ вжтрешнигЬ пристанища на Германия и е
после достига сегашното си положение. Малките надминато само отъ пристанището Дуисбургъ въ
островчета все още се намиратъ въ центъра на гра- Рурската областъ.
да и на гвхъ еж построени дворецътъ, голъмата
Постройката на пристанищата въ Берлинъ е
катедрала, музеитЪ и други монумантални здания, започната въ края на миналия в-Ькъ. Най-оживъноБръговетв на рЪката Шпре и на разните канали то отъ гЬхъ е споменатото пристанище Вестхафенъ,
кръстосващи грала, еж накичени съ зелени алеи, което е разположено близко до големия каналъза
които спужатъ.на столичаните за мъсто на разход- Балтийското море. Това пристанище притежава три
ки. Най-елегантнитъ- квартали отчасти се намиратъ басейна и кейове отъ неколко километра, на кои"[°
около тъзи идилични канали.
могатъ да пристанатъ свободно 100 параходи, а 150
Работяща Германия, която си е турила за за- голтзми параходи могатъ да прекаратъ цълата зима
дача да възобнови всичко изгубено, занемарено и Тамъ се намиратъ многобройни магазини и склаостар-Ьло, е взела инициативата да възобнови и дове, митница; всичкитъ приспособления еж най-мо
тъй наречения центрадерни, а крановетъ и
ленъ каналъ(Мителандъ
вдигателигБ еж поДканалъ). Една грамадна
вижни.
Остпостройка, която е би
Пристанището
хафенъ
е "разположено
ла започната пр-Ьди де
въ източната часть н
сетилетия • и пакъ из
Берлинъ и е построено
оставена. Щомъ този
на самия бръгъ на ?•
каналъ бжпе довърШпре. Това пристанище
шенъ, Берлинъ ще бжсе гордее съ една поя
де иентърътъ на гер
земна танкова станция,
манското вътрешно ко
която събира единъ ми
рабоплаване. При това
лионъ литри бензин*
еще отсега Берлинъ е
или други горивни
голЪмъ пристанищенъ
териали. Докато тт»
градъ, даже единъ отъ
две пристанища о«
най-значителнитъ на Ев
за дълги години ше*°
ропа. Макаръ градътъ
да е разположенъ въ
гатъ да обслужва1*
центъра на континента,
съобщенията, к"™^
между другото берлинтъ, които кръстосвагь
Западното пристанище на Берлинъ (Вестхафенъ).
екитЪ пристанища иматъ
столицата, иматъ
Работата на кеч.
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ПОДГОТОВКЯТЙ НА ТУРЦИТЪ ЗЛ ВОЙНА СЪ РУСИТЪ ПРЕЗЪ 1877 Г..
(Продължение отъ кн. 7).

Параходътъ „Исмаилъ"
въ Варна. Възвръщани
Наложенатгь пожертвования
на населението.
ето на Великия Везиръ. Опожарявания, грабежи
и убийства.
Съ писмо № 26 отъ 18. юний 1876 г. се до
нася, че пристигналиятъ отъ Иениболъ въ Варна
баталионъ редифи малоазийци, къмъ които се при
съединили и 300 души отъ новия наборъ сжщо
отъ Малаазия, на третия день, въ среда сутриньта,
е отправенъ по железницата въ Шуменъ. „Вчера
зарань пристигна отъ Батумъ военниятъ турски
параходъ „Исмаилъ" съ баталионъ редифи, предназначенъ за Варна. Но съ пристигането на па
рахода мастните власти въ Варна получиха теле
грама отъ Цариградъ, съ която военниятъ министъръ изисквалъ, щото казаниятъ параходъ, на
едно съ намиращата се въ него войска, незабавно
да замине за Цариградъ, вследствие на което „Ис
маилъ", въ 4 ч. следъ об-вдъ, отплувалъ наедно
съ войската по посока къмъ Цариградъ. Това об
стоятелство послужи за предметъ на разни тълку
вания и предположения отъ местното население
Едни предполагаха, че тая мЪрка е предизвикана
отъ последвалото между Сърбия и Портата вза
имно съгласие, други твърдяха, че това разпо
реждане е направено вследствие очакваното ново
разбунтуване на улемигв въ Цариградъ, които отхвърлятъ предлаганите реформи на Мидхадъ Паша.
Местното население, тревожно продължа
вайки своето сжществувание, вследствие разпла
щането отъ основи на зданието на Турската Им
перия, въ която вече, ето трети месецъ, царствува
най-голЪма анархия, б-вше поразено отъ новото
предписание на Портата, получено въ края на
миналата седмица въ Варна, споредъ което насе
лението [се кани къмъ парично доброволно по
жертвование въ полза на турската държавна хазна.
Оня само, който чрезъ силата на обстоятел
ствата е поставенъ въ съприкосновение съ бита и
участьта на мастното население, е въ състо
яние да оцени напълно неговото държание относ
но казаното мероприятие на турското правител
ство. Селското население на страната, което пре
имуществено е християнско, вследствие сжществуЮщата анархия въ Румелия, е окончателно разо
рено и ограбено, и не е въ състояние да се от
зове доброволно на поканата на централното пра
вителство; а пъкъ градското население,по причина
н
а систематическия застой, въ търговията, въ
продължение на последните седемь години, коекакъ съ гол-вмъ трудъ е въ състояние да изхра
ни своигЬ семейства и да отбива пр%«ите данъци
и повинности, така сжщо не е въ състояние, на
равно съ селското население, да се отзове съ
Щедри пожертвования. Оставатъ тъй наречените'
богаташи (зенгинъ), които на пръсти могагь да
се броятъ въ ц-Ьла България. Относно начина на

действията на местните власти за привеждането въ
изпълнение на това мероприятие, нема да закъс
нея да донеса своевременно. Сега се ограничавамъ съ указанието за негодуванията, не само на
българите, но даже и на арменците и злорадствуващнтъ съ нещастието на българите гърчеющи се варненци и евреи. Всички те единогласно твърдятъ, отъ минута на минута, съвършено
противоположното на последното разпореждане
на Портата, което очакваха отъ Цариградъ, т. е.
възстановяването на реда, унищожаването на анар
хията, обезпечаването на живота, имуществото и
честьта на поданиците, а впоследствие и изисква
нето на нови, прями и косвени налози.
Последното възвание на Великия Везиръ къмъ
турския и българския народи, съ което Мехмедъ
Ружди Паша поканя двете народности къмъ преж
ния начинъ на взаименъ животъ единъ съ другъ,
на доверие и обичь, се ограничи само съ това,
че то се появи напечатано въ некои цариградски
вестници, тъй като местните власти до сега не
съобщиха споредъ назначението официално съдържанието му на интересуващите се страни, за
които то се предназначава. Това възвание би
имало повече практичность, ако би да изхождаше
отъ другъ източникъ на Шехъ- улъ-Ислямата, а
не отъ Садарета, и би било предавано и съобща
вано на турците не отъ представители на граж
данската власть, а чрезъ имамите и ходжите въ
джамиите.
Докато въ Цариградъ разсжждаватъ и съобразяватъ за новите реформи, вжтре въ страната
грабежите и убийствата^ систематически се извършватъ отъ черкези и башибозуци надъ българите.
Като че ли турците, по побуждение на своигЬ съ
юзници англичани и гърци, както говорятъ злите
язици, се заклели да погубятъ, поср-Ьдствомъ огънь
и желъзо, българското болшинство на Румелия,
така щото въ дадена минута численостьта му
да се равнява на численостьта на всички взети на
едно народности, които населяватъ Европейска
Турция и които се състоятъ отъ турци, гърци, ал
банци, арменци и евреи. Въ четвъртъкъ презъ тая
селмица едновременно еж предадени на пламъци
трите български съседни села: Солуджалж, Копаранъ и Голица, жителите на които еж ограбени
до риза, а на тЪхния свещеникъ му отсекли гла
вата. Българите на околните села сключватъ съ
съседигЪ селени турци отбранителни и напада
телни писмени съюзи, щото въ дадена минута съ
оржжие да се защитятъ едни други. Подобни до
говори еж сключили и свързали, преди н%колко
дни, помежду си селенитъ- отъ селата: Дервентъ,
Юшенлий, Чатма, Козлуджа, Суджасъ кьой, Хадърча и други, предъ видъ на което местните власти
офейкали, не знаяйки на какво да се решатъ и
какво да предприематъ".
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Въ заключение се прибавя, че безъ да се
гледа на нещастието, което се е струпало върху
главата на българитъ отъ всички страни, безъ да
се гледа на онова, че останалите народи въ Тур
ция, безъ изключение, злорадствувагь за техното
смазване и разорение, гърците се стараятъ да ги
уязвятъ още по-вече, посочвайки имъ кавказките
планинци, които разоряватъ ГБХНИЯ битъ, като на
най-голъма милость, пратена имъ отъ Русия за
гвхната искрена преданость къмъ тая съплеменна
държава; въпреки всички тия тежки изпитания,
които постигнаха българите въ настоящата лоша
година, българскиятъ народъ жив-ве само съ не
изменната своя въра, че рано или късно Русия
ще се застжпи за него.
Военни кораби пренасятъ войски и амуниции.
Събиране на доброволци. Насилствено събиране ча
данъцитгъ. Голгьмо ожесточение на турцитгъ противъ христианитт.
Съ писмо № 27 отъ 25 юний 1876 год. се до
нася, че „презъ тая седмица, отъ неделя до 20
юний, турските кораби: „Исмаилъ", „Тагмутъ"
и винтовата шкуна „Бакри Дере" разтовариха въ
Варна около 2,300 души редифъ, превезени отъ
Малоазийския брътъ на Черно море: Карсъ, Керасундъ и Батумъ, както и разни родове военни
припаси и амуниции, които се изпратиха по же
лезницата въ Русе, предназначени за сръбската
граница. Днесъ — утре се очаква пристигането на
башибозукъ.
Отъ вчера, съ разрешение на централните
власти, мъстниятъ командиръ на варненската крепость Зия Бей откри подписка за доброволци, за
кждето бързатъ да се запишатъ турци, черкези и
даже татари. На всеки доброволецъ е определена
заплата отъ 140 пиастра (гроша) на месецъ и хра
на отъ държавата. Сжщиятъ Зия Бей закупва ко
не за обучаващигв се конници доброволци, за
смътка на хазната. Набираните увъряватъ своите
доброволци, че гвхната деятелность въ Сърбия ще
се състои не въ бой съ неприятеля, а въ охрана
и защита на сръбските семейства, бащитъ на кои
то еж изтребени отъ мюсюлманския мечъ, затова
вевкой отъ доброволците ратници по-отрано се
приготвя да доведе съ себе си по н-вколко млади
сръбкини, като обещава да обдари отъ тоя товаръ
своите приятели и познати. Уловка твърде ориги
нална, на която еж способни само турците!
Храните въ полето вече еж узр-ели и плодо
родието обещава да бжде твърде добро, но нъма
работни ржце. ЗемлевладелцитЬ еж твърде загри
жени и не знаятъ, какво ще стане съ твхнитв бо
гати поля. Властитв, както въ ВСБКИ другъ слу
чай, та и въ тоя безцействувать. Всичкото имъ
внимание е съсредоточено въ очакване на извес
тия отъ бойното поле и въ изнудване на пари отъ
населението, което при всичката му беднотия за
страшава въ близко бждеще, освенъ турскиятъ
мечъ, още и явна гладна смърть.
БирницитЬ, противъ които сжществувать тол
кова оплаквания отъ населението и въпреки лас
кавите обещания на Портата да измъни тая система,
вече събирате, по запов-Ьдь на началството, наложи
телно отъ селенитв имдадие, по сжщия начинъ и
сжщитв обстоятелства: съ ругатни, побоища, за
плашвания и насилия, каквито еж били вевкога
неотлжчни спжтници на държавните- бирници въ
Турция. Въ града едва преди три дни, въ ср-вда,
мютесарифътъ поканилъпри себе си по-заможни-
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ТБ отъ мюслюманитъ и христианитв на Варна и
имъ предложилъ доброволна парична подписка, въ
полза на нуждающата се отъ пари държава, и
приежтетвуващитъ при него, около тридесетина
отъ поканените, пожертвуваха 200 бвли меджедии. Останалите граждани еж длъжни да представятъ своитв пожертвувания поср-вдетвомъ свои
т е еснафски представители или мухтаритъ.
У турците наново е загорълъ мюсюлманскиятъ
фанатизъмъ противъ мирнитв христиани. Сжщитв
заплашвания и закани, които видимо поутихнаха
въ последните две седмици, отново избухнаха на
повърхностьта на турскитв лица и физиономията
на турците прие своя недавнашенъ застрашаващъ
видъ.Сърдцатана христианитв отново еж сеоблъли
съ кръвь и ужасъ. На новото ожесточение на тур
ците къмъ раята е даденъ тласъкъ отъ присти
гащите съ вс^ки параходъ множество улеми отъ
Цариградъ, които обикалятъ турските селища въ
страната и проповъдватъ съ оржжие въ ржка
кръстоносенъ походъ противъ гяурите."
Въ заключение на гореизложеното се приба
вя, че тъхното влияние се отдава на явно изра
зяваната въ последно време самоувъреность на
турците, че.мюсюлманскиятъ народъ не само е въ
сила и могжщество да се справи съ своята немюсюлманска рая и васалните княжества, но да
же ще обяви война на Русия, въ случай, че тая
държава отхвърли справедливото искане на Пор
тата да заплати на Турция 800 хиляди турски златни
лири, изразходвани отъ нея за умиротворяване
на възстаналитв окржзи и княжества, които се бунтуватъ и поддържатъ отъ Русия. Споредъ увере
нията на турцитъ Портата вече е отправила специаленъ пратеникъ (ввроятно се касае за мисията
на Одианъ Ефенди) съ настоятелното искане, неза
бавно да се заплати означената контрибуция, ина
че ще се обяви война.
Параходътъ „Исмаилъ" пристигналъ съ нови,
войски. Снабдяването имъ съ оржжие. Обвинението
противъ свещ. Евстатия и арестуването му.
Въ допълнение къмъ последното донесение
за разместване презъ Варна на регулярни и нерегулярни турски войски, съ писмо № 30 отъ 13
юлий 1876 г. се съобщава, че на 9 сжщи, въ сжбота, турскиятъ параходъ „Исмаилъ" привезълъ
въ Варна отъ Батумъ единъ баталионъ редифи
отъ последния призивъ, които сжщия день по же
лезницата еж отправени по назначение къмъ Видинъ. „Сжщиятъ тоя параходъ днесъ, 13 юлий, приг
везе 1,400 дуци доброволци турци, събрани въ
Цариградъ. Те се обучавали нъколко дни въ во
енното изкуство въ Бейкосъ; между твхъ около
150 души еж били облечени въ своитъ народни
носии, а всички останали опълченци били прео
блечени въ обикновени войнишки дрехи. Музиката
и флаговете на опълченците не еж военни, а чисто
народни, съ разни изр-Ьзки отъ Корана; освенъ това
Т Б не б-вха снабдени съ никакво огнестрелно орж
жие^ Началниците на доброволците обявявали, че
ТЕХНИТЕ опълченци ще бждатъ снабдени съ орж
жие въ Русе, или пъкъ въ самия Видинъ, къмъ
кждето ги отправиха днесъ. по сжщия пжть презъ
Русе.
Днесъ съ сутрешния влакъ заминаха за Ви
динъ 160 души, редифи отъ последния наборъ, събранъ въ Варненския окржгъ. Доброволците опъл
ченци, по заповЪдь на М-БСГНИТВ власти, еж раз-
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пуснати по домовете имъ. Флаговете за записване
на башибузукъ еж снети отъ всЪкжде.
Снощи трима жандарми доведоха свещеника
на село Авренъ, когото турците обвиняватъ въ
комитаджилъкъ, тъй като отецъ Евстатий наставлявалъ единъ български юноша да бжде предпазливъ въ обръщенията си съ своите господари тур
ци, на които билъ слуга. Свещеника настаниха въ
онова отделение на мастния затворъ, гдето се
държатъ убийци и углавни престжпници, като на
доказанъ вече бунтовникъ и политически престжпникъ. О. Евстатий ми е известенъ като добра личность. Той едва трета година откакто е ржкоположенъ за свещеникъ отъ Преславския Архиепископъ, достатъчно е начетенъ и съ добро поведение
младъ свещеникъ. За по-нататъшната му участь
азъ непременно ще донеса своевременно".
ПО ПРОЕКТА

ЗА
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Пристигането въ Варна на доброволци и еги
петска войска. Отправянето на сжщата въ Видинъ.
Съ писмо № 31 отъ 20 юлий 1876 г. се съ
общава, че въ ежбота, 17 того, два държавни ко
раби %,Ашаръ" и „Доненкъ" привезоха въ Вар
на, за да бждатъ отправени на границата на Сръб
ското княжество, още три хиляди доброволци изъ
Бейкоския лагеръ въ Цариградъ, които безъ ба
вене, въ сжщия день беха отправени по желез
ницата презъ Русе къмъ местоназначението имъ.
Снощи пристигнаха въ Варна други два по
добни параходи и привезоха две хиляди и петстотинъ души египетска войска. Тя се установи за
нощуване въ една отъ мастните казарми и сутриньта се отправи по железницата за Русе. По
липса на локомотивъ единъ отъ трите полка ара
би остана въ Варна до утре зарань."

ГИГАНТСКИЯ КАНАЛЪ ПРЕЗЪ ФРАНЦИЯ.

(Едно немско мнение—изъ в. Берлинеръ Тагеблатъ оть 6. юлий 1933 г.)

Най-висшата техническа корпорация въ Фран
ция „Сосиете техникъ", е решила наскоро, да се
препоржча започването на големия каналъ, който
ще свързва Атлантическия океанъ съ Средиземно
мора. Разходите по постройката му ще възлйзатъ
на 15 милиарда франка (около 80 милиарда лева).
По технически замисълъ той ще надминава Суезкия
и Панамския канали. Ще започва близо до Бордо,
отъ бртзга на Атлантическия океанъ и ще свършва
при Нарбонъ на Средиземно море. •

Стопанското значение на този каналъ е сжщо
грамадно. 11реди всичко той ще обезцени силно
Гибралтарския проливъ, който служи като кон
тролна станция на морските съобщения между
Средиземно море и Атлантическия океанъ. Той
сжщо ще накърни до голема степень значението
на португалските и испанските пристанища. При
едни разумни такси, които ще се плащатъ за преми
наването му, ще трвбва да се разчита сжщо на
увеличение на морските съобщения между Европа
и Индия. Едновременно съ това той ще бжде отъ
големо икономическо значение за французскитЬ каменовжгленни мини, тъй като отъ гледна точка на
съобщителната техника те се поставягъ въ осо
бено благоприятно положение спремо другите
страни производителки на вжглища.

Освенъ икономическо, този каналъ ще има и
грамадно политическо значение. Постройката му би
поставила Франция, държавата съ най-голема армия,
въ едно много изгодно положение по отношение на
Средиземно море. Въпреки че Англия притежава
флотъ оть 813,000 тона и е найголемата морска
сила въ Европа, а Франция около 454,000 тона,
не требва да се забравя, че Англия ще требва да
държи своите военни кораби пръснати по целото
земно кълбо за защита на обширните си интереси,
което за Франция не е необходимо въ такъвъ мащаоъ; тъй че последнята получава прак гически една
особенно благоприятна позиция спремо Англия и
Италия.
Този каналъ създава следователно едно съв
сем ъ ново положение по отношение на военните
флоти въ Европа. Ето защо италиянците не поглеждатъ съ добро око на този неприятенъ за техъ
проектъ.
Игалия, която разполага съ единъ воененъ
флотъ
отъ 335,000 тона, ще требва да държи смет
По този начинъ морскиятгь пжть между Брестъ,
на Атлантическия океанъ, и морската база Тулонъ ка не само за Франция, но и за Югославия. Тя
ще бжде скжеень съ 1800 клм. Това означава фак обаче, все още напразно се стреми за военноморски
тически свързване на француския воененъ флогь паритетъ съ Франция. Постройката на въпросния
на Средиземно море съ тоя на Атлантическия каналъ ще я постави въ още по-неблагсприятно
положение. Наистина Италия притежава значително
океанъ.
по-модеренъ флотъ отъ този на Франция, която още
Времето за преминаването презъ него се из
има на служба много стари морски единици, но
числява споредъ кораба между 40 и 50 часа, което съотношението би могло да се промени неблаго
при евентуаленъ въоржженъ конфликтъ съ некоя приятно за нея по чисто финансови съображения.
държава е достатъчно да се концентиратъ военни.
Този проектъ, чийто оежществяване ще донесе
морски единици въ заплашената зона.
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като поспедствие много политически и икономически
промени въ Европа, въ очертава всеки случай ясно
ИСТИНСКИТЕ линии на француската политика, която
не се възпира предъ нищо да осигури пжтя на
транспорта на СВОИГБ колониялни ВОЙСКИ между
Северна Африка и сръдиземноморскитъ си приста
нища. Нейното стратегическо положение въ Среди
земно море се още засилва.
Новиятъ каналъ, чийто финансиране ще стане
чрезъ емисия на облигации отъ „Компани насио-

налъ дю каналъ де дьо меръ", ще бжде дълъгъ
около 450 клм. Дълбочината му ще бжде 12 м.,
широчината въ основата 60 м., а тая на повърхностьта
100 м. Тази широчина ще бжде достатъчна да позво
ли да пжтуватъ наедно единъ до другъ или въ срещ
ни направления два военни кораба отъ величина на
„Дункеръ" (най-голъмиятъ и най-модерепъ француски воененъ корабъ, който по настоящемъ се на
мира още въ постройка.
Съобщава Ннтоновъ.
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Посещението на Н. В. Ромжнския Кралъ Каролъ на русенското пристанище—30. X. т. т
Ромжнската кралска яхта „Стефанъ Челъ Маре" пристанала Салюгь отъ българския страженъ корабъ .Черноморецъ"
на българския понтонъ въ Русе. .
С. Ч.

ЦЯРСКЯТЯ СРЕЩЯ НЯ ДУНЯВЯ
Тя стана на бреговете на Дунава и надъ не
говите води на 30. октомврий т. г.
Владътелитъ на България и Ромжния за втори
пжть се срещнаха на Дунава. Точно преди 31 години,
на 30. октомврий 1902 година, въ Русе се срещнаха
покойниятъ Краль Каролъ I и Н. В. Царь Фердинандъ I.
Сегашната среща на ТБХНИ Величества Царь
Борисъ III и Краль Каролъ II безспорно е отъ го
лямо политическо значение, защото тя дава изгледи
за възможность да се поправятъ неправдите отъ
последните войни и да се възстановятъ по-раншНИГБ приятелски връзки между двата народа, ръзко
разграничени единъ отъ другъ отъ водитъ на сжщата р^ка, кждето стана срещата — Дунава.
Още на 29. октомврий вечерьта русенското и
гюргевското пристанища бЪха украсени и декори
рани съ български и ромжнски . национални зна
мена. Въ тъхъ бъха съсредоточени българскитв и
ромжнскитв кораби, на които предстоеше да вземать участие въ тържеството. И въ дветЬ приста
нища имаше съответнитв арки. Въ русенското при
станище арката бъше декорирана съ българския и
ромжнския гербъ и надписа: „Да живъе Н. В. Краль
Каролъ II." Въ пристанището на Гюргево (Рамаданъ)
арката имаше надписъ: »Да жив-ве Н. В. Царь Борисъ
III." И дветв гари б-Ьха разкошно декорирани, а
пжтьтъ между гаритъ и понтонитв, както и самитв
понтони, бъха покрити съ килими и пжтеки. Още
на 24. октомврий вечерьта дветв срещуположни
дунавски пристанища имаха напълно праздниченъ
видъ.
На 30. октомврий т. г , рано сутриньта, районътъ
на русенското пристанище беше ограденъ съ шпалиръ отъ моряцитв отъ Дунавската полицейска
служба и стражари. Къмъ това време пристигна и
почетната рота отъ 5. пехотна дружина, а корабитв
отъ Дунавската полицейска служба „Черноморецъ"

и „Бъломорецъ" застанаха на вързала на опред-Ьленитъ имъ м^ста въ пристанището. Точно въ 8
часа се състоя церемонията за вдигане корабнитъ
знамена, въ която церемония взе участие музиката
и почетната рота.
•
Въ 9 часа и 20 минути царскиятъ влакъ влъзе
въ гара-пристанище. Негово Величество Царь Бо
рисъ III слъзе отъ него, облъченъ въ униформата
на генералъ отъ пехотата, придруженъ отъ г-нъ министъръ-председателя Мушановъ, царския съветникъ
Груевъ и полковниците Пановъ и Лукашъ. Народътъ възторжено акламира любимия си царь и го
обсипа съ цвътя. Негово Величество прегледа и
поздрави почетната рота, а следъ това той бъ приветствуванъ отъ кмета на града, г-нъ инженеръ
Павловъ.
Къмъ 9 часа и 35 минути Негово Величество,
придруженъ отъ министъръ-председателя Мушановъ,
пълномощния министьръ въ Букурещъ г-нъ Робевъ
и свитата си, се запжти къмъ кораба „Черномо
рецъ". На кея Негово Величество беше посрещнатъ отъ н-ка на Флота капитанъ I р. Вариклечковъ,
а на понтона, кждето б-вше привързанъ корабътъ
„Черноморецъ" — отъ началника на Дунавската
полицейска служба капитанъ II. рангь Сава Н. Ивановъ. Точно въ 9 часа и 40 минути Н. В. Царьтъ
стжпи на кораба „Черноморецъ", кждето прие ра
порта на командиря на стражнитБ кораби лейтенанть Зашевъ. Съ стжпването на Н. В. на кораба
„Черноморецъ" тамъ се издигна неговиять щандарть
и се даде салютъ отъ 21 изстрела отъ стоящия на
вързала на следующия понтонъ корабъ „Бъломо
рецъ". Корабътъ „Черноморецъ" се отдъли отъ
понтона и се насочи къмъ Гюргево (Рамаданъ) при
непрекжснатитъ акламации на народа.
Въ това време въ пристанището на Гюргево,
на единъ отъ понтонитв, бъше привързана крал-
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— Добре дошли — на ромжнска земя. Да живъе
Н. В. Царь 1 Борисъ III! Да живъе Н. В. Кралъ
Каролъ 11!"
Кметътъ поднесе на Негово Величество хлъбъ
и соль и единъ букетъ. Хилядното множество на
прави овации на Техни Величества. Всръдъ непрекжснато „ура" и „Шуми Марица" двамата владе
тели, придружени отъ свитите си, влъхоха въ ях
тата „Стефанъ Челъ Маре".
Кралската яхта „Стефанъ Челъ Маре",съ из
дигнати ромжнски и български щандарти единъ до
другъ, се отдели отъ пон_
тона при възторжените
~ "- -~
*,
акламации на ромжнитъ
;
и се насочи къмъ Русе.
ЩИТБ го, наближи крал
•'
Предъ яхтата се движеше
;
ската яхта, ромжнскиятъ
единъ ромжнски ведетъ,
мониторъ „Ласкаръ Катар
а задъ яхтата следваха
жиу" поздрави Н. В. Царь
1
ромжнскиятъ
мониторъ
Борисъ 111 съ салютъ отъ
*
„Ласкаръ Катаржиу", бъл21 изстрела. Веднага следъ
I
гарскиятъ страженъ котова „Черчоморецъ" поз
*
рабъ „Черноморецъ" и
драви ромжнския кралски
5
задъ него — още . единъ
щандартъ съ салютъ сжI
ромжнски ведетъ. Наблищо отъ 21 изстрела. „Чер
I
'.
жавайки къмъ Русе, кжноморецът се прилепи до
I
'
дето дунавскитъ брътове
стената на кралската яхта
и стоящите тамъ кораби
„Стефанъ Челъ Маре", кжй шлепове бъха почернъ*
дето Н. В. Кралъ Каролъ
ли отъ народъ, кралскиII очакваше Н. В. Царь
ятъ щандартъ б е поздраБорисъ III, който стжпи
венъ съ салютъ отъ 21
на кралската яхта.кждето
изстрела, дадени отъ стоя
му отдадоха установенитъ
щия на пристанището въ
царски почести. Негово
Русе български страженъ
№
Величество Кралъ Каролъ
корабъ „Бъломорецъ".
II го посрещна пръвъ.
Кралската яхта се
V*
#3,'
Двамата владетели се
5 •-*. <
прилепи къмъ българския
прегърнаха. Следъ това
понтонъ въ русенското
» <*.хУ* < • * * / - „ < . ' ? , 4 ,
Тъхни Величества слъпристанище. На бръга му
зоха на гюргевското при
зиката свиреше ромжнския
станище. Негово Величес
химнъ, а народътъ притво Царь Борисъ III на
1
ветствуваше 1ъхни Вели
прави прегледъ и поздра
чества съ непрекжснато
ви почетната рота отъ 5.
гръмогласно „ура"! КорабГюргевски полкъ и му
ниттз свирки на търгов
бъха представени официските параходи и влъкачи
алнитъ лица. Музиката свисвираха продължително.
ръше „Шуми марица".
Къмъ 10 часа и 20
******
Кметътъ на Гюргево, г-нъ
минути слъзоха отъ ях
Д-ръ Боричъ, приветству- Ромжнската кралска яхта .Стефанъ Чалъ Маре" въ момента тата Н. В. Каролъ II,
ва Н. В. Царя съ следняна приставането й на българския понтонъ въ Русе.
облъченъ въ униформа
та речь:
та на адмиралъ отъ ро
мжнския флотъ, Н. В. Царь Борисъ III, ромън„Ваше Величество, градътъ Гюргево, миналото
скиятъ министъръ-председатель г-нъ Вайда Воена който е тъсно свързано съ историята на бъл водъ, министрътъ на ВЪНШНИТЕ работи г-нъ
гарската земя още отъ времето, когато двата на Титулеску, министъръ-председательтъ г-нъ Мушарода се бориха за своята независимость, има честьта новъ, ПЪЛНОМОЩНИТЕ министри на дветъ страни и
днесъ да види циментирането на добрит-в съседски свитите на Т. В. и останалитв придружаващи ги
отношения, чрезъ срещата въ този градъ на Ваше лица. Съ стжпването на Техни Величества на бъл
Величество съ августейшия нашъ владътель.
гарска земя корабъ „Черноморецъ" даде салютъ
Значението на това посещение, което ще има отъ 21 изстрела. Предъ арката двамата владътели
добри последствия, открива нова ера въ развитието бъха посрещнати отъ кмета на града, окржжния
на двата народа.
управитель, началника на гарнизона г-нъ генералъ
^ т ъ името на града Гюргево изказвамъ«по слу Пеневъ и другит-Ь официални цивилни и военни
чай това гол-Ьмо събитие сърдечното приветствие лица. Н. В. ромжнскиятъ краль бъше приветствуванъ отъ кмета на градъ Русе, г-нъ инженеръ Пав*) Кралската яхта „Стефанъ Челмаре", бившиятъ ав
стрийски луксозенъ дунавски параходъ „Ориентъ" (по- ловъ, съ следната речь:
строенъвъ 1870 г.), има водоизмъстване 520 тона. Подробни
„Ваше Величество, азъ сьмъ твърде щастливъ
данни за ромжнския воененъ флоть вижъ въ нашето спи да Ви поздравя и да Ви пожелая. „Добре дошелъ"
сание „Морски Сговоръ", год. X. брой 4, стр. 24 и 25.
отъ името на гражданитЬ на Русе.

ската яхта*) „Стефанъ ЧелъМаре" съ издигнатъ крал
ски щандартъ, а близко до кея бъха на котва праз
нично украсени мониторътъ „Ласкаръ Катаржиу"
(постройка 1907 година, 680 тона водоизмъстване,
скорость около 20 километра въ тиха вода, обслуга
100 души и въоржженъ съ 3—120 м. м., 1—76 м.м.
2—47 м.м. орждия) и два ведета отъ типа „Локотенентъ Калинеско Димитри" (постройка 1905 г.,
водоизмъстване 50 тона, скорость около 30 кило
метра въ тиха вода, обслуга 20 души и въоржжение:
едно 47 м.м. орждие и една картечница.)
Когато нашиятъ стра
женъ корабъ. „Черноморецъ", носящъ Негово Ве
личество и придружава
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Посещението на Ваше Величество тукъ ще фанъ Челъ Маре", задъ нея на 250 метра ромжнски
бжде единъ паметенъ день, както е било и посе ятъ мониторъ „Ласкаръ Катаржиу", задъ последния,
щението, което покойниятъ Краль Каролъ е на- ' на 250 метра, и въ отстжпъ въ лЪво и дъсно, два
та български стражни кораба „Черноморецъ" и
правилъ въ нашия градъ преди 31 години.
„Б-вломорецъ" и най-отзадъ по килватерната струя
на монитора „Ласкьръ Катаржиу", на 250 метра
задъ линията на българските кораби — ромжн
скиятъ ведетъ „Локотенентъ Калинеско Димитри". Ви
сочайшата ескадра се движеше съ около 14 кило
метра скорость срещу течението на Дунава. По пжтя двамата владетели се беха отделили въ крал
ския салонъ на яхтата, кждето имаха възможность
да разговарятъ продължително. Въ сжщото време
бвха събрани на политически разговоръ министри
т е на двете държави Вь 13 часа беше сервиранъ
обедъ. Разговорите продължиха. По целия пжть
Височайшата ескадра б е ш е акламирана отъ жите
лите на двата брега и пжтницитеотъ срещнатите
кораби. При минаването на ескадрата покрай бъл
гарските и ромжнските постове по брега на реката
войниците беха строени и отдаваха установената
почесть. Така Височайшата ескадра продължи да
Ромжнскиятъ дунавски мониторъ „Ласкаръ Катаржиу".
се движи срещу течението на Дунава до островъ
Вц-Ьсно задъ него се вижда кърмовата часть на
Вардимъ (малко по на изтокъ отъ Свищовъ).
ром. кралска яхта.
Къмъ 15 часа, по сигналъ отъ кралската яхта,
ескадрата
направи последсвателенъ завой и се на
Азъ не се сьмнявамъ, че идването на Ваше
сочи
обратно
по течението на реката за къмъ Русе.
Величество на българска земя ще помогне за за
силването на приятелските отношения между двата Къмъ 17 часа тя се приближи къмъ Русе и кора
народа, което ние — населяващите двата бръта — бите застанаха последователно на местата си, откждето беха тръгнали. Щомъ кралската яхта при*
желаемъ толкова горещо.
Моля, благоволете да приемете традиционния стана на българския пзнтонъ, нашата военна му
зика изсвири ромжнския химнъ. На пристанището
хлЪбъ и соль."
Негово Величество Краль Каролъ II прие под беше пакъ почетната рота, шпалирътъ отъ моряци
несената му таблична, предаде я на хофмаршала и стражари, официалните лица и мнсхиляденъ на
родъ. Следъ подаването на мостчето на понтона,
Иласеевичъ и отговори сь следните думи:
„Господине Кмете, благодаря Ви за чувствата, Негово Вгличеств;) Царь Борисъ Ш слезе отъ крал
които ми засвидетелствувате. Много се радвамъ, че- ската яхта, сбогувайки се любезно съ Н. В. Кралъ
моето идване тукъ сьвпапа съ 31 годишнината, и Каролъ и министрите му. Н. В. Кралъ Каролъ II.
то на сжщия дань, оть идването на Моя августейши зае место на палубата на яхтата, а Негово Вели
чество Царь Ворисъ III застана на челно место на
децо на българска земя!"
поздрави съ отива
Негово Величество Кралъ Каролъ И, придру- бъпгарския понгочъ, разменяйки
женъ отъ Негово Величество Царь Борисъ III, на щите си. гости. Щандартътъ на Негово Величество
прави преглецъ и поздрави почетната рота. Послед- бЬше спуснатъ отъ стожера на кралската яхта, за
нята мина церемониаленъ маршъ предъ двамата вла да се издигне наново на българския страженъ кодетели, застанали на специално построена естрада.
Веднага следъ това въ специално приготвения и де
корира нъ за случая салонъ на гарата се състоя
приемъ на официалните лица и поканените видни
граждани. Последните беха представени на Н. В.
Краля. ^Негово Величество Царь Борисъ Ш поведе
Височайшия си гостъ предъ събралия се на пло
щада предъ гарата многохиляденъ народъ, акламиращъ продължително и бурно двамата владъте-ли, които бвха видимо доволни отъ този сърдеченъ приемъ.
Точно въ 10 часа и 45 минути Техни Вели
чества, придружени отъ министрите и свитит^ си,
се качиха на кралската яхта „Стефанъ Челъ Маре",
която веднага се отдели отъ понтона и се насочи
срещу течението на Дунава. Двамата владетели ос. танаха дълго време на палубата на яхтата, за да
наблюдаватъ многохилядното множество, което про
дължаваше дз ги акламира. Българските стражни Българскиятъ страженъ корабъ „Черноморецъ", учаетву
кораби „Черноморецъ" и „БЪломорецъ" отдадоха
валъ въ Височайшата ескадра на 30. октомврии.
вързалата си и потеглиха наредъ съ романските
военни кораби задъ яхтата. Пжтувайки все срещу рабъ „Черноморецъ". Спущането на щандарта МУ
течението, скоро се оформи следниятъ походенъ отъ кралската яхта беше придружено съ салютъ
строй: водачъ — единъ ромжнски ведетъ, следъ не отъ 21 топовни гърмежи, дадени отъ ромжнски
го на разстояние 300 метра кралската яхта „Сте- мониторъ „Ласкаръ Катаржиу". Кралската яхта се
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отдЪли въ 17 часа и 10 минути отъ българския
понтонъ и придружена отъ ромжнскитЪ военни ко
раби замина за Гюргево. Въ това време корабъ
„Беломорецъ" даде новъ салюгъ отъ 21 топовни
гърмежи.
Спедъ заминаването на ромжнските кораби
Негово Величество Царь Борисъ Ш, видимо доволенъ
отъ срещата, остана на площада предь гарата и
ср-вдъ народа, за да дочака влака, който требваше
да го отведе въ София. Тукъ той разговаря съ нЪкои отъ официалните лица и изказа чрезъ кмета
на г >зда блзгодарностьта си за блвскавия приемъ,
указанъ Нему и на Н. В. Ромжнския Кралъ.
Височайшиятъ влакъ потегли за София въ
17 часа и 20 минути при звуковете на „Шуми
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Марица" и възторженото гръмогласно „ура" на
войската и народа. Съ тръгването на Височайшия
влакъ се спусна щандаргьтъ на Негово Величество
отъ стожера на корабъ „Черноморецъ". Последниятъ
даде салютъ отъ 21 изстрела.
Височайшиятъ влакъ се скри отъ погледите
на МНОГОХИЛЯДНИТЕ изпращачи, всичко постепенно
затихна и площадъгъ започна да се опразва отъ насъбралия се народъ.
Височайшата среща на Дунава се привърши
окончателно—безспорно съ добъръ резултатъ—при
залезването на слънцето, когато нашите стражеви
кораби „Черноморецъ" и „Бъломорецъ" слушаха
съ подобающата церемония кърмовит!; си знамена.
Русе 30. X. 1933 г.

ФредерикъМярриейтъ*).

ОФИЦЕРСКИЯ КННДИДНТЪ БРИЙЗИ.
I.

Моятъ баща бе севернякъ и хирургъ. Овдовълъ, той се бе оттеглилъ преди доста години
отъ служба въ военния флотъ и се радваше вече
на известность въ родното си село, благодарение
на дългата си практика. Когато бехъ вече на седемъ години, той започна да ме задължава да
нося на клиентите му лекарства. Бидейки въ до
бро настроение, азъ се забавлявахъ по пжтя къмъ
клиентит-тз, като размЪсвахъ течностите отъ раз
ните, стъкла. Въпреки че нъмахъ причини да се
съмнявамъ въ добрите резултати отъ тая ми фармакопическа практика, все пакъ, когато последва
смъртьта на едно слабогърдно кюре поради уве
личеното храчене, причинено отъ силна доза ле
карство, моятъ баща намери за необходимо да ме
освободи отъ тия занимания и да ме прати въ
училище.
Гржббинсъ, учительтъ, беше истински тиранъ,
и азъ, буенъ и нетърпеливъ по природа, скоро
възстанахъ противъ неговите своеволия. Не се
мина много време, и азъ започнахъ да кроя пла
нове за отмъщение. Въ. тия мои приготовления
бехъ подпомогнатъ отъ Томъ Сняфлъ, мой училищенъ другарь.
Единъ день Томъ пошепна на ухото ми:
„Предлагамъ да му устроимъ една игра. Сдобихъ сесъбарутъ!"
„Не, отговорихъ азъ, това ще предизвика голъмъ шумъ".
Томъ мълча Н-БКОЛКО минути, после каза:
„Пилсъ, Вий си спомняте какъ приспахте кю
рето! Не бихте ли могли да дадете и на Гржбинсъ
нещо подобно — за да се разболее?
Хрумна ми веднага една мисъль. Отидохъ въ
селската аптека. Яптекарьтъ ме познаваше:
често
ма
т ъ е ро-

купувахъ оттамъ за Гржббинсъ сърна киселина,
съ която той имаше навикъ да чисти дрехите си.
Смело попитахъ аптекаря, дали може да ми
продаде една унция ') хлороформъ. Младиятъ аптекарь кимна удобрително и ми подаде шишен
цето съ исканата течность.
Гржббинсъ имаше обичай да покрива главата
си съ носна кърпичка, да седа така на стола си
и тамъ да дреме продължително време, да из
карва по единъ хубавъ малъкъ сънь презъ по
чивките.
Лзъ изчакахъ такъвъ случай, умило смъкнахъ
отъ главата му носната кърпичка и бързо сложихъ моята собствена кърпичка, напоена отъ порано съ хлороформа. За нъколко минути само той
изпадна въ безчувствие. Тогапа Томъ и озъ бър
зо изрйзахме косата, брадато и веждите, пома
захме лицето му съ смъсь отъ сърна киселина и
прахъ отъ изгорила гжба и избъгахме.
Скандалътъ на другия день бт, нечуванъ.
Моятъ баща ме извини съ предлога, че учительтъ
е билъ пиянъ.
Но отъ друга страна той намъри за най-под
ходящо да ме прати на служба въ флота на Не
гово Величество и то още на следния день.
II

Едно официално писмо, съ печата на адмиралтейството, ме ув%доми, че съмъ назначеиъ да
постжпя, безъ всъко бавене, на служба въ кора
ба „Билчъръ", подъ командата на капитанъ Боултропъ, въ Портсмутъ. За два дни пристигнахъ на
местоназначението и се. представихъ на единъ високъ, съ строго, възгрубо лице човъкъ, който
бавно крачеше около навътрената стена на кораба.
Когато свалихъ шапка, той ме измтзри сурово съ
погледъ и каза:
„Та така значи! Още единъ младикъ — сукал•
*) Фредерикъ Мярриешъ, английски Р ° ™ = '
Денъ въ 1792 год. въ Лондонъ и умръл* въ 1848 год въ никъ! Службата става дяволска работа! Не ни ос
тава нищо друго, освенъ да доведемъ бебета и
НорфолКЪ.
•
„.,-. я н .
Прекарал* цълия си животъ като офицерь от* ан
баби на кораба и да устроимъ за тъхъ бой *на
глийския военен* флотъ, той е плувалъ по всички морета петли. Корабникъ, извикай мистеръ Чика!"
частв ва
и океани, видълъ много земи и У
У ™ ^ " а ™
Мистеръ Чикъ, вториятъ капитанъ, се яви и
боеве. Когато напуснал* службата, отдал*,се на писател
ство и възпроизвел* морския животъ и морскит* приклю
отдаде честь.
_
чения въ многобройните си романи, повести
и разкази
„Въведете
мистеръ
Бриизи
при младите госН
У
отъ които най-известни и любими на " / ™ " ™ " " . Ж
пода!"—
Стой!
Кжде
е
мистеръ
Суизлъ?"
еж: .Морски офииеръ" (1829 г.)(„Нютонъ Форстеръ 1 » » ^
„Пиратътъ" (1837), „Корабътъ-призракъ (1839), „^ичм
„На предния стожеръ, сжръ!"

Изн" (1899), .Нмерикански Дневник* V«»{;
„ нищ0.
Досега на български отъ него не е ПР=В=«=
Бел. на преводача.

>) Около 30 грама (бел. прев.).
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„Кжде е мистеръ Лянки?"
„На предния стожеръ, сжръ!"
„М-ръ Бригсъ?"
„Също на предния стожеръ!"
„А другитъ джентлемени" —промърмори раздразненъ капитанътъ?
„Всички еж на предния стожеръ, сжръ!
„А, каза капитанъ Боултропъ, като се усмих
на грозно. При това положение, мистеръ Брийзи,
за Васъ е по-добре с ъ щ о да сте на предния сто
жеръ!".
III
На предния стожеръ азъ се запознахъ съ
двама младежи на възрасть като менъ, единиятъ
отъ които ме предупреди, че на тоя стожеръ е
прослужилъ триста тридесеть и два дни отъ ця
лата година.
„При лошо време, когато дърво и камъкъ се
пука, знаете ли — ний никога не слизаме долу"
прибави другъ младъ господинъ на деветь години,
припасалъ мечъ, дълъгъ колкото самия него, и
който ми бъ представенъ като мистеръ Бригсъ.
„Впрочемъ, Пилсъ, продължи той, защо пропустнахте да поздравите капитана по моряшки?"
„Азъ си свалихъ шапката", отвърнахъ азъ,
увъренъ, че съмъ невиненъ.
„Да, но това не е достатъчно, знаете. То би
било твърде добре при други обстоятелства. Моряшкиятъ поздравъ има голямо значение, когато
за пръвъ пжть се качвате на корабъ, новако!"
Започнахъ да се тревожа и го помолихъ да
ми обясни, въ що се състои тоя поздравъ.
„Вижте » С Л С Д Ъ К З Т О С В З Л И Т 6 Ш З П К 6 Т З СИ» Д Л Ъ *
женъ сте леко да допрете съ показалеца си жи
летката му, като запитате: „Какъ е човката му?",
разбрахте ли.
„Какъ е човката му?" повторихъ азъ недоумъващъ.
„Точно така. Той сигурно ще поиска да се
Снеме нъкоя лодка и тогава Вий ще повторите
поздрава, изговаряйки „Какъ е неговата кралска
човка", питайки учтиво за жена му и семейството
му и моляйки да бждете представенъ на дъще
рята на корабника!
„Дъщерята на корабника?"
„Сжщата — знаете, тя много се грижи за насъ
младицигЪ! Само не забравяйте всичко това, което
Ви казахъ, Пилей!"
Когато ни повикаха долу на пода, азъ мислъхъ какъ да използувамъ случая, за да изпълня
дадената ми инструкция. Когато това ми се удаде,
приближихъ до капитанъ Боултропъ, повторихъ
поздрава и най-добросъвъстно не пропустнахъ ни
то една подробность.
Той се спръ за мигъ, очуденъ и безмълвенъ.
Следъ нъколко минути, отвори уста:
„Корабникътъ ли?
„Яко обичате, господарка, попитахъ азъ съ
треперящъ гласъ, бихъ желалъ да бжда предста
венъ на дъщерята на корабника".
„О много добре, господине, извика капитанъ
Боултропъ триейки ржце, подскачайки по пода
яростенъ и разгнъвенъ: „О Вий . . . . О, хо, дъще
рята на корабника! Това е вече твърде много,
вънъ отъ мърката! Азъ ще Ви д а м ъ . . . . "
И докато добре се опомня, где съмъ, бъхъ
уловенъ, преобърнатъ като топка, свихъ се около
него и се преплетохъ въ краката му.
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IV
Когато седъхме наедно въ лазарета, чистей
ки сухарите отъ малкитъ червейчета, Бригсъ ме
утъши за последния ми неуспъхъ, прибавяйки, че
„моряшкиять поздравъ" требва да се счита пове
че като нъщо изключително, отколкото като неизбъженъ обичай. Азъ забравихъ просташката
шега, на която бъха ме подложили, и скоро се
сприятелихме както требва. Не мина много време
и Суизлъ се обърна къмъ менъ:
„Тъкмо обежждахме плана, какъ да отпънемъ едно буре съ бордоско вино, което Нирсъ,
проклетникътъ, пази подъ голъмия си сандъкъ.
Тоя старъ търбухъ лежи вече половинъ день пиянъ тамъ и това положение требва да се използува".
„Да се промъкнемъ презъ парадната зала
и да пробиемъ пода, следъ това ще го уловимъ!"
каза Лянки. '
Предложението биде прието съ възторгъ.
Чипсъ, помощникъ-дърводълецътъ, веднага намъри отъ нъкжде единъ дълъгъ свределъ и единъ
шишъ, а Суизлъ следъ старателно разузнаване на
гредитъ надъ чакалнята, започна операциите. Свределътъ най-после потъна въ пода. Очаквахме съ
трепетъ увънчаването на делото. Изведнажъ надъ
насъ се появи обезпокоителна светлина. Суизлъ
бързо завъртя свредела и така тревожно, че се
поръза здравата.
.
„Дръпни го още веднажъ нагоре", извика
Лянки.
•
,
Дебелиятъ шишъ бъ туренъ въ действие и
пъхнатъ цълия въ дупката. Точно въ тоя мигъ се
чу пронизителнъ викъ отъ стаичката на домакина.
Свътлината се разпръсна и ний бързо се прибрах
ме въ лазарета, съ туптящи сърдца.
Остро пъшкане се чу, когато часовоятъ при
ближи ухо до вратата. Но той тръбваше веднага
да докладва на приближаващия се офицеръ, че
всичко е въ порядъкъ, тръгна следъ, него и ний
останахме цълата нощь въ пълна неизвестность.
Едва на следната утрина узнахме, че Нирсъ
е на лечение при корабния лъкарь, съ дълбока
рана въ левия хълбокъ, причинена отъ дългия
свределъ, който не можа да вкуси нито капка отъ
червеното вино.
„Е, Пилсъ, сега вече ще имате случай да помиришите барутъ" каза Бригсъ, когато влезе въ
лазарета и препаса около кръста си поясъ съ
огроменъ ножъ. Току що наблюдателите забеля
заха френски корабъ".
Всички излъзохме на горния подъ. Капитанъ
Боултропъ се засмъ, когато му отдадохме честь.
Той мразеше домакина: „Елате, млади джентле
мени! Ако пакъ поискате да правите пробивъ за
френско вино, ето, тамъ недалече, има такова ви
но и то отъ първо качество. Запомнете това добре",
каза той, обръщайки се къмъ заведващия стожера
подофицеръ, който сжщо не можеше да сдържи
усмивката си.
Корабътъ.бЪ веднага приготвенъ за действие.
Обслугата, въ ревностьта си, излЪ кафето си на
пода и вместо него напълни канчетата съ барутъ
и куршуми.
Едва това направено, и френецътъ се появи
Ц-БЛЪ предъ насъ и ни изпрати едно ядро като
първъ поздравъ.
Снарядътъ се плъзна по водата и потъна.
Следъ него пристигна втори, който попадна на ок-
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раба, уби подофицера и откжсна двата крака, на
Лянки.
„Кажете на домакина, че нашата сметка е
вече уредена," промълви той издъхвайки.
Борбата продължи цели два часа. Спомнямъ
си и сега още, какъ б% убитъ френскиятъ адмиралъ, когато нахлухме въ неприятелския корабъ.
Когато димътъ отъ изстрелите се разпръсна
и азъ се огледахъ наоколо си, съзрт^хъ веднага
Бригсъ, който съвсемъ сериозенъ, б-Ь занятъ
съ следното:
Б ъ привързалъ френския капитанъ о единъ
стожеръ съ пояса си и бъ се заелъ, безгриженъ
като вс^ки младежь, да тегли пешовете и ржкаВИГБ отъ дрехата на капитана, като на марионетка.
Когато френецътъ дигна ржце и крака и падна,
при силния ударъ на Бригсъ, не можахъ да не се
присъединя къмъ общата радость отъ рядкото
зрелище.
„Вий, млади дяволи, какво правите тука," из
ръмжа единъ дебелъ, грубъ гласъ отзаде ми. Погледнахъ нагоре и забелЪзахъ капитанъ Боултропъ;
той се стараеше да. придаде строгъ изразъ на ли
цето си, но усмивката, едва скрита между устни
т е , издаваше явно неговото удоволствие и весело
настроение отъ сцената. „Вървете при предния
стожеръ и се качете горе", повтори той строго
заповЪдъта си къмъ Бригсъ.
„Слушамъ, отговори момчето, готово хладно
кръвно да се покачи по вжжето. „Здравей, Джо
ни Крапоудъ!" добави той, доближенъ до ухото
ми, „бЪхъ се приготвиЛъ за подвигъ, а то рабо
тата отиде по дяволите".
Азъ мислЪхъ сжщото.

VI
Получихме нареждане да отплуваме за За
падна Индия. Въпреки че държането на капи
танъ Боултропъ къмъ менъ б е мълчаливо строго,
винаги съ едно и сжщо изражение на лицето, азъ
разбрахъ, че моето име се споменава въ неговите
рапорти съ благоприятна оценка.
Читателю, били ли сте никога въ Ямайка?
Яко сте били, непременно ще си спомните негриТЯНКИГБ, портокалите, пристанището Портъ Роялъ
Томъ и най-после проклетата жълта треска. Следъ
две седмици отъ нашето пристигане тамъ, тр-Ьската ме улови здраво. Къмъ края на месеца буйствувахъ неудържимо подъ напора на високата
температура. Презъ време на бушуването на болестьта, сънувахъ страненъ сънь: едно страшно
лице се 6Ъ надвесило надъ менъ, до възглавни
цата ми, една' твърда ржка б е докоснала косата
ми и единъ, въпреки всичко, приятенъ гласъ, бЬ
казалъ:
„Бедното момче! Наистина го съжелявамъ!
То прекарва сега грозната треска".
Това лице • изглеждаше отново да има стро
гите черти на капитаьъ Боултропъ.
Когато оздравЪхъ, вржчиха ми единъ пликъ
съ черни краища. Вжтре 6Ъ известието за смъртьта на баща ми и едно скрито писмо, което той
наредилъ да ми бжде предадено следъ неговата
смърть Азъ го отворихъ. РжцетЪми трепереха.
Прочетохъ следното:
„Мило мое момче, съжелявамъ, че съмъ длъзкенъ да Ви уведомя, какво по всека вЪроятность
Вий не сте мой синъ. Вашата майка, принуденъ
съмъ да т о кажа, 6Ъ една крайно несимпатична
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личность. Кой 6% баща Ви, съ положителность не
мога да твърдя, но може би е почтенниятъ Хенри
Боултропъ, капитанъ отъ кралския флотъ. Тона
см4я да Ви съобща. Известни обстоятелства ме
заставиха, въпреки моето намерение, да направя
това разкритие".
„Вашиятъ страдащъ родител!.".
И така капитанъ Боултропъ билъ моятъ баща!
Небеса! Що за сънь е това! Спомнихъ си него
вото строго държане, неговите проницателни очи,
неговото едва скривано неудоволствие отъ моето
присжтствие. Азъ пожелахъ да го прегърна. ИзЛ-БЗОХЪ на палубата въ моето неизправно облекло,
съ кжса връхна дреха, точно въ оня моментъ, ко
гато капитанъ Боултропъ б"Ь занятъ съ посреща
нето на съпругата и дъщерята на губернатора на
острова. Дамите извикаха силно; по-младата, едно
чудесно момиче, се зачерви извънредно много.
Не обръщайки внимание на това, азъ се хвърлихъ при краката на капитана, обгърнахъ ги и
извикахъ:
„Татко!"
„Хвърлете го вънъ отъ кораба", изръмжа
капитанъ Боултропъ!
„Спрете, възрази сладкиятъ гласъ на Клара
Майтландъ, дъщерята на губернатора!
„Обръснете главата му, той е лунатикъ, про
дължаваше да ругае капитанъ Боултропъ, чийто
гласъ трепереше отъ възбуда.
„Не, оставете ме да се грижа за него и да
облегча страданието му," каза милото момиче, из
червявайки се отново отъ смущение.
Застжпването на дъщерята не б% безъ резултатъ. Въ сжщия моментъ азъ паднахъ въ несвъхь. Когато дойдохъ отново на себе си, нам%рихъ се въ двореца на губернатора Майтландъ.
VII
Читательтъ съ право ще иска да узнае, какво
последва по-нататъкъ.
Азъ се влюбихъ въ Клара Майтландъ, на ко
ято пов-врихъ тайната на моя произходъ. Благо
родното момиче потвърди, че е забелъзала отна
чало още превъзходството на моето държане спря
мо другите. Ний се обрекохме съ честна дума и
решихме да дочакаме по-нататъшното развитие на
събитията.
Бригсъ дойде да ме навиди Н-БКОЛКО дни
следъ случката. Той ми съобщи, че домакинътъ
обидилъ и обвинилъ целия лазаретъ и че всички
морски юнкери го освиркали. Но прибави замис
лено: „Не виждамъ обаче, какъ ще можемъ да уредимъ дуела. Ний сме шесть души, а той е самъ".
„Много добре", отговорихъ азъ. „ВсЪки отъ
васъ шестимата ще се скара съ него. Вий щ е има
те шестъ шанса срещу единъ. Той требва да бж
де съвсемъ негоденъ стр^лецъ, ако не олучи поне
единъ отъ васъ, а въ това време, единъ отъ васъ
все ще го удари."
. „Тъй верно," отговори Бригсъ, и тръгна да се
върне въ кораба, но следъ нъколко крачки спръ,
обърна се и въздъхна, съобщавайки, че домаки
нътъ отклонилъ двубоя. „Като доленъ подлецъ"
прибави младежътъ.
Двубоятъ при все това не се състоя поради
внезапното забол-Ьване на капитанъ Боултропъ.
Той упорствуваше благодарение на силната си на
тура, но болъхтьта го съкруши и той предаде духъ,
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Решихъ да се върна въ Англия. Знаейки тай
Бригсъ изръмжа. Обърнахъ се къмъ баща,си
ната на рождението си, азъ показахъ писмото на и поискахъ обяснения.
моя усиновитель, губернатора, на Леди Майтландъ,
„Както, виждате, новако, това не е нищо дру
която се съгласи веднага на женитбата ми съ дъ го освенъ една игра, игра на морски юнкери."
щеря й, преди да се върна да поема имението си.
„Но . • . възразихъ азъ.
Ний се венчахме и на другия день още тръг
„Никакво но. Не бждете неразуменъ. Вий по
нахме за родината си.
лучихте една добра жена —бждете удовлетворени".
Веднага следъ стжпването на английския
Обърнахъ се къмъ . Клара, и се успокоихъ.
брвгъ, качихь се на пощенската каруца, съпрово- Наистина, той имаше право.
денъ отъ жена си и приятеля ми Бригсъ и потегСъръ Майтландъ, тоя добъръ, старъ губерналихъ за родното село. Гол"Бма бт^ше изненадата торъ, не ме забрави никога. Той се сме отъ сърце
и ужасътъ ми, когато насреща ми излъзе моягь на устроената шега и колкото можа, спомогна съ
баща и ни приветствува съ „добре дошли*.
влиянието си предъ надлежните мъхта, така че азъ
„Значи Вий не сте починали? промълвихъ азъ усп^хъ следъ дълга, най-разнообразна служба по
смутенъ.
всички морета, да стана най-после, драги читателю,
„Не, мое мило момче!
отъ офицерски кандидатъ и новакъ—адмиралъ
„ А писмото?"
Брийзи, отъ британския кралски флотъ.
Баща ми — така требва да го наричамъ —:
Превелъ отъ английски: Добринъ Василевт».
погледна въ писмото и го обяви за подправено.
ПРЕДСКАЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО ПО БАРОМЕТЪРА СПОРЕДЪ АДМИРАЛЪ Р1Т5КОУ.
Барометърътъ би тр-вбвало да се наблюдава наймалко три пжти на день, а именно сутринь, по
обвдъ и около залеза на слънцето. За да се пред
скаже времето по него, не трвбва да се гледа тол
кова на думитъ, които еж написани върху цифер
блата му, колкото движението на живака при
живачния барометъръ, или стрелката при амероидитъ.
Така напримъръ, ако стрелката показва „про
менливо", и следъ това се покачи къмъ „добро",
това означава една промяна на вътъра или времето,
при все че не тъй чувствителна, както ако стрел
ката би се качила още по-горъ\ И обратното: ако
стрелката стои на „добро", и следъ това падне, това
сжщо ще ни покаже една промъна на времето, въп
реки че не тъй голъма, както ако стрелката би
паднапа още по-долу. При това силата и направле
нието на вътъра не може да се опредъли и при
двата случая.
Значи не точката, на която стои стрелката,
ще ни послужи да направимъ една правилна
преценка за времето, а нейното покачване и падане,
както и движението й презъ непосредствено изми
налите дни (а тъй сжщо и часове), имайки сжщевременно предъ ,видъ промяната на направлението
и силата на в-втъра и влажностьта на въздуха.
Требва винаги да се помни, че състоянието на
атмосферата ло-скоро предсказва идващото време»
отколкото това въ момента и че колкото по-дълго
е времето между признаците и промяната, предска
зана чрезъ тъхъ, толкова по-дълго ще се застои
и такова време, и обратното — колкото пократъкъ
е този периодъ, толкова по-скоро ще си отиде
предсказаното време.
Ако барометърътъ е билъ на своята обикновена
височина, да кажемъ на 762 м. м. (при морското
равнище) и е постоянно на качване, докато термометърътъ спада и влажностьта на атмосферата се
намалява, требва да очакваме СЗ, С или СИ вътрове, а ако такива сжществуватъ, дъждъ и енътъ.
Обратно, ако имаме едно спадане на бароме
търа при качващъ се термометъръ и увеличаваща
се влага, требва да очакваме дъждъ и вЪтъръотъ
ЮИ.Ю или ЮИ.
Спадане на барометъра съ низка температура
означава енътъ.

Когато барометърътъ е значително подъ своята
обикновена височина, да кажемъ 749 м. м., едно
покачване показва по-малко в-втъръ или пром-вна
на неговото направление къмъ северъ и по-малко
валежи; но ако той е билъ много долу, да предположимъ на 736 м. м., то първото покачване предшеству
ва или означава силенъ в-втъръ — на времена даже
буря — отъ СЗ, С и СИ посоки, следъ което
равномерното покачване на барометъра означава
подобряване на времето, ако термометърътъ спада;
но ако температурата продължава да бжде сжщата
или пъкъ се качва, вероятно в-втърътъ ще се върне
(въ посока обратна на слънцето), докато се устано-..
вятъ ЮИ и Ю ветрове, особено ако качването
на барометъра е сравнително бързо.
Най-опасните промени на вЪтъра и най-лошите
шквалове отъ северъ се случватъ скоро следъ кач
ването на барометъра отъ една много низка точка,
или ако в-втърътъ се завърне правилно—това ще се
случи малко по-кжено.
Каза се, че една приближаваща се пром-вна на
времето се показва по-малко отъ височината на жи
вака, отколкото отъ неговото качванеи спадане. При
все това една височина на живака надъ 762 м. м.
ни показва хубаво време за следващите дни, пон-вкога съ умерени в-втрове отъ И до С.
Бързото движение на барометъра означава
неустановено време и обратно бавното такова —
установено време или' време, което ще се задържи.
Сжщо така единъ постояненъ барометъръ', придруженъ съ сухость на въздуха (или твърде малка влажность)," показва много хубаво време.
Б ъ р з о и значително спадане на бароме
търа е знакъ на бурно време и дъждъ или енътъ.
Променливото качване и спадане показва неустано
вено време.
Най-низките налътания на барометъра еж при
дружени отъ ЮИ, Ю и ЮЗ в-втрове, а най-висо
ките такива—отъ СЗ, С и СИ или пъкъ отъ за
тишия. Едно внезапно спадане на барометъра, при
западенъ в-втъръ, пон-вкога се последва отъ силна
буря отъ СЗ, С или СИ посоки.
Ако имаме силенъ И или ЮИ вЪтъръ, който
да променя посоката си къмъ Ю, барометърътъ щ е
продължава да пада, докато вътърътъ наближи една
р-БЗка промяна, при което е възможно да се случи
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затишие, следъ което обаче бурята ще се поднови
вероятно изведнъжъ и съ сила и завъртването й
къмъ СЗ, И и СИ ще се покаже отъ качващия се
вече барометъръ и падащъ термометъръ.
Следъ много топло и задушно време, или
когато въздухътъ е нагорещенъ много надъ обикновенната за сезона температура, требва да очак

ваме буря или шквалове, придружени съ дъждъ.
За да се предскаже по-точно времето, не требва
да се гледатъ само показанията на барометъра и
термометъра, но зорко да се наблюдаватъ и явле
нията по небето и 'атмосферата.
Превелъ отъ Янглийски: Н. Симеоновъ.

Д Н Е П Ъ Р Ъ КПТО ГОЛЪМЪ ВОДЕНЪ ПЖТЬ—ВРЪЗКА МЕЖДУ БАЛТИЙСКО И ЧЕРНО МОРЕ.
Не сжществува по сигуренъ, по-ефтинъ и поразнообразенъ пжть отъ водния такъвъ. Всека
страна се сили всячески да увеличи и уреди своите
връзки между отдЯлнитЯ области и тия съ външ

РЪката Днепъръ като удобенъ воденъ пжть
не можеше да бжде напълно използувана, защото
300 клм. далече отъ устието й имаше множество
бързеи и започващето отъ Запорожието рЪчно тече
ния СВ-БТЪ. На 10. октомврий 1932 г. е открита ние оставаше затворено за нормалното движение.
новата водна централа „Ленинъ" на р. Днепъръ,
Безъ значение оставаше и голЯмиятъ планъ за
като съ нейното откриване се е завършило най- свързване на Източното (Балтийско) море съ Черно
голямото стопанско итехчическо предприятие въ Съ- море. Сега обаче посредствомъ новия язъ на р-вката
водата й надъ него се повдига съ 37 м., многоброй
ните бързеи изчезватъ съвършенно и по тоя начинъ
№&
?. Днепъръ-дюна
се открива единъ воденъ пжть, протягащъ се 2,000
§
А
панапъ.
клм. и навлизащъ далеко въ БЯлорусия. Отука
вече една часть на Днепърскитъ- води чрезъ канала
М/чгл
Л
между Дюна и Днепъръ подслаждагь водите на
^л^-С и
Балтийско море. Появилата се разлика въ двете
течения на Днепъръ надъ и подъ яза се от
странява съ помощьта на 3 шлюза. Всеки единъ
отъ гюсъ е дълъгъ 120 м., 16 м. широкъ и 12,5 м.
високъ. По този именно начинъ се постига необез
покояваната плавателность на Днепъръ 2,000 клм.
навжтре отъ устието презъ Украйна и Русия. За не
'
/
> С /
пълното използуване на Днепъръ непосредствено
. '.
до тройната шлюзна стълба ще се построи едно
**
вжтрешно пристанище, а наблизо до него друго
\
\Р '
пристанище, въ което ще приставатъ морски кораби
съ 8 м. дълбочина. Съ тия две постройки се постига
^
Я
Г-ч\)
идеално и бързо пренасяне на стоките, донесени по те
чението на р4ката 360 клм. далече отъ морето, и т%х^
ното понататъшно странствуване съ речните кораби.
Плавателностьта на Днепъръ е значително по- голЯма
отъ тази на множество водни пжтиша въ Германия
/
т*
^ < ^
и съответствува на тая по Рейнъ, така че кораби
1 Т.
лпелРО-^1
Х'"ч".
ПОРГОВСКВ ^ '
съ 1,000 тона товароспособность ще достигатъ спо
•р цЕтрала
койно до БЪлорусия.
"Г
Т , ЛЕНИНЪ'
Ефтината електрическа енергия ще послужи
юесаЧ&М*/
на първо мътто за индустриализиране на близката
околность. Съ тая енергия ще се ползуватъ всички
ч
нови фабрики, а сжщо тъй и едни отъ най-гол-Бмит-Ь
руски железни мини, „Днепровска долина", кгито
даватъ единъ милионъ тона л-Ьто желязо и ЗОО.ООО
т. стомана годишно производство.
Г-1 О К * Е 1 ^ а
Освенъ това ще се построятъ една алуминиева
фабрика, една химическа, циментова и една за шаветска Русия. Задъ гигантския язъ, високъ 60 м. и дъ- мотови тухли. Съ заприщянето на огромните маси
лъгъ 700 м., се заприщя едно огромно количество вола се осигурява редовното напояване на пространна
водна енергия, която възлиза на 803,000 конски площь плодородна почва и новото усилено движе
сили. Съ помощьта на тая централа ще се снаб ние по ръката ще оживи стопанското състояние
дява голЪма часть отъ Русия съ достатъчно много на обширни области. Най-после успЯхътъ на завър
електрическа енергия. При постройката на центра шеното д-Ьло ще даде новъ потикъ за оежшествялата „Ленинъ" еж работили подъ ржководството ване на някогашния планъ: свързване на Източното
на американски и немски техници въ продължение (Балтийско) море съ Черно море посрдествомъ гол-Ьмъ и удобенъ воденъ пжть.
н. Бакаловъ.
на 5 години 25,000 души работници.

я

№

.--\

г

.

•

*

*

•

••^Хл^1ве/
ш - ^^

М О Р С К И Я

М У З Е И

при Българския Народенъ Морски Сговоръ се помещава въ девическата гимназия
„МЯРИЯЛУИЗЯ" — ВНРНН.

.

Музея е отворенъ ежедневно отъ 9—13 и отъ 15—19 часа.
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НА

РАБОТЯ!

Българскиять Народенъ Морски Сговоръ е
вече членъ на международната Федерация по плу
ване, или, както я наричать по първоначалншъ
букви на француското й название Ре<зегсИоп 1пт,егпагюпа!е <ле Ма1а11оп Ята1еиг—ФИНЯ. Заедно
съ честьта да представлява България въ тази ме
ждународна организация, кждето еж представени
почти всички държави, Б.Н.МС. поема върху себе си
и голяма отговорность. Издигането и организира
нето на спорта плуване дръбва да бжде една отъ
главните ни грижи, за да може и въ тази область
страната ни да заеме местото, съответствуваще на
нейнигв духовни и физически прояви, така добре
застжпени въ всички области.

На западъ плуването е сведено до задълже
ние. Въ Германия свършйвшигв средно училище
тръбва да знаятъ да плуватъ. То се преподава въ
училищата, и резултатите еж поразителни. Нъма
човъкъ, който да не може да се научи да плува.
Като се издига този спортъ като най-полезенъ, налага се да се взематъ необходимите м1зркч за създаване на условия за истинско спортуване
и масово и безопасно обучение. Басейните еж пър
вото условие. Изобилието на води въ страната ни
улеснява тази задача. Всъко населено мъсто
требва да се снабди съ басеинъ за плуване.
Министерството на народната просвета раз
вива въ това направление голяма дейность. Съ

Напредъкъ на плувния спортъ у насъ. Плавателниятъ
басеинъ на Горна-Джумайския клонъ на Б. Н. М. С.

Плуването днесъ е най-популярниятъ и найлюбимиятъ спортъ. То дава не само хармонично
и правилно развиване на ТБЛОТО, НО калява во
лята и издига човека надъ онзи вроденъ страхъ
отъ водата, който у насъ като че ли е въ по-гслъмъ размъръ. Тукъ е допирната точка между плу
ването и основната идеология на организацията
пи. Който е изпиталъ удоволствието да се движи
на повърхностьта на водата съ собствени усилия,
безъ да държи смЪтка за дълбочината, намираща
се подъ него, той е победилъ вродения изкус
твено страхъ, а заедно съ това е станалъ истин
ски привърженикъ на водата. Плуването е наймалчо едно попезно удоволствие, което ни дава тя.
Сближазайки се чрезъ плуването съ водната сти
хия, ние правимъ пързата и най-важна крачка за
опознаване и обикване, а впоследствие и използва
на на всички блага, които тя предлага,

ценното съдействие на инж. Даракчиевъ се строятъ басейни въ много градове и села.
На 20. августъ т. г. се откри басеинътъ въ с.
Владиславци—Годечко съ разм-ври 6X12.50 м.
Построенъ е басеинъ въ с. Царь Аспарухово
— Ст.-Загорско съ размъри 5 Х Ю м.
Строятъ се басейни въ Пещера — ЮХ25 м.;
с. Трикляно —Кюстендилско — 5 Х Ю м.
Проектирани еж и скоро ще се строятъ око
ло София басейни въ с. Княжево — 2 5 Х Ю м.; с.
Бояна — 2 5 Х Ю м.; с. Кумарица — 5 Х Ю м.; с. Поповци —Ст.-Загорско — 5 X 1 0 м. и с . Мирково(Пирдопско) — 5 Х Ю м.
Освенъ това имаме вече готови басеинътъ въ
Горня Джумая, построенъ отъ клона на Б. Н. М. <-•
съ разм-ври 40X12 м.; въ гр. Пловдивъ частенъ;
„Диана бадъ" въ София и въ Ст.-Загора частенъ.

Год. X. Брой 9.

Морски Сговоръ

КлоновегЬ ни отъ Ломъ и Габрово вече ппигтш
ватъ къмъ постройка на басейнитъ си " Р " ™ '
Бъозпто ВМППИРМЯНР и я м„о„„ I
„е н а б а в и т е п о Г з Г ч е и ^ Г ^ к ъ ^ п " ™
ването е голъмъ. Заедно съ създаванетГ^а^"
създаването на ба сейнитъ организира се и курсъ по плуване за
инструктори. Софийскиятъ ни клонъ пакъ съ съ
действието на инж. Даракчиевъ организира курса,
който ще излжчи бждещитъ ржководители на то
зи спортъ. Военното министерство, което оцени
големото значение на този спортъ и ползата отъ
« е " " Д Т ° „ . ™ ^ е „П„ЛУЛа.'.„СЪЗ„Даяе ™ е ц и а л н и курсове
за инструктори
,^ и ^г„,., т
по плуване въ
_ армията
_ .... - и съ това
допринесе за още по-бързото масово усвояване
на плуването.
Така спонтанно три института: армия, учили
ще и Б. Н. М. С. тръгнаха паралелно къмъ една
цель — всички да се научатъ да плуватъ, а преди
всичко младежьта.
При този стремежъ нуждно е да се създадатъ часъ по-скоро спортните легиони, които чрезъ
състезателните начала на обучението да групиратъ спортистите, за да може най-лесно и найправилно да се обучаватъ и излжчватъ силите,
които ще издигнатъ името на България на пред
стоящите ни международни срещи.

^^^__
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•з. »
^ ™
" • клоноает* ни тръбва да бжде
^ по-скоро възъ основа на чл. 21 отъ Закона

часъ

но ^ ^ Г ™ 0" Г И Т в Н И е " С Ъ 0 Т < ™ " " Р ™
° "1*™"**!?У^ "™™
«* " - р е в я т т
постжпки за отпущане отъ съответните общини
на м-Ьста, предварително удобрени за постройка на
басейни. Изборътъ на местата, както и плановете
за басейните и техните размери, въ занисимость
отъ средствата и съ огледъ да се развиятъ до
международно приетите размири, требва да стоватъ по указанията на вещи лица. Обезпечаване
на необходимите средства и материали требва да
бжде първата грижа. Като се има предъ видъ съ
действието на обществени учреждения и институ
ти, усилията требва да се иасочотъ, да се обез
печи помощьта на общини, трудоваци, войскови
части и пр., за да се достигне най-бързо и найефтино до цельта.
Ето задачите, които ни предстоятъ, за да
оправдаемъ поетата ол оворность съ влизането ни
въ ФИНА. Почвата е благоприятна. Условията за
работа ще се преодолъятъ съ настойчивость.
Б. Н.М.С. требва да докаже че е достатъчно
подготвенъ за тази голяма и благородна зедача.
На работа!
В. И.

^^жг^чУг*РГУгт^р-с-^^г^~г

изъ животл и

ДЕЙНОСТЬТЛ

нл

БЪЛГЛРСКИЯ НЛРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

По случай праздницитъ Възшедствието на
Негово Величество на Престола и Независимостьта
на България и Тезоименния день на Нейно Вели
чество Царицата, на поздравителните телеграми отъ
страна на организацията се получиха следнитъ Ви
сочайши отговори:
Професоръ Д-ръ Консуловъ
Председатель Морски Сговоръ
Варна.
Вамъ' и на Българския Народенъ Морски Сго
воръ благодаря сърдечно за чувствата и любезните
благопожелания, изказани ми на вчерашния день.
Царьтъ.
Професоръ Д-ръ Консуловъ
Председатель Български Народенъ Морски Сговоръ
ВаРНа.

Искрено благодаря Вамъ и на всички членове
на Българския Народенъ Морски Сговоръ за лю
безните тъй хубави благопожелания по случаи
именния ми день.
Иоанна.
- На 2. октомврий ломскиятъ общински съветъ е отпусналъ мъсто за постройка ка плувенъ
басеинъ на ломския ни клонъ. Планътъ на басейна
е/вече изработенъ отъ инж. Даракчиевъ. Л о м с ™ я 7_ Ъ
ни клонъ е пристжпилъ къмъ предварителните ра
боти за постройката му.

На 19. октомврий габровският!, ни клонъ
уреди сказка на инж. Даракчиевъ на теме: „Зна
чението на плаването за злравето, силата и красо
тата на човека." Сказката е била много лобре по
сетена, добре аргументирана и научно обоснована,
и е възбудила голъмъ интересъ къмъ водния
спортъ.
Управителното ГБЛО на клона е взело решение
да пристжпи къмъ постройката на плувенъ басеинъ.
Възложено е на инж. Даракчиевъ да изработи
плановегв за басейна.
— Отъ 9. до 19. октомврий гл. секретарь на
организацията посети клоноветъ Русе, Ломъ, Видинъ,
София и Плъвенъ. Всички клонове еж изготвили про
грами за дейность презъ зимния сезонъ, като насочси
си предимно
предимно къмъ
къмъ пропа
пропаганда
вватъ
а т ъ ввниманието
ниманието
^ в о д н и я спортъ и лътнитъ детски колонии.
и
1
*" *'
"октомврий
"тлмппий
ПРПРГЯПИОТЯ. ИЯЗН
На
21.
делегацията,
назначена
отъ Софийския ни клонъ за поднасяне резолю
циите на X. редовенъ съборъ, е била приета отъ
г-на Министра на народната просвета. Той изслушалъ съ голъмо внимание повдигнатите предъ него
въпроси въ връзка съ дейностьта на организацията,
като е възприелъ напълно становището й и е обещалъ пълното си съдействие. Особно се е спрълъ
на въпроса за водния спортъ и детскигЬ морски
лътовища и е разредшлъ въпроситъ, които инте
ресувал, организацията. Министрътъ е изразилъ же
лание да бжде въ по-тъсенъ контактъ съ Б.Н.М.С.
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по въпросить въ връзка съ министерството му, и
е пожелалъ да му се посочи лицето, чрезъ което
ще може да се поддържа тази връзка. За такъвъ
е посоченъ председательтъ на организацията, Професоръ Д-ръ Ст. Консуловъ.
— Още миналата година Б.Н.М.С. направи
постжпки да бжде приетъ за членъ на Рес1еге1юп
1п1егпагюпа1е бе №1аг.юп Ята1еиг (ФИНА), като
представитель на България по плуване. Последниятъ
отговори, че разрешението на въпроса се възлага
на гл. секретарь на ФИНЯ, г-нъ Д-ръ Ьео 0опа1п,
който е натоваренъ да изучи дейностьта на БНМС
по плуване въ България и съобразно неговия докладъ, да разреши въпроса за приемането на Бъл
гария въ лицето на БНМС за членъ на междуна
родната федерация по плуване.
Съ писмо отъ 1. ноемврий т. г. Д-ръ Лео Донатъ съобщава, че*ФИНЯ, по негово предложение,
е решилъ приемането на България за членъ на
Реа"ега1)оп 1пгегпа1:юпа1е <зе 11агаглоп Ята1еиг. Ето
и самото писмо въ преводъ.
До Господина
Председателя на Бълг. Нар. Морски Сговоръ,
Варна.
Господине Председателю,
Имамъ удоволствието да Ви уведомя, че като
резултатъ на моето предложение бюрото на Р.Ш.А.
взе решение да приеме България за членъ на Меж
дународната Федерация, като признае председа
телствуваната отъ Васъ организация като единст
вена компетентна да урежда международните връз
ки на Вашата страна относително плуването.
Като Ви поздравлявамъ съ влизането Ви въ
Р.Ш.Я. използувамъ случая да Ви пожелая ползо
творна работа въ Вашата пропаганда, целяща да
разпространи нашия добъръ спортъ—най-полезния
отъ всички—въ Вашата страна.
Приемете, Господине Председателю, изразите
на най-добритъ ми чувства.
Главенъ секретарь на Р. I. N. Я.
Д-ръ Лео Донатъ
в. и.

р 3 1 *^»****^*^^
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— На 27. октомврий т. г. се яви делегация въ
съставъ Б. Кеповъ и К. Друмевъ при министра на
желъзницитъ г. Костурковъ, комуто вржчи резолюциитъ на десетия съборъ на Б. Н. М. С, станалъ
презъ м. августъ т. г. въ Варна. Делегацията изпол
зувала случая да изкаже на министра благодар
ността на организацията за ценното съдействие,
което й е давалъ и дава въ редъ начинания, и из
казва надеждата, че ще има и въ бждеще това
съдействие. Министрътъ бе помоленъ да нареди да
се отпуснатъ часъ по-скоро отъ пристанищната служ
ба редъ вещи, като фарове, карти, модели и др. за
обзавеждане на отдълъ „Пристанища" въ морския
музей въ гр. Варна. Обеща да нареди да се предадатъ на музея въпросните вещи.—По повдигна
тите отъ делегацията въпроси за подтикване бъл
гарското корабоплаване по Дунава и поддържане
на пристанищата, г. министрътъ заяви, че въ рамките
на възможното е правилъ и ще прави нужното.
Сжщо така се заинтересува съ внасяне въ народ
ното събрание на законопроекта за търговското
мореплаване. Делегацията излезе доволна отъ раз
менените мисли съ господина министра на желЬзницитъ.
Въ сжщия день сжщата делегация посети и
министра на правосждието г. Качаковъ, комуто
сжщо така поднесе резолюциигЪ на десетия съборъ.
Въ нъколко думи министрътъ бъ запознатъ съ це
лите и задачигв на Б. Н. М. Сговоръ и бе помо
ленъ и той да дава съдействието си по всички
въпроси, които М. Сговоръ повдига отъ общественъ
характеръ предъ управляющитъ лица. Министрътъ
обеща подкрепата си и помоли преди гласуването
на бюджетитъ за идната година да бжде подсетенъ
той, както и колегитъ му, по въпроси, които еж въ
обсега на дейностьта на организацията. Напр. той
самъ спомена за рибарското училище, разреше
нието на който въпросъ било временно, и поставя
нето му въ мин. съветь било предстояще при гла
суване на бюджетитъ на министерствата за идната
година.

и«а

РПО!^С^К>-1

ПЛЯВЯЩЪ ОСТРОВЪ ВЪ ЯТЛЯНТИКЯ.
Преди нъколко години романистътъ Куртъ ловко скроена интрига, се върти все около тая
Сьодмакъ беше дигналъ заслуженъ шумъ съ фан плаваща платформа.
тастичния си романъ „Р.Р. 1" апг\УОг1е1 гпсЬг, Необик
Миналата есень известниятъ филмовъ режисьоръ
новеното въ тоя романъ е „Р.Р. 1"—плаваща аероплан1
Ерихъ
Померъ използува тоя романъ, за да извлече
на платформа ), която корабостроителницит-Ь Ленарцъ—Хамбургъ еж построили, за да служи ка отъ него сценариото на единъ наистина забележитето база на аеропланигв, прелитащи Ятлантика. Ця ленъ филмъ (българското копие на тоя филмъ се
лото действие въ романа, една необикновенна, но прожектира вече отъ н-Ьколко месеца и въ насъ)') „Дза пжти по-дълга отъ парахода „Европа", 60 ме
тра висока —единъ гигантъ отъ стомана и стъкло... Тя
представляваше едно грамадно голо пространство, 150 м.
широко, 500 м. дълго, съ куха подводна часть. която ноевше на гърба си две плоски и дълги постройки. Въ ед
ната отъ тъхъ се поместваха всичкитъ машини, които да
ваха насоката и силата, както и грамадни танкове за мас
ла и бензинъ. Предната часть се състоеше отъ подвижни
•рати, които се дигаха и спущаха, като откриваха аероплоннит* и хидропланни хангари. Другата постройка про-

стираше своята стъклена фасада навънъ, къмъ морето. Тя
съдържаше 300 стаи съ бани, столови и плавателни басей
ни. Имаше и единъ грамаденъ хотелъ, който можеше Д"
приеме пжтницитъ ида ги остави съ впечатление, че спягь
на здрава почва... 11ълата платформа, следъ като хвърлъше котва, тръбваше да лежи 25 метра надъ морскот
ниво, т. е. да не могатъ да я достигнатъ и най-високить
вълни.
„Р. Р. 1" бъ построена върху 32 голъми понтона, ко
ито даваха 200,000 тона напрежение и потъваха 50 метра
надълбоко въ водата..."
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И ето сгга, довчерашните фантазии еж вече
макаръ и не напълно, действителность. Две герман
ски, мореплавателна и въздухоплавателна, компании
еж построили въ Северно море „плаващъ островъ"
които още тази година ще бжде пренесенъ посръдъ
Атлантика. Тая действителна „Р. Р. 1«, наречена
,ЛЛ/е51га1еп", ще служи за база и аеропристанище
на аеропланиттз, преминаващи океана отъ Европа
за Америка и обратно.
На^този „островъ" ще бжде обзаведена специ
ална работилница за поправка на повредени хвър
чила. По комфортъ, той ще съперничи съ всички
днешни голтзми трансатлантици.
М. Д-въ.

И Т Л Л И Я.
Триестъ противъ Хамбургъ.
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за търговията на толкова народи. Италианското ко
рабоплаване държи пето мЬсто между клиентитъ
на канала, който презъ последното си упражнение
е зарегистриралъ чиста печалба 545,000,С00 франка,
—два пжти повече отъ гсичкн разходи за сжщото
време."

я н г л и я.
Службата по регистрирането на морските липа
къмъ Воага1 ог Тгдс1е е публикувала статистиката
на обслугитъ къмъ 15. юний 1932 г. иь ергьнеш-е
съ двете предиущи години. Цифрите показватъ, че
безработицата поради кризата се е увеличила въ
сравнение съ предната година.
Къмъ посочената дата на 1932 г. е имало мо
ряци въ плаване 131,926 срещу 150,549 презъ 1931
г. и 174,820 презъ 1930 г. Общото количество отъ
1932 г. се раздъля на 80,728 англичани, 7,795 чуж
денци и 43,403 индийци отъ английска националность. Въ сравнение съ 1931 г. белите англичани
моряци еж се намалили съ 11*1%, индийците съ
11.6°/о, а чужденците съ 26.8о/0.

По поводъ посещението на Римъ отъ канцлера
Долфусъ, съобщаватъ отъ Римъ на „НойеФрайе Пресе", че австро-италианскитъ преговори ше засег
нат ь пристанището Триестъ, което е съ слабъ трафикъ и ще може да се оживи, ако австрийскиятъ
и унгарскиятъ износъ се насочи тамъ, вместо да
бжде огправянъ къмъ Хамбургъ. Това е възможно,
Фрахтьтъ наново е спадналъ съ 6% за
ако се приеме отъ отъ заинтересуваните специална първото шесмъсечие на 1933 г.
тарифна политика.
Споредъ Лойдсъ Листъ презъ първото шесм!Огъ друга страна Италия откри въ Палестина сечие на 1933 г. общиягъ индексъ на фрахта е спад
търговска камара съ цель да създаде връзки съ налъ съ 6"/0 въ сравнение съ сжщия периодъ презъ
пазарите на Леванта, и ще покани Австрия да се предидущата година, като става 64-б срещу 68*5
присъедини за обща работа.
(1923 г.=100). Понеже преимуществено фргхтътъ на
Параходътъ „Кех" бие рекорда на ско- храните управлява тъзи изменения, то фрехта на
рость за
трансатлантическите пътнически вжглищата е почти постояненъ.
Ето измененията на фрахта споредъ Лойдсъ
кораби.
|
Споредъ една телеграма на агенцията Ройтеръ Листъ за първото шестмесечие на 1933 г., сравнено
трансатлантическиятъ италиянски параходъ „Кех", сь СЖЩИГБ отъ 1932 г. и 1931 г.
1931
1932
1932 г.
тръгналъ отъ Генуа 1ча 11. августъ въ 18 ч. 30 м.,
Северна Америка 70'2
62-7
55-7
е пристигналъ въ Ню-Йоркъ на 16. августъ въ 8 ч. 40 м.
Европа
680
69-6
68 0
(време по Гринвичъ), като е изпреварилъ съ 27
Южна Америка
73'7
6У1
65-4
часа и 20 м. разписанието си. Отъ Гибралтаръ „Кех"
Индия
7/*9
75-8
74-8
е пресъкълъ Атлантическия океанъ за 4 дни 13
Тихия Океанъ
73-5
652
592
часа и 4-58 минути съ скорость 28-92 мили въ часъ,
което е най-голвмата сръдня скорость, развита до
62-7
64-6
б3'5
сега въ Северния Атлантически океанъ.
Най-бързото денонощие отъ пжтуването на
»Кех" е било 15. августъ, когато параходътъ е измиТУРЦИЯ.
налъ 736 мили съ скорость 29*61 мили въ часъ.
Преустройство на дружеството за кейо
Американската преса подчертава важностьта на това вете въ Стамбулъ.
събитие, което следъ полета на Балбо, увеличава
Вследствие голъмитъ рекламации отъ турскитъ
още повече престижа на Италия въ света.
и международните морски сръди турското правител
— Сключенъ е новъ договоръ между Зоаега
ство е внушило на дружеството за кеиоьетъ въ
ТпезИпа сН Мау1да2Юпе СозиИсп и държавата за
Стамбулъ да намали таксите си и да модернизира
създаване на ежемесечна линия Триестъ -- Неаполъ
инсталациите си.
—Ливорно — Генуа — Марсилия — Барцелона — ЛисаПрезъ време на преговорите правителството е
бонъ—Пара (Бразилия). Начиная отъ 1. юлий 1933
г
изказало
желание да вземе това предприятие, за да
-, за единъ периодъ отъ 5 години, Козуличъ ще
получава отъ държавата субвенция отъ 250,000 ли- тури редъ въ администрацията и финенситъ му.
рети з а рейсъ съ максимумъ 12 пжтувания годишно. Въ такъвъ случай правителството тръбва да плаша
Италианските стъкмители искатъ нама годишно по 1 милионъ турски лири въ продгпжение
на 60 години. Такова положение е крайно небла
ление на такситв на Суезския каналъ.
гоприятно за правителството, още повече че дру
Председательтъ на Дружеството за корабоплава жеството не е изпълнило много задължения, произ
не Пала, депутатъ, е повдигналъ въ „Пополо Д/Ита тичащи отъ сжщия договоръ.
лия" въпроса за намаление таксите на Суезския каналъ
Отъ капитала на дружеството за кейовете въ
и неговото интернационализиране.
Стамбулъ бОо/ое на Вап^ие ОНотапе. Остатъкътъ
Съвършенно нормално е, казва той, че не се отъ акциите 40у„ еж притежание на Ввг^иес!е Ргаспе
посреща добре отъ дружеството предложението, и на Вапяие а" Апд1е1егге.
направено въ О. Н., да се заинтересуватъ отъ
Всички заинтересовани европейгки параходни
Управлението
премахне п _ „ ж е С т в а следятъ съ интересь преговорите, в. И.
управлението на канала. Но тръбва
тртзова да се
«= »к«"-"частната спекулация съ много важното предприятие дружества следятъ
и
у
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Новиятъ учебенъ дански корабъ за търгов
ския флотъ, „Данмаркъ", е напусналъ корабо
строителниците въ Наксковъ, като е предприелъ
опитни плавания изъ Източното (Балтийско) море.
Размерите му еж следните: дължина 63 м.,
ширина 10 м., дълбочина 6 м., а ветрилната му
площь възлиза на 1,636 м2. Корабътъе снабденъи
съ моторъ отъ 550 к. с. Освенъ това има модерна
електрическа инсталация и такава за парно отопле
ние. Следъ завършване на опитните си плавания
„Данмаркъ" ще предприеме едно далечно такова.
—Въпрвки че скоростьта на „Мауритания" си
осгава все още 25 мили на часъ, дружеството е
решило да го заличи отъ списъка на бързите пжтнически кораби презъ океана и го е пристроило
за чисто.туристически корабъ. Най-напредъ „новия"
„Мауритания", нареченъ отъ англичаните „прочу
тия корабъ на днешното време" ще предприеме две
плавания отъ по 6 дни до Казабланка (Мароко)
и до Мадейра. За сега се изтъргва всичката сгара
боя, и тогава ще се боядиса съ единъ пластъ чер
вена оловна боя, а следъ това следватъ два слоя
бвла боя и най-сетне бълъ лакъ. Съ това цълйятъ
корабь става отъ.горе до долу съвършенно бълъ,
само димнигв тржби оставатъ черни и червени.
100 бояджии еж вече 14 дни заети съ тая работа.
За целгьта ще се употръбятъ 3,000 кгр. боя,
Янглия. Националниятъ синдикатъ на морските
лица е натоварилъ презъ 1931 г. една комисия да
анкетира работното време на английските кораби,
а така сжщо и на чуждестранните. Тази комисия е
публикувала вече своята работа. Въ нея се излагатъ
както правилниците и практиката, така и условията
за работа на обслугите върху 32 парахода и мо
торни кораба, принадлежащи на 16 разни държави.
Ето накратко заключенията и препоржкигЪ на ко
мисията.
Палуба. Анкетирани еж следните кораби: 2
германски кораба (14,500 и 2,500 бр. тона); 2 френ
ски (18,000 и 8,000); 4 норвежеки (5,600, 1,450, 600 и
500); 2 на Съединените Щати (11,000 и 6,000); 1 ита
лиански (7,503;) 1 гръцки (1,500); 1 холандски (1,300);
1 руски (3,700); 1 датски (200); 1 шведски (1200)1 финландски (2,100); 1 ромжнеки (3,100); 1 испански
(2,500); 1 югославянски (980).
Заключенията еж:
1.0семчасовиятъработенъ день се прилага изоб
що въ пристанищата.
2. Службата на три стражи е въ сила по ко
рабите на Съед. Щати, Франция, Русия, Гърция, а
сжщо и на испанските крайбрежни кораби.
3. Обслугите изобщо еж достатъчни. Това требг
ва да се подчертае особно за руските, гръцките
югославянските и румжнеките параходи. Обслугите'
на норвежеките и шведските кораби еж колкото и
на английските кораби.
4. Условията за спане еж задоволителни по
американските, холандските, италианските, белгийс
ките, френските, норвежеките и руските кораби
но еж по-слаби по корабите на Гърция и Югославия.
5. Храната е изобщо добра на почти всички
анкетирани кораби.
Комисията придружава заключенията си съ
сладните препоржки за английските кораби:
Въ море работата надъ петдесеть и шесть часа
седмично требва да се таксува по обикновенната
тарифа за извънредна работа, съ изключение на
гогее гг^еиге, г. е., когато се касае до сигурностьта
на кораба.
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Въ пристанищата разписанието за работа треб
ва да бжде: отъ 8 до 17 часа отъ понеделникъ до
петъкъ и отъ 8 до пладне въ ежбота.
Машини. Анкетирани еж били следните кораби:
Съ вжглища: 3 германски (10,500, 4,600 и 1,200
бр. тона); 3 норвежеки (1,200 1,000 и 450); 2 испан
ски (800); 1 френски (2,700); 1 гръцки (1850); 1 хо
ландски (550); 1 белгийски (1,900); 1 финландски
(1,230); 1 дански (550), 1 шведски (1,000) и 1 естонски (1,400).
Съ матутъ или дизелъ мотори:
4 на Съед. Щати (18,400 и 1,500); 2 норвежеки
(12,800 и 500); 2 испански (1600); 2 италиански
(20,000 и 3,200); 1 руски (2,200); 1 френски (1,150);
I ромжнеки (7,000); 1 холандски (22,500).
Изведени еж следните заключения: 1) работата
е организирана на базата на осемь часовъ работенъ
день или на 3 стражи; 2) обслугите изобщо еж до
статъчни; 3) условията за живеене еж изобщо за
доволителни на белгийските, френските, италиан
ските-, немските, норвежеките, испанските, швед
ските, холандските и ромжнеките кораби.
Главните препоржки на комисията за английскийте кораби еж: 1) всека работа надъ 48 часа
требва да се таксува по нормалната тарифа за из
вънредна работа. 2) четиридесеть и осемь часо
вата работна седмица требва да се прилага особно
въ тропическата зона на корабите съ вжглища.
3) по всички кораби, съ каквото и да е гориво, на
всеки седемь дни требва да се дава въ море единъ
день почивка на машинната обслуга и на тази въ
котлите.
Обща с л у ж б а . Комисията е изучила условията,
както на пжтническите кораби така и на товарнитъ.
Пжтнически кораби. Комисията е анкетирала
пжтнически кораби, принадлежащи на Съед. Щати,
Холандия, Франция, Германия, Италия и Русия и пре
димно съ големъ тонажъ. Главните констатации на
комисията еж: 1. осемь часовиятъ работенъ день е въ
сила на френските и руските кораби; деветь часовъ
работенъ день—на корабите на Съед. Щати; де
веть и половина часовъ или десеть часовъ рабо
тенъ день—на германските и италианските кораби;
2. изобщо обслугите еж достатъчни, като може да
се отбележатъ въ това отношение френските к хо
ландските кораби. Комисията препоржчва за английс
ките кораби да се възприеме осемь часова дневна
работа.
Товарни кораби. Комисията е проучила 32
кораба отъ 16 държави. Тя е доволна отъ корабите
на Съед. Щати, Холандия, Франция, Германия, Ис
пания и Русия, и намира, че иматъ добро разписа
ние за работа.
Поради това препоржчва по начало: а) извън
редните часова да се заплащатъ за всички членове
отъ обслугата, когато е извършена повече отъ У°
часа седмична работа на море и повече отъ 48 час
седмично въ пристанищата; б) работните часове с
разбиратъ за време отъ 12 последователни час ,
е) на всички кораби съ обслуга надъ 24 ду^ и р
има специаленъ човекъ за леглата на обслугата и прО б щ и заключения. Сравнението съ Р ежИ
на чуждите кораби показва, че службата на ТР
стражи ще може да се приложи на английски
кораби, безъ да предизвика чувствително Уве _'
чение на експлоатационните разходи. Комисията
казва надежда, че ще могатъ да се направятъ
добрения на английските кораби чрезъ с ^У р ,^ паа|
Г)агл°п
чеството
• ^ . ч о и . и на
п а стъкмители
и ь к И И 1 ( И 1 И , Ии моряци
МОрЯЦИ ччрезъ
р е з » я-'
,,
МагШте Воагс!". Изъ „1пгогтайопз 5оаа1ез . »• •*
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НОВИ
Българска черноморска биологична стан
ция и аквариумъ въ гр. Варна отъ Д-ръ Г. П.
Паспалевъ. (Отпечатъкъ отъ „Известия на цар
ските природонаучни институти", книга VI, 1933 г.
София, придворна печатница 1933 г., 34 страници
голтзмъ форматъ, съ 17 фотографии, скици и една
карта).
Ржководительтъ и непосредствения уредникъ
на единствената Българска черноморска биоло
гическа станция съ аквариумъ въ гр. Варна г-нъ
Д-ръ Г. В. Паспалевъ — единъ много енергиченъ
организаторъ и високо-просвътенъ нашъ ученъ —
членъ на Главното Управително Тъло на Българ
ския Нарбденъ Морски Сговоръ и председатель
на Варненския клонъ на Б. Н. М. С, е ималъ
похвалната идея да напише историята по създа
ването на Българската черноморска биологическа
станция съ аквариумъ въ гр. Варна, нейното от
криване, сегашното, й състояние й некои проуч
вания—всичко илюстрирано съ 17 отлични фото
графии, скици и една карта.
Книгата си (34 големи страници съ българ
ски и НБМСКИ текстъ) той започва съ думите:
„България дължи изникването на нъколко свои
ценни научни институти на бившия си държавенъ
глава Негово Величество Царь Фердинандъ 1.
Единъ отъ тия институти е и Черноморската био
логическа станция съ аквариумъ въ гр. Варна".
По-нататъкъ той изтъква, кои еж другите деятели
по създаването на аквариума и какви заслуги
иматъ, описва, какъ е станало полагането на ос
новния камъкъ на станцията въ приежтетвието на
цълото царско семейство (22.Х.1906 г.), казаните
речи и пр. Следъ това той описва еждбата на то
ва хубаво д^ло (застоя въ работите) въ времето
отъ 1907 г. до 1930 година, поради настжпилитъ
войни и неблагоприятните следвоенни години,
усилването на работата по създаването на стан
цията следъ 1930 г., новите деятели въ това от
ношение, създаването на станцията и официал
ното й откриване на 17.1Х.1932, направено лично
Отъ Негово Величество Царь Борисъ III.
По-нататъкъ той дава едно обстойно описа
ние на сегашната биологична станция съ аква
риумъ. Днесъ тя има два отдела: I Отдълъ за на
родна просвета и II Отдълъ за научни изучвания.
Къмъ първия отдълъ спадатъ аквариумите, пред
назначени за гледане отъ публиката, състоящи се
отъ 32 големи бетонни басейни, снабдени съ витринни стъкла, разделени въ две групи-за слад
ка и солена вода—и изработения предъ зданието
на станцията миниатюренъ релиефъна Черно мо
ре. Вториятъ отдълъ на станцията-това еж лаоораториитъ и принадлежащата къмъ тЪхъ оиолиотека. Всички лаборатории еж снабдени съ текуща
сладка и морска вода, а сжщо и съ инсталация
за сгжетенъ въздухъ. Създаването на тия лабора
тории, чиито врати еж широко отворени за всички
наши и чужди научни работници, цели да улесни
изучването на хидрографските и биологични особенности на водите край нашит* брегове, а сжщо
да ускори системното изследване на ерлорат
фауната въ тия води.
гегя11|ния
Накрая авторътъ ни занимава съ «гашния
личенъ съставъ и инвентар* на
™»*""*'™У^
така и съ най-близките обекти на изследвания
Варненския заливъ и лежащите непосредствено

до него едно следъ друго две езера.
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КНИГИ.
Изобщо книгата на г-нъ Д-ръ Г. В. Паспа
левъ е едно луксозно по видъ, ценно и интересно
по сжщество издание, което заслужава да бжде
прочетено не само отъ всеки членъ на Б. Н. М.С.
но отъ всички, които се интересувать отъ културно-просветните успехи на България.
С. Н. И.
*
* *
Бележки върху живота на нашенските
високопланински езера отъ А. Вълкановъ, асистентъ отъ Зоологическия институтъ на универси
тета (отделенъ отпечатъкъ отъ трудовете на Бъл
гарското Природоизпитателно Дружество, София
—кн. 15—16, Год. 1932, Печатница Художникъ,
22 стр.).
Презъ последните две лета г-нъ А. Вълка
новъ е ималъ възможность да предприема про
дължителни обиколки изъ Рила и Пиринъ съ
цель да събере материалъ по фауната и флората
на високопланинските езера на тъзи планини.Действително, тези езера не веднъжъ еж бивали по
сещавани отъ естественици, интересуващи се отъ
дадени група животни и растения, обаче, както
всички наши „сладки води", тъй и те, не еж би
вали предметъ на по-обстойни и по-цълоежи хи
дробиологични проучвания. Той си е поставилъ за
цель техното всестранно проучване, и колкото
резултатите отъ тъзи проучвания отчасти да иматъ
откжелеченъ характеръ (поради редъ неудобства:
сравнително малко време, липса натранспортабилна лодка и пр.), все пакъ те еж еж първи по ро
да си у насъ.
Въ началото на изследването си г-нъ А. Въл
кановъ дава некои общи данни за пиринските и
рилските езера. По размири пиринските и рилските
езера еж малки, т. е. оть преобладаващия типъ
високопланински езера на Алпите.* дължината им ь
се движи обикновенно между 20—160 метра; ред
но тя наближава 200 метра. Най-големите езера
—Папазъ гьолъ (Пиринъ) и Петото езеро (Едигьолъ, Рила) достигатъ до 500 метра дължина.
Дълбочината имъ рвдко надминава 8—10 метра.
Дълбочината на Шестото Едитьолско езеро до
стига до 37 метра. Температурата на водата имъ
презъ лътото се движи около -4- Ю^Ц. Повечето
дни презъ годината (около 250 дена годишно),
тъзи високопланински езера еж покрити съ ледъ.
По-нататъкъ въ изследването си той излага
подробно своите проучвания върху флората и фау
ната на езерата и свързаните съ тЪхъ мочури,
обръщайки по-вече внимание на тъхната фауна.
Накрая той намира, че добитите резултати
еж твърде насгрдчителни: намерени еж множе
ство форми, чието количество, въ сравнение съ
алпийската область, кждето се намиратъ много
големъ брой езера и кждето еж работили про
дължително време много хора, често е твърде надире. Въ заключението си той изтъква, че на
шенските високопланински езера напълно отговарятъ на панологотрофния типъ езера, т. е. кои
то въ много отношения обладаватъ качества,
представляващи тъй да се каже, крайния пределъ на олиготрофията (съ слаба продукция на
фитоплактонъ).
Изследванието на г-нъ А. Вълкановъ е единъ
добъръ приносъ върху живота въ нашите води.
То е интересно и заслужава вниманието на на
шите читатели.
г- и и
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Р

а
а
За да се улесни просветната дейность на клоноветъ отъ Българския Народенъ Морски а
Сговоръ и техните деятели, Гл. Упр. Тъло на организацията е започнало издаването на редица а
а общодостъпни
изъ областьта на морезнанието. Бьседитъ се печататъ въ ограниченъ брой и а
а се разпращатъ беседи
само на управителнитъ тъла на клоновете, отъ кждето може да ги получи
а
беседчикъ, който би искалъ да изнесе и развие известна тема за опознаване съ морето, морската
р
деятелность и т. н.
Беседите еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се а
отъ всъки беседчикъ и лесно да бждатъ въприемани и разбирани отъ най-широкъ и а
а използватъ
разнообразенъ кржгъ слушатели.
ОБЩОДОСТЪПНИ БЕСЕДИ.

ВСЕКИ

•

а

•

Наименование на беседата

\ Година на |
издаването'

Нуждата отъ Български Народенъ
морски Сговоръ
Морето и слънцето—лЪчебно зна
чение и използуване

1930

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплава
не и значението имъ за на
родите.
Нашиятъ черноморски брътъ.
(Географски прегледъ)
Българска
ривиера (Опигь за кли
I 5
матично—здраволЪчебно
проучване).

1932

21

а

•

За да се засили тъхната убедителность и нагледность, беседитъ се придружаватъ отъ спецално къмъ тъхъ нагодени серии отъ свътливи картини, които правятъ още по-голъмъ интереса
къмъ беседитъ и още по-вече улесняватъ.и изнасянието имъ отъ лектора, и възприемането имъ
отъ слушателитъ.
^СзЪтливитъ картини за всъка беседа, се пазятъ в ъ Гл. Упр. Тъло—Варна, отъ кждето веднага
ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Тъло на клона, било отъ съответния беседчикъ

1930

1932
1932

р
р

Р
Р

р

^Р
Р
приготвени за беседата
Р
Р
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 35 свътливи картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви)
Р
Д-ръ Ял. НедЪлковъ, управитель— 42 свътливи картини
Р
(диапозитиви)
л-Ькарь на Детския морски
Р
санаториумъ край Варна
Р
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 45 свътливи картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви).
Р
Р
Р
Ив. Батаклиевъ, редовенъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Р
Д-ръ Ял. Нед-Ьлковъ, управитель—
Р
л-вкарь при Детския морски
санаториумъ край Варна.
Р
Явторъ на беседата

Брой на СВЪТЛИВИГБ картини

ваааааааоаааааааааааоааааавоааааааооао—о°

ДО НАШИТЗ ПОСТОЯННИ И СЛУЧАЙНИ СЪТРУДНИЦИ.

Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на
своигЪ постоянни и случайни сътрудници да иматъ предвидъ следнит-Б нареждания:
1. СтатиигЪ и събщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възможность на пишуща
машина. Нечетливигв статии, а сжщо така и тия съ мно
го поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2. Статиигв тръбва да бждатъ кжси — около г1^
страници.
3. Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой
случай.
4. Редакционниятъ комитетъ не дава обяснения
на сътрудниците си защо известна статия не е удобрена или защо не е поместена веднага следъ одобрение
то й.

Всъка неполучена книжка
отъ списанието „Морски Сговоръ"
требва да се поиска най-късно
следъ получаването на следнята.
Въ противенъ случай реклама

Редакцията*на „Морски Сговоръ"
счита за свой дългъ да предупреди
г. г. сътрудницигв си, че ръкописите
имъ требва да й се изпращатъ въ
окончателно готовъ видъ.съ напълно
огладенъ стилъ и написани по офи
циалния правописъ. Въ случай, че
това не се спазва и се наложатъ нъкои стилни и правописни корекции,
редакцията ще се види принудена,
да направи съответното намаление
на следващия се хонораръ.

циите; се оставятъ безъ послед
ствие. Списанието излиза всъки
мъхецъ освенъ месецитъ юлий
и августъ.

Първа Българска Кониесионирана Фабрика
за Ютени Издълия

КИРИЛЪ"
п
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.
Т Е Л Е Ф О Н И :
Магазина 282.
Фабриката 331.
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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 . . 6 лв.
Морска библиотека № 5,

изчерпана.

Морска библиотека № 6,

изчерпана.

Морска библиотека №

изчерпана.

7,

Морска библиотека № 8, цена .
Морска библиотека № 9, цена .
Морска библиотека № 10, цена .
Морска библиотека № 11, цена .
Морска библиотека № 12, цена .
Морска библиотека № 13, цена .
Морска библиотека № 14, цена .

Черно море (общодостъпни студии) —
часть 1—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Черно море (общодостъпни студии) —
часть И—отъ. Сава Н.Иаановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ —
изчерпано.

Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . . . 25 лв.
. 1 1 лв. Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . - . 30 лв.
. 1 1 лв.
. 15 лв. Изъ дневника на единъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . . 20 лв.
. 10 лв.
Плаване отъ Д. Друмевъ, цена . . 15 лв.
. 5 лв.
Нуждата ?отъ Б. Н. Морски Сго»
. 10 лв.
воръ, неговитъ цели, ср-ЬДства
и дейность, отъ П. Павловъ —
. 5 лв.
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.

Морето и слънцето —лъчебно зна
чение и използване—отъ Д ръМл.
Недълковъ, цена
Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народитъ
отъ П. Павловъ, цена
Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена

Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв. Българска ревиера (Опитъ за кли
матично— здраволъчебно проучва
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
не, отъ Д-ръ Лл. НедЪлковъ, цена .
Гребане и вьтроходство —
Правилникъ за морскитъ и
ръчни спортни легиони —

изчерпано
изчерпано

Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв.

. 5 лв.

5 лв.
5 лв.

5 лв.

Излазъ на България на Бъло мо
ре (Реферати и протоколи, дър
жани въ Академическата конфе
ренция, уредена отъ Б. Н. М. С
презъ 1929 г.въ София), цена . . . . 25 лв

Всички порж.чки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и
се отправятъ на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ —
книжовно-просвътенъ отд-Ълъ — Варна.

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

АРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигЬ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви о к о л н о с т и . Разходки и екскуриш ио сухо
и по море до близкитЬ околности, както и до Царградъ.
Всички в и д о в е спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.

; ЛЪЖЕЩИ
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ГОЛ-БМИ м у з и к а л н и т ъ р ж е с т в а т » началото на
м. августъ съ участие на най-видиитт; български гртисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматиче.ски театърт.
и народната опера.

Условия на живота най-износни.

ЩИ

' П ъ р в о с т е п е н н и х о т е л и отъ 60 до 150 лв. легло.

."Ч гД*К : П

Частни квартири о т ь 1000—4000 лева за стая с ъ
две легла за месеца.

л

Обътгъ и л и вечеря въ първокласни
отъ 40—60 лв.

ресторанти

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
,„. ^"
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Табълъ д'отъ отъ 100-120.
Л-втовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

? \ * ..*"- »~" - * ''

Такса за банит-Ь:

:?&Фл1^

I 1 класа кабина 10 ли.
1. Студени бани . ц
5 ли.
2. Топли бани

( I класа кабина 30 ли.
| (|
^
20 ш>

Басейнъ

15 лн.
Отъ 15. юний до 15 септемврий лЪтовннците се ползватъ съ 25я.о намаление по
бъпгарскитъ дт ржоь>-.н желтззници.
Бюрото за лътсвми-.ш при
общината

иъ

приморската

градина ра;пол?га с ь пълеиъ
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ЖвВвШФ*ш>ф&Щ списъкь на квартири, дава
едения и настанява
' * " % ^ ^ - 1 ВСИЧКИ све;
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ЛЕТОВНИЦИ! ъ на шпртирм
безъ възнаграждение.
ОТНДСЯЙТЕ СЕ З Я

'го— ..

К^

я~

ВСИЧКО Д О БЮРОТО

зд лътовници.

БЪЛГАРИ ПЖУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна
Използувайте дружествените параходи за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество мсжете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизлечими спомени. Вие ше опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелеслитв не
близкия изтскъ, чаровете на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички крайша на свтзта.
Дружеството подържа три редовни линии:
Крайбрежна: Варна—Бъ\ла—Месемврия — Анхиало—Созополъ —Бур
гасъ— Кюприя—-ВасиликО — МхтопоЛъ и обратно;—два пЖти седмич
но;—Отъ 15; Юний до 15. СептемврИй дикектни съобщения Бургасъ
— Варна и отратно; специално за курорта.
Пирейска: Варна—Бургасъ—Цариградъ— Пирея - Хиссъ —Метелйнъ и
обратно —два пжти йъ месеца.
в. Александрийска:Варна—Бургасъ—Цариградъ- Родосъ—ПалйстйИа—
Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ^-Пирея и обратно—два
пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
отъ 30 до 50°/|, (но не и върху Храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуванБт-о до Александрия. което се извтршва съ луксознигв и бързоходни параходи „Бургасъ" й „Царь Фердинандъ";
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРДНЯ:
За Ллександрийския рейсъ:
;
За Пирейския рййсь:
Отиване и
I [класа." . лв. 8ООО | Отиване и
/ ' к л а с а . ,. лв. 5000
лв. 4600
връщане
| , «™«
: ™- ®™ \
връщане
{ II класа
лв. 2000
Ш класа
За крайбрежния рейсъ:
лв. 400
I
класа
о,„„„ с,,„^„ у( I класа
Варна—Ахтополъ I п
' . . лв. 680
слп I! Варна—Ьургасъ
лв. 300
II
класа
у
и обратно
и обратно
\\ кла. т . . лв. 540 !
- '*
лв. 200
Ш класа
Ш кла- а . . лв. 360 I
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбръжие.
Забележка: Свърхъ горнигЪ такси за пжтнншкитЪ билети се събиратъ допълнително кейово право въ Варма и Бургасъ по 15 лв., а въ малките краибр-Бжни пристанища по 5 лв. налице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигв, се получават* о г ь
агенниитЪ въ Варна и Бургасъ и чрайбр-вжнитЪ, а сжщо и отъ Дирекцията.
10-7

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Историческа среща отъ В. Игнатовъ. 2. Кризата въ мореплаването
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