л Я * " - ' 8 *"*>••.'"!

11/

ГОДИНА XI.
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УРЕЖДЯ КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДЪЛЪ НВ БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОР!
Главенъ редакторъ: П ЮФ. Я. ЯРНЯУДОВЪ
Редактори: Д-РЪ П. Д. СКОРЧЕВЪ, ИНЖ ; Г. КУПОВЪ И ИНЖ.-ХИМ. Н. ПЕНЕВЪ..
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Произвежда първокачественни памучни прежди.
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Продажби чрезъ генералните представители:
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.
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Най-голЪма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българскигЬ прежди о т ъ чуждитЪ.
1Ш
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖЦИТБ „ЦАРЬ БОРИСЪ".
Щ Предпочитайте българското ироизводство!

ей

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издъ\пия

„К И Р И Л Ъ"
Акционерно Дружество

$

Варна.

ПРОИЗВЕЖДА:

§3

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

Г

Т Е Л Е: Ф О Н И:
Фабриката 331.

Магазина 282.
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ОРГЯНЪ нл БЪПГЯРСКИЯ НЛРОДЕЧЪ МОРСКИ

%ШШй

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

ГОДИНА XI. БРОИ 1.

Отд-Ьленъ брой 20 лв.

УРР.ЖПН КНИЖОВНО-ПРОСгГгУГНИЯТЪ ОТГтггь

ВАРНА, януарий 1934 год
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ЕДИНЯДЕСЕТЯТЯ ГОДИНА.
Съ лгътошния съборъ се закръгли първото кораби подъ националния ни флагъ се удвои, а
десетилгътие на озаконено съществуване на Бъл- изглежда, че не следъ дълго време той ще бжде
гарския Народенъ Морски Сговоръ. Съ декемврий- и утооенъ.
ския брой на „Морски Сговоръ" пъкъ се приключи
Не по-малко грижи се положиха и за попървата десетгодитнина на съюзния ни печатенъ бългаояването на черноморското ни крайбпгьжие,
органъ, най-главното сргьдство за пропаганда на което благодарение на енергичната на.ч/ьса на
нашитгъ идеи. Тия десеть години, презъ които ржководнитгь дейци въ организацията ни днесъ
излиза нашето списание, еж периодъ на създава- има напълно български обликъ. Енергично се дейстнето и закрепването на българската морска вува за налагането на българско национално
идеология; презъ него се внедри въ душата на съзнание и на други шъкои м/ьста, гдето то още
българския народъ морската идея и последниятъ не е здраво закрепнало, както напр. въ известни
се приближи значително до морето. На ржко- мгъста на дунавския ни бргьгъ.
воднитгь личности и на широкитгъ слоеве на наСжщо така и здравно-лгъчебното значение
шето общество се уясни въ голгъма степень и на морето е вече напълно уяснено на нашето
става все по-ясно стопанското, политическото общество и дплото на морскппиь почивни стани културното значение на морето и Дунава за ции и на детскитгь морски лгътовища, отъ които
нашия народъ, и съзнанието за това значение, поеди десетина години нгъмаше нито поменъ, се
въ противесъ на онова, което ставаше преди, разраства и затвърдява все повече. Хиляди въззапочва да играе все повече опредгъляща роль пра растни намиратъ лпте отмора и възстановяустановяването на една единна национална вън- ватъ силитгь сина морския плажъ; хиляди деца
шна политика.
каляватъ невръстнитгъ си организми и волята
Презъ това време се разработи значително си подъ живителнитгь лжчи на слънцето и въ
и нашето морско д/ъло въ разнитп, си прояви, освежителнитп> вълни на морето—въ колсниитгъ
въ връека съ набелязаното ново съзнание. Резул- на Б. И. М, С. и на други организации и инститатъ на последото се явява повишената грижа за тути освенъ това у тгьхъ се .култивира другарнационалния ни .търговски флотъ и за родното ство и корпоративенъ духъ, толкова необходимъ
ни корабоплаване, изразена въ прокарването на за новото време. Красиви, импозантни палати
закона за търговското ни корабоплаване и изра- на организации и съюзи, както и китни сили на
ботването на законопроектъ за поощрение на частни лица красятъ бргьга при Се. Констанродното корабоплаване, чието приемане въ народ- тинъ, Гьозекенъ, Месемврпя и другаде.
ното събрание предстои. Благотворнитгъ послеИ нашиятъ воденъ спортъ получи значишедици отъ пропагандата на Б.Н.М.С. въ това ленъ тласъкъ напредъ, особно презъ последнята
направление еж вече на лице: само въ последнитгь година. Благодарение на това, чг на нашата
2—3 месеца тонажътъ на по-голгьмитгь търговски централна проевгьтна власть се уясни напълно
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телство въ тия области, още и поради оскждната
на морска действнтелность. Наредъ съ това „Мор
ски Сговоръ" бп> веренъ стражъ на интересите на
морска България.
Сжщия облпко ще запази списанието и презъ
второто си десетилетие
копг.о започва съ този.
брой. То ще продължава да повдига всички жиз
нени въпроси, свързани съ морето и Дунава, ще
държи постоянно будно съзнанието на нашата
общественость за морскитгь ни идеали и ще'служи
все така неуклонно на главната идейна цель на
Б.Н.М.С —приближаване душата на нашия народъ
до водната стихия. То ще продължава да пази съ
непоколебима енергия и морскитгь ни иктереси.
. Финансовите стеснения на Главното Упра
вително Тело на Б.Н.М.С, предизвикани отъ обща
та стопанска криза, наложиха
известно нама
ление на обема на списанието. Това обаче не ще
се отрази пи най-малко неблагоприитно
на него
вите ценности и достойнства, а напротив?, ще
предизвика още по-гриж.члвъ подбор; на материала.,
Качествено подобрение, съчетано съ по-големо раз
нообразие, ще цели да с буди интерес;, къмъ „Мор
ски Сговоръ" въ по-широки кржгове на българското
общество и да го направи любимо четиво на възра
Безспорно единъ много голтъмъ дгълъ отъ зас стни, юноши и деца.
луга за тоя значителенъ напредъкъ на морската
Разбира се, задачита на списанието ще бъде
идеология и морското дгъло у насъ ' се пада на улеснена въ висша степень, ако редакцията
бъде
списанието „Морски Сговоръ", чрезъ което глав- подкрепена отъ неговите читатели, било като бунптгъ деятели и идеолози на Б.Н.М.С. — първите дятъ интересъ къмъ идеите на Б. Н. М. С. и стапионери на нашето морско дело—правятъ достжп- натъ техни дейни разпространители, било като
на на широката публика морскитгь и дунавски/пгь привличатъ нови абонати на списанието и членове
проблеми. Презъ досегашния си десетгодишенъ пе на организацията.
Редакцията ще бжде крайно
риодъ „Морски Сговоръ' е билъ архивъ на на благодарна и за ценни бележки и приноси изъ
шата морска мнсъль и ратникь на морското ни областьта на въпросите отъ обсега на списанието.
дгъло въ разните му проява. Така въ него бгъха Съ тая надежда за активна подкрепа отъ страна
застъпени търговско и военно корабоплаване, мор на читатели и членове и преизпълйенъ съ вера въ
ско и ргьчностопански отрасли, морска биология
крайния успехъ на делото на Българския Нарои геология, морска история и география, морска
денъ Морски Сговоръ презъ втората десетгодишнина,
поезия и белетристика, морски лгьтовища и воредакциониятъ комитетъ пожелава на клоновете на
денъ спортъ. Паралелно съ нашето морско дгъло
организацията, техните членове и на всички чита
на страницитгь му еж отбгьлязваниресппомгьствани
тели на списанието плодовита и успешна дейностъ
всички по-важни прояви на морската мисъль, твор
презъ второто десетилетие
за напредъка и бла
чество и дейность въ чужбина—това се налагаше
гото на велика Морска България.
освенъ, за да се даде тласъкъ на родното ни строи
грамадното значение на водшк^СПортъ за те
лесното възпитание на младежьта, той се пос
тавя вече на солидни начала. Въ неколко градове
и редица села има вече модерни плавални, чийто
брой се увеличава ежегодно. Съ приемането на
Б.И.М.С. въ ФИНА неговото положение като един
ствено компетентна организация по водния спортъ
у насъ се затвърди окончателно, като същевре
менно се осигури и правилното развитие на
сжщия.
Най-после създаде се и нашата морска книж
нина. Колкото и да е скромна въ сравнение съ
морската литература на други народи, тя е много
значителна въ сравнение съ онова, което имахме
преди тоя периодъ, когато тя бгъше въ наченкитгьси.
Тогава морските въпроси интересуваха само единъ
тгьсенъ кржгъ отъ специалисти и професионалисти,
които намираха необходимото въ чуждата лите
ратура. Днесъ не само специалисти
пропагандиратъ морето, Дунава и свързанитгь съ т/ъхъ про
мисли и начинания и популяризиратъ морскитгь
проблеми всрп,дъ широкитгъ кржгове на българското
общество, било въ отдгьлни книги, било въ списа
ния и вестници, които все по-охотно и по-широко
разтварятъ колонитгъ си за подобни въпроси.

Варна, януарий 1934 г.

„Морски Сговоръ".

ОТЪ БРЪГЙ НЯ МОРЕТО
В ъ л н и
Надъ пънни, яростни води,
изъ глъбинигв морски стене
подводна, дива мощь..
Встрани,
разбиватъ се вълни солени
на капки о бр-вга, и пакъ
назадъ се връщатъ разярени..
Така, по пжть единъ и сжщь,
завръщатъ се ТБ не веднъжъ;

така, напредъ-назадъ, сърдити,
т е търсятъ пжтища открити...
Ф а р ъ т ъ
На пъсъчния брътъ стоя съ лотъналъ взоръ
дълооко подъ нощьта на гибелнигв бездни,
а слънцето мъждъй ВЪ далечния просторъ,
окжпано въ мъгли и бури неизбежни.
Щомъ буря залюлей настръхналия гръбъ
на морската снага, изтръпнала и морна:
ВЪЛНИТЕ тамъ безпиръ налитатъ съ поривъ тжпъ
къмъ острови безброй и заливи просторни.
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Морски Сговоръ
И въ шеметната площь, въ подводни глжбини,
зачуватъ се тржби прегракнали и глухи:
тамъ кораби пращятъ и буря зла свисти,
и, като огненъ М*БХЪ, морето се задъхва.
Въ неспирната борба, надъ мрачния гранитъ,
срЪдъ мрачните води, тогава само фара,
неустрашимъ и старъ, остава като щитъ,
обгърнатъ отъ мъгли и тежка морска пара.
З в е з д а
Надъ морските бездни—далеко,
обгръщанъ отъ зли самоти,,
въ ТЪМИГБ—ту морно, ту леко —
изъ хаоса корабъ лети.
Изъ хаоса, въ НОЩИГБ бурни,

трепти лжчезарна звезда: —
ту блесне, ту волно се втурне
въ ТЪМНИТЕ безъ пжть и следа.
Пониса се корабъ въ заблуда,
сръ\цъ бесния шумъ на вълни,

а въ бурнигв нощи отвсжде
обгръщатъ го стръвни тъми.
Но вмигъ отъ звездата лжчиста
поронватъ се струйки зари,
и корабътъ тръгва къмъ изтокъ,
съ надежда за нови зори.
Съзерцание^$?:'у
Самотенъ по бръта вървЪхъ
и взирахъ се въ далечинигЬ,
и тъй азъ дълго тамъ следЪхъ
играта мрачна на ВЪЛНИГБ.
Вълната гонеше вълна,
едни разбиваха се лесно,
а други съ ропотъ и злина
въ бр^га се блъскаха ПО-6*БСНО.
2 • "Р ')" .
И дълго миогюсъ си: така
'"
и ний на страстигв въ хомота
вървимъ—ту съ радость, ту съ тжга —
по пжтя стръменъ на живота.
Ле. Калояновъ.

Капитанъ I рангъ о. з. Вариклечковъ.

КЪМЪ ПО-СВЪТЛО Б/ЗДЕЩЕ!
„Държава съ армия—има само единъ юмрукъ;
Държава съ армия и флотъ — ги има два!"
Петъръ Велики.
„Който владъе моретата — владъе свЪтаГ
Нелсонъ.

•Ние Б.ългаригв и въ далечното и въ недавнашното си минало сме се отличавали съ своята
класическа незаинтересованость къмъ морето, мор
ските брегове и всичките свързани съ ГБХЪ сложни
жизнени, политически и економически въпроси.
Едва следъ п о с л е д н и т е в о й н и , следъ като
така жестоко почувствувахме върху сами себе си
жалките последици отъ загубване на войните, —
за което твърде много допринесе нашата незаин
тересованость къмъ морето, — ние почнахме да
даваме видъ, като че искаме да се отърсиме
отъ нея.
За жалость, обаче, фактите показватъ, че
ние все още още не сме налучкали правия пжть,
лутаме се въ безпжтица и се занимаваме съ ра
боти, които еж още далечъ преждевременни и на
които би дошелъ редътъ едва, следъ като уредиме
редица други, много по-належащи и много понеобходими.
Държавната ни отбрана е осакатена! Още
преди 300 години Петъръ Велики 6% казалъ, че
„Държава съ армия има единъ юмрукъ, а държава
съ армия и флотъ—ги има два!" За жалость, ние
имаме сега само единия Юмрукъ — армията, а за
втория — военния флотъ, нито се и сещаме да
мислимъ. Щ е ни възразятъ нт^кои: „Но,—договора
отъ Ньойи"!—Да, в-врно е, че договорътъ отъ Ньойи
ни налага тежкото ограничение да нямаме военненъ флотъ. Но нали сжщиятъ договоръ ни заб
ранява да имаме и постоянна армия? Такава ние
и въ действителность н*Бмаме..Но какво виждаме?
- Нима има българинъ, който да не съзнава необходимостьта за страната отъ редовна, вместо
доброволческа армия? Нима нашите правителства,
чиято безупречна коректность въ външната поли
тика е станала пословична, не правятъ похвални
усилия да издействуватъ разрешение за преминава
не отъ милиционна къмъ постоянна армия? — Ние
искаме съгласието на победителите. Нима би могло

да се нарекатъ тия искания нарушение на дого
вора? Нъщо по-вече! — Нима дори и отъ самите
държави победителки, тъзи сжщите, които ни на
ложиха ограниченията (напр. Ан. лия, Франция,
Италия) не се чуватъ все по-често гласове да ни
се разреши постоянна армия вмъсто наемна?
Всичко това е много хубаво. Лошото въ слу
чая е, че, докато ние полагаме всички усилия, за
да осигуриме единия юмрукъ на държавната от г
брана, за другия не правимъ абсолютно нищо,
не се дори и сещаме. Разбира се—думата ни тукъ
не е за големъ, нападателенъ, агресивенъ флотъ,
а за малъкъ, чисто отбранителенъ. Не е ли за
очудване обстоятелството, че покрай многото гри
жи и постжпки за създаване на постоянна армия,
досега не се чу нито единъ гласъ, изхождащъ
безразлично отъ правителствени или отъ частни
среди, за разрешаване на България и воененъ
флотъ?
Може би се, мисли, че понятието „армия*/
включва въ себе си и понятието „флотъ". Но акс/
това е така, то е безспорно така само въ нашити.
българските разбирания, защото навевкжде дру
гаде, по Ц-БЛОТО земно кжлбо, флотътъ е не-до
съвсемъ отделно и съвсемъ самостоятелно отъ
армията. И ако се действува за създаването на
постоянна армия, требва да се действува незави
симо отъ това—изрично и за създаване на военненъ флотъ. Защото въ никоя друга държава,
освенъ въ България, като се говори за армия, не
се разбира, че се говори едновременно и за ар
мия и за флотъ. Но дано досегашното неправене
на постжпки да ни се разреши и военненъ флотъ
е произлизало само отъ погрешното схващане
на обема на думата „армия" и дано то не е ставало
поради убеждението, че намъ флотъ не ни тръбва!...
Защото това, което става около насъ, е твърде
симптоматично:
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Ние виждаме Югославия и Ромъния, макаръ то се нуждае отъ подобна пропаганда и популяризи
и да притежаватъ отличенъ дунавски и много до- ране, особено—всредъ единъ неморски народъ —
бъръ морски воененъ минно-торпеденъ флотъ, като нашия! Защото облагите и преимуществата,
да правятъ грамадни усилия за подтягането на които военниятъ флотъ дава на своята държава и на
екипажите и морския си офицерски съставъ и да . отделните й граждани далечъ прехвърлятъ грани
строятъ все нови и нови бойни единици. Гърция ците на единичните осезания и разбирания и на
плаща стотици милиони драхми на 3—4 англичани съсловните такива, а често дори и на общонарод
— инструктори за преформиране и модернизиране ните економически и политически схващания и
на флота си. Турция въ нищо не имъ отстжпва и дори интереси, и се поддаватъ, много по-малко отъ всеко
си е поставила като цель гордата задача да стане друго нещо, на непосредственно осезаване и чувнай-силната морска държава на Егея и въ източ ствуване, безъ при това да губятъ нито най-малко
ното Средиземно море. А болшевишка Русия въз отъ своето огромно политическо, економическо и
дигна до първостепенна важность въпроса за въз историческо значение.
становяването и засилването на разкапалия се
Требва ли да изтъкваме напр., какво и колко
презъ революцията воененъ флотъ, и требва да й много дължатъ на своите флоти мъничките и
се признае, че вече е постигнала удивителни ре иначе немощни Дания и Холандия — много позултати: освенъ това тя най-усилено строи въ мно мънички и много по-немощни дори и отъ насъ —
гобройните си корабостроителници все нови и и защо техните държави процъвтяватъ и граж
нови бойни кораби. Я всички тия съседски кораби,
даните имъ благоденствуватъ, а ние — мизерпри единъ международенъ конфликтъ, много лесно
могатъ да се струпатъ на нашата глава.—И тежко ствуваме?'...
Като патриотично сдружение, претендиращо
ни, ако тогава бреговете ни не еж защитени и
ако предъ ГБХЪ нема наши кораби и мини, които компетентно да представлява българската мор
ска мисъль предъ обществото, намъ се струва, че
да посрещнатъ враговете, защото
морето съе- Морскиятъ Сговоръ требва да постави на едно отъ
диняза страните, които разделя" и по сжщото първите места, даже и на първо место измежду
тоза море, което сега ни „разделя" отъ тЪхъ — най-належащите си задачи, да работи за пропа
ще дойдатъ вражеските кораби да разгромятъ гандиране на нуждата за България отъ воененъ
цв-Бтущигв ни крайбрежни градове и да причи- морски и реченъ флотъ. Защото вярваме, за
нятъ загуби за милиарди.
всички е ясно, че България далечъ не се намира
Н%що по-вече:—отъ войната та до сега, ето нито въ географическо, нито въ международно
вече петнадесеть години, ние нищо не направихме, отношение въ положението на една Швейцария,
за да засилимъ поне отчасти нашите Морска и Дания или Холандия, за да може да си позволява
Дунавска полицейска служби. Останали като един лукса да прави научни морски изследвания или да
ствени стражи на нашити водни граници, тези разучватъ други морски въпроси, безъ предвари
две служби разполагатъ съ съвсемъ малки и прес телно, поне отчасти, да е осигурила собственната
тарали корабчета и въ случай на въоржженъ кон си кожа.
фликтъ не ще имъ остане нищо друго, освенъ съ
Щ е ни заявятъ, може би, че Морскиятъ Сго
честь да загинатъ въ неравната борба съ против
воръ
не е военно сдружение. Това е много право:
никовото неимоверно надмощие. И ако това самоМорскиятъ
Сговоръ не е и не требва да бжде •
пожертвуване би спасило нашите крайбрежия, то
би било все още резонно и оправдано... Но, тра военно сдружение! Но това съвсемъ не требва да *
гичното въ случая е, че веднага следъ унищожа- му пречи и съвсемъ не може да му забрани, като
ването^на нашите корабчета — ще дойде редътъ компетентенъ изразитель на колективната морска
нз крайбрежните ни градове и селища, а твърде мисъль въ страната ни, да укаже, кое е преди
възможно — и на нъщо много по-лошо... Нима всичко най-важното и най-належащето, да направи
требва да напомняме на прозорливите и на тези, всичко възможно за неговото прокарване, а следъ
които познаватъ нашата стара и нова история! това, или най-много едновременно съ това, да се
колко злини и нещастия е претърпело племето ' занимае съ всичките останали странични и пони само, защото не е имало могжщъ воененъ маловажни въпроси. Защото политическите пар
флотъ, защото е имало само единия „юмрукъ?" тии, напр. сжщо не еж военни сдружения, но всека
И... макаръ този юмрукъ д а е билъ - общоприз отъ тЪхъ, която добре разбира назначението си,
нато - единъ отъ най-могжщите и най-страшните счита и има за свой най-важенъ дългъ, покрай
на времето си все пакъ сме били изтиквани отъ многото си други обществени задачи, да'се грижи
олагодатните брегове къмъ голите и безплодни и за отбраната на страната, т. е. да се грижи и
|
оалкани, защото ни е липсвалъ вториятъюмрукъ- за въоржжените сили на държавата.
• Въ горния редъ на мисли написахме тия р е 
така несимпатичните на нась българите „дървета
безъ корени", които еж правили толкова услуги дове, за да подчертаемъ го л емото политико-обще-,
на враговегв ни и всекога еж изтръгвали побе ствено, ще кажемъ дори еждбоносно и истори
дата отъ ржцете ни...
ческо значение на акцията-популяризирането на
неотменната необходимост* за отбраната на стра
^Инициативата на Българския Народенъ Мор ната ни отъ воененъ ф л о т ъ - с ъ която се е заелъ
ски иговоръ-да се заеме по-непосредственно съ пА»1„ " С г о в ° Р ъ - Н е к а всички най-искренно му
популяризирането на военния флотъ и съ изтък
пожелаемъ пъленъ успехъ въ така трудната му/ването нз народа ни нуждата и необходимостьта
но
патриотична и благородна задача! Нека в ^ р отъ нзго, — намираме по-вече отъ похвална Ние
Ч бълга ИНЪтъ
Лп!'
1
Р
- съ своя здравъ усетъ и с ъ ,
не скриваме радостьта си, че най-после Б. Н М
своя
веренъ
инстинктъ
за еждбата и бждещето
^.говоръ щя отдели по-големо внимание на воен
номорското ни дело, съ което той прави на пле ш и т Л ! " 8 9 " 6 У к а з в а н и я МУ пжть, и смело и ремето и държавата ни една неизмерима услуга
Г с л е и осиг
о Г 39КраЧИ "° Него' За «а издаде " а й '
УРИ> чрезъ „двата" с и юмрука, своята
-ащото въ висша сгепень военниятъ флотъ е, кой е к п » 1
СКа
побо.»
« п о л , ™ > с к а независимост* и своето
добруване и благополучие!
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ТЪРГОВИЯТЯ НИ СЪ ИСПЯНИЯ И РОЛЯТЯ НЯ Б. Т. П. Д-ВО.
Търговията ни съ Испания презъ последно
време показва все по-отрадни изгледи. Презъ 1931
тод. търговския ни балансъ е завършилъ съ едно
пасивно салдо отъ 8,995,478 лева, презъ 1932 год.
салдото е активно, но едва 2,249,265 лева, а само
за първитъ 9 месеца отъ текущата година активното салдо става вече 114,913,000 лева. Бързото

подобрение на търговията ни съ Испания изпъква
още по-очебийно, когато сравнимъ първите 9 ме
сеца отъ текущата година съ първитъ 9 месеца
отъ миналата година. Така се запазва и еднаквостьта на сезоннитъ условия. Вноса и износа ни
за тъзи месеци е билъ следния:

Вносъ отъ Испания
Периодъ

1.1.—31.IX. 1932
1.1.—31.IX. 1933
Увеличение (-(-)
или намаление (—)
презъ 1933 въ срав
нение съ 1932 год.

Износъ за Испания

Тона

Стойность
•въ лева

157

7,764,000

983

3,970,000

88

3,064,000

12,475

117,977,000

Балансъ

Стойность
въ лева

Тона

Тона
+ 826

Стойность
въ лева
— 3,794,000

+

12,387 +

114,913,000

114,007,000 +

Н.561 +

118,707,000

I
— 69

— 4,700,000

+ ' 11,492 +

Първите 9 месеца отъ 1933 год. еж по-бла
гоприятни въ хоризонтално и въ вертикално на
правление по табличната. Износа е много по-голъмъ отъ вноса както по количество, тъй и по
стойность. Отъ Испания сме внесли само 88 тона
ч:тока, а сме изнесли 12,475 тона. Стойностьта на
внесенигв стоки е едва 3,064,000, когато износа
ни за тази страна струва 117,977,000 лева. Салдотб е въ наша полза за количеството и стойностьта
на СТОКИТЕ —12,387 тона за 114,913,000 лева. Тол
кова е чистата ни печалба отъ търговията ни съ
Испания за първите 9 месеца на текущата година.
За сжщото време миналата година салдото по ко
личество е било въ наша полза, имено -{-826 тона,
но салдото по стойность е било въ наша загуба,
имено — 3,794,000 лева. Благоприятния развой на
търговията ни се очертава и чрезъ вертикалното
сравнение по колонигв на таблицата. Презъ пър
вите 9 месеца на 1932 год. сме внесли 157 тона
за 7,764,000 лева, когато за сжщото време 1933
год. сме внесли по-малко стоки и за по-ниска
стойность — 88 тона за 3,064,000 лева. Вноса ни
отъ Испания е намалъль съ 69 тона за 4,700,000
лева. Въпреки това износа ни се е увеличавалъ
и то много чувствително. Отъ 983 тона за 9-тъхъ
месеца презъ 1932 год. достига до 12,475 тона
презъ СЖЩИГБ месеци на 1933 год. Стойностьта
на износа се повишава отъ 3,970,000 лева на
117,977,000 лева. Съ други думи, износа ни презъ"
първите 9 месеца на текущата година е нарастналъ съ 11,492 тона и 114,007,000 лева въ срав
нение съ износа за сжщия периодъ отъ 1932 год.
Истинското значение на търговията ни съ
Испания ще се очертае най-убедително, когато
сравнимъ салдото й съ салдата на търговията ни
съ други страни. По големина на тъзи салда —
само активните за времето отъ 1.1. 1933 до 30.1Х.
1933 год.—разнитъ страни могатъ да бждатъ наре
дени въ следния порядъкъ.
1. Испан., съ актив, салдо въ наша полза 114,913,000л
2. Белгия, „
„
„
„ .
„
112,768,000 „
З.Явстрия, я
„
„
„ „
„
107,658,000 .
4Лермания, ,
„
, „
„
54,377,000,
5. Холандия, п
„ „ . „
44,447,000 ,
я

6. Египетъсъактивно салдо въ наша полза 42,36О,ОООл
7. Полша „ „
„
„ .
28,241,000 „
я
8. Дания „
„
„
„ „
,
19,974,000 „
9.Палестиня „
„
„ „
„
17,723,000 „
Испания стои, следователно, на първо МБСТО
по ползата за насъ. Непременно требва да се
забележи, че търговията ни съ нъкои, иначе поизвестни на нашия експортъ, страни завършва съ
пасивно салдо. Такава е, напримъръ, Италия, съ
пасивно салдо 94,932,000 лева, Англия, съ пасивно
салдо 88,051,000 лева, Романия, съ пасивно салдо
63,745,000 лева и пр..
По-главнитъ стоки, които презъ 9-тъхъ ме
сеца на текущата година сме изнесли за Испания еж:
1) дървени въглища— 5,568 тона за 7,548,000 л.
2) яйца
-4,316
„ за 103,522,000 „
3) кокошки
—34,619 броя за 1,132,000 .
4) фий на зърна
— 1,096 тона за 3,037,000 „
5) царевица
— 924
„ за 1,479,000 „
6) бобъ
455
„ з а
977,000 „
Погледа се спира на износа на яйца—близо
104 милиона лева — още повече, че досегашните
ни пазари (Германия, Швейцария и пр.) препятстватъ внасянето на наши яйца. Общия ни износъ
на яйца за 9-тъхъ месеца достига 308,112,000 лева.
Значи 33,6% отъ цълия ни износъ е отправенъ
за Испания. Следъ нея идва Швейцария, съ
89,834,000 лева. Германия, съ 47,513,000 лева, Явстрия, съ 42,739,000 лева и пр. Отъ цълия ни из
носъ на дървени вжглища на сума 9,109,000 лева,
на Испания се падатъ 82,9°/о. Остатъка изнасяме
за Турция (1,560,000 лева). Испания обещава да
компенсира и намалявания ни износъ на птици
за Италия.
Като си припомнимъ, че презъ доброто време
на външната ни търговия преди нъколко години
второто силно активно перо за платежния ни ба
лансъ, следъ тютюнитъ, бъха яйцата, а донъкжде
и. ПТИЦИГБ, ще закржглимъ представата си за зна
чението на испанския пазаръ. Остава да го раз
работваме и организираме.
Точно въ това направление, обаче, сжществува опастность. Тя идва отъ тамъ, че немаме
редовни морски връзки. Поради това не можемъ

да поддържаме пазара редовно, а доставяме фа
култативно. Когато пъкъ пожелаемъ да доставяме
своевременно, чуждите параходни компании искатъ
скжпо и прескжпо навло. Имаме прЪсенъ примЪръ
отъ това Л-БТО. ИталцянскитЪ параходни компании,
които подържатъ рейси България — Испания,
почти удвоиха еточната си тарифа, като разбраха,
че износа ни на яйца за Испания се затвърдява
и то дотолкова, че изпревари дори турския износъ.
Вейки може да си представи какви загуби поне
соха българските експортьори, понеже бЪха кал
кулирали покупките си върху по-ниско навло.
Още по-голЪма загуба понесоха производителите,
защото покупната цена на яйцата се намали въ
размтфъ на увеличеното навло.
Въ тази суматоха Българското параходно

дружество изигра една полезна роля. Само следъ
слуха, че то ще организира редовенъ рейсъ до
Барцелона, чуждите параходни компании нама
лиха навлото до предишните му размери. Именно
тази роля требва да продължава да се играе поефикасно, което ще бжде едва когато действи
телно се организира редовно посещение на Ис
пански пристанища. Защото не бива да се заб
равя историческата истина „търговията следва
флага." Необходимо е, обаче, Българската дър
жавна власть да разбере две н^ща: първо, че
испанскиятъпазаръни е много цененъ и второ, че
при сжществуващата стопанска затегнатость, Бъл
гарското параходно дружество не може да овладее
и организира този пазаръ безъ нейното съдействие.

Н. Найденовъ.
ПЯРНХОДН „КНЯГИНЯ МЯРИЯ-ЛУИЗА".
Ето повече отъ три години какъ управата на
Б. Т. П. Д-во неуморно работи за покупката на
още Н-БКОЛКО парахода, та да попълни нищожния
съставъ на родния търговски флотъ. И единъ день
приказни ще се видятъ всички спънки, които бЪха
срещнати въ нейните действия. Я засилването на
търговския ни флотъ не е въпросъ, засътащъ
само Б. Т. П. Д-во, но това е национално д^ло
отъ капитално значение за търговско-стопанския
животъ на България.

класификационно дружество „Английски Лойдъ".
Следъ два месеца основенъ ремонтъ подъ непре-

Въ Марсилия. Усилено привършване
боядисването на парахода.
кжснатия надзоръ на агентите на гореспомена
тото класификационно д-во на 8. декемврий 1933 г.
въ 4 часа сл. обътгь параходътъ биде предаденъ,
—французскиятъ трикольоръ отстжпи местото си
на българското знаме. Кръстенъ на името на мал?
ката Княгиня параходътъ напусна Марсилия на 9
декемврий по о5Ъдъ на пжть за Портъ-Саидъ'

Момента на вдигане на българското знаме на
мЪстото на французкото.
Най-после, <:ледъ големи усилия и жертви
отъ страна на дружеството, направи се първата
крачка. — Купи се отъ французската компания
»Рга1551пе1 параходътъ „РеПх Рга155шеГ за 1,100,000
франка (около б милиона лева), предаденъ ремонхиранъ подъ надзора на най-солидното и взискателно

Цариградъ—Параходътъ, идящъ отъ Марсилия пр"гзъ
иорть «.аидъ, натоваренъ съ соль и разни други стоки,

Морски Сговоръ
кждето пристигна на 17 дек. въ 11 часа, По'пжтя
срещна доста силна буря, но въпреки лошото
време, при 70 обръщения на машината, даде средно
10 мили скорость (18.5 клм.) на часъ. Въ ПортьСаидъ натовари 4,000тона соль и 400 т. разни стоки
за Цариградъ и България, и на 23. декемврий
тръгна за Цариградъ—Бургасъ —Варна. При този
преходъ съ пъленъ товаръ при 68 обръщения на
машината даде 9—9.5 мили скорость. Скорости
напълно достатъчни за този типъ параходи. При
това, което е много важно за всъки корабъ, той
е много икономиченъ въ горивото.—При работене
съ двата котела, както обикновенно пжтува винаги,
той гори средно на часъ 1,200 кгр. вжглища.
Параходьтъ „Княгиня Мария-Луиза" (да го
наречемъ съ българското му име) е построенъ въ
1919 год. въ „АгеНегз е1 спапглегз ^е Ргоуепсе".
Той има следните размери:
Бруто-регистъръ тона (1 В.К.Т. = 2,83 м3) — 3,828 т.
Товароспособность (заедно съ вжглищата)—5,100 т.
Обемъ на хамбаритъ1
— б,183м3
ВодоизмЪщение при пъленъ товаръ
7,700 т.
Дължина
111 м.
Ширина
14 м.
Газене (потъва въ водата) пъленъ
б'45 м,
Дзигатель-парна машина съ мощность 2,500 к. с.
Има три котела, но обикновенно пжтува съ дза. При
два котела има скорость 10 мили. При три котела
дава скорость до 12 мили. Има 12 първокласни
кабини удобни за 26 пжтника. Кабините му еж много
луксозни и го т^ми, снабдени съ течаща вода и всички
удобства, повечето еж съ по две легла. Третокласни
пжчници може да вземе къмъ 50 души. Кабините
на персонала еж сжщо много хигиенични, широки
и сжщо снабдени съ течаща вода.
Той, обаче, е по-скоро товаренъ параходъ и
като такъвъ е извънредно удобенъ, защото при
експлоатацията на единъ параходъ скоростьта въ

,
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движение требва да бжде съгласувана съ ско
ростьта на работенето въ пристанищата, кждето,
всЬко закъснение отъ няколко минути струва пари.
„Княгиня Мария-Луиза" има шесть хамбара, снаб
дени съ двойни стрели за товарене. Освенъ това
на единъ отъ хамбаритъ има стрела, вдигаща 20
тона. А всичко това е отъ грамадно значение
при обслужване на средиземноморските приста
нища, въ повечето отъ които нема удобства зо
товарене на големи тяжести. Още повече много
отъ тези пристанища еж открити и въ техъ требва
бързо да се работи, издебвайки хубаво време. Въ
стените на коридорите му има арати за товарене,
леки предмети и дребенъ добитъкъ. Палубата му
е широка и чиста, — много пригодна за пренасяне
на едъръ добитъкъ.
Въобще новиятъ български параходъ е из
вънредно удобенъ за работа при нашите условия,
защото той е строенъ специално за обслужване
на пристанищата на Средиземно и Черно морета,
А всеки параходъ се рентира най-добре само тамъ,
за кждето е построенъ.
И така, засега новозакупениятъ параходъ е
най-голЬмиятъ, най-новиятъ (като не считаме „Евдокия") и най-поцходящиятъ за по-далечни линии
български параходъ. Цената, за която той е купенъ, е нищ-ожна. защото француското д-во е по
харчило около 700,000 франка за разни преправки
и ремонти до предаването му.
Честитявайки на Б. Т. П. Д-во новия пара
ходъ, нека пожелаемъ въ най скоро време да се
раззеятъ по далечните морета още неколко бъх
гарски знамена и нашите параходи да разнася
плодовете на българската земя и българдгото
име, творейки блага за търговското и икономи
ческо повдигане на страната ни. Защото Морето
е златна мана за този народъ който з/ше. какъ
да го използува.

Карлъ Шкорпилъ.

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЧЕРНОМОРСКАТА ОБЛАСТЬ НА
БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ.
I.
Походътъ на Дарий 511 година пр. Хр.
Черно-море (Ропгиз Еихтиз) е пазило достжпа къмъ Европа отъ югоизточната й страна и
само проливите Босфорски (Возрошз Тпгаскиз)
между Черно и Мраморно морета (РгсропНз) и Дар
данелски (Не11езропт.из), между последното иБелото
(Маге ТНгасшт), еж били мостове между югоза
падна Азия и Европа.
Преселванията и военните походи отъ Азия
въ Европа еж обикаляли бреговете на Черно мо
ре, и то отъ централна Азия на северъ отъ Кас
пийско (Гирканско) и Черно морета и отъ богати
т е и културните страни въ южна Азия, на;югъ отъ
Черно море къмъ Балканския полуостровъ презъ
Месопотамия и Мала Азия.
Презъ Балканския полуостровъ е водилъ найважниятъ пжть, известенъ въ римските времена
подъ името „воененъ пжть" (\Ла тШггпз), диаго
нално отъ проливите къмъ стока на р. Сава съ^
Дунава, къмъ крепостьта 51пд1с1ипит (сегашния
Белградъ) — единственъ пжть, който е съединявйлъ
Опепг и ОссИепх.
/
Вториятъ главенъ пжть презъ Балканския по
луостровъ е вървелъ презъ Черноморската область,

отъ проливите къмъ устието У& Дунавъ; този пжть
е игралъ важна военна ролуотъ най-старите вре
мена до днесъ.
Най-стариятъ Походи който се споменува въ
Черноморската область/на полуострова, е похо
дътъ, който е предприеЛъ персийскиятъ царь Дарий
I (521—485 пр. Хр.)Усинъ на Ну5г.а*ра, презъ 511
година пр. Хр. прсДивъ Скитите, въ сегашна южна
Русия, съ една с / р ° м н а армия. Това е билъ първиятЪ известену исторически воененъ походъ отъ
Азия въ Евро/га, който заради големи военни при
готовления </ надминавалъ всичките дотогава из
вестни воелни действия, обърналъ внимание на то
гавашни?' светъ и е оставилъ ,силни впечатления
въ паметьта на неколко генерации следъ него.
Д*(ельта на похода е била, Скитите, които пре
чели за завладяване на полуострова отъ персийците, да бждатъ отблъснати отъ Дунава,
/
Походътъ на Дарий е описанъ отъ малоазииския гръкъ, роденъ въ Халикарнасъ, после Атински
гражданинъ, Херодотъ, бащата на' историята, въ
неговата „История ка персийските БОЙНИ ВЪ 1У-та
книга, издадена презь 430 г. пр. Хр.
Походътъ презъ Балканския полуостровъ се
почва до южния край на Босфорския проливъ, по
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корабленъ мостъ, построенъ отъ малоазийскитъ
Третиятъ пжть, отбелязанъ въ Шпегапит г\п-!
гърци, и върви по Черноморската область на по 1от Яидиз!) отъ гр. Одринъ ( Ш е й н а т а , ЛсЗпаполуострова — сегашната Тракия, България и До роНз) презъ станциите ТагроаЧгит (на югъ огъг
бруджа — къмъ Дунавския мостъ до гр. Исакча, Кайбилярския проходъ), З а й а т е (до с. Факия) за;
построенъ отъ сжщитъ гърци.
римската ветеранска колония ОеиИит (до е. ЯЙ-;
;
Херодотъ за този походъ презъ Балканския кезли) и гр. гЛпегпаюз,
полуостровъ дава следните сведения:
Единъ ПЖТЬ е вървълъ по подножието на!
14.85 мостъ презъ Босфоръ;
Странджа презъ градовете Виза (В12уе), Бунаръ^
1У.89 Дарий е миналъ въ Европа и заповъ- Хисаръ и Лозенъ-градъ къмъ Кайбилярския проходъ.,
далъ на Монитъ да заминатъ презъ Понтусъ (ЧерПоходътъ на Дарий е можалъ да следва една
но-Море) и да навлезатъ въ 1з1ег (Дунавъ), презъ отъ гореказанитв съобщителни линии, които изли-;
който, два дена пжть срещу течението, да постро- зали отъ Босфора.
;
ятъ мостъ на тъсното МЪСТО на реката, кждето се
Опредъленъ първи пунктъ на похода на Дадъли тя въ ржкави;
рий, посочва Херодотъ, като говори за изворите.
1У.90. Дарий пристигналъ до изворитъ на р. на р. Теага, притокъ на р. Соп1айе$с1и5, която се
Теагл съ 38 източници, извиращи отъ ежилата ска влива въ р. Адпапиз, притокъ на р . НеЬгиз.
ла, топли и студени, лековити, особено противъ
Споменатите извори отговарятъ на изобил-;
краста на хора и на коне; къмъ тия извори отъ нитъ извори на р. Яна (Меньо) на западъ отъ гр.;
гр. Негйгеит до Реппгпиз и отъ гр. Лполония на Бунаръ Хисаръ и ръката Теагоз отговаря на ръка;
Понта има по два дневни прехода. Ръка Теагоз се Яна; реката Яна се слива съ Караачъ-дере, до с
влива въ р^ка Сопгаскзсюз и последната въ ръка Тюркъ-бей, и се съединява до гр. Люле-Бургасъ ;
Адпапез, която се влива въ р-вка НеЬшз;
съ Мънастирска река, която извира подъ най-ви->
1У.91. До изворите на р. Теагоз Персийцитъ сокия Странджански върхъ — Голъма Михяда (1028
еж били разположени на лагеръ три дена и Да м.). Последната ръка отговаря на р . Соп1аа,езо!и5
рий тукъ е вдигналъ стълбъ съ надписъ;
и се влива въ р . Еркене, която отговаря на ръка
1У.92. Дарий.е пристигналъ до ръка ЯгНзсиз, Адпапиз, на югъ отъ гр. Люле-Бургасъ, Ръка НеЬкоято тече презъ страната на Одриситъ, тукъ се е гоз е р. Марица.
разположилъ на лагеръ и заповъдалъ да се насиОтъ гореказаното - е ясно, че Дарий е вър
пятъ голъми грамади камъни;
вълъ по пжтя по югозападното подножие на Стран
1У.93. Преди да е достигналъ до 1з1ег, подчи- джанския гребенъ. Затова говори и Херодотовото
нилъ си Гетигв, особено Зкуггшаш и М1рза1едо гр. показание, че Дарий е подчинилъ тракийското пле
52|гпус1е55и5) ЯроПоша и МезагпЬпе. Последнитъ ме Зсуптиапае, което завземало страната до гр.
еж се предали безъ бой, а Гетитъ били подчинени Мидия (5а1тус1е55и5) между Странджанския гре
съоржжие и тръгнали съ Дарий;
бенъ и черноморското крайбрежие.
1У.97. Дарий е пристигналъ до 1з1ег.
И съобщението на Херодота, че изворитъ с я
Походътъ на Дарий между Босфора и Дунава отдалечени еднакво (по два прехода) отъ града'
може да се раздъли на две части:
Негасит, (между градоветъ Ерегли и Родосто) и,
1. Походътъ презъ Странджа и
отъ града Аполония на Понта (Созополъ), отговаря
'2. Презъ Балкана.
точно на положението на изворитъ до е. Яна.
До изворитъ на Теага, Дарий се е забавилъ
Гре^енътъ на Странджа се почва въ север три дена и тукъ е въздигналъ стълбъ съ следния
ния жгъл-ь\1а Деркоското езере, между ръка Стран надписъ: „Изворитъ на р. Теага, даватъ най-добра
джа (ЗегдегНдоп) и черноморския бръгъ, и въ на и най-хубава вода отъ всичките ръки и до тъхъ е
пречна линия х върви къмъ гр. Ямболъ и образува пристигналъ, на пжть противъ Скититъ, най-до-,
водораздълъ мЦеду Черно и Бъло морета.
ориятъ и най-красивиятъ мжжъ Оагеюз, синъ на'
На ю г о з а п а д подъ Странджанския гребенъ Муз1ара, Персиецъ и на всичката земя царь".
се разпростира ей«а отъ най-плодородните рав
За стълба съ надписа и за изворитъ не еж
нини на полуостров^ по поречието на р. Еркене запазени никакви сведения нито въ класическата
(Адпапиз на Херодотц) съ многобройни притоци литература, нито у византийцитъ.
Главна изходна точка за пжтищата презъ рав
Турскиятъ пжтешественикъ Евлия Челеби е
нината на р. Еркене и Странджанския гребенъ е посетилъ изворитъ презъ 1656,г.; той описва крегр. Ерегли на бръга на Мраморно море (РепШЬез постьта на висока скала, основана отъ Константина,
Неп:с!еа), гдето се е разклонявалъ пжть отъ Вугап1шт (Цариградъ) за Б-влградъ (У1а тШ1зпз)и другъ говори за изворъ подъ крепостьта, за който казва,
единъ (/.а ЕдпаИа) за гр. Драчъ (Оугпаспшт) на че иде отъ Дунава. Английскиятъ генералъ юспгтшз
е посетилъ 1847 г. изворитъ, да дири стълба съ
Синьо море (Маге Н=«зпа1кит). \
надписъ; по предание се е говорило, че дервишитБ
Въ най-старата карта на римската империя С
^ я ^, Н и 6 Л И 3 3 к а м ъ * ъ , с ъ надписъ, написанъ съ
известна подъ името ТаЬиЬ Рештдьпапа еж от
„знаци като гвоздеи" (асирийско писмо), който е
Ьеляза,ш следните пжтища презъ Странджа планина: билъ пренесенъ въ гробницата на пашата Бикса; Краибръженъ пжть, който е съединявалъ
северния край на Босфора съ равнината между еГлъ0ГнЛаУмер МнеъДЪ-б0ба ^
^ КЖД6Т° ° б а Ч е » '
е
Странджа и Балкана, между станциитъ Зусаз и
Отъ Отоманския музей въ Цариградъ, е биггь
|-.лиаЛ5. Този пжть не е ималъ особено стопанско
или военно значение.
"анско изпратенъ презъ 1914 гад. О-г Е. С Г п д » , * ^ т ъ р й
стълба съ надписа. („Ше ОапикйеНе а т Теагоз"
ПЖТЬ е б и л ъ
(Р^6\ЕГ0РТСЪ
-межДУ ГР- РепШЬез
Ерегли) на Мраморно море и гр. ЛпааПз съ стан
циитв СаепорЬгчгшт (споредъ картата на К1еРег1
въ охолностьта на с. Узунъ-хаджи на р. Еокенй
подзеХГаГ^?ечГнГя°нГа ^
^ За « "
РИТЬ
Д
Я
н
а
ей
гр.
Ьургась, Слидкитъ кладенци).
на Х^°
°
Д ствително не отговарятъ
на Херодотовото описание нито по количеството
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(38) нито по характера — топли, студени, лековити,
но требва да приемемъ характеристиката на Херодота отъ проф. М. И. Ростовцевъ („История на
стария свътъ" Томъ I. стр. 218), че „Херодотъ чес
то допуща неточности, описва мъхтности, които
самъ не е виждалъ, и неведнажъ проявява излиш
но доверие къмъ н^ща легендарни и чудесни.
Друга определена точка на Дариевия походъ
е р^ка ЯгИвснз, която тече презъ страната на
Одрисигв.
За р-Ьката ЯгУзсиз предполага професоръ \М.
Тотззспек („01е аИеп ТЬггкег" стр. 92), че е р.
Тунджа, която обаче остава на западъ отъ Дариевия походъ; въ Кипертовата карта „Шупсигп ег
Тпгааа" е означена р-вка Буюкъ дере, която тече
между градовете Лозенъ-градъ и Скопие (Скопо),
като ЯгИзсиз; предполагамъ, че последната е ръка
Теке дере, най-голъмиятъ притокъ на р. Еркене,
която извира подъ пограничния .върхъ Керванъ
Сарай съ развалини на крепостьта Савово Кале,
надъ Кайбилярския проходъ; проходътъ е най-удобниягь и най-лесно проходимиятъ проходъ въ Стран
джанския гребенъ, който е билъ използуванъ и
отъ българската армия презъ 1912 г.
Съобщението че р. АИлзсиз тече презъ стра
ната на ОдрисигЬ (съ центъръ С1зсис1зта, Ас1папороПз), определя и границата между територията
на това племе и племето, което е живеело по наизтокъ отъ тъхъ, значи и границата между про
винциите НаегштоггЬиз и Еигорз, която се е па
дала на изтокъ отъ Теке дере.
Съобщенията на Херодота за подчинението на
племето №рзаеь които еж живеели подъ Балкана
до Бургаския заливъ, и за градовете Яполония и
Месемврия, ясно означаватъ района на Дариевитъ военни действия.
Отъ гореизложеното се вижда, че походътъ
на Дарий презъ Странджа, като имаме предъ видъ

ВАРБЕ!
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голямата маса войски, за която крайбръжниятъ и
планинскитъ- пжтища еж били невъзможни, е билъ
отъ Босфора, по пжтя подъ югозападните скло
нове на Странджа, край седалището на тракикскитъ царе ВМгуе (Виза), край гр. Бунаръ Хисаръ,
презъ изворигв на р. Яна, къмъ гр. Лозенъ градъ
и е. Раклица въ долината на р. Теке дере и по нея
въ Кайбилярския проходъ. Отъ последния проходъ
походътъ е продължавалъ по долината на факийската р-Ъка по направлението на по-новото римско
шосе презъ станцията 5ас1ат до с. Факия, къмъ
стока на Карабунарската и Русокастренската ръки,
гдето отпосле е била основана военна колония
ОеиИшп (Долното Градище до с. Яйкезли) съ кре
постьта Вигдиз (Горното Градище). Първата е осно
вана отъ имп. Веспасияна (70—79 г. сл. Хр.).
Походътъ на Дарий къмъ северъ е обикалялъ
блатистите мъхта на западъ отъ Мандренското и
Ваякьойското езера, като е сочилъ къмъ гр. Ктения до с. Кючукъ-Яли, гдето е миналъ р. Ана-дере
(Яйтошката ръка) и е влизалъ въ Балканската
часть на Черноморската область въ Яйтошкия
проходъ.
Досега не еж намърени паметници, които да
иматъ връзка съ похода на Дарий, съ изключение
на персийски монети, намърени въ гр. М. Търново,
които обаче н"вмахъ възможность да проверя.
Въ Малко Търново и околностьта му се намиратъ остатъци на тракийски светилища, коиту*
описахъ въ „Светилища и паметници съ изоб
жение на конници* (стр. 65—75. София 1927убд.)Гр. Малко Търново, гдето предполагамъ станцията
СЛ Зигдгз на пжтя Репп1из — ЯпааИз щ»гГаЬи1а
РеиИпдепапа, е имало и религиозенъ цен/ьръ—све
та земя — на тракийците на югъ отъ Балкана, ка
къвто е билъ до с. Мадара за трак/ицитъ на се.
веръ отъ Балкана.
(Следва).

Д-ръ П. Гочевъ.

ВЯРНЕНСКИГБ ЕЗЕРЯ
ВСЕКИ, КОЙТО пжтува съ влака къмъ Варна, малко привлекателна е
^тината вечерно време,
остава приятно изненаданъ отъ гледката, която се когато хилядите свътлщ на града се отражаватъ
открива, следъ като се мине ж п. спирка Раздъл- въ водит"Б на езерото >
на. Сините води на Гебедженското езеро, въ което
Н"вма съмнение/че Варненските езера еж на
се оглеждатъ крайбрежните скали, представляватт- правили впечатление на всички, които еж ги видели,
голъмъ контрастъ спръмо МОНОТОННИТЕ равнини на но навърно не в^вки се е запиталъ, защо сжщеСеверна България. Я другото, Варненското езеро, ствуватъ тукъ/тия езера, и какъ еж се появили.
съ своитть извивки, разнообразни брегове, съ сел Може би наугекого ще се види чудно, какъ може
цето на рибарите липованн, кацнало между тръс да си задаваме такива въпроси; та нима езерата
тиката до самата вода, е още по-интересно. Не пс- не сжще/гвуватъ отъ край време, нима тъхното
) ПАРКОВО

появяване и сжществуване подлежи на осенения?
Въ природата н-вма нищо случайни всичко си
има своята причина.
*
Влизо до Варна има две продълговати езера,
наредени на една линия. По-малкото отъ тъхъ —
Гебедженското, се. намира на около 20 км. западно

отъ Варна. Дължината му е 4 км., а ширината 1
км. То е дълбоко 4—5 м. Водата му е сладка; въ
него се въдятъ пр-веноводни риби и рацк. Другото
езеро — сжщинското Варненско езеро, е много погол БМО; то има дължина 14 км., но е сравнително
тъсио — ширината му не надминава 2 км. Въ за
падната си часть, къмъ с. Страшимирсво, то е мно-
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го стеснено и тамъ образува красиви извивки. Дъл
бочината му достига 20 метра; тя е равна на дъл
бочината на залива. Варненското езеро до преди
25 години сжщо е било пръсноводно, обаче съ прокопаването на канала, който го свързва съ морето,
водата му се осолила. Сега то е полусолено, кон
центрацията на СОЛИТ-Б е около 1%. Соленостьта
въ долнитъ пластове вода е по-голъма, защото со
лената вода, която иде отъ морето, е по-тежка, и
отива на дъното, а сладката вода, която приижда
отъ Гебедженското езеро, като по-лека, се държи
по къмъ повърхностьта. Следъ прокопаванетона
канала, сладководните риби и други животни, кои
то еж населявали езерото, не еж могли да понесатъ солената вода и еж измръли. Сега въ Варнен
ското езеро се въдятъ такива животни, каквито се
сръщатъ и въ морето. Езерата прибиратъ водитъ
на Девненската и Провадийската ртзки, които се
сливатъ близо до спирка Раздътша.
Земната кора е подложена на постоянни промтзни. Повечето отъ тия промтзни еж бавни, затова
човъкъ непосредствено не може да ги забележи.
Но при едно по-внимателно наблюдение сами ще
установимъ известни промени. Даже следъ ВСБКИ
по-силенъ дъждъ, ако излъземъ навънъ, ще забележимъ изровени отъ водата мтзста, а другаде довлеченъ пъсъкъ, тиня или камъни. Тия промени
еж малки, но като се има предъ видъ, че факто
рите, които измвнятъ земната кора, действуватъ
милиони години, нтзма защо да се чудимъ, че цъли
планини изчезватъ, а на тъхно мъсто дохождатъ
други; кждето е било море, става суша, а сушата
се залива отъ море.
Доказателство за това ни дава не само гео
логията. НЬчои голъми, сравнително бързи промъни еж стазтли и въ историческо време. Особено
поучителечъ-е следниятъ примъоъ:
Въ Италия, ца боъта на Неаполитанския заливъ въ гр. Поцуопи, се намиратъ разчалинитъ на
древния храмъ на Сераписа. Отъ него между дру
гото еж запазени три ц-Ъли • мраморни ' колони, ви
соки 12 м. Въ долната си часть ттз еж усъяни съ
доебчи отвори, пробитичотъ МОРСКИ миди — каменопообивачи (такива има и въ Чеочоморе). Презъ III
втзкъ сл. ХР. ричекнять гр^иъ" е билъ рззположенъ
на боъта на тъсенъ заливъ. 'Следъ това сушата за
почнала бавно да се снишава и морето напредвало
навжтре. Презъ сръцата на IX въ<?ъ хоамътъ билъ
въ водата. Впоследствие настжпило изпигане на су
шата, и сега виждаме развалините на храма отново
на бр-Ьга. СПОРЙПЪ повоедитъ\ причинени отъ ми
дите качечопообивачи на колонит-Ь. ние заключа
ваме, до каква височина е постигала водата.
Установено е, че сега централната часть на
Скандинавския попуостровъ бавно се издига, аюжНИТБ ботзгове на Балтийско море потъватъ. Такива
примтзои има повече.
Нвко-а МОРСКОТО коайбръжие, дето сега се на
мира гр. Ваона, е било на по-високо ниво, откол
кото сега. Езерата не еж сжществували, на Т-БХНО
м-тзсто е текпа о^ка. Тази ртзка не е протекла слу
чайно тамъ. Тамъ кждето сега с* езеоата, се об
разували ГОЛ-БМИ пукнатини въ земята, по които е
стачало хлътваче на части отъ земната кора, или
както се казва на наученъ езикъ, образували еж се
разседи. За разсепигтз сжцимъ по сегашното поло
жение на земните пластове. Не му е м-встото тукъ
цч се спиоаче Ч ; , подробности въоху това, но припвгаие единъ схематиченъ разръзъ, проквранъ ми
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слено отъ височината Джанаваръ тепе презъ езе
рото до града. Тамъ се вижда, като какъ прибли
зително е станало разместването на пластовете.
ЮЗ
ДЖЙНШРЬ

гелг

Дебелите отвесни линии означаватъ пукнатините.
Значи образувала се е една впадина, като грамаденъ улей, кждето ръката е намерила най-удобенъ
пжть. Тя е продължавала да дълбае и разширява
своята долина.
Впоследствие започнало общо снишаване на
интересуващата ни часть отъ крайбрежието, и мо
рето навлъзло въ низката долина. Тя се превърна
ла ,въ тъсенъ дълбокъ морски заливъ, който е заемалъ мъстото на сегашните езера и даже се простиралъ още по-навжтре. Следъ това снишаването
на сушата е спрътю. Че езерото е било действи
телно часть отъ морето се вижда между другото
отъ факта, че то има еднаква дълбочина съ за
лива (20 м.).
Въ морете сжществуватъ течения, които влачатъ пъсъкъ. Тамъ кждето течението отслабва,
напр кждето сръчца н-Ькой бръгъ, особено ако то
ва е въ заливъ, тамъ влачениятъ пъсъкъ се утаява
по дъното или покрай бръга. По тази причина, въ
н-вкогашния дълбокъ заливъ, приблизително въ мъстата дето сега се намиратъ работилницитъ* на „Кораловагъ", започналъ да се отлага пътъкъ. Посте
пенно се образувала цъла преграда, която напълно
откженала вжтрешната часть на залива отъ море
то. По този начинъ се получило езеро.
Отлагането на пЪсъкъ продължава и сега.
Така морето е насипало плажовете на Варна. Пре
ди 40—50 години подъ гръцката махала до въл
нолома едвз се е минавало по бръта; сега тамъ
има широкъ ппажъ. Презъ 1908 г. кланицата на гр.
Варна е била построена на самия бръгъ; сега тя е
отдалечена отъ морето повече отъ 10 метра. Стариятъ английски пристанъ между флотскитъ- казар
ми и града, презъ 1897 г. е билъ засипанъ съ пъ
съкъ. Компанията, която експлоатирала ж. п. линия
Взпча —Русе, се е принудила да построи новъ. Спопепъ изучванията на братя Шкорпилъ. пристани
щето на древния градъ Одесосъ (сега Варна) се е
намирало задъ новата гара. При кланицата на града,
когато се е прокопавалъ главниятъ канзлъ въ ул.
„Дунавска" до джамията „Хайрие", се намерило за
тлаченото козйбр-Бжие на древното пристанище.
Пспапуховиятъ насипъ (по пжтя за Карантината)се
намиоа на около 600 м. отъ морето. На времето
гой е бичъ направечъ на самия край на бръта, за
па се поЪчи ча неприятеля, който напада откъмъ
мооето, да.изпъзе ча сушата. Като се има предъ
видъ, че Дспарухъ е дошелъ преди 1250 години,
може да се смЪтне, че брътътъ напредва годишно
съ около прпочинъ метъръ Всички тия факти ни
покзззатъ, какво голямо количество пъсъкъ отлага
мооето. Поеграцата между морето и езерото сега е
шипока 2 км. Н \ н е я се намиратъ индустриалните
квартали на гр. Вярна.
Следъ като се образувала п-Ъсъчирта преграда,
сладката вода, която прииждала отъ Девненските

;:и. вь.
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извори й Провадийската река, изтласкала солената, отъ нькогашното големо езеро. Така, съ течение
и по тО)и начинъ езерото станало сладководно. на времето, езерата се затрупватъ, пресъхватъ и
Както са спомена по-горе, го б е осолено отново, се превръщатъ на равни полета.' Такова пресъх
когато преди 25 години бъ прокопан ь каналъ презъ нало езеро е Софийското поле и много други по
пясъчната преграда.
лета въ югозападна България.
Всвка река, която се влива въ езерото ( утаява
Яко бр^гозете на Варненското езеро биха се
вь него материала, кой го влачи. По този начинъ залесили, това мъсто би станало единъ отъ нвйезерото постепенно се затлачва. Ние виждаме въ красивит-Ь кжтове въ България. По бреговете биха
западната часть на Пебедженското езеро, кткдето могли да се направятъ плажове и Ц-БЛИ курортни
са влива реката, много мочури, които представля селища съ всички удобства. Те биха могли да бжват ь злтлачена часгь оть езерото. Гебедженското датъ въ постоянна връзка съ града, посредствомъ
езеро никога е било по-голЪмо. Навярно то е до пасажерски параходчета. Разбира се, за всичко това
стигало чакъ задъ СиндЪлъ. Синделското блато, . трЪбватъ капитали, но требва и инициатива.
което б е пресушено неотдавна, нав-Ьрно е остатъкъ
Дечо Ст. Поповъ.

ПРИМИРЕНИЕ.
Войната се беше привършила.' Надъ морето вени кръгове около запалените електрически гло
прелитаха бели птици, които отиваха на югъ. Бели буси на кея, и по-нататъкъ, задъ пристанищната
б-вха гребените на вълните, платната на лодките ограда, слагаше своя белъ килимъ върху широките
и ризите на моряците — всичко като че ли беше улици на града.
Мнохилядниятъ пристанишенъ градъ отд/вна
облечено вь белата лремвна на мира, който нео
чаквано и изведггьжъ настъпи вьрху цялата земя. беше заспал ь, притиснатъ отъ кошмара на далеч
ния животъ, когато „Еаликасъ", двумачтоЕЗтл гемия
ГОЛБМИЯТЪ крайморски градъ, прикрилъ свогпа
антична хубость задъ живописния брътъ на залива, на морското транспортно дружество Камл^я, зави
отново оживи пристанището, парковете и крайбреж край фара и навлезе съ спуснати платн/въ приста
ните алеи съ свободни и щастливи хора. Предъ нищните води. Побелела отъ снега,,лойто я пок
него морето тихо плискаше, прибрало въ гробни риваше, гимията се плъзгаше като видение—бг вно
цата на своята дълбочина последните жертви на и безшумно. Когато стигна до кей?«ата стена и се
Храбростьта и подвига, а надъ него и надъ цЬлата закова на определеното место *резъ тежката си
околность са разтваряше синьото небе: синьо, без котва и кърмовите си в ж ж е т а /ноъ т ъ осветената й
Владимиръ Ка
крайно си <ьо, като нзбето изписано на стара икона. каюта излезе нейниятъ капи/и
На изтокъ това небе се вгъваше, допираше края рагьозовъ. Той се загърна Хъ дългата си шубе,
на морето и се сливаше сь тишината на неговите намести надъ веждите си моряшката шггка. и като
която събираше плат
самотни води. Никой не отиваше дотамъ; нито ри се обърна къмъ обслугр/а,
,<:покоенъ
ното
на
фока,
даде
с
ъ
глзсъ последните
барите, нитз лодкитЪ на влюбените, нито дори
птиците. Плашеше ги тишината на широкото море си нареждания:
— Сутриньта *ано ще Ви заобикслг. Ще то,—могжщ?та тишина на неговото начало и безкрай.
Отъ време на време само тази далечна тишина се варнмъ траверси А подпорни греди. До те гена сгъ
нарушаваше отъ дрезгавите сирени на пристига нете всички пл/тна, съберете вжжетзта и попра
щите търговски кораби, и още по наредко — отъ вете откъртен/гга дъска на пода.
Следъ >овп той слезе по тесната лъска, която
зловещия взривъ на некоя блуждающа мина, докос
нала случайно стените на некой корабъ или гра обепугата /рехвърли върху кея и бързо се загуби
въ виелуйта на ношьта.
нитната съпротива на морските скали.
димиръ Карагьозовъ беше високъ, снаженъ,
— Мина!
Само това казваха моряците, като обръщаха съ гшошарена коса и гжети вежди, подъ които
погледите си къмъ мъстото на взрива, и въ сжщото глеугаха смело две големи очи. Неквкво строго,
-време некакъ скорошенъ споменъ ги пренасяше д(фи студено изражение беше изписено на него
в о т о мургаво лице, което извиваше спомена за
всредь ужасите на преживената война.
Та какво ли не хвърлиха презъ време на в о й - / онези самоотвержени моряци, портретите на които
ната въ миролюбивите води на това море? — Же-' стоятъ окачени въ каютите на обучителннле кораби
лезо, барутъ, пироксилинъ!... Самата смърть дено и класните стаи на морските училища. Впрсчемъ и
нощно са разхождаше по него и търсеше безимен самиятъ Карагьозовъ беше некога морски сфицеръ.
ните жертви на човешката и международната Уволнението му въ запаса го беше заварило въ
чинъ мичмаиъ 1-ви рангъ отъ Флота на Негово
умраза.
Всичко ще се забрави! Времето е безкрайно, Величество Царя. Защо въ сжщность го уволниха,
и морето—всепрощаващо. Нема да се забрави само той не можа д?, разбере и досега: унизителни мирни
името на Владимиръ Карагьозовъ, морски офицеръ договори, закриване на флота, съкращение на воен
въ оставка, който наскоро по това време завърши ния бюджетъ... и после изведнажъ, презъ единъ
дъждовенъ день, когато небето беше сиво като
твърде печално своята моряшка кариера.
избелялата боя на корабните стожери, и морето под
Току що беше настжпила зимата: сурова и
хвърляше нагоре плиски вода отъ подсилите едри кап
тежка, каквато наредко се случва по този край на ки цъждъ, повикаха го бър^овъ шаба на Флота. Ко
черноморското крайбрежие. Презъ една бурна ношь гато се намери въ кабинета на кячзлникг си, песморето бЬше особено неспокойно. Всички кораби леаниятъ твърде рззвълчуванъ отъ новината, която
стояха на котва задъ пристанищната стена. Снегътъ имаше да му съобши, каза:
продължаваше дч вали. Той засипваше каменното
— Мичмаиъ Владимиръ Карзгьозсвъ, печещплато на въпнолома, празните рибарски лодки, ша
мандурите и стожерите на корабитъ, въртеше, чер никъ комяндиръ на торпедоносецъ „ХЧФлогьгь нл

Страница 14.
Негово Величество Ви благодари за досегашната
примърна служба. Вий бъхте единъ отъ р-ЬдкигЬ
офицери, които имаха само единъ дългъ—службата,
и само една любовь—морето. Но известно ви е, че
нашата страна е победена, че всички постановления
на договора за миръ тръбза да се изпълнятъ, и че
най-тежко отъ тъхъ—закризането на родния флотъ...
Гука началникътъ млъкна, като че ли търсеше
подходящи думи за най-важното, което му оставаше
да съобщи. Карагьозовъ го гледаше право въ очитт;,
застаналъ неподвижно предъ него, въ изтегнатата
стойка на подчиненъ офицеръ.
— Жертви требва да се направятъ, скжпи
жертви!... продължи пакъ началникътъ. После, като
се приближи до него и сложи бащински ржката си
върху рамото, му каза:
— Вашето име е записано въ списъка на онези
морски офицери, които требва да замънятъ уни
формата си съ гражданско облекло. Бткдете смълъ
както до сега, и вънъ отъ службата продължа
вайте да обичате морето, роднитъ брътове на което
пазихте до сега съ толкова самопожертвувателность.
Той му говори още много, и дори обеща да
се интересува отблизо за живота му, следъ като
се раздъ^-.ятъ, но Карагьозовъ не можа да запомни
всичко. Които излезе навънъ, той не гнзеше накжде да отиде. Животътъ му се показа изведнажъ
празенъ и безздисленъ — неговиятъ собственъ животъ, който сега приличаше на корабъ, разбитъ
отъ ВЪЛНИТ-Б и из/върленъ на бръта.
Така изминаха много дни, изпълнени съ тжга
и копнежъ за морето. Карагьозовъ се разхождаше
съ часове край морския брътъ, и после се връщаше
въ града, безсиленъ и сломенъ. Началникътъ му
беше споменалъ думата любовь къмъ морето. От
начало тази дума му се струваше далечна и чужда,
той дори не сьзчзваше нейния смисъль, но посте
пенно влечението му къмъ морето все повече се
засилваше, и едва сега той започна да разбира
колко голъма е била тази любовь. Кжде да отиде
съ^нея? Кжде да я скрие? И пакъ несъзнателно
той тръгваш» къмъ брЪга, привлеченъ отъ магнит
ната сипа на блестящото море, отъ това море съ
солената вода на което беше кръстенъ, и въ името
на което б е обреченъ и закълнатъ.
Но, разбира се, пон-вкога въ живота на хората
настжпватъ важни събития, които въ много случаи
не зависятъ отъ сзмитъ тЪхъ. Така се случи и съ
Карагьозовъ. Веднъжъ, когато той се разхождаше
изъ една отъ крайбрежните алеи на морския гтзркъ
срещна го единъ познатъ търговецъ, бившъ членъ
отъ управитепенъ съветъ на параходно дружество
и сега директоръ на транспортно морско предприят*е. Бзликасъ. старата и най-голъма гемия на пред
приятието. която редовно изнасяше дървенъ строителенъ мзтериалъ на малоазиатското крайбр-вжие,
б%ше останала безъ капитанъ. Директорътъ, на
когото б%ха известни моряшкитв способности на
кзоагьозовз. се твърде много зарадва на тази среша.
Юи го потегли настрани отъ алеята, улови го за
пветъ ржце, и започна убедително да МV говори ча
нешо. Моментътъ б%ше твърде удобенъ да се привпече въ дружестг-ото единъ бившъ морски офи
церъ, съ доказани качества на отличенъ мореплаиа К^1г\°п Д И Р е " т ° Р ь т ъ св-ьРши да говори, лицето
на Карагьзовъ доби изражение на замисленость.
той ~ Б з л и к а с ъ - ДвУСтожерна гемия!... Да, каза
той, спомнямъ ек. Сръщалъ самъ я по море.
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• — Приемате ли? Нетърпеливо запита директора.
— Редовно пжтува ли?
— По разписание.
— Обслугата му?
— Бивши моряци.
Карагьозовъ усети, че му става леко и приятно.
Той погледна къмъ морето и му се стори, че въл
ните, които бвгатъ къмъ брега, го поздравяватъ
и му се усмихвотъ.
— Съгласенъ съмъ, каза той.
И ето, една година оттогава, Карагьозовъ
редовно отправяше морския транспортъ на дружес
твото до далечните пристанища на малоазиатския
брЬгъ. И съ сжщого безстрашие, съ което никога
оставаше да лети стоманеното тъло на торпедоно
сеца надъ разярените вълни на морето, сега раз
гъваше и свиваше платната на тази стара гемия,
която скърцаше, трепереше и огъваше страхотно
изгнилия си корпусъ върху настръхналите води на
морето. Презъ това време той се запозна съ нови
хора, сближи се съ търговци, моряци и съ приста
нищни работници отъ различни народности. Той
обикна обществото на тъзи хора, защото бъха
прости и добри и защото въ жилигЪ имъ течеше
кръвьта на тяхната обща майка — морето.
На другия день, следъ объдъ, започна това
ренето на Баликасъ. До вечерьта два вагона съ
траверси бъха емвстени въ дълбокия му хамбаръ, а
корабътъ стоеше изправенъ и гордъ, като че ли
не беше усЪтилъ тяжестьта на товара си. На след
ващия день товариха подпорни греди, а когато хамбарътъ се напълни догоре съ тъхъ, наредиха напръчницитъ по периферията на кърмата и цълата
задна часть на кораба изпълниха съ букови греди
и дъски.
Отъ време на време Карагьозовъ идваше на
кораба и понякога лично направляваше работата
по товаренето му. Презъ последния день, когато
всичко беше готово за отпжтуването на Баликасъ,
повикаха го въ дружеството, кждето между другите
инструкции, които му се дадоха, получи и нареж
дане да увеличи екипажа на кораба съ-още единЪ
морякъ, предъ видъ на усилената работа, която пред
стоеше да развие предприятето презъ настжпващия
сезонъ.
— Единъ морякъ, здравъ и работливъ! Пов
тори директорътъ на дружеството, изпращайки го
до вратата на кабинета си.
Когато Карагьозовъ излъзе навънъ, за единъ
моментътойсе спр-Ь всръдъулицата, незнзейки, на-'
к>кде да отиде. Въ сжщото време свиркитъ на' ар
сенала, на техническите работилници и на корабо
строителното депо, почти едновременно съобщиха,
съ пронизителния си викъ, края на.работния день.
? ™ Г " ъ м н и л о и т о к У Що запалените електри
чески ламби пилееха жълта светлина върху нечисГ б п , " 0 ^ ^ Н 3 СН%га " карагьозовъ сГ загърна
™оРбов?И=ШУ ^ СИ ' П Ъ Х Н а р ж ц е т * с и Дълбоко въ
пт1™ Пп " П ° Ч а В И К Ъ 3 а б ъ Р з а «-ьи-ь пристаниЯ Т И СИ С П о м н и
™Г™ „
°
вреждането, което
п о и С ^ Ъ Д И р е к т ° Р а ' и изведнъжъ му стана
приятно при мисъльта, че скоро ще може да напТ п „ ^ Щ я а С Т / И В ° « е М е и С Т В О Т О н а н ^ к о й б е Д«нъ морякъ.
Толкова безработни моряци има сега! При тази
п«?»л и ^ И з а б ъ Р з а ° Щ е повече, пресече незабе
лязано нъколко напречни улици и скоро се отзова
р6НаТа с г
™,™ Л У
Р а - на една моряшка кръчма,
която самотно се издигаше до самата главна врата
на пристанището. Той знаеш*,-ч* в ъ „Фа Р ъ«, така
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се наричаше кръчмата между обикновените й по
сетители — пристанищни служащи, скеляджии и
дребни продавачи на риба, лесно ще може да на
мери и безработни моряци. Приближи се до вратата
и отвори. Отвжтре го лъхна миризма на разлЯно
вино, на евтинъ тютюнъ и солена риба. До плам
налата печка неколцина рибари сушеха влажните
си дрехи, около ТБХЪ се чуваше глъчка, СМ-БХЪ и
разгорещени спорове, а въ дъното на стаята, кждето
имаше още празни маси, една физиармоника раз
тягаше мелодията на нЯкакъвъ моряшки романсъ.
—Капитане! Извикаха почти изведнажъ няколко
гласа задъ него.
Карагьозовъ се обърна, видъ- задъ себе си
една позната компания отъ моряци и тръгна къмъ
тЯхъ.
— Кога пристигна? Щ е се бавишъ ли много?
Какъ си попадналъ тукъ?—Обсипаха го съ въпроси,
на които той едва успиваше да отговаря.
— Казватъ, че онзи день е имало силна буря.
Баликасъ едвамъ се спасилъ отъ гибель?
— Требва да е истина, добави другъ. Преди
малко научихъ, че презъ сжщия день е потънала
гимията на рибарската кооперация. Екипажа й го
прибралъ единъ случайно минаващъ търговски
корабъ.
— ВЪрно е, потвърди Карагьозовъ, като съдаше.-Времето беше наистина неблагоприятно: силно
вълнение и студенъ североизточенъ в-втъръ, тол
кова студенъ, че водата, която обливаше кърмата,
веднага замръзваше по пода. Ржцетъ на кърмчията
сжщо замръзнаха.—Не мога, казва, господинъ капитанъ, не ги чувствувамъ. Избегнахме опастностьта,
като сгънахме платната и пуснахме котва. После,
когато завивахме край Зехтинъ-Бурну, на около две
мили разстояние плувахме между ледени кжсове.
— Опасно е въ такова моресъ стара гимия, на
меси се единъ борсовъ търговецъ на риба.
— Напротивъ, усмихнато отговори Карагьозовъ.
Азъ не се страхувамъ за Баликасъ. Сждбата на
старите кораби е да не погиватъ отъ корабокру
шение. ТБХНИЯТЪ край е бавната и естествена смърть.
Но да не говоримъ за опасности, които щастливо
сме разминали. Утре пакъ ще ги срещнемъ по
неизвестнитъ- пжтища на широкото море, може би
по-застрашителни, непреодолими дори. Тръбва ли да
се плашимъ отъ ГБХЪ? Докогато сме здрави и
силни, нека да гледаме на смъртьта право въ очите
и аа в-Ьрваме въ хубавите дни, които еж напредъ.
\ — Бждещето! За бждещето! обадиха се нЯколко
моряци и дигнаха чашигв си за наздравица.
! — Я ти Корсаръ, не тжгувашъ ли вече за
морето? Обърна се той къмъ единъ възрастенъ
морякъ, бившъ механикъ на търговски корабъ, съ
когого преди години често се срещаше по черноморснитъ- пристанища. Я гледай! И Страшимиръ е
тукъЛ Той искаше да се усмихне на някогашния
боцма*ъ на флота, но ВМ-БСТО това, лицето му при
доби изражение на изненада.
Орашимиръ не му отговори. Той само безу
частно ^о погледна, съ мжтенъ и разсЬянъ погледъ.
— 'Защо не ми се обади? Дали не ме позна?
си помиеш Карагьозовъ. Той разгледа съ съжа
ление изяжченото му лице, видъ1 дълбоките бръчки
по него, ^осинелитъ- му отъ студа устни, вгънати,
навжтре, сато че ли прехапани отъ честите пре
глъщания на оскърбления, и неусетно си спомни
някогашната тежка служба на' този безстрашенъ
морякъ — Ьдолазъ. Като че ли и сега го виждаше
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още, усмихнатъ презъ стъкленото око на водолаз
ния калпакъ, да се спуща по стълбата на водо
лазната лодка, за да изчезне следъ това въ тъм
ната неизвестность на морската глжбина. А веднажъ едва ли не стана жертва на тази безумна
см"Бпость, съ която се отдаваше на службата си.
Проверяваха тогава състоянието на подводния кабелъ, и кой знае защо, бъха го задържали дълго
време подъ водата. Когато го изтеглиха въ лодката
и съблъкоха водолазната му риза, отъ носа и
ушит-в му течеше кръвь.
— Страшимире! Не ме ли познавашъ?!
Страшимиръ бъше пиянъ. Той избърса съ ржкавъ мръсното си чело, и погледна Карагьозова
като презъ мъгла.
— Господинъ Капитанъ, като Ви гледамъ, спомнямъ си... Става ми мжчно...
— Работишъ ли н-вкжде? Прекъсна го Кара
гьозовъ.
— Не работи! Нам-Ьси се компанията, която
слушаше съ внимание разговора.
— Не, пакъ съмъ водолазъ! Се опита да про
тиворечи Страшимиръ, и после, съвсемъ тихо, като
че ли отговаряше на себе си, добави: потъвамъ на
дъното на живота...
Физиармониката престана да свири. Ц-влата
компания млъкна, и въ настжпилата тишина се чу
ваше свистението на вътъра, който блъскаше енъта
върху прозорците и напираше да разтвори вратата.
Карагьозовъ първи наруши мълчанието. Той
сложи наставнически ржката си върху рамото на
Страшимира и съ гласъ, пъленъ съ състрадание каза:
— Не ти е добре приятелю, виждамъ. Върви
да спишъ сега, а утре, рано сутриньта, се приготви
за пжть. На Баликасъ има още едно мъхто за мо
рякъ като тебе.
На другия день, рано сутриньта, Баликасъ
напусна пристанището. Той плуваше бавно, затъналъ
дълбоко подъ тяжестьта на голЯмия си товаръ.
Времето бъше студено и морето—тихо. Различната
посока на слабия в-втъръ унищожаваше силата си
върху ръзгънатитъ платна, и отдалече се струваше.
че корабътъ стои неподвижно върху спокойното море,
Разсъмваше се вече, а вЯтърътъ още не бъ
поделъ платната. НЯкжде на северо-изтокъ, по посока
на Кримъ, изплувалото слънце запалваше огънь на
края на морето. Карагьозовъ, застаналъ неподвижно
на моста, наблюдаваше спокойно широкия хоризонтъ на откритото море. Около него тичаше пър
гавата обслуга, катереше се по стожерите, разтъташе
платната, привързваше ги и възбудено говореше
на моряшкия си езикъ. Най-ревностенъ бъше Стра
шимиръ. Той гледаше капитана си право въ ОЧИГБ,
готовъ да изпълни веднага и най-незначителната му
заповЪдъ.
— ВЯтъръ1 ВЪтъръ! Извика изведнъжъ той,
отъ върха на мачтата, на която се бЪ покатерилъ,
за да развие последното платно. Въ сжщото време
Баликасъ, като се наведе на едната и после на
другата си страна, стремително полетъ напредъ.
Вътърътъ надуваше сега съ всичка сила платната,
опънатите вжжета свир-вха, и гърдигв на кораба,
окъпани въ п-вна, затъваха дълбоко въ бЯлия синуръ
на .издълбаната вода.
Първиятъ и най-важенъ етапъ отъ пжтуването
на Баликасъ се завърши благополучно, и обслугата,
доволна отъ успЯха си, се пръсна по мъхтата си.
Страшимиръ влЯзе въ общата, каюта. Тамъквмаше
още никой. Извади отъ шапката си парче мръсна
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хартия, сложи я на една дъска м започна да пише:
„Мили родители, пакъ посгжпихъна служ
ба. Радвайте се заедно сь менъ, защото азъ
сьмъ много щастливъ. Когато получите това
писмо, ще бждч много далече огъ Васъ. тамъ,
въ топлия югъ, кждего и други пжть съмъ
ходилъ"...
Той не можа да напише повече. При него
влвзе механикъг ь и му съоб ци, че капитанътъ го вика.
Страшимирь скочи, но едва направилъ няколко
крачки, адски трЬськь разтърски бездната на во
дата и въ сжщото време нвкаква могжща сила
подигна грамадното тЪло на Баликасъ.
— Взривь?!...
Стрзшенъ мигъ на безумие и смъртенъ ужасъ,
като червената свтзтлина премина презъ настръх
налото съзнание на моряцитъ. Наоколо ПОТЪМН-Б
отъ гигантския фонтанъ на кипяща вода; морето и
небето изченаха— огБха се въ стихията на н-вкакъвъ
първичечъ хаосъ.
Една блуждающа мина, откжснала се кой знае
кога отъ веригата си, бъше разкжсала смъртоносно
долната часть на носа. Всичко по-нататъкъ се свър
ши за няколко минути само. Баликасъ потъваше
отвесно, съ носа си надолу. Само задната му часть
указзаше за изззстно време съпротива на теглящата
я надолу сила, но скоро и тя закри лицето си подъ
утихналата позърхность на ездата.
МБ.ТОТО, кжцето изчезна Баликасъ, се покри
съ т,>азерси. Хиляди траверси, които плуваха като
пироги надъ ТЪМНИТЕ води на морето.
Силата на експлозията бъше внушителна. Ехо
то се разнесе далече надъ просторното море и заг
лъхна бавно, като подземно бучение.
Крайбр-Бжнигв жители чуха страшния гръмъ
и по навикъ погледнаха къмъ морето.
— Мина!

Само тоза казаха, и пакъ продължиха днев
ната си работа.
А въ това време коридорите на Морското учи
лище се раздвижиха отъ моряци. Докато дежурниятъ офицеръ получаваше по телефона сведения
отъ портовото управление за отпжтувалитъ- и при
стигащи кораби въ тоя часъ, торпедоносеца „X"
събра тревожно екипажа си, откжсна се отъ прис
танищната стена, и като направи бързи зигзаги
между корабитв, които срещна на пжтя си, съ свет
кавични бързина се понесе напрецъ, въ открито
море. Следъ двадесеть минути плаване, пом. командирьтъ забеляза никакво тъмно петно върху повърхностъта на водата и следъ още няколко минути,
торпедоносеца внимателно спръч Въ стените му се

удряха плаващи дъски, греди и трупи отъ дървета.
— Дай ходъ въ Л-БВО!
— Стой!

— Още малко!
— Стой!

Между две греди н-Ъкакво ГБЛО на удавникъ,
а можеби на още живъ ЧОВ-БКЪ. Никакъвъ викъ
за помощь, никакъвъ признакъ на животъ, който
се е борилъ отчаяно съ смъртьта.
Трима моряци се хвърлиха въ водата. Три
чифта здрави ржце уловиха омаломощеното т^ло
и го понесоха надъ вълнитъч Когато изкачиха спа
сения на палубата, последниятъ като че ли искаше
да се освободи отъ помощьта на моряците, които
още го подкрепяха, и направи видими усилия да се
задържи самъ на краката си. Едва тогава командирьтъ и Н-БКОЛКО по стари моряци познаха въ не
говото окървавено лице, ПССИН-ЕЛО отъ студъ и
изкривено отъ .ужаса на приближаващата се смърть,
бившия командиръ на тЪхния торпедоносецъ. Настжпи тревога на палубата. Една група моряци, която
се намираше близо до него, му отдаде честь. Карагьозовъ ги забел-вза. Той събра всичките си сили,
за да отговори на поздрава, но успъ1 само да сгъне
лакътя на дясната си ржка. Болезнена гримаса сви
веждигв му. Надъ една отъ ТБХЪ зовеше широка
рана. Кръвьта отъ нея се размиваше отъ водата
на мокритъ му коси и се утичаше по лицето му на
блЪдочервени струи. Устните му трепереха. Може
би искаха да кажатъ Н-БЩО, а може би отъ стра
дание и отъ болка, Никой не можа да разбере
това. Той се помжчи да направи стжпка напредъ,
но въ сжщото време СИЛИТЕ му гс напуснаха изведнъжъ. Той залитна на страна и безпомощно се
струполи на земята.
На палубата лежеше безжизнено ГБЛО.
— Свали знамето на половина, се чу команда.
— Екипажътъ се строи около мъртвото тъло
на Каракьозовъ.
— Шапки долу!
Предъ строя излезе младъ и красивъ мичманъ
— приемникътъ на Карагьозовъ. Лицето му беше
загрижено и погледътъ му тжженъ. Той спрЪ предъ
изтиващото ГБЛО, коленичи надъ него и го покри
съ трикольорз на торпедоносеца. Въ сжщото време
машините престанаха да работятъ, и въ тишината
която настжпи, се чуха бавните удари на служеб
ната камбана.
— Огромно и кърваво, слънцето беше изплу
вало надъ морето. Една широка пжтека огъ раз
топеното злато блещеше на тихата му повърх-юсть.

Лндре Лихтенбергеръ.

ДУШЯТН НЯ КОРЯБЙТЪ.
(Преводъ отъ френски)

Азъ съмъ буржуа и се гордъя, че съмъ такъвъ:
хората се д^лятъ на класи и азъ държа за своята,
ала обича мъ понякога да излиза мъ изъ нея. Въ
салонъ умирамъ отъ скука, а въ Н-БКОЯ пиринейска
кръчма или алжирски вертепъ осъмвамъ въ при
казки съ контрабандисти и съ веселящи се бегълци.
Но любими събеседници ми еж моряците.
З ъ техния простъ картиненъ говоръ азъ откривамъ мелодията на вълните, цветистите нез
найни земи и вкуса на екзотичните плодове.
На окалк.жа „Габонъ", който ни пренасяше
отъ Юго-западна Африка за Бордо, не ве Р вамъ да

ви очуди, че предъ дузината раздразнени сфицери,
малокръвни чиновници и алкохолични келонисти,
които разделяха съ мене н-вколкото ре;ервирани
за случайни пжтници кабини, азъ предпочетохъ да
беседвамъ съ дЪдо Льо Кевекъ.
Чудакъ чов-вчецъ, той бЪше отъ други години
(впрочемъ, той и своите не знаеше). Халкч по ушит-Ь,
зелени като морска трева очи, груби набръчкани
ржце* съ дебели като щипци на ракъ гръсти, под
вижни като на фея. Представяте си го, нали? Билъ
юнга на в-Ьтроходъ за далечно плаваге, два пжти
преминалъ носъ Хорнъ, скиталъ по Индийските
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острови, пленяванъ два пжти отъ пирати, ялъ месо
отъ китъ, търпълъ три пжти корабокрушение въ
Китайско море, при Мадагаскаръ и предъ Биарицъ
. презъ една нощь на равноденствие.
— Азъ, господине, тъзи
кораби, каквито
ги правятъ сега, не ми говорете за тъхъ. Позла
тени, лакирани, съ бани, тениси, басейни за риба,
съ една дума, цели казина! Това не еж кораби! Потя .
се отъ срамъ, като се сетя за тъхъ. Всичкиятъ ТОЗИ
блтзсъкъ, да ви кажа ли, това е гавра съ Бога, пре
дизвикателство къмъ морето, което и то най-сетне
има право да бжде зачитано.
„Корабитв, господине, тръбва ЧОВ-БКЪ да е найголъмъ дръвникъ, за да мисли, че т е еж само
дърво и железария, нъщо като постройка, която
се хвърля въ морето, вместо да украси нтзкоя булевардъ. Струва ми се, поне тъй ми изглежда, че
вие вече сте плавали. Не е нуждно да е човъкъ
дълго на корабъ за да почувстува, че корабътъ е
живо нЪщо. Нали, старий приятелю?"
И съ грамадните боси пръсти на краката си,
съ изкривени нокти, той дружелюбно погали пода
и продължи:
— Както нтзма два човека да еж еднакви,
господине, тъй нъма и два кораба. Обуща, авто
мобили, кжщи, съгласенъ съмъ, можете да ги фаб
рикувате на серии. Защо? Защото еж неща, които
нЪматъ душа. Колкото за кораба, внимавайте, и то
добре внимавайте, и вие ще видите, че тука рабо
тата е друга. Затова, че строите въ нъкоя кора
бостроителница корабъ по плана на другъ, вие си
въобразявате, че ще получите два еднакви кораба,
еднакви като дветъ Ви ржце? Да имате да вземете.
Не ще да ста лроплавали още и два пжти съ тъхъ,
и виг б 1хте взели единия съ затворени очи, а другиятъ излиза такъвъ проклетникъ, че не бихте му
поверили и тъща си дори.
Ециниятъ, господине, отъ момента, когато излЬзе отъ пристанището, знае се, че приятельтъ ще
вьрзи право, н-вма да кръшка, ще прави честь на
арматьора си, на ' капитана си и на еI раната си,
нвма да има истории, ще среща все хубаво време
и благоприятни ввтрове, ще се подава на маневра,
скромно ще гълта вжглища, съ една дума, златенъ...
А другиятъ, господине, наопаки. Още при строежа
му на бр^га, трима работници се убиватъ. При
спускането му на вода — злополука, непригоденъ
още да плава—пожаръ. Измества се товарътъ му
въ първото плаване, а въ второто — вжглещари се
сбиватъ, убийство става, после самоубийство, и
хайде... Компанията се вижда принудена да ликви
дира съ кораба, който лошо свършва. Купува го нъкой,
за да вьрши контрабанда. Американските митничари
го потапятъ като пиратъ. Хубавъ край!
Вижте, господине, ако ме бъха слушали ни
кога не биха взели у насъ НЕМСКИ кораби. Зная,
зная. обезщетението. Добре, но требваше да ги
накаратъ да ни даватъ. пари, вжглища, градове,
топове, нвмеко кисело зеле, даже жени ако щете
(познавахъ въ Хамбургъ има 40 години, една дебела
блондинка, добре сложена и въоржжена), но не и
кораби, защото корабиттз, нали господине, макаръ
и нъмеку, си иматъ своята честь. Тъ не приематъ,
съ ГБХЪ да се търгува. Т Б н-вматъ съвест ь нито
на банкеръ, нито на депутатъ... А щ о м ъ е тъй, Т Б
не желаятъ да измънятъ... И станатъ ли пленници,
т е си отмъщаватъ.
На, вие го познавате, „Адмиралъ Дюкенъ",
единъ хубавъ пжтнически параходъ, около 10,000
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тона, съ 17 мили ходъ. Душа капитанъ, добъръ
екипажъ. Преди да постжпя на него, въ надвечерието на тръгването (не знаехъ, че билъ нъмеки)
счупихъ си крака. Малко ли роптахъ, ръмжахъ и
плувахъ! Знаете ли, господине, че нъма наследство,
отъ което бихъ видълъ по-вече добрина отколко
отъ счупения ми кракъ. При първото си плаване
„Адмиралъ Дюкенъ" изчезна между Мадагаскаръ
и островъ Съединение при Маслено море. Не го
видеха никога вече. Не мога да Ви кажа, какъ точно
ще да е станало, но съмъ увъренъ, че той нарочно
го е направилъ и не му се сърдя...
Има кораби мързеливи, шмекери, накуцватъ,
оплакватъ се, подсмърчатъ. А други пъкъ еж храбри,
издигатъ се на вълна, привързватъ се къмъ хората.
Има и „куцузи"; на такива не стжпвайте. Известно
е, че ще имъ се случатъ всички аварии, всички
закачки, и ако на борда се отървете отъ беда, при
слизане отъ кораба ще ви се стовари нещастие на
главата.
Ето на, имахъ единъ другарь, Марсиледъ. Луда
глава, на всичко се смееше. Тръгна на плаване съ
единъ такъвъ нещастникъ. Казалъ му бъхъ: „Не
отивай!" Изсмъ ми се. Следъ шесть месеца той се
завърна отъ плаване, което било цъла» коприна;
но когато пристана на кея, какво научава? Че жена
му, Зулузчанка, избътала съ единъ мароканецъ...
А „Христофоръ Колумбъ" пъкъ! Говорете ми
за тоя юначага. Той знаеше, какъ да преминава
невредимъ презъ тайфуни, циклони и карантини,
умееше да се справя въ мъгла, печелеше при всъки
преходъ по разписанието, економисвеше въ разхода
на вжглищата. Съ една дума, той бтз най-шикаренъ
типъ! Стига да искаше, можеше да върви безъ ни
кого; честна дума ви давамъ! Една нощь кормчията
получилъ ударъ и изтървалъ кормилото. Какво
мислите? Моятъ „Христофоръ Колумбъ" си продължилъ пжтя, безъ никой да му помогне.
Нали знаете, когато нъкой корабъ е слудничавъ или просто безъ късметъ, това е за винаги.
Можете да му сменявате капитана, екипажа, ветро
ходното въоржжение, цвтзта, можете да го вадите
на сухъ докъ и пр., той си е като нъкоя приста
нищна... на която можете да смъкнете парцалите,
да й изтъркате муцунката, да мътнете на гърба
калугерска роба, това не променя нищо, отдолу тя
си остава все сжщата... Чудно, че ученитъ хора не
разбиратъ ткзи прости работи.
Да ги съжелявашъ ли или да се ядосвашъ?
Ето, напримъръ, какви ли не истории правятъ КОН
НИЦИТЕ съ своитъ кранти; но единъ корабъ, госпо
дине, вие му поверявате живота си, този на жена
си и на най-ценното, което притежавате, не е ли
почтено?... Това е другаръ, братъ, той се сраства
съ васъ. Ето защо, не тръбва да Ви очудве, когато
понтзкога. ме виждате малко сопнатъ. Нима не
знаехте? Този синковецъ, нашиятъ „Габонъ", сегаш
ното му плаване му е последно. Редъ му е. Под
водната му часть е полу-изгнила, обсипена е сь
миди, разкапва се. Нъма хирургъ, който да може
да го закърпи. Бедниятъ старикь. Изслужилъ си
времето. И той.го знае. Нощемъ, когато спите, не
го ли чувате, какъ пъшка. Не се бойте, той е до
бъръ, в-Ьренъ, ще издържи до край. Съ нъкой
другъ бихъ ви казалъ: да се пазимъ. Но този, той
само въ пристанището ще пукне. Можеме да бждемъ спокойни, нали старикь?
Какво ще правятъ съ него? Ами че това,
което се прави сь всички, които еж служили. Единъ
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старъ конь не го ли води селянинътъ при кожара,
за да вземе още нъколко гологана? Ще го разбиятъ на парчета, за да' извлЪкатъ отъ него же
лезария. Грозно, но това си е въ реда на нещата.
Но нъма да присжтствувамъ. Й после, това не е л и
пакъ по-добре отколкото разни други мръсотии? $
Какво искамъ да кажа ли? На, ето. Ще ви
разкажа за катонерката „Бъбрица", тъй я наричаха
Двадесеть и петь или тридесеть години, може би,
тя се бъ влачила изъ китайските морета, по ръни,
изпълнявала полицейска служба въ ТЕЗИ мръсни
жълти страни. Не си беше скжпила труда. Не биха
ли могли да я оставятъ да свърши тамъ живота си
на спокойствие, въ нъкое кжтче, срЪдъ оризищата?
Когато ни я докараха въ дрипи, на парчета, хъл
цаща, какво усилие е требвало да направи, за да
не повлече по пжтя на дъното всичките си пжтници? Тя нав-врно е чувствувала, че се връща въ
Франция, това й е действувало като камшикъ. Тя
успъла да се изтръгне невредима отъ опашката на
единъ тайфунъ, цъло чудо, увЪрявамъ ви... Да бе
ше човъкъ, сигурно щ^ше да. получи кръста на
Почетния легионъ или другъ такъвъ орденъ... безъ
да говоримъ за пенсията. А защо я докараха об
ратно? За да служи като цель, господине, при
учебни артилерийски срелби. Кажете, не намирате
ли това отвратително? Да й бъха поне обяснили...
Тя би разбрала, може би. Какви не ги е виждала
въ живота си. Но не, господине, чисто и просто,
една нощь, като куче, което водятъ да го удавятъ,
замъкнали я вързана съ единъ конецъ въ едно заливче по крайбрежието. Завързали я като престжпникъ о позорния стълбъ. И при изгръвъ слънце,
започватъ хладнохръвно да я разстрелватъ. Турне
те се на нейно мъсто чудно ли, е, че стана това.
— Какво стана...

— В-врно, вие не знаете. Защото това бе
отдавна. Вие сте били сополанче тогава. Я освенъ
това, предпочете се да потушатъ историята, която
не беше за мирисане. На времето червените вест
ници писаха по нея. Когато започнали да стрелятъ, всичката кръвь, която й била останала, кипва
и съ оставените на нея две пукала тя хвърля прощаленъ залпъ по палачитБ си. Естествено, разпра
виха, че било имало недоглеждане, че ужъ били
забравили да изпразнятъ двете пукала. Казвамъ
ви, че канонерката се разбунтувала и поискала
поне веднъжъ да изплюе по тези безчувственици
това, което имала на стомаха си. Къмъ старитБ
служащи, виждате ли, тръбва да бждатъ внима
телни. И за това, колкото и да потушаваха исто
рията, тя вдигна шумъ не само въ Тулонъ, но и
тамъ въ китайските морета. Затова, когато дойде
редътъ на „Любопитната", нъщо като сестра на
„ьъбрицата , за да свършать съ нея, решиха че
не си струвало да пшгвятъ вжглища за връщането
безшу *но аНЦИЯ ' 3 Д а Й С В Ъ р ш а т ъ т а м ъ Р ^ о т а т а
Отвеждатъ я на влъкало въ едно заливче неб 3 .лГ Ь ° ^ 2 З С Ъ ^ е н ъ - Ж а » - ь . Закотвятьянадвака^
вили Й?п б Р % г а : . С б о г ° м ъ > « Ф * Добре, но забра
вили били кутийката съ динамита за хвъргането
и въ въздуха. Отлагатъ да свършать съ нея на

Й2г—'яа*
Разправяха за нъкакъвъ вътьръ презъ нощьта.
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Лъготини... Безъ да каже никому, тя, •'•хитрушката, скжсала вързалото си. Знаете ли, че нея ни
кога никой не можеше да я хване на тБсно. Какво
е станала ли? Яко ви питатъ, кажете, че не знаете...
Върно, че каквато беше стара, пропускаща вода,
безъ управление, би требвало да потъне. Но досега
не се е намерило отъ нея нито отломъкъ, ни дъс
чица дори. Ето защо, менъ ми е ясно, много ясно,
и откато зная тази история, никога не минавамъ
по тия места, безъ да ме полазятъ тръпки по гърба.
Безъ да бжде зла, тя беше своеволна, упорита. А
вие знаете колониалната истина, че съ слудничавитъ, не се знае, какво може да стане...
Ето, шесть месеца по-кжсно, „Ернестъ Дюпонъ", красивъ товаренъ отъ Хавръ, съ голяма
мжка се добра до Сайгонъ; влезе въ пристанището,
но съ лъвия бордъ пробитъ, цълъ локомотивъ да
мине. Разправиха, че билъ закачилъ подводна скала;
нека върва, който иска; за мене много е ясно,
като че имамъ пръстъ въ историята: чисто и просто
„Любопитната" се е разбъсняла.
Може пъкъ да е нъкой другъ корабъ, защото
старигБ кораби сж^ много по ВСИЧКИТЕ морета и
отъ всички страни, които въ тъмни нощи тежко, и
тежко се люлъятъ по вълните. Отвратени отъ хо
рата, служили си съ ТБХЪ и захвърлили ги после,
ТБ скитатъ като бесни кучета и когато имъ се
завие свътъ, хвърлятъ се да хапятъ. Колкото и да е
тежко, но когато се срещатъ такива, не требва да
се пропускатъ, а да се потапятъ. Не е красиво, но
е честно и по-благоразумно. Все пакъ не требва
да мислите, че е възможно да се унищожатъ всички.
Кажете, господине, вие, който сте ученъ и
имате образование, вие вървате въ Бога, Св. Бо
городица, безсмъртието на душата? Нали? Язъ
пъкъ, не знамъ, понъкога, когато съмъ пиянъ...
Други пжть... най-сетне, не се знае. Но за корабигв,
господине, нъма съмнение. О да,,ТЕ иматъ душа.
Този старикъ, който ни носи (морякътъ удря
съ босия си кракъ пода, който стене) уверявамъ
ви, знае че е отслужилъ времето си и че се връща,
за да умре... Той скърби, но се примирява, защото
е единъ старъ отъ старите, който никога отъ нищо '
не се е страхувалъ и защото знае, че и да го разкжсатъ на парчета, той нема да изчезне цълъ; че ще
остане душата му, която ще се присъедини къмъ
другите.
Кжде? Въ морето, господине; защото въ мо
рето презъ ТИХИТЕ звездни нощи, както и презъ
бурнитв нощи, безъ спиръ скитатъ душитъ на умр-БлитБ кораби. Т-Б. вечно въздишатъ, шъпнатъ,
разказватъ своята история, мърморятъ, оплакватъ
се. Пон-вкога, Г Б приятелски разговарятъ съ този,
който плава. Другъ пжть, раздразнени, ТЕ го хулять и заплашватъ. Яко позволите «да Ви дамъ
единъ съветъ, господине, когато минавате, никога
не пропускайте да ги поздравите...
Човекътъ млъкна. Шумъ неопредъленъ бучи
въ далечината. Намигва съ око и казва:
— Чувате ли ги?
И кръстейки се, той бавно се отдалечи съ
люлеящата си походка.
Превель отъ френски >Н. Мишевъ.
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ЯКУЛИ ВЪ ЧЕРНО МОРЕ.
Едни отъ най-голъмитъ, най-хишнитБ, найстрашнитъ морски риби — това еж акулитв. Те еж
единственитъ измежду рибите, имащи сила и смълость, които имъ позволяватъ. да нападатъ и изядатъ хора. Достигащи 6—7 м. дължина и нъколко
стотинь кгр. тяжесть, съ уста въоржжена съ нъ
колко реда остри зжби, достатъчно широка и
мощна да погълне цълъ чозъкъ — тъ съ право
еж всъли ужасъ между моряците и обитателите
на бръговетъ. Но не само моряци и крайбрежни
жители, а и всички ония, които еж чели или слу
шали за хишническитъ подвизи на акули, — при
всъко споменаване на ГБХНОТО име — потръпватъ..
защото въ въображението имъ изпъкватъ страш
ни гледки: писъци на кжпящи се, смъртно упла
шени хора, — черниятъ гръбъ на грамадна, бързо
плуваща акула, — безследно изчезване на нъкого..
Сжщата уплаха при споменаване името „аку
ла" съмъ ималъ случая да наблюлавамъ не единъ
пжть на варненския плажъ. Мнозина, дошли да
се порадватъ на необятната морска ширъ, да се
окжпятъ въ морското слънце и вълни при приятно
то излежаване на топлия пъсъкъ, любопитствуватъ и питатъ, разпитватъ за живота въ Черно
море. И, когато доде редъ да се каже, кои еж
най голъмить черноморски риби и се спомене име
то „акули" — наблюдаваме: леко пребледняване,
опулени очи, изпотено лице и потокъ отъ бързи
въпроси — „Какво, какво? Якули? Има ли въ Чер
но море акули? Колко еж голъми? Идватъ ли до
бръта? Често ли нападатъ хора?... И съ затаенъ
дъхъ се чака отговоръ.
Да, драги читателю! Върно е — въ Черно мо
ре има и то не лъжливи, а истински акули. Само
че — не големите, така опасни за човъка и ха
рактерни за топлитъ морета акули СагсЬапаз
д1аиси5, а едни безопасни, хрисими техни сродници.
Черноморската акула, споредъ едни отъ
учените, занимавали се съ изследвание фауната
на Черно море, принадлежи къмъ космополитния
видъ Лсап1гиа5 Уи1дапз или 5^иаЬ^5 а сапглаз, спо
редъ други — представлява една черноморска ва
риация отъ този видъ, а споредъ трети (проф.
Моровъ и Ял. Нечаевъ) — тя представлява новъ
видъ, характеренъ само за водитъ на Черно море.
Последнитъ автори наричатъ черноморската акула
ЯсапОназ е и х т и з и намиратъ, че тя се отличава
отъ вида Ясап1гиа5 уи1дап5, както по ГОЛЪМИГБ
размери на възрастните, така и по еднаквата ве
личина на малкигв, които се намиратъ въ утро
бата на майката.
Лкулитъ населяващи Черно море, иматъ плос
ка глава и вретеновидно ГБЛО, обагрено: отгоре—
тъмносиво до черно, а отдолу — бъло. Тъ еж
хрущ-Блни риби — скелетътъ имъ е съставенъ само
отъ хрущ-влъ. Устата се намира не на самия преденъ край на ГБЛОТО, а малко по-назадъ и лежи
ИЗЦ-БЛО на коремната страна. Тълото имъ, както
при всички акули, е покрито не съ люспи, а съ
особени дребни, финни рогови зжби, които навли-

затъ и въ устата, кждето ставатъ голъми и остри;
тъ позволяватъ на акулите да отсичатъ ухапа
ното животно като съ трионъ. Мжжкитъ екзем
пляри достигатъ дължина до 120 см., а женските
до 150 см. Възрастните живъятъ на дълбочини
по-големи отъ 20 м. (между 20 и 70 м.,) а мла
дите, големи до 70-80 см. често, особенно пролъть и есень наблйжаватъ крайбръжнитъ плитковини. Както младите, така и възрастните се движатъ на стада. Тъ се хранятъ съ дребни риби,
които улавятъ съ голъмата си уста иди пъкъ на
миратъ умрели по дъното; не отминаватъ обаче
и труповете на големи животни (въ стомаха на
възрастни акули се намиратъ често големи пар
чета— кжсове отъ тъло на делфинъ.)
Якулитъ еж единствените черноморски риби,
които раждатъ малките си живи. Женските не
хвърлятъ яйцата си въ водата, както това правятъ всички други риби, а ги задържатъ въ тълото
с и - в ъ една специално разширена часть отъ яйцепроводнигв канали. Мжжкитъ индивиди иматъ
особени органи, чрезъ които—следъ истински копулационенъ актъ, вкарватъ сперматозоидитъ въ
тълото на женските. Както оплождането, така и
развитието на оплодените яйца става въ майчи
ното тъло. Едва следъ като малките използуватъ
напълно храната на яйцето и нарастатъ достатъчно
за да могатъ да водятъ самостоятеленъ животъ
— майката ги ражда. Всъка черноморска възрастнаакула ражда ежегодно 20 до 25 малки, дълги
около 30 см.
Животътъ въ аквариума акулите не могатъ
да издържатъ. Чада на свободните и дълбоки,
води, затворени въ ограничени басейни тъ—подобно
на славей въ кафезъ—почватъ да линъятъ. Тъ не
приематъ храна, удрятъ се отъ стените, мжчатъ
се д а и з л ъ з а т ъ отъ повърхностьта и така, тжгувайки за морските простори, изтощаватъ се и
умиратъ обикновено отъ гладъ.
Край варненските брегове, въ плитковинитЪ
се ловятъ случайно на вждици, съ грибъ или въ
талянъ млади, достигащи 70—80 см. екземпляри.
Само изръдко въ нъкой отъ по-дълбоко поставе
ните таляни влизатъ и по-едри, възрастни инди
види. Специално на ловъ за акули излизатъ мал
цина риболовци; може би, защото този ловъ е
свързанъ съ отиването въ открито море, а нашите
рибари еж свиквали на крайбръженъ риболовъ.
Отъ варненските риболовци познавамъ само единъ
русцакъ, който отива да лови акули въ открито
море, Хваща ги съ примамки, закачени на големи
вждици и пуснати, завързани за здрави вжжя, на
дъното. При единъ такъвъ ловъ, на който приежетвувахъ презъ м. юлий 1932 год., въ открито
море—на около 10 клм. предъ устието на р. Кам
чия и на една дълбочина 25—30 метра бъха уло
вени за една нощь около 50 все възрастни екзем
пляри.
Поради това, че акулитъ се движатъ въ при
дънните води и на дълбочини по-голвми отъ
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15—20 м., кждето н а ш и т к рибари не риболовствув а т ь , ние д о с к о р о нямахме представа, в ъ какви
количества се с р е щ а т ъ т е предъ нашити б р е г о в е .
Едва п р е з ъ 1927 год. при опитните дънни ловитби
на холандския рибарски п а р а х о д ъ „Кникеръ" можа
да се установи, че а к у л и т е въ н а ш и т и к р а й б р е 
жни води се с р Ь щ а т ъ доста често. Много пжти.
м р е ж а т а , влачена о т ъ парахода по дъното, е из
в а ж д а л а по 10—15 броя н а в е д н ъ ж ъ . Но ние и
сега не знаемъ, дали констатираното при тия
пробни ловитби положение е постоянно за всич
ките сезони или е такова само за 'есенните ме
сеци (окгомврий—декемврий), когато е р а б о т и л ъ
Кникеръ. За да се уясни положението, има нужда
отъ о щ е много пробни трални ловитби, правени
п р е з ъ различни сезони и нъжолко години н а р е д ъ .
Населението о т ъ к р а й б р е ж н и т е ни градове
не цени акулата като риба за храна, поради което
не я и тьрси. Но нъжои о т ъ р и б а р и т е използуватъ
д р е б н и т е улавяни в ъ к р а й б р е ж н и т е води екзем

В О Д Е Н Ъ
На 1. октомврий м. г. в ъ е з е р о т о при- Симеоновата градина в ъ Пловдивъ беха произведени
състезанията по воденъ спортъ на Пловдивския
ни клонъ. Участвували еж л е г и о н е р и т е о т ъ Б.Н.М.С,
юнаци, скаути, сп. дружества „ Б о т е в ъ " и „Левски".
Състезанията се откриха съ речь о т ъ - пред
седателя на клона г. К. П е т р о в ъ .
Резултатите еж с л е д н и т е : .
Плуване на 50 м. св. ст.

I Ял. Т р а й к о в ъ .
II Кирчевъ.
III П а з о в ъ .
Плуване на 100. м. св. Ч т .
I и II „Левски".
III „Трак. Ю н а к ъ " .
Плуване на 200 м. жабно.

I П. Ацевъ сп. кл. „ Б о т е в ъ " .
II Ст. Петровъ Б.Н.М.С.
Ш М. Т о п а л о в ъ скаутъ.
Плуване на 400 м. св. ст.

I подпр. Ацевъ сп. кл. „ Б о т е в ъ " .
II Петровъ д-во „ Ю н а к ъ " .
III П. С я р о в ъ с п . кл. „ Б о т е в ъ " .
Гребане съ русалки на 2 обиколки:
1 Б . Н. М. С.

ЙЙс^_1:. -

пляри, като с л е д ъ о д и р а н е на к о ж а т а посоляватъ
месото, д ъ р ж а т ъ го известно в р е м е в ъ саламура
отъ о ц е т ъ и соль и после с у ш а т ъ . Тия рибари
твърдятъ, че по този начинъ приготвено - акуловото
месо ставало „много вкусна п а с т ъ р м а " . — А отъ
месото на в ъ з р а с т н и т е акули известни варнен
ски р и б о т ъ р г о в ц и п р и г о т в я т ъ / ч р е з ъ изкусно осо
ляване и опушване, р а з к о ш н и рибни филета; които
се п р о д а в а т ъ подъ особенно име (не р а з б и р а се
като месо на акула,) като д е л и к а т е с ъ по 180—200
лв. к и л о г р а м а .
Другаде а к у л и т е о т ъ с ж щ и я р о д ъ се търсятъ,
ловятъ и използуватъ много п о - р а ц и о н а л н о . Отъ
черния' и м ъ д р о б ъ се вадятъ масла, о т ъ хрущя
л и т е клей, месото се използува за храна, а отъ
кожата, б л а г о д а р е н и е на р о г о в е т е й з ж б и приготвятъ материялъ за п о л и р а н е на металически
предмети.
.
..
.
Варна, аквариума, 1933 г.

Д-ръ Г. В. Паспалевъ.

С.П.О Р.Т Ъ
II Ю н а к ъ .
III Скаути.
Г р е б а н е прави с ъ р у с а л к и :
I С е м и з о в ъ Б.Н.М.С.
II М. Б а л т о в ъ скаутъ.
III К. П о п о в ъ Б.Н.М.С.
Съ това състезание се закри плувниятъ сезонъ
въ Пловдивъ. То е една р е д к а манифестация на спор
тна солидарность и единодушие по в о д е н ъ спортъ
Ние о т б е л я з в а м е това с ъ удоволствие, защото
с л е д ъ о б щ о - б ъ л г а р с к и т е състезания в ъ Варна на
27. и 28. августъ м. г. г о л е м и т е водни състезания*
в ъ П л о в д и в ъ чертаятъ б ж д е щ и т е насоки на вод
ния с п о р т ъ и несъмнения и н т е р е с ъ на граждан
ството к ъ м ъ този с п о р т ъ .
М а к а р ъ че не еж отбелязани в р е м е н а т а на ;
плувците, този първи опитъ да се о р г а н и з и р а н . !
плувните състезания с ъ г л а с н о п р о г р а м а т а на Р.Ш.Я <
не може да не ни р а д в а . Ж е л а т е л н о е, обаче,
своевременно да се с ъ о б щ а в а в ъ Главното Упра
вително Т е л о на Б.Н.М.С. за такива прояви, като
се и з п р а щ а т ъ и п р о т о к о л и т е за състезанията, за
да могатъ да б ж д а т ъ з а р е г и с т р и р а н и и да служ а т ъ за сравняване на постиженията
в . И.
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Плавателния басеинъ на ф^бр. „Мебелъ" Стара Загора.

ИЗЪ? ЖИВОТЯ^И ДЕИНОСТЬТЛНА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ! СГОВОРЪ.
• На 24.,т. м. е"починалъ въ София,професо- отъ детската забавачница. Присжтствували еж по
-рътъ^по,физическа география при държавния ни канените официални лица и гражданството. Следъ
университетъ Жеко Радевъ. Той б-в единъ отъ пър- раздаване на подаръците ученичката Добрина Ст.
ВИТ-Б членове на Българския Народенъ Морски Дачева е произнесла речь за целите и задачите
Сговоръ и вдъхновитель на началнитъ стжпки на на организацията.
новооснованата организация. Съ своето участие въ
На малките питомци е билъ даденъ обедъ.
учредителния конгресъ на организацията като де- На обеда еж обслужвали легионерки и легионери.
легатъ на Софийския ни клонъ той остави неза— На 31. декемврий м. г. по инициативата на
личими спомени за вярата въ успаха на начена Габровския ни клонъ е устроено въ Тревна съ
тото д"Ьло, така добре изразена чрезъ обширната брание, на което еж говорили г. г. В. Р. МИНКОЕЪ
му ерудиция по националните въпроси изобщо и и Хр. Цончевъ на тема: „Цели и задачи на Бъл
частно по тъзи, свързани съ стремежигЪ ни къмъ гарския Народенъ Морски Сговоръ". Следъ изслуш
изходъ на свободно море. Памятни ще останатъ ване на речите е съставенъ клонъ отъ органи
лекциите, четени отъ него на учителскитъ- конфе зацията въ Тревна, като се е пристжпило къмъ
ренции, устройвани отъ организацията, съ цель да записване на членове и е избрано първото упра
се опознаятъ учителигв съ нашигв крайбрежия и вително тело. Новиятъ клонъ има всички условия,
съ идеологията на Б.Н.М.С. Съ личния си примЪръ, да се развива и крепне, като засили .. още повече
чакъ тр-вбва да се служи на ГОЛЪМИГБ национални връзките между Балкана и морето.
зъпроси, и СЪ своята скромность предъ съзнанието
— На 3. януарий е било устроено публично
за изпълненъ дългъ той оставя следъ себе си цъ\ла събрание отъ сжщите господа отъ Габровския
школа отъ нови сили, които ще продължатъ да клонъ и въ гр. Дреново. Образуванъ е новъ клонъ
лото въ служба на родината.
и се е пристжпило къмъ записване на членове.
Въ неговото лице организацията губи единъ Идеята за създаване на плаваленъ басеинъ и за:
отъ големите си идейни сподвижници и крепители. детските морски летовища е намерила живи удобрения и се е пристжпило къмъ .техната подго
Миръ на праха му!
— На 19. декемврий м. г. — Никулденъ — уче- товка. Габровскиятъ ни клонъ постепенно засилва
ническиятъ легионъ при Търновския ни клонъ е своето влияние въ своя районъ и развива голема
в. И.
устроилъ праздненство съ елха за бедните деца дейность за създаване на нози клонове.

ирчлуп. чл и о ц и а

КРИЗАТЛ ВЪ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТЪ И МЕЖДУ МОРЯЦИТЪ.
Международното бюро На труда, секция за сбщи сведения, която следи всички прояви отъ социаленъ характеръ, не е Пропуснала да забележи, че. „Морски Сговоръ" следи всички съобщения, които
бюрото прави изъ областьта на социалния животъ на моряцитгь и дава по-ттереснитгь отъ тгьхъ
за нашитгь четци въ колоната ^Морски социални новини". Чрезъ официалния органъ на Международ
ното бюро на труда ЛпгогтаМопз 5ос1а1е5° ние имаме възможность да следимъ чуждото социално
законодателство и да черпиМъ сведения За живота на моряцитгь въ всички страни, а заедно съ това
и поуки за наи1атй дейстбимелность,
Изказвайки благодарностьта си въ едно пйсто до ^Морски Сговоръ," бюрото ни изпраща подъ
горнотд заглавие едно съобщение* което Ние предаваме изцгьло, тъй. като представлява ясна картина
за състоянието нй свптовнотд търговско корабоплаване, й е отъ йнтересъ за нашитгь читатели.
Едновременно съ това считаме се задължени да изкажемъ благодарностьта си на Междуна
родното бюро на труда за вниманието Му къмъ нашия органъ и съдействието, което ни е указвало
винагщ когато сме се отнасяли до него, за да можемъ и ние споредъ възможностьта си да служимъ
Нй общата кауза за издигане на трудяЩитгь се на море.
„Морски Сговоръ."
Докладътъ, който Международното бюро йа
труда направи предъ морската комисия, свикана
бъ Парижъ отъ сЖщото бюро, Съдържа порази
телни данни За кризата Въ търговския флотъ и
Междуморскитъ' лица. Тази криза води произхода
си отъ бързото развитие на световния търговски
флотъ.
Презъ 1929 г. се считаше, че търговскиятъ
флотъ е съ три четвърти по-голъмъ отъ този преди
войната. Намалението на търговията, настъпило
отъ тогазъ, съ 26—27°/о за три години, увеличи
още по-вече съотношението между предлагания
тонажъ и стоките за пренасяне. Предлаганите
цени презъ 1932 год. представляватъ общо 87°/0 отъ
средните цени за времето 1898—1913 г.
Пренасянето на пътници претърпи едновре
менно ударъ отъ неблагоприятните икономически
условия и отъ строгите ограничения на емигра
цията. Така наприм-Ьръ, общото движение на пжтници отъ всички класи между Европа и Съедине
ните Щати е спаднало въ кръгли цифри отъ
550,000 презъ 1929 г. на 269,000 презъ 1932 год.
Отъ срЪдата на 1929 г. до средата на 1931 г. нето
тонажътъ на корабите, минали презъ Суецкия каналъ, е спадналъ съ 25°/0, а теглото на пренесе
ните стоки съ 407 0 . Въ Панамския каналъ нама
лението е още по-забележително. Движението
на корабите тамъ е спаднало отъ 30 милиона
тона презъ 1929 г. на 21 милиона презъ 1932 г.
Масовото спадане едновременно на обм-Ьна
и на морския транспортъ е компрометирало същес
твуването на много арматьорски предприятия. По
ради т^зи мъчнотии възприети еж разни м-врки
отъ индустрията за морския гранспортъ: намале
ние на експлоатационните разходи, рационализа
ция или сливане на предприятията, разоржжение,
Разрушаване на часть отъ търговския флотъ и пр.
Що се отнася до разоръжаванията н а корабите,
те с* стигнали въ разни времена 9,12 и даже до
15 милиона тона. Цифрите на плаващия тонажъ
на 30. юний 1933г. показватъ, че общото количество
на световния флотъ се е върнало на положението

отъ 1929 г. *) Само знамената на Русия, Финландия
и Панама показватъ увеличение, което се дължи
на странични обстоятелства. Поради липса на съг
ласувана обща международна акция, тъзи мтзрки
не дадоха резултата, който се очакваше отъ тЪхъ.
Всичко това предизвика голема безработица
между морските лица. Ето неколко примера. Въ
Германия презъ 1932 г. една трета отъ търгов
ския флотъ беше разоржженъ и числото на зае
тите презъ цЪла година моряци беше само 38,000,
което е б5о/0. Въ Англия на 1. октомврий 1933 г.
разоржжените кораби представляваха 1,772,000
нето тона и се изчисляваха 30,000 безработни
между осигурените морски лица. Въ Съединените
Щати използуването на превозните ср-вдетва по
воденъ пжть е намалило презъ 1929 и 1930 г. съ'
12о/0. Подъ влияние на икономическата депресия
този процентъ се е увеличилъ на 17 презъ 1931 г.
и на 26 презъ юний 1932 г. Малкит-Ь морски дър
жави като Норвегия, Дания, Холандия, Белгия и
пр. също еж силно засегнати отъ кризата. Докладътъ на Директора на Международното бюро на
труда подчертава преди всичко, че разоръжава
нето на корабите вследствие на икономическата
криза не е единствената причина за безработи
цата въ търг. флотъ. Непостоянниятъ характеръ
на труда на море и техническите преобразования,
осъществени презъ последните години, допринасятъ въ гол%ма степенъ за това.
Морската комисия, съставена отъ представи
тели на международните организации на арматьоритЬ и моряцитЪ, има тежката задача да нам-ври начини за съгласувана международна дейность, необходима за бждащата работа на све
товния търговски флотъ.
,*) Въ Италия еж разрушени на три пжти по 200,000
тона, въ Германия — 400,000 тоиа, въ Япония 400,000, съ
задължение да се замЪнятъ съ нови кораби, ПО-ГОЛ-БМИ
отъ 4,000 тона на общо 200,000 тона. 8Мрртд ВоагаД
Съедин. Щати продаде за разрушаване 125 кораба на
общъ тонажъ надъ 700,000 тона.
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ЦЛРИЦЛТЛ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЛЙ-КРЛСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЛ Е В Р О П Л
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ВАРНА

Кай^Модерни бански съоржжения за студени и топли мереки бани; МоДернб казинЬ
въ морската градина, срещу банигЪ, съ ПЪрвокЛасенъ рейтораНтъ И дансйНгъ.на открита.
Красиви окоЛностй. РаЗхоДкй и екскурзии по сухо
И. По море До блиЗкиттз окоЛносги( както и до ЦарградЪ.
ВсйЧкИ видове сйортъ — развлечения: театрй> кине
матографи; тенисъ клубъ, морски тържества:
ГолЪми Музикални тържества въ началото Йа
м.. айгустъ съ участие на най биДнитъ български артисти;
Презъ сезона гостуватъ нароДнйя Драматически театъръ
и народната опера:

Условия на живОта най-износни*
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв: легло;
Частни квартири отъ 100О—4000 лева за стая съ
две легла за месеца;
Обтздъ илИ Вечери бъ пьрзбклеейи
отъ 40—60 лв.

реслорантй

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка Цена.
ТабълЪ д*отъ отъ 100—120=.
л

*< Л^о.вна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

..л^^-^^^С/с^Л^Такса за банигк
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бани

р^^гг^а^к^У^^
. -, .,„* \?.г'
,,
к

<'^~да^'' 2- Т о п л и бани

М класа кабина Ю лв.

I»
-

5 лв
\ I класа кабина 30 лв.
|ц _
^ 2 0 лв>

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 септемврий лЪтсвницитъ се ползватъ съ 25 % намаление по
бъпгарскит"Б държавни желЬзници.
Бюрото за лъгсвмици при
общината

въ приморската

' градина разполага съ л ьленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
ЛЕТОВНИЦИТЕ

на квартири

безъ възнаграждение.
ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗЛ
^^я^ШС'^^***^

—-^ "*"• '"^""^-"'"Й^-'-^»*'

ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
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БЪЛГАРИ, ПЖТУВШЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество — Варна.
Използувайте дружествен ИТ-Б параходи, за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходит-Б на Българското Търговско Параходно
Дружество мсжете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестигв на
близкия изтокъ, чарсветЪ на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ всички крайша на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
Крайбр-вжна: Варна—Бъла—Месемврия — Анхиало—Созополъ —Бургась—Кгоприя—Василйко — Ахтополъ и обратно;—два пжти седмич
но.—Отъ 15. Юний до 15. Септемврий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Взрна—Бургасъ—Цариградъ— Пирея —Хиосъ—Метелинъ и
обратно —два пжти въ месеца.
Александрийска: Варна—Бургасъ—Цариградъ -Родосъ—Палестина—
Александрия—Портъ-Сайдъ—Островъ Кипръ—Пирея и образно—два
пжти въ месеиа.
При тупови пжтувания Дружеството прави намаления на . тарифигв си
зю до 50°/о (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксознигв и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царь Фердинандъ".
ОБИКИОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНЯ:
За Александрийския рейсъ:
!
За Пирейския рейсъ:
5ООО
лв. 8000
I класа
. лв.
Отиване и
( 1 класа
Отиване и
II
класа
лв.
6000
11 класа
; ЛВ. 4600
връщане
връщане
III класа
лв. 4000
111 класа
. ЛВ. 2000
За крайбрежния рейсъ:
лв. 400
лв. 680
I
класа
Варна-Бургасъ { ,| « ^
Варна—Ахтополъ / 11 класа
лв. 300
лв. 540
II
класа
и обратно
\
и обратно
лв. 200
лв. 360
класа
III класа
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрЪжие.
Забележка' Свърхъ горнигв такси за пжтнишкигЬ билети се събиратъ допълнително кейо*о поаво въ Варна и Бургасъ по 15 лв., а въ малкигв крайбрежни пристанища по 5 лв. налице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
итъ въ Варна и Бургасъ и крайбрЪжнитЪ, а сжщо и отъ Дирекцията.
10-9 .

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Единадесетата година; 2. Отъ бръта на морето (стихове) отъ Ас.
1
1 • Калояновъ; 3. Къмъ по-свътло бждеще отъ капитанъ 1р. Ив. Вариклечковъ; 4. Търговията ни съ Испания и ролята не Б. Т. П. Д-во отъ Ст. Чолаковъ; 5. Парахода
„Княгиня Мария-Луиза" отъ Н. Найденовъ; б. Исторически бележки за черноморската областо
на Балканския полуостровъ отъ Карлъ Шкорпилъ; 7. Варненскитв езера отъ Д-ръ П. Гочевъ;
8. Примирение (разказъ) отъ Дечо Поповъ; 9. Душата на корабитв, разказъ отъ Яндре Лихтенбергеръ (преводъ); 10. Акули въ Черно море отъ Д-ръ Г. Паспалевъ; 11. Воденъ спортъ;
12. Официаленъ ОТДБЪЛ; 13. Морски новини.
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йАРИШЖА. ГРАДСКА' БНБЖОТШа

Морска Учебна Часть—Печатница—Варна.
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