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ВАРНА

ЦАРИЦАТА ИА ЧЕРНО МОРЕ, —
) АЙ-КРАСИВИЯТЪ ЮРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗШРОПй

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банит-в, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ, ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Цариградъ." ' • '
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри,
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛВМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-виднигЪ български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматиченъ театръ и народната опера.

Условия на живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на^месеца.
Объ\цъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лева.
Лътовна такса и карта за цъчпия сезонъ 20 лева.

ТАКСА ЗА БАНИГБ:
1. Студени бани

I класа кабина 30 лв.
II
„
. 2 0 лв..
15 лв.

2. Топли бани
Басеинъ
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I класа кабина 10 лв,
II
„
5 лв.

Т*тй

Отъ 15. юний до 15. септемврий лътовницигв се ползуватъ съ 25%* намаление
по българскитЬ държавни
железници.
Бюрото за лътовници при
общината въ приморската
, градина разполага съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения й
настанява лътовницигв на
квартири безъ възнаграж
дение.
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ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО

зл лътовници.
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МОРСКИ СГОВОРЪ
ОРГАНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕЦЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
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Варна, я н у а р и й 1935 година

Годишенъ

абонаментъ

за България 1 5 0 лв., за чужбина 2 0 0 л в .
у Р Е Ж Д Л кнИЖОВНО-ПРОСВВТНИЯТЪ ОТДТЗЛЪ

ДВАНАДЕСЕТАТА

Брой 1
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

ГОДИНА

Новата годишнина на „Морски Сговоръ" започва по водите на тая така тгьсно сраснала съ ду
при значително благоприятна обстановка за де* шата на българския народъ река ще се развева
лото на нашата организация. Напоследъкъ се най*после и българскиятъ флагъ, чиято липса всрЬдъ
забелязва, особно раздвижване на културно* пъстрото разнообразие отъ многобройни чуждн
творческитгь сили на българската нация и съ знамена, включително и онова на Парагвай, така
пълно право може да се твърди, че днесъ наши- болезнено чувствуваме. Набелязаните начинания ш
ятъ народъ преживгьва епоха на повишенъ култу* ни каратъ да вгьрваме, че и другите цели на Б.
ренъ патосъ. Ние виждаме единъ стремежъ да се Н. М. С, които еж същевременно и цели на всеки
превъзмогне сломяващето униние, което дойде следъ здравомислещъ българинъ, ще бждатъ подкрепени
покрусата на националните ни идеали въ злопо* и така нашето морско дело ще получи силенъ
лучната война и впоследствие биде засилено отъ тласъкъ напредъ.
стопанската криза. Ние наблюдаваме желанието
Съ това големо упование нашето списание на
да се развиятъ парализирани досега енергии за влиза въ своята дванадесета годишнина. „Морски
изграждането на ново стопанство, на новъ об* Сговоръ" и сега ще бжде буденъ стражь на инте
щественъ и политически редъ, на новъ културенъ ресите на морска и дунавска България. Той и въ
миръ у насъ. Сили, които до вчера се пилгьеха въ бждеще ще повдига всички животрептущи въпроси
служба на тесногръдо честолюбие и на лични или изъ областьта на нашето морско дело, ще държи
фракционни интереси и по тоя начинъ вършеха високо знамето на морските ни идеали и все така
дело На обществено разединение и разложение, неотклонно ще се стреми да приобщава душата
днесъ се обединяватъ и съсредоточватъ, за да съз- на нашия народъ къмъ морето и Дунава. Изобщо,
дадатъ една единна културно, стопански и поли* списанието, ще запази почти сжщия си обликъ,
тически силна нация.
който ще се променя постепенно, съ огледъ на
Тоя общъ подемъ, тия повишени културни ин по-големо разнообразие и качествено подобрение.
тереси не оставатъ безъ отзвукъ и въ делото на Единъ политически отделъ, заедно съ единъ кул
мооска България. Ние виждаме да се поставятъ туренъ, който въ скоро време ще се открие, ще
на разглеждане и да се разрешаватъ благоприят* отбелязватъ всички по-крупни политически и обно, важни въпроси отъ родното корабоплаване. щокултурни прояви у насъ и въ чужбина отъ гле
Съ реорганизирането на нашето параходно дру* дището на организацията ни. Така се надеваме,
жество се тръгна по пжтя на по-нататъшното че „Морски Сговоръ ще може да спечели почва въ
засилване на корабоплавателния ни паркъ и ние по-шиооки кржгове на българската общественость
очакваме тонажътъ на плавателните ни съдове и съ това ще разнася все по-надалечъ идеите и
по море, който преди година вече стана два пжти идеалите на Б. Н. М. С.
по*големъ, въ близко бждеще наново да бжде
Въ това очакване и разчитайки на подкрепата
удвоенъ. Създаде се нова морска линия — за при* на нашите читатели, както и на всички членове
станищата на Северното море, чрезъ която много било като разпространяватъ списанието, било
произведения на българския селскостопански и като пращатъ на редакцията ценни приноси и
фабриченъ трудъ ще се носятъ къмъ западно-евро* бележки, редакционниятъ комитетъ пожелава на
пейските тържища подъ националенъ флагъ. всички дейци на Б. Н. М. С. плодовита работаПо начало е решенъ и въпросътъ за нашето ду* презъ тая година и нови значителни завоевания
навско корабоплаване и нека се надеваме, че скоро на нашата морска идея.
Варна, януарий 1935 г.
„МОРСКИ СГОВОРЪ"
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КОРАБОПЛАВАНЕ

• Въпросътъ за българско дунавско корабоплаване
не е новъ. Много пжти въ. вестницитъ и специалнитв периодични списания (включително и нашето)
този въпросъ е билъ повдиганъ, но е заглъхвалъ,
безъ да бжде подетъ по на широко. Мжчно е било
да се заинтересува съ него мислещото общество и
да се издигне до единъ общественъ въпросъ, който
подлежи да получи едно или друго решение. Морскиятъ сговоръ, като организация, която има близки
до сърдцето си подобни въпроси не го е снемалъ
отъ дневния редъ на своята дейность и не е изпущалъ случай да го постави на разглеждане всъкога, когато еж се създавали подходящи условия.
Обаче, неговитъ усилия се указаха недостатъчни да
го издигнатъ отъ зародишното му състояние. И на
шето дунавско корабоплаване продължава да веге
тира въ сжщия безнадежденъ темпъ.
Преди години беше се почувствувало едно раз
движване въ официалните отговорни сръди. Излъзе
заповъдь по Министерството на земледълието, съ
която се назначаваше една комисия за проучване
на условията и възможностите за създаване на бъл
гарско параходство по Дунава. Какво е работила ^
комисията, намъ не ни е известно, но нищо не из
лъзе на яве за нейната дейность и въпросътъ на
ново потъна въ забрава.
По едно време се чу че отделението за кора
боплаването при тогавашното Министерство на желъзницитъ е взело инициативата въ свои ржце и
. решава да реализира първите крачки на една корабоплавна политика. Говореше се, че два катера отъ
сжществуващия плавателенъ паркъ на пристани
щата се отремонтирватъ, заедно съ съответното
число шлепове, за да бждатъ турени на разполо
жение за едно редовно съобщение Русе—Видинъ.
После се узна, че на този проектъ не му било пи
сано да се оежществи, защото нъкои отъ меродав
ните фактори го отрекли, като ненавременно начи
нание. Не ни еж известни мотивите, за да не бжде
прокаранъ проекгьтъ, макаръ и само като опитъ и
не можемъ да правимъ заключения, но допущаме,
че това е било отъ невежество, отколкото отъ кос
вена заинтересованость.
Чудно става, наистина, когато човекъ почне да
търси корена на това наше странно и системно отбътване, да се използва тая общонародна плавателна
р%ка и отъ насъ, наравно съ другитв народи, които
се допиратъ или не до Дунава,
Ние, като че ли, не схващаме голъмото й значе
ние, като естественъ пжть. Р. Дунавъ е, единъ отъ
големите европейски въпроси. Отъ памтивека из
ползуването на реката се е третирало въ всичкит-в
международни съглашения съ най-големата сериозность на въпроса, който зачеква интересите на цела
Европа. Ние виждаме даже Англия, Франция, Италия
—страни, които нематъ никакво допиране до Дунава,
да се намъсватъ въ разрешението на всички въ
проси свързани съ плаването по него и режима
на това плаване. Последната морска конференция
следъ Световната война отдъли доста много внима
ние на Дунавския въпросъ, като такъвъ съ първо
степенна важность.
Разбира се, това не е само за капризъ, или за
щото н%ма друго какво да занимава държавитъ. Ясно
е, че тоя естественъ пжть отъ сърдцето на Европа
къмъ изходите на морето, е съ големо економи-

ческо значение и всички, които ценятъ използването
на съобщенията, искатъ да иматъ дълъ въ правото
на това ползване. Само ние българите, които съ
400 клм. граница се опираме на р. Дунавъ, гледаме
съ окото на единъ незаинтересованъ въ правата си
съпритежатели
Ако допуснемъ, че Дунавъ не сжществува и
ние бихме пожелали да прокараме желъзопжтна ли
ния, за да се свържемъ непосредствено съ Ромъния,
Югославия, Австрия, Унгария, Чехославия и Герма
ния, тъкмо по неговото протежение, безъ да преси
чаме граници, требваше да вложимъ единъ капиталъ
отъ десетки милиарда лева, само за трасиране и по
ставяне на релси. Тогава навърно щехме да ценимъ
голъмото економическо значение за тоя пжть, за
щото щ^ше да има определена парична стойность.
Днесъ ние имаме тоя пжть и наместо да употръбимъ
всичко възможно и невъзможно, за да го изпол
зуваме и по този начинъ да си обезпечимъ своята
економическа независимость, при готови създадени
благоприятни условия, тъпчимъ на едно мъсто и не
можемъ да намъримъ смълость да направимъ тази
р^ка и българска.
Милиардите, които сме дали въ продължение
на 50 години за нашитъ желъзници, за да си уредимъ вжтрешнитъ съобщения, незабелязано можаха
да включатъ и Дунава въ тая мрежа. По отноше
ние на чисто сухопжтнитъ съобщения нашата предвидливость излиза даже отъ границитъ на необхо
димостта и кжтчета безъ особено значение се свързватъ съ общата желъзопжтна мрежа, съ което се
заравятъ милиони, използуването на които ще се на
ложи може би следъ 10—20—30 години. За Дунава,
дето резултатите веднага ще се почувствуватъ и ще
се отразятъ върху цълия ни стопански животъ, ки
маме даже елементарната грижа да дадемъ възмож •
ность на едно рационално използване, даже и въ
най-малъкъ размеръ.
Отъ Регенсбургъ до Сулина имаме готовъ пжть
съ дължина колкото е цълата ни желъзопжтна мрежа
и съ преимущества, че ни свързва непосредствено
съ б държави, съ които имаме сериозни търговски
връзки. Ние не намерихме нито време, нито сред
ства да го направимъ използваемъ, съобразно на
шите нужди. А за това е тръбвало само да имаме
на Дунава свои кораби.
Но тукъ е цълата драма. Ние можемъ да разберемъ да се дадатъ стотици милиона лева за единъ
железопжтенъ апандиситъ, който би спомогналъ да
се създадатъ известни съобщителни удобства, напримъръ за Панагюрище съ неговите околности, но
не можемъ да премелимъ понятието, че ако тия пари
бъха изразходвани за Дунавско корабоплаване, съз
даваме благоприятни условия за економическия раз
вой на цъла България.
Може би се мисли, че ако по Дунава има вече
достатъчно параходи и шлепове на другитъ нации,
нъма нужда да се прибавятъ нови, наши, когато и
безъ това за всичките нема работи и параходството,
като предприятие търпи криза. Тая мисъль би била
права, ако експлоатацията на сжществуващигЬ па
раходни съобщения се подчиняваше напълно на на
шитъ стопански нужди. Че ние можемъ да изпол
зуваме сжществуващето положение не ще съмнение,
но това е възможно, докато интересите ни еж общи
съ тия, които еж се настанили вече на Дунава. Ко-
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гато, обаче, ще требва да прокарваме своя стопан
ска политика, естествено е, че конфликтите щебждатъ неизбежни и ще се търсятъ компенсации. Ко
гато използуваме чуждитъ кораби, ние не сме съ
развързани ржцеи вършимъ и плащаме това, което
чуждите интереси ни налагатъ.
Защо ние разбираме, че скжпо платената мъстна
индустрия ни чертае економическа независимость,
а не можемъ да оценимъ значението на собстве
ното корабоплаване на Дунавъ?
,
Какъ може държавата^ да губи митото, да обре
менява консуматора съ по-скжпи мъстни фабрикати
за по-висшитъ цели на стопанската си политика, а
ХРИСТО

не може часть отъ тия жертви да прехвърли, за да
си обезпечи пълна независимость на съобщенията,
поне съ тия страни, съ които ни свързва р. Дунавъ?
Вижда се, че логиката за насъ не е задължи
телна и нъма м%сто въ такива въпроси, които еж
въ твърде голъма зависимость отъ интересите на
нъкои ср^ди.
Незнаемъ дали засега въ България може да
сжществуватъ по-големи стопански въпроси отъ
т^зи, които разрешаватъ проблемата на съобще
нията съ външния свътъ.
Единъ отъ тия въпроси е и собствено българско
корабоплаване на Дунава.

РУСЬВЪ

ПРЕИМУЩЕСТВАТН НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТЪ ПРЕДЪ
Съ настоящата статия ще се постарая да изложа
особеностите и различието между водния и желъзопжтния транспортъ, отъ които ще може да се
видятъ преимуществата на единия спрямо другия.
Въпръки,- че едно отъ главнитъ различия въ
тия два транспорти лежи въ самата техника на
движението, т е се различаватъ още и по следното:
а) Въ водния транспортъ е осжщественъ принципътъ на отделното управление на пжтя и на експлоа
тацията на сръдствата за транспорта. Управлението
на водния пжть, заедно съ всички устройства къмъ
него, като пристанища и пр., лежи върху държавния
бюджетъ, а експлоатацията на подвижния инвентаръ
(корабитЪ) е предоставенъ на частната инициатива.
Тази организация на водния транспортъ е била
възможна поради това, че моретата и ръкитЪ еж
обявени отъ всека държава за общо ползуване.
Този принципъ не може да бжде приложенъ въ
желъзопжтния транспортъ
б) Въ водния транспортъ нЪмаме едно ритмично
' движение на подвижния инвентаръ, тъй като ши
роките простори на моретата и отчасти на рЪкитъ
позволяватъ на корабитъ да се настигатъ и разминаватъ, безъ да си пръчатъ, когато въ железо
пътния транспортъ, поради това, че движението
става по една и сжща линия, това е невъзможно.
в) За организацията на отделно ръчно или морско
превозно предприятие е нуженъ много по-малъкъ
капиталъ, отколкото за желъзопжтно. Напримъръ:
постройката на линията София—Варна, разстояние
отъ 541 километра, струва 1,910,185,448 лева;
тая на Русе—Варна, 266 километра — 599, 354, 050
лева, когато постройката на дветъ наши пристанища
Варна и Бургасъ струватъ общо 760,000,000 лева.
г) За ефекта на експлоатацията на водния превозъ,
а въ особеность на ръчния, значително влияние
оказватъ метеорологични и хидрографски причини,
като: замръзване, мъгла, ветъръ, дълбочина, скорость
на течението и пр., нещо, което липсва въ желъзопжтния транспортъ.
д) Ръчниятъ, а особено морскиятъ транспортъ,
има това важно преимущество надъ желъзопжтния,
че съ една транспортна единица може да се прене
се много повече стока, отколкото съ единъ влакъ.
е) По отношение на пжтя, въ най-неизгодно по
ложение се намира ръчниятъ транспортъ, понеже
пжтьтъ е естественъ и не зависи отъ волята
на челов-вка. Ръкитъ съ своето отклонение оказ
ватъ голъмо влияние на експлоатацията на ръчния
флоть, защото, колкото тия отклонения еж по-голъми
и по-многобройни, толкова повече време ще употръ-

ЖЕЛЪЗОПЖТНИЯ

бяватъ корабитъ за преминаването на известни раз
стояния, което ще се отрази на броя на пжтуванията презъ единъ плавателенъ сезонъ. Отношение
то на дължината на железния пжть къмъ въздуш
ния обикновено не превишава 2:1, когато въ ръчния
пжть това отношение е много по голъмо. Въ морския
транспортъ това отношение зависи отъ способно
стите на капитана на кораба, който избира пжтя по
морската карта.
Отъ гореизложеното ясно се виждатъ особено
стите и различията на ОТДЪЛНИГБ транспорти, които
особености и различия оказватъ своето влияние
върху качествата на транспорта.
Економиститъ еж доказали, че усъвършенствуваниятъ транспортъ тръбва да има следните каче
ства: а) евтина доставка, б) срочность въ доставка
та, в) безопасность и приспособление на превозното
ср%дство за превозъ на различенъ товаръ, г) масовъ
превозъ и д) редовность въ съобщенията.
Отъ гореизложеното виждаме, че въ водния тран
спортъ за пжть ни служатъ широкитъ простори на
моретата и талвега на ръкигв, за поддържането на
които еж нуждни много по-малки средства, откол
кото за постройката и поддържането на една ж.-п.
линия. Независимо отъ това, за транспортъ по во
дата се използуватъ кораби и шлепове, които иматъ
много малъкъ мъртавъ товаръ, а именно:
а) за речния
— 15—30?^
б) „ морския
— 30—40% •
. в) , желъзопжтния - 45—60^
и, най-после, въ водния транспортъ за 1 тонъ стока
е нуждна една тяга отъ 0.5—1.5 кгр., когато за
желъзопжтния — тази тяга е отъ 5—8 кгр.
Горните причини еж дали възможность на водния
превозъ да бжде много по-евтинъ отъ тоя по же
лезницата, благодарение на което той е можалъ да
вземе най-големъ д15лъ отъ световния стокообменъ.
Днесъ, за да се превозатъ 1 тонъ зърнени храни
отъ Варна до Хамбургъ, разстояние отъ 6482 ки
лометра, се плаща 200—250 лева, когато за превоза
на сжщото количество зърнени храни огъ София
до Варна, разстояние отъ 540 километра, се плаща
500 лева. Още по-интересна е, обаче, стойностьта
на инвентара, използванъ въ тия транспорти:
а) Стойностьта на единъ дървенъ шпепъ отъ
1500 тона товароспособность струва 1,000,000 лева
при едно използуване отъ 10 години;
б) Стойностьта на ед^нъ товаренъ вагонъ отъ
15 тона струва 75,000 лева «приизползуване 25 го
дини.

Отъ горнигЬ данни излиза, какво стойностьта на
1 тонъ вмъстимость за 1 година служба при шлепа
е 66.6 лева, а при желъзницата 200 лева.
Срочното и бързо доставяне на известенъ товаръ
е единъ отъ главнитъ елементи на усъвършенству
вания транспортъ, тъй като съ това се дава възможность на търговеца да използува разнитъ про
мени въ борсовите цени на стоката. Обаче, бързото
доставяне на известна стока има връзка съ стой
ностьта на превоза, тъй като основниятъ законъ за
движението гласи: „съпротивлението на кораба при
движение нараства по-скоро оть скоростьта и по
лученото съпротивление е почти пропорционално на
квадрата на скоростьта". Следователно, колкото
транспортътъ е по-бързъ, толкова и навлото требва
да бжде по-скжпо.
Въ обществото се е създало убеждение, че по
водния пжть превозътъ на стока става по-бавно,
отколкото съ железницата. На пръвъ погледъ, раз
глеждайки само техничната скорость това е така,
обаче, ако направимъ едно обстойно проучване на
ОТДЕЛНИТЕ подробности на тоя превозъ, ще получимъ
скорость, която не надминава даже и тая на речния
транспортъ.
*
Технична скорость за:
а) бръзъ влакъ имаме
65 клм. въ часъ;
б) пжтнически
„ 35—40
„
„
в) товаренъ
„
20
„ „
г) морски пжтнически корабъ 30—45 клм. въ часъ;
д) товаренъ морски корабъ 15—17 клм. въ часъ;
е) ръченъ пжтнически корабъ срещу течението
15—20 клм. въ часъ

сжщиятъ пжтнически корабъ по течението
20—25 клм. въ часъ;
(срещу течението 4— 5 клм. въ часъ
ж)буксирни| п о течението 8 - 1 2 „ . .
За да се превози една стока на едно разстояние
отъ 450 километра по железницата, нуждно е след
ното време:
а) за приготвяне и отправяне на
вагона 2 дена
б) за превоза на вагона за всеки
150 клм. по 1 день или всичко . . 3 »
5 дена по 24
-•• . •
часа = 120 часа.
Или търговската скорость на стоката е 4 клм. на
часъ, т. е близко до скоростьта на речния тран
спортъ. Оттукъ виждаме, че макаръ скритата
възможность на превоза по желъзницата по отноше
ние на скоростьта да е по-голъма, обаче, въ придви
жване на масовъ товаръ практическа разлика нъма.
И въпръки това желъзопжтното навло е много поскжпо, отколкото при водния транспортъ. Съ кора
бите стоката пжтува, ако не по-безопасно, отколкото
по железницата, то поне на равно, защото днесъ
корабоплаването се различава много отъ това въ
миналото/Независимо отъ това, съ единъ корабъ
може да се превозва масовъ товаръ, което дава
възможность да се намали и превозната му цена.
Явно е, следователно, че водниятъ транспортъ
напълно отговаря на изискванията, доказани отъ
економиститъ, съ изключение само на регулярностьта въ движението, за което, обаче, напоследъкъ се
полагатъ големи грижи и се постигатъ задоволи
телни резултати.
*

Д-ръ Г. П.

КАКЪ СТАВА СПАСЯВАНЕТО НА ПОТЪНАЛИТЪ ПОДВОДНИЦИ И НА ОБСЛУГИТЪ ИМЪ
По своята техническа особеность и въ връзка съ
обстановката, при която произвеждатъ бойната си
подготовка, подводниците се различаватъ много отъ
своите надводни събратя — други видове военни
кораби. Особено голъма е разликата въ получава
нето и отстраняването на повредите. Мирновремен
ната статистика за нещастията съ надводните ко
раби показва, че тъ еж малко и въ много, ръдки
случаи даватъ човешки жертви.
Не така стои въпросътъ, обаче, съ авариите въ
подводните лодки. Наи-малкитъ повреди въ тъхнитъ
механизми, които за надводните кораби не биха
имали почти никакво значение, еж свързани съ те
жки и опасни последици. Не малко еж случаите,
когато малки неизправности въ приборите и меха
низмите, съ които се извършва потапянето и изплаването на подводника ставатъ причина да загине
целиятъ му личенъ съставъ. Доста опасни за тъхъ
еж сжщо и обикновените за надводните кораби
сблъсквания. Докато за последните тъ иматъ характеръ на обикновени 1'аварии и само въ много
редки случаи еж свързани съ загубването на кораба,
за подводниците тъ свършватъ, най често, съ заги
ване на целата обслуга. Че това е така, се вижда
отъ числата, които ни дава най-новата статистика
за морските нещастия. Отъ. края на Световната война
до днесъ еж загинали, при мирновременна обста
новка, 23 подводници. Това ще рече, че следъ вой
ната, ежегодно, подводното корабоплаване е загуб
вало средно по две подводници.

Тази скжпа жертва е заставила отговорнитъ
фактори въ морскитъ държави да подирятъ начини
и средства за бързо намиране и отстраняване на станалитъ въ подводниковите механизми повреди и за
даване навременна и ефикасна помощь на намира
щите се въ опасность обслуги. Днесъ всека морска
държава, имаща подводно корабоплаване, притежава
спасителна служба. Последната обединява, освенъ
всички сръдства за намиране и изваждане на потъ
на питъ подводници, още и всички апарати и при
бори, които служатъ за самоспасяването на личния
съставъ.
ПОДВОДНИТЕ спасителни сръдства еж много и
най-разнообразни. Могагъ, обаче, да бждатъ систе
матизирани въ две големи групи. Къмъ първата спадатъ така наречените „външни" (чужди), а къмъ
втората — „вжтрешни" (собствени) спасителни сред
ства. Външните спасителни средства не еж свър
зани непосредствено съ подводните кораби. ТБ СЖ
съсредоточени въ морскитъ бази. Т-вхната задача е
да намърятъ и извадятъ потъналия подводникъ. Въ
връзка съ това те биватъ два вида: търсачни и пов
дигателни.

Търсенето на потъналия подводникъ е доста тру-"
дна работа. Особено много то се затруднява, когато
местото на аварията не е точно известно. Извършва
се съ търсачнитъ- сръдства наречени на морски езикъ
„тралове". Последните,. биватъ (два вида): обикно
вени и галванически,

Стр. Ь

МОРСКИ" СГОВОРЪ

мощьта на водолазите се завързватъ за неговото
Следъ това се продува водния баластъ поср%дствомъ сгжетенъ въздухъ, доставенъ отъ въздуш
ните помпи на спасителния корабъ. Благодарение
на голямата си положителна плавателна способность,
изпразненитв понтони изплавватъ, като увличатъ съ
себе си и завързания за ТБХЪ подводникъ. На мор
ската повръхнина те го поддържатъ до тогава, до
като се извършатъ най-необходимите работи по оси
гуряване на непотъваемостьта му.
Направените следъ войната опити показаха, че
ВЪНШНИТЕ спасителни средства не притежаватъ нуждната, за спасяването на личния съставъ, бързина.
Достигнатиятъ до днесъ рекордъ за изваждане на
потъналъ подводникъ е 40 часа непрекжената ра
бота. Още по-неефикасни еж твзи средства, когато
Фиг. 1
не е известно точното мъхто на аварията. Неговото
1) Търсачни кораби'; 2) Морско ниво;
търсене може да продължи месеци, даже и години.
3) Търсачно вжже; 3) Морско дъно.
Така, напримъръ, за намирането на английската под
Търсачниятъ електротралъ (фиг. 2) представлява водна лодка ,Посейдонъ" еж били загубени ня
единъ особенъ електрически приборъ, който се колко месеци.
Поради твзи неудобства, днесъ се отдава говлачи по морското дъно заедно съ търсачното1
вжже, и е съединенъ съ единъ галванометъръ, лъмо значение на индивидуалното (личното) спася
намиращъ се на палубата на кораба. Когато той ване на лодъчната обслуга. Средствата, които слудойде въ. блйзость на НБКОЯ желязна маса (потъна жатъ за тази цель, еж известни прдъ името „вжлата подводна лодка) въ него се индуктира (въз трешни (собствени) спасителни прибори и приспосо
бужда) електрически токъ, който привежда въ дей бления". Нъкои отъ ТБХЪ еж разположени по тя
ствие замиращия се на палубата сигналенъ галвано лото на подводните лодки и образуватъ една нераз
делна часть отъ него. Останалите представляватъ
метъръ.
Следъ като мъстото на потъналия подводникъ особени прибори, носими и обслужвани лично отъ
бжде намърено, започва втората часть отъ спаси вс^ки членъ на корабната обслуга. Къмъ първите
телната работа — изваждането му на водната по- принадлежатъ водонепроницаемитъ прегради, сигнал
връхнина. То става съ втората група — повдигател ните плавци, подводните телефони, шлюзовитъ руните средства. Къмъ ГБХЪ спадатъ разните повди бки и спасителните люкове (отвори), а къмъ вто
рите — разнигБ видове дихателни апарати.
гателни кораби и подемни понтони.
Водонепроницаемитъ прегради представляватъ
вертикални желъзни стени, които не пропущатъ пре
минаването на водата презъ тъхъ. Биватъ надлъжни
и напречни. Първите отиватъ по направлението на
диаметралната плоскость на кораба, а вторите —
перпендикулярно къмъ нея. Тъ разд-влятъ вжтрешното пространство на подводника на много, изоли
рани едно отъ друго, помещения (килии). По този
начинъ те осигуряватъ неговата непотъваемость. Ако
по една или друга причина подводниятъ корабъ
получи пробойна, водата ще нахлуе само въ една
отъ изолираните килии. Нейното напълване, обаче,
не е въ състояние да унищожи ц-влата положи
Фиг. 2
телна плавателна способность на кораба и той ще
1) Търсаченъ корабъ;' 2) Търсаченъ електротралъ; 3) Сигна продължава да плава.1 Когато пробойната е много
ленъ галванометъръ; 4) Търсачновжже ; 5) Морско ниво; голъма и е засегнала нъколко водонепроницаеми
6) Морско дъно; 7 Потъналъ подводникъ.
прегради, подводникътъ може да потъне, обаче,
Спасителните повдигателни кораби иматъ осо останалата въ незасегнатите помещения обслуга ще
бено устройство и еж снабдени съ специални, много бжде запазена отъ нахлуването на водата и, изпол
силни подемни кранове, инсталирани по двете стени зувайки ЛИЧНИТЕ спасителни средства, ще се спаси
върху нарочно усилени мъхта. Притежаватъ още и отъ страшната гладна смърть.
нужднигв за балансиране систерни Като образецъ
Сигналните плавци (фиг. 3) иматъ назначение да
на такива кораби можемъ да посочимъ немския покажа тъ местото, кждето се намира потъналиятъ
„Вулканъ", съветския „Комуна" и японския „Асахи". подводникъ. Те представляватъ херментично за
Подемнитъ понтони представляватъ големи, хер творени, цилиндрични или конусообразни типа,
метично затворени сандъци, направени отъ ме- свързани съ подводната лодка посръдствомъ телеталъ или резина (гума). Снабдени еж съ редъ меха фоненъ кабелъ, който служи и като плавково вж
низми и приспособления, съ които се завързватъ за же. Вжтре въ всеки плавокъ се намира по единъ
пострадалия подводникъ, а посръдствомъ гумени телефонъ, който осигурява връзката съ вжтрештржби еж съединени съ въздушнитъ- помпи на спа ностьта на пострадалия подводенъ корабъ. При нор
сителния корабъ. Съ ТБХЪ се работи по следния на мални условия, сигналните плавци стоятъ прикрепе
чинъ: следъ като се намери и означи местото на ни въ специални гнезда разположени по горната
потъналия подводникъ, докарватъ се подемните пон палуба. Когато подникътъ е претърп-влъ нещастие и
тони. Напълвать се съ воденъ баластъ и съ по- е потъналъ, първата грижа на командира му е да
Обикновениятъ търсаченъ тралъ (фиг. 1) пред
ставлява въ най-упростенъ видъ едно обикновено
телено вжже. Използува се, като двата му края се
завързватъ на кърмата на два успоредно движещи
се кораби, а средната му часть остава да се влачи
по морското дъно. По този начинъ тя закача срещ
нати гъ върху последното стърчещи предмети.

ТБЛО.

Стр. 6
освободи сигналнитъ плавци. То става посръдствомъ
особено приспособление, което се намира въ вж
трешностьта на кораба.

пеггфиг. 3
1) Потъналъ подводникъ ; 2) Спасителенъ плавокъ; 3) Плавково вжже, сжщевременно и телефоненъ кабелъ; 4)
Телефонъ въ сигналния плавокъ; 5) Телефони въ
вжтрешнигЬ помъщения на подводника.

фиг. 5

Обикновено шлюзовата рубка е бойната кула на
подводника. Като спасително средство тя се изпол
зува по следния начинъ: лицето, на което е реда да
ПодводнигЬ телефони, съ които днесъ ПОДВОД
напустне лодката, влиза презъ долния входенълюкъ
НИЦИТЕ еж ежоржжени и които иматъ чисто бойно
(4) въ спасителната рубка (5) и го затваря добре.
назначение, могатъ да бждатъ използувани сжщо и
Следъ като се постави спасителния дихателенъ апакато спасително средство. Обикновено всеки подворатъ, който ще разгледаме по долу, отключва капа
денъ телефонъ (фиг. 4) се състои отъ единъ обикка на горния изходенъ люкъ (б). Отварянето на пос
новенъ телефонъ (1), два или нъколко подводни миледния, обаче, е невъзможно, понеже отвънъ налъкрофонни капсули (2), ед-шъ източникъ на електригатъ водните маси. За да се премахне действието
ченъ токъ (3) и.нъколко особени приспособления
на външното* водно налъгане, ржководящиятъ спа
за у:илване на изпращаните и приеманите електросяването — обикновено командирътъ на подводни
магнетни трептения (4). Отъ всички тъзи части найка — вкарва, посръдствомъ продувателната тржба (9)
важни еж подводните микрофонни капсули. Тъ еж
въ вжтрешностьта на рубката (5), известно количест
разположени въ особни гнезда, които се намиво сгжетенъ въздухъ. Когато вжтрешното и въшнорать подъ водолинията на кораба и задъ външната
то налъгане се изравнятъ, което се познава тю това, че
му обшивка. Направени еж по подобие на обикно
по краищата на капака на горния изходенъ люкъ (6)
вените телефонни слушалки и действузатъ по сжсе появяватъ водни капки, намиращиятъ се въ руб
щия начинъ. Микрофоннитъ капсули иматъ двойно
ката човекъ го отваря и изплавва на морската поназначение. Когато подводниятъ телефонъ се изпол
връхнина. Веднага следъ напущането на спасителна
зува като предаватель, те превръщатъ идващите
та рубка, ржководительтъ затваря, съ помощьта на
отъ обикновения телефонъ (1) електромагнетни треп
превода (7), капака на горния изходенъ люкъ и от
тения въ звукови вълни и ги предаватъ на вод
варя посръдствомъ крана (а) отходната тржба (8)
ната маса. Когато пъкъ той служи като приематель
По този начинъ навлъзлата въ спасителната рубка
техното действие е обратно.
вода се изтича въ трюмоветъ и тя става отново год
на за спасителна работа. Преди, обаче, да започне
спасяването на следващиятъ човекъ, ще требва да
се затвори крана (а) на тржбата (8).
Спасителните люкове, съ каквито еж снабдени
повечето отъ достжпнитъ и • обитаваните отъ лич
ния съставъ отделения се .използуватъ сжщо при
принудителното напущане на пострадалия и потъ
налъ подводенъ корабъ. Тъ- еж снабдени съ вжтрешни цилиндрични шахти, които образувать не
що подобно на шлюзовитв рубки. Техното устройво е показано въ долната скица (фиг. 6):

фиг. 4
1) Обикновенъ телефонъ; 2) Подводни микрофонни кап
сули ; 3) Източникъ на електриченъ токъ; 4) Приспосо
бления за усилване на електромагнетнитв трептения;
5) Външна обшивка на кораба; 6) Вжтрешна обшивка
на кораба.

Шлюзовитъ рубки и спасителните люкове служатъ да осигурятъ излизането на - личния съставъ
отъ вжтрешностьта на потъналия повреденъ под
водникъ. Въ общи черти устройството на една шлюзова рубка е показано въ долната скица (фиг. 5).

фиг. 6
1. Водонепроницаема обшивка на подводника; 2) Вжтрешность на водонепроницаемото помъщение; 3) Спасителенъ
люкъ; 4) Цилиндрична шахта ; 5) Ниво на вкараната
въ помещението вода; 6) Изходна стълба.

МОРСКИ
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Използуването на спасителнитъ люкове става по
следния начинъ: намиращите се въ водонепроницаемото отдъление (2) хора поставятъ и приготвятъ
дихателнитъ си апарати. Следъ това, ржководящиять
спасяването изравнява вжтрешното съ външното
нал-вгане, като вкарва въ помещението необходи
мото количество въздухъ. Сжщо така въ водонепроницаемото помещение (2) се вкарва и известно
количество вода. Нейното ниво ще тръбва да дос
тигне долния край на спомагателната цилиндрична
шахта. По този начинъ, следъ отварянето на спаси
телния люкъ (3) и нахлуването на външната вода
въ шахтата (4), свободното пространство на водонепроницаемото отделение (2) остава незасегнато.
Следъ тази предварителна подготовка започва не
посредственото спасяване на личния съставъ. То се
извършва поединично. Съ помощьта на стълбата (б),
спасяващиятъ се изкачва въ празднината на люкова
та шахта (4), отваря спасителния люкъ (3) и излиза
на водната повръхнина.
Излизането на' корабната обслуга презъ спаси
телните рубки и люкове е възможно само тогава,
когато отдълнитъ хора еж снабдени съ необходи
мите дихателни апарати. Последните осигуряватъ
дишането при преминавенето на водния пластъ. Освенъ това, когато спасяващиятъ се достигне морска
та повръхнина, тъ влизатъ въ ролята на спасит. риза.
Днесъ еж въ употръбление различни системи
дихателни атарати. Макаръ и най-разнообразни по
своята външна форма и нъкои технични подробности,
всички тъ иматъ едно и сжщо строежно начало.
Тъхното главно назначение е да се изолира дихателниятъ процесъ на човека отъ околната сръда. Въ
общи черти всеки дихателенъ апаратъ (фиг. 7) се
състои отъ една гумена торбичка (1), въ която е
поместена една металична кутийка (2) съдържаща
известно химично вещество. Огь торбичката водятъ
две тржби, отъ които едната (4) е въ връзка съ
нейната вжтрешность, а. другата (3) е съединена
непосредствено съ химичната кутийка (2). Външните
краища на тези.тржби се събиратъ въ единъ наустникъ (5), който е снабденъ съ гумена лента (б), посръдствомъ която се нахлува около главата. На наустника (5) е прикрепено едно приспособление (7),
което затваря двата отвора на носа. Освенъ тъзи
главни части, всеки дихателенъ апаратъ има още
нъколко спомагателни клапани, които служатъ да регулиратъ вдишването и издишването. Срьдното тегло
на съвременигБ дихателни апарати е около 2 клг.

фиг. 7
1) Гумена торбичка; 2) Химична кутийка: 3) Тржба за
вдишване; 4) Тржба за издишване; 5) Наустникъ; б)
Притегателна лента на наустника; 7) Приспосо
бление за затваряне на носа ; 8) Ремъци за завърз
ване на апарата къмъ гърдитЪ на спасяващия се.

Дотукъ разгледаните начини за спасяване на
лодъчнитъ обслуги еж немислими безъ наличието
на дихателни апарати. Днесъ, обаче, въ нъкои мор
ски държави се правятъ опити върху нови спаси
телни средства, които не се нуждаятъ отъ услугата
на последните. Изглежда, че този въпросъ е разрешенъ най-добре въ италианския флотъ, кждето
презъ месецъ юний м. г. еж привършени изпитания
та върху едно ново средство наречено ,Спасителенъ подеменъ цилиндъръ*.')
Съвременната техника върви съ гигански крачки
напредъ. Това, което, не преди много години, се смъташе за царство на фантазиите, днесъ е обикновенна действителность. Кой знае какво ще ни до
несе близкото бждеще. Днесъ вече се говори за
„човека птица". Не ще преувеличимъ, ако кажемъ,
че скоро ще се роди и „чов-вкътъ риба".
) Описанието на тоя апаратъ даваме на друго мЪсто
въ настоящия брой. Б. ред.

Н. НАЙДЕНОВЪ

КЪМЪ ОКЕЯНЯ ЗЯ ЕКОНОМИЧЕСКО ПРЕУСПЪВЯНЕ НЯ БЪЛГЯРИЯ.
Поминъкътъ въ св^та отъ день на день става
труденъ. Требва да търсимъ нови източници за сто
панско добруване. Ето, петдесеть години какъ часть
отъ нашия трудъ отива въ бездънните кесии на
чужденцитъ. Даваме имъ го ние, за да пренесатъ
плодоветБ. на хубавата българска земя до свътовнитЪ пазари. Много често това пренасяне, а заедно
съ него и външната ни търговия еж въ зависимость
отъ капризитъ на чуждите параходни дружества.
Ние гледаме отъ КИТНИТЕ бръгове и се чудимъ, какъ
една Гърция, покрита само съ камъни, може да се
радва на такова економическо благосъстояние. Чу
димъ се още, защо шведски, норвежки, италиански
и други параходи развъватъ високомърно знамена
та си въ нашите пристанища.

Ние нехаемъ, обърнали гърбъ на морето и пове
ряваме скжпитъ плодове на нашитъ поля на чуж
денците, като имъ плащаме скжпо и прескжпо.
Защо? Защо загубихме толкова златни години?
Защо днесъ България въ областьта на мореплава
нето е на последно место отъ всички европейски
страни? Нека всъки отъ насъ си зададе въпроса! И
дали требва да стоимъ още съ скръстени ржце и
да гледаме, какъ другитъ народи вадятъ отъ море
то богатствата, които то всъкиму предлага? Разбира
се, че не! Защо гордиятъ трицвътъ да не се развъва надъ българския трудъ по далечните пазари?
Защо и ние да не се впуснемъ да търсимъ економически блага по безбръжнитъ простори на океана,
ведно съ всички културни народи?

мбрскй
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Съ парахода .Княгиня Мария-Луиза". Буря въ Бискайския запивъ.
Но ето най-после, като че ли и ние се събуждаме защото тамъ България и всичко българско е съви, макаръ съ плахи стъпки, вървимъ къмъ цельта. семъ непознато. Всички ни посрещатъ съ особена
На 8. октомврий т. г. първиятъ български пара- радость и ни пожелаватъ вече редовно да носимъ
ходъ „Балканъ" излЪзе въ водите на Атлантиче тамъ произведенията на България.
Дано първата крачка бжде последвана съ сигуския океанъ. Една седмица по-късно и събратьтъ му
ренъ ходъ напредъ. Нека, най-после, докажемъ, че
„Мария Луиза" мина Гибралтаръ.
Късно презъ нощьта на 22. октомврий пристигаме сжществуваме и желаемъ и ние да черпимъ блага
съ п/х .Княгиня Мария Луиза" въРотердамъ. Посръ- отъ морето наравно съ другите. ТрЪбва да се куща ни Ц-БЛИЯТЪ екипажъ на .Балканъ" съ „Мила пятъ поне още два големи товарни парахода, за да
Родино" и после трикратно, громко българско „Ура" могатъ нашитъ смели моряци, които гордо вЪятъ
разбужда пристанището Ротердамъ. Най-после, ние българския трицветъ изъ Средиземно море, да бропобедихме и въемъ нашето знаме на другия край дятъ и презъ бурите на океана. Нека се надаваме,
че започнатото не ще остане само опитъ, а ще се
на Европа.
Пристигането на нашите параходи въ Ротердамъ развие, за да даде плодовете, които -отдавна треб
и после въ Янверсъ б-вше цЪло събитие за града, ваше да беремъ, като народъ, опиращъ се на морето

„Кн. Мария-Луиза" въ Бискайския заливъ.

Съ „Кн. Мария-Луиза". Буря въ океана.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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ФАНИ ПОПОВА — МУТАФОВА

РЕВНОСТЬ
Откакто се бъше омжжила въ началото на зи
мата, за пръвъ пжть сега Николина Милева се отдълъше отъ мжжа си, за да прекара сама около двадесеть дни вь Варна, докато той получи отпускъ.
И още въ първия мигъ, когато усъти, че влакътъ
залюлява снагата й въ внезапенъ тласъкъ, тя почув
ствува остро и горещо разкаяние, примесено съ не
ясна тревога. Може би еж нуждни най-малко десеть
или петнадесеть години браченъ животъ, за да могатъ съпрузите да разбератъ, че всички класични
случаи, описани въ толкова романи, хумористични
списания и подлистници на всекидневниците, еж поскоро литературни вариации на вечно една и сжща
тема, която писателитъ не се уморяватъ да разнообразятъ съ нови, необикновени поанти.
Но Николина Милева съвсемъ не мислеше така.
Тя беше убедена, че новелигв на Фредерикъ Буте
и Декобра еж истински случки, че всички лътни
раздели еж винаги застрашени най-малко отъ две
напасти: внезапната свобода на мжжа, възвръщане
то му къмъ старигв навици, неволното подхлъзване
и лекомислие на жената, хама и неотговорна сръдъ
опиянението на морето, слънцето, суетнитв, пъстри
тълпи. . .
За себе си Николина нъмаше отъ какво да се
бои. Верната преданность къмъ мжжа, неразколебаната обичь, спокойниятъ й темпераментъ отрича
ха всека безредна помисълъ. Ето и сега, тя чув
ствуваше , като тежка досада, почти като физична
неприятность любопитния погледъ на непознатия,
който тъй упорито извръщаше лице къмъ нея, щомъ
тя случайно откженъше очи отъ прозореца.
Но можеше ли тя да бжде единъ мигъ спокойна
при мисъльта за хилядите- примамки, които биха
препр-Ьчили всека стжпка на мжжа ср-вдъ увлича
щата магия на големия градъ: другарите, гостилни
ците, вечерните забави?
Нагорещеното желъзо на вагона изтръгваше мал
ки капчици поть по челото, по горната устна, по
врата й, тя поглади овлажнълитъ- си коси и почна
нервно да си вее съ вестника, който държеше вече
отъ толкова време, безъ да може да прочете единъ
редъ въ него. Една следъ друга никнаха предъ нея
все по-смущаващи картини: гуляи, кабарета, танци,
съблазнителни красавици, унгарски балерини... Ето,
тя внезапно си спомни, че сръдъ навалицата изпра
щачи на гарата б е забелязала и една ТБхна позна
та, извънредно елегантна и кокетна дама. Сигурно
двамата после еж тръгнали заедно къмъ изхода,
поздравили еж се, разговаръли еж, тя е разпитала,
той кжде прекарва вечеритв си, обещали еж да се
срещнатъ нъкога на кино, на открития дансингъ въ
.България" или Казиното, следъ това тя го поканва
случайно въ кжщи, следъ това...
Николина хвърли вестника, скочи, изправи се
край прозореца. Непознатиятъ я изгледа очудено и
изпитателно. Следъ това полека стана и приближи
до нея, небрежно се облегна на прозореца до са
мото й рамо.
— Искате лй да сваля стъклото? Много е задушно...
Тя го прониза съ леденъ погледъ, промълви
н-вщо, едва забележимо поклати глава и излезе въ
коридора. Ядосваше се на себе си, на странното
чувство, което никога не беше изпитвала до сега
с ъ такава острота. И избухването на ревностьта й я
тревожеше, като откритието на нъкаква страшна,

позорна болесть. Тя се чувствуваше оплетена въ
неумолима мрежа, отъ която напраздно се мжчеше
да се изплъзне. Край грознигв невероятни образи,
които.я измжчваха, тя виждаше да никнатъ и други:
стари, забравени. . .
Неясното, едва забележимо огорчение, което тя
б е изпитала презъ времето на трите месеца годенически животъ, сега израстваше като помитащо,
бурно чувство на унизеность и обидено честолюбие,
Тя си припомни всички ония жени, за които той й
б е говорилъ презъ тия месеци, безъ да иска да
скрие нито една сънка отъ миналото си: дребнитъ
юношески блънове, първата голъма страсть на младостьта, разочарованията, случайните увлъчения.
Унесена въ тия далечни образи тя полека-лека
забрави СМ-БШНИТБ си подозрения, усмихна се на
буйнитъ изблици на въображението си и цълото й
чувство се пренесе въ миналото.
Тамъ стоеше едно име — надъ всички други. И
тя не знаеше какво повече изпитва къмъ него, неприязънъ или съжаление. Може би и двете. Некога мжжътъ й б е следвалъ машинното училище въ
Варна. И отъ това време оставаше най-хубавиятъ,
най-нежниятъ споменъ на младостьта му. Николина
си спомни горещигБ сълзи, които 6% пролъла надъ
писмата на младото момиче, което разправяше съ
толкова трогателна простота за своята дълбока пре
данность. Какво б е станало съ нея сега? Бъше ли
се примирила? Още ли живееше съ спомена за оно
ва далечно време? Още ли носеше скритъ въ себе
си — неугасналъ, неизпепеленъ — спомена и коп
нежа? Бъше ли се научила, че той се е оженилъ...
И Николина почувствува трепетно желание да
види това момиче, да прочете въ ОЧИГБ му тайната
на оскърбеното му сърдце, да го утеши, ако б ъ
възможно, за пречупения блънъ. . .
Тя протегна глава извънъ прозореца на кориъ
дора, вътърътъ освежи пламналото й чело, развуКОСИТБ й, слънчогледите отминаваха, втренчили очидено едрата си жълта зеница, на голъми купчино
лежеше благословениятъ плодъ на земята, лътот-бъ постлало тежъкъ губеръ отъ пъстри правожгьлници: златисточервени, матовозелени, сребристотеменужени, бледоизумрудени . . .
Отъ гара Плъвенъ Николина пусна една картичка
за мжжа си. Следъ това написа още една и я из
прати отъ Шуменъ.
Презъ първите дни Варна я опияни съ новотата
на впечатленията, съ тихото очарование на далеч
ните бели ладии, съ игривата пъсенъ на морето и
острия викъ на чайкигв, разперили енъжни криле
надъ сапфиренитъ му води, съ романтиката на ста
рите си забутани улички и дървени кжщи, съ ши
роките си хоризонти . . . Но най-често тя обичаше
да се отдалечава отъ пъстрия панаиръ на шумните.
улици, отъ възбудената глъчка на Морската гра
дина и диреше самотни брегове, откждето можеше
спокойно да се опива отъ безкрайната царствена
тишина на утринигЬ, когато слънцето кжпи златното
си лице въ морето или надвечерь, когато оставеше
вътъра да пилее съ широка ласка КОСИТЕ надъ че
лото й, загледана въ зеленитъ и виолетови жили,
които браздъха тъмния порцеланъ на укротените.
води.
Тя си нае хубава, слънчева стая близо до банитъ.и почна да брои нетърпеливо всеки изминать
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Кадинъ мость на р. Струма.

день, огорчена и скръбна, че требва да се прибира
сама и рано въ кжщи презъ сребърните нощи, ко
гато градината неспирно, и тайнствено шумеше, и
потънала въ черни и зелени сЪнки, изпъстрена съ
трептещи лунни петна . . .
Яла доволна, че препоржчаниятъ отъ лекаря режимъ бързо възвръща леко разклатеното й здраве.
Все пакъ, колкото повече приближаваше деньтъ,
когато мжжътъ й цгвше да пристигне, толкова по
вече радостното й вълнение се примесваше съ нъч
какво остро чувство на необяснима тревога.
Следъ толкова години той щъше да се върне
въ града, кждето бЪ изживълъ очарованието на пър
вата любовь . . . Нямаше ли споменътъ отново да
го обхване, да затьмни обичьта му къмъ младата
съпруга, да избликне внезапно и неудържимо, да
възкреси старото, неугаснало чувство . . . Нъмаше
ли вс%ки жгълъ, всека улица да застанатъ, като
неувехващъ знакъ за толкова изминали, незабравени неща?
И Николина се помжчи да узнае, какво е ста
нало съ Радка Медарска, дали все още живее въ
Варна, дали се е омжжила, какъвъ е животътъ й,
какъ е прекарала всички тия години. Веднъжъ раз
пита хазайката си, но тя излезе нъкаква ямболка,
преселена отскоро край морето, която не можа да й
даде никакви сведения. Веднъжъ пъкъ се опита да
заговори по този въпросъ една по-възрастна жена,
която бе седнала до нея върху една пейка на Мор
ската градина. Тя плетеше некакъвъ яснозеленъ пуловеръ на кафяви и жълти ивици, наглеждаше де
цата си, които се гонеха между СБНКИТЪ на дърве
тата и отъ време на време извръщаше загрижено
глава къмъ морето.

Николина дигна изтърваното жълто кълбо, по
даде й го, похвали сржчната й работа, зантересува
се за плетката, помжчи се да поведе разговора къмъ
желаната тема.
Пълната, добродушна жена усърдно я посвети
въ тайните на мжчната плетка, оплака се отъ непо
корството на най-гол Ьмия си синъ, който обичалъ
много да плува и да се отдалечава съ километри
навжтре въ морето, разпита я откжде е, сама ли е
дошла, кжде е на квартира и пр.
Тогава Николина реши, че е дошелъ удобниятъ
моментъ да използува бъбривостьта на непознатата".
— Казаха ми, че имало много хубава стая у се
мейството Медарски. У Радка Медарска. Но азъ изгубихъ бележката съ адреса имъ. Знаете ли слу
чайно, кладе е тъхната кжща?
Пълната жена спръ да плете, изгледа очудено
събеседницата си и поклати глава.
— Дали еж ви погрешни сведения.
— Защо? — попита бързо и тревожно Нико
лина — какво е станало съ Радка Медарска? Тя не
жив^е ли вече тука ?
— Радка Медарска съмъ азъ — отвърна непоз
натата и отново спре любопитно и недоверчиво
взоръ върху хубавата млада софиянка.
Николина трепна. Изгледа я поразена, съ широ
ко отворени очи, И усъти, какъ цЪла я залива го
реща вълна съжаление. Това бъ значи онова нежно
момиче, което бе писало ДЪЛГИТЕ незабравими пи
сма, . пълни съ красота и копнежъ: тази дебела же
на, съ двойна гуша и увехнали, равнодушни очи,
която плетеше пуловеръ за немирния си синъ...
— Чудно ми е — продължи тя — кой ви е заблудилъ. Преди всичко азъ отдавна ваче не се ка-
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По течението на р. Лрда.

звамъ Медарска, а Станчева. Л въ София почти Н-Бмамъ и познати... Нито тукъ даваме стаи подъ
наемъ... — и все тъй продължаваше да я гледа
недоумяваща.
Николина промълви смутено нъколко недовър
шени слова, измисли нъкакви странни обяснения,
безъ да може да откжсне очи отъ бледото отпус
нато лице на тази спокойна майка на четири деца,
съ безредно прибрани немити коси подъ старомод
ната шапка, съ небръснатъ вратъ, изхабени нокти,
покритъ съ червени жилчици носъ и тънки бръчки
«рай голъмитъ сини очи.
Това бъше Радка Медарска, поетичната, приказна
девойка, чието име излжчваше толкова очарование
въ споменитв отъ далечната ранна младость на мжжа й. . .
• Николина усъти, какъ мжчително се свива сърдцето й въ тъмно предчувствие: и тя ли щъше да
стане такава следь 17— 18 годишенъ браченъ животъ? И неволно погледна СВОИТБ нъжни ржце отъ
свътълъ кехлибаръ, съ гладка кожа и лъскави ро
зови нокти. Следъ това избликъ на обичь я накара
да стисне ржката на жената, която стоеше до нея,
безъ да подозира бурното чувство, което кипеше
въ сърдцето й. Сбогува се, стана, погали децата й,
•отмина съ пъргави крачки: облекчена отъ остротата
на единъ измжчващъ споменъ, натоварена съ едно
ново, вълнуващо впечатление.
:
Слъзе по стжпалата, които водеха къмъ банитЬ,
спр-Ь се и оттамъ погледна още веднъжъ нагоре,
къмъ пейката, кждето стоеше онази жена. ВИД-Б ИЗправенъ предъ нея строенъ гимназисть, който обяс
няваше нъщо съ ржце, майката клатъше неодоб

рително съ глава, събираше плетивото си, правеше
знакъ на другите • деца да се прибиратъ.
Тогава, обхваната отъ странно чувство на осво
бождение, на волность, лекомислие, бурна радость,
Николина се спусна по стжпалата, бързо се съблече
въ кабината си, излъзе на пъсъка, стегната въ едно
малинено-червено трико, хвърли се къмъ зеления
грохотъ на водите, разпери ржце къмъ шумещата
имъ пъна, напълни ОЧИТЕ и ноздритъ си съ горчивосолена влага. Следъ това се изтегна край бръта,
щастлива като дете отъ нажежената ласка на ГГБсъка, отъ огнения повей на слънцето,' отъ кипещата топлина на своята млада кръвь, клепачите й на
тежаха като олово и тя се отпусна въ дълбока
омая, люлъна отъ шума на вътъра и ВЪЛНИТЕ, ОТЪ
смесения глъчъ на стотици човешки гласове, отъ
насвътления трепеть на въздуха. . . После пакъ из
тича къмъ свежата пригръдка на морето, отново се
върна на бръта, отиде на душа, смъкна подъ леде
ните му струи всичката соль, всичките водорасли,
всичкия пъсъкъ, които се бъха полепили по твлото й.
На объдъ си поржча по две порции отъ всъко
ядене.
Когато следъ една недъля мжжъть на Николина
пристигна въ Варна, отначало не можа да познае
между посрещачитв на гарата, дали хубавата жена
съ шоколадено лице, закржглени рамене и яркобъли
зжби е неговата собствена съпруга. Тъй поправена,
тъй искреща, съ тъй немирно кокетни движения.
Слънцето и бистриятъ въздухъ бъха изгорили всички
болезнени отрови на крехкото й ТБЛО.
Една вечерь тЬ отидоха да танцуватъ. Морската
градина се развихреше въ многобагренъ шумъ, въз-
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будени тълпи изпълваха всички алеи и пжтеки,
музиката въ павилиона за втори пжть започваше
увертюрата на „Багдатския халивъ", отъ дансинга
струеше острата примамка на нЪкаква модна румба,
въ ТЪМНИТЕ води трептяха ярки искри.
Въ мига, когато Николина и мжжътъ й, уловени
подъ ржка, се изкачваха по стжпалата, които водеха
къмъ казиното, младата жена внезапно трепна и се
обърна да изгледа широката, разлъта фигура, която
отминаваше придружена отъ единъ високъ, мършавъ мжжъ.
Първиятъ и неволенъ поривъ (може би съжа
ление примесено съ наивно злородство) беше да
дръпне мъжа си за ржката и да му каже: вижъ,
тази е Радка Медарска. . .
КРУМЪ

Но изведнъжъ горчивъ срамъ я изгори. Така тя:
щ%ше да унищожи за винаги най-хубавиятъ му споменъ, да отнеме светлината и красотата на ранната
му младость, да изличи името, което нъкога следъмного години, би могло да гръе въ паметьта му съ
сиянието на далечна, чудна приказка. . .
— Какво има? попита мжжътъ и сжщо се обърна— Нищо — отвърна живо Николина и побърза
да заблуди вниманието му. — Гледамъ тамъ онова ху
баво момиче, което тази сутринь плува заедно съ тебе..И този пжть не изпита ревность, когато той
твърде бързо се извърна да погледне следъ онази,
стройна осанка.
Може би осанката, която нъкога бъ имала ит
Радка Медарска.

КЪНЧЕВЪ

ПО МОРЕ
. (Пжтни записки)
— Позволете да ви се представя, господинъ коКорабътъ плува. Той е потеглилъ безъ предвамандантъ!
рителенъ сигналъ. Това е проява на скромность —
И съобщавамъ името си, професията и цельта на първото качество, което открихъ, въ желанието си
моето пжтуване.
да проникна въ-тайните на неговата душа...
— Както азъ, така и целиятъ корабъ е на ваше
разположение — чувствувайте се като въ свой домъ,
Наближава, полунощь, но струва ми се, че да се
при близки хора — завършва корабоначалникътъ и спи е престжпно. Моите чувства бликатъ като ВОДИ
отива къмъ капитанския мостикъ.
ТЕ на среброструенъ водоскокъ; силятъ се да дос
Истински модеренъ морски вълкъ! Костелива фи тигнати звездния небосводъ — и отъ тамъ да изгура, съ сурово лице, изпито отъ бдение. Сдържанъ, пратятъ поздравъ на вселената, отъ тамъ да засвивъзпитанъ, съ проницателенъ погледъ, проръзвалъ детелствуватъ благодарностьта на моето сърдце,.
редица години синята морска пустиня.
пияно отъ щастие.
— Добро начало — мисля си — и съ нескрита
Отивамъ въ корабния салонъ. Малъкъ, уютенъ^
радость влизамъ въ отредената за менъ кабина.
приветливъ — като салонъ на гиздава яхта.
*
Тамъ еж на чаша кафе освенъ команданта —
Нъколко дни преди тръгването, обглеждахъ от двама евреи: л-Бкарьтъ, докторъ А. и единъ младъ
близо и отдалечъ кораба. Пусналъ котва въ варнен учитель — пжтнипи за Хайфа, отдето ще продълското пристанище, той не правеше впечатление — жатъ за Телъ-Явивъ — Хълмъ на пролътьта.
нито съ своя размеръ, нито съ своята хубость. Единъ
— Азъ инъкъ си представяхъ пжтуването. Очаквахъ
хилядодвестатоненъ корабъ, който стои срамежли радио, елегантенъ свътъ, блестещъ салонъ, танци,
во сгушенъ всръдъ своите събратя и не говори веселие — съ една дума, че тукъ ще прекараме не
нищо за себе си.
усетно времето въ развлечения.
— Здравъ, бръзъ, изпитанъ — ако и не до тамъ
—Ще има, ще има развлечения, господинъ доктоустойчивъ въ бурно време — гласиха сведенията на ре, съ усмивка отговаря командантъть— ако не е
единъ морякъ.
така, ще се съгласимъ ли да пжтуваме ние? Ето —
Но въ ТБЗИ стени отъ железо беше затворено двадесеть и седемъ души сме се свързали съ тоя
едно голъмо сърдце, което трептЬше, преливащо дворецъ — и ни е много добре!
отъ кръвь, цъвт-Бше животътъ на една душа —ду
Докторътъ, възстаръ, червендалестъ евреинъ, е
шата на кораба — изпълнена съ най-любопитни тай приятенъ човъкъ. Язъ се намътвамъ въ разговора,.
ни... И за тайните на тая душа копнъехъ азъ, заре- като му давамъ известно морско-лекарско направ
ченъ да ги разбуля...
ление.
Самъ съмъ въ моята кабина. Тя прави впечатле
— Ями, господинъ докторе, ако ни навести гос
ние на малка стая въ модеренъ съвременъ хотелъ, пожа Морската болесть, съ какво ще требва да я
кждето при разпределението на помещенията мес нагостимъ — искамъ да кажа: какъ ще можемъ да
тата еж мерени не съ метри, а съ сантиметри.
я прогонимъ?
Едно кржгло прозорче ми дава възможность да
— Знаете, има нъколко специалитети — Бромогледамъ къмъ морето, да беседвамъ съ вълните, ралъ, Балидолъ — и най-новия: Везано.
които говорятъ, които п-Ьятъ — и плетатъ своята
Още не изрекълъ последната дума — и младиягь
безначална, своята безкрайна поема. Но азъ мълча. еврейски учитель се разтреперва, захълцва и ката
Защото слушамъ говоръ, слушамъ песни, които еж притиска съ кърпа устата си—вика: „лимонъ, лимонъ!"
свети. Много съмъ малъкъ, много съмъ грешенъ, за
Камериерътъ е на поста си и изпълнява жела
да бжда събеседникъ на морето.
нията на пжтницитв.
Затова, ти мое малко, любещо сърдце, — заслу
дава н-Ькакво нареждане на пър
шано долови поемата на морето, запомни я и имай вияКомандантъть
си помощникъ, следъ което ни пожелава „лека
за неотм-Бнимъ дългъ да я разкажешъ на хората и нощь" . . .
на света, който въ своя неспиренъ, безуменъ ле*
тежъ се чуждее отъ синьото царство, като забравя,
Корабътъ
пори
зелените
вълни на Черно-морег.
че тамъ тупти великото сърдце на живия животъ.
на пжть за далечнитв южни пристанища, накацали
-

,

МОРСКИ

СГОВОРЪ

по Александрийската мореплавателна линия. ВСБКИ
часъ великата морска стихия разгръща СВОИГБ про
стори и послушно предлага всемощната си снага,
за да нирне този пжтуващъ свътъ къмъ желаните
пристанища — прозорците на сушата.
Двесте и петдесеть вола — живиятъ товаръ —
дъвчатъ ароматното СЕНО, безъ да знаятъ, че пжтуватъ за Палестина, безъ да мислятъ за това, което
ги очаква подъ огнедишащето небе на Арабия.
Корабната обслуга изпълнява своя служебенъ
дългъ — да одухотворява машините и уредите, като
ги подчинява на човешкия разумъ.
ПЖТНИЦИГБ наистина пжтуватъ. Въ очите имъ се
чете едно очакване, границигв на което не могатъ
да се опредълятъ, но което идва като нежелана
гостенка въ лицето на г-жа Морската болесть. . .
Така, неусетно, нощьта отстжпва своята власть
на раждащия се день, който целува челото на Бургазъ, макаръ лишено отъ златната корона на прехубавата морска царица Варна. . .
*
На кораба се яде много, защото се жив^е много
— една важна особенность, която требва да бжде
отбелязана. . .
Започнахъ да се чувствувамъ като часть отъ об
щото: екипажътъ, машините, желъзното тъло на
кораба вече е х • ми сърдечно мили — азъ съмъ
наистина въ свой домъ, при близки хора.
Бихъ желалъ, никога да не стжпя на суша —
убеденъ, че пжтуването по море е шктуване къмъ
рая и вечното блаженство. И съ това мое желание
заспивамъ, уморенъ отъ впечатления.
. *
.
ИзгрЪващето слънце бележи новъ день — съ
бужда отмореното сърдце за нови трепети и раз
ведрява натежалия погледъ за нови красоти.
Наближаваме вечно загадъчния Изтокъ, привличащъ, като гигантски магнитъ. Навлизаме въ Босфора.
Бавенъ и тържественъ е нашия ходъ, както подо
бава на редката природна красота, която ни заоби
каля.
Бихъ казалъ, че началото на Босфора заслужено
може да се нарече Златна врата, Златенъ проходъ
— и ако сжществува такава, би следвало да й се
постави надписъ: Пжтя къмъ приказките. . . . Има
неща, които, за менъ поне, преставатъ да сжществуватъ съ своитъ видими очертания. Толкова свет
лина ги залива, толкова красота и таинственость
излжчватъ те, че изпъкватъ като духовни образи,
достигащи висотата на симболи.- Тъхната материална
сжщность преминава презъ горнилото на въобра
жението и, очистена отъ петната на обикновеното
и всекидневното.става елементъ.отъ който се градятъ
легендите, приказките, чудесата, сънищата.
Босфоръ, Златенъ рогъ, Истанбулъ—редица отъ
симболи, около които гъмжи роякъ отъ имена —
все редки, все свързани съ единствени представи.
Корабътъ се плъзга по усмихнатите води на
Босфора, по двата бръта на който се гиздятъ въ
своята сънна дремота множество прибръжни селища,
заливани съ златна светлина отъ щедрото слънце.
Румели и Анадолу кавакъ, Сарж-Яръ, Буюкъ-дере,
Терапия, Бейкосъ, Арнауткьой, Румели-хисаръ, Бейлербей, Ортакьой — да изброявамъ ли още?
Всъко селище е кжтъ на щастие, въ което се
плоди идиличенъ животъ — така поне си мисли
чужденецътъ, загледанъ въ прехласъ отъ кораба,
забравилъ за кратко Родина и родна страха, за да
го навести възторгъгь на космополита.
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Не минава часъ и ние сме на котва предъ Истан
булъ—Истанбулъ на турците, Истанбулъ на Пиеръ
Лоти—и моя Истанбулъ.
Пакъ ме облъхва неговото вълшебство. Развреждатъ се моите любовни рани, като при среща съ
любима душа следъ дълга раздела. Измаменъ или
.истински е този чаръ? — Не е ли бликалъ той
презъ течение на вековете, за да вдъхнови милиони'
хора и да услади горчивите имъ земни дни?. . .
Следи отъ тържествения ходъ на нъколко кул
тури, чието творчество така дивно съчетано украся
ва ореола на Истанбулъ, за да го дари, подобно
Римъ, съ прозвището Вечния градъ. И когато сту
дените каменни стени на вековните паметници заговорятъ, този веченъ градъ става градъ на роман
тичното опиянение: чувствувашъ, че си поканенъ на
духовенъ пиръ, отъ който излизашъ помждъръ, подобъръ и по-красивъ!
И рогава ти отправяшъ погледъ, за да прозръшъ
подъ прозирния плащъ на синята мъгла величе
ствените остатъци отъ миналото, да ги слЪешъ съ
неизменно въчното великолепие на природа—и възхитенъ да поздравишъ Истанбулъ, че е гордость
не само на народа си, но и на свъта! • .
*
Познавамъ Истанбулъ. Слушалъ съмъ повестьта
на неговите паметници, живълъ съмъ възторгътъ на
всъки неговъ кжтъ и, все пакъ, неговата сжщность
и духъ оставатъ принадлежность на единъ неразгаданъ свътъ: едновременно близъкъ, сроденъ и, все
пакъ — тъй далеченъ, облъханъ съ парфюма на
тайнитЪ. Може би затова, колчемъ съмъ искалъ да
говоря за виденото, съмъ мислилъ, че не ще върша
нищо повече отъ едно сухо изброяване, въ което
се преплитатъ имена и цифри.
А какво да отбележа въ едни бегли пжтни за
писки, когато отъ корабната палуба наблюдавамъ
отъ птичи полетъ? — Величето на Айа София ли—
този недостигнатъ образецъ на византийското строи
телно изкуство; приказните съкровища на Топъ-капу
сарай ли — това чудо на султанския разкошъ и разюзданость; пъстротата на многовидната стока и
глъчката на ХИЛЯДИТЕ купувачи въ Капалж-чарши
ли — този единственъ по рода си ориенталски покритъ базаръ? Или влагата и полумрака на Иере
Батанъ — подземната'базилика на Константина, или
Биръ бинъ дирекъ—гигантската подземна^ цистерна
съ нейните хиляда и една колони—или Йеде куле
— тази крепость на Мраморно море, въ която, ви
зантийската и турска истории еж оставили толкова
следи, че любознателниятъ може да проникне въ
делото на вековете, безъ да се рови въ прашните
листове на писаната история — за да се увъри, че
наистина историята е учителка на народите—какво
да отбележа още?. . .
Сега само толкова. Една дълбока въздишка отронвамъ. Не слизамъ отъ кораба. Това ше сторя на
връщане.
Довиждане Истанбулъ!. . .
Веселата компания на корабната трапеза вре
менно разсейва моята мисъль. А по-късно се унасямъ
въ отмърения шумъ на машинитъ и лекото клатушкане на кораба, който пжтува въ обятията на
нощьта, на пжть за Хайфа.
*
Нощьта е тиха. Небесните звезди трептятъ и
настройватъ съзерцателно, будейки мисли не отъ
този свътъ.
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Язъ не съмъ спокоенъ. Плахо се движа по па
лубата. Приближавамъ корабния мостикъ, кждето
въ този часъ е на стража най-младиятъ капитанъ,
възпитаникъ на нашето Морско училище. Благороденъ, скроменъ. смЪлъ и енергиченъ, влюбенъ до
самоотверженость въ своето поприще, той е достоенъ заместникъ на баща си — общопризнатъ _
морски вълкъ, херойски загиналъ като командантъ
на потъналия български корабъ „Варна".
23. Декемврий, 1929. година — една злокобна
нощь, когато остриятъ вътъръ заглушаваше ПИСЪ
ЦИТЕ на загиващите български моряци, е когато леде
ните обятия на Мраморно море се пробърнаха отъ
люлка на гробъ, за да влъзатъ за винаги вледене
ните гЪла на повече отъ двадесеть добри деца на
морето.
Скръбниятъ споменъ за тази дата възкръсва и
ужасътъ на разигралата се трагедия се възправя,
като страшно видение, защото нашиятъ корабъ на
газва сжщото место, на три часовъ пжть отъ Истанбулъ, недалечъ отъ Санъ-Стефано.
Цълъ треперя. Въ мрака, изъ тихите води сякашъ
мрътъвци протътатъ ржце, сякаш ь призраци еж из
вили мрътвешки танцъ и пеятъ химнътъ на морските
труженици, сбрани нъкакъ въ подводното царство
на сенките.
Въ тази нощь въ слуха ми бучи мощния гласъ
на хероя Командантъ, който дава своите последни
нареждания.
Не звучатъ ли те въ слуха на неговата рожба,
подобно предсмъртенъ последенъ заветъ?. . . .
Какво става, наистина, въ душата на младия ка
питанъ въ този драматиченъ мигъ?
Бащата го е галилъ и цълувалъ, когато е билъ
невръстенъ, хранилъ е надежди, ималъ е очаква
ния, когато е отрасълъ — и дали неспокойниятъ му
духъ изпитва гордостьта на родителя, че наследникътъ му върви по неговия пжть, като достоенъ
продължитель на неговото дело?. . .
Лицето на младиятъ капитанъ силно руменее.
Очите му еж влажни. Той се надвесва надъ море
плавателната карта, после казва нещо на кърмчията
и отъ капитанския мостикъ гледа къмъ водите на
Мраморно море. . . Той отдава почитъ на своя баща
и на подчиненигв му — и мълчи съ твърдостьта и
мжжественостьта на силните, на чиито плещи се гради
човешкия напредъкъ и чиито дъла пълнятъ найсветлитъ страници отъ книгата на ПОДВИЗИТЕ. . . .
*
Мраморно море — усмихнато, спокойно море,
което облъхва съ топлота. То не е черното Черно
море, негостоприемната зинала бездна, за страхлив
ците, разбира се, които го смътать за мащеха, а
не за майка.
Спокойно море. Толкова спокойно, че нашиятъ
клатушка щъ се еждъ, които въ известни случаи
прави движенията на Георгьовска люлка, е почти
неподвиженъ.
• Я Дарданелитъ съ тихите си води и съ брего
вете, чиято близость не избътва отъ погледа — наподобяватъ Дунава и дунавско пжтуване.
Но — тази сцена на исторически военно-морски
сражения, този провлакъ съ голема стратегическа
стойность, ми напомня окървавени отъ престръляни
ткпа води, напомня ми черни облаци топовенъ димъ,
напомня ми великия неуспъхъ на най-великата мор
ска сила.
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. Ето стръмния носъ Хелесъ, граничащъ съ под
ковообразния Морто-бай I
— Нали знаете английски ? Мъртъвъ заливъ, За
ливъ на мрътвитъ се казва той — сочи съ пръстъ
първиятъ помошникъ капитанъ, обзетъ отъ силна
възбуда.
— И уместно — нали?
— Ями, разбира се. Тукъ е гробницата на голъмъ
брой представители на английската, по-точно на
лондонската интелигенция. Англия изпрати презъ
големата война цвета на своите синове, за да
умратъ — заливъ на мрътвите, заливъ на мрътвитв
е той.
Подсвирквайки, първиятъ помошникъ заплъзгва
ржцетъ си по перилата на стълбата, слизащъ отъ
капитанския мостикъ.
Въ това време, съ бинокълъ въ ржка, командантътъ се приближава къмъ менъ.
— Виждамъ, че отбелязвате сведения за тия мъста — бждете кратъкъ; две дати еж достатъчни —
18 мартъ 1915 година и 25 априлъ — сжщата го
дина
— Моля ви се, господинъ командантъ, не драз
нете моето любопитство — безъ това господинъ
първиятъ помощникъ загатна въ общи чърти за. . .
— За Дарданелската трагедия ли?
Безъ покана, той заговорва съ приежщия си спо
коенъ, отмеренъ гласъ . . .
— Казахъ ви: 18 мартъ 1915 година, когато Ян
глия беше уверена въ своята морска бойна мощь
и подпомогната отъ една френска ескадра, достигна
на около три мили до Дарданелските укрепления.
Защо? — За да потънатъ отъ турскитъ снаряди и
мини редица броненосци и дреднаути. И английскиятъ
адмиралъ да се трогне въ своята расова студенина,
и да каже: ,Спаси, Господи, душите на хората,
които загинаха за Краля и Янглия!*
— И съ това свършва ли тази трагедия, отъ
която и филмътъ почерпи толкова богатъ материалъ?
— Не. Това е нейното първо действие — така
да се каже. Защото още на сжщата. година, на 25
априлъ — друга черна дата въ английската военно
морска история — английци и френци правятъ опитъ
да стоварятъ войска — първитЕ на европейския, а
вторите —на азийския бръгъ.
— За да не успъять пакъ — нали? — нетър
пеливо се намъсвамъ азъ.
— Да. И това е пакъ една безнадеждно фан
тастична операция, която дълго време ще кара воен
ните сановници да се замислятъ, колчемъ хванатъ
перото, за да чертаятъ" планове по зелената маса —
думата ми е за англичаните, въпръки тъхната ле
гендарна морска мощь.
Той ми дава далекогледа, сочи съ пръстъ, про
дължава.
— Нали виждате оня плажъ? — Той е билъ
главната цель на десанта. Тамъ морската плитковина
е била задръстена отъ грамада трупове. Нъщо не
познато на военната история. Ще запитате — какъ?
Много просто. Отъ лево — тази природна крепость,
тази отвесна стена — Хелесъ, а срещу — оня масивенъ хълмъ. И плажътъ остава единствена удобна
низина.
Приближава се голъмъ керванъ отъ кораби, вле
качи и шлепове. Стотина метра до брега. Водата е
плитка. Команда: Напредъ! И какво става? — Вси
чки скачать въ водата и никой не мърда отъ мъсстото си, вплетенъ въ хитро построени мрежи и ка-
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синове — за които еж изтекли по-буйни ръки отъ
пани. НЪколко залпа и — всички еж мрътви!..
майчини сълзи, отколкото реките на твоето злато!..
Морто-бай, Морто-бай!
И дали това злато може да изкупи обилните,
Отъ едната страна на Хелесъ, стърчи бЪлокамененъ гигантски паметникъ — подобенъ на кула, по- горещите и най-чиститв въ свъта майчини сълзи?
добенъ на спасителенъ фаръ. Не! — Това е надгроТова знаятъ хилядите мрътви.
бенъ паметникъ на незайния турски воинъ, издигНо — тъ- мълчатъ. Вместо т-Ьхъ, говори една
натъ за споменъ и признателность.
дата: 25 априлъ, 1915 година — вместо ГБХЪ, единъ
Отъ другата страна, верт^дъ гора отъ гробове— ' заливъ разказва за гвхната печална участь.
другъ паметникъ се.извишава, подобно показалецъ,
И този заливъ се казва Морто-бай — Мъртавъ
който сочи къмъ небето.
заливъ, Заливътъ на мрътвите!..
— Днглио, т+з еж тамъ — няколко хиляди твои
(следва)
Д-ръ Г. П.

ЗИМНИЯТЪ ГОСТЪ НЯ ВЯРНЯ.
На 11 януарий т. г. Варненското пристанище б е
посетено отъ английския кръстосвачъ „Лондонъ",
който дойде направо отъ островъ Малта—базата на
английския средиземноморски флотъ — подъ флага

фора мъгла, той пристигна едва въ 14 часа и 30
минути.
Веднага следъ завързването на кораба въ Варнен
ското пристанище адмиралътъ направи изискваните,

Янглийскиятъ кръстосвачъ .Лондонъ" въ Варненското пристанище.

на командващия първата разузнавателна ескадра
въ Средиземно море—контъръ-адмиралъ Търнъ.
Кръстосвачътъ Лондонъ е Вашингтонски типъ,
пустнатъ въ вода презъ м. септемврий 1927 година.
Има следните данни: водоизмъттване 9750 тона;
дължина 193 м.; широчина 20 м.; газене 5, 2 м.; скорость 32 морски мили въ часъ; районъ на действие
10,000 мили; гориво 3,200 тона. Артилерийското му
въоржжение се състои отъ 8—20*3 с. обикновени и
12 различно калибрени противосамолетни орждия.
За противовъздушна отбрана той разполага още и
съ 12 зенитни картечници. Торпедното му въоржже
ние е застжпено съ 8—53*3 см. торпедни тржби, съ
брани въ две групи, разположени по двата борта.
За разузнавателни цели кръстосвачътъ е снабденъ съ едно тримъстно водохвърчило, което мо
же да се движи съ една скорость отъ 200 клм. въ
часъ и има районъ на действие 800 клм.
Пристигането на „Лондонъ" се очакваше въ 8
часа сутриньта. Обаче, поради падналата въ Бос-

споредъ морския етикетъ, визити, като посети На
чалника на гарнизона, Околийския управитель и Кмета
на града. На другия день предъ обедъ нашите офи
циални власти му върнаха посещението.
На 13 януарий адмиралътъ замина за София
за да направи официално посещение на Н. В. Царя
и правителството. Тукъ той бЬ посрещнатъ радушно
и му бъ- указано голЪмо внимание.
Въ Варна на английските гости б е указано сжщо
голъмо внимание. Още сжщата вечерь следъ при
стигането на кораба имъ б е даденъ банкегь огь
офицерите на Варненския гарнизонъ. На следния
день вечерьта, пакъ въ твхна честь, б% устроенъ
голъмъ балъ, на който приежтетвуваха цълото офи
церско ГБЛО и нарочно поканени граждани.
Сжщо и ГОСТИТЕ бъха много любезни къмъ варненци. На следния денъ следъ пристигането, адми
ралътъ покани на объдъ Н-ка на гарнизона, Н-ка на
Морската и р-вчната полицейска служба, предста
вителите на града и нъкои отъ висшит-в офицери.
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На 13 януарий бъ разрешено, както на офицерите ство бъ придруженъ отъ Н. Ц> В. князъ Кирилъ,
отъ гарнизона, така и на гражданството да посетятъ военния министъръ г. генералъ Златевъ, Н-ка на гарни
и разгледатъ кораба. На другия день следъ объдъ, зона г. генералъ Гержиковъ, адютанта си г. полко6ъ даденъ върху кръстосвача голЪмъ приемъ, на вникъ Узуновъ и Началника на морската и речната
който присжтствуваха всички офицери, представите полицейска служба—капитанъ I рангъ Вариклечковъ.
Следъ разглеждането на кораба високиятъ гостъ
лите на властьта и поканени граждани.
На 16 януарий В. Н. Царь Борисъ, пристигналъ бъ поканенъ на обЪдъ отъ адмирала, който про
нарочно отъ София по случая, посети кръстосвача дължи до 14 часа и 30 минути. При напущането на
„Лондонъ", кждето бъ поздравенъ съ 21 топовни кораба Н. Величество бъ изпратенъ сжщо съ21 то
гърмежи. Следъ като висшите офицери отъ кораба повни гърмежи.
Сжщата вечерь въ 20 ч. кръстосвачътъ „Лондонъ"
му се представиха, той направи прегледъ на почет
ната рота и на ц-влата корабна обслуга, която мина напусна водите на Варненското пристанище съ курсъ
церемониаленъ маршъ предъ Него. Негово Величе къмъ Цариградъ.
ИНТЕРЕСНИ ПРЕПРАВКА НА ГЕРМАНСКИ ПАРАХОДИ
Отличителна черта на съвременното корабостроение е да се търси възможность да се увеличи скоростьта на кораба. Благодарение на научните из
следвания, които се правятъ въ басейните за опити
въ всички страни, се е дошло до заключение, че
за увеличение скоростьта на корабите не е необ
ходимо да се увеличи значително мощностьта на
двигателите.
Германската параходна компания „Хамбургъ—
Америка*, стараейки се значително да увеличи ско
ростьта на корабите си, се е. заела да модернизира
формите имъ. Първоначално ще бждатъ модерни
зирани 4 кораба отъ типа „Албертъ Балинъ" (Албертъ Балинъ, Дойчландъ, Хамбургъ и НюЙоркъ)
съ обща вмъстимость около 100,000 тона. Отъ тъзи
кораби първиятъ е влезълъ въ строя въ 1923 п,
а последниятъ въ 1927 г. При мощность на маши
ните си по - 12,500 конски сили те еж развивали
скорость 15 5 морски мили въ часъ. Чрезъ модер
низиране предполагали да увеличатъ скоростьта на
корабите до 19*25 морски мили въ часъ, като за
това било необходимо да се увеличи мощностьта
на двигателите имъ до 28,000 конски сили
Следъ съответните изследвания въ Хамбургския ,
опитенъ басеинъ се изяснило, че ако тъпото на ко*
раба се удължи съ- 12 метра, за да се добие зада
дената скорость 19 25 мили, не е необходимо да се
увеличава мощностьта на двигателите до 28,000
конски сили, а само до 20,000 конски сили. Ако '
вземемъ прецъ видъ, че двигатели съ 20,000 конски
сили ще струватъ по-зфтино и освенъ това, че като
бжде намалена мощностьта на двигателите при за
пазване на сжщата проектирана скорость 1925 мили,
ще се получи една- ежедневна економия въ топли
вото около 50 тона, ще "ни стане напълно ясно,
какво големо економично значение има това пред
варително изследване по отношение на изменението
дължината на кораба и очертанията на носовата му
частъ (в. фигурата).
Конструкцията за новата носова частъ на кора
бите била разработена отъ Хамбургската корабо
строителница „Бломъ и Фосъ". Тъй като ц-влата
модернизация требвало да се извърши въ най-кратъкъ срокъ, то новата носова часть била направена
съвсемъ отделно; тя била дълга 25 метра, висока
24 метра и тежела около 660 тона. Докато кораба
още плавалъ въ продължение на 4 дена, старата
носова часть била сръзана до нивото на товарната
линия, а въ последствие, въ сухъ докъ, старата но
сова часть била окончателно сръзана и отделена.
Следъ това параходътъ „Хамбургъ" (първиятъ, който
билъ подложенъ на модернизация) билъ вкаранъ
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въ плаващъ докъ. На втори плаващъ докъ била
поставена новата носова часть на модернизиращиятъ
се корабъ, която .можела да се предвижва посръдствомъ особенни колички.
Най-трудната работа била да се уеднакви газе
нето на двата плаващи дока, да се докаратъ единъ
до другъ и да се притегли новата носова часть на
кораба къмъ старото му тъло. За да дойде на мес
тото си новата носова часть въ продължение на 3
часа, била притеглена на разстояние 40 метра. Окон
чателното й установяване на мъстото й било осъ
ществено посръдствомъ хидравлически- домкрати
(крикове).
При направата на новия носъ и съединението
му съ тъпото на кораба било използувано широко
електрическото спояване. Ц-влата работа по модер
низирането на парахода .Хамбургъ" била изпълнена
въ 40 дена. За модернизирането била изразходвана
850 тона нова стомана. Вместимостьта на модерни
зирания параходъ била увеличена съ 400 тона.
За да бждатъ модернизирани товарните пара
ходи „Нидервалдъ" и „Щитегервалдъ", сжщо пред
варително били направени съответни изследвания
въ Хамбургския опитенъ басеинъ. Тия изледвания
показали, че ако се увеличи дължината на корабигв
съ 6 метра, ако се измънятъ очертанията на носо
вете имъ и ако се увеличи мощностьта на двига
телите имъ отъ 2300 на 2850 конски сили (т. е.
само съ 550 к. с. за всеки корабъ), то скоростьта
имъ отъ 1075 морски мили въ часъ ще се увеличи
до 12-70 морски мили въ часъ и при това, разходътъ на топливото, равенъ на 30 тона въ день за
вс%ки корабъ, ще остане пакъ сжщия.
(Изъ .Морски Сборникъ", № 9, Ленинградъ 1934 г.; СЛЯ.).
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НОВЪ АПАРАТЪ ЗЯ СПАСЯВАНЕ
Въ началото на м. юний 1914 г. въ италианския
флотъ били привършени, изглежда, съ напълно успе
шни резултати, изпитването на единъ новъ апаратъ
за спасяване личния съставъ на потъналъ подводникъ, а сжщо така и за слушане хора и необхо
дими материали въ потъналия подводникъ. Апаратътъ,
нареченъ „Подемникъ", е изобретенъ отъ инженеръ
Россини и е построенъ отъ главния морски инже
неръ — конструкторъ отъ корабостроителниците
Джеролами въ Монфалконе. Той се състои отъ
единъ стоманенъ цилйндъръ, въ който може да вл-взе
единъ човЪкъ. Цилиндрътъ може да се затваря
отвжтре херметически и се отличава съ голъма
плавателна способность. Камарата въ подводника,
кждето се помещава цилиндърътъ, е сжщо водонепропускаема по отношение на другите отделения
на подводника и се съобщава съ твхъ само чрезъ
специални херметически затварящи се врати.
Повдигането на цилиндъра на повърхностьта на
водата става по следния начинъ. Морякътъ влиза
въ цилиндъра и го затзаря, като едновременно съ
това затваря и водонепропускаемитв врати, съ което
изолирва цЪлото помещение отъ вжтрешностьта на
подводника. Следъ това, изолираното помещение се
запълва съ вода, като се открива единъ специаленъ
капакъ, презъ отвора на който изкача цилиндъра
на повръхностьта на водата. Изплавайки на по-
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връхностьта, цилиндрътъ развива едно стоманено
вжже, единиятъ край на което е свързано съ цилин
дъра, а другиятъ край е навитъ на една въртежка,
намираща се вжтре въ подводника. По този на
чинъ, чрезъ това вжже цилиндрътъ може да бжде
втегленъ пакъ въ подводника. На самия цилйн
дъръ има специално прозорче, което дава възможность на спасяващия се да види кога ще достигне
до водната повърхность.
Новиятъ спасителенъ апаратъ билъ изпитанъ отъ
подводника „АппггЛе", който е билъ на морското
дъно на дълбочина 50 метра. Съ този апаратъ излъзли на повърхностьта на морето единъ следъ
други 78 человъка, а следъ това, пакъ единъ следъ
други, съ този апаратъ се спустнали въ подвод
ника 5 человъка. За повдигането на всеки человъкъ
на морската повърхность били необходими сръдно
3 минути. Количеството на водата, която прониквала
въ помещението, кждето се намиралъ цилиндъра,
било много незначително и тази вода се изпущала
въ щернитъ на подводника, когато водонепропускаемиятъ капакъ билъ затварянъ. Здравата конструк
ция на цилиндъра му позволявала да издържа сжщо
такова максимално водно налегане, каквото би могъпъ да издържа и подводника. Повдигащиятъ се съ
цилиндъра човъкъ не изпитва никакво изменение
на водното налегане.
(Изъ „Морски Сборникъ", № 9, Ленинградъ, 1934 г., С. Н. И.\
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КАЛКАНЪТЪ ПРЕДЪ
Презъ пролътьта (мартъ до юлий) всъка година
нъкои отъ нашите черноморски рибари еж заети
съ ловитбата на калканъ.Тази ловитба става въ от
крито море, далечъ отъ бръга. Често ловътъ е обиленъ и рибаригБ, следъ денонощно престояване въ
морето, се връщатъ радостни съ пълни съ риба
лодки. Тогава крайбръжнитБ жители, а и отдалече
ните отъ морето градове, получаватъ евтино вкус
ното месо на калкана.
Калканътъ е риба, която прекарва животътъ
си лежеща, полузаровена въ пъсъка или тинята на
морското дъно. Поради начина на живеене, тя
има силно сплестнато ТБЛО, което не прилича
на вретенообразното ТБЛО, на повечето отъ рибит-к Той е плоска риба. Интересното, обаче, е,
че сплескването на тъпото не е гръбо-коремно,
както човъкъ би могълъ да помисли при повръхностно разглеждане на калкана, а — странично: кал
канътъ не лежи на коремната, а на дъсната си стра
на. Успоредно съ това странично сплескване на
тъпото е станало и едно изместване на устата и
очите, които (и двете) се намиратъ върху горната
(л-ввата) страна. Заради това устата на тази риба
ни се виждатъ така чудновато построени, а ОЧИТЕ
й особенно изкривени.
Долната (дъсната) страна е бъла, а горната (лъвата) обикновено кафява, съ черни, бели и кафяви
неправилно пръснати кръгли петна. Общиятъ цвъть

НАШИТЪ БРЪГОВЕ.
на горната страна се мъни въ твърде широки гра
ници въ зависимость отъ цвътьтъ на дъното, кждето
живее калканътъ. Защото той има способность да
приспособява цвъта си къмъ този на дъното—това
е нуждно, за да може по-добре да се скрива. За
това екземпляри, живели на пъсъчно дъно, иматъ
свътълъ, пъсъченъ цвътъ, а такива, населявали дъ
но покрито съ тъмна тиня — биватъ тъмно-кафяви, дори черни.
Телото на калкана е покрито съ съвсемъ дребни,
съ просто око едва забележими люспици и съ едри
костени шипове. Последните еж пръснати безраз
борно, но повече върху лъвата и по-малко върху
дъсната страна. А въ устата си калканътъ има мно
го дребни, остри и назадъ закривени зжбчета.
Калканътъ населява както крайбрежните плитковини, така и дълбоките, отдалечени отъ бръта,
но удобни за неговия животъ мъста. Край бръта
намираме младите екземпляри, (съ голъмина отъ
тази на петолевка, до тази на шепа и повече) а
възрастнитъ — въ дълбочинитъ.
Хвърлянето на хайверите при калкана става
презъ пролътьта (мартъ—юний). Тогава възрастните,
полово зр^ли индивиди напускатъ дълбочините,
които населяватъ и се насочватъ къмъ бръта, за да
снесатъ тукъ своитЪ яйца. Калканътъ прави това, за
щото само въ крайбрежните плитковини има усло
вия, които еж нуждни, за да могатъ малкитБ, из-
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люпени отъ яйцата рибки благополучно да се раз
виятъ и израстнатъ. Презъ този именно периодъ на
минаване отъ дълбочините къмъ крайбрежните
плитки мвста, рибаригъ поставятъ въ морето, успо
редно съ бръга, особни дънни мрежи, които препръчватъ пжтя и ловятъ пжтуващитъ голъми калкани.
Отъ яйцето на калкана се излюпва малка рибка
съ симетрично вретеновидно тъло, която съвсемъ
не прилича на своитъ родители. Но съ постепеното развитие формата на тъпото започва да става
плоска, очите, устата и др.. органи . се изместватъ
на лъвата страна и вретеновидната/рибка се пре
връща въ малко калканче.
-.;•
Калканътъ е голъмъ хищнйкъ; той не подбира
храната си, а и яде много.",Малкитъ калканчета, на
селяващи крайбрежните плитки .мъста, се хранятъ
съ живи дребни рибки, каридки,"'червейчета, мидички
и пр. /\ ГОЛЪМИТБ — населяващи дълбочините, се
хранятъ предимно съ живи риби: попчета, барбуни,
карагьози, сафриди, скомрии, сребърни и пр. Пляч
ката си калканътъ убива доста интересно. Той лежи
полузаровенъ, незабележимъ на дъното и спокойно
чака. Когато до него се приближи плячката, той бързо
скача къмъ нея и широко отваря устата си. Отъ
отварянето на голъмата уста се образува силенъ
водовъртежъ, който увлича плячката направо въ
устата на хищника.
Калканътъ има вкусно месо, което се цени добре.
Особено се търсятъ големите мжжки екземпляри.
Л отъ хайвера на женските, чрезъ осоляване и из
сушаване, приготвятъ скжпъ и вкусенъ деликатесъ.
До преди нъколко години нашитъ рибари се
задоволяваха да ловятъ съ вждици и грибове само
дребнитв калканчета, населяващи крайбръжнитъ
води. Ловидбата на ГОЛЪМИТБ калкани въ открито
море презъ пролътьта бъ едва ли не привилегия на
идващите отъ Турция рибари, тъй наречените лазове.
Но откато презъ 1932 год. инспекторътъ по рибарст
вото забрани на лазоветъ да продаватъ рибата си
въ нашитъ пристанища — започнаха да ловятъ кал
канъ въ отрито море и нашите рибари. Въ нъколко
само години се създадоха десетина команди, които
постепенно ще заместятъ напълно турскитъ лазове
и приходътъ отъ продажбата на калкана (около
милионъ лева годишно) ще остава въ страната ни.
Ние нъмаме точни данни за количеството калканъ,
което ежегодно се е ловило до сега предъ нашите
брегове. То е, защото турците рибари еж носили
своя ловъ не само въ българските, а и въ ромънскитЬ пристанищни градове. Безспорно е, обаче, че
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този ловъ е изложенъ на колебания. А колебанията
могатъ да се дължатъ на две главни причини: 1. не
всека пролъть състоянието на морето еднакво бла
гоприятствува за ловидбата на калканъ и 2. поради
неразумното ловене на дребния калканъ, който презъ
есенните месеци се сръща масово край бръга и
често бива унищожаванъ безжалостно. Така,
презъ есеньта на 1933 год., само на варненското
рибно тържище еж продадени около 6,000 кгр. дребни
калканчета (екземляри, тежащи отъ 15 до 60 гр.) • и
то по 2—3 лева кгр. Естествено е, че масовото уни
щожение на младите ще се отрази, ще намали броя
на възрастнигБ, ГОЛЪМИТБ екземпляри, които ще подлежатъ да бждатъ уловени презъ следващите години.
Количеството калканъ, което се продава ежегодно
въ нашитъ черноморски градове презъ последнитв
10 години се колебае между 12,000 и 70,000 кгр.
Въ миналото най-много калканъ е продаденъ въ
Варна, но напоследъкъ, благодарение на добрата
работа на бургазскитъ рибари и въ Бургазъ еж про
дадени количества еднакви съ тия въ Варна. (вж.
таблицата).
Презъ последните 10 години въ нашитъ черно
морски градове е продаденъ калканъ въ следнитъ
количества:
Година 1 Варна

Бургазъ

Царево | Всичко

?
?
39,783
1924
39,783
1925
9,761 . 5,740
59,424
43,923
1926
44,900
4,454
2,650
52,004
1927
57,568
7,354
5,465
70,387
1928
29,198
7,351
7,640
44,189
1929
21,335
5,333
•2,112
28," 80
1930
17,181
4,154
2,400
22,738
1931
11,805
12,602
797
1932
12,392
11,069
—
23,461
1933
26,004
26,880
. —
52,884
За подобрение на калканскиятъ риболовъ предъ
нашитъ брегове, необходимо е:
1. да се образуватъ повече калкански риболовни
команди и всъка отъ тъхъ да има по възможность
повече мрежи и
2. нашитъ крайбрежни рибари да разбератъ, че
не бива да унищожа ватъ дребнитв калканчета, за
щото калканътъ не е като пасажната риба — да
отива въ чужди ржце. Той остава винаги предъ
нашите брегове и тръбва да му се даде възмож
ность да израсте. Рано или късно той ще бжде нашъ.
—

•

Г. КУПОВЪ.
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ.
Краятъ на 1934 година и началото на 1935 ще
се отбележатъ, като твърде активни въ международната политика. Смъртьта на югославския краль
Ялександъръ даде новъ тласъкъ за оживени
разисквания, които въ резултатъ ускориха разбирателството между Франция и Италия. Римската спогодба създаде ново съотношение на силите и очертава нови възможности за стабилизиране на европеиското равновесие. Още при разглеждането въ
Женева, югославското предложение срещу Унгария показа несъгласието на Янглия и Италия съ
избраното отъ Франция направление. Тамъ ясно и
недвусмислено се демонстрира недоволството на
Янглия и Италия отъ агресивностьта на Югославия
по отношение на своитъ съседи.

За насъ отражението се получи въ тая смисълъ, че българо-югославското сближение остана
на една точка на замръзване и ще чака своя благоприятенъ моментъ за новото му засилване, ако до
това време не се нам-всятъ нови фактори' които
съвършенно да го отмъстятъ на заденъ пла" ъ
Нашите съседи, разбира се, побързаха да ч 3 ползуватъ създаденото положение и да отмъстятъ плоскостьта на това сближение, като му дадатъ характеръ на едно общо споразумение въ духа на балканския пактъ. Какъ ще се развиятъ събитията ще
покаже бждещето. За насъ, въ вейки случай 'настжпватъ времена на неопредъленость и очакване
Усилията на Турция да внесе своите политически
схващания въ уреждане на източнитъ въпроси не
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Мински и овин ь
преставатъ. Може би, твърде активната политика
на Рюджи Арасъ да е предизвикала недоволството
на Англия, която, въпреки всичко не би позволила
да станатъ каквито и да било изменения относно
морските постановления на Версаилския договоръ,
покушение върху които се цели съ създаването на
така наречения Черноморски пактъ.
Требва да смътаме, че появяването на англий
ския кръстосвачъ „Лондонъ" въ водите на Черно
море и идването на Адмиралъ Търнъ въ България,
между другото, иде да напомни, че въпросътъ за
Черно море не може да бжде предметъ на едно
разискване само между държавите ограждащи
Черно море и проливите.
Насъ този въпросъ ни интересува, като единъ
отъ най-жизненигк Дотогава, докато Турция влиза
въ споразумение съ Гърция, за да ни преградятъ
пжтя къмъ Бътю море, създаването на единъ Чер
номорски пактъ въ тоя видъ, както е лансиранъ отъ
Рюжди Арасъ, е изключително само съ лоши после
дици за нашата и така условна стопанска независимость.
Дарданелигв, поставени подъ единъ режимъ на

турските схващания, ще ни отнематъ и малката
възможность на независимость.
Предложението на Ромъния за ферибоота не
може да се смъ"га като нтзщо много сжщественно
и отъ голямо значение за народното ни стопанство.
Докато р. Дунавъ не стане напълно използуваема
за наши собствени кораби не само по нашето край
брежие, а и по ц-влото си протежение, ние не ще
се сдобиемъ съ сигуренъ факторъ поне отчасти за
по-независима линия за нашата стопанска политика.
Саарскиятъ шр|аиетрнд1 мина при сравнител
но спокойна а/Йот^р4/^О^адчателното разреше
ние на въпроиз^ше-'''даде <>1де\по-характерно раз
пределение иа^?1лит&$} мн%р\го-ясно ще очер
тае контури-^еЯа (аЩ^ЩФк е^жфейски групировки,
които ще дадатъ%^янй ;сйр-гс^%мо успокоение на
централна Евр^а^?М%:?'>С/&
.{^]
Требва Ша.-.се см&га," че/{#ь/това направление
еж насочени усилията _на--^Щ(^ия, за да има развързани ржцет&^йГ ##М^&а^г>?шение на Тихоокеанската проблема, съ^т^вятв^^успоредно се развива и
изпъква въпросътъ за излаза на Русия на Индийс
кия океанъ.
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•Ф- Напоследъкъ е построена въ Франция една но
Полскиятъ флотъ.съставя само 1,6% от "ь нем
ва военна моторна лодка, която, споредъ едни све ския, 5,1б°/„ отъ данския, 3,8% отъ шведския, 2 0 ^
дения, при ОПИТНИТБ плавания край 5г. Иага^е е до отъ френския, 62 % отъ естонския флотъ. Както съоб
стигнала 50 вжзли скорость. РазмъригБ на тая нова щава г. Могскейзкл въ най-скоро време ще се уве
морска „бойна единица" еж следните: дължина 18 м. личи тонажътъ за тия линии, които обслужватъ
и ширина 4,5 м., а дълбочината й е доста незначи балтийските държави помежду си, освенъ това, ще
телна. Снабдена е съ два мотора отъ по 1000 к. с. се набавятъ нови кораби и за редовните далечни
всеки единъ и съ две торпедни тржби. По послед- полски линии, съ които се цели отстраняването на
НИТБ сведения относно едни нови опитни плавания
чужда конкуренция.
лодката достигнала до 55 вжзли скоросгь.
Пристанището Гдингенъ се увеличава все повече.
Въ Франция отдаватъ грамадно значение на тоя Работите по различните постройки и технични
новъ типъ военни „корабчета". Тия лодки ще еж съоржжения не еж спирали и въ Полша се надънеоценими въ случаи на блокада или при защита и ватъ, че, най-късно следъ две години. Гдингенъ ще
нападение на. военни превози по море. Въ мъг бжде едно гол-Ьмо, съвършенно въ ВСБКО отноше
ливо време ще могатъ спокойно да се промъкватъ ние, пристанище. Въ това отношение Полша тръбва
до неприятелските пристанища и флоти, да се при- да ни служи за примеръ. Да мислимъ и ние всички
криватъ тамъ и да действуватъ съ разрушителната и нашата държава малко повечко за нашитв при
мощь на торпедата. Срещу ТБХЪ въздушните атаки станища и състоянието на флота ни!
ще еж безъ значение. Въ морето, наблюдавани отъ ••Ф- Подводниците на държавите около Северно и
самолети, едва ли ще могатъ се забеляза, а благо Балтийско море намиращи се въ европейски води
дарение на голямата си скорость и подвижность ле се разпредълять както следва:
сно ще от5ътвать артилерия и бомби. Освенъ това
Лнглия
46
Естония
3 (въ постройка)
малката дълбочина ще позволява промъкването
Франция 96
Финландия 4
презъ минни заграждания.
Холандия 13
Швеция
16
Свътътъ се надпреварва въ създаването на нови
Германия —.
Русия
20
и усъвършенствувани орждия, които да рушатъ и
Полша
3
Дания
8
унищожавать плодоветв на благодатния миренъ
Латвия
2
Норвегия
9
трудъ.
•«=• Напоследъкъ се забелязва едно значително уве
-=•• За отбелязване е, че напоследъкъ английски па личение въ скоростите на търговските кораби об
раходни дружества еж поржчали повече отъ 10 го служващи линиитЬ за източна Лзия. Докато презъ
леми кораби, които ще обслужватъ прекитЬ съоб последнитЬ 10 год. средната скорость едва достига
щения между Лнглия и Австралия. Тия кораби ще ше 15 вжзли, то днесъ не еж никакво изключение
иматъ средно около 13000 тона и ще се движатъ бързини отъ 20 и повече възли. Така наприм-връ,
съ 15 вжзли скорость.
новиятъ параходъ „Корфу", предназначенъ да об
Два отъ ТБХЪ еж вече почти привършени, като служва линията на източна Лзия, има 20 възли
еж снабдени съ тотори отъ по 11000 к. с. и въ не скорость. Съ зачисляване на корабите .Конте Россо"
пълно натоварено състояние ще се движатъ съ 16 и „Конте Верде" въ търговския флотъ за източна
Лзия, сжщата скорость достигнаха и италианциткНемвжзли.
•«?»• Едно сравнение на полския тонажъ съ тонажа СКИТБ д-ва .Хапагъ'' и „Ллоидъ" сметатъ да обна другитЬ балтийски държави показва въ какво заведатъ новостроящите се кораби за източна
Лзия съ „Бензон"-ови котли и да достигнать една
състояние се намира първиятъ за сега.

1.1 и-^и

Турция. Презъ м. априлъ т. п, съгласно гръцкоскорость надъ 21 вжзли. На днашното време има турското споразумение да СПОД-БЛЯТЪ сведенията за
най-големи примущества и печели най-добре това
корабостроителните си. програми, турското _прави
параходно д-во, чиито кораби иматъ най-големи
телство
е съобщило, че има намерение въ най-скоро
скорости, защото въ повечето случаи въпросътъ се
свежда до едно бързо и сигурно завлад-Ъване на време да построи 10 подводника. Гърция ще пос
трои само 2 ескадрени торпедоносци.
търговските тържища.
- Бюджетътъ на Министерството на национал
•<Ф>- Въ Неаполитанското присганище еж започ
ната
отбрана въ Турция за 1933 - 1934[година въз
нали работите по направата на единъ" огроменъ бализа
на 40,051,505 т. лири (около 8,250,000,000 бъл
сеинъ. Цялата гигантска постройка ще продължи 5
години. Следъ окончателното си завършване това гарски лева). Сумите еж разделени така:
за армията
• .32.373,640 т. лири.
ще бжде най-големиятъ пристанищенъ басеинъ въ
за флотата . . - . . . . . • 3,775,560 т. лири.
Европа. Неговата дължина отъ 341 метра надмина
за авиацията
943,000 т. лири.
ва съ 103 метра тая на досегашния най-гол-вмъ таза военната промишленость . 2,955,800 т. лири.
къвъ въ английското пристанище Ливерпулъ. Лиза картографската секция . .
603,505 т. лири.
верпулскиятъ басеинъ е дълъгъ 238 м. Дълбочината
Швеция. Презъ настоящата 1935 година ще влЪпри новостроещиятъ се при Неаполъ пристанищенъ
басеинъ ще има 13 м. Разноските по направата му затъ въ строя на Шведския флотъ новопостроените:
кръстосвача-хвърчило транспортъ .Готландъ", под
възлизатъ на около 51 мил. итал. лири.
Съобщава: Н. Бакаловъ. водниците „Делфиненъ" и „Нордканаренъ" и новите
_
•«г>- При внасянето на бюджета въ долната камара страшни кораби отъ типа на „Ягаренъ".
(Изъ Морской Журналъ, № 5 7 , Прага, » 9 34г. и
презъ изтеклата година, английскиятъ министъръ на
марината натьртилъ, че въ 1936 г. английскиятъ „Морской Сборникъ", № 5, Ленинградъ,1934 г. С. Н.М.).
флотъ ще се намира на- най-гол-Ьмата си висота
ВЕСТИ ОТЪ БЪЛГАРИЯ.
презъ мирно време; презъ идущите три години ще
се изпълнява една постоянна годишна програма. Коледуването на хора на Б. Н. Морски Сговоръ
Англия ще построи до 1936 г. още 86,350 тона кръс
Настоятелството на Български Народенъ Морски
тосвани. Съ изключение-на няколко разрушители и
Сговоръ—Софийски
клонъ може да се поздрави съ
подводници, въ 1936 г. немало да има кораби съ
хубавата си идея за образуването на единъ мжжки
по-голЪмъ отъ предвидения срокъ служба.
^ Безъ съмнение, английскиятъ въоржжителенъ хоръ (коледарски), който по светлите праздници
планъ е билъ повлиянъртъ французекия такъвъ. На посети членовете на Сговора и др. официални места
французекото правителство е билъ разрешенъ три- и изпълни съ големо умение традиционните коле
милиарденъ кредитъ за въоръжение, едната трета дарски песни. Хорътъ се дирижираше отъ позна
отъ който требва да се употреби за строежъ на тия на софиянци компонистъ диригентъ г. Драгия
кораби. М-рътъ на марината е обещалъ, че ще бжде Тумангеловъ.
Хорътъ се съпровождаше отъ члена на настоя
построенъ и единъ кръстосвачъ отъ типа „Дюнкеркъ", като конпенсация за германския брониранъ телството г. Иорданъ Гандевъ и.навсекжде беше
кръстосвачъ „Дойчландъ". Французкиятъ флотъ се приетъ много любезно.
За въ бждеще се основава единъ постояненъ
усилва не само съ кораби. Строятъ се и пристани
ща и укрепления. Пристанището Кале пакъ ще стане хоръ при софийския клонъ на Българския Наро
база на подводници. Следъ войната то беше напус денъ Морски Сговоръ, който ще взема участие въ
нато, но сега строителните работи еж сигурно вече екскурзиите, а сжщо ще дава концерти и въ про
отново започнати.
винциалните клонове. Този постояненъ хоръ сжщо
•«р- Въ Тихия океанъ положението не е спокойно; ще се дирижира отъ г. Тумангеловъ.
Бургазкиятъ Яхтъ-клубъе взелъ много похвал
ако ФИЛИПИНИТБ станатъ самостоятелни, Съединени
т е Щати требва да преместятъ базата си, още по- ната и навременна инициатива да устрои презъ Ве
засилена, на Хавайските острови. Това ГБХНО от- ликденската ваканция въ Бургазъ голема фото-изстжпление отъ западната часть на Пацифика без ложба, гдето щесепокажатъ чрезъ художествената
покои Англия, която вижда положението си застра фотография красивите ни черноморски и дунавски
шено. Затова пристанището Дарвинъ — на северния брегове, техните характерни особености, битовите
брътъ на Австралия, ще бжде направено опорна черти и поминакътъ на крайбрежното население,
точка на английския флотъ, ще стане „австралийски развоятъ на нашето морско дело въобще и др. Ние
Гибралтаръ". Между това строежътъ на Сингапуръ поздравляваме управата на бургазкиятъ Яхтъ-клубъ
върви непрекженато и усилено. Отъ всичко това за това хубаво начинание и пожелаваме пъленъ
печели Япония, пръстенътъ около която значително успехъ на изложбата. Въ идния брой ще дадемъ
се разширява и сега тя фактически остава решава подробно условията за участие въ нея.
м. С.
щата сила въ западната часть на Великия океанъ.
СКРЪБНИ ВЕЕСТЬ
•«•»• Споредъ некои съобщения, Англия възнамеря
На 5. януарий т. г. се помина въ гр. София дългого
вала да купи принадлежащия на Португалия и Хо
ландия о-въ Тиморъ. — Тоя фактъ съвсемъ изново дишната и ревностна членка отъ дамската група при мор
изменя военно политическото положение. Тиморъ е ския спортенъ легионъ — Варна
най-големиятъ отъ Малките Зундски о-ви и е посгоспожица Минка Ст. Попова
ледниятъ етапъ отъ въздушния пжть Индия—Австра
Богъ да я прости!
лия. Австралийското правителство ще построи мо
Съ благъ характеръ и добродушна, скромна и внима
дерна радиостанция, а Англия, въ случай че покуп телна — тя ненадейно напусна легиона и се пресели въ
ката стане, ще направи отъ Тиморъ големъ опо- въчностьта, като остави легионеркигв и легионеригв винаги
ренъ пунктъ на флотата и авиацията. Така английс да чувстватъ праздното й м-Ьсто и ввчно да си спомнять за нея.
ката верига Индия — Австралия ще се засили съ
Миръ на праха й!
още една брънка.
Съобщава: Н. Ю. Петровъ.
Отъ Морския спорт, легионъ, Варна.
Снимката на първата страница на корицата представлява изгледъ на р. Струма при гр. Кюстеднлъ; правена е отъ г. Б. Карастояновъ
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Телефонъ
СТРОЕЖЪ НА КОРАБИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛОДКИ КАТО:

МОТОРНИ, РИБАРСКИ, СПОРТНИ, ЛУКСОЗНИ, ПЛДТНОХОДНИ И д р .
СТРОЕЖЪ, МОНТАЖЪ И ПОПРАВКА НА ВСЪКАКВИ ВИДОВЕ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ.
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Специаленъ отдЪлъ за желЪзни конструкции, резервуари и електроженни заварки. ©
©

ГАРАНТИРАНА ВЕЩА И ПРЕЦИЗНА РАБОТА ПРИ НАИ-КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
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гр. София
ул. Леге 5, I ет. ©
©
Управлявана отъ дългогодишния журналистъ Б о р . Л н д р е е в ъ . ©
©
©
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©
ПРИЕМА ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛЯМИ
©
©
©
©
©
©
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©
И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСЯНИЯ.
©
©
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
©
§
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
©
©
Урежда издаването на разни печатни произведения.
©
©
©
Урежда журналистически анкети.
©
©
Превежда отъ и на чужди езици.
©
Записва
и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при „Подслонъ". ©
©
Посредничество за женидба — има солидни кандидати,
©
©
Извършва
разузнавания
и
издирвания
за
женитб.
кандидати.
©
©
Продажба и покупка на имоти.
©
©
Урежда
осигуровки.
©
©
Представителство
фирми.
©
©
На
писма
непридружени
съ
20
лв.
пощ.
или
гербови
марки
агенцията
не
отговаря.
©
©
©
©

Посредническа агенция „ЛЕГЕ"

за сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ"

• ИшНмННННЯЯНМНИМННННИМЙИНЯНюКз^^^

БЪЛГНРИ. ПЖТУВПИТЕ ПО МОРЕ!

п и т П и п к Използувайте
п пшходно
ДРУЖЕСТВО—ВДРНЙ
дружествените, параходи, за да получите възООШНГММ Ш П И И Н " »

„„.лтпринт^
папаходи, зана
да морето!
п
можностьта
да се полюбувате
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелеститв на
близкия изтокъ, чаровете на който привличагь хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.

Дружеството поддържа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бургасъ—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.—Отъ 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
в. Александрийска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Радосъ — Пале
стина— Александрия — Портъ-Сайдъ— Островъ Кипръ — Пирея и
обратно — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитв си
О1ъ-30 до 5Св/„ (но не и върху храната).
Оссбеьъ интересъ представлява пжтувгнето до Александрия, което се извърш
ва съ луксознитЪ и бгргохсдни паргУоди „Бурггсъ" и „Царъ Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРЯНА:
За Пирейския рейсъ:
За Александрийския рейсъ:
лв. 5000
I класа
I класа . . лв. 8СС0
Отиване и
лв. 4600
II класа
•II класа . . лв. 6СС0
лв. 2СОО
III
класа
връщане
Ш класа . . лв.4С0О
За крайбрежния рейсъ:
1 класа . . лв. сЕО
„
. ,_
1 I класа . . лв. 400
Варна-тАхтополъ П класа . . лв. 540
Варна-Бургасъ I „ к л а с а _ _ л в 2 С 0
и обратно
Шклеса. . лв3€0
и обратно
] ш класа. . лв. 2С0
лреьа по
ни лв,
лк, 150 на лень за I и 11 класа, за българското крайбръжие.
Хргна

Забележка:Свърхъ горнигЬ такси за пжтнишкитЬ билети се сгбирЕтъ допълнително кейо
во право въ Рарна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкитв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сверения, отногно всично, което интересува п*ту1 ашит.%, се получаватъоть
агенциитЪ въ Варна и Бургасъ и крайбртзжнигв, а сжщо и отъ Дирекцията.
.
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