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ПРИЕМА ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛЯМИ

за сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ"
И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
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"
Посредничествува за женидби т- има солидни кандидати.
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати.
Продажба и покупка на имоти.
Урежда осигуровки.
Представителство на фирми.
На писма непридружени съ 20 лв. пощ. или гербови марки агенцията не отговаря.
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Книгоиздателство „ Х Е М У С Ъ " А. Д. — С о Ф И Я
ул. Солунъ, 55. Пощ. чекова смътка 607. Телеф. 2294

РОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА
СЛЗВВйВШ: Епически П-БСНИ . . . . . . . .
Сънь за щастие . . ; . ; . ; .
На. острова на блаженигЬ . . ;
Кървава ггЬсень • •
НЪмски поети . . . . . . . . .
Писма отъ Пенчо славейковъ до
Мара Б-Ьлчева . . . . . . . .
П. в. ЯВОРОВЪ — Събрани съчинения — 5 тома,
подъ редакцията на Вл. Василевъ :
Томъ 1. Подъ СБНКИТ-Ь на облацигЬ — стихотворения
. . .
Томъ Н. Хайдушки копнения.
Гоце Д-Ьлчевъ . . . . . . . .
Томъ Ш. Въ полигЬ на Витоша
Когато гръмъ удари
. . . .
Томъ IV. Неиздадени досега про
изведения
Томъ V. Статии, фейлетони, писма
ПетгЪ тома за

60
30
80
100
50

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

50 лв.

80 лв.
80 лв.
80 лв.

80
80
300
ЛВШЪ СтраШИМИрОВЬ: Томъ 1 — Повести
. . . . 60
Томъ II — Новели
60
Томъ Ш — Висещъ мостъ
— романъ
60

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

ЛИТЕРАТУРА

ЕЛИЬ-ПВЛШ: Томъ I — Разкази 4 . . .. * * » . 60 лвТомъ Н — Разкази . • * . . . < . . 50 лвТомъ.1 и II подвързани заедно. . 150 лв.
Томъ III — Земя — повесть . . .
30 лв.
Томъ IV — Подъ манастирската
лоза — разкази, подъ печатъ .
НордаНЪ ИОВШЪ: Томъ I — Земляци и др. разкази
Томъ II — Край МЪста и др.
разкази
Томъ III — Б-влитЬ рози и др.
разкази . . ; . . . . ^ . . .
Томъ IV —Старопланински ле
генди .
Томъ V — П-Ьсеньта на колелетата
Томъ VI — Вечери въ Янтимовския ханъ
Томъ VII — Жетварьтъ—повесть
Томъ VIII — Ялбена — драма .
Томъ IX — Боряна — драма .
Томъ X — Милионерътъ — ко
медия
,
Томъ XI — Чифликътъ край
границата — романъ . . . .

60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
60
60
50
50

лв.
лв.
лв.
лв.

50 лв.
70 лв.
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АОРСкЖЮВОРЪ
ОРГАЦЪ ЦА ЬЪАЧАКЮЛЯ НАРОДЕИЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Година 12

Брой 3

Варна, мартъ 1935 година

Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Проф. Д-ръ СТ. КОНСУЛОВЪ

К О Й ТР-ЪБВА Д А Р Ъ К О В О Д И Н А Ш Е Т О
Доста време тръбваше да мине, за да стане
ясно на нашето общество значението на морското и
дунавското риболовство не само отъ стопанско, но
особно отъ национално гледище. Днесъ никой посветенъ не се съмнява, че именно националното ри
боловство по воднитъ нй граници представлява едно
отъ най-добритъ средства за окончателното ни за
твърдяване въ естественитъ граници на нашето пле
ме. Но, въпреки това, държавата още не е разре
шила въпроса: при българската действителност
какъ требва да бжде организирано риболовството,
за да даде най-добри резултати? Тогазъ, когато по
други въпроси нашитъ ржководни държавници еж
поемали работата съ предварително установени раз
бирания, съ изработена програма, риболовството е
било далечъ отъ тъхнитъ специални интереси и за
това неговата еждба въ държавата се е решавала
само по разбиранията на този или онзи чиновникъ.
Най-напредъ организирането на риболовството бъха
поверили на горското отделение, защото сигурно
пъстървата е била най-важната риба за онзи, който
е далъ тази идея. Като еж били такива разбира
нията, требва ли да се чудимъ, че -по едно време
риболовството е било повърено на ветеринаренъ
лъкарь?
Работата скоро показа, че въ горитъ има толко"
ва риба, колкото требва горе-долу за почерпка на
горскитъ власти и че голъмитъ количества идатъ
отъ блатата край Дунава и морето, както и отъ
тези прибръжни води, които, споредъ законитъ на
страната, еж държавна собственость. И онези, които
имаха за задача да пазятъ и да даватъ подъ наемъ
държавните имоти—запустъли здания, ливади, мери
и пр. — предявиха претенции върху риболовството,
което и биде прехвърлено къмъ отделението за
държавнитъ имоти. Десетки години наредъ дейностьта по риболовството тамъ се свеждаше само
къмъ произвеждане на търгове; каква творческа
работа можеше да се очаква при гЬзи условия?

РИБОЛОВСТВО?

Прокарваната политика въ риболовството отра
зяваше душевния миръ на ржководителитъ; нито
единъ отъ тъхъ не бъше израсълъ въ борба съ
водната стихия — морето и Дунава—гдето именно е
полето за масовото риболовство. Никой отъ тъхъ не
беше свикналъ съ мисъльта, че съвременното ри
боловство се прави тамъ, дето има риба, а не се
чака рибата да дойде тамъ, гдето намъ е удобно.
Французите риболовствуватъ въ Исландия, герман
ците кръстосватъ обширното северно море; никому
тамъ не минава презъ ума, че тръбва да се разчи
та на,онази риба, която идва до бръта, за да се на
тъпчи въ поставенитъ тамъ капани, вързани за сушата.
Но ржководителитъ на нашето риболовство
требваше некакъ си да оправдаятъ своето собстве
но сжществуване. Опитаха се да хвърлятъ прахъ въ
очите на хората, като прогласиха ново направление
въ този область: рибовъдството. За масово рибо
въдство на ефтина риба—шарани—у насъ нема
условия, защото нашата земя е скжпа, па освенъ
това силното развитие на такова рибовъдство въ
една маларична страна, като България, е недопусти
мо. Ето защо, новаторигв скоро се ограничиха само
въ развиването на пъстървното рибовъдство. Днесъ
вече се произвеждатъ нъколко стотинъ килограма
пъстърва, която се продава по 100—150 лева кило
грама. Нека допуснемъ, че това рибовъдство ще
се развие 10—20 пжти отколкото е сега; ще стигнемъ,
значи, 10—20,000 килограма производство. Ние днесъ
ловимъ отъ Дунава и морето около 5,000,000 кило
грама риба, която считаме съвършено недостатъчна,
а съ нъколко десетки хиляди килограма луксозна
риба, която ще вкусватъ само най-богатите, ще се
решаватъ стопански и национални пролеми. Но у
насъ и такива недомислия могатъ да минатъ.
Ржководителитъ на нашето рибарство, които по
душа еж чужди на водната стихия, обявиха Черно
море за бедно отъ риба. Тази година поискаха отъ
държавата да, дойде на помощь на рибаритъ съ
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брашно, защо морето не имъ дало нищо; а въ сжщо- много въ състояние да организира необходимите
то време въ Цариградъ тази година пасажната риба предварителни опити съ разни плавателни средства,
е била въ необикновено изобилие, продавала се е за да се установи, кжде, кога, съ какво тр-вбва да
на безценица. Откжде е дошла тази риба тамъ? се риболовствува. А нашиятъ българинъ, щомъ види
Общоизвестно е: отъ богатитв морски пасища съ очите си добрите резултати, самъ ще се впустне да
между Добруджа и Кримъ, като е минала край на използува установените нови за него начини на работа.
Прехвърлянето на риболовството къмъ корабо
шите бръгове. Поради нъкои причини, тази година
рибнитв рояци не еж дошли до самия нашъ бръ-гъ, плаването у насъ ще има и друго предимство: един
за да се натъпчатъ въ поставените отъ бр-вга ка ство въ морската служба и рибарството, което сега
пани—даляни, съ своите черупки нашитв риболов често пжти бива спъвано отъ работата на море. власти.
Какво ще стане съ дунавското риболовство? Подъ
ци не еж могли да преследватъ рибата по-навжтре
и по-далечъ. И така, безчисленитъ множества риби ведомството на отделението за корабоплаването и
благополучно еж минали край нашитв граници и тамъ ще могатъ да се направятъ значителни улес
затова има да благодарятъ на ржководителйтв на нения за риболовството.
нашето рибарство, които обявиха, че Черно море
Оставатъ само вжтрешнитъ ръки, които не бива
не заслужава грижи за създаване на далечно мор да се оставятъ подъ ведомството на корабоплава
ско риболовство. Помислете: германските риболов нето. Но какъвъ е характерътъ на риболовството
ци въ Северно море еж като у дома си, за фран- въ тъ:хъ? Споредъ официалната статистика - на ри
цузекитъ- риболовци Исландия не е далечъ, а за ржко- барското бюро, въ тъхъ.се лови само О 5°/0 отъ
водителигв на българското риболовство пжтьтъ отъ общото количество риба, уловено у насъ; 95'5°/о с е
Варна до Добруджа е неизмеримо далечно разсто лови отъ морето и Дунава. Риболовството въ вжтре
яние! Така е, когато морето и Дунавътъ еж чужди шнитъ р^ки има предимно спортенъ характеръ. Но
за тъхната душа, когато тази душа нъма нищо общо и като такова то тръбва да се развие, защото рисъ водната стихия, гдето е местото на истинското барскиятъ спортъ заслужава вниманието на държа
риболовство.
вата. Надали има по-хубаво сръдство за отмора на
При тази действителность какво да се прави? Да отрудения умственъ работникъ отъ онази пълна ду
се върва, че онзи духъ въ риболовната служба.който шевна почивка, която човъкъ чувствува, когато седи
се е напластилъ въ продължение на половина векъ, край реката съ вждица въ ржка. Рибното богатство
ще изчезне отъ само себе си, би било твърде наив на вжтрешнитъ р-вки тръбва да се запази, тъзи
но. А въ своята сжщность разрешението би било води требва и изкуствено да се зарибятъ. Въ това
много просто, ако се разбере една проста истина: отношение има единъ пъленъ паралелъ съ лова.
модерното риболовство е, преда всичко, корабопла~ Ето защо, най естествено ще бжде риболовството
ване. Като се знаятъ особеностите на нашето Черно въ вжтрешнит-в р^ки да се постави на сжщитъ на
море и на богатитв съ риба негови северозападни чала, като ловътъ и да се. свърже съ него. Такова
области, ще се разреши въпросътъ най-напредъ отъ едно сливане на дветк служби въ едно бюро, при
гледището на моряка: съ какви плавателни еждове, дадено' къмъ отделението за горитъ, представлява
най-економично комбинирани, ще станемъ независи редица предимства. Горскитъ пазачи ще бждатъ па
ми отъ капризитъ на морето, за да можемъ да зачи й на лова и по риболовството; въ полето пъкъ
гонимъ рибата тамъ, гдето я намеримъ; науката вече общи пазачи ще преследватъ браконеритъ. Както по
ни е показала, въ какви мъхта, съ какви мрежи се лова, тъй и по риболовството, най-сетне/, самитъ ор
снабдяватъ едни или други плавателни еждове. То ганизирани ловци и спортисти рибари съ общи уси
гава въ всеко време съответни плавателни еждове лия ще пазятъ обектите на своя спортъ.
ще работятъ тамъ, гдето въ момента се намиратъ
Остава да кажемъ нъколко думи и за ихтиолонай-големите количества риби. Дойде ли времето за гичната станция въ Созополъ. Тъй, както е сега, тя
пасажната риба, наесенъ рояцитв ще бждатъ по представлява едно недомислие. Въ Созополъ има
срещани още далечъ северно отъ Варна и непре- само пасажна риба и то само нъколко месеци въ
кженато ще бждатъ следвани чакъ до турските годината, останалото време требва да се пасува.
териториални води; напролъть пъкъ, по обратенъ Най важното е, обаче, това, че работата на такава
пжть, ще ги посръщнемъ въ турскитв води, за да станция е научна, въ връзка съ практиката.
ги изпратимъ до ромжнекитъ- и руски води.
При наличностьта на единъ аквариумъ въ Варна,
Досегашното наше прибръжно риболовство ще снабденъ съ необходимите средства за научна ра
си остане, защото въ много случаи то може да бота, да се поддържа едно анемично учреждение отъ
бжде доходно. Но това риболовство ще остане на сжщата область. въ Созополъ, безъ никакви усло
заденъ планъ, преднина ще се даде на риболовство вия за научна работа, е наистина недопустимо. Има
то въ открито море.
ше вече решение на министерския съветъ за пре
И при днешното наше риболовство, което се на хвърлянето на ихтиологичната станция като отдълъ
мира още въ своя зародишъ, ние имаме вече начало въ аквариума. Този отделъ ще работи само върху
и на рибна консервена индустрия. Можемъ да си въпроси, които ще се поставятъ отъ управлението
предствимъ, какъ тази индустрия ще отиде напредъ, на рибарството; като часть пъкъ отъ аквариума откогато бжде подхранвана отъ едно постоянно, заси дълътъ ще има възможность да се ползува отъ
всички негови средства за научна работа.
лено морско риболовство.
Кой при сегашната наша действителность найСега се готви новиятъ бюджетъ. Не остава,
добре би могълъ да организира морското ни рибо освенъ да се влъзе въ връзка съ отдълението за
ловство? Щомъ центърътъ на тежестьта тукъ пада корабоплаването и съ университета за прехвърля
на морячеството, ясно е, че тази задача требва да нето на службата по рибарство и на ихтиологична
падне върху он-Зззи, които иматъ въ ржцетЬ си ко та станция, а отделението за горитЬ да поеме служ
рабоплаването и да бжде пов-врена на моряка, който бата по рибарството въ вжтрешнитъ р-Ьки. Можемъ
ще се специализира въ риболовството. Отделението да бждемъ сигурни, че въ много близко бждеще
за корабоплаването требва да поеме и организира добритЬ резултати отъ тази реформа ще се почувнето на модерното риболовство. То ще бжде най-. ствувать навсЬкжде..
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РИБОЛОВНИ
Въ началото на м. ноемврий имаше съобщение отъ
Цариградъ, че уловътъ на лакердата е билъ извън
редно богатъ. Изобилието на извадената риба е
било толкова голъмо, че чифтъ лакерда се давалъ
10 лв., а въ нЪкои случаи цената е достигала до
5 лв. чифта. Сжщата тая риба, която ние виждаме
на витрините на софийските рибни магазини съ
етикетче 100 лв. килограма, въ Цариградъ на парче
се е давала 10 пжти по-ефтино. Едновременно съ
това инспекторътъ по риболовството дава съобще
ние, че тази годишния риболовъ по българското
крайбрежие е извънредно слабъ и предвижданията
еж твърде обезсърдчителни.
Ето единъ въпросъ, който твърде малко интере
сува нашата риболовна политика. Източникътъ на
риболовството за цариградския и български пазари
е единъ и сжщи: Черно море. Но ние виждаме, че
едновременно, когато Цариградъ изобилствува съ
уловена риба, у насъ тя отежтетвува, За повръхностни заключения мотивитъ еж много основателни.
По нашето крайбрежие ние немаме тия удобни
събирателни пунктове за рибата, които биха дали
възможность на единъ добъръ уловъ. Това ще е
право и върно до тогава, докато ние държимъ на
положението, че нашата задача въ риболовството
се изчерпва съ това: да поставиме на известни
точки по крайбрежието примки-даляни или съ примитивнигЬ ни сръдства алеманигв да изчакваме,
пакъ близко около крайбрежието, минаването на
рибата и да сме напълно задоволени оть случай
ностите. Това е то примитивниятъ риболовъ, отъ
който не може да се освободи психиката на ржкоВОДНИГБ риболовни деятели у насъ, като съ една
неоснователна, но сжщевременно нетърпеща възра
жение убедителност твърдятъ, че въ Черно море
риба нъма, която може да заангажира вниманието
за една по интензивна риболовна политика.
Въпросътъ не е толкова сложенъ, за да не може
да бжде разбранъ даже отъ единъ дилетантъ. Ри
бата, която отива въ Босфора и се лови въ такова
голъмо изобилие тамъ, минава по определени пжтища въ Черно море. Ние имаме всичката възмож
ность да се явимъ на тия пжтища и да си вземемъ
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нашиятъ Д-БЛЪ отъ тия природни богатства, така
щедро сипани отъ благословената природа. Какво
е нуждно за това е ясно за всекиго: тръбватъ ко
раби, които да изнесатъ риболовството малко подалечъ отъ тия предели, които е установила нашата
примитивна практика въ риболова на нашия беденъ
и не твърде напредничавъ риболовецъ.
Досега нашата действителность не е била такава,
за да въздействува на частната инициатива да
търси нови възможности въ риболова, защото твърде
занемарениятъ рибенъ поминъкъ, както отъ българигБ-крайбръжници, така и отъ държавата не еж
способствували въ полза на това.
До скоро ние се боръхме още за побългаряване
на бреговете. Риболовътъ се вършеше отъ единъ
ограниченъ брой риболовци-чужденци, които, имайки
почти монопола на тоя поминъкъ, напълно се задо
воляваха съ резултатите.
Днесъ при единъ стремежъ да се увеличи интен
зивността на всъко производство, за да се изплава
отъ залелата ни криза,, не бива да се отминава по
край най-малката възможность да се засили народ
ното стопанство.
Въ тоя случай, когато частната инициатива е закъснъла и съживяването й, оставено само върху
нейнигв плещи, е много несигурно, длъжность е на
държавата да се намЪси по-дейно, за да се преодолъятъ пречките. Требва само да се прецени,
дали ще бждатъ заслужени жертвите.
Въпросътъ за риболова въ Черно море е откритъ. Да се опираме на нищо неоснованото за
блуждение, че Черно море е слабъ обектъ за една
по-сериозна стопанска акция, е вече оеждително.
Направени еж доста проучвания, иска се само
правилна преценка и действия.
Нашите риболовци еж твърде слаби финансово
и затова държавната намеса се явява необходима,
за-да-внесе единъ новъ освежителенъ елементъ за
развиване тоя поминъкъ, като спомогне да се из
несе нашия риболовъ навжтре въ морето. Тогава
действително вече можемъ да говоримъ за националенъ риболовенъ поминъкъ.

Н. БАКАЛОВЪ

В И С О Ч И Н А Т А НА О К Е А Н С К И Т Е
Съ чудовищна мощь тласка буреносниятъ вътъръ
огромни водни хълмове, които въ лудъ набегь браздягь безбрежния ширъ на океана. Вътъръ и водни
талази танцуватъ стихийния танцъ на вихъра и възвестяватъ безграничното величие на природата. Въ
тия часове се зараждатъ и необикновено бързо
разрастватъ коронованите гигантски вълни, които
съ течение на времето, следъ усмиряване на стихия
та, се превръщагь въ лениви, съ загладена повръх^
ность тежко въздишащи хълмове. За височината и
размеригЬ на океанските вълни еж давани много и
различни сведения. Разни мореплаватели и въ раз
лични времена еж правили наблюденията си, които
въ последствие еж споделели съ останалия свьтъ.
Действително, едно точно отгатване на височината
на вълнитЬ е трудна задача и много често тя не
съзнателно се надвишава, понеже наблюденията не
даватъ безпогръшни, истински резултати.
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Графъ ЬаНзсЬ Моепшсп, който дълги години наредъ е правилъ дълги плавания изъ всички сетовни
морета и изследвалъ влиянието на вътъра и въл
ните, както и зависимостьта между тъхъ, дава като
най-голъма височина на вълните въ северния Атлан
тически океанъ 10—11 м. Въ своята книга „Бурно
море и вълнение* той отбелязва между много други
и наблюденията на Согтзсп. Презъ едно плаване
между Ливерпулъ и Бостонъ СогшзсЬ
е наблюдавалъ вълни високи 43 стжпки (12-9 м.) Споредъ не
говите- данни това еж били най-високите сръщани
отъ него вълни.
Максималната височина на океанските вълни е
открита въ обширните южни морета, кждето бла
годарение на ДЪЛГИТЕ буреносни периоди, които не
стихващи владБятъ водната ширъ, господствувать
тъй нареченитЬ „монарси на моретата". Но и тъхната
височина не надминава 18 м. (54 стжпки).
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1_апзсЬ споменава въ гореказаното си съчинение,
че капитанъ Сп. 1_е Мои1г, плаващъ съ кораба „Оскаръ", е претърп-влъ на 48°07'5. и 85°О5'О. единъ
силенъ ураганъ. По неговите наблюдения вълните
еж имали височина отъ около 45 стжпки (15 м.),
а дължината имъ достигала до 250 м. Въ корабния
дневникъ той е вписалъ; „Презъ 35 годишната ми
служба като морякъ, отъ които 18 год. плавамъ
като капитанъ, едва сега за първи пжть срещамъ
такива огромни вълни. ТБХЪ не мога да сравня нито
съ страшнитъ тайфуни на китайското море, нито пъкъ
съ тежките бури край носъ Хорнъ."
Не безъ значение еж и сведенията на Сг. Зспой,
споредъ когото едно пропорционално увеличение на
силата на вътъра и височината на вълните е за от
белязване само при по-низките степени. При най-висо
ката степень на вятъра (12), при пъленъ ураганъ
увеличението на височината на вълнигЬ не е тъй
Проф. Я. АРНАУДОВЪ

чувствително, както при преходните степени 6—7—8
ит.н.
Най-високите морски вълни достигатъ 18 м. (54
стжпки), но обикновено височини отъ 15 м. (45
стжпки) еж обозначаватъ като максимални.
Височината на морските- вълни до сега се опре
деляше чрезъ отгатване или посрЪдствомъ измер
ване съ анероидъ. Въ последно време, обаче, стана
възможно едно точно определяне на размъригв на
морскигБ вълни, чрезъ стереофотограменъ. Стереофотограмното фотографиране дава действително
най-точните данни за височината и дължината на мор
ските вълни. Тоя сравнително новъ способъ е билъ
обширно и успешно изпитанъ презъ последните
плавания на германския изм-Ървателенъ корабъ
„Метеоръ". Тия плавания еж станали презъ 1925
—27 година.
"

МОРЕТАТА, ГОЛ-ЬМИТ-Ь В О Д Н И ПРЙТИЩА И Д У Х О В Н А Т А
К У Л Т У Р А НА Ч О В Е Ч Е С Т В О Т О
I. •
Тукъ не ще се даде всестранно и обстойно науч
но разглеждане на много обхващащия въпросъ.
за връзките между морето и човешката култура.
Задачата на тая статия е по-скромна: възъ основа на
наблюдения и преценка на известенъ исторически
материалъ да се нахвърлятъ редица мисли, които
буди тоя въпросъ и да се постави, по въможность
въ истинско осветление, отношението между морето*
съотв. големите реки и духовната култура. За тая
цель най-напредъ ще се приведатъ редица примери
отъ историята, гдето се вижда една очебийно тъсна
връзка между големите водни пжтища и духовнигв
ценности.
Ще отминемъ мимоходомъ всекиму известната
школна истина, че най-старите, установени отъ ис
торията цивилизации— ония на Египетъ, Месопота
мия, Индия, Финикия, Гърция и Римъ, еж се създали
въ морски страни или въ такива, проръзани отъ
големи и пълноводни реки. Изъ оная стара епоха
азъ ще припомня само факта, че гърците, като до
стигнаха известенъ стопански и културенъ разцвътъ
въ собствената си страна, се отдадоха на търговска
и културна експанзивность съ голЪмъ замахъ и въ
течение на 2—3 века (главно VII и VI пр. Христа)
основаха колонии по делото черноморско и среди
земноморско крайбрежие. Характерно е, че гръцка
та колонизация е била главно побръжна: колонизира се обикновено една ивица отъ около 30 киломе
тра отъ крайбрежието. За единъ морски народъ
като гръците това беше и найестествениятъ начинъ
за колонизиране. Въ нашия случай е важно, че тия
колонии не еж били обикновени търговски станции и
фактории , а истински градове, въ които е цъвтелъ, богзтъ градски културенъ животъ.. НЪкои отъ
т*хъ, като напр., Истросъ (днешното село КараНасуфъ
въ Добруджа), еж станали още въ VI вЬкъ пр. Хр.
търговски и културни центрове отъ първа величина..
Въ тия колонии гърцит-Б пренесли политическите и
социалните си институти, религиозните си култове
и тържества; строятъ храмове на божествата си, кои
то украсяватъ съ орнаменти и статуи и т. н. Наше
то крайбрежие, както е известно, гъмжи отъ архео
логически ценности, които за жалостъ лежатъ подъ •
земята и още дълго време ще се намйратъ тамъ..

Тая гръцка култура ръдко е прониквала далечъ въ
вжтрешностьта, а и р-Ьдко еж правили гърцитъ
опити да проникнатъ тамъ.
«
Втори исторически факть, • на който ще обърна
внимание, е, че християнството, чиито по-дъл
боки религиозни ценности еж неизчерпаемъ източникъна общокултурни такива, въ течение на два
в^ка се разпостраняваше бавно, въ Сирия и Египетъ.
Едва; когато то заседна здраво въ морскигБ страни
Гърция и Римъ, му се даде възможность да се раз
несе изъ, целия тогава познатъ СВ-БТЪ на западъ и
да достигне чакъ до брътовегв на Британия и Ир
ландия. Какво е значението на. християнството за
създаването на срътшовъковната и модерната евро
пейска култура, ще видимъ по-нататъкъ. Ярабия,
която има извънредно големи заслуги къмъ общо
европейската култура за това, че въ епохата на варварскит-Ь нашествия и на тол-вмитв международни сътре
сения успъ- да запази отъ изчезване маса духовни
ценности, създадени отъ древните гърци и да ги
предаде, по-късно на Западна. Европа, тая Лрабия
можа да достигне до върха на могжществото си и
да създаде една огромна държава, простираща се
отъ Испания до Месопотамия и Персия, следъ като
създаде флотъ и стана отъ континентална морска
държава. Тъкмо тогава процъвгЬха въ нея наукитъи изкуствата и се създаде една висока образованость, въ която, покрай чуждитъ- елементи, главно
гръцки, еврейски, индийски и персийски, се създадо
ха и самобитни ценности. За да свърша съ ранното
средновековие, нека прибавя, че държавата на ста
рите, прабългари биде основана на рЪката Волга
къмъ устието й въ Каспийско море. Я последнигв
изследвания даватъ основание да се вЪрва, че тия
прабългари съвсемъ не еж били такъвъ варварски
народъ, за какъвто ги представяше по-рано истори
ческата наука, а еж сжздали значителна култура,
която еж донесли съ себе си на Балкана.
^Създадената презъ сръ\цнигБ векове западноевро
пейска култура, опр-вна на силно развито натурално
стопанство, има континенталенЪ характеръ. Носите
лите на тая култура въ XII и XIII векове — рицари
те, които б-вха тогава ржководното съсловие въ
обществения животъ на западна Европа, бъха рож
ба на феодализъма, развилъ, се въ връзка съ нату-
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ралното стопанство. Яла рицарскитъ идеали бидоха
подхранени въ значителна степень отъ кръстоносни
т е походи, които дадоха възможность на рицарите
да проявятъ небивалъ героизъмъ, създадоха имъ ре
дица странни преживелици и приключения, а найважното, доведоха ги въ досегъ съ източните на
роди. Тукъ тъ видеха блъсъка на Ориента и Ви
зантия, опознаха редица благородни сарацини, които
имъ вдъхнаха уважение. Така се създаде на практи
ка една религиозна търпимость, както и единъсвътски идеалъ, който
дойде да измести
въ западна Европа
аскетичния църковенъ идеалъ, царуващъ до края на
Х1-то столетие. Я
че кръстоноснитъ
походи покрай кон
тиненталния сихарактеръ иматъ и
много морски еле
менти, е очевидно.
Така че би требва
ло да се признае,
че и за разцвета
на рицарската кул
тура въ XII и XIII
векове, предимно
континентална, не
малко допринесе и
морето.
Все пакъ, въ
свръзка съ кръсто
носните походи се
намира и процъвтяванетона някол
ко италиански мор
ски градове, а найвече на Генуа и
Венеция, които вля
зоха въ търговски
връзки съ Ориента
и съ образуваните
на източния бръгъ
на Средиземно мо
ре
християнски
държави. Тия ита
лиански градове въ
скоро време взеха .
въ свои ржце тър
говията съ изтока
и станаха посръдници между него и
Ц"Ьла Западна Евро
па. Благодарение
изъ р. РОПОТЯМО
на това въ тъхъ се
натрупаха несметни богатства, които образуваха
материалната основа за културното процъвтъване
на Северна Италия въ XIII и XIV векъ. Всеизвестно
е, че зората на новото време изгръ въ Италия и то
северна. Тукъ се роди и твори Данте, който дейст
вително, отъ една страна се явява като най-конгениаленъ изразитель на средновековието, ала отъ
друга той е предтеча на новото време. Тукъ пъ
Петрарка безсмъртните си песни и Бокачио изложи
на публиченъ присмъхъ пороците на католишкото
духовенство. Тукъ се зароди западноевропейскиятъ
ренесансъ. Тукъ процъвтъ и най-напредъ. европей
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ската живопись. Тукъ се зародиха теории и форми
на общественъ и държавенъ живогь, които се осжществиха въ останалата Западна Европа два-три
въка по-късно. Въ Франция къмъ IX и X въкъ за
почна да изпъква като ржководна въ духовния, а
скоро и въ политическия животъ, областьта Илъ де
Франсъ съ центъръ Парижъ, а тая область се на
мира отъ дветЪ страни на пълноводната и плава
телна Сена, която на 120 километра отъ Парижъ се
влива въ океана въ удобенъ за морска търговия заливъ. Затова, още
въ онова време
Парижъ е игралъ
много важна роль
въ корабоплаване
то, а днесъ той е
най - голъмото
френско пристани
ще. Благодарение
на това положение,
той въ скоро вре
ме става духовенъ
центъръ не само на
Франция, а и на цъла Западна Европа.
Въ Германия найнапредъ се създава
по-висша градска
култура на ръката
Рейнъ и въ Нидер
ландия, проръзана
отъ ржкавитъ' на
Рейнъ и проточила
се по бреговете на
Северно море. Бла
годарение на ожи
вената междуна
родна
търговия,
създадена по устие
то на тая най-голъма западноевро
пейска р^ка и по
Нидерландското
крайбрежие, тукъ,
по подобие на северо-италианскитъ
републики, се съз
даде богатство на
гражданите,
силенъ свободолюбивъ духъ, пови
шено самочувство,
а вследствие на
това и тласъкъ за
т в о р ч е с к а дейСнимка Бончо Карастояновъ
ность, проявена въ
литературата,
а
Тукъ
работиха
браоще повече въ живописьта.
тята Хубертусъ и Янъ Фанъ Яйкъ, които направиха цълъ преврагъ въ германската живописъ.
Изобщо, тукъ, благодарение на силно развитата ин
дустрия на градоветъ Гандъ и Льовенъ и на търго
вията на Брюге и Анверсъ, се създадоха въ градо
вете форми на животъ, които въ останала Германия
бидоха достигнати едва 100 години по-късно. Тамъ
срещаме още въ XIV въкъ събудено, напредничаво
гражданско общество съ голъма образованость и
съ по-висши културни интереси. Нидерландия из
преди ,и въ културно отношение цъла Останала Гер-
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мания на новото време и биде достигната и замината отъ нея едва въ втората половина на XVIII векъ.
Тя е играла ржководна роль въ живописьта, правнитъ науки, философията, а известно време и въ
музиката. Имената на споменатитъ вече братя Фанъ
Лйкъ, на Рожеръ Фанъ деръ Вайденъ, Рубенсъ,
Фанъ Дайкъ, Хуго, Рембрандтъ, Гроциусъ и Спиноза,
говорятъ достатъчно за големия дълъ, който има
Нидерландия въ съкровищницата на европейската култура.Сжщо така и въ религиозно отношение Нидерландия.а особено Холандия,отидоха много напредъ:тукъ се
разпространи най-много оная клонка на реформацията,
която по радикаленъ начинъ се отдалечи най-много отъ
католишката традиция, тъй нареченото реформирано
въроизповедане (калвинизъмъ). И интересно е,че найголъмъ разцвътъ достига нидерландската култура
презъ 17. в^къ, когато именно Нидерландия създаде
голъмъ търговски флотъ и прояви голъма стопанска
експанзивность. Не е безъ интересъ да се спомене,
че казаниятъ Хуго Гроциусъ въ 1609 година написа
на латински езикъ книгата си «Свободното море",
гдето той се явява като най-ревностенъ защитникъ
на холандската свобода по море.
Създадената въ Нидерландия култура много
кратно е упражнявала влияние върху останалата
Германия. И тамъ най-напредъ се създаде модерна
култура на ръката Рейнъ, която свързва Германия
съ морето. Тукъ най-рано се развива буденъ градски
животъ.тукъ се издигнаха мощните готически катедра
ли въ Щрасбургъ,Вормсъ,Шпайеръ,Майнцъ и Къолнъ,
тукъ се появиха едни отъ най-ранните школи въ
живописьта. Тукъ се създаде и книгопечатането:
Гутенбергъ е роденъ въ Майнцъ, а е живълъ и работилъ освенъ въ родния си градъ, сжщо така и въ
Щрасбургъ, който лежи пакъ на Рейнъ. И днесъ
още за най-напреднало население на Германия се
см4та прирейнското. Въ континентална Германия найрано изникнаха големи градски центрове въ Бава
рия, и то предимно благодерение на разцвъта на
севороиталианската търговия въ 12. до 14. векове.
Баварските градове, главно Лугсбургъ и Нюрнбергъ
се явяватъ като посредници между италианската
източна търговия и Централна Европа. Тукъ се основаватъ цвътущи търговски кжщи. Най-голъмиятъ
нЪмски богаташъ по онова време Яковъ Фугеръ,
който е правилъ заеми на Карла V, е гражданинъ
на Лугсбургъ. Благодарение на тоя търговски животъ, наредъ съ който се развива и едно будно
занаятчийство, въ Бавария се създаватъ условия за
голъмата духовна култура на германското граждан
ство къмъ края на 15. и презъ първата половина на
16. векъ. Тукъ се създаде единъ почти самобитенъ
германски ренесансъ, който и днесъ е гордостьта на
НЪМЦИГБ. Дюреръ и Хансъ Заксъ еж отъ Нюрнбергъ,
а Хансъ Холбайнъ отъ Лугсбургъ, за да споменемъ
само най-голъмитъ. Безспорно тукъ сжществуваха
традиции още отъ епохата на по-ранното сръдневековие, особено въ 12. векъ. Лла главниятъ тла
съкъ за единъ мощенъ развой се даде отъ бавар
ската и италианската търговия. Значи морската екс
панзивность на италианците има голъмъ отзвукъ въ
тия градове.
Че ГБХНОТО развитие е въ свръзка съ напредъка
на италианската търговия се вижда отъ последва
лото развитие, което на кратко ще скицирамъ. Съ
откриването на Лмерика се започна оживена търго
вия между Новия свъть и Европа. Това предизвика
радикална промЪна въ търговския- животъ на За
падна Европа. Търговскиятъ пжть отъ изтокъ презъ
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италианските пристанища за Бавария, Северна Гер
мания и нататъкъ биде изместенъ на западъ, гдето
се развиха и процъвтъха нови центрове, а главно
Лисабонъ. Пжтьтъ презъ Германия загуби значение
то си, въ резултатъ на което се яви стопански, а
следъ това и културенъ упадъкъ на по-рано цъвтещитъ южно-германски градове. Втората половина
на 16. и целиятъ 17. векъ еж изпълнени съ историята
на тоя упадъкъ. Къмъ това се прибавиха и ужаситъ
на 30-годишната война. Благодарение на всички тия
фактори, германското културно развитие биде вър
нато назадъ и забавено съ цъли 150 години. Отъ
тоя тежъкъ упадъкъ страната започна да се съвзе
ма едва презъ първата половина на 18. въкъ. И
сега въ национално и културно отношение се събуждатъ най-напредъ известни пунктове по северо-западното крайбрежие на страната, както и въ прирейнскитъ области. Изпъкватъ градовет-Б Хамбургъ,
Кьонигсбергъ и Рига. Въ Хамбургъ се появиха ценни
поетически опити следъ дългата летаргия на нъмската поезия и се създаде най-напредъ националенъ
театъръ. Въ Кьонигсбергъ създаде философията си
Кантъ, а въ Рига действува дълго време Хердеръ,
който упражни впоследствие голъмо влияние, върху
младия Гьоте, роденъ въ Франкфуртъ, значи близо
до Рейнъ. Л днесъ Берлинъ, който е най-значителниятъ духовенъ центъръ на Германия, е сжщевременно и центъръ за вжтрешното германско корабо
плаване.
Но да се върнемъ назадъ. Испания се разви
въ 15. и 16. въкъ въ мощна морска държава.
Нейното развитие увлъче и Португалия въ това на
правление. Л известно е, че къмъ края на 15. въкъ
започватъ големите морски пжтешествия на испанскитъ и португалскитъ откриватели, както и на Колумба, генуезецъ, ала подкрепенъ отъ испанския
кралски дворъ, които пжтешествия доведоха до
откриването на Лмерика, морския пжть за Индия и
т. н. Мисля, че не е нуждно да се изтъква подробно
грамадното културноисторическо значение на тия
открития. Те предизвикаха революция въ мирогледа
на Западна Европа, дадоха голъмъ тласъкъ за раз
воя на географията, естествените науки и на фило
софията на новото време. Тъ дадоха изобщо мо
щенъ тласъкъ на човъчеството въ неговото движе
ние напредъ и ускориха съ столътия развитието на
целокупната му култура. Все по онова време (16. в),
Испания създаде Сервантеса, а малко по-късно го
лемите художници Мурило и Веласкеца.
На всички е известно, че Лнглия започна своя
грандиозенъ стопански и културенъ подемъ, който
продължава и днесъ, следъ като срази великата
армада на Филипа II Испански и създаде собствена
търговска мощь. Шекспиръ живъ и създаде найвеликите драматич. творения на новото време тъкмо
въ оная епоха на морски подемъ.
Отъ всички славянски страни по-ценни художе
ствени паметници преди 18. въкъ е създала Далма
ция, а известно е, особно на насъ българите, каква
оживена морска търговия въртъха далматинцитЬ
презъ 13.—14. в. и по-нататъкъ съ близкия изтокъ,
особно съ България. ТЬхната литература процъвтява въ 15. и 16. в. Русия е чисто континентална
страна, ала и тукъ презъ втората половина на ми
налия въкъ ржководна култура се изгради именно
въ область, която е въ тътна връзка съ мо
рето, а именно петроградската. Ценностите, създа
дени тукъ, еж толкова големи, че рускиятъ народъ,
който до тогава само възприемаше отъ западъ, за-
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почна да указва влияние върху сжщия този западъ,
което се усилва все повече и за което въ бждеше
се чертаятъ още по-добри. перспективи. Натурализмътъ въ Германия и други страни се разви въ голЪма степень подъ руско влияние. Рускиятъ мистицизъмъ, философия, литература, музика и живопись се ценятъ все повече въ западноевроп. страни.
Морското процъвтяване на Швеция и Норвегия
презъ втората половина на 19 в. донесе и процъвтя
ване на литературата, която упражнява значително
•влияние върху литературите на другитъ' народи.
Съединените Щати, които доскоро не бЪха усп-вли
ТОРОСЪ.

.

да СъЗдадатъ по-значителни самобитни културни
ценности, днесъ, следъ като станаха най-мощна мор
ска държава на свъта и събраха, благодарение на
безумието на Европа, златото на света у себе си,
създадоха въ архитектурата стилъ, който се
възприема вече съ известни модификации отъ ев
ропейските страни и се явява като най-типичниятъ
изразъ на духа на днешната епоха. За да приключа
съ историческия прегледъ, нека спомена, че Япония,
най-културната азиатска държава, е и съ най-развито
мореплаване.
(следва)

.

ГОСПОДИ!

ГОСПОДИ!...

Крайбр-Бжниягъ морски параходъ „Евдокия" спи
ра презъ день-два въ залива на Созрполското при
станище и избълва пжтници, които, прехвърлили се
въ лодки, се отправятъ къмъ дървения пристанъ. . .
' Презъ летния сезонъ пжтницигв еж добре об
лечени, жени и мжже съ кожени куфари и деца
като кукли. , . Идваха на летуване — идваха за
плажа. Къмъ есеньта, обаче, параходътъ изхвърля
ше дрипави мжже, мургави, неохранени, тукъ тамъ
съ вързопъ въ ржка и кой знае съ какъвъ въ тъхь
багажъ. . .
Прииждаха случайни рибари, Отказали се отъ
професията си келнери, слуги по ханища и хотели,
дребни безработни занаятчии и пр. Те идваха за
пасажния ловъ на паламуди и скомрии; чули за го
лемите печалби при споренъ ловъ; мечтали за пе
чалби, като въ калифорнийските мини. . .
При слизането си на бръга отправяха стжпки
къмъ работниците, заети въ подсгЪгането на дългите
островърхи рибарски лодки — алеманигв или къмъ
тйя, които разпростираха купища мрежи по песъч
ливия брътъ.
.Работа кипеше по ц-Ьлото крайбрежие. Търсеха
се мжже съ здрави ржце. ..•'••
— Ей, та ти съ т^зи пръстенца. . . маргаритъ
да нижешъ. Не си за гребло да подвивашъ, нито плес
ница да отнисашъ.- . . Иди тамъ при капитана- въ
кафенето. Той ги избира. Не се лъже неговото око...
Новодошлиятъ пристжпи съ свито сърдце, и
отправи несигурни крачки къмъ капитана — мжжъ
съ мургаво, обгорено на петна лице, остъръ погледъ
и торбички подъ очите. . .
— Друпь пжть билъ ли си тукъ? — Запитва
той съ дрезгавъ, гьрленъ гласъ.
— Не, за пръвъ пжть. , .
•;;.;
— Хмъ. . . ржкатата ти гребло не е ловила, не
си се давилъ. . . Сигуръ на гладенъ- стомахъ и ра
кия не пиешъ. . . И въ лодка шеметъ ти се вие, и
повръщашъ. Тъй ли?. . . Казвай де1 какво искашъ,
любовница ли да ти диримъ! . . .
— Работа искамъ, капитане, на всичко ще свик
на, жененъ съмъ и малъкъ синъ и жена тамъ. . ^
хл-вбъ искатъ.
.•.1
— Чакай, подай ржка и здраво дръжъ . . . Капитанътъ искаше да се пошегува и, словилъ ржката
на Никола, силно го потегли къмъ себе си_. Този високъ,костеливъ, съ бледо лице и хлътнали отъ умора
очи, изненаданъ преви ГБЛО И едното му колено се
подви.... Ржката, му обаче, не се подви, а.твърдо
посрещна тази на капитана и този, изгубилъ устойчивость, се търкулна отъ стола . . . Безъ да го изпустне отъ ржка, Никола присегна ,съ, лавицата

презъ рамото му и за мигъ го изправи на крака...
Наскачаха рибари и посетители въ кафенето и оглушителенъ см-Ьхъ отекна наоколо...
Капиганътъ пламна и сви ржце.
— Та, ти!... Какво искашъ ти?!—гръмна разяренъ
гласъ.
— Работа... капитане. Ти искаше да се пошегувашъ, пъкъ у менъ има ржце като отъ желъзо...
Капиганътъ присегна бързо да вземе близкия
столъ. Всички мислеха, че той ще го строши у гла
вата на работника. Изтръпнаха. Той сложи стола
при себе си, махна съ ржка на новодошлия да седне
до него и... поржча кафе.
Всички се успокоиха. Т Б познаваха грубостьта и
силата на този мжжъ, който не веднажъ се е и съ
ножъ разправялъ...
— Какъ се казвашъ?
— Нико.
.. — Какво си работилъ досега?
— Железарь... Но нема прокопсия. Имахъ другарь, който преди две години съ пари се завърна
отъ тукъ. Отъ него зная, що се работи тукъ, а тамъ
край огъня е много по-трудно, но нема работа . . .
— Пари имашъ ли за хлЪбъ и квартира?
— Само нЬколко лева. Съ мжка съмъ дошелъ
до тукъ...
. — Ела съ менъ. И капитанътъ го поведе къмъ
тайфата работници — рибари при навързанигв до
пристана алемани.
— Маркарианъ!.. Този мжжъ е нашъ. Ще го
настанишъ като „паладжия" на мрежите, изговори
той натъртено, — храна и квартира да му се намъри
на моя сметка... Разбрано?-" Точно това, което казвамъ!... Капитанътъ подви глава и си отиде къмъ
града.
Всички работници останаха изненадани. За па
ладжия се избираше най-вещото лице. Силенъ, пъргавъ требваше да бжде рибарътъ, който съ голямо
изкуство и свъткавична бързина да изхвърли из
кусно надиплената въ алемана мрежа въ морето...
Умело требваше той да удари пасажа въ челото...
Всички рибари впериха очи въ новодошлия пришелецъ. Заповедьта на капитана беше законъ.
Нико бързо схвана работата: изучи начина да
се прибиратъ навървенитв съ куршумъ и плоски
гжби мрежи; усвои бързото имъ спущане въ води
те. . . Греблата пръщ-вха подъ напора на силнитъму ржце. БЪше винаги трезвенъ: вино и ракия не
бЪха негова страстъ.
. , НЬколко пжти нощемъ, съ други двама другари,
въ тЪсна малка лодка, излиза на пробни пжтувания.
Веднъжъ, хамъ въ лодка, надникна чакъ до устието
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на Ропотамо—Царската р^ка и до вечерьта,. преди
залъзъ слънце, се завърна въ' пристанището. . . .
Всички се очудиха. Капитанътъ го похвали предъ
другигЬ рибари. Лодката летъше като стрела подъ
неговия напънъ и ръдко избиваше поть на челото
му: умора не чувстваше. Между тия простички, доб
родушни рибари лесно се заражда другарство и ТБ
скоро го обикнаха.
II
— Слушай. . . При зал-взъ слънце ще се откжснешъ отъ бръта съ малката лодка „Свъткавица",
ще избиколишъ фаровия островъ и отъ обратната
му страна ще огледашъ залива. Не приближавай
брега: тамъ еж зжбери, скали опасни, прикрити
тънко съ пъна. Изследвай, дали н-Бкжде единъ поне
делфинъ ще съгледашъ, ако ли-пъкъ видишъ два
ВОДИТБ да порятъ, хвръкни къмъ насъ. . .
Морето беше разлюлзно. Много зайчета се гон-вха по неговата повръхность. Хоризонтътъ тамъ
се чертаеше още отъ обедъ въ тъмно-морава водна
линия. Това предвещаваше буря или нещо по-зло
вещо. '. . И преди да тласне лодката отъ бръта, ка
питанътъ се яви при алеманигв.
— Дръжъ се близо до бръта. Започне ли оно
ва тамъ да се придвижва, да се огъва като змия,
бЪгай на заветъ — търси спасение.
Той смънка още нещо. Неразбрано, посочи хо
ризонта, кривна глава и се отдалечи. Лодката следъ
няколко мига отлетЬ като стрела и Никола се из
губи къмъ дълбочините, задъ Рибарското училище...
ДругаритЬ му рибари изтръпнаха: ТБ знаеха,
че го праща на изпитание и дали го мрази, и тай
отплата, не можеха да разбератъ. Капитанътъ, ко
гато хапеше заядливо и когато хвалеше, биваше съ
насмешка и остъръ ядовить погледъ. Той б-вше
твърдъ и при най-големо бедствие. Пасажите ще
минатъ едва къмъ края на месеца и това изпращане
на нощно дежурство — беше необяснимо.
Морето беше пусто: никой не се решаваше ни
крачка нанапредъ.
Маркарианъ, който бързо обикна новия рибарь,
съ свито отъ мжка сърдце, отиде въ близката кръчма
и реши да дочака завръщането му.
Червено-кървави лжчи стрелнаха покривите на
накацалите по скалистия брЪгъ кжщи. Ята морски
чайки съ писъкъ се завръщаха отъ вжтрешностьта
на морето. Просвиств тънъкъ вечернякъ и разклати
навързаните до скелята десетина алемани. Скоро
вътърътъ се усили. И при здрачъ се разрази въ
страшна буря... Заскърцаха силно привързаните
една о друга рибарски лодки; запиш/вха вжжетата
на напрьчно прострените ново-боядисани мрежи.
Дървената скеля затрепера, морето зарева, брътътъ
настръхна.. .
Стекоха се изъ града рибари и стопани на але
мани; прибраха набързо мрежитЬ и съ общи сили
извлекоха на писъка грамадните лодки. Работа закипе. Всички гледаха да спасятъ това, което под
лежеше да бжде или разбито, или отвлечено... Тласъкъ, викове като предъ страшно бедствие.
Нико беше много навжтре въ морето. Брегьтъ
се чертаеше въ черна чуплива линия. Фарътъ сЪчеше пространната черна вода съ дълъгъ свътьлъ
мечъ. . . КосигЬ на челото му олепнаха о каскета;
греблата въ ржце му б-вха като играчки. Той блънуваше. . . виждаше младата си жена, надвесена
надъ червено-бузесто съ светли косици момче. . .
Шепне му за татко, който е тамъдалечъвъ морето...
Устните му се свиватъ, иска да проговори; ушитъму
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лисватъ; бурята налетк . . Чувствува въ тръпка своя
край. . .
—Господи! Господи! . .Дай. . . само веднъжъ да
го видя! Дай да целуна розовите му ржчици, да
блесне въ душа ми детскиятъ му погледъ!...
Вълните грозно се люшкаха. Предъ носа на мал
ката лодка се препречваха планини; подигаха я на
голъма височина и пакъ спушаха въ тъмна бездна-.
Морето си играеше съ малката лодка като да бъше
захвърлена въ водите тресчица. Греблата безпо
мощно овисваха въ неговитБ ржце . . . Отъ друга
рите рибари беше дочулъ, че въ буря, тр-вбва
да гребе срещу вълните и никога назадъ къмъ
брЪга, иначе спасение нема: лодката ще бжде раз
бита на парчета . . .
Мислеше, че се движи напредъ, а вълните стрем
главо го носеха къмъ бръта на острова
Фарътъ започна все по-близо да проблясва; ревъть
на вълните, разбиващи се о скалитЬ, ставаше страшенъ . . . Тамъ като че хиляди гърла-топове гър- меха съ трътъкъ. Слухътъ му се дереше, главата
фучеше . . .
Господи . . . Дай . . .
Една вълна разпука широкия си гръбъ и пъна
цЪлъ облакъ облъ- малката черупка. Той видъ- отъ
лъвата си страна оголени зжбери — камънаци и съ
последни сили даде напоръ на веслата,къмъ дру
гата страна. Като стрела се плъзна лодката по разпЪнената площь и за мигъ се намери задъ послед
ния носъ на скалистия островъ . . . Извърна лод
ката и се почувства на заветъ, закритъ отъ напора
на зловещата хала . . .
Тукъ морето пъшкаше отъ мжка, разтърсваше
мощна снага, като на отмора . . . Той сне каскетъ
и набожно се прекръсти. Хладни тръпки пронизаха
измокреното му до кости ТБЛО.
Въ широкия завой-заливъ, задъ острова, потър
сили сжщо спасение, се мърнаха чернитв гърбове
на ято големи делфини. Като на- игра косеха надлъжъ и на ширь залива и свъткавично се изгубваха
въ дълбочините . . . Н на триста, четиристотинъ
крачки, въ тъмнитв води на малко спокойното тукъ
море, светваха навременни бледо-огнени вълни,като
отъ потуленъ въ дълбочините пламъкъ . . . Отъ
разказитв на рибарите беше узналъ, че тия пла
мъци еж отъ пасажи — милиони риби, които въ
тъмна нощь фосфорисциратъ . . .
Спомни си заповъдьта на капитана, ако забележи . . . да хвръкне . . . И наново тласна лодката;
процепи извивката задъ острова; нахълта въ от
крито море. Тукъ вълнитЬ, вече разбити у скалис
тите брегове, нъмаха първата сила. Бурята нъмаше
страшния си напънъ и „Свъткавица" пролетъ опас
ното открито мъхто . . .
Късно презъ нощьта можа да изтегли лодката
надъ граничния постъ и по стръмната брегова пжтека изтича къмъ пристанището. Тамъ въ приста
нищното кафене, единъ само посетитель, наклонилъ
глава надъ ржце, беше задремалъ — неговия
другарь.
— Маркарианъ I . . . Нико I . . . И • двамата дру
гари се прегърнаха . . . Тъй, както следъ дълга разд-Бла. Маркарианъ съблЪче горната си дреха и по
кри раменегв на изморения си другарь.
Въ дъхъ Нико разказа премеждията си по мо
рето и когато помена за делфинитв и червеника
вите площи въ морето, Маркариянъ скочи като
ужиленъ . . ,
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— Пасажи! . . . Толкова рано . . . И никой още
не знае 1 . . . Тичай да се преоблечешъ... Отивамъ
да събудя Капитана . . . Дигни тревога между
тайфата!
Капитанътъ съ пристигането си се втурна къмъ
Нико, елови и двете му ржце и го целуна по че
лото. За пръвъ пжть рибарите видъха усмивка да
раздере широката уста на този суровъ морякъ . .
Всички рибари се просълзиха.
Двадесеть здрави мъже се втурнаха къмъ алеманитъ и два отъ тъхъ бъха изтласкани на ржце

въ завоя задъ града. И още презъ нощьта удариха
въ чело приютилия се въ залива пасажъ отъ пала
муди, измънили пжтя си отъ силно развълнуваното
море . . .
То беше голяма изненада за риболовния свъть....
Тържество. Надъ сто хиляди паламуди едри, тлъсти
опънаха мрежитъ- до изпокжеване . . . Стотици ко
шове се пръснаха по всички тържища изъ Бълга
рия. Първиять ловъ . . . най-доходниятъ . . Съ ра
достни сълзи посрещанъ отъ измжченитв день и
нощь рибари! . . .

П. А. ШИШКОВЪ

СПОМЕНИТЕ»
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СТАРИЯ
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(Продължение отъ бр. 2)

Лейтенантъ Киткинъ. — Попка. — Право на
Марсала.
Тошковъ дигна ржка къмъ кафеджията и му рече:
— Не може ли да се донесатъ две конячета!
Следъ минутка-две чашки конякъ тропнаха на
масата предъ двамата събеседници, които дигнаха
чашкитв и гаврътнаха коняка на единъ дъхъ.
Оживъниятъ Давидовъ отъ споменигЬ си, като
че ли се оживи още повече:
— Какви ли екземпляри ги нямахме! Какви ли
не?... Най-разнообразни! Но, главно — казано между
насъ — всички си бъхме пияници и женкари. Мно
зина даже го прекаляваха. Заплатите си проливахме,
а и доходите отъ именията ни въ Русия отиваха,
като прибавка къмъ заплатите. Никакви пари не
стигаха за удоволствията ни. Прекарвахме като раз
глезени деца. Пиянство и жени... Не бешесамъВодковъ. Имаше мнозина Водковци. Мнозина му конку
рираха. . . Имахме единъ преинтересенъ типъ. Единъ
лейтенантъ, който държеше рекордъ по пиянството.
Като бикъ налиташе на марсалата. Казваше се лей
тенантъ Киткинъ. Отъ пиянство и бегане по жени и
куфаръ си нямаше въ кабината. Екземпляръ! Я
и долнитв му дрехи б^ха кърпени и прекърпвани.
Ординарецътъ му Иванъ постоянно му напомняше:
— Ваше благородие, само единъ катъ здрави
долни др^хи еж ви останали...
— Стигатъ! — казваше Киткинъ.
Отъ друга страна беше даровитъ: беше добъръ
математикъ, правилно боравеше съ навигационните
формули, а съ платната отлично маневрираше: просто
— цълъ артистъ бЪ въ маневрирането.
Та казвамъ — куфаръ си немаше ЧОВ-БКЪТЪ, за
това ВСИЧКИТЕ му работи бъха пръснати по чекме
джетата, въ умивалника, по рафтоветв, по закачал
ките — като у вехтошаръ. Форменъ босякъ, макаръ че носеше и графска титла. Лейтенантъ графъ
Киткинъ. Пропиецъ и нищо повече! Живееше само
за кръчми, барове, за циркове и за шантани. Готовъ
бъ на всякакви лихви, трампосвания и обещания —
стига това да му гарантирваше пари въ джеба, ко
гато излизаше на брега. Чисть Ноздревски типъ!
Гоголевиятъ Ноздревъ! Големи, изпъкнали очи, кждрава коса, месести, червени устни. И точно, като
Ноздрева — имаше си и шарманка. Малка шарманка. Я имаше си шарманка, защото си имаше и
папагалъ. . . Освенъ къмъ кръчмитв, бароветв и
шантанитЬ, нещо го влечеше и къмъ цирковете,
къмъ акробатитБ, къмъ красивитЬ акробатки. Даже
въ Неаполъ, гдето бъхме престояли около два месе
ци — насмалко остана да хвърли униформата и да

се завлъе подиръ една циркова акробатка, въ която
се бъ влюбилъ до полуда. . .
Голъмъ любитель на цирковитв номера и поклонникъ на фокусите, той самъ знаеше да прави много
фокуси: знаеше да налапва ножъ и да го гълта
предъ очите на всички ни, отъ една кърпа правеше
— две, отъ две кърпи правеше — една, можеше да
пробива фуражката си, а въ вториятъ, моментъ я
поднасяше непродупчена, вадъше патешко яйце
изъ носа на своя Иванъ, гълташе огънь, вадъше
пламъци изъ устата си. . . Отлично му се удаваха
всекакви фокуси и непрекжеваше да ги увеличава...
Красивъ, високъ, хубавелякъ, съ бакембарди до
подъ ушитв си и съ мустачки, завити нагоре — той
само съ цв^те на бутониерата си излизаше на сухо.
Външна импозантность, а отдолу—кърпени дрехи. Съ
преширока ржка харчеше изъ цирковетв и шантанитъ, а ... куфаръ си немаше. Често ординарецътъ
Иванъ му думаше:
— Ваше благородие, поне единъ куфаръ да бъхме
ви купили. . .
— Ни-че-во! Ще купимъ два куфара, а не единъ!
— съгласяваше се Киткинъ и все оставаше безъ
куфаръ.
Вънъ отъ работата на дежурството си — един
ственото занятие, съ което Киткинъ бодърствуваше
и напръташе ума си, за да не плесеняса бъха „словеснитв" му занятия съ папагала. Единъ красивъ,
шаренъ, големъ, колкото кокошка папагалъ, нареченъ Попка — затворенъ въ грамаденъ, желъзенъ,
квадратовъ кафезъ съ желъзна връхна халка, за
която бъ завинтенъ въ потона на кабината му... И,
свободенъ отъ дежурство или занятия, Киткинъ се
затваряше въ кабината си и започваше да учи па
пагала си на руски:
— Ну, Попка!... Казвамъ се — Попка! Казвамъ
се — Попка! — повтаряха едно следъ друго учительтъ и ученикътъ. — Ну, казвамъ се — Попка. . .
Увеличавайки стремежа си къмъ фокусничествата,
Киткинъ искаше да има папагалъ, който да знае да
приказва. . .
СлеДъ първата лекция започваше втора:
— Ну!.. — Лейтанантъ Киткинъ — здравствувай!...
Здравствувай!... — И двамата пакъ се надпреваряха
да крещятъ.
Минаваше се на трета лекция:
— Ну!... Иванъ — ти си дуракъ!... Иванъ — ти
си дуракъ!...
Слушахме бръщолевенията на папагала и високия
смъхъ на Киткина. . . Я следъ това той вече въртъше дръжката на шарманката и учеше Попка да

Стр.50
вади билетчета за щастие изъ една дълбока тютю
нева кутия. . .
И единъ день, въ едно италианско пристанище,
на едно корабно тържество, на което се бъхме събра
ли сь нашия консулъ и съ цълата руска колония
— следъ многобройните интересни фокуси на Киткина предъ гостите, Киткинъ пожела да ни изне
нада и съ успЪхитъ на Попка. Киткинъ сияеше, за
щото 6-Б станалъ центъръ на дамското общество
чрезъ фокуситъ си. Диадемата на фокусите пгБше
да бжде изненадата съ Попка. Той отпрати Ивана
за папагала. Иванъ донесе кафеза и го сложи на
дългата маса въ салона. Погледите на всички се устре-
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миха въ красивата птица. . . Киткинъ се изправи до
папагала и мило, като на бебче, му рече:
— Ну, Попка, разказвай!. . Ну, ну . . . Попка!.
Ну . . . подкани го той еднъжъ, дважъ и трижъ, —
Ну . . . идиотъ . . . — озжби се Киткинъ.
Попка мълчеше...
Дали птицата се бе уплашила, дали многоброй
ните устремени погледи я бъха хипнотизирали,
дали я бъха разстроили, но тя — като никога —
сега не пожела да отвори човката си, въпръки уве
щанията на Киткина. Това ядоса Киткина, защото
насмешливи дамски погледи започнаха да се хвърлятъ отгоре му. Обаянието отъ фокусите можеше да
се изгуби. Киткинъ повиши гласа си и гневно за
почна да маха ржка надъ кафеза:
— Н у . . . дуракъ, Попка! Разказвай... дуракъ...
Птицата плесна криле, отскочи, кацна пакъ, отво
ри човката си и процепи тишината на салона:
— Лейтенантъ Киткинъ — ги си дуракъ... дуракъ...
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— Ха, ха, ха . . . — гръмна салона отъ басови
мжжки и звънливи женски гласове . . .
— Лейтенантъ Киткинъ — ти си дуракъ, — про
дължаваше птицата да крещи и да отскача. . .
Киткинъ, почервенелъ отъ срамъ, плесна съ
ряще надъ кафеза и кресна още по-ядосано:
— Попка — ти си дуракъ! дуракъ! . . .
— Лейтенантъ Киткинъ — ти си дуракъ, дуракъ,
дуракъ . . .
— Иванъ, — кресна Киткинъ всръдъ смъха на
гостите, — я, вземи тази гадость, та я изнеси навънъ!
Щомъ Иванъ пипна кафеза, изведнъжъ папагалътъ обърна на другъ гласъ:

Снимка Бончо Карастояновъ

— Азъ се казвамъ лейтенантъ Киткинъ . . . Казвамъ се лейтенантъ . . .
Новъ смъхъ оглуши салона . . . И, докато Иванъ
изнасяше кафеза, папагалътъ отчаяно бе развързалъ
езика си, коренно обърквайки заучениъ лекции . . .
Следъ този бламъ на учителя, Киткинъ се
отказа отъ Попка и го подари на Ивана, който
го пренесе въ носовото помещение, гдето го
завързаха съ верижка, понеже кЬмаше мъсто за
големия кафезъ, който остана въ кабината на Кит
кина . . . Отнесенъ Попка въ носовото помъщение,
той скоро забрави КИТКИНОВИТБ лекции и вмъхто
ТБХЪ изучи всичкитъ моряшки псувни. . . И оттамъ
нататъкъ — Попка стана съвсемъ невъзможенъ
и неудобенъ за предъ дамско общество.
Останалъ съ празенъ кафезъ, Киткинъ намисли
да си купи маймунка, съ която смъташе да започне
нови номера . . . И тъкмо бе поржчалъ да му донесатъ една хубава и млада маймунка — ето че при-
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•стигна нашъ клиперъ съ заповъдь: Киткинъ да се
•амбаркира въ пристигналия корабъ въ качеството
<и на старши-офицеръ. Повишаваха го. Прехвърля
нето тръбваше да стане веднага понеже пристигналиятъ клиперъ веднага требваше да отплува.
Както и до сега — и сега все още липсваше
куфаръ на Киткина. Требваше веднага, веднага
да прибере дрехите си, а нвмаше въ какво...
Въ бохчичка бе съвсемъ просто. Неудобно и недо•столепно. Уронваше престижа му на офицеръ. А
още повече, че оттатъка той отиваше за под-командиръ . . . Киткинъ влъзе въ кабината си и тури
пръстъ на челото си. Но мисли само половинъ ми
нутка, погледна праздния си кафезъ, заеме се,
•свали го отъ потона и викна Ивана, за да го из
бърше . . .
— Кафезътъ отлично ще послужи за куфаръ,
Иване 1
Избърсали добре кафеза, Киткинъ го постла съ
вестникъ. Извади препирните си изъ чекмеджетата,
отвори телената вратичка на кафеза и започна да
нарежда дрехигв въ , него. Иванъ сдипляше и
раздипляше дрехигв. Киткинъ ги промъкваше презъ
вратичката и съ две ржце ги разгъваше и разсти
лаше по четиригв .краища на кафезния подъ . . .
До половината си височина кафезътъ побра ВСИЧ
КИТЕ Киткинови дрехи. Сложиха отгоре имъ две-три
навигационни книги, две омачкани фуражки, два
кортика, мушама, чифтъ гумени ботуши и... цълото
Киткиново корабно имущество влъзе въ кафеза.
Киткинъ се засм-Б отъ удоволствие. Обви отвънъ
кафеза съ стари вестници, които прибоде съ кар•фици и го завърза съ трикольоренъ шнуръ, препасвайки го отъ ВСИЧКИТЕ страни. Киткинъ самодо
волно изгледа кафеза, глътна чашка конякъ и рече
къмъ насъ, които се бехме насъбрали:
— Готово 1 . . . Хайде, другари, да се разц-влуваме . . . А кому колко имамъ да давамъ —
всичко е записано тукъ въ бележника ми 1 Редъ по
редъ ще се наплащамъ! По азбученъ редъ сьмъ
ви записалъ и наредилъ — кому колко рубли дъл
жа . . . Остава само едно — да се улучатъ пари
въ ржцетв ми! Или пъкъ — когато продамъ име«ието си, или пъкъ, ако пипна нъкоя тлъста зестра.— Отъ нъкоя гола, циркова актриса ? — високо
•се. изсмъ единъ отъ нашите другари.
— Пъкъ може и отъ нъкоя гола циркова ак
триса . . . — дружелюбно се заем* той къмъ всич
ки ни. — А сега... — той отвори обятия къмъ насъ.
.КРУМЪ

Заедно съ Киткина и Ивана, който вървеше
задъ Киткина съ кафеза, всички излязохме на па
лубата. Пихме за изпроводякъ и пакъ се разцълувахме . . .
Следъ това Киткинъ слезе въ лодката съ ка
феза си и се отправи за другия корабъ, който уси
лено димеше-..
Следъ часъ още веднъжъ разменихме по едно
размахване на фуражкитв си между насъ и кораба,
който отнасяше нашиятъ преинтересенъ другарь... . . Шесть години следъ това, въ чинъ лейтенантъ, бъхъ премъхтенъ въ сжщия корабъ, гдето
Киткинъ бъ вече командиръ . . . По чинъ и длъжность той се бе възкачилъ, но по характеръ, при
вички и животъ, той бе сжщиятъ, какъвто го
знаехъ отъ по-рано . . . Тамъ го заварихъ съ една
маймунка и съ едно нюфаундландско куче . . . А
той бъ понапълнълъ, побълЪлъ и леко пригърбълъ.
Единственниятъ му прогресъ . . . или регресъ, който
бъ направилъ, бъ: сега повече налиташе на пиене,
а по-малко на жени. А командването на кораба,
маневрирането съ платката и навигационните фор
мули почти ги бъ изоставилъ на свеитв старши и
щурмански офицери . . . А той . . . пиянствуваше,
пиянствуваше . . . и къмъ ВСИЧКИТЕ перипетии отъ
своя или общия корабенъ животъ откжсваше
съ едно аксантувано „ни-че-го"...— Ничево, братъ!
Връщайки се отъ дълго престояване изъ Атлантика, ний пресъкохме Гибралтара и навл-взохме
въ Средиземното море. Капитанъ втори рангь Кит
кинъ бе на моста между своите офицери. Като
оглади мустацитв си надолу, той се обърна къмъ
щурманския си офицеръ и го запита:
— Кои пристанища имаме тука?
Щурманскиятъ офицеръ тропна съ петитъ си,
вдигна китката на лъвата си ржка и започна да
наброява:
— Въ лево имаме пристанища: Картагенъ, Барцелона, Марсилия, Генуа, Неаполъ. . .
— Така! — преевче го Киткинъ. — А въ д/вено?
— А отъ двено имаме: Оранъ, Алжиръ, Тунисъ . . .
— Та-ка! по-нататъкъ . . .
— А право, съвсемъ право срещу насъ, върху
Сицилия имаме — Палермо, Марсала . . .
— Мар-са-ла? — ноздритъ му се разширочиха,
като да поемаше аромата на марсалата. — Отлично,
голубчикъ! Карайте право на Марсала! — весело от
кликна Киткинъ, давайки тежката си заповъдь и
слъзе отъ моста.

КЪНЧЕВЪ

ПО

МОРЕ

Азъ занимавамъ и младата еврейка и младото
*
Въ корабния салонъ цари оживление. Може би, еврейче — и не изпущамъ отъ ржцетв си записназащото по-голъмата часть отъ приежтетвуващитв еж та книжка и перото. — Винаги на постъ. Винаги
•евреи, които утре ще стжпятъ на Палестинската земя. готовъ! — Така ли? — и учительтъ, сияещъ отъ
•Дамата отъ Куба приспива детето си, пеейки радость, че е победилъ въ играта ли, що ли —
тихо некакъвъ испански шлагеръ. Докторъгь и мла- спира погледъ къмъ менъ — и продължава — не.диятъ учитель играятъ табла. Друга еврейка, която желаете ли да си побеседваме? Малко ни остава!
— Да, утре сте въ родината си, макаръ и като
потегли отъ Истанбулъ, ми повърява радостьта си,
•че въ Телъ-Авивъ ще бжде при своитв родители и гости.
при своя годеникъ. А синътъ на доктора, въ жела
— О съвсемъ не си правя тая илюзия, господи
нието си да говори, ме избра за събеседникъ и ми не — евреите еж пакъ безъ родина, както еж би
иска откжелечни сведения за японската система ли векове наредъ.
Джиу-джицу, за която му бълъ загатналъ въ единъ
— Защо ? — съ дипломатическа хитрость азъ
-лредишенъ разговоръ.
искамъ да се вдълбача въ разговора. Разбирамъ,
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че имамъ работа съ човЪкъ, добре осведоменъ по
ционистическото движение.
— Много просто: защото съкровенното желание
на евреитв да свиятъ свое национално гнездо, да
си изградятъ свое огнище въ Палестина намери силенъ отпоръ отстрана на мъсгнитЪ араби, които
бдятъ за родината си, по силата на човешкия инстинктъ.
— Та това ли е всичката пръчка? Ужъ Обще
ството на народите се намеси, като даде власть на
Англия да играе ролята на покровителка, защитница и ржководителка — така да се каже ?
— Тамъ е всичкото, че въ ц-Ьлата работа има
пръстъ английската колониална власть, която е въз
приела тактиката — да насъсква местното населе
ние, за да разделя и владее. Че е така, ще се увъритЬ още утре. И въ края на краищата, днесъ ан
гличаните еж приятели и на араби и на евреи —а
последните останаха помежду си врагове.
— Кжде остава ционизъма, оть който така разпа
лено се въодушевяватъ много ваши сънародници?
— Ционизмъть, като система на еврейската на
ционална идеология, идва да канализира усилията и
стремежа на еврейския народъ къмъ земята, оть
която е произлъзълъ. За сега резултатъгь е: това
обществено движение съумъ да използува душевни
те заложби на еврейството, като изворъ на въодушевение и трудъ. Вземете Телъ-Авивъ!... Пустинята
се превръща въ градина. Тамъ ще блестятъ памет
ниците на енергия, преданность, трудолюбие, органи
заторски дарби, които ще изтръгвать удивление у
съвременниците и идващите поколения.
Наистина, еврейскиятъ учитель говори вдъхно
вено, съ похвата на академично подготвенъ идеологъ. Той завършва.
— Ние ще плачемъ за свое царство, но сжщевремено ще се гордъемъ, че показахме и доказахме,
какво можемъ...
Безъ да довърши, азъ долавямъ мисъльта му.
Той иска да каже, че евреите еж способни не само
като търговци, а и като работници, като хора на
тежкия черенъ трудъ.
— Язъ ви благодаря за ценнитЬ мисли, които
изказахте по съвремения еврейски въпросъ — и
идвамъ до извода, че економическитЬ завоевания,
безъ политическа сила — не струватъ нито пукната
пара.
— Така е — и ще се увЪрите...
*
Съжаления, съжаления — хиляди съжаления!
ПроектитЬ еж едно — делата друго. Иерусалимъ и
, Телъ-Авивъ бЪхъ включилъ въ моята програма, а
имамъ само шесть часа на разположение — само
за Хайфа...
Друга земя, други хора, другь животъ. Нищо не
прилича на нашата България.
Голъмо, ново пристанище. Много кораби разтоварватъ стоки. Чуе се еднозвучна, съ своеобразенъ
ритъмъ песень. А хамалитЬ араби — работятъ и
пеять.
И нещо невиждано: едъръ чов1зкъ, види се, не
що като главатаръ, се нахвърля и съ бамбукова
пръчка нанася немилостиво удари на единъ работникъ. Следъ малко — другь изпитва прелестьта на
този безмълвенъ инструментъ.
А пътеньта продължава и работата кипи. Робски
народъ, животински отношения!- Гордо се разхождатъ снажни полицаи, представители на велика Ан
глия, които хуманни чувства презирать паритЬ —
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стига да цари миръ въ тази свещенна земя, кждетое цъвтъла чудната легенда за Христа. Но — така
ли е? —
Хвала на англичанитЬ! Пристанището е тЬхно»
дъло. Тъхно дъло е и нафтовиятъ тржбопроводъ отьМосулъ до Хайфа, дълъгъ около 1,000 километра,
Златото се намесва, благата протичатъ като пълно
водна ръка, но кой ще се ползува отъ ТБХЪ?...
Хайфа, на едноименъ заливъ, съ около 60,000
жители, не далечъ отъ Акка, някогашното седа
лище на турски окржгь. Разположенъ на склона на»
Кармелъ, свещенната планина съ екзотиченъ растителенъ обликъ.
Населението е предимно арабско, което работи,.
робува и се бунтува противъ евреите, а благого
вее предъ англичанитЬ. Градъть се състои отъ двечасти, два квартала—арабски и европейски. КЖЩИТБна арабитБ еж б-Ьлокаменни, въ арабски стилъ,иззидани изключително отъ камъкъ, който е въ изобилие
тукъ, а тия на евреитъ — въ най-модеренъ стилъ,въ ВСБКО отношение красиви и хигиенични. Градътъ,
гледанъ отъ далечъ се слива съ мъстностьта, коятое сиво-жълта — каменлива и пъсъчна.
Асфалтирани улици, издържана архитектура, ноориенталското е сжщностьта, която е наложила своя.
отпечатъкъ въ тълесния обликъ, облеклото, обнос
ките, въ всичко и чужденецътъ остава съ впе
чатлението отъ това ориенталско.
Арабската търговска улица — тЬсна, полутъмнаСтотици продавници — малки, натъпкани съ всевъз
можна стока. Продавачитв викатъ, канятъ, молятъ,.
дърпатъ те силомъ. Требва да си твърдъ, внимателенъ и строгъ, за да те оставятъ на спокойствие^.
Правя снимка на трима араби: съ дълги белишироки дрехи, прилични на пелерини, съ б-Ьли заб
радки на главите, скрепени съ тежки гайтанени?
върви, които еж увити като чалма. Добре, но не:
мога да си продължа пжтя. Бакшишъ, бакшишъ»
— настоявать хората, не се шегувать — това е въ.
реда на нещата!
Беднотията тукъ е обикновено явление. Стотици
полуголи деца, млади и стари хора заровени въпраха, еж се изтегнали на сънка до стенитЬ на го
леми сгради — като че еж въ никакво религиозноизстжпление. А гладътъ витае надъ тЬхъ, подобно
мършоядъ орелъ, който чака жертвата си.„
. Инъкъ, англичанитЬ еж добре. Т-Ь не еж винов
ни въ нищо. Т-Ь еж само скритата сила, просвътениятъ директоръ-режисьоръ, който използува чуж
да театрална сграда, чужди артисти и чужди деко-.
рации, за да се разиграва представлението.
Но каква ще бжде неговата развръзка? — И самиятъ режисьоръ не знае.»
*
Къмъ Александрия, къмъ Африка — новъ континентъ, въ който за пръвъ пжть ще стжпятъ моитЬ крака! Требва да бжда буденъ непрестанно, атъкмо сега ме напада тежка болесть . . . Н-Ьщо медуши, главата ми е натежала и отъ нетърпими бол
ки сякашъ ще се пръсне.
^Зълъ духъ броди изъ морскитЬ бездни. Идва;
той при менъ, за да спустне черна завеса и да мераздели отъ очарователната картина на живота.
Той впива своитЬ нокти въ моитЬ гърди, търсецгъ
сърдцето ми. Такава ли ще бжде моята смърть ——
отвратителна, позорна?
Дойди капитане и пръсни черепа ми, бучепгькато вулканъ, който ще изригне! Не ме оставяй да
живъя мизернитЬ мигове на една животинска агония,-
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подобно на умиращите волове, отровени отъ атмо
сферата на СВОИТБ собствени изпарения! — Дойди,
дойди! Че Пиеръ Лотиевиятъ Силвестъръ умираше,
изгарящъ въ пожара на тропическата треска, за да
заспи в-вченъ сънь въ очарователните градини на
Сингапуръ — а азъ?
Въ зори отварямъ очи. На челото ми — студена
кърпа, около главата ми — ледъ въ гумена торба.
Младиятъ капитенъ, третиятъ помощникъ, ме гледа
усмихнатъ.
— Вие добихте слънчевъ ударъ вчера, като ски
тахте безъ шапка подъ небето на Арабия. Сега сте
здравъ. Ще поржчамъ да ви донесатъ закуска!...
*Моите „книжни* сведения за Египетъ ... Петнадесеть милионно население, отъ което четири пети
араби, а около седемстотинъ хиляди чужденци —
най-вече гърци, а после — италианци, френци и
английци.
Отъ 900,000 квадратни километра пространство,
населено само 30,000, представящо гвсна ивица отъ
двегв страни на рЪка Нилъ . . . По едно време, подъ
върховната власть на Турция, а презъ 1882 година
подъ английска окупация, отъ чието влияние ча
стично е облекчена следъ общоевропейската война
съ оповестяване на независимостьта й презъ 1922 г.
Днесъ Египетъ се управлява възъ основа на своя
конституция. Носи названието държава и начело
стои бившиятъ хедивъ, сега Фуадъ паша, краль на
Египетъ.
Чувствувамъ тежкия мирисъ на библиотечния
прахъ, чувствувамъ сухотата на школската наука и
ме обзема бунтарското желание да изрека прокля
тие надъ всички мждри, белокоси, бледолики, тес
ногръди пригБСнители—пророци въ работнитв ка
бинети, червеи между четиригвхъ стени на учили
щата. Тъй мощенъ е живия животъ! Тъй леко се
чете въ него! Една огромна книга, въ която е отразенъ трепетътъ на вечните звезди, въ която звучи
пъсеньта на безсмъртното море, въ която еж оста
вили следи милионите човеци презъ своя въковенъ
стихиенъ набътъ, изпъстренъ съ знаменити възходи
и падения!
*
Яко требва да се присъедини къмъ сжществуващитъ- свътовни чудеса и друго, правото прина
длежи на Александрия съ нейния нощенъ изгледъ.
Представете си: една огнена змия, дълга надъ
петнадесеть километра, която се е проснала по край
брежието! Това е александрийскиятъ брътъ, съ
своето електрическо освътление, гледанъ отъ къмъ
морето...
— Стопъ! Спустни котвата! Така задръжъ! Ко
твените фенери!—прозвучаватъ КЖСИГБ заповеди на
коменданта.
Ние сме въ александрийското пристанище. Мно
жество фарове. Като че ли приежтетвувашъ на Н-Бкакво тържество. Всичко плува въ светлина, която
се движи, която тече, която танцува. Градътъ има
внушителенъ обликъ, прави впечатление на милионенъ, разл-влъ своите плоскопокривни сгради изъ
идеалната равнина . . .
Поср-Ьдъ светлините се очертаватъ черните си
луети на множество палми, подобно грамадни ве
трила, подарени отъ всемощния пустиненъ влад-втель на търпеливш"Б служители и страдалци — ка
милата и човека!
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*
Да чакамъ? — Нито мигъ! — Нека и азъ да
постжпя като американецъ, нека и азъ да се почувствувамъ синъ на избраната раса въ света, — този
жалъкъ и чуденъ свътъ, управляванъ отъ всепобедното злато!
Автомобилъ за еднодневно движение изъ Алек
сандрия! Колко? — Седемдесеть и петь египетски
гроша? — Съгласенъ!
Моятъ шофьоръ има преимуществото, че е сжщевременно водачъ, познаващъ добре не само града,
но и неговите забележителности.
Първото щателно претърсване отъ страна на поли
цейската власть е при слизането отъ кораба, а второто
—при излизането отъ областьта на пристанището.
Търсятъ хашишъ — тази ненаситна змия, която
смучи жизнените сокове на ориенталцигв . . .
Асфалтъ, асфалтъ — безкрайни, километрични
улици. Познатиятъ у насъ ронливъ китонъ е жалко
копие, при мисъльта за което те обхваща ядъ. Чи
стота, богати магазини, хилядно движение.
Александрия е космополитиченъ градъ, сподълящъ еждбата на Египетъ — да бжде йе )ите не
зависима* а с!е гастх) зависима отъ Англия. Брои 750
хилядно население, отъ което надъ 100 хиляди —
гръцко. Четвърто пристанище въ света, второ въ
Средиземно море.
— А, чудесно се движимъ по тия асфалтирани
улици 1
— По-точно, Мак-Адамизирани, по името на чо
века изнамърилъ състава на смъхьта — допълва
моя шофьоръ и водачъ — и продължава: сега сме
въ приморския или арабския кварталъ. Виждате —
малки дюкяни и кафенета.
— Арабскиягъ ли? Да не сме въ Тартюша—па
заря на живата човешка плъть?
— Да, близо сме. Впрочемъ, нищо интересно;
много горещина, много буйна кръвь, черна страсть
— и много болести... Ще го оставимъ за връщане,
— Ето стариятъ портъ, създаденъ презъ 332 год.
пр. Хр. — времето на Ал. Македонски и Птоломеите. Спомнете си славния адмиралъ Нелсонъ,
който победи и унищожи френския флотъ презъ
1798 година, спомнете си тайното бътство на Наполеона, който едва е успъ\пъ да си спаси кожата,
за да бжде полезенъ на своята родина. Правятъ се
големи приготовления. Ще се използува за аеропристанище. Главенъ вжзелъ на три въздушни линии:
Лондонъ—Генуа — Александрия — Багдатъ — Индия;
Лондонъ—Атина—Александрия—Палестина—Персия;
Лондонъ—Атина — Александрия — Кайро — Хартумъ
(Суданъ) — Южна Африка.
— А слушали ли сте за Фароския маякъ? Той
е билъ построенъ до самия портъ на бръта, презъ
третото столетие пр. Хр. Едно отъ седемтвхъ све
товни чудеса. Билъ високъ 180 метра. Целия мраморенъ. Когато въ 641 година сл. Хр. арабите пре
взели Египетъ, ГБ го разрушили. Използували мра
мора за своите бани и хареми. ОСНОВИГБ му, пред
ставящи развалини, се пазятъ отъ английското пра
вителство.
Казвамъ на шофьора да спре. Искамъ да се
взра отблизо въ минаващите. Египетските араби
се отличаватъ по носия отъ палестинските: по изи
сканото си облекло: леката покривна забрадка е за
менена въ повечето случаи съ фесъ. Има гол-вма
разлика и въ духа — по-живи, по-събудени, съ повисоко самочувство.
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Движчмъ се бавно. Все пакъ, впечатленията еж
като отъ филмъ.
— Ето арабски базаръ на плодове, ето базаръ
за продажба на злато и сребро, ето работилници
за еждове, служещи за филтриране на нилска вода,
ето джамията Абулъ-Абасъ, на името на много почитанъ пророкъ, ето гроба на Абдилъ-Дарда —
пакъ пророкъ.
Една просторна, шумна, бихъ казалъ, „парижка"
улица води къмъ известния площадъ „Мохамедъ
Яли".
Ето и паметника на Мохамедъ Али, възродителя
на Египетъ,египетскиятъ Наполеонъ,основателя на се
гашната династия, умр-влъ презъ 1849 година. Всичко
нему се дължи. Когато се възкачилъ на престола^
Александрия представяла село съ петь хиляди
жители.
Водачътъ ми не млъква. Той сочи, обяснява,
мждрува. Записвамъ всичко. Нали пиша пжтни
впечатления ? . . . И всичко чуто взимамъ за чиста
монета — та да видимъ кжде ще му излЪзе края !

•

*

— Въ 68 година сл. Хр. св. Марко е убитъ въ
Александрия. Когато венецианците превзели града
презъ море, взели мощите му и презъ 929 година
ги отнесли въ Венеция тамъ, кждето се издига ка
тедралата ,св. Марко". Следъ бомбардировката на
Александрия презъ 1882 година отъ англичаните и
следъ окупацията на Египетъ отъ СЖЩИТБ, местото
на гроба е използувано за постройка на протестант
ската църква, която виждате.
— Н-БЩО по-ново, нещо по-съвременно да ми разкажешъ1
— И до него ще дойдемъ. Да не пропустна:
това е голъмата търговска улица „Шерифъ-паша"
— съ банки, големи магазини. Ето българската па
рахода агенция!
И азъ отправямъ погледъ къмъ развеващия се
български флагъ, който тукъ така величествено се
вее, както и по бойните полета, напоени отъ кръвьта
и покрити съ славата на нашето родно войнство ...
(Следва)

П Л А В А Н Е НА И Т А Л И А Н С К И П О Д В О Д Н И Ц И
в ъ с е в е р н а т а ч а с т ь на А т л а н т и ч е с к и я о к е а н ъ
Презъ м. февруарий 1933 г. въ Специя (Италия),
билъ формиранъ специаленъ отредъ въ съставъ:
подводницата „ВаННа" и „МШеНге"*) и стражнитв ко
раби „В1дНеп" и „МайеиссГ, който е тръбвало да
обезпечи грандиозното прелитане на италианската
въздушна ескадра надъ Атлантическия океанъ, чрезъ
носенето на съответна метерологична служба. Осо
бено внимание било обърнато да се подготви отре
дътъ къмъ продължително пребиваване въ суровъ
климатъ. За изпълнение на тази задача взгли голЪмъ
запасъ хранителни продукти съ огледъ да се уве
личи нормалната дажба въ време на плаването въ
малките географски северни широчини, предви
дели особено топло облекло за предпазване на обслугитъ отъ студа, вжтрешнитъ- помещения били
снабдени съ отлично отопление, като на подводни
ците били поставени специални отоплители за наф
тата и маслото въ случай, че при низка температура
би се затруднило пущането въ ходъ на двигате
лите. Всеки корабъ билъ снабденъ съ радиостан
ции за дълги и кжеи вълни и съ радиозасЪчници.
На 1. маргь отредътъ билъ окончателно готовъ
и започналъ да се тренира, което продължило до
23. мартъ. На 23. мартъ той напустналъ Италия и се
насочилъ по следния маршрутъ: Специя—Гибралтаръ
— Мадейра—Бермутскитв острови—Бостонъ—Халифаксъ—С. Джонъ (Нюфаундлендъ).
Пжтуаане отъ Специя до С. Джонъ. По пжтя
отъ Мадейра за Бермутскитв острови, въ централ
ната часть на Атлантическия океанъ, отредътъ издържалъ голема буря и подводниците се накланели
отъ вълнението по-вече отъ 45°, но, все пакъ, бла
годарение на своите добри морски качества, кора
бите отлично издържали този практически изпитъ
и дали увъреность на обслугитЬ имъ, че ще могатъ
успешно да изпълнятъ предназначението си, въпръки
продължителното плаване и голема и честа възможность за лошо време.
На 26. априлъ, презъ време на стоенето на от*) Подводниците .ВаИПа* и „МШеИге" иматъ надводно
водоизм-Ьстване 1400 тона, а подводно — 1884 тона. ТЪ
еж едни отъ най-новитв подводници.
•>....

реда въ едно отъ пристанищата на Бермутскитв
острови, миналъ извънредно силенъ циклонъ:_ въ те
чение на 20 минути барометрътъ падналъ на 15 м. м.,
а скоростьта на вятъра достигнала до 200 киломе
тра въ часъ. Стражевитъ кораби били навързани на
кея, кждето прикрити отъ високия брътъ, не били
изложени на силния вътъръ; ПОДВОДНИЦИТЕ стоели
на котва въ залива и въпреки това се държали
много добре презъ време на циклона.
При приближаването. къмъ Бостонъ, кждето от
редътъ пристигналъ на 1. май, нощното корабовозене било оежществено чрезъ ехо-дъномЪра и радиозасБчника, използувайки отличната мрежа отъ радиофарове въ този районъ на американското прибр-вжие.
По пжтя отъ Халифаксъ за С. Джонъ, следъ като
корабите почти цъ\по денонощие пжтували при
мъгла и гол-вмо мъртво вълнение, определили ме
стото имъ по височината на слънцето, радиозаевчНИЦИТБ и долбочината на дъното, измерено чрезъ
ехо-дъномъри. Както се указало въ последствие,
определеното мъсто било много точно. Отъ това
извадили заключение, че въ случай на нужда, при
наличието на добри радиозасъчници и звукови дъном-Бри, обикновениятъ начинъ на корабоводенето,
чрезъ определяне на местото по брегови знакове
или чрезъ астрономически наблюдения, може да бжде
замъненъ съ големъ успЪхъ, особено въ време на
мъгла, съ определяне местото посръдствомъ радиозаевчника и звуковия дъномЪръ.
Презъ време на престоя на корабите въ Бостонъ
били събрани всички необходими данни за радиофароветЬ на Северна Америка, Нова Шотландия^и
Нюфаундлендъ и за извънредно полезната служба на
.Ледения патрулъ", чиито кораби еж длъжни да следятъ, предупреждаватъ и съобщаватъ за движение
то на ледоветЬ. Освенъ това, ВСБКИ пжтуващъ ко
рабъ, който забележи плаващи ледове, е длъженъ
веднага да съобщи съответнитв данни на околните
брегови радиостанции, за да могатъ последнитв при
издаваните отъ ТБХЪ въ определени часове бюле
тини или при запитване, да даватъ достатъчно точнИ
данни за положението на ледоветЬ.
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Следвайки по-нататъкъ, отредътъ срещналъ при нитв данни. Освенъ това на подводника „ВаШ1а"
приближаването си къмъ Нюфаундлендъ на 21. май имало още и единъ метерологъ, тъй като този подвечерьта многочислени ледени планини и полета, за водникъ билъ определенъ (за главенъ метерологикоито предварително получилъ сведения отъ радио- ченъ корабъ. Всичките материали още въ Италия
службата на „Ледения патрулъ". Презъ нощьта ко били натоварени на стражевитв кораби, а въ С.
рабите продължили да пжтуватъ нормално, но съ Джонъ т е били разпределени по всичките кораби.
намалена скорость, менявайки много често курса си, На стражевия корабъ вВ1дКеп" били привързани
за да обходятъ плаващите ледове и предавайки въздушни балони, тъй като той е требвало да ржкоединъ другиму съ сигнали необходимите упжтвания. , води метерологичното разузнаване. На подводника
Въ случая помогнали много прожекторите на ПОД „ВаННа" били предадени балоните съ водородъ за
ВОДНИЦИТЕ, които откривали най добре плаващите
определяне посоката и силата на в-втъра въ раз
ледове.
личните височини на атмосферата; освенъ това,
На 23. май отредътъ пристигналъ въ С. Джонъ. между всичките кораби били разпределени разнитЬ
прибори. Въ
Това биЛо първото плаване на отреда между ледо други необходими метерологични
вете. Благодарение на преодолънит-Б трудности и С. Джонъ започнали да се трениратъ аеролозитъ и
добития опитъ, личниятъ съставъ на отреда добилъ кърмчиите като техни помощници, по специалностьта
още по-голЪма увереность въ себе си за действие си, а командниятъ съставъ се обучавалъ въ мете
въ трудни морски условия и се запжтилъ по-смело рологични наблюдения, съставяне и четене на мете
въ следващия етапъ на пжтуването въ пролива на рологичнитв бюлетини. По този начинъ, когато
корабите излезли въ морето, метерологичната
Девиса между Лабрадоръ и Гренландия.
Подготвянето на базата въ Картрайтъ. (Лабра служба бързо била организирана и действувала от
доръ). Спомагателниятъ корабъ ,ДНсе" е билъ длъ- лично. Особено внимание било обърнато за органи
женъ да подготви база за италианската въздушна зирането на широка мрежа отъ връзки.
ескадра въ Картрайтъ. Поради товаренето на мате
Машините и котлите на стражевитъ- кораби ра
риалите и на необходимостьта да се устрои радио ботили напълно изправно. На всъки отъ ТБХЪ билъ
станция на западния брЪгъ на Нюфаундлендъ, за да взетъ допълнителенъ запасъ отъ вжглища, за да
обслужва съ метерологични данни прелитането на увеличатъ района на действието имъ отъ 3200 на
участъка Картрайтъ—Шедикъ, спомагателниятъ ко 4000 мили. При излизането отъ пристанището всич
рабъ „ЛНсе" не можалъ да напустне С. Джонъ по- ките кораби имали запасъ отъ провизии за 30 дена
рано отъ 1. юний. Въ това време, обаче, започнали и освенъ това специаленъ запасъ отъ провизии за
да духатъ източни ветрове, които натрупали ледо полярните пжтувания — за 20 дена.
вете къмъ бр^га на Лабрадоръ. Метерологичнитъ
и хидрографските условия на дадения районъ
Походътъ въ пролива на Девиса. При излизането
наложили временно да се откажатъ отъ мисъльта си отъ пристанището С. Джонъ отредътъ се разда бждатъ изпратени въ Картрайтъ подводниците Д-БЛИЛЪ на две групи: едната заминала на 2. юлий,
и стражевигв кораби, докато морето не бжде осво а другата на следния день. Движейки се,на северъ
бодено отъ просторните ледени, полета. По този корабите срещнали много плаващи ледове. Пжту
начинъ отредътъ се задържалъ въ С. Джонъ съ на ването било изпълнено при лошо време и заема
деждата, че по-лесно ще пристигне въ Картрайтъ, нето на определените имъ мъхта въ пролива на
следъ като брега се очисти отъ плаващите ле Девиса за осигуряване на въздушното прелитане се
дове, пжтувайки покрай бръта, отколкото презъ от затруднявало много отъ състоянието на морето. Ра
крито море.
диотелеграфната и матерологичната служба били
Къмъ 5. юний източните ветрове все още про организирани веднага и действували съвсемъ нор
дължавали да духатъ, но тъй Като било получено мално.
съобщение, че италианската въздушна ескадра е
Въ пролива на Девиса времето постоянно се
вече готова да излети, командирътъ на Картрайтската мънело. Често налитали надъ корабите бури съ
база решилъ да направи опитъ да пристигне въ циклониченъ характеръ, поради което т е не можели
Катрайтъ на спомагателния корабъ „ЛИсе", придру- да се държатъ на мъхтата си и само въ редки
женъ отъ парахода „5епег", приспособенъ за плава случаи състоянието на морето имъ позволявало да
ния въ ледовете и предназначенъ за пренасянето на се завръщатъ на позициите си. Въ подобни случаи
бензинъ.
се ползвували отъ услугите на стоещия въ Карт
Спомагателниятъ корабъ „ЯНсе" излъзълъ на райтъ спомагателенъ корабъ „ЯНсе", който билъ
5. юний, но на 7. юний билъ принуденъ да се при използуванъ като радиофаръ за определяне на ме
бере въ Крикетъ-Харборъ (въ най-северната часть стото имъ, тъй, като около 6 дни ни единъ отъ
на Нюфаундлендъ), некайки възможность поради корабите не е могьлъ да направи астрономично
ледоветъ- да прес-вче пролива, който го отделялъ наблюдение.
отъ Лабрадоръ. Направените н-Ьколко опита въ сле
Вечерьта на 9. юлий, при лошо море се повре
дващите дни отъ „ЯНсе" да изл-взе отъ Крикетъ—
дило
сериозно кърмилото на подводника „ВаППа".
Харборъ останали безрезултатни. Най-после били
Подводникътъ
продължително време останалъ непринудени да наематъ 1500-тонния параходъ-ледо,
управляемъ
при
наличието на силно вълнение, понеже
секачъ „ипдауа", който, благодарение на изменилия
било
опасно
да
се изпращатъ хора нощно време
се вътъръ, доста лесно, на 22. юний създалъ необ
на
горния
подъ
на подводника, за да се определи
ходимите условия да може спомагателния корабъ
точно
местото
и
повредата на кърмилото. Едвамъ
„ЯНсе" да пристигне въ Картрайтъ. Къмъ 25. юний
рано
на
другата
сутринь
могли да поправятъ повре
въздушната база въ Картрайтъ била устроена.
дата, следъ като наклонили подводника по посока
Подготовката на отреда за
Атлантическия на носа му. Работата при извършването на поправката
походъ. На всеки корабъ отъ отреда билъ назна- била извънредно трудна и опасна, тъй като под
ченъ по единъ радиоаерологъ за извършване на водникътъ билъ непрестанно люшканъ отъ гол-Ьнаблюденията и систематизирането на метерологич МИГБ вълни, при температура на водата -{-3° С.
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На 12. юлий италианската въздушна ескадра
прелетъла отъ Рейкиавикъ въ Картрайтъ, като ВСБКО
едно отъ хвърчилата минало последователно надъ
ВСИЧКИТЕ кораби.
Втори и трети походи. Следъ пристигането на
въздушната ескадра въ Лабрадоръ, корабниятъ отредъ се върналъ въ с. Джонъ, откждето се насочилъ на 15. юлий за Ню-Иоркъ, обаче, поради гжстата мъгла, билъ принуденъ да влъзе въ пристани
щето Халифаксъ. Въпреки много трудния пжть за
влизане въ пристанището и мъгливото време, отредътъ влъзълъ лесно въ пристанището, благодарение
на радиозасъчната станция, поставена на Халифакския плаващъ фаръ. Попълнилъ горивнитв си запаси,
отредъть се върналъ пакъ въ С. Джонъ, откждето
на 23. юлий излезли въ втори походъ въ северната
часть на Атлантическия океанъ по посока на Ирлан
дия. Презъ цълия походъ атмосферните условия би
ли изключително неблагоприятни. Въ продължение
на 12 дена корабите били изложени на тежки из
питания поради силните циклони, минаващи точно
надъ ТБХЪ. Силата на ветъра достигала до 8 — 9
бала и на неколко пжти били скжсани антените,
вследствие на което се прекъсвала и радиовръзката.
На 5. августъ корабите се върнали въ С. Джонъ,
и следъ като възобновили запасите си, излезли
на следния день въ трети походъ по посока на Азорскитъ острови, за да осигурятъ обратното прелитане
на въздушната ескадра. На 11. августъ отредътъ се
завърналъ пакъ въ С. Джонъ.
Презъ време на походите въ северната часть
на Атлантическия океанъ отредътъ прекаралъ 41
день въ морето, отъ които 38 дни били съ лошо

време. Условията за плаването на подводниците
били особено трудни.
Последенъ поеходъ за връщане въ Италия'С. Джонъ—Ню>-Иоркъ—Чивитавекшя.Спепъ нъколкодневна почивка отредътъ отишълъ въ Ню-Иоркъ,
кждето пристигналъ на 19. августъ, пжтувайки първитБ две денонощия въ гжста мъгла. Освенъ зву
ковия дъномеръ и радиозасъчника, презъ време на
плаването допринесло голема полза и обмъняването
чрезъ радиото условията за плаване между кораби
те, намиращи се въ близкитъ райони. Отъ време
на време, съ радиовълна 600 м., отредътъ предавалъ съобщение за своето место, курса и скоростьта
си съ молба къмъ другитъ, намиращи се въ близость кораби да съобщатъ аналогични сведения.
Следъ незначителенъ текущъ ремонтъ на меха
низмите. изпълненъ съ корабни средства, подводникътъ „МДОеПге" и двата стражни кораби тръгнали
на 5. септемврий отъ Ню-Иоркъ направо, безъ спи
ране въ промежутъчни пристанища, за Гибралтаръ
(3,300 мили), а подводникътъ .ВаНПа" — за Чивитавеккия (4,300 мили) при това, презъ време на пжтуването той направилъ въ океана потапяния съ спе
циални задачи. Този продължителенъ походъ билъ
предвиденъ отъ по-рано, за да се провери, до каква
степень може да се разчита на материалната часть
и личния съставъ следъ толкова дълго и уморител
но плаване. Подводникътъ „ВаПНа" блестящо издържалъ 20 дневния походъ и на 28. септемврий 1933
г. пристигналъ заедно съ другитъ кораби отъ отреда
въ Чивитавеккия (Италия).
(Изъ .Морски Сговоръ", № 6, Ленинградъ, 1934 г.; СН.И;)

Г И Г А Н Т С К И ВИСЕЩЪ» М О С Т Ъ П Р Е З Ъ С А Н Ъ - Ф Р А Н Ц И С К И Я З А Л И В Ъ
Въ Съедине^ итъ Щати на Америка се строи новъ
гигантски висещъ мостъ презъ Санъ-Франциския заливъ, който ще свързва градовете Санъ-Франциско
и Окландъ. Тоя мостъ, който представлява най-голъмото съоржжение отъ тоя родъ, има за цель не
само да обслужва транспорта на двата града, но ще
бжде и съединително звено на железопжтнитъ линии,
съединяващи ВСИЧКИТЕ градове на тихоокеанското
крайбрежие отъ Канада до Мексико. Цълата дъл
жина на моста ще бжде 13 клм., отъ които около
45 клм. се падатъ на ПОДХОДИТЕ — низините на
крайбрежието—и около 85 клм. надъ самия заливъ.
Намиращиятъ се почти на средата по широчи
ната на залива скалистъ островъ Иерба-Буено (дъ-

лъгъ около 900 м.), който служи като една отъ опор
ните точки на моста, раздъля последния на две
части (фиг. 1). За втора опорна точка, въ която ще
се закрепятъ укрепяващите кабели, ще служи ма
сивния бетоненъ стълбъ, високъ 91*5 м. надъ сред
ния воденъ хоризонтъ (фиг. 2). За прокарването на

I

Фиг. 2

Фиг. 1

желъзния пжть, споредъ равнището на мостовия
подъ, на острова Иерба-Буено ще се пробие тунелъ
съ около 170 м. дължина, 18 м. височина и 24 м.
широчина.
Оная часть отъ залива, между острова и СанъФранциско, по която плаватъ корабитЬ, е шиоокаг
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около 27ОО м. Въ тая именно часть на моста се
строятъ проходни металически стълбове (върху же
лезобетонни основи), които служатъ за опора на
укрепителните кабели (фиг. 3), Огъ къмъ страната на

Окландъ, гдето заливътъ е значително по-плитъкъ
и гдето вследствие на това еж и много облегчени
работите по направата на подпорнигв стълбове на
моста, последниятъ ще има нЪколко отвора. Найширокиятъ отъ тия отвори ще бжде отъ 420 м. •
Мостътъ ще бжде съ два пода — двуетаженъ.
Горния етажъ се изчислява на широчина за шесть
реда автомобили. (Полезната му широчина ще е
около 17*7 м.) и за два странични тротоара за пе
шаци. Долниятъ етажъ — за авто-товарно движение.
(три реда камиони) и за два реда желъзенъ пжть.
Свободната височина отъ водния хоризонтъ до дол
ния край на пода на моста ще бжде 65 м., което
дава възможность за минаването и на най-гол-БмигЪ
океански кораби подъ моста.
Укрепителнигв кабели ще бждатъ съ 737 см.
диаметъръ и всеки отъ твхъ ще е направенъ (отъ
18,000 стоманени жици съ дебелина отъ по 4 7 мм.
Общата дължина на жиците, отъ които ще еж на
правени кабелигв
ще бжде надъ 124,000 клм., което
е около 22/3 пжти дължината на окржжностьта на
земното кълбо.
Споредъ предварителните изчисления за построй
ката ще еж нуждни кржгло: 180,000 тона стомана,
1,500,000 бъчви циментъ и 1,000,000 куб. м. пЪсъкъ
и трошенъ камъкъ (чакълъ).
Преведе: Ив. В. Стоянчевъ
лейтенантъ о. з.

Фиг. 3
Д-рь Д. В. ГЬОРГИЕВЪ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

ВЪ БРИТАНСКОТО

Споредъ една анкета на Ливерпулския Търгов
ски вестникъ броятъ на британските корабострои
телници е намалелъ, както следва: презъ 1892 г. е
имало 314 корабостроителници, презъ 1900—264,
презъ 1910 — 228, презъ 1920 — 238 и презъ 1930 г.
само 180. Обаче, докато 314 корабостроителници еж
произвели въ 1892 г. 1,100,000 б. р. т., 180 корабо
строителници еж произвели презъ 1930 г. 1,500,000
б. р. т., безъ да достигнатъ съ това своята нормална
производителность, която възлиза на 2 милиона тона,
а още по-малко да достигнатъ своята максимална
производителность отиваща до 3 и даже до 3 и по
ловина милиона тона годишно. Това е една техни
ческа рационализация, подтиквана безспорно отъ
нЪкои временни причини, като общото намаление
на военнигв строежи презъ следвоенните години,
поощрението на корабостроителната индустрия въ
другите страни, германските репарационни доставки
и пр.; но решена безсъмненно отъ една постоянна
стопанска причина: отъ войната насамъ средниятъ
ръстъ и средниятъ тонажъ на корабите расте без
спирно, а това означава, че днесъ еж нуждни помалко хелинги, отколкото преди войната за построй
ката на едно и сжщо количество тонажъ.
Успоредно съ техническата рационализация въ
британското корабостроителство се провежда съ
силно темпо и една финансова рационализация, като
последствие отъ общата стопанска депресия. Отъ
десеть години насамъ тази индустрия работи едвамъ
съ 50% отъ .своята производителна способность:
можейки да строи годишно по 3,500,000 тона ко
раби, само презъ 1921 г. тя е достигнала до 1,500,000
тона и презъ 1929 г. е задминала леко тая цифра.
Въ 1930 г. тази индустрия броеше 200,000 души без
работни т, е. 25% отъ ефективигЪ си. Освенъ това

КОРАБОСТРОИТЕЛСТВО

Великобритания не е вече свътовенъ пазаръ за
морското строителство. Презъ 1892 г. британските
корабостроителници произвеждаха В2% отъ новите
кораби на света, а въ 1930 г. тази цифра спада на
50 %. Всички т^зи обстоятелства подсказваха, колко
наложителна е една коренна и решителна реорга
низация въ британската корабостроителна индустрия,
която да отговори на съвършенно променените
нужди и условия за работа. Така се роди идеята
за концентрацията на британскигв корабостроителни
предприятия.
Презъ месецъ мартъ 1930 г. най-големите кора
бостроителни фирми въ Великобритания образуваха
едно сдружение наречено „Нейшънълъ Шипбилдерсъ
Секюрити Лимитедъ" съ задача: да отстрани излиш
ните корабостроителници и посрЪдствомъ съсредо
точаването на производството да понижи костуемата
цена на корабните строежи. Капиталътъ на друже
ството възлиза на 10,000 лири само, но неговата
възможность да издава облигации за 3,000,000 лири
му позволява да реализира безъ егвенение СВОИГБ
цели, поне презъ първите Н-БКОЛКО ГОДИНИ.
Конкретно самитъ цели на дружеството еж опре
делени въ устава, както следва: 1. Да помага на
корабостроителната индустрия, като откупва излишнит-Ь и непригодени за сегашните условия корабо
строителници, за да ги развали и препродаде тере
ните имъ съ уговорка, че нъма да се строятъ нови
корабостроителници върху ГБХЪ. 2. Да сключва до
говори съ строителите на кораби и други инду
стриалци за събиране на средствата, нуждни за
провеждането на дружественитв цели. 3. Да купува
или наема корабостроителници, ателиета за по
стройка на машини, сухи докове или всекакви други
инсталации за строежъ, поправки или каренажъ на
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всички видове кораби, като си запазва правото да ги
продава и да разполага съ тъхъ,както намери за добре.
Ето нъкои по-важни моменти отъ дейностьта на
тази организация. Презъ януарий и февруарий 1931 г.
тя издаде единъ траншъ облигации съ първа ипо
тека на сума 1,000,000 лири. Къмъ ТЕЗИ средства
се прибавя и произведението отъ една такса, която
сдруженигв строители събиратъ за смътка на дру
жеството върху постройката на известенъ видъ
кораби. До 5 августь 1931 г. дружеството беше
вече откупило 71 хелинга съ производствена мощь
500,000 тона годишно, находящи се въ северна Ан
глия и Шотландия. Презъ априлъ 1932 г. беха от
купени корабостроителниците на Робертъ Томсонъ
и синове въ Саугуикъ, чиято производствена мощь
не се съобщи. Нъколко дни по-късно бидоха купени
две корабостроителници въ Клайдъ и една на се
вероизточния брътъ. Тези три предприятия притежаватъ общо 11 хелинга съ годишно производство
115,000 тона. Къмъ сръдата на 1932 г. минаха въ
притежание на дружеството корабостроителниците

Гонъ Маклакланъ въ Пейслей и Жрлсъ Шипбилдингь ендъ Инджинирингъ Со въ Хжлъ. Производителностьта на тези две фирми не е съобщена, но
може да се отбележи, че само втората фирма имаше,
по времето на своя разцвътъ, около 4,000 души ра
ботници и презъ своето сжществуване тя е по
строила 608 кораба, отъ които 17 военни единици
за британското адмиралтейство.
Споредъ една обща преценка производителностьта на корабостроителниците минали въ владение
на Нейшънълъ Шипбилдингъ Секюрити, възлиза на
700,000 тона годишно. Това представлява една пета
отъ общата производителность на цълата британска
корабостроителна индустрия. Безспорно, такова на
маление е отъ естество да укаже СВОИТЕ благо
творни резултати върху работещите четири пети, но
меродавните ср^ди твърдятъ, че този процесъ на
рационализация тръбва да продължи, за да се стигне
до едно приблизително съответствие между търсе
нето и предлагането на корабенъ строежъ въ Ве
ликобритания.

ЗА ДРАГИТЬ
Драгитв еж плаващи съоржжения, разполагащи
съ мощни механични средства, предназначени за
дълбаене и поддържане на канали или пристанищни
басейни.
Тъ еж апарати отъ пръвостепенно значение,
защото отъ ефикасностьта имъ зависи, въ голема
степень, просперитетътъ на едно пристанище, което
требва да може да приема презъ всеки часъ отъ
деня, въпръки височината на приливитъ и ОТЛИВИТЕ,
кораби отъ различни трафици, независимо отъ водоизмъщението имъ.
Всека драга е винаги специализирана въ зависимость отъ вида на терена, който тръбва да се
драгира. Ето защо, когато става дума за драги, мо
же да се говори за много специални видове. Главно
различаватъ драги за дъно отъ мека тиня, пЪсъкъ
или камъни: смукачки и копачки.
Всички големи страни еж заинтересовани за
строежа на драги и английски, американски, гер
мански, холандски или френски корабостроителници
еж построили забележителни модели. Но требва да
се отбележи, че холандците първи еж изучили ос
новно проблемите, свързани съ драгирането, поне
относно работата съ тинести и песъчни дъна, кол
кото пъкъ за драгиране на твърдъ, каменистъ теренъ, северо-американскитъ Съединени Щати еж
реализирали най-мощнитъ и усъвършенствувани
съоржжения.
Една отъ последнитъ новости въ строежа на
драгитъ е драгата „Па-дьо-Кале № 11*, спусната на
вода на 7. септемврий, 1933 г., въ Дюнкеркъ, (Фран
ция). Построена е отъ ателие ешантие дьо Франсъ
за пристанището Булонъ. Тя е моделъ копачка (драгъ
а „годе") и представлява интересъ, защото е едно
отъ най-мощнитъ съоржжения отъ тоя родъ, не
само по размери (дължина: 72 метра; практически

дебитъ на часъ: 600 куб. метра), но особено съ
дълбочината, на която ще може да работи: 23'50
метра, което отъ себе си представлява рекордъ.
Драгитъ-копачки се състоятъ отъ реципиенти
(досюй), подобни на лопати главно отъ лъга сто
мана, монтирани на една скачена безкрайна верига,
която съ движението си внася и изнася реципиентиТЕ отъ и до драгирания теренъ.
Драгата ,Па-дьо-Кале № 11" има включени въ ве
ригата си 49 излъни отъ единъ кжсъ стомана реци
пиенти. Вс%ки отъ тъхъ е съ капацитетъ 850 литра.
Скоростьта на движението: 15 реципиенти на минута.
Друга забележителна особеность за драгата .Падьо-Кале №11" е въ нейното гориво: пулверизирани
вжглища, което за пръвъ пжть се прилага въ тър
говското мореплаване на Франция. Преимущества:
увеличение на коефициента; намаление на огнярския
персоналъ; възможность за употребяване на пос
редствени горива.
Това ново гориво е привличало вниманието на
морскитв инженери отъ много години. Първитъ
опити датиратъ отъ 1915 г., но чакъ презъ декемврий
1927 п, следъ дълги проучвания и изпитания спе
циалистите получиха горенето въ корабнитв котли
на „облакъ" пулверизирани вжглища.
Драгата е снабдена съ два котли типъ "РгоиаЪоп
Сариз"; всеки отъ тъхъ представлява пулверизаторъ
моделъ „Згет", привежданъ въ действие съ елек
тричество. Къмъ тая нова система еж прибавени и
два ветрогони; първиять — за да поглъща пръсенъ
въздухъ и да го отвежда въ единъ въздушенъ
отоплитель; вториятъ — за да изпраща на подпал
вачите смъсь отъ въздухъ и вжглищенъ прахъ.

,^^г^
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Месецъ февруарий донесе пълна съ тревоги и
безпокойства дни за европейската дипломация. Уреж
дането на Саарския въпросъ въ първо време като
че ли внесе известно успокоение и закрепи надеж
дите за стабилизиране на мира въ централна Евро
па. Франция леко се помири съ загубата. Италиан
ското предприятие въ Лбесиния не предизвика ни
какви по-големи усложнения. Въпросътъ се локали
зира и предостави напълно на Италия да се справи
съ положението. Може да се смета, че дълго тър
сената линия на .споразумение и съгласуване на ин
тересите на великите сили беше намерена. Лордъ
Саймонъ и лордъ Идънъ щЪха да трасиратъ пжтя на
едно временно успокоение въ отношенията на Лнглия
съ Германия и Русия.
Въпреки приготовленията за сериозните срещи
при едно пълно благоразположение въ сърдеченъ
духъ, както се говори на дипломатически езикъ,
между Саймонъ съ Хитлеръ и Идънъ съ Сталинъ, печатътъ ни донесе, че тия срещи се отлагатъ за нео
пределено време. Предполага се отлагането само на
срещата съ Хитлеръ, който моментъ се разболъ
тъкмо преди определеното за срещата време. Отъ
компетентните кржгове се изтъкна, обаче, че за това
еж попречили твърде големитв подозрения, които
Янглия, чрезъ своята Бела книга е изказала за уси
лените въоржжения на Германия. За насъ това треб
ва да е указатель, че още много въпроси между
Германия и Лнглия не еж разрешени или пъкъ ре
шението имъ би предизвикало недоволството на
бившите съюзници отъ съглашението. Русия отъ
своя страна не прояви особенъ интересъ къмъ тия
срещи и не излиза отъ своето очаквателно положе
ние къмъ Европейските групировки, като усилено
се въоржжава и готви къмъ бждещия конфликтъ.
За сега Съветитв искатъ миръ и избътватъ всъкакви усложнения съ когото и да било.
Сондажи за готовностьта и общото състояние на
Европа се вършатъ чрезъ Турция, която проявява
една. твърде експанзивна външна политика, гдето
прозиратъ ясно очертаните силуети на въпросите,
върху базата на които може да се разразятъ кофликТИГБ. Това еж в^чно парливите въпроси за проли
вите. Прехвърлянето на войски въ Европейска Тур-

ция и твърде демонстративното проявление на же
ланието да се обезпечатъ европейските граници,
които отъ никого не се заплашватъ, е единъ пробенъ камъкъ да се види, доколко може да се раз
чита на европейската солидарность въ момента.
Разбира се, че въ този случай оправдателниятъ
мотивь служи опасностьта, която застрашава Тур
ция отъ нейната неспокойна северна съседка — Бъл
гария, при отличното схващане, че не сме ние, които
заплашваме цълостьта на турската територия.
Доколко проявите на турците еж добре обмисленъ планъ, се вижда отъ държанието на нейната
преса. Преди месецъ турскиятъ печатъ държеше
много предизвикателенъ езикъ срешу насъ, когато
днесъ ние вече сме приятели и добри съседи, къмъ
които както правителството, така и турския народъ
еж твърде благосклонни. Това показва, че турцитв
еж разбрали, че не е дошло време за ТБХНИТБ агреси
вни намерения.
Гръцките кървави междуособици, които говорятъ
за голямата вжтрешна политическа криза и пълно
разложение на армията отъ участието й въ поли
тически борби, идатъ да потвърдятъ факта, че на
соката на външната гръцка политика сжщо така
търпи криза. Стариятъ гръцки държавникъ Венизелосъ съ тая акция е искалъ да подчертае грешките
на гръцкото увлъчение въ даването на твърде го
лямо значение на приятелството съ Турция, което
не може да бжде въ съгласие с ъ интересите на
страната и което е въ пълна противоположность на
тежненията на нейната естествена покровителка Ан
глия. Съ успехъ и безъ успъхъ акцията на Венизелосъ е достигнала цельта се. На всички и на пра
вителството, и на народа става ясно раздвоението,
което би настжпило, ако правителството не промени
курса на своята политика.
Скорото потушване на гръцкото военно възстание тр4бва да ни радва. За насъ спокойствието на
Балканитъ- е първо условие за по-скорошното за
здравяване на тежките ни рани, получени отъ Па
рижките договори. Но ние още единъ пжть имахме
случай да се убедимъ въ нашата пълна безпомощность при тия условия, които ни е наложилъ
Ньойи.

НОВИНИ ОТЪ БЪЛГАРИЯ
Затова деньтъ, в ъ който се спущатъ въ водата
малките кораби „Витъ" и „Искъръ" е единъ националенъ празникъ, интересътъ къмъ когото се изрази
На 17. мартъ се сложи началото на българското най- ентусиазирано отъ всички жители на крайбре
дунавско държавно корабоплаване — единъ фактъ жните градове.
отъ грамадно национално значение за насъ. Той тури
Корабите се спуснаха едновременно при Русе и
край на равнодушието, с ъ което българина отъ Видинъ. За цельта въ Русе пристигнаха министрътъ
освобождението насамъ, ц^вли 56 години, се отна на съобщенията г. Захариевъ, началникътъ на ко
сяше къмъ това дело. Най-сетне наредъсъ другитъ- рабоплаването г. Скутуновъ, капитанъ I рангъ Слаи българскиять трицвътъ ще се развява по Дунава. вяновъ и мнозина инженери при м-вото на желез
Най-сетне българското крайбрежие ще се обслужва ниците и пристанищата. ГОСТИТЕ бъха посрещнати
отъ български кораби. Началото е скромно, но като отъ гражданството на Русе и поздравени отъ кмета
оежществяване на една гол-вма идея, то е велико. на града. Русенскиятъ митрополити Михаилъ отслу
То е доказателство за новото съзнание у насъ, че жи молебенъ и водосветъ на пристанището и по
требва най-после да стжпимъ здраво на своите ръси кораба, следъ което г. г. министръ Захариевъ
брътове, да завладъемъ собственитв си води, то ни и Скутуновъ произнесоха речи за значението на
дава и надеждата, че за в ъ бждеще българскитв праздненството. Официалните лица и други пока
кораби ще проникнатъ и по-нагоре, за да разнасятъ нени граждани потеглиха следъ това съ новоосветесами нашитЬ културни и морални блага.
ния корабъ за Свищовъ. Отъ страна на главната
Откриване на родното корабоплаване
по Дунава

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр.бО
дирекция на железниците и пристанищата 6Ъ даденъ объдъ на присжтствуващитЬ.
Въ гр. Свищовъ корабътъ „Витъ" бе посрещнатъ
тържествено отъ целия градъ, който бе окиченъ
съ знамена. И тукъ министъръ Захариевъ произнесе
патриотично слово. Следъ една разходка изъ свиЩОВСКИГБ води Витъ се отправи обратно за Русе
съ русенските гости, а г. министъръ Захариевъ и
софийските гости, следъ банкета, който имъ бе даденъ отъ кмета на града, заминаха за София.
• Съ подобна тържественбсть бе отпразнувано
спущането и на другия корабъ „Исъръ" въ Видинъ.
Тукъ гости беха министъръ Диковъ, директорътъ
на желъзницигв г. Колчевъ, директорътъ на обще
ствената обнова г. Попзлатевъ и висши чиновници отъ
министерството на железниците.
Гражданството се бъше масово стекло на при
станището, гдето въ 101/, ч. 64- отслуженъ молебенъ.
Министъръ Диковъ и директорътъ на обновата
произнесоха вдъхновени слова, въ които подчертаха
значението на извършеното дело, следъ освеща
ването на кораба, софийските гости и много видинци направиха излетъ до Калафатъ. Въ 1 ч. „Искъръ"
отведе само поканените, на които бе сервиранъ и
обедъ къмъ с. Якчаръ. Тукъ гостите беха приветствувани отъ кмета на селото; отговори му г. Кол
чевъ. Въ 5 ч. сл. обедъ „Искъръ" бе въ Лсмъ, причаканъ отъ цътюто гражданство, излезло да по
срещне първия български корабъ и гоститъ дошли
съ него. Следъ разменените поздрави гоститъ се
отправиха въ града и тукъ отъ страна на началника
на ломския гарнизонъ имъ бе дадена вечеря. Следъ
нея г. Министрътъ и придружаващите го лица
отпжтуваха за София.
Корабите „Витъ" и .Искъръ" еж строени въ
Италия, 1925 г. и преустроени въ русенската прис
танищна работилница съ цель да обслужватъ край
брежния пжтнически и сточенъ трафикъ. Иматъ
следните размери: дълги — 35 м., широки — 7 м..
Брутниятъ имъ тонажъ възлиза по на 214 тона, а
нетниятъ — 77 тона. Те ще пренасятъ по около
100 пжтници 1-а и Н-а класи. Иматъ добре уредени
бюфетъ и кухня.

Изъ

ж и в о т а на к л о н о в е т е
Новоизбрани настоятелства

София — На 25. януарий новоизбраното упра
вително. тЬло на клона се е конституирало, както
следва: Почетенъ председатель: Д-ръ Ст. Консуловъ,
професоръ въ дър. университетъ; председатель: Д-ръ
Ст. Бончевъ, професоръ; подпредседатели: Капитанъ
Кършиковъ Борисъ и Кирилъ Друмевъ, адвокатъ;
врем. подпредседатель, зам. на Кап. Кършиковъ—Ко
ста Скутуновъ; секретарь: Д-ръ Димитъръ Георгиевъ;
административенъ секретарь: Стефанъ Пандурски,
протоколисти: Дора Конова и Цветанка Йончева; касиеръ: Владимиръ Мицевъ, адвокатъ; заведващъ про
пагандата: Йорданъ Гандевъ; заведващъ печата:
Младенъ Винаровъ; зав. радиопропагандата: Иванъ
Тамамджиевъ; зав. култ.—социалната дейность: Ма
рия Паскалева; библиотекари Дора Конова; домакинъ: Евгения Илкова; зав. МЖЖКИТБ плувни легиони:
Цвътанъ Стойчевъ; зав. гребнитв легиони: Боянъ
Белберовъ; медиц. съветникъ: Д-ръ Василъ Ценовъ;
съветници: Епископъ Борисъ Стобийски, Димитъръ
Тодоровъ, Иванъ Николаевъ, Манчо Димитровъ,
Цончо Цончевъ, Димитъръ Фичевъ и Д-ръ Тодоръ
Калиновъ,

с. Б-Ьла-Варненско — На 27. януарий се е кон
ституирало новото управително тъпо въ следния
съставъ: Председатель: Япександъръ Топузовъ; под
председатель: Коста Коцакевъ; • секретарь-касиеръ:
Петко Владовъ и членове: Стоянъ Недевъ, Тодоръ
Делимановъ, Йорданъ Йосифовъ и Григоръ Стоевъ.
Контролна комисия: Георги Георгиевъ, Кочо Минчевъ, Ефтимия Черковска и Трандафилъ Димовъ
(зап. чл.).
Павликени — На 27. февруарий се е избрало
ново управително тъло ВЪ следния съставъ: Пред
седатель: Франсоа Ллексиевъ, началникъ на гарата;
подпредседатель: Григоръ Черкезовъ, търговецъ; се
кретарь-касиеръ: Йорданъ Чоревъ, учитель; членове:
Стефанъ Колчевъ и Стефанъ х. Славчевъ. Контроленъ съветъ: Маринъ Русановъ, Иванъ Сяровъ и
Иванъ Личевъ.
Условия за излагане въ първата обща фотоизложба на Яхтъ-Клуба въ Бургасъ
1. Цельта на изложбата е да покаже чрезъ художе
ствената фотография красивитъ ни черноморски и дунав
ски брегове, ТЕХНИТЕ особености, българската природа и.
народния битъ.
2. Всъки изложителъ може да изложи само 6 снимки..
Допускатъ се само безупр-вчни фото произведения въ
всички фотографии процеси (безъ репродукции и колорирани), имащи художествена стойность и отговарящи на
цельта иа изложбата.
3. На гърба на вс-вка снимка трЪбва да се отбележи
четливо: името и адреса на изложителя, названието на
снимката, текущъ номеръ по заявлението и позитивния
пронесъ на изработката. ТЕЗИ данни трЪбва да се схождатъ напълно съ тия въ заявлението, кждето се означава
и цената на снимката, ако се продава. Отъ продаденитв,
снимки се одържа 30% за въ полза на Яхтъ-клуба, а
остатъка се предава на изложителя.
4. РазмЕра на снимкатачда не бжде по-малъкъ отъ
18—24. СЖЩИТБ могатъ да бждатъ рамкирани или поста
вени на картонъ, който тр-вбва да бжде по цвътъ въ хар
мония съ общия тонъ на снимката. Нерамкиранит-Ь снимки
се рамкиратъ отъ комитета безплатно, а който изпрати
рамкирани . снимки се освобождава отъ таксата 100
лева. Всвка снимка трвбва да бжде придружена отъ две
копия въ оригиналния размъръ, отъ който е станало уве
личаването на излаганата снимка.
5. СНИМКИТЕ, както и по 100 лева разноски за уреж
дането на изложбата, всъки изложитель тр-вбва да внесе
най-късно до 5. априлъ 1935 год. на адресъ: Иванъ Рай-новъ — Бълг. Зем. и Кооп. Банка—Бургасъ.
6. Последенъ срокъ за приемане на снимкитъ е 5.
априлъ 1935 г., следъ която дата изпратените снимки не .
участвуватъ въ изложбата.
7. Комитетътъ по уредбата на изложбата не поема ни
каква отговорность за евентуалното повреждане на СНИМ
КИТЕ при транспорта имъ, ще положи, обаче, най-голъми
грижи за съхраняването и връщането имъ, следъ закри
ване на изложбата.
8. ВСЕКИ изложитель получава безплатно каталога на
изложбата.
9. Комитетътъ има право да направи репродукции отъ
изложените снимки, съ задължение при публикуването
имъ да указва автора на снимката и факта, че е взела
участие въ изложбата.
10. Допускането на СНИМКИТЕ ВЪ изложбата се решава
безапелационно отъ журито.
11. Съ изпращането на СНИМКИТЕ и заявлението, из
ложителите автоматически се подчинявигь на настоящитЬ
условия.

ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
Ш-КРАСИВИЯТЪ НУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ. ЕВРОПА

ВАРНА

Най-модерни бански съоръжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската фадина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
а м ^ ^ ^ ^ т г * " . - \,;,-!'
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КРЯСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри,
кинематографи, .тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛ-БМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-виднитъ български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драматиченъ театръ и народната опера.

Условия на живота наи-изкосни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца.
Об"Бдъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
. 40—60 лева.

I

Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д ' о т ъ отъ 100—120 лева.
~'<^^^Щ&*
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Лътовна такса и карта за цъ\пия сезонъ 20 лева.
ТАКСА ЗА БАНИТЪ
1 класа кабина 10 лв,
Н »
п
5 лв.

1. Студени бани
2. Топли бани

Шч^&шШ

Басеинъ

|

I класа кабина 30 лв.
II
20 лв.
. . . 15 лв.

' • ' ^ ' Л -1-*-Л7"»? V- - ^ Г Т 1 ^ Отъ 15. юний до 15. септем- г »^»- ! ^-т- т ^^ = ^,_^ я ^ г .^ ?г , г
врии лътовницитъ се лол-3
зуватъ съ 25^" намаление
по българските държавни
•ь^^йяйИИ^ЧЗЬ^Л. 1 ; .-У*-**.«'*»№»»1
железници.

|
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Бюрото за летовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъI"1Й——1
ленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява лътовницитъ на
квартири безъ възнаграж
дение.
^ ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
!-^;-И*г-}Щ ВСИЧКО ДО БЮРОТО

;ет1

ЗА лътовници.
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БЪЛГАРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Използувайте дружествените параходи, за да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходигЪ на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставять мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на който привличать 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.
Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти въ месеца.
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
отъ 30 до 50% (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързохсдни параходи .Бургасъ* и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
За Пирейския реисъ:
I класа . . лв. 5000
I класа . . лв. 8000
Отиване и
Отиване и
II класа . . лв. 4600
II класа . . лв. 6000
III класа . . лв. 20ОО
III класа . . лв.4000
връщане
връщане
За крайбрежния рейсъ:
I класа . . лв. 400
I класа . . лв. 680
Варна—Бургасъ
Варна—Синьомо II класа . . лв. 540
II класа . . лв. ЗОО
Ш класа . . л в . 200
рецъ и обратно Ш класа . . лв 360
и [обратно
Храна по лв. 150 на лень за I и II класа, за българското крайбрежие.
' Забележка:Свърхъ горнигЬ такси за пж.тнишкит"Б билети се сьбиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкитъ крайбръжни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващит*, се получаватъ отъ
агенциигЬ въ Варна и Бургасъ и крайбрЪжнигв, а еж що и отъ Дирекцията.
* 10—10
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