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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
ЯДН-КРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГ0-ИЗТ.ЕВР0ПД

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ околности, както и д о Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-видните български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния драмати
чен ь театръ и народната опера.

Условия на живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири о т ъ 1СС0—40С0 лева за стая с ъ две
легла на месеца.
О б Ъ д ъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д ' о т ъ отъ 100—120 лева.
Лътовна такса и карта за Ц-БЛИЯ с е з о н ъ 20 лева.
ТАКСА З А БАНИГВ
1. Студени бани
2. Топли бани
Басеинъ . . .

I класа кабина 10 лв,
II »
,
5 лв.
I класа кабина 30 лв.
II . 2 0 лв.
15 лв.
Отъ 15. юний д о 15. септем
се пол» намаление
държавни
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ТЕОДОРЪ ЩОРМЪ (1817—1888)1)

М О Р С К И БР-ЬГЪ.

ГРАДЪТЪ

Хвърчи надъ заливчето чайка
и мрака вечъ пълзи насамъ;
надъ плиткитъ води крайбрежни
трепти привечерниятъ пламъ.

На сивъ бръгъ, край морето сиво,
самотенъ тамъ градътъ лежи;
наоколо море бурливо
шуми безвучно и пънливо;
връзъ стръхигБ мъгли тежи.

И ето прошумяватъ сиви
крила надъ морската вода;
лежатъ — съновиден'я сжщи —
тамъ островитъ сръдъ мъгла.
На къкрещата тиня чувамъ
тайнствения, мраченъ звукъ,
подвиква птицата самотна —
тъй винаги било е тукъ.
Единъ пжть салъ потръпва още
и млъква вътърътъ тогазъ;
и счуватъ се надъ дълбинитъ
въззетитъ гласъ подиръ гласъ.

Гора тамъ не шуми, ни пъсень
на птицитЪ презъ май се пъй;
на патици викъ само въ есень
въ нощьта се тъжно счуй разнесенъ,
а въ тръстиката вътъръ въй.
Но съ цълото сърдце къмъ тебе
стремя се азъ, сивъ, морски градъ;
чаровностьта на младинитъ
съ усмивка сочатъ ми водитъ,
и ти, и ти, сивъ морски градъ.
Превелъ Ст. Ив. Стояновъ

') Теодоръ Щормъ е авторъ на прекрасни новели и
лирични пъсни. Новелите на Щормъ, като „Пиянското езе
ро", „Уш1а Тпсоюг", „Единъ тихъ музикантъ", „А§п!з
ВиЬтегзиз", „Имаше две царски деца" и пр. увличатъ и
затрогватъ съ кристалния> си езикъ и богатство на съ
държание.
Въ ПЪСНИГБ му, които отбелязаха важенъ станъ въ
развитието на нвмската лирика следъ Гьоте, е постигната
чудна хармония между форма и съдържание, между изразъ и настроение. Въ тъхъ трепти леко прибулена
тиха тжга — тжга негли по неизжив-вни блвнове за любовь и щастие. Защото любовьта е първиятъ основенъ
тонъ въ пъснитъ на Щормъ, любовьта — смисълъ й слън-

це на живота, оная всепобедна сила, която побеждава дори
преходностьта на всичко човешко — вториять основенъ
тонъ, който долавяме въ ТБХЪ.
Щормъ е роденъ въ Хузумъ, малко градче на бурно
то, нерадостно Северно море. Неговигв морски ПБСНИ оставатъ въ съзнанието на четеца не съ своята численость
— тв еж малко на брой — а съ силата и умението, съ
които творецътъ имъ лови неяснить образи и смътни по
лутонове, тъй характерни за еднобразието на родния му
край и за скритата сжщность на пейзажа.
Буритъ и мъглить идватъ само да засилятъ парливото
чувство за преходность и да изострятъ мжката на самот
ната душа.
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ХР.

РУСЕВЪ

ЖИВОТ-ЬТ"Ь НА Н А Ш И Т Ь П Р И С Т А Н И Щ А П Р Е З Ъ 1934 ГОД.
Въпръки труднитъ економически условия, при кои
то бвха поставени да работятъ пристанищата презъ
изтеклата 1934 г., не може да се отрече, че животътъ въ тъхъ е билъ интензивенъ, което се вижда
отъ долуизложеното:
1.

Морски пристанища
а) Движение на корабитъ
Презъ 1934 г. морските ни пристанища еж били
посетени отъ 5420 кораба съ 2,057,804 нето р. тона
вмъттимость, отъ които 4360 кораба съ 374,719 н.р.
тона вмъстимость, движещи се само крайбрежно.
По знамена пристигналите отъ чужбина кораби
се разпредълятъ така:
1. Българско 131 броя съ. 184,00411ето р.
2. Италианско 440 „ п 901,757 „
3. Лнглийско 107 я ш 175,663 »
4. Германско 100 „ „ 193,413 „
5. Холандско 56 ш п 88,977 я
40 » п 32,916 т
б. Ромънско
28 N т 44,507 *
7. Гръцко
8. Шведско
22 „ п 22,337 п
9. Данско
15 т п 13,857 „
10. Турско
8 п п 11,786 и
11. Норвежко
3 п п
4,343 ,
12. Югославско 2 п м
5,257 »
13. Литвинско
1 п т 2,463 и

Т. 1и

„

„
„
и

„
п
„ •

„
т
п

т
ш

296,617 бр.,р.т.
п
1,569,826 „
308,362 ,
»
320,272 »
«
151,395 „
.
73,832 »
п
72,832 „
п
п
42,615 .
23,086 .,
п
21,517 ,
т
6,810 »
т
п
8,270 „
3,896 .
ш

Всичко: 973кор.съ 1,681,285 н. р., т. и 2,899,024 бр.,р. т.
87платнох. 1,800
2,772
т
м

Всичко пристигнали огь чужбина:

106 К0

° Р- с ъ '- 683 ' 085 "*' -.901,796 бр.р.т.

1,813
Екстракти
1,668
Колонналъ . . . . 1,^91
Кожи
1,482
Бои
807
Масло за ядене . 686
Мишини
559
Каучукъ
412
Разни
841

Дървени вжглища . 7,621
Захарь
4,833
Сливи
2,919
Брашно . . . . . . 1,878
Зеленчуци
1,804
Млъчни продукти . 1,322
Меласа
1,043
Янасонъ
746
Разни
16,129

Всичко: 114,808

Всичко: 205,801

ю. Плодове
П.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Отъ таблицата се вижда, че първо мъсто въ
износа, както всека година, се пада на металнитъ произведения, следъ което следватъ: текстилни
произведения, морска соль, химикали, петроль и
бензинъ и пр. Като изключение презъ 1933 г. и
часть отъ 1934 г. у насъ сме внесли морска соль,
което се дължи на компрометираното презъ тъзи
години солно производство, поради СИЛНИТЕ дъ
ждове. При износа първо мъсто се пада на царевица
та. Въ сравнение съ 1933 г. въ вноса почти нъма
разлика, когато износътъ е въ по-малко . съ около
40,000 тона. Това е резултатъ на забраната презъ
тая година да се изнасятъ зърнени храни и фуражи.
За сметка на намалението на износа на зърнените
храни презъ тая година имаме силно увеличе
ние на износа на добитъка, и понеже този ' износъ
се смъта като единъ отъ най-добрите източници за
чужди девизи, държавата полага всички грижи
да го увеличи, колкото се може повече. За тази
цель, още миналата година се почна направата на
оборъ въ варненското пристанище, за да се даде
възможность на добитъка, до натоварването му на
кораба, спокойно да си отпочива. Пакъ въ свръзка
съ това, установиха се и нормите за товаренето на
добитъка на корабите; въобще, взеха се всички мер
ки, щото презъ време на превоза, добитъкътъ да
бжде запазенъ отъ атмосферните и др. влияния и
да пристигне на пазаря въ добъръ видъ и по този
начинъ да бжде конкурентноспособенъ.

Отъ горната таблица се вижда, че първо мъсто
въ посещенията на морскитъ ни пристанища, отъ
корабитъ идещи отъ странство, се пада, както всъка година, на италианските кораби. Следъ това
За цълата 1934 г., презъ двете ни морски при
следватъ: германските, българските, английските и
т. н. Въ сравнение съ 1933 г. ние имаме сла станища, еж изнесени:
бо намаление, както въ броя, така и въ тонажа на
Едъръ добитъкъ
15,160 глави
корабите, което се дължи на силното намаление на
Дребенъ
14,690
износа, поради това, че Дирекцията на Храноизноса,
презъ тая година, бъ забранила да се изнасятъ жит
Тези цифри, които далечъ не могатъ да се сра- •
ните храни.
вняватъ съ тия отъ миналите години, еж доста ра
достни за народното ни стопанство и напълно оправдаватъ грижитъ полагани отъ държавата. Пласи
б) Международенъ трафикъ
рането на тоя добитъкъ става по доста изгодните
Общиятъ вносъ презъ пристанищата отъ чужби за нашите условия пазари на Египетъ, Палестина,
на за 1934 г. възлиза на 114,808 тона, а износътъ на островъ Малта и Испания.
205,801 тона, които по видове на стоки се разпре
дълятъ така:
в) Крайбръженъ трафикъ
/. ВНОСЪ
//. Износъ
Морското ни крайбрежие представява дебъръ
1. Царевица
37,147 обектъ за развитие на крайбрежното ни корабо
1. Метали . . . . . . 56,139
2. Текстилни . . . . 9,697
2. Кюспе
25,224 плаване, благодарение на въковнитъ гори, съ които
3. Морска соль • • • 8,587
3. Жито
23,246 е надарено и отъ което може да се добие богатъ
4. Химикалии . . . . 7,795
4. Фий
20,598 материалъ за превозъ. Съ разработването на тия го
5. Петролъ и бензинъ 3,844
5. Бобъ .
15,891 ри и съ развиването на морските ни летовища, ще
6. Хартия . . . . . . 3,456
6. Маслени семена . 15,207 се развие и крайбрежното ни корабоплаване. Презъ
7. Тютюнъ
14,107 1934 г. въ всички морски пристанища е внесено
7. Мин. масло . . . . 2,690
8. Яйца
8,088 22,649 тона, а изнесено 25,820 тона т. е. е едно мал
8. Коксъ
2,490
9. Трици
7.998 ко увеличение въ сравнение съ 1933 г.
9. Масло индустриал. 2,351
1
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г) Пжтници
Следствие създадените увеселителни рейси съ
параходите на Б. Т. П. д-во до Цариградъ и обрат
но, броятъ на влезлигЪ и излезлите пжтници презъ
морските ни пристанища, въ сравнение съ миналите
години, е чувствително увеличенъ. Това не може
освенъ да ни радва, защото пжтницитЪ чужденци
еж сжщо така добъръ източникъ на чужди де
визи, отъ които днесъ нашите финансии се така
много нуждаятъ. Държавата трЪбва да направи всич
ко възможно за привличане на още повече чу
жденци, като за цельта имъ направи нужднит-Ъ уле
снения и удобства въ курортните места.
Общо презъ течение на годината въ нашите мор
ски пристанища еж влезли: 21,129и излезли 21,842
пжтника.
д) Пристанищни приходи
Постжпилитъ- презъ годината приходи отъ мор
ските ни пристанища се разпредълятъ така:
1. Отъ товарни такси . . . . . 16,118,752
3.767,130
2. Отъ корабни такси
1,349,546
3. Отъ санитарни „
4,155,950
4. Отъ фарови
„
1,414,564
5. Отъ наеми на места
3,675,069
6. Разни
30,474,011
е) Преносна служба
Презъ изтеклата година въ варненското приста
нище еж работили 510 работника и'140 колари, а
въ. бургаското — 616 работника и 135 колари. Ра
ботниците въ Варна еж получили сръдна надница
по 1624 лв. месечно, а бургаските — по 1785 лв. ме
сечно, което е достатъчно да задоволи нуждите на
едно работническо семейство. Тази служба, предвидъ сериозното си предназначение, ще требва да
се реорганизира така, че да отговаря на нуждите
на днешната вносна и износна търговия на България.
Всички други спомагателни служби, като фаро
вата, пилотната, санитарната, сигналната и водолаз
ната, еж работили доста добре и не е даденъ
поводъ за сериозно оплакване на заинтересованите
съсловия.

Огъ тази таблица се вижда, че първо место въ
посещенията на нашите пристанища, както всека
година, се пада на австрийското знаме. Единъ отраденъ фактъ е, че българското знаме поне по брой
на посещенията взема 3 место.
б) Международенъ трафикъ
Презъ годината презъ дунавските пристанища еж
внесени и изнесени отъ и за странство следните
стоки:
/. Вносъ.
1.Петролъ, бенз. и др. 44,670
2. Соль каменна. . . 27,030
13,476
3. Метали
5,124
4. Хартия
5. Химикалии . . .
4,268
6. Масло минерално 3,673
7. Ясфалтъ . . . .
2,424
8. Текстилни
. . .
1,219
9. Пръстени изд-вляни 592
10. Стъклария . . . . 620
11. Дървенъ материалъ 405
12. Коксъ
385
13. Кожи
358
14. Бои
251
15. Разни
1,487
Всичко: 105,987

//. Износъ.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Царевица .
Жито
Меласа
Разни храни
Трици
Кюспе
Яйца
Тютюнъ
Рапица . . .
Семена . . .
Камъни . . .
Кожи сурови
Сливи
Бобъ'
Разни

. . . 77.113
. 31,924
6,675
. . . 4,683
. 3,303
3,278
2,104
1,767
.
1,511
.
1,405
.
1,196
.
1,189
378

361
6,025

Всичко: 142,912

Отъ тази таблица се вижда, че първо место отъ
вноса по Дунава заематъ петрола и бензина, второ —
металите и т. н. Отъ износа първо место се пада
на царевицата. Интересното е, че въ сравнение съ
миналата 1933 г., имаме увеличение на вноса и на
износа. Обяснява се съ това, че една часть отъ
морския трафикъ, поради по-евтините преносни такси,
се е прехвърлила къмъ Дунава.
в) КрайбрЪженъ трафикъ

Крайбрежниятъ трафикъ по Дунава е доста незначителенъ. До края на тази година, крайбрежната
ни служба се изпълняваше отъ австрийския параходъ „Минерва" и унгарския „Вишеградъ", което
беше големъ минусъ въ нашата корабоплавателна
И.
политика на Дунава. Съ преустройството на приста
Дунавски пристанища
нищните влекачи Вить и Искъръ, тази аномалия се
Презъ изтеклата година Дунавските ни приста премахна и презъ 1935 г. българина ще пжтува по
нища еж били посетени отъ 10,514 кораби съ край своето крайбрежие на български кораби.
2,031.820 нето рег. тона, отъ които 1.414 шлепа и
Презъ 1934 г. презъ ДунавскигЬ пристанища отъ
1.525 платнохода.
крайбрежието еж внесени 15,934 тона, а изнесени
а) По знамена параходите и шлеповете се раз- — 11,753 тона.
пред-влятъ така:
1. Лвстрийско 2554 броя съ 930,044 нето и 1,312,831 бр. р.т.
г) Пжтници

2.
3.
4.
56.
7.
8.
9.
Ю.
И.
12.
13-

195,521 т
п
Ромънско 1559 п
Българско 1496 и П 88,076 и
ш
п 337,124
1320 п
Унгарско
Чехско
494 м п 108,000 и
Германско 347 т м 90,955 •
Голандско 297 „ п 81,192 п
Хръцко
265 » и 50,732 т
35,681 ш
Френско
211 п
п
„ 40,389 „
Югослав.
204 п
Белгийско 166 и ш 38,047 п
Английско
68 «* п 31,129 т
8 ш » 3,869 ш
Италианско
Всичко: 8989 бр. съ 2,031,759 нето

„ 305,970 »

п

127,476 .
п
494,065 .
»
п
п 167.193 „
п
„ 127,212 „,
* 112,910 „
»
п
67,576 „
*
п
„ 45,602 »
п
59,707 „
т
п
» 44,313 „
п
42.124 „
».
3,990 »
п
•
и 2,910,969 бр. р. т.
п

Презъ 1934 г. презъ Дунавските- пристанища еж
слезли 47,712 пжтници, а излезли 40,738 пжтника.
Въ сравнение съ 1933 г. имаме увеличение въ
броя, както на слезлите така и на излезлите пжт
ници, което се дължи на комбинираните рейсове
между Австрийското параходно Д-во и Б. Т. П.Д-во.
Този хубавъ починъ отъ година на година дава
все по-добри резултати и требва да се направи
всичко възможно, за да се разшири тоя пжтнически
трафикъ, колкото се може повече.
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д) Пристанищни приходи
1.
2.
3.
4.

Товарно право . . . . . . . . 6,114,342
Корабно право
1,536,862
Наемъ на мътта
547,285
Разни
. 1,340,032
Всичко: 9,538,521
е) Преносна служба

Преносна служба имаме само въ пристанищата
Русе, Свищовъ, Сомовитъ, Оръхово, Ломъ и Видинъ,
която тепърва се организира и не стои още на оная
висота, както въ Варна и Бургасъ. За въ бъдеще,
обаче, ще се направи всичко възможно, за да се на-
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прави тя гъвкава и да отговаря на нуждитъ на тър
говията.
Отъ всичко гореизложено ясно изпъква нашата
корабоплавателна немощь на морето и Дунава, което
налага повече грижи и усилия отъ страна на дър
жавата, за да привл-Ъчемъ българските капитали въ
корабоплаването. Затова именно се налага по-ско
рошното прокарване на закона за насърдчение на
българското корабоплаване, който отговаря напълно
на нуждите на нашето корабоплаване.
Приходите на пристанищата въ сравнение съ
1933 г. показватъ намаление отъ 2,500,000 лв.,
което се дължи на премахване на товарните такси
на износните стоки, обаче, това не требва да ни
плаши, защото тая загуба се пренася косвено въ
плюсъ на нашето народно стопанство, каквото е
главното предназначение на пристанищата.

м. д-въ •

ПРЕЗЪ ОКЕАНА
Първото пжтуване, това лъто,_ на големия фр.
презокеанецъ „ИотпапсИе" — отъ Хавъръ до НюИоркъ—възбуди св^та и седмици наредъ печата не
престана да се занимава съ „най-големия параходъ
въ света" и „чудото на съвременната строителна
техника, луксъ, удобство и най-всестранна проява
на човешкия гений". Сами французитъ използуваха
добре положението и съ първото историческо пжтуване на „МогтапаЧе" направиха отлична демонстра
ция на това, за което е способна Франция.
Сега, когато шумътъ около „ГЧогтапаЧе" е вече
постихналъ въ очакване на нова морска сензация—до
вършване на британския колосъ „Одлеп Магу",
сериозенъ конкурентъ на „ИотпапоЧе", интере
сно ще е да хвърлимъ погледъ назадъ, за да видимъ пжтя, изминатъ до днесъ въ морския транспортъ презъ океана.
Срещу плаващия градъ, който въ 4 дни пренася
отъ Хавъръ до Ню-Иоркъ едно население въ
условията на нечуванъ луксъ и невъобразимъ комфортъ—пише Р. Шавериа — мжчно можемъ да вяр
ваме, че е било време, когато войниците на Рошамбо
еж употребили 71 дни, за да отидатъ отъ Брестъ
до Нюпортъ, че еж били едва 6,000 и че еж били
необходими 36 кораби, за да ги пренесатъ.
Но това е било презъ ония времена, когато господарь надъ моретата еж били ветрилата.
Никаква редовна служба. Капитанътъ вдигалъ '
котва и корабътъ му—брикъ или макс. 600 тоненъ
тристожеръ — тръгвалъ за пжтуване, неограничено
по траяне. Времето определяло тръгването, сжщо
и пжтя. Спирали отъ пристанище въ пристанище,
търсейки товаръ. Въ всеки портъ, кждето се спи
рали за почивка, вземали пощенските пратки, ако
се случвали такива. Ръдко пасажери се възползу
вали. При тежките условия на пжтуването, прикрити
задъ вжжата и ветрилата, надали н^кой отъ тЪхъ
е помислювалъ, че следъ повече отъ столетие, да
се пжтува презъ океана, ще е ръдко удоволствие.
После допълнили двигателната сила на ветрилата
съ помощна машина. Поставили странични колела и
тъй, като рекордъ, „Сгеаг \А/е51егп" отивалъ до Аме
рика за 15 и половина дни.
Уреждали се вече по-редовни рейси.
Огкрили витлото, което отначало било съ две
перки. При затишие или слаби бризи, то давало /

скорость 4 до 5 вжзли. Но идвалъ благоприятенъ
бризъ, машината бивала спирана, витлото оставяно
отвесно задъ кърмовия упоръ, за да се избегне
всъко безполезно съпротивение.
Праистория ли е това? Не. Всичко туй не е тъй
далечъ отъ наше време. Наистина, отъ 1833 г. се
опитали да създадатъ парна служба презъ север
ната часть на атлантическия океанъ съ канадския
тристожеръ „Коуа! МИНат", който преминавалъ океа
на за 19 дни. Други многобройни опити били на
правени впоследствие отъ английски и американски
кораби, обаче, чакъ презъ 1864 г. редовна месечна
служба свързала Хавъръ съ Ню Йоркъ; а едва презъ
1874 г. контрактътъ за пощенска субвенция предпоставилъ една миним. мощность отъ 8-0 Н. р. и ско
рость 11 вжзли и половина.
Сжщата година, обаче, започнали да се разколебаватъ. Корабигв „!_' Еигоре* и „!_' Агпепяие" пре
търпели крушения и загубата възбудила обществе
ното мнение. Големите параходи, казвали, маневриратъ твърде мжчно и зле издържатъ морето. Други
прибавяли, че корабитъ съ витло еж подложени на
неприятни и вредни люления и че е по-добро дви
жението съ колела. И въ 1878 г. единъ инжинеръ
пишелъ въ „Ревю де дьо-мондъ": „Доказа се, че
дължина отъ 130 метра съ водоизмъчцение 8,500
тона не ще може безнаказано да бжде надмината*
(сравни съ днешните данни!). Все още не вярвали
на машината, давайки предимство на вътрилата.
Така, първата „Иогтапале" на Сотрадше Сепегаю
ТгатаИапНяие въпръки своитъ 5,700 т. и 6,000 Н.Р.
носела значителна вътрилна площъ.
ВътрилнигБ стъкмявания започнали да изчезватъ
съ появяването на първия корабъ съ две витла —
„1-а Тоигаше" (1892 г.). Отъ тогава почнали все поголемите строежи, стигайки до 78,000 т. и 160,000 Н.Р.
—„1Чогтапсл"е"; 73,000 тона и 200,000 Н.Р. — „(Зиеп
Магу " ( 1 9 3 5 г.).
Но докато напредъкътъ убивалъ живописното за
смътка на комфорта, сами вътрилата се подобря
вали. Дървените кораби изчезнали. Замъстили ги
стоманените, съ много по-добре изучени, по-финни
корпуси, съ по-големи тонажи, съ по-устойчиви сто
жери, по-големи скорости.
Колко пжти, по сжщата тая линия на северната
часть на Ятлантика пасажери еж се .възхищавали
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отъ впечатлителната гледка на единъ отъ тия ху
бави четири мачтови кораби, които, покрити съ ве
трила, изглежда еж искали да съперничатъ по скорость съ парахода имъ. Единъ отъ ГБХЪ, „ОиеуШу",
вероятно най хубавиятъ вътроходъ въ света, преминавалъ презъ цъ\пи 20 години океана и удавало
му се почти да надминава линеригв по' времето,
когато не вземали повече отъ 15 вжзли. Презъ силенъ бризъ, той достигалъ тая скорость и случвало
се да стига въ 12 дни отъ Филаделфия до Диепъ.
„СюеуШу" билъ една отъ последните единици на
тая изчезнала сега ветроходна марина.
Наистина, жалко, защото ветрилата били едно
трудно училище. Те били всекидневната среща
между човека и стихиите, срещу които морякътъ
ималъ да се брани само съ способностьта си да ги
обуздава. Ветрилата формирали чудесно хладнокръвието.точностьта на погледа, решителность. ЬГБКОИ
страни еж го раз
брали добре и еж
запазили за мариНИГБ си

истински

ветроходикато кораби-училища. Ве
трилата д а в а т ъ
още несравнимия
шармъ на тояспособъ на морепла
ване, който никой
напредъкъ не ще
съумее н-вкога да
замести. И утеха
е за тия, които
все още обичатъ
ветрилата, да констатиратъ, че, въ
преки всичко, яхтменигв еж все помногобройни.
Безъ съмнение,
днешните моряци
иматъ всички ка
чества на истин
ския морякъ. Ра
ботата имъ е теж плнтноходкя
ка и, вср-вдъ луксозния комфортъ на една „Иогпташ1ея, отговорностите еж големи. Но никога вече
те не ще вкусятъ отъ живота на откритото море
подъ вЪтрилата.
Какво чувство на гордость за младъ капитанъ да напусне пристанището, „самъ на себе
си господарь следъ Бога", за една далечна Нова
Каледония.
„Вдигайте фока, всичко е платено" — казваше ни
кога стариятъ морякъ, показвайки съ това, че заминава
съ леко сърдце, безъ да оставя нещо следъ себе си.
Тогава започва хубавия животъ, голямото учи
лище на ветрилата, кждето ще се заякчаватъ всеки
День качествата, вечно на изпитание: решителность
въ лошо време, търпение въ време на затишие,
смЪлость презъ благоприятните ветрове, умение при
противните, хладнокръвие всеки мигъ. Така се
обикаля света, биейки рекордите на бързина или
бавность, безъ суета, както и безъ обезкуражаване.
Не между моряци се е появила неврастенията.
Морето, наистина, беше нормалниятъ имъ жи
вотъ, сжщо тъй подъ слънцето на Тропиците или
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дъжда на По-т'о—Ноаръ, както и въ ледените ви
хрушки на КапъХорнъ.
Между т-вхъ имаше философи, като моятъ старъ
боцманъ Кентенъ. По време на пжтуването, той не
мърдаше отъ борда, каквито и да б^ха спиранията.
Корабътъ беше негова сжщность и той се чувству
ваше отговоренъ за него. Затова пъкъ, завърне ли
се, започваше живота, и азъ го виждамъ още Ц-БЛЪ
ново обл-вченъ, съ грижливо вчесанъ мустакъ, ци
гара въ уста, преминаващъ презъ улиците на Хавъръ, следванъ отъ момче, на което плащаше, за
да тича следъ него и да му напомня за действителностьта, викайки непрестанно: „Това не ще трае
дълго".
Днекдотъ, сигурно, но който показваше у тия при
ветрилата единъ особенъ манталитетъ и красива
философия.
Дежурството. Денемъ требваше, въ
зависимость
отъ
времето, да се ра
боти по мачтите,
да се оправятъ ве
трилата, да се оси
гурява общото под
държане: 4.000 кв.
м. ветрила, хиляди
метри вжжа за дви
жене, поддържане
въ изправность и
всичко това съ намаленъ екипажъ.
Занаятътъ може
ше да е ; тежъкъ;
никога морякътъ
не се оплакваше
отъ еждбата си,
защото той оби
чаше професията
си. При рефрена
на старите бордо
ви песни, .Моми
четата въ Сенъ-Назеръ...", „Въ Валпарайзо. . .* и тол
кова други, подъ
Рисунка оть Ял. Мутафовъ
независимо кое не
бе, всички си гледаха работата усърдно. И всеки
намираше това добро, ако командването беше
добро.
Отъ малкия юнга до стария „боско" (боцманъ),
всички се групираха около „големия стожеръ" —
тъй наричаха капитана. Всеки се обръщаше къмъ
него, колкото и да беше младъ, и неговъ дългъ
беше да заслужи доверието, което му се засвидетелствуваше.
И каква радость въ всички очи, когато една целикатна маневра, единъ рискованъ болтъ въ рифо
вете, едно трудно спущане на котва даваха случай да
се изпитатъ всичките качества на кораба, капитана
и неговия екипажъ.
Това беше вгликолепенъ животъ и хубаво
училище, отъ което впрочемъ модерната марина се
е формирала. Право ще е да му отдаяемъ почить
въ моментъ когато, поради фантастичниятъ ходъ на
безспирния напредъкъ, то е само споменъ.
Некогашната песень „Кърмчии и моряци, взе
мете си с'богомъ съ земята" нема вече днесъ ре-
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зонъ д'етръ, тъй като всЬко отплуване е само
кжсо „довиждане". Но, въпреки всичко, презъ тая
стара марина човешкиятъ гений е стигналъ до това

чудо, каквотб е невъобразимата реализация на „Нормандия" и несъмнено ще бжде недовършената още
„Кралица Мери".

ПАУЛИНА СТАНЧЕВА

ПРОСТОРЪ
Като стрела сребриста
къмъ изтокъ полетъла
ВЪЛНИТБ пори моя платноходъ.
Надъ него бъла птица
свче сапфира на небето
и чезне, нъкжде далече, катъ перо
отъ вътьра отвято.
— Лети, гони я въ далнината,
ти, мой неустрашимъ и смълъ херой!
Опъвай си платната и лети
да стигнемъ сини нржгозоръ, кждето
въ черта златиста се пресичатъ
водата и небето.
Разбивай въ хиляди искри
пламтещитъ бои на този изумрудъ.
И'..:надъ подводнитъ скали

СГПФАНЪИВ.

лети безшумно,
да не смутимъ съня на бога на морето.
Спедъ себе си оставяй пЪнеста бразда
да лжкатуши като пжть,
за който само въ приказкитъ се говори...
И ме не питай, где ще спремъ
и на какъвъ ли бръгь далеченъ
ще ни изхвърлятъ днесъ ВЪЛНИГБ.
Нека земята се забули въвъ мъгли,
нека задъ насъ останатъ и чужди, и
близки, и любимъ.
Да бждеме сами въ простора синь,
съ морето и небето,
съсъ вътъра попжтенъ и студенъ
и съ линията златна,
хей, тамъ въ далечината 1
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ИГРАТА НА МОРЕТО
Бръгъ. Безбръжни екове.
Разигра се пакъ морето...
Въ тазъ игра презъ въкове
чувамъ на свъта сърдцето.

Свътне. После тъмота
надъ водата се развива;
непонятна самота
бавно залива обвива.

Облаци въвъ вихренъ бъгъ
чезнатъ, чезнатъ въ надпревара.
Страхъ ли отъ невидимъ врагъ
безъ посока ги подкара?

И тревожни гласове
въ смутъ се гонятъ къмъ нобето.
Гледатъ тъмни бръгове,
разигра се пакъ морето.

З А Щ О ПЛАТНОХОДИ СЕ ИЗПОЛЗУВАТЪ
Често пжти при посещението на нъкой чуждестраненъ учебенъ корабъ — платноходъ или когато
стане дума, че и за нашия флотъ е необходимъ
платноходъ, който да се използува за учебни цели,
хората си задаватъ въпроситъ: Защо пъкъ платноходи се употръбяватъ като учебни кораби? Не би
ли требвало днесъ, въ времето на високоразвитата
техника, да се откажемъ отъ „остарълитъ" методи
на обучение? Не! — До когато сжществува корабоплаване, докогато се пжтува по солено море,
дотогава и мореплавательгь ще е зависимъ отъ
в-БТьра и времето, отъ бурята и морето. Запознаването съ основнигЬначала при изучаването на
времето, точното знание на всичкитъ му състояния,
сж и си оставатъ едни отъ първитъ изисквания при
воденето на кораба. Въпръки това, техниката безспирно ще крачи напредъ. Но и една най-висока степень на усъвършенствуване — споредъ нашите
днешни понятия—не ще бжде въ състояние да над
делее първичните сили, отъ които зависи корабо
плаването.
При това, техниката на платноходитЬ е най при
митивна. Но тъкмо това примитивно, азъ бихъ казалъ,
близко до природата, свързаното съ нея, обуславя ТБХНОТО ангажирване на всички телесни и душевни сили. Най-видниятъотънемскигЬ платноходни

К А Т О УЧЕБНИ К О Р А Б И ?

капитани, осемдесетгодишниятъ капитанъ Хилгендорфъ, въ 1888 г. съ своята барка*) „Пиротъ" изгуби въ буря половината отъ вжжетата на кораба.
Вместо да потърси некое пристанище за помощь,
енергичниятъ корабоначалникъ се залови, заедно съ
обслугата си, да отстрани повредите още докато
бЪше на море и, въпреки това, въ необикновено кжсо
време можа да достигне пристанището Хамбургъ, за
което б-Ъше тръгналъ.
Това пълно уповаване само на себе си —• това
е, което придава неоценима стойность на обучението
на нашето подрастваще поколение Вечната близка
борба, постоянната малка война съ вЪтъра и времето, принуждаватъ къмъ самозащита, къмъ постоянна готовность. Духътъ на личностьта решителностьта, — те решаватъ сжществуването 'или несжществуването. Духътъ на личностьта!
Личности, тЪхъ създава платноходътъ. И тъ еж
нуждни при мореплаването, все едно е, доколко ма
шината е въ състояние да замести човека. Какво
ни ползуватъ всички изнамирания, всички тех
нически инсталации, ако не еж водаческигЬ личности съ високо развито чувство на отговорность за
човешкия животъ и за кораба; личности които намиратъ тъкмо тия решения, които моментътъ ди*) Б а р к а . - особенъ видъ платноходъ.

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр.127

ктува? Не никога си. . . нвкакъ си..., но тъкмо въ
момента, когато е необходимо. Както, напр., въ мъгла,
кораби се движатъ единъ срещу другъ, безъ да се
виждатъ. Изведнъжъ се забелязватъ въ сивата мъгла.
Още тогава трЪбва да бжде готово и решението за
действие.^Най-бързо опознаване на положението, найбързо действие. Още се помни трагичниятъ случай
съ „Монте Сервантесъ", който връхлетя на скала
въ Магелановия протокъ. Въпреки развълнува
ното море, много стотици пжтници беха изкарани
най-спокойно на бръта и настанени на сигурно мъсто.
Блескаво моряшко постижение, завършено отъ една
водаческа воля. Когато корабътъ потъна, той завлече
съ себе си въ дълбочините и капитана. ПЖТНИЦИГБ
и обслугата на парахода беха спасени.
Такива значителни решения еж плодъ на грамаденъ сборъ отъ познания и опитность и на големо съзнание за отговорность, кълновете закоитр
еж зародени презъ службата на платнохода и само
на платнохода.
Янглия беше първата отъ големите корабопла
вателни страни, която още преди войната отхвърли

необходимостьта отъ обучението на платноходи, като
се мислеше, че требва да се отговори на изисква
нията на новата епоха. Б-вха нуждни двадесеть
години, за да видятъ ония, които еж оттатъкъ Ламаншъ, че еж станали жертва на еждбоносна за
блуда. Тъкмо най-големите параходни дружества
съ най-усъвършенствувани въ техническо отноше
ние кораби, при избора на своигЬ млади офи
цери, даваха предпочитание на тия, които идваха отъ
платноходи. Защо? Защото опитътъ беше научилъ,
че младите офицери, които беха изкарали учебното
си време само на параходи, просто не задоволяваха
изискванията. Преди известно време Янглия закупи
хамбургския четиримачтовъ корабъ „Пекингъ", за да
го постави въ служба, като учебенъ корабъ, общо
на военния и търговския флотъ.
Значи, това не е нъкакво здраво придържане о
традицията, не е затваряне въ останалото отъ да
лечни времена или пъкъ въ остар-ьлото, но желяз
на необходимость, която ни кара да де^Ч!е~5тказваме
г
отъ обучението съ платноходи. /^'^
"'
Преведе бтт^-яЪмски А.

П. А. ШИШКОВЪ

СПОМЕНИТ1Ь НА С Т А Р И Я
Портретътъ на мичманъ Дризеновата жена
Адмиралътъ оглади съ лЪвата ржка белите си
мустаци, проз-ввна се, усмихна се и започна пакъ:
— Имахме единъ колега — първокласенъ скжперникъ. Мичманъ Карлъ Филиповичъ фонъ Дризенъ. Б-вше къмъ края на мичманството си. Кандидатъ за лейтенантъ. Нъмецъ. Истински нъмецъ, който отъ ВСБКО нъчцо дирйше материална полза. Живееше само за материални ползи. Белочервено, длъгнесто лице, полуруса коса, рижи мустаци и бакембарди. Нось правиленъ и заостренъ. Вежди — тънки
съ перпендикулярна бръчка между техъ. Високъ и
строенъ Точенъ и акуратенъ. Мазенъ къмъ началството и нахаленъ къмъ по-долните. Колкото бе угодливъ къмъ началниците, толкова бе лошъ спрямо
подчиненитъ- си Точенъ и дисциплиниранъ — той
не пропущаше ни точка отъ уставигЬ. Щомънекои
матрозъ се провинъше, той използуваше веднага наказателнитъ си права. Биеше въ мордата и кРещеше съ своя нъмеки акцентъ:
— Ту-ракъ! Ти ту-ракъ и сфолотшъ!
И, колкото време престоя около насъ - н е мо
жахме да го свикнемъ на правилна руска речь . . •
Честенъ въ сметките си, той на никои другарь да
копей
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едро. ,УеЬе Етта", подъ което
'^ачщщьуалшнията къмъ жена си; последната беше^зв^Йего таКОва божество, каквото' бе и частната собственость...
Съ зжби, съ нокти и съ философски слова, тойпазеше своята собственость и жена си. Събрали се
двамата, той и тя, мжжъ и жена — те старателно
трупаха капитали. Месецъ следъ месецъ отъ ВСБКО
пристанище фонъ Дризенъ изц-Ъло превеждаше заплатата и добавъчните си пари на името на Емма,
която — точна като мжжа си — не закженяваше
да му дава отчетъ до копейка. Точка по точка тя
м у изброяваше, какво е купила, какво е ошила, закърпила, преправила, какво е изяла . . . Пунктуални
хора. Тя — съ километрични писма до него и той
С ъ километрични писма до нея. Той боготворЪш е Еммичка. Като кажеше .Емма" — устата му лепн еха отъ удоволствие. Той я боготвор-Ьше, и затова
нейниятъ потретъ въ бюстъ, въ красива, червена
рамка, непрекженато стоеше въ кабинета му надъ
писалищната му масичка. Емма засмъна, съ полуотворени устица за целувка бе единственото укра
шение въ кабинета му. . . Та . . . . по този Емминъ
потретъ, по който имахме интересна комедия въ
кораба — искамъ да ти поприкажа . . .
Хвърлихме котва въ Хонгь-Конгъ. Не помня, коя
година беше. Не е важно. Хвърлихме котва. Следъ
малко корабътъ ни се изпълни съ продавачи и продавачки, както въ всеко по гол-Ъмо пристанище. Измежду многото хора, които надойдоха —се оказаха
и двама китайски рисувачи-портретисти, които ни
предложиха по за петь долари да ни нарисуватъ
увеличени портрети върху копринено платно. Мноч и н а о т ^ на шигБ осЬинеои оазгънаха поптАейлитЬ

баща ги, на годеницата си, на жена си, на дедо си,
на баба си . . . И, понеже двамата рисува чи се ока
заха малко за тази работа, която имъ се бе
представила — тЬ доведоха още двама помагачи...
И, подъ отвореното небе на кораба стана истин-
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ско художествено ателие, въ което редъ по редъ
едни портрети се снемаха отъ станоцитъ и се заме
няваха съ портрети отъ нови поръчки... ПортретигЬ се рисуваха съ удивителна вещина, прилика и
точность, затова рисувачигв увеличиха поръчкигв
си. Всеки бързаше следъ първия портретъ да даде
вторъ, даже и третъ . . - Всвки съ задоволство за
плащаше петтъ- си долари и благодареше за хуба
вия споменъ, вещо изработенъ на фино, коприне
но платно . . . Заразенъ отъ общата треска и
нашиятъ скъперникъ, фонъ Дризенъ, даде пор
трета на жена си за изработване. . . И на единъ
отъ станоцитЬ започноха да се явяватъ контурите
на Емма фонъ Дризенъ. Мъжътъ й — Карлъ фонъ
Дризенъ — застаналъ задъ гърба на рисувача, съ
истинско задоволство заследи четката, изподъкоято
се нахвърляха чертитъ на Еммичка . . .
На другия день портретътъ на Емма — великолепенъ, увеличенъ въ естествена величина, сияещъ,
точно копие отъ оригинала, бе готовъ и рисувачътъ
—китаецъ, го подаде на Дризена.
Фонъ Дризенъ се намръщи, отказа да получи
портрета и рече:
— Портретътъ не прилича на жена ми!
— Какъ не прилича? — сепна се китаецътъ и
разтвори очи отъ изненада. — Прилича, господине,
съвсемъ прилича. . . .
— Не прилича!
—> Прилича . . .
— Не прилича! — и я удариха, като на па•зарлъкъ . . V
И китаецътъ се обърна къмъ двама офицери отъ
кораба за арбитри':
' , — Карлъ Филиповичъ, чудна прелесть е жена ви
"върху платното! А' т%зи отворени устица, като разцъвналъ цвътъУ*. ••'. — възхити се лейтенантъ Бу
нинъ, единиятъ • отъ арбитрите. — Лика-прилика,
като'два''стръка иглига — съ оригинала. . .
—"Не! — махна ръка Дризенъ."— Портретътъ
не прилича на жена ми!
— Точно по оригинала, Карлъ Филиповичъ!
Точно. . . — додаде и мичманъ Кащенко,^ вториятъ
арбитъръ.
— Не!
И, въпреки- уверенията и убеждаванията отъ
страна на двамата арбитри и отъ мнозина други,
Дризенъ остана непреклоненъ:
— Портретътъ не прилича на жена ми!
„Не прилича — та не прилича!" мръше Дризенъ
на своето, а изненаданиятъ китаецъ ходеше до този
и онзи да склонятъ Дризена да плати. . .
Най-после умилостивихме и склонихме Дризена,
който дигна показалеца си така, както когато се
пазареше по пазаритъ и рече:
—. . . Но, понеже китаецътъ е направилъ раз
носки за боитъ и за платното, което е изцапалъ —
готовъ съмъ да му дамъ два долари. . . Само два!
Китаецътъ ахна и отмина оскърбенъ и наскърбенъ. Китаецътъ настояваше на своето изкуство и
искаше петь долари, а Дризенъ не отстъпваше отъ
двата. . .
И, день преди отплуването ни отъ Хонгъ-Конгъ,
китаецътъ съ сълзи на очи, още веднъжъ се опита
• да предложи портрета на Емма по цената, по която
• бЪха нарисувани портретите на всички.
Фонъ Дризенъ пакъ остана непреклоненъ.
И, два часа преди отплуването ни, Дризенъ още
държеше на двата долари, а лейтенантъ Бунинъ го
убеждаваше да плати петте:
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— Дризенъ, голубчикъ, не ставай такъвъ скжперникъ! Плати си честно на бедния чсвЪчецъ! . . .
Не че портретътъ не прилича на жена ти, ами ти —
великий скъпернико — искашъ да оскубешъ човъка
съ три долари! Понеже знаешъ, че той не може да
го продаде на никого другиго, освенъ на тебе — то '
ти го държишъ на тъхно, за да го изнудишъ... ГрЪхота е! Не ставай стипца! Ями вземи та си плати
почтенно, че инъкъ — лошо име ще лепнешъ на
кораба ни. . .
— Не при-ли-ча на жена ми! — акцентувано из
рече Дризенъ съ тонъ, който отхвърляше всъкакви
преговори.
• — Та-ка ли? — кипна Бунинъ. — Та-ка ли, не
наситна акуло! — Така ли, Юдо сребролюбивий? —
озъби се той.
Па, като се скараха, Бунинъ дръпна китаеца за
ръката, взе Емминия портретъ, брои му петь долари
и, като се обърна къмъ Дризена, рече:
— Портретътъ е вече мой! И сто долари да ми
дадешъ — нема да ти го дамъ!
Отплувахме изъ Хонгъ-Конгъ. . .
На другия день портретътъ на Емма фонъ Дри
зенъ бе забоденъ съ две габърчета на една отъ
стенигв въ каютъ-компанията. Сияещиятъ погледъ
на Емма и отворената й уста за целувка ве
село гледаха Дризена и офицеритв, сбрани въ каютъкомпанията. Лейтенантъ Бунинъ се намести подъ
портрета и бавно за дърпа десния край на платното...
Очите на Емма се присгЬсниха, задвижиха се като
живи, единиятъ край на устата се измътти нагоре,
другия — надолу като гримаса на палячо. . .
— Ха, ха, ха. . . — пръхнаха въ единъ гласъ
всичките офицери. . . — Гледай каква хубава за
бавна. . . Жива забавка. . .
— Протестирамъ. . . — само можа да изрече Дри
зенъ.
— Кой протестира? — Бунинъ изгледа Дризена
насмъшливо^и започна да дърпа л-ввия край на плат
ното, — Кой протестира? Не се приематъ протести,
когато има представление.
Избухна новъ смехъ, който не пресвкваше, подъ
непрекъснатото палячевско гримасничане на копри
нения платъ. . .
Дризонъ не можа да издържи повече, скочи,
Ц-БЛЪ разтреперанъ и зачервенъ, като ракъ, тропна
съ юмрукъ по масата и рече:
— Не позволявамъ да се подигравате съ моята
жена!
Бунинъ скочи, като ожиленъ:
—Ка-акъ? Тво-я-та же-на? Кой ти каза, че е твоята
жена? Тази не прилича на твоята жена!
Екна новъ см-вхъ, като водопадъ, следъ Буниновата реплика.
—• Не-го-ва-та же-на? Не го слушайте! Той не
знае, какво приказва. . . Ялоо. . . Нали виждате, че
това е лицето на н-вкаква палячка, на никаква идиот
ка? — и Бунинъ продължи да разгвга и обтъта
коприненото платно, което даваше най невероятни
карикатури.
Дризенъ скочи, отвори вратата, хласна я задъ
гърба си и излезе вср-вдъ общия СМ-БХЪ. . . Я Бу
нинъ продължи да ни забавлява съ гримасите на
откупения портретъ.
Надвечерь Дризенъ, омекналъ и усмиренъ, дойде
до Бунина, и, подавайки му петь долари, тихо рече:
— Вземи петтъ долари и ми предай портрета
на Емма!
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— Азъ нъмамъ портрета на твоята жена! Този,
който имамъ — не прилича на твоята жена!
— Дай портрета!

— Не! Не го давамъ!
•
На другия день, поради хубавото време, Бунинъ
ни устрои ново зрелище съ Емминия портретъ на
палубата, на самата кърма. За цельта той гообвеси
на края на гика на бизанъ-мачтата. А следъ това,
басирайки се съ единъ отъ офицерите, че ще про
стреля най-напредъ Д-БСНОТО око на портрета, а следъ
това и лъвото му око — той се дръпна на шесть
крачки назадъ съ револверъ въ ржка. . .
И, прицелвайки се въ дясното око на портрета,
. изведнъжъ като хала Дризенъ налетъ върху Бунина
и блъсна дъхната му ржка: '
— Забранявамъ да се стреля върху моята жена!
— Пакъ ли твоята жена? — спокойно и насме
шливо отвърна Бунинъ.— Та тази съвсемъ не при
лича на твоята жена. . .
• *
— Ха, ха, ха. . . — понесе се мощенъ см-вхъ по
шканцитъ.
— Давамъ петь долари! — продължи Дризенъ
съ умоляващъ гласъ. — Откупувамъ го! Дайте пор
трета на жена ми. . .
— Значи — започнала вървашъ, че това е пор
трета на жена ти? — пакъ насмешливо Бунинъ
дигна глава къмъ Дризена и, насочвайки револвера
върху портрета отново, той продължи:—портретъгь
е моя собственость и затова азъ разполагамъ съ
него, за да го прострелямъ. . .
— Давамъ десеть долари. . . проеча още по-умоляващиятъ Дризеновъ гласъ.
РКАМ2НАЦ8 5Я0ЛГГЯАЯ
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— Така те искамъ! Давай, Юдо сребролюбивий!
Наддавай, иначе го прострелвамъ. . . Наддавай още,
защото ще го издупча, като решето. . . Мой си е...
— Петнадесеть долари! — простена Дризеновиять
гласъ.
— Още! Малко давашъ... Китаецътъ съ сълзи
плачеше. . . Давай, скъпернико. . . давай, просяко,
давай, стипцо! Развързвай кесията си, Юдо. . . — и
Бунинъ пакъ насочи револвера си върху мишената
съ красивото Еминно лице, съ полуотворенитъ устица за целувка. . .
— Двадесеть долари. . .
— Качвай цифрата. . . Дигай цифрата, Юдо! . .
Прибави още!
— Тридесеть. . .
— Още! . . Качвай! . . Хайде — дай петдесеть
долари и вземи портрета си! — реши Бунинъ и сне
револвера си. — Дай петдесеть — та да устроимъ
едно угощение въ твоя и въ Еммина честь — засмЪ
се съ веселъ и непринуденъ смъхъ Бунинъ и по
даде ржка на Дризена за помирение. — Петдесеть?
Така?. . Давашъ ли?
Затърсиха ржцетЪ си.
Фонъ Дризенъ разбра, че бв се хваналъ на лошо
хоро въ Хонгъ-Конгъ и откжсна;
— Давамъ петдесеть!
Дризенъ извади портфейла си и съ_лрепереща
ръка отброи петдесеть долари, ко1дгс> ;.мич&ха въ
ржцетъ на Бунина за предстоеше^* рбщб уг&ц^Ьие
на всички ни въ следното пристанище. .^.
\>
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Хубавата Рагуза той познав^ййце отъ по^$ж*
Първиятъ офицеръ извика кжса заповедь презъ
говорителната тржба и завъртя ржчката на машин Твърде дълъгъ периодъ отъ ж й ^ н д е й й к ч ^
ния телеграфъ. Машинигв спрЪха и въ сжщия мигъ лежеше между последния му престс
задрънча тежката лева котва надолу по дебелата ния день.
Да, тогава копнежътъ тласкаше младия Кнутъ на
като човешка ржка верига.
Германскиятъ пжтнически корабъ „Генералъфонъ далеко отъ северното му отечество, къмъ приклю
и опиянение, а сега, следъ двадесеть и петь
Щойбенъ"1) идваше отъ Дфрика. Сега лежеше на чение
години,
тъй отдавна бе това, другь, по-силенъ копкотва въ тЪсния протокъ между Дубровникъ и зе нежъ, мжката
по родината, го тласкаше пакъ назадъ.
ления приказенъ островъ Лакрома.
Обаче, още щомъ „Генералъ фонъ Щойбенъ"
Въ обедната зала и на палубата поднасяха, следъ докосна първото пристанище на стара Европа, Кнутъ
изобилния объдъ, кафе, а корабната музика при се запита: .Какво собствено ще сторя съ своята
ключваше програмата си съ веселъ маршъ.
мжка по родината? Какво очаквамъ и какво ме
Свалиха моторните лодки и стълбата, която бавно очаква? Хората отъ мое време еж сигурно от
се спущаше надолу.
„„,, части разпръснати изъ широкия СВ-БТЪ, отчасти стари,
Лодките на .Щойбенъ" вече се клатушкаха, долу изхабени. Или копнея само по страната, градовегЬ
край кораба, а ПЖТНИЦИГБ, ВЪ дълга змиеобразна ре и улицата, или пъкъ по какво? — Може би, само
дица, се притискаха къмъ стълбата, и въ мигъ, като по единъ съвсемъ малъкъ, тЬсенъ пжть край канала,
гдето вътърна мелница се издига, по поле цъфнали
пометена, палубата опустя.
Единственъ Кнутъ Рандолфъ, холандецътъ про лалета, по малка брегова гора? — Н когато
дължаваше да седи въ своя удобенъ столъ,съ.малка измина наново този пжть и зърна нежната първа
масичка предъ него. да пие силно кафе и_ непо зеленина на бръзитъ и видя да се въртятъ крилата
малко силна ракия. Той идваше отъ ^трешность^ на вътърната мелница, тогава какво?
„Тогава ще се почувствувамъ пакъ тъй самотенъ,
на Яфрика и беше настигналъ съвсемъ случайно
както и преди, и бихъ могьлъ наново да се отправя
„Генералъ фонъ Щойбенъ" въ Танжеръ.
• Сега той бъше самъ на палубата наи-после нататъкъ, отгдето ида, къмъ Лфрика или Южна
самъ, и тъй напълно самъ, че изпитваше това като Америка, Индия или колониите, южното море или
въчнитв снегове до полюса. . ." петгъ части на зе
благодеяние.
мята не криеха вече никаква тайна за Рандолфа.
" ~ Ч „Генерал* фонъ Щойбенъ" е лУ™иятъ пжтни
И каква цель, заради която да се впусне въ
чески германски корабъ на Дойче Леванте линия който света? — За хората тази цель означава обикновено
тона л*то предприе
Т ^ ^ « ^ ^ ^ ^ сила и пари, понъкога и жена.
на Черно-море и на 8. августъ хвърли котва *>
И за Кнутъ некога сжществуваше подобна цель,
часа предъ Варна.
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която той смиташе за важна: „Сила и пари". Тя
б-Ьше отдавна постигната и днесъ,4б годишенъ,той
се усмихваше, усмихваше се презрително на това съ
стоманеносинитЬ очи на загорълото си лице. Въ всеки
случай, хората шепнаха съ уважение, но и съ зависть следъ него:
— „Да, този има щастие".
. — А самотата, копнежътъ?—Кнутъ изпи още една
чашка ракия.—Да нЪкому сждбата дарява и сила, и
пари, а му отказва това, което е най-ценното и сми
съла на живота — другарката..
:, Впрочемъ, гледката, тукъ е очарователна. Тамъ
отвждъ въ зеленината подъ високите палми се
криять стари дворци, отдалечени отъ свъта и сякашъ създадени за отмора. Почивка, Н-БКОЙ другь
сигурно би я чувствувалъ като необходимость, следъ
.единъ животъ, изпълненъ съ приключения, работа
и борба, но и съ чувството на неукротима сила. . .
Тропическо, слънце, ослепителна светлина, пламггещо великолепие отъ цветове . . . И люб^овь, любовь — да, когато приемемъ средството за цель —
на безброй най-различни хубави жени.
Голъмата плоска, златна табакера, която Рандолфъ държеше; му „бе подарена на разд-впа отъ
сеньора Хермоза. Тя беше хубава като., картина,
,като н-вкакъвъ задъхващъ , сънь, тежко фанта
стично опиянение, но, за жалость, тя беше ужасно
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глупава; може би, ако бе н-Ьма, ЧОВ-БКЪ би предположилъ душа тамъ, гдето въ сяицность не сжществуваше.
Дяволъ да го вземе, както стоеше до перилото,
златната табакера, съ посвещението на Хермоза,
се изплъзна отъ ржката му, падна въ морето, а тукъ
гдето лежеше „Щойбенъ", то бъчие най-малко 200 м.
дълбоко.
Аоло, синьора Хермоза, не съмъ виновенъ. Зла
тото блесна още н-Ьколко пжти въ водата като ни
каква гол-вма блестеща риба, която се спуща въ
дълбочината, и изчезна . . . И безъ това толкова
злато лежи на морското дъно.
. Единъ прелестенъ погледъ задържа Кнута още
на перилото. Тамъ долу, точно подъ него, мла
да дама въ морско трико лежеше въ смъшно мъ
ничка русалка*). Може би, тя искаше да се качи горе
,на борта? Но.въ морско трико ? Защо тогава бъше
тъй близо до кораба?
Тя бЪше видвла, какъ бъ паднала табакерата,
наведе се дълбоко надъ малката лодка, която.едва
не се обърна, и проследи съ погледъ табакерата.
После обърна очи нагоре,и погледна сериозно и
.втренчено. И стори му.^се, че охъ неговия,, погледъ
-тя се изплаши. Друга;,'ьгЬкря би" се .усмихнала.", може
*) Видъ спортна лодка.

ЯОРСКИ СГОВОРЪ
би, злорадо и високо би се смела, защото не все
ки день падатъ златни табакери отъ борта. Обаче,
тя гледаше твърде сериозно за младостьта си. Хубавитъ- жени, а тази беше хубава, се усмихватъ
обикновено съ удоволствие, защото това имъ под
хожда. Дори подъ втренчения погледъ на мжжа, тя
не извърна очи. Лежеше въ мъничката си лодка,
лениво изтегната, а въ ржцегв си държеше гребло.
Тъй равнодушно лежеше, а целото и тЪло беше
изопнато въ некакво очакване, Дългигв й нозе, при
тиснати въ ц-вломждрена нежность, беха боси. Кнутъ
Рандолфъ изпитваше нъкакъвъ необяснимъ страхъ
предъ.голите нозе, но тези б%ха невинни като на
малко дете, което иска да цапа въ слънчевата све
тлина, при това, стройни и грижливо гледани, като
дългопръста и н-вжна женска ржка.
Най-после, той отвърна погледъ. Требваше да отстжпй; защото жената въ лодката продължаваше да
гледа къмъ него нагоре, сериозно и съвсемъ несъ
знателно, сякашъ гледаше въ далечината, къмъ си
ньото небе нагоре и презъ него дори.
Отъ где идъше тази красива жена въ бело три
ко въ лодката? Отъ единъ отъ тези омагьосани
дворци въ разкошните градини край морето, или
отъ малкото пристанище на града?
Тя започна бавно да гребе и, загорела отъ слън
цето, изглеждаше като островитянка отъ тропиче
ските морета.
Елегантниятъ любезенъ капитанъ на „Щойбенъ"
<е приближи.

— Е, господинъ Рандолфъ, н-вма ли да слъзете
на брега?
— 0, да, разбира се. Само че навалицата бе
твърде голъма за мене, сега и азъ ще слъза за
малко. — Нима той каза въ сжщность това?
Всички лодки беха отпжтували, но множество
гребни лодки се полюлъваха около големия корабъ
и предлагаха услугитъ си за Лакрома или Дубровникъ. Стариятъ рибаръ запита:
— Кжде, господине.
— Виждашъ ли мъничката червена русалка тамъ
напредъ ?
— Следъ нея?
Лицето на стария рибарь светна.
— Това е г-жа Мария, — и започна да гребе.
— По-бавно, по-бавно, имамъ време. Познавате
ли г-жа Мария?
*
— Господине, отъ дете я познавамъ. -Язъ я учихъ
да плува, да гребе, да кара платноходка, да лови
риба, а по-късно, когато като младо момиче пла
ваше до острова, азъ я придружавахъ. О, господине
тя толкова се е смела съ мене, стария човЪкъ!
— См^ла? Та тя изглежда тъй сериозна? Ста
риятъ рибарь престана да гребе и замечтано погледна
напредъ, гдето, сякашъ погълната отъ бръта, мал
ката червена лодка изчезна въ една пещера.
— Да, следъ нещастието съ младия господинъ,
тя вече не се смъе и всеки день, при всъко време,
дори и при буря, тя излиза на морето. Но. любезни
~ 1 /•
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господине, когото морето погълне, то не го връща
вече.
— Нав-врно брата на младата дама?
— Не, не, господине, г-жа Мария немаше братъ,
а отдавна е и безъ родители; това бе младиятъ любимъ мжжъ, Той б-вше летецъ и още следъ пър
вата година дойде нещастието.
Рибарьтъ прекара набръчканата си ржка по устата
си, срамуваше се, нав-врно, предъ чуждия човЪкъда
изтрие старитъ си очи.
— Поврежда се моторътъ при буря, требвало да
слъзе и хидропланътъ се разбива надъ водата —
четири години отъ тогава. Да.отътогава г-жа Мария е
съвсемъ сама, самотна и сама, и вече не се смъе, а
при това е още тъй млада.
. „Самотна и вече не се смЬе" звучаха думигв у
Рандолфа. Значи има тъй млади хора, които еж оста
нали самотни!
— Благодаря ви, какъ се казвате?
:— Никола.
— Никола, мислите ли, че мога да пристана въ
пещерата и да излаза горе на улицата презъ парка?
— Защо не. Г-жа Мария не се грижи вече за
нищо. Малката врата тамъ е отворена.
Кнутъ Рандолфъ отвори вратичката и се наме
ри на малка тъсна пжтека на старъ запуснатъ
паркъ. Редомъ съ високите палми и цъвтещитъ
миртови храсти, зрееха лимони и пламтвха златожълти портокали. Тукъ се издигаше права като
свъщь мощна и силна ела, а до кипарисит-Б и кед
рите — белостволи брези, наклонени отъ морския
вътъръ. — „Сжщо като у насъ" — помисли Рандолфъ.
Полусъборениятъ зидъ бе покритъ обилно съ вели
колепните цветове на дива пеларгония. Ухания из
пълваха въздуха, а тревата по ливадите синееше
отъ теменуги. Старинни каменни пейки мамеха къмъ
мечти въ обграденигЬ съ глицинии ниши и пещери.
Редица мраморни стжпала, зеленясали отъ мъхъ, во
деха нагоре къмъ господарската кжща. Предъ
кжщата се простираше широка тераса, обградена и
украсена съ стари колони и засенчена отъ листата
на гроздето, което като узрееше, сигурно биваше
тежко и червено като кръвъ. Тукъ се откриваше
погледъ къмъ широкото море, а на западъ, между
високо стърчещитЬ кипариси, къмъ Дубровникъ.
Бавно, много бавно се изкачи Рандолфъ по стжпалата нагоре. Кжде, собствено, въ този чуждъ подивълъ и мълчаливъ паркъ? Я задъ него съвсемъ
близо въ морето и изведнъжъ тъй далеченъ, неговиятъ големъ корабъ „Генералъ фонъ Щойбенъ".
Може би сериозниять, дълъгъ и очуденъ погледъ
на жената, която се наричаше Мария, го беше немо
запиталъ: — Защо си тъй самъ на този големъ ко
рабъ, съвсемъ самъ? Защо и ти не слъзешъ на
брега? О, и азъ зная що е самота, защото любимиятъ ми лежи на морското дъно като твоята та
бакера, само че човешкиятъ животъ е завинаги загубенъ и не може да се замени.
Омагьосанъ паркъ, омагьосана кжща! Зелени блестещи гущери снов-вха бързо нагоре-надолу по об
витите съ зеленина колони. Големи пеперуди играеха
въ въздуха, пчели и стършели бръмчаха въ цъвнаЛИГБ глицинии, иначе никакъвъ звукъ. Само пЪсень
отъ къмъ морето, заглушена отъ далечинате.или кря
съка на чайка. Слънцето печеше силно. Между пук
натините и празднинитъ на мраморните плочи ник
неше трева.
И изведнъжъ, като че ли отъ небето, единъ де-белъ гласъ прор-вза тишината.
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—Кого търсите?—Една дебела жена се б-вше на
вела презъ прозореца на първия етажъ и любопит
но поглеждаше надолу. Да, коготърсъше той тукъ?
— Давате ли подъ наемъ?
— Долу не, но. . . Можеби. . . И тя се оттегли
малко отъ прозореца и пока а съ месестата си ржка
около кжщата. На задния вхоздътя го чакаше, Малки:
светли стаи се разкриваха и изгледътъ къмъ мо
рето, къмъ островъ Лакрома и целия градъ Ду
бровникъ оттукъ беше още по-просторенъ ипо-широкъ отъ колкото отъ терасата.
Старата жена ходеше на пръсти и говореше
шепнишкомъ:
— Госпожа Мария не одобрява, когато давамъ
подъ наемъ, но, драги господине, животътъ е тежъкъ
и полека-лека остарявамъ — азъ й бехъ бавачка.
По-рано бехме богати, но още като умръ- стария, не
беше останало много. Тогава дойде пъкъ голъмото
щастие съ Франьо; обаче, не се мина и година и се
случи нещастието. И отъ тогава—Бога ми..." — Тази
дума- прозвуча като диво проклятие къмъ ковар
ството на еждбата. — Не дълго и ще тръбва да напуснемъ нашата стара кжща, 300 год. вече тя е собственость на семейството.
— Хубави светли стаи. Ще бждете доволенъ. Ще
останете ли за дълго?
— Дълго? Да. . . Още не зная, зависи какъ ще
ми хареса. Я тамъ долу го очакваше „Щойбенъ",
неговиятъ корабъ.
Но защо ли старата се втренчаваше въ него тъй
изпитателно и страхливо, и, все пакъ, съ особенъ,
щастливъ изразъ? При това, изглеждаше страшно
възбудена, ситнеше насамъ-натамъ, нима толкова
отъ значение беше, дали ще отдаде подъ наемъ? И
като че ли следъ тежка вжтрешна борба тя се реши
найпосле, да заговори, запъвайки се:
— Когато Ви видъхъ да стоите долу, и тя се
прекръсти, уплашихъ се силно. . . като въ деня на
нещастието, защото почти като Васъ, тъй високъ,.
строенъ, загорълъ и съ такива свътли сини очи б-вше
и нашиятъ Франьо, само по-младъ.
— Франьо?
— Мжжъть на Мария, авиаторътъ. Той бъше
дете на нашата страна, но по майка холандецъ. Ко
гато Ви видъхъ, въ първия мигъ, помислихъ, че нъкакво чудо се е случило и че Франьо се е завърналъ пакъ. Вижте, господине, вижте само . . . — и
тя блъсна вратата къмъ съседната стая.
Тамъ бв окаченъ портретътъ на младъ русъ
мжжъ въ синя морска униформа и Се смъеше отъстената. И самиятъ Кнутъ Рандолфъ се уплаши, уп
лаши се, може би, и по-силно отъ старата женаг
защото помисли, че отсреща вижда самия себе ей
такъвъ, какъвто изглеждаше нъкога.
Сждба въ Дубровникъ 1
Яко табакерата не бъ паднала въ морето, не бн<
погледналъ, може би, надолу, а сжщо и Мария —
нагоре къмъ него. Сега едва той разбра дългия и
изплашенъ погледъ на младата жена въ русалката.
— Нали чудна прилика, господине? Яко само
Виъидъше Мария . . . Тя вече ме видъ, помисли
той смутенъ, защото отъ стената все още му се ус
михваше силна и победоносно" неговата собствена
младость.
— Наемамъ жилището за една година. Той пог
ледна още веднъжъ къмъ морето. Долу на тераса
та стоеше Мария и гледаше нататъкъ къмъ големия!
корабъ.
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— Г-жа Мария наверно излиза?Стои на тераса къмъ него изпитателно, но сега той не сведе очи
та съ шапка въ ржка.
като на кораба, защото вече познаваше тайната на
— Да, вс^ки день по това време тя отива на този питащъ погледъ. И бавно тя проговори.
най-високата часть надъ града — парка Градацъ, и
— Да, хубаво, чудно . . беше некога,—и ржцегЪ
оттамъ наблюдава залеза. Защото тамъ, предъ гра на коленото й бавно и нежно се подвижиха като
да, се случи нещастието.
криле на малка птичка, която иска да хвръкне,
— И тъй, довиждане!
но нема още сила, и профилътъ й пакъ застана
Когато преди години той посети Дубровникъ, не неподвижно въ небесната синева.
сжществуваше тази широко асфалтирана улица, ни
Глухъ тонъ на корабна сирена се донесе отъ къмъ
то пъкъ автомобили бръмчаха нагоре по планината. морето, повтори се три пжти и високите планини
Липсваха и тъзи модерни хотели. Дуброзникъ свър върнаха ехото обратно.
шваше при старата врата на укреплението, наречена
— „Щойбенъ * зове. Ще пропуснете кораба си.
— „Щойбенъ"? — Язъ нищо не пропускамъ на
Плоча. Едва тукъ, отвждъ валовете, Кнутъ позна ста
рата, въ течение на векове свободна република, този свътъ.
Тя хвърли бегълъ погледъ къмъ него.
която се опре на турците и на всемогжщите дожоИзведнъжъ пламтещиятъ кърваво-червенъ слънве отъ другата страна на Ддриатика.
Какъ чудесенъ и интересенъ беше този старъ чевъ дискъ застана низко на хоризонта, промЪни
градъ. Сводътъ, подъ който сега пресичаше . . . формата си, сплесна се отдолу и се потопи въ
главната улица, Страдоне, която сега се нарича кралъ свътналото море. Ослепителенъ пжть отъ раз
Петъръ, стройната кула на часовника съ музиката топено злато затрептя надъ ВЪЛНИГБ. Морето задина камбаните, старата катедрала, Роландовата коло ша дълбоко и лекъ вълъръ повея. Пламтещиятъ
на вср-вдъ площада предъ църквата — и за техъ полукржгъ потъна скоро. Огнени снопове се изди
гнаха още веднъжъ нагоре, високо въ етера, сякашъ
си спомни.
— Да, кое место или кой градъ на този свътъ вълните беха загасили жарьта на слънцето и сега
тя за последенъ пжть изсъска.
не криеше Н-БКОЙ малъкъ споменъ.
Тогава пламна хоризонтътъ — пурпурно червень,
Той напусна стария градъ презъ портата Пиле.
розовъ,
свътло-зеленъ, жълтъ, тъмно-виолетовъ и
На широкия площадъ предъ градските врати царе
ше оживено движение. Множеството автомобили и надъ далечнитъ планини се спуснаха първитъ вуали
малката електрическа железница бт=ха нещо ново, на здрача.
Сирената прозвуча пакъ, проточено, призивно и
но чудеснитЪ фигури на мЪстните жители, въ тъхглухо
три пжти. Последниятъ зовъ.
ната пъстра носия, не се беха изменили.
Този
пжть Мария не каза нищо повече, извърна
Сега той заискачва стръмнината нагоре. 1амъ,
главата
и го погледна и стори му се, че слаба
срещу високото застрашително укрепление надъ мо усмивка си
заигра въ жгъла на устата й. Тъй поне
рето, се простираше парка Градацъ, отгдето Мария му се стори; а беше наверно само сеътлинно от
всеки день наблюдаваше, какъ залЪзва слънцето.
ражение.
Паркътъ беше новъ, но планината си стоеше
На небето се изр-вза тънкиятъ сърпъ на луната и
отъ началото на вековете. Изведнъжъ му се стори, наблизу Венера, обърната сияеща къмъ него. Из
че е нЪкакъвъ сомнамбулъ посръдъ бЪлъ день, за веднъжъ като по магия на морето, съвсемъ близу
щото дори и за мигъ не се поколеба, где да я тър до града израстна силуегьтъ на силно освътенъ
си и намери. Тамъ, извънъ парка, високо горе, где корабъ. Той излизаше отъ протока между Лакрома
то стръмнитъ скали се спущатъ дълбоко къмъ мор и Дубровникъ. «Щойбенъ" плуваше бавно и при
ската пропасть,седьше самотенъ силуетъ върху оскъд носа му вълните свегвха сребристо, зави въ широ
ната трева, съ погледъ вперенъ въ м ° Р е т а
__ ка джга и пое къмъ откритото море, къмъ слънче
Той знаеше, че това е тя. И като седна де нея вия .залъзъ.
той видъ профилътъ й да се очертава на ф о н н а
— Това беше „Генералъ фонъ Щойбенъ" про
небето тъй младъ, но Р езъкъ и срадалчески.като звуча гласътъ на Мария. — А сега требва да си
образа на мадона отъ стари икони, които висять отида, и раменете й потрепераха, като че студена
надъ олтаригв въ тази страна.
,
тръпка мина по тъхъ.
— И азъ сжщо. Пжтьтъ ни е единъ.
Тя седеше и гледаше къмъ далечното море, оезъ
' Тя погледна къмъ него, сетне къмъ морето, гдето
Да отклони погледа си настрана.
въ далечината сега се виждаха само комините, на
Както и преди въ запуснатия паркъ, той
„Генералъ фонъ Щойбенъ".
пита и сега:
т Г я м п ча шото
— Дойдохъ насамъ съ лодката на стария Ни— Какво собствено диришъ ^ ' 2 5 > 5 — — * ' кола, каза той, като че ли молеше за извинение.
— Съ Никола? — Сега тя се усмихна, усмихна се
си самотенъ? Нима това т и ^ ™ ? ™ ° ^ С въ
за първи пжть, макаръ и слабо, но усмивката остана
самотностьта на тази жена? Нали се вр щ
отечеството си при б р а в а т а г о р ^ и а и ш ^ д ^ ^ и преобрази лицето й.
— Сждба въ Дубровникъ! . . помисли си той.
Дишъ вътърната мелница, полето съ ц^ г
в0
Може би, ще успея да я накарамъ да се см-Ье пакъ.
лета? - Но нима не можеше да » Р « е
страната, гдето животътъ му игЬш; ^ " ^ * % без*
*
решение или поне цель за неговото голямо,
*
Неколко
години
оттогава.
полезно 'богатство?
гмпно е вашето
Стариятъ Никола не обслужва вече пжтницитЬ
- Хубаво и чудно „първично и ектю
^
^
на чуждите кораби, за малко пари да имъ показва
отечество, г-жо Мариио... кси т 0 се б%ш У е . с ъ по ртрекрасотите на близкия островъ Лакрома, не, той е
нереално и почти мистично, както и
цаше
като
вече безъ грижи. . . Пжтува въ малка хубава удобна
та на младия Франьо, които му ^
пожо",
ГОС
лодка,
а между колънетъ му малко русо дете, на
братъ, не можеше да се каже „уважаем
което
разказва
приказки и го учи да кара лодката.
наистина невъзможно.
бавно, ежидиятъ
ооъ
Строгиятъ профилъ се
Р™
отправи
се
сериозенъ, малко ;изплашенъ поглед
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Защо, обаче, тази б%ла красива моторна лодка
Детето се см-ве, сиве се отъ сърдце на веселите
носи славното име „Генералъ фонъ Щойбенъ" ни
приказки на стария Никола.
Гол-вма бела моторница се приближава и Никола кой въ Дубровникъ не знае. Само Кнутъ и Мария
подава детето на една засмъна жена. Веселъ заго- го знаятъ!
рЪлъ мъжъ поема детето отъ жената, издига го ви
Сждба въ Дубровникъ!
соко, люлее го и вика:
— Лека нощь, Никола, късно е вече, малката
Свободенъ преводъ отъ ьгЪмски на Е. А
Мария трЪбва да спи.

АЛФЬЕДЪ

КЛАЙБЕРЪ

БОМБИ В Ъ Р Х У Т И Х И Я О К Е А Н Ъ
Една картина изъ б д д е щ а т а война въ Тихия
; ;; РжчниятЪ' часовникъ на капитанъ Стронгь пока
зваше. 15 часа. Три часа почти,оть какъ летешецС6",
V най-новиятъ мощенъ корабъ отъ американския тихоокеански корпусъ, той се движеше точно по осемънадесетйя, радиградиусъ съ северна ширина съ по
сока къмъ западъ. На кормилото е Чарли Брикманъ,
а отъ дъсно задъ него — капитанътъ. Вече нищо не
се виждаше отъ островъ Джонсонъ, кждето бъха
корабътъ-матка и флотилия разрушители. Споредъ ТБХНИТЪ пресмЪтания, би требвало вече да
видятъ колоната охранявани японски транспорти,
за които имъ бъ съобщено по радиото. Но нищо не
се виждаше по безкрайната синя повръхность на
широкия Пасификъ, който въ своите пари на далеч
ния хоризонтъ съвършено незабелязано се сли
ваше съ небето.. Пилотътъ Чарли, когото другарите
му на кораба, поради детския изразъ на лицето
зовъха само „Беби", се обърна къмъ капитана съ
печаленъ изразъ на лицето, наточели искаше да каже:
„Пакъ нищо1 — Колко досадно!" Дали капитана не
ще заповеда да се върнатъ назадъ? — Но лицето
на капитана не издава нищо. Неговите очи гледатъ неподвижно къмъ северо-западъ. „Напредъ",
пеятъ перките на самолета, напредъ е насо
чена мисъльта на капитана. Той знае, че още преди
да стигнатъ 180 западна дължина, ще срещнатъ указанитъ кораби на жълтите. Така, автоматично управяванъ, „С6" се носи нататъкъ на височина отъ
1200 м.; слънцето силно пече отъ къмъ гърба. Беби
почти забравя, че се намира на воененъ походъ.
.Яло, Беби!* — и единъ силенъ ударъ се сто
варва по рамото му; Стронгъ сочи полунадъсно,
кждето въ далечината презъ двойните стъкла се
забелязва тъменъ облакъ пушекъ. Както скоро следъ
това се вижда, това еж собствено три, четири
или повече облаци димъ. Тъ- идатъ. Беби многозна
чително се усмихва на своя капитанъ. Последиятъ
прави знакъ съ лъвата си ржка за качване нагоре.
Сивосинята птица съ желание се подчинява; седемь
минути по-кжено съвсемъ ясно се различаватъ че
тири пжтуващи безъ димъ, значи, безъ съмнение
движени съ дизелови мотори разрушители отъ найнова конструкция—построени презъ 1931 год. Меж
ду твхъ тежко пушатъ три средно големи транспорти.
Стронгъ изтраква четири тайни знака по Морзе до шефа на ескадрата. Сега Беби поставя шумо
заглушителя на 10 и „С6" почти безшумно се плъ
зга съ най-голема скорость по посока на неприятеля.
Тия долу още нищо не подозиратъ — ослепител
ната слънчева светлина е добъръ съюзникъ на
металната птица въ въздуха. .По това време радиото
предава на Стронгъ заповедь веднага да хвърли бом
бите, съ които разполага. Вече първиятъ тежъкъ
бомбохвъргачъ се търкаля съ голъма скорость по

океанъ

площьта за отлетяване на кораба-матка и забучава
по посока на неприятеля.
Сега Беби съвсемъ спира моторите на „С6". Пти
цата почва бавно да се спуща надъ своитъ жертви.
Два бързи удара се стоварватъ отъ Стронговата
ржка върху рамото на Беби. Тоя кимва. Два
пжти по три яйца се освобождаватъ отъ долната
часть на тъпото на сивата птица. Почти несъзнателно
ржката на Беби хваща втората ржчка. Мжчителни
секунди... нищо... никакъвъ взривъ не идва да
каже на летците, че еж улучили. Стронгъ се отчай
ва— Сърдпето на Беби спира, Беби, какъ лошо
стреляшъ ти!Ти,иначе най-добриятъ майсторъ въ хвър
ляне на бомби, не си ли днесъ напуснатъ отъ всички
добри духове? Мисъльта не е исказана до край, то
гава. . . думмъ-думммъ... вториятъ товаръ съ екс
плозивни бомби още стои. Единъ грамаденъ облакъ
се издига отъ предния корабъ; Стронгъ отдъхва на
местото си, до колкото стегнатия съ токата коланъ
му позволява това. Въ колоната долу настава голъмъ безпоредъкъ, всичко изглежда съвсемъ забър
кано. А въ средата на първия транспортъ се издигатъ кафяви и черни облаци — пожаръ! Но въ сжщото време, пламъкътъ пакъ се издига високо, долу
пакъ изтрещява... муниции!.. Цъло гъмжило хора
плуватъ въ морето, разрушителитъ приготвятъ лод
ките.
Беби дава пъленъ газъ. „С6" хвърчи стръмно на
горе и прави зигзаги. Беби се осмелява да напра
ви опасенъ падащъ лупингъ, следъ това прави
още нъколко фигури, които биха направили честь
на всеки искусенъ летецъ. Машината му е още, '
здрава, см-Блостьта му расте, той елегантно извива...
неговите другари отъ бомбохвъргачитъ ще видятъ,
какво е извършилъ Беби.— Долутранспертътъ все
повече се накланя къмъ левата си страна. Изглежда,
че една на друга си пръчатъ — спасителната работа
и сжщовременната защита отъ самолета. Стронгъ и
Беби съ интересъ наблюдаватъ драмата на гъмжи
лото долу въ морето. Стронгъ изтегля филмовата
камера и започва да снема своето херойско дело.
Сстъ — естъ — пенгъ... пенгъ. — Велики Боже, що
е това пъкъ? — Наоколо трака картечница. Единъ
японски едномЪстенъ ловджиийски самолетъ, който
незабелязано се е приближилъ, се хвърля върху ВС6",
готовъ за атака. Стронговата голъмокалибрена кар
течница изпраща огнени снопове презъ двете си
цеви къмъ японеца. Последниятъ се отклонява: това
е измама, той иска да мине надъ техъ. Сега
положението е действително фатално. Отведнъжъ
японецътъ пакъ изкривява. Примка ли е това? Стронгь
премисля съ светкавична бързина. Но, ето че кЪщо
бръмчи задъ него, една позната пъсень въ въздуха.
Приближава се добре устроена колона отъ теж-
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ки [бомбохвъргачи, задъ тЪхъ друга отъ четири
торпедохвъргачни самолети! Не е чудо, че японецътъ
тъй бързо изчззна. Спасението дойде. Още една линия
очертава самолетътъ надъ транспортите и отъ „Св" •
се отделятъ на два пжти по три бомби. Пакъ страшниятъ тръхъкъ отъ сполучливия ударъ, най-малко
едно добро попадение б-вше на лице. Сега, обаче,
бързо назадъ. Автоматически курсъ изтокъ—югоизтокъ. Другарите отъ бомбохвъргачигв ще довършатъ далото.
Стронгь, малко по-бледенъ отпреди, е доволенъ.
Беби се см-Ъе съ своя младежки смехъ. Вече пър-
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виятъ разрушйтель отъ тяхната ескадра е минатъ.
Още малко минути и „Сб" пакъ ще бжде на борда
на кораба-матка. Тогава Стронгь забелязва, че отъ
ржкава му ржми нещо червено. Беби сжщо упла
шено го съглежда. „Повръхностна рана на лакътя",
казва съ досада капитанътъ „Споменъ отъ първото
ни пущане на яйца!" — Двамата летци мълкомъ си
стискатъ ржцете, очите имъ свътятъ. Тъхниятъ
успехъ ги възгордява. Първото имъ военно при
ключение, свързаностьта имъ въ часа на общата опасность ги правятъ приятели завинар^-г€трр»«?
нарича вече пилота си „Беби", но, цА^сиМь^йР/1 ^ не
Преведе отъ Н-БМСКЙГ А. 10. /7; >Й>
I

-.3

М О Р Е Т О И С У Ш А Т А — ЕДНО БИОЛОГИЧНО С Р А В Н Е Н И Е 1
^Кивъемъ край морето, любуваме му се всеки
Божи день, пжтуваме по него, ловимъ обитателите
му, за да вкусимъ сладкото имъ месо, но колко еж
ония измежду насъ, които еж се заинтересували за
общия животъ въ това море, за особеностите, които
водата като среда за животъ предлага на своите
обитатели, за, разликата която сжществува между
сушата и морето въ биологично отношение? А интересно, твърде интересно е едно такова сравнение!
Заради това си позволявамъ волностьта да занимая. читателите на Морски сговоръ, макаръ и твърде
накратко
него.още въ началото да обясня/че като
Дължа,съобаче,
приказвамъ за море, азъ не ще разбирамъ дадено,
опредЪлено море, напр. Черно, БЪло, Средиземно м.,
а съвокупностьта отъ всички морета и океани върху
земната повръхность, т. е. ще сравнявамъ общото
земно море съ общата суша на нашата планета,
Знаемъ че това общо земно море заема % отъ
повоъхностьта на нашата земя, а по размери има:
36?билиона квадр клм и сГдържа 1370 милиона
~>о 1 милиона квадр. кли. « ^ ад г
НекаТзтъкн^мъ преди всичко, че споредъ на1|ска изтъкнем ь, н^м" ^ . ' „.. р ч е живошитъ днешни познания, наи о в *Р 0 ъ я ™ „' е т 0 . М о .
тътъ върху земята се е зарод
„, ивота Отъ
него° ^ и Г ^ ^ ^ л е з Г ъ Г н Г с е л и л ъ сладката вода
него животътъ е излъ^ьльи "
като среда
и сушата. Това е, защото морската водв^нея
за животъ, позволява да могатъ да *""
ки ор.
най-нисши едноклетни растителни и ж
би0.
ганизми. И ето, тукъ лежи първатасу сжщ
^ мо_
логична разлика между морето ^ ^ К п' е тни и мнорето е царството на нисшигв
ед
съвъ р Ше нгоклетни сжщества, сушата е владени
* НИГБ о р г а .
мног
ствуванигв, сложно устроените,
организъмъ,
низми. Единъ просто устроенъ ние
V сжщ&.
какъвто намираме въ морето
не
лЖИ Наобствува на сушата. Тази особеность с д
^ неразстоятелството, че животътъ върху зсу
/ пръСтьТ а)
ем
ривно свързанъ съ две ср%ди — съ
в а м е нит о
и съ въздуха. Върху сушата ние не п
в^е сам0
едно растение или животно, което а дт я т а и м а т ъ
въ земята или само въ въздуха.
^ ^ листаТа —
коренътъ си въ земята, а стРе"*!;иат хвърчещитв
въ въздуха; ходещигЬ, ровещите
земята, но
животни иматъ храната си въ или в Р ^ ^ к а т 0
безъ въздухъ не могатъ. Сушата, сл д ^ а з р и в н 0
среда за животъ, е несамостоятелна, н а ц ] а т а з е м я ,
свързана съ въздуха, с който
обгръш Н а с е л я в а щ и т е
Л морето е напълно а м 0 С Т 0 Я т е , 1 м и получаватъ
го растителни и животински организми

всичко, което имъ е нуждно зачййртъ.—^{тат^
родъ, въглероденъ двуокисъ, хранитет^щ^йй^^йтителна и животинска храна — направо оТъ обгръщащата ги морска вода. Поради тази именно особеность, повтарямъ, морето е царството на едноклетнигЬ и на нисшигв организми, а сушата — владение на сложно устроени сжщества.
Втора сжщо така сжществена разлика между
сушата и морето намираме при изучаване на разпространението на организмите. Докато върху сушата организмите населяватъ една само плоскость,
именно — земната повръхность съ принадлежащиятъ
й тънъкъ слой въздухъ - въ морето живите сжшества изпълватъ цълото пространство между морската повръхность и морското дъно едно пространство стигащо на мъста до 10 клм. Сушата значи е
само покрита съ животъ, а морето - проникнато
отъ него! Поради това, като имаме предъ видъразмерите въ плоскость и дълбочина на морето, разбираме, че то предлага на своитъ обитатели несравнено по-големи простори, отъ колкото сушата. Това е,
защото водата като среда за животъ, поради своето
специфично тегло, позволява плаването. Не може и
не оива да се сравнява хвъркането съ плаването.
Хвъркането на птици и насекоми не позволява никаква почивка и задържанието имъ постоянно въ
въздуха е невъзможно. А плаващата риба може да
се остави да бжде носена отъ водата, безъ да прави
к а к в и т о и д а е движения, каквито и да е усилиятя> следователно, почива въ самата вода. А почив к а т а н а хвъркащите животни е неразривно свързана с ъ кацване
н а Земята. Плаването обуславя
сжществуването и на особенъ, характеренъ за
морето, главно микроскопски свътъ, обобщенъ въ
науката подъ името планктонъ. Планктонътъ е
съставенъ отъ хиляди, хиляди най различни видове,
главно нисши разстения и животни, повечето едноклетни, които въ безчетно количество индивиди се
носятъ навевкжде изъ водата и еж изходния пунктъ
на живота въ морето,
Сушата е характерна съ своето разнообразие—
планини, долини, равнини, а морето съ своето монотоние — безбрежна и безхълмна водна равнина!
Сушата е неподвижна, а морето — в-вчно движеща
се среда. Поискаме ли да опишемъ часть отъ сушата съ принадлежащия й животъ — поради царуващото разнообразие , лесно е да разпредЪлимъ
описанието си. Речемъ ли, обаче, да опишемъ часть
0 тъ свътовното море съ живота въ него — натъкваме се на невъзможность, поради еднообразието,
подвижностьта, сливането, поради липсата на огра-
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ничение, поради вечното, непрестанното движение на
всичко живо, което населява морето.
Пустинитъ на сушата ех плодъ отъ липса на
вода и топлина, а въ морето — преди всичко, липсватъ истински пустини, а после мъстата, които еж
сравнително слабо населени, дължатъ това на липса
на светлина.
Въ морето никога не се получаватъ такива низки
температури, каквито има на сушата, нито пъкъ еж
възможни толкова големи колебания, каквито на
блюдаваме при измерване на температурите на въз
духа. При това, докато полярната суша, при която
владъятъ постоянно низки температури е почти пу
стиня, а при тропика е богато населена, при морето
е обратно: студенитъ части на земното море еж побогати на животъ отъ топлите.
Но да пристжпимъ къмъ по-конкретни сравнения
между растителния и животинския миръ на сушата
и въ морето. Да започнемъ отъ растенията — осно
вата на живота върху нашата земя. Растенията на
сушата еж сложно устроени, те иматъ корените си
въ земята, за да се зздържатъ и взематъ отъ нея
необходимата имъ вода и соли, а стъблото и ли
стята въ въздуха, за да поематъ отъ тамъ нуждния
за дишане кислородъ, а за асимилиране вжглероденъ двуокисъ и светлина. Поради това, ние не поз
наваме растения само въ земята, само въ въздуха
или върху скалисти и сухи места. Най толемата
беда за всички растения на сушата е безводието и
т е иматъ всички възможни приспособления, за да
се запазятъ. отъ него. Растенията въ морето — во
дораслите еж съвсемъ просто устроени; те еж
едноклетни или многоклетни, но безъ корени, стебло
и листя. ТЪ получаватъ, както кислорода, така сжщо
вжглеродния двуокисъ и солите, които имъ еж не
обходими, направо отъ водата, чрезъ цълата своя
повръхность, която е еднакво устроена. Върху су
шата нямаме свободни растения, а водораслите биватъ закрепени и свободни. Закрепените водорасли,
противно на земната растителность, населяватъ само
скалисти места, защото само тамъ намиратъ нуждната имъ опора. А свободните, плаващите водо
расли се носятъ навсекжде изъ водата; ТБ образуватъ безкрайни плаващи морски ливади, но почти
всички тия водорасли еж едноклетни сжщества. До
като растенията на сушата иматъ обилна светлина,
при водораслите — напротивъ, борбата за завладя
ване на добре осветените мъста играе важна роля.
Това е причината морските водорасли да населя
ватъ водата до дълбочини 400 м., като различни
видове еж се нагодили да използуватъ и последните
слънчеви лжчи, проникнали въ морските дълбини.
Сжществува сжщо разлика по отношение използу
ването на топлината: докато презъ зимата расте
нията върху сушата заспиватъ зименъ сънь, въ мо
рето се развива растителность по-буйна отъ пет
ната. Полярните части отъ сушата еж почти лишени
отъ растителность, а полярните морета, напро
тивъ, еж особено богати на растителни организми.
Д каква е разликата между животните, населя
ващи морето и тия върху сушата? За нея ще добиемъ ясна представа, ако сравнимъ, макаръ и съв
семъ накратко, най-сжщественитъ функции на жи
вотинския организъмъ: дишането, храненето и свър
заното съ него движение и размножение.
Органитъ за дишане, при всички сухоземни жи
вотни, сж : разположени вжтрешно, т е еж скрити въ
дълбочинитъ на тълото и се пазятъ ревниво отъ
изсъхване, защото, безъ да бждатъ овлажнени, не
могатъ да изпълнявагь функцията си! При морските
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организми, напротивъ, дихателни органи еж те
лесната повръхность и хрилете, които винаги се
намиратъ външно. Това е, защото морските животни
никога не еж застрашени отъ изсъхване, на каквото
еж изложени сухоземните организми.
Докато храненето при сухоземнигв организми е
процесъ сравнително сложенъ и почти винаги свързанъ съ движение, необходимо, за да се намери
храната, при ГОЛ-БМОТО# болшинство отъ морските
животни — храненето става много леко и безъ ор
ганизъма да е принуденъ да се движи, за да търси
храната. Това е възможно само благодарение на
обстоятелството, че водата, като сръда за животъ,
съдържа и носи храна съ себе си за растенията и
животните винаги и навсекжде. Поради това, именно,
въ морето много отъ животните еж се отказали
отъ движението — т% еж неподвижни, както расте
нията; такива животни еж гжбигв, мидите, некои
рачета и др. При висшите морски животни храненето
е обикновено хищническо, много малко отъ ТБХЪ,
обаче, употръбяватъ растителна храна. Тревопасни,
чисти вегетарианци между морскитъ животни еж
само некои микроскопни дребни рачета, които съставятъ часть отъ планктона.
Органите за движение, при морските животни, еж
много просто устроени. Това еж ръснички, камшичета или гребла, отъ движението на които се обу
славя движението на телото. Тукъ движението е
много по-леко, свързано съ загуба на много малко
енергия. При сухоземните животни, напротивъ, орга
ните за движение еж обикновено сложни лостове,
които вършатъ тежка работа; те служатъ най-напредъ, за да повдигнатъ тъпото отъ земята, а после
и за да го движа гъ. Върху сушата нвма непо
движни животни, а въ морето — ГБ не еж ръдкость.
Най-после, водата, като срЪда за животъ, обу
славя и факта, че почти всички истинско морски
животни нъ"матъ копулационни органи. Тукъ поло
вите продукти се изхвърлятъ направо вь водата,
кждето става срещането, оплождането и развитие
то имъ. Родителите нематъ грижа за поколението:
тъ го повърязатъ на морската вода, която има
всички качества, за да осигури развитието и раз
пространението на оставените въ нея полови про
дукти. Отъ оплодените яйца на различнигЬ морски
животни се излюпватъ дребни, неприличащи на ро
дителите си организми — ларва, които водятъ самостоенъ животъ, хранятъ се, растатъ и преобразуватъ, докато заприличатъ на родителите си. Това
сложно ларвно развитие на морскитъ животни е въз
можно само благодарение на особените качества
на морската вода. При сухоземните животни, които,
както още въ началото казахме, водятъ началото
си отъ водните, всичкото това сложно ларвно раз
витие се извършва въ яйцето, което е снабдено съ
достатъчно храна или пъкъ въ утробата на майката
(но въ течна среда), която храни своитъ бждеши
рожби. Но не е само това белегътъ за произхода на
сухоземните организми. Една още по-силна връзка
ние виждаме въ обстоятелството, че всички сухо
земни животни носятъ въ своята плъть морето. За
щото наи-сжществената тъкань отъ тълото на всички
животни, включително човека - кръвьта, не е освенъ морска вода, снабдена съ клетъчни елементи
(кръвните телца). Това именно позволява, при нужда
да можемъ да заместваме даже човешка кръвь съ
морска вода и то не малко, а д о една трета отъ
Ц-БЛОТО количество кръвь, която тъпото изобщо
п ^ , ! 3 . М О р е т о ~ м а й к а т а и люлката на живота
държи гвена връзка съ всичко живо.
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П Л А Т Н О Х О Д К И Т Ь ПРИ О Л И М П И А Д А Т А В Ъ

БЕРЛИНЪ

Въ 1924 година платноходниятъ спортъ биде
приетъ въ олимпийските състезания. Следъ дълги
обсжждания отъ страна на международния олимпийски комитетъ, се прие залива на града Килъ
при Балтийско море, за М-БСТО на платноходнигв

открития апаратъ за вЪтъра, те ще чакатъ известно
време неговата запов-вдь.
Лодките, които ще взематъ участие въ това
състезание, иматъ различна големина. Едни еж 8
метра дълги. Съ тЪхъ ще се състезаватъ Норвегия,

Дворецътъ „Кьопеникъ", сжществувашъ повече отъ 1000 г.,
гдето ще бжде квартирата; на чужд енцитъ-състезатели
на гребане

Моделътъ за сградата въ Килъ, гдето ще бждатъ настанени
състезателите на платноходки за олимпиадата
презъ 1936 год.

състезания. [За тази цель още миналата година
биде построено специално олимпийско пристгнище,
съ работилници и всички принадлежности, за да
се осигури гладкото развитие въ състезанията. Въ
това олимпийско пристанище еж допустнати само
големит-й яхти, КОИТО излизатъ на открито море. За
малките платноходки е избрано друго место. По
неже пжтьтъ, по който ще се движатъ платноходкитЪ, ще имъ бжде съобщенъ въ последния моментъ, даже, кога те еж на открито море, отъ единъ
специаленъ параходъ, който носи на борда си ново-

Швеция, Англия, Франция, -Италия и СъединенигЪ
Щати. Германия нЪма да вземе участие въ ГБЗИ
състезания, поради стопанската криза, защото ГБЗИ
платноходки еж доста скжпи. Следватъ платноходКИГБ отъ би 4 метра, които еж притежание на Швей
цария и Унгария, макаръ гЪ дан4матъ открито море.
Една новость е олимпийската „Йоле". Това е платноходка, само за единъ човЪкъ, доста бърза, обаче,
много опасна за неопитния. Съ нея ще участвуватъ
най голЪмъ брой състезатели. Състезанието ще за
почне отъ 4. и ще трае до 14. августъ 1936 година.
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Платноходни състезания въ Килския заливъ
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Презъ настоящия лЪтенъ сезонъ устроиха
лътовища следнитЬ клонове на Б.Н.М.С.:
Варненскиятъ клонъ—сборно летовище отъ 2 сме
ни въ Варна: 1 смена—44 деца отъВидинъ и II смйна
— 50 деца отъ Кюстендилъ и Ботевградъ.
Ломски клонъ 1 смЪна въ Варна 35 деца
44
Габровски
1
54
В. Търновски 1
57
Шуменски
49
Павликенски
60
1
„ е. Галата
•Плевенски
1 „ Созополъ 30
';ЯмбоЛСКИ
Пловдивски 2 „ Созополъ 1—55; II—48 деца.
Летовниците беха въ отлично здраве и съ го
леми физически подобрения.
— Морскиятъ спортенъ легионъ при Варнен
ския клонъ устрои три излети по море до р. Камчия и
по самата р-Ька. Излетите беха отлично посетени,
както отъ легионери, така и отъ летовници—трети
на.'град а.
— Бургаскиятъ клонъ презъ настоящия летенъ
сезонъ е уредилъ следните излети по море: 5 до
р. Ропотамо съ 704 участници; 4 до Лтия съ 686
участници; 3 до Созополъ съ 183 излетници; 2 до
Несебъръ съ 187 излетници; 1 до Поморие съ 51
излетници; 1 до Варна съ 72 излетници. На 16. ав
густъ е билъ устроенъ съ параходъ .Евдокия" двудневенъ излетъ цо Царево. На 17. августъ се уреди
въ Бургасъ отъ клона големо градинско увеселение
съ венецианска нощь. Имало е нощенъ излетъ съ
влекача „Раковски". На 18. с. м. еж били уредени

големи морски състезания по плуване, гребане и
скачане.
Клонътъ наскоро ще започне постройката на
модеренъ плувенъ басейнъ въ района на приста
нището. Приблизителна стойность на постройката
е около 90,000 лв.
— Презъ изтеклия сезонъ се построиха плувни
басейни при клоновете ни въ Ясеновградъ, Ломъ
и Ямболъ. На 21. юлий бе откритъ басейнътъ въ
Лсеновградъ, а на 28. с. м. този въ Ямболъ. Ямболскиятъ басейнъ е съ размери 20 на 30 м. и съ
дълбочина отъ 1 до 2 м. съ огледъ да се разшири
до размери 25 на 50 м. и дълбочина 3 м. Въ реа
лизирането на тази идея е взело участие цъ\пото
гражданство съ отпущане на средства, материални
съ работа.
За. реализиране на идеята въ Лсеновградъ е допри
несла най-много общинската управа, която е въ
тесенъ контактъ съ клона на Б.Н.М.С.
— В. Търново. Следъ общото годишно събрание,
новото управително тело се е конституирало както
следва:
Председатель Петъръ Парашкевовъ, директоръ
на търговската гимназия; подпредседатель Иорданъ
Пенчевъ, адвокатъ; касиеръ Иванъ Нанковъ, прокуристъ на банка .Български кредитъ"; гл. ржководитель на водния спортъ Ст. Тенекеджиевъ, адво
катъ; секретарь Лтанасъ Желъзковъ, учитель въ
търговската гимназия и проверителенъ съветъ: пред
седатель^ Коста Ятанасовъ и членове Маринъ Ганевъ и Иорданъ Господиновъ.
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Проектъ за новъ законъ за търговския флотъ
въ Съединените Щати. Споредъ една кореспон
денция до „Маппе МагсНапсю" пестжпилъ е новиятъ
проектъ за законъ относно търговския . флотъ въ
Вашингтонъ и е отнесенъ въ компетентните комисии
на Сената и Камарата. Законътъ, който се нарича
Мегспапг Маппе ВШ (1935) е отъ големо значение.
Въ проекта се заявява, че Съединените Щати
трЪбва да притежаватъ търговски флотъ, който да
бжде: 1; Достатъченъ, за да пренесе поне 50% отъ
външната търговия на Щатите и да осигури службата
по' всички важни морски пжтища; 2. да може да
бжде използуванъ като спомагателенъ флотъ въ
време на война или национална опасность.
Учредява се морска дирекция (Иттеа' з&гез-Мапйте ЛиЙюгЛу), която ще разпределя прямите субвенции, плащани на стъкмителитъ, ще следи въпроса
за разоржжаването на старитъ кораби, скитниците
и пр.
Субвенциитв за стъкмяване и постройки ще се
установятъ споредъ директивите на посланието на
Президента. Разликата между стойностьта на по
стройката въ Америка и въ странство ще се заплаща, направо на корабостроителницата, която строи
стъкмительтъ ще плаща на корабостроителницата*
само остатъка, 60% ще могатъ да му се заематъ
отъ държавата съ малка лихва.
Морската дирекция ще включва договорите от
носно експлоатацията на линиите и ще плаща суб-

венция на пжтуване, основана върху разликата за
разходи по осигуровка, поддържане, поправки, за
плати и храна на офицери и обслуга за подобни
кораби въ Съединените Щати и чуждигв страни,
които иматъ служба върху СЖЩИТБ линии.
Стъкмителитв, ползуващи се съ субвенции, не
могатъ да се сдружаватъ, за да се занимаватъ съ
осигуровка, поправки и пр. безъ съгласието на Мор
ската дирекция. Яко некой стъкмитель намира, че е
недостатъчна субвенцията за линията, която смъта
да открие, може да му се отпусне специална такава.
Когато морската дирекция 'нам-ври, че известно
навло е „несправедливо и неоправдано" може па
определи минималния или максималния размеръ,
което се прилага еднакво за американските кораби
и за чуждите, участвуващи въ външния трафикъ
на Съединените Щати Морската дирекция отъ друга
страна
ще може
може да
па подпомага
™ „ ™ ^ съ* договоръ
Т ™ 1 всеки
й и
страна ще
стъкмитель, за да може да противостои на нелоял
ната конкуренция на чуждигЬ кораби и да подпо
мага всеки корабъ, който има за цель да открие
нова морска линия.
Сегашните пощенски договори ще бждатъ ану
лирани и ще се сключатъ нови за срокъ отъ 20 год.
Очевидно е, че ако се приеме този проектъ, аме
риканските стъкмители ще бждатъ поставени въ
особно благоприятно положение, което ще преди
звика отъ страна на другите морски страни извън
редни мерки.
в. И.
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Ако изключимъ итало-абисинския споръ, който Жтова еж убедени и французекитв и английските дър
съсредоточи въ себе си вниманието и грижите на жавници. "Прави особено
*--- впечатление благосклонното
европейските държавници, може да се каже, че двата отношение на Франция къмъ италианската акция, до
л^тни месеци изминаха безъ особени политически като Англия открито заявява, че Италия ще вземе
събития.
извънредно опасно решение, ако се противопостави
Новиятъ югославска кабинетъ. на Д-ръ Стоя- на едно дипломатическо споразумение, наложено отъ
диновичъ, както и прегрупирането на обществените Обществото на народите. НЕЩО повече: при неот
сили въ Югославия, ще спомогнатъ на младия дър- давнашните преговори за разрешение на итало-аби
жавникъ да даде по-сносенъ избирателенъ законъ, синския споръ, английскиятъ делегатъ Идънъ заяви
да възстанови тайното гласоподаване и да въдвори ясно на италианскиятъ пратеникъ баронъ Алоизи,
народностно и държавно единство въ съседната дър че, ако Италия изпълни своето решение да окупира
жава. Срещу него, разбира се, възстава явното и Абисиния, италианските войски требва да сеспратъ
скритото непокорство на хърватските националисти, въ околностьта на британската концесия квай^езекоито желаятъ да запазятъ хърватите като само- рото Цана, положение, признато отъ/йталия^
стоятеленъ народъ, който да бжде господари въ предишните договори, сключени между двете Дт,р>>
Хърватско. Обхванати отъ безпределна обичь жава. Това предупреждение, разбива^се, не_ значил
къмъ свободата • и закърмени съ вековна култура, нищо друго, освенъ неизб-Бжносгьтаза италиански-"
на бри- \
хърватскиятъ народъ не верва въ широките обе ТБ войници да срещнатъ по-рано шоковете
;
щания, които кабинетътъ на министъръ-предсецателя танската армия, вместо стрелитБ |на неорганизира- /ад..
\ V.
'""•']'
"^ •'/%?№
Д-ръ Стоядиновичъ набеляза въ своята декларация. НИТБ абисински пълчища.
Не е безинтересно да се знае, че и словенците на- Щ На тЪзи ясни дипломатически закани, и т а л и а н л ^ /
ре0у
пиратъ за своята народностна независимость, което ЦИТБ отговарятъ съ свойствената на^атинската
не значи нищо друго, освенъ едно административно пламеность. Т Е мобилизиратъ дивизия^дед^ДЗв*^
преустройство на югославската държава, защото зия, изпращатъ гежки военни кораби къмъ афри
съ досегашното се е имало предвидъ само разпо- канските води и заяватъ, че тази армия е предна
кжеването и отслабването на Хърватско и Словен значена да се справи съ колониалните нужди на ита
ско. Тези свободолюбиви стремежи на хърватския лианския народъ и съ неизвестностьта на европей
народъ предизвикаха неотдавнашните кървави без ското положение. Т Б заявяватъ още, че великигв
редици въ Загребъ, които, изглежда, не ще бждатъ сили, отрупани съ колониални владения, не могатъ
последни. Може би, кабинетътъ на Д-ръ Стоядино и не трЕбва да бждатъ пръчка изъ ТЕХНИЯ пжть и
вичъ гарантира повече свобода и по-верно изразя че едно ново противопоставяне срещу италиански
ване на народната воля. Може би. Но хърватскиятъ те жизнени интереси ще бжде престжпление срещу
въпросъ ще бжде и за него източникътъ, отъ който историята и цивилизацията. Италианците добавятъ
не требва да се очаква нищо друго, оевгнъ изне още, че е безсмислено да се събиратъ конференции
нади, които винаги ще иматъ огромно значение за за разглеждане на единъ въпросъ, който засъга само
спокойствието и правилното развитие на югослав Италия, и който ще бжде разрешенъ не на зелена
та маса, а на бойното поле отъ единъ милионъ ита
ската държава.
лиански войници, отъ италианския флотъ и отъ ита
Страхътъ отъ възстановяване на хабебургската
лианските въздухоплавателни армии.
династия, за която напоследъкъ твърде усилено се
г
Ньма нужда да се напомня, че тази смълость и
заговори въ Австрия и Унгария,предизвика пжтуването
това
желание за воюване двадесеть години следъ
на югославския регентъ князъ Павелъ въ Ромъния.
Изглежда, че е било необходимо размена на мисли незабравимите ужаси на Световната война, поставя
между ржководителит-в на дветЬ съюзни държави. въ твърде неудобно положение авторитета на Об
Тези разговори, макаръ запазени въ тайна, подсв- ществото на народитъ. На непрестанитъ молби за
подкрепа, които абисинскиять императоръ отправя въ
щатъ за гол-вмото значение и неприятните после
Женева, Мусолини отговаря, че Италия ще излъзе
дици, които биха произлЬли отъ възстановяването вънъ изъ задълженията, които е поела като членка
на монархистичния оежимъ въ Австрия и Унгария, на О. Н„ въ случай, че й се отнъме правото да
чииго земи следъ Световната война се включиха търси средства и пжтища за нейното сжществуване
въ югославска и ромънска територии.
въ името на цивилизацията, още повече, че тя знае
Итало-абисинскиятъ
споръ, обаче, беше и ос- много добре отговорностите, които поема съ своята
тава сега за сега срЪдеца, въ които е съсре- абисинска политика.
доточено вниманието на европейските държавници и
Трудно е, при това заплетено положение, да се
технитъ грижи за избегване на въоржженъ конпредвидятъ въ близко бждеще възможности за из
фликтъ между Италия и Абисиния.
глаждане, по приятелски начинъ, на итало-абисинДень изъдень става ясно, че въ
™*™*™™ зкия споръ. Европейските държавици, обаче/подчереж кръстосани интересите на няколко велики сили таватъ, че въпреки това нежелателно положение,
всека отъ които се стреми, поне до днесъ, д а г и великитъ сили не требва да отклонявать Европа отъ
запази чрезъ миролюбиви Дипломатически средства пжтя на мира, и че абисинскиять въпросъ, макаръ
Усилията, положени до сега въ ^ в а направление за твърде сериозенъ, не требва да бжде много драголемо съжаление, не дадоха никакви резултати. матизиранъ.
Ако избухне война, това, безспорно, би било найНапротивъ: тъ разпалиха ° ^ е „ п о в е ч е я Г п Н О Т з П О а .
печалното събитие. Въ такъвъ случай, европейската,
Духъ на италианския народъ.които незапирто изпра
ща своите въоржжени синове къмъ Д и ™ дипломация ще требва да се опита да я ограничи
тъ брегове, кжГето,
с п о р ^ ^ ^ Д 2 само въ африканския материкъ. Но, въпреки това,
ги очаква най-славната п о 6 ^ ' Д ^ л и я има нужда Европа още отъ сега мисли и за себе си!
каже
така, трудно е да «
' Н°'^Гтеритория.въ
Борисъ Първановъ
отъ колониално разширение на своята тери у

Страница за малкитгь
ЕДИНЪ

ЩУРЕЦЪ

Тамъ свирилъ той
Единъ щурецъ,
и често въ зной
прочутъ птзвецъ,
подскачалъ леко надъ вълните) —
живелъ наблизу до морето —
и билъ честить,
тамъ той живълъ
и шеговитъ —
ипйсни пъ\лъ,
така да си прекарва дните..
и волно свирилъ ц-Ьло лъто.
Но най-подйръ,
И не веднъжъ,
следъ лътенъ миръ —
наширъ—надлъжъ,
засвирила студена буря,
той обикалялъ бр-БговетЪ
и тозъ свирачъ
да весели,
съ тжга и плачъ
въ трудъ и бели,
започналъ гладенъ да се щура.
рибарите и вътроветъч
И тропналъ съ кракъ
и тръгналъ пакъ
на пжть къмъ чуждитъ градища,
да дири тамъ
храна и самъ
да п1ае въ топлиттз огнища!
БОРИСЪ МАКОВСКИ

П Р И К А З К А З А Ц А Р Я НА РИБИТЬ
Случило се е това тогава, когато въ една да
лечна страна живелъ рибарьтъ Дженанъ. Живйпъ
той на брега на морето съ мъничкия Яладинъ и
билъ доволенъ отъ живота. Той знаелъ едно место,
кждето хващалъ рибата много лесно. Но за това
свое щастие той не искалъ да обади никому. И това
би останало вечна тайна, ако щастието не беше
винаги краткотрайно.
Така минало много време, до като и за него настжпили тежки дни. Ставало все по-лошо и по-ло
шо, до като единъ день Дженанъ казалъ на сина си:
— Яко и днесъ не ни върви, ще скоча отъ ла
дията въ водата. По-добре смъртьта си да намеря,
отколкото да ловя жаби и водорасли.
Я синътъ му отговорилъ:
— Чуй ме, татко! Да не би пъкъ съ нъщо да
сме обидили царя на рибите.
При ТБЗИ думи морето се развълнувало и на
повръхностьта на водата се появилъ рибниятъ царь.
Уплашили се стариятъ лодкарь съ младия му
синъ.
А царьть ги попиталъ:
— Кой ме вика? Ето ме, азъ дойдохъ отъ мор
ското дъно.
Дженанъ дошелъ най-после на себе си и казалъ:
— Ние сме, царю! Защо да криемъ, тъкмо гово
рихме за тебе. Яко сме те обидили съ нещо, това
е станало отъ незнание.
Но царьть имъ отвърналъ:
— Който къмъ мене се обръща, требва да ми е
подобенъ: нито лошъ, нито користолюбивъ. Язъ
зная, че ме използувате, безъ да кажете на бед
ните рибари, че знаете едно место кждето има
много риба. Тя би стигнала и за другите, които еж
гладни. Но вие не имъ посочвате местото. По тази
причина, безъ моята благословия, за васъ не ще
има повече ловъ. Яла, ако ми обещаете, че ще се
поправите, всичко на добро пакъ ще тръгне.
Като чули това, бащата и синътъ отдъхнали
успокоени.

Но царьть продължилъ:
— Давамъ милостьта си за добъръ ловъ. Отсега
нататъкъ пакъ ще го имате въ изобилие. Яла требва
да ви кажа, че е пристигнала и дъщеря ми Юлалюмъ.
Тя е костенурка, облечена въ златна" кора, а на
главата си носи скъпоценна корона. Внимавайте,
защото тя може много лесно да попадне въ мре
жата ви. Яко я хванете случайно, пуснете я и добре
помнете думата, която сте ми дали.
Следъ като казалъ това, царьтъ се върналъ от
ново въ морското дъно, а синътъ и бащата за
почнали усърдно да работятъ, защото били вече
радостни. Те [хвърлили мрежата, а тя веднага
се напълнила съ риба. Въ ладията дори нъмало
место за нея. Синътъ забелязалъ между рибата
една златна костенурка и казалъ:
Татко, татко! Ето и костенурката Юлалюмъ!
Казалъ това, повдигналъ я отъ лодката и билъ
готовъ да я хвърли въ водата, но баща му викналъ:
— Стой, глупако! Юлалюмъ цена има, ще я продадемъ на златаря.
— Недей татко!—помолилъ му се Яладинъ.—Нали
знаешъ, че рибниятъ царь наказва всекиго, който
го лжже1
— Това еж само думи! — отговорилъ старецътъ.
— Малко ме е грижа за него.
Но въ сжщото време рибата въ ладията се пре
върнала въ злато и така заблестяла, че старецътъ'
и синътъ ослепели и не виждали нито какъ каратъ
лодката, нито кжде отиватъ. Скоро следъ това лод
ката се блъснала съ страшна сила въ една край
брежна скала, разбила се на парчета и започнала
да потъва. Заедно съ нея потъналъ и рибарътъ
Дженанъ, а малкиятъ Яладинъ билъ спасенъ отъ
златната костенурка, която се приближила до него
и му казала да се качи на гърба й и да седи тамъ,
до като стигнатъ до брЪга.
Така рибниятъ царь отмъстилъ на рибаря, който
не удържалъ своята честна дума.
САША ЛИПОВСКА
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гр. София
Управлявана отъ дългогодишния журналистъ Бор. Андреевъ ЕО

ЕО

ПРИЕМА ОБЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМИ

ЕО

за сп. „МОРСКИ СГОВОРЪ" тЕО
И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

ЕО
ЕО
Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
ЕО
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
ЕО
Урежда издаването на разни печатни произведения.
Ш
Урежда журналистически анкети.
ЕО
Превежда отъ и на чужди езици.
ЕО
Записва и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при „Подслонъ" ЕО
.Посредничествува за женидби — има солидни кандидати.
ЕО
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати.
ЕО
Продажба и покупка на имоти.
ЕО
Урежда осигуровки.
ЕО
Представителство на фирми.
ЕО
На писма непридружени съ 20 лв. пощ. или гербови марки агенцията не отговаря. ЕО
ЕО
ЕЗ
03@@@@@@@@г@@@@@@@------------------@@@@@Е0@@Е0

I

р — — - • • - • • • • • • • • — • — • " • • " • • - • • • • 1

(Книгоиздателство „ Х Е М У С Ъ " А. Д. —
•

ул. Солунъ, 55. Пощ. чекова смътка 607. Телеф. 2294

| р О Д Н А ХУДОЖЕСТВЕНА
I Нкк. п.

ФИЛИПОВ*:

I

Палявовъ:

Слънцето угаснало, романъ . . . .
Викъ — романъ . . .
Звезди въ прозореца

Росенския камененъ
мостъ и др. разкази
Томъ II — Лъжовенъ св&гъ и
др. разкази . . . .

50 лв.
50 лв.
60 лв.
60 лв.

Хр.

I Дам. КадФовк

I

|
I
|

I
•

(

50 лв.
.Индийскиятъ петель — хумориетични разкази
СВЪТОСЛЗВЪ НЯВКОВЪ : Кжщата при последния фенеръ 35 лв.
Нвтомати, разкази
35 лв.
Дамата сонети
съ рентгеновите
В.' В. РаК1Ш1: Дунавски
- стихове •очи
• 40 лв.
Иор. Стуб8ЛЬ: Сиротински пЪсни — стихове • • • 20 лв.

АсеЯЪ РаЗЦВЪТЯЯВОВЪ : Планински нощи . . . - • •
ТевДОрЬ ТрМНВЪ: Български балади — стихове,
подвързана
аби:

ЛИТЕРАТУРА

Бирникътъ дошелъ - п о в е с т ь - бо лв. Аяг. К а р а ш ч т : томъ I
Разкази на ловеца .

I

СОФИЯ

Мълчаливи герои — повесть- • • •

25 лв.
30 лв.
60 лв.
50 лв.

НОВ.

ГНВРВИСМ : Томъ I — Стихотворения . . . .
Томъ II — Хуморъ и сатира . . .
Томъ Ш — Разкази и фейлетони
КОНСТаНТаЮВЪ: Кръвь — романъ
Любовь — романъ . . . . . .

40 лв.
45 лв.
50 лв.
60 лв.
60 лв.
50 лв.
50 лв.

НвШ НЛКВВЪ : Времена и хора — разкази . . .

50 лв.

ЦйМО ГярОВЪ: Светица и др. разкази
Трагедията на Боровъ
Златна Прага — картини и предания

30 лв.
30 лв.
30 лв.

К. ГМХЙОВТ): Орнаменти — литературни и фило
софски есета
Вълшебния играчъ — разкази . .

40 лв.
30 лв.

ют

БЪЛГЯРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!
,1,

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО' ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА

Използувайте дружествените параходи, за да получите възиожностьта д а се полюбувате на;морето! А
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на който привличатъ хи
ляди и хиляди туристи отъ всички краища на света.

Дружеството п о д д ъ р ж а три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бургасъ—Приморско—Цареро—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.—Отъ 15. юний до 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
ЦйаЬ '
б. Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — МитиЖЦЩ
линъ и обратно—два пжти в ъ 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 5 0 % (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването до Александрия, което се извърш
ва съ луксозните и бързоходни параходи «Бургасъ* и „Царь Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНЯ:
За Александрийския рейсь:
За Пирейския рейсь:
Отиване и
връщане

I класа

I к л а с а ' . . л в . 8000

. . лв. 5ООО

Отиване и
II класа . . лв. 460о
II класа . . лв. 6000
Ш класа . . лв. 2000
.. връщане
III класа ... лв.4000
За крайбрежния рейсь:
I класа . . лв. 400
I
класа
.
. лв. 680
Варна—Синьомо
Варна—Бургасъ
II класа . . лв. 300
III класа . . лв. 200
рецъ и обратно II класа . . лв. 540
и обратно
III класа . . лв 360
Хрена по лв. 150 на вень за I и II класа, за българското крайбрежие.

Забележка:Свърхъ горнвгв такси за пжтнишкигв билети се събиратъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкигв крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващигв, се получаватьотъ
агенцииГБ въ Варна и Бургасъ'и крайбръжнигв, а еж що и отъ Дирекцията.
., ._
Ю-10

СЪДЪРЖЯНИЕ
1. Морски б р ъ т ъ — Теодоръ Щормъ. 2. Градътъ — Теодоръ Щормъ. 3. Ж и вотъть на.нашигв пристанища презъ 1934 г о д . — Хр. Русевъ. 4. Презъ океа
на — М. Д-въ. 5. Просторъ — Паулина Станчева, б. Играта на морето — Стефанъ Ив. Стояновъ. 7. З а щ о платноходи с е използуватъ като учебни кораби
— превелъ А. Ю. П. 8. Спомените на стария адмиралъ — П. А. Шишковъ. 9.
Предопределение-РгапгНаиз ЗЬбпгпап. 10. Бомби върху Тихия океанъ — Алфредъ • Клайберъ. 11. Морето и сушата — е д н о биологично сравнение —
Д-ръ Г. В. Паспалевъ. 12. Пладноходките при олимпиадата в ъ Берлинъ. 13.
Изъ живота на нашите клонове. 14. Морски новини. 15. Външенъ поли
тически прегледъ — Борисъ Първановъ. 16. Страница на малките: Единъ
щ у р е ц ъ — Борисъ Маковски. 2. Приказка за царя н а р и б и т е — Саша Липовска.
ПЕЧЯТНИЦЯ НЯ ВОЕННОИЗДЯТЕЛСКИЯ ФОНДЪ

— СОФИЯ, 607-1935.

