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ВАРНА

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
НДН-КРДСНВНЯТЪ КУРОРТЪ ВЪЩГО-ИЗТ. ЕВРОПА

ВАРНА

Най-модерни бански съоржжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
^«г^Н
"^ ""
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КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близкитв околности, както и
до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър-_
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕ
СТВА въ началото на м. августъ,
съ участието на най-виднигв бъл
гарски артисти. Презъ сезона гостувагь Народенъ драматиченъ
театръ и Народната опера.

I

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТА
НАЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв.на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
А ла картъ, пъленъ обътгь, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.
ЛЪтовна карта за Ц-БЛИЯ сезонъ 30 лева.

1. Студени бани

ТАКСИ ЗА БАНИТЪ:
I класа кабина 15 лв.
I »
шкафче 8 лв.
2. Топли бани
I „ обща съблък. 5 лв.

ь:

класа на часъ 20 лв.
„
12 лв.

Отъ 1. юний до 30. септемврий лъсе ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж., като за връщане
билетигв важатъ до 31. октомврий
Отъ 12. юлий до 12. Августъ намале
нието е само ЗО%ТОВНИЦИГБ

Бюрото за летовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списъкъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява ЛЪТОВНИЦИГБ безплатно.

I
I
I
I

I

I
I

За тия, които търсятъ абсолютн
спокойствие и морелъчение — препо
ръчваме Св. Константинъ.
Лътовници, запомнете, че есеньта въ Варна е сжщо тъй приятна, както и льтото,
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Варн. град. общ. курортна дирекция.
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УРЕЖДН
КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТДТЗЛЪ

Брой 6
Глав. ред. проф. Я. НРННУДОВЪ

Д-ръ Г. П.

ТУРСКИЯТЪ ПРОЕКТЬ ЗА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УРЕЖДАНЕ
Р Е Ж И М А НА ПРОЛИВИТ-Ь
Отъ нъколко дни заседава въ Монтрьо конфе какви формалности и заплащане на известни такси.
ренцията за Проливите, която,- поради важностьта Тази свобода, обаче, не е съвсемъ неограничена. Тя
на разглежданата материя и нажеженото политиче е поставена подъ известни уговорки. Така напр., за
ско състояние на днешна Европа, заслужава голъмо направени услуги, като пилотажъ, санитарна помощь,
внимание. България, като държава, подписала Ло- по ползуване отъ влекачи, фарове и др., корабите
занската конфенция, уреждаща режима на Проли еж длъжни да заплащатъ установените отъ турски
вите отъ 1923 год. досега, и като крайбрежница въ те морски власти такси. Освенъ това, за да се предЧерно море, е представена по право въ конферен пазятъ Проливите отъ заразяване, преминаващите
цията съ свои политически и технически лица. Тъх- невоенни кораби ще бждатъ подлагани на санитаната задача е трудна. Те требва да отстояватъ ин ренъ надзоръ. Последниятъ ще се извършва съ
тересите на родината, както отъ гледна точка на гласно изработените отъ Турция инструкции, които
бреговата ни защита, така сжщо и за запазване на ще бждатъ съобразени съ международните [сани
економическитБ ни интереси, които еж ГБСНО свър тарни наредби.
зани съ преминаването на нашите търговски кораби
Въ време на война, преминаването на Проливитв
презъ Босфора, Мраморно море и Дарданелитв.
отъ невоенните кораби ще зависи отъ положението,
Какъ ще се развиятъ преговорите въ конферен въ което се намира Турция. Яко тя е неутрална,
цията, още не може да се предскаже. Това ще по въпроснитЬ кораби иматъ право да минавате Про
каже близкото бждеще. За насъ българите, обаче, ливите. при условията за мирно време. Въ случая,
по посочените по-горе причини, тази конференция е когато Турция бждч въ война, ще могатъ да пре
отъ извънредно големо значение. За да дадемъ въз- минавате презъ Проливитъ само невоенните кораби
можность на нашите читатели да добиятъ ясна пред на неутралните държави. И тука, обаче! дадената
става за развитието на преговорите въ Монтрьо, свобода за преминаване не е категорична. За да има.
даваме на кратко основния проектъ на конвенция ржцетв си развързани, както въ единия, така и въ
та, който Турция изработи и представи за разгле другия случаи, Турция прави известни резерви. Така
ждане въ конференцията.
напримеръ, подчертано е, че свободата на премина
Проектътъ на конвенцията за режима на Проли ването ще зависи отъ ангажиментите и Задълже
вите е основата, върху която ще се построятъ но нията, които произлизатъ отъ положението на Тур
вите статути, определящи правата и задълженията ция като членъ на О.Н. Сжщо така, Турция има
на държавитъ, относително ползуването отъ Проли право да отнема свободата за преминаване на Про
вите. Той се състои отъ петь отдъла. Първиятъ се ливитъ отъ невоенните.кораби на неутралните дър
занимава съ въпроса за преминаването на търгов жави, ако се констатира, че въ време на война, тия
ските кораби, корабитЬ болници, рибарските кора кораби подпомагате нейните неприятели.
би и яхтите (не военнигЬ кораби) презъ Дардане
• Вториять отдвлъ разглежда преминаването на
литв и Босфора, въ мирно и военно време. Цълата Проливитъ отъ военнитъ бойни и спомагателни ко
тази материя е уредена съ четири члена. Въ резю раби. Той съдържа всичко петь члена. И въ него
ме твхното съдържание е следното: Въ мирно вре се очертаватъ две положения — преминаване на
ме презъ Проливитв иматъ право да минавать как Проливитъ при мирновременна обстановка и когато
то презъ деня, така и презъ нощьта, всички търгов Турция воюва.
ски кораби, кораби болници, рибарски кораби и ях
Въ мирно време, презъ Проливитъ могатъ да прети, безъ разлика на националния флагъ и носения минаватъ военните кораби на всички държави, съ
товаръ. Преминаването ще се извършва безъ вев- изключение на подводниците, при спазване на след-
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нитъ по-важни условия: 1. Преминаването на воен
ните кораби да има за цель приятелско посещение.
2. На Турция тръбва да бжде съобщено своевре
менно по дипломатически пжть за проектираното
преминаване. Това съобщение ще требва да съ
държа редъ сведения и данни за преминаващите
кораби. 3. Общиятъ тонажъ на групата, която ще ми
не презъ Проливите, не требва да бжде по-големъ
отъ ,14,000 тона. 4. Преминаването на групата, из1ГБЛО или по части, ще се определя отъ Турция, въ
зависимость отъ местоположението и състоянието
на Турския флотъ. 5. Преминалитъ въ Черно море
военни кораби на държави не крайбръжници на то
ва море, не могатъ да оставатъ въ сжщото повече
отъ 15 дни. б. Общиятъ тонажъ на преминалите въ
Черно море военни кораби, принадлежащи на дър
жави не негови крайбръжници, не може да бжде
по-големъ отъ 28,000 тона. 7. Преминаващите Про
ливите военни кораби не могатъ да използувать но
сените съ себе си самолети.
Въ случай на война преминаването на военнитъ
кораби презъ Проливитв ще зависи отъ положе
нието, въ което се намира Турция. Яко тя е неу
трална, военнитв кораби на воюващите държави
могатъ да минаватъ свободно, като спазватъ усло
вията за преминаване въ мирно време, обаче, на
тъхъ се забранява да се спирагь въ Проливите и
да упражняватъ насилие, както надъ неутрални, та
ка и надъ враждебни кораби. Яко Турция се нами
ра въ война, преминаването на военните кораби на
неутралните държави презъ Проливитв е допусти
мо, само следъ предварително разрешение отъ сжщата, и при специални условия, които ще бждатъ
независими отъ условията на мирновременната об
становка.
За да си осигури по-широка свобода на дей
ствие и въ този отдълъ, Турция поставя специаленъ
членъ, по силата на който си запазва правото да
затвори ПроливитЬ за военните кораби на другите
държави, когато нейната сигурность е застрашена,
като за това предупреждава своевременно О.Н.
Предметъ на третия отдълъ е въпросътъ за пре
литането на цивилнитЬ и военните самолети надъ
ПроливигЪ. Цълата тази материя е уредена само съ
единъ членъ. Най-сжщественото въ него е, че, по

начало,. гражданските и военните самолети не. мо
гатъ да прелитатъ надъ ПроливигЪ. Техното преми
наване презъ сжщитъ ще бжде уредено по специа
ленъ пжть, който ше се определи отъ турското
въздухоплаване.
Четвъртиятъ отделъ, който се състои сжщо отъ
единъ единственъ членъ, има за цель да осигури
цълостьта и ненарушимостьта на постановленията на
конвенцията. Въ него е подчертано, че постановле
нията на конвенцията не могатъ да се разширяватъ
и тълкуватъ по начинъ, който би нарушилъ суве
ренитета на Турция въ зоните, посочени въ конвен
цията.
Въ петия отдълъ се уреждатъ въпросигЪ по ра
тифицирането, влизането въ сила и изменението на
конвенцията. Ако конвенцията бжде ратифицирана,
ще има сила 15 години. Презъ този периодъ, всвка
една отъ договорящитъ страни, има право да пред
лага измъняването на некои отъ постановленията й.
Това, обаче,. тръбва да става следъ изтичането на
всеки петь години и съ съгласието на Турция.
Известно е, че началното на конференцията за
Проливите започна съ пълна отзивчивостъ и при
видно желание да се помогне на Турция. Следвайки,
обаче, ежедневната преса, виждаме, че оптимизмътъ
на дипломатите започва да изчезва. Разновидните
интереси на договорящитъ страни започватъ да се
преплитатъ. Логичното следствие отъ това е натруп
ването на най-разнообразни резерви по много отъ
разглежданите въпроси. А, знае се, че резервитъ еж
най-добрата диагноза .за неуспеха на една конфе
ренция. Че този неуспехъ се вече очертава, не е
тайна за никого. Споредъ мнението на близките на
блюдатели на конференцията, по чистото небе на
Монтрьо еж се появили вече малки черни облачета.
Намъ ни се струва, обаче, че тъзи, облачета не еж
така безопасни, защото отъ това", което пресата
съобщава, е ясно, че отново е събудено извест
ното въ историята англо-руско съперничество въ
Проливите. При това положението се отекчава още
по-вече и съ поведението на Италия, която, поради
множеството си интереси въ неточната часть на Сре
диземно море, е заинтересована не по малко за ре
жима на ПроливигЪ: Нейната тежка дума требва да
бжде сжщо казана.

СТЕФАНЪ ИВ. СТОЯНОВЪ

Кг^ДЕ ОСТАНА

ТОЙ?

Мъгла морето стисна пакъ
въ прегръднитъ си ледени,
и грабна святия покой
на две очи приведени.
Кжде остана той ?

Незнаенъ пжть. . . Сръдъ воденъ прахъ
отпуснатъ стягъ. Заспалите
ще чуятъ ли пакъ бодрий вой
въ платната оживълитв ?
' Кжде остана той?

Една усмивка само знамъ
надъ тъмни бездни зинали.—
Пратете своя слънчевъ зной
о, дни, отдавна минали I
Кжде остана той ?

Минавай день, стопи се нощь
на слънцето въвъ блъсъка
и чуй въвъ глухия прибой
на чайките срЪдъ кр-Ьсъка:
Дали се връща той? . . .

'Стр. 99

МОРСКИ СГОВОРЪ
ХР. РУСЕВЪ, н-кь пристанище

ПОЛЗАТА О Т Ъ РЪЧНОТО КРАЙБРЪЖНО
Когато преди 2 години ржководителитъ на бъл
гарското корабоплаване замислиха благородното де
ло да създадат ь българското речно крайбрежно
плаване (Р.К.П.), тъ- бъха остро нападнати и атаку
вани, не само отъ некомпетентни лица, но и отъ
тия, които разбираха и верваха въ успеха на това
д^ло. Макаръ тази борба да се водеше упорито и
системно отъ заинтересованите, те не можеха да
разколебаятъ инициаторите на хубавата идея, а, напротивъ, това имъ даде още по-големъ потикъ, за
щото виждаха, че всичко това бе продиктувано отъ
лични егоистични интереси. Въпреки всичко, двата
държавни пристанищни влекачи „Витъ* и ..Искъръ",
които отъ 1924 година насамъ бъха само баласть
на бюджета на корабоплаването, продължаваха да
се преустройватъ за нуждите на новата служба,
като само съ единъ новъ разходъ отъ 100,000
лева, въ продължение на двумесечна работа въ при
станищната работилница, можаха да бждатъ напъл
но пригодени къмъ тая служба и на 17. мартъ м.
година бъха тържествено пустнати въ работа, съ
което туриха едно ново и хубаво начало въ нашата
корабоплавателна политика.
Който имаше възможностьта да присжтствува на
това народно тържество, нав-врно си спомня въз
торга на крайбрежното население, което масово се
бе стекло на праздненството, за да види най-после
и свои кораби по българското крайбрежие, кждето
ще може да слуша и говори българска речь.
Отъ 17. мартъ 1935 г. до 31. декемврий с. г. корабитъ „Витъ" и .Искъръ" еж обслужвали редовно
два пжти седмично въ едно и друго направление,
всички пристанища между Русе и Видинъ, на брой
16, а въ продължение на два месеца, презъ силния
работенъ сезонъ, по единъ пжть седмично и при
станищата Ръхово, Евдокия, Ново село и Връвъ. По
този начинъ Р. К. П. само съ два парахода, освенъ
че обслужваше, пристанищата между Видинъ и Ру
се, тъй както въ миналото ГБ беха обслужвани отъ

ПЛАВАНЕ

австрийските и унгарските параходи „Минерва" и
„Вишеградъ", но и разшири своята дейность нагоре
отъ Видинъ до с. Връвъ и надолу отъ Русе до с
Рехово, като по този начинъ даде възможность и
на тия забравени въ това отношение български се
лища да се ползуватъ отъ облагитъ и услугигв на
водния транспортъ.
За цълото това време корабите на Р.К.П. еж пре
несли 47123 пжтника и 3934 тона стока, отъ която рабо
та е постжпило общъ приходъ 4,900,000 лева. Отъ тая
сума, като извадимъ 1,030,000 лева заплатено хамалие на работниците и 2,406,500 лева, заплатени за
вжглиша, персоналъ и др., остава единъ чистъ при
ходъ отъ 1,4635,00 лева.
. Като прибавимъ къмъ тази чиста печалба стойностьта на изгорените пернишки вжглища, защото
въ миналото двата чужди крайбрежни параходи
.Минерва" и „Вишеградъ" не горъха наши вжгли
ща, а докарваха такива отъ чужбина, 3090 тона по
315=973,350 лева, разликата въ навлото между чуж
дите и наши тарифи, които еж съ около 30 % по
евтини и редъ други преимущества, като: по-добро
отнасяне къкъ пжтницитъ, по-евтина храна, по-добро
отнасяне съ стоката, и, най-после, като имаме предъ
видъ, че получениятъ отъ тая служба приходъ не
се изнася въ странство, въ видъ на чужда валута,
както правеха чужденците, ясно става, какви го
леми изгоди е извлекло народното стопанство отъ
тая служба и то въ време на нейното организиране.
Отъ всичко гореизложено см-Ьтаме, че за всички
ни е ясно, какво Р.К.П. далечъ надхвърли и най-добритв предположения, което пъкъ ни показва колко
много сме загубили съ досегашното ни инертно от
насяне къмъ ръчното корабоплаване.
Дано това даде потикъ на държава и народъ,
да се замислятъ по-сериозно за корабоплаването
въобще, за да видимъ въ най скоро време българ
ския трикольоръ да се развева гордо по цълия Дунавъ.

Д-ръ /V П.

Н О В О Т О М О Р С К О С П О Р А З У М Е Н И Е П Р Е З Ъ 1936 ГОД.
Замислената още презъ м. декемврий м. г. морска
конференция, която требваше да замъсти сжществуващигБ досега споразумения по морското обезоржжаване, е била окончателно приключена презъ
м. мартъ н. г., съ подписването на новия Лондонски
морски договоръ, който ще влезе въ сила отъ
1. януарий 1937 година. Известно е, че въ тази кон
ференция се явиха доста големи различия въ възгледитв и интересите на големите морски държави.
Последицата отъ тъхъ беше напущането на конфе
ренцията отъ представителит-Ь на Япония и катего
ричното заявяване на Италия, че не ще бжде въ
състояние да подпише договора.
Въпреки всички т^зи мжчнотии, конференцията
не беше прекжената. Следъ много компромиси и
разочарования, тя можа да екове единъ морски до
говоръ, който беше подписанъ отъ представителите
на С. А. Шати, Франция и държавитъ отъ Лнглийската империя.
Отъ скоро време договоръть е вече достояние
на обществото- и по-важнитБ му членове, които

будятъ интересъ, еж поместени въ морскитъ- списа
ния и ежедневници на Н-БКОИ западно-европейски
страни. Свободниятъ преводъ на сжщигЬ даваме
по-долу.
Часть I — Общи определения
Чл. 1
Л. Основно водоизмтъстване (тонажъ)
За всички надводни и подводни кораби, основ
ното водоизм-встване остава сжщото, опредълено
въ всички досегашни договори.
Б. Корабни типове (класи)
1. Линейни кораби (бойни кораби). За такива се
смътатъ всички военни кораби, съ изключение на
хвърчилоносачитъ, които иматъ водоизмъттване:
а) надъ 1О.ООО тона; б) подъ 8,000 тона, но ако
иматъ най-малко едно орждие съ калибъръ 20*3 см.
2. Хвърчилоносачи. Кораби съ или безъ излетна
палуба, съ различно водоизместване, които слу-
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калибъръ на орждията 35.6 с/м., при условие, че
до края на настоящата година, договорътъ ще бжде
ратифициранъ отъ.всички страни, които еж го под
писали. Въ противенъ случай, най-големиятъ кали
бъръ си остава пакъ 40.6 с/м.
чл. 5. Границите въ тонажа и въоржжението на
хвърчилоносачите еж: водоизмъттване 23,000 тона,
и най голъмъ калибъръ на орждията 15.5 с/м.
чл. 6. Границите въ тонажа и въоржжението на
леките надводни сили е ж : водоизместване 8,000
тона и най-голъмъ калибъръ на орждията 15.5 с/м.
чл. 7. Границите въ тонажа и въоржжението на
подводниците еж: водоизместване 2,000 тона и най- *
големъ калибъръ на орждията 13 с/м.
чл. 9. Въ мирно време не могатъ да се правятъ
върху търговските кораби приготовления и приспо
собления, които биха улеснили и инсталирането на
военно оржжие, съ цель да се направятъ отъ тЬхъ
военни кораби. Разрешава се, обаче, усилването на
палубите имъ, съ огледъ да могатъ да бждатъ ин
сталирани орждия съ калибъръ до 15.5 с/м., които
ще служатъ за самозащита.

жатъ, преди всичко, за носене и обслужване на
хвърчила въ открито море.
3. Леки наводни сили. Кораби съ водоизместване,
по-голъмб отъ 100 и по малко отъ 10,000 тона, които
носятъ орждия съ калибъръ по-малъкъ отъ 20*3 см.,
именно: а) Кораби съ орждия, които иматъ калибъръ
ро-гол-вмъ отъ 15*5 см. б) Кораби, които иматъ
орждия съ калибъръ по-малъкъ отъ 15*5 см. и водо
изместване надъ 3,000 тона. в) Кораби, които иматъ
орждия съ калибъръ по-малъкъ отъ 15*5 см. и во
доизместване подъ 3,000 тона.
4. Подводници. Кораби,, които еж построени за
използуване подъ водата.
5. Малки военни кораби. Това еж малки плава
телни еждове за воени цели, съ изключение на спо
магателните военни кораби, които иматъ водоиз
местване ПО-ГОЛ-БМО отъ 100 и по-малко отъ 2000
тона, и които не тръбва да притежаватъ:
а) Орждия съ калибъръ потолъмъ отъ 15'5 см.
б) Торпедно въоржжение. в) Скорость по-голема
отъ 20 мили въ часъ.
6. Спомагателни военни кораби. Военни плаващи
средства, съ водоизместване надъ 100 тона, които
нъматъ строежа на военнитъ кораби и не ще бждатъ използувани като такива. Сжщит-в тръбва да
отговарятъ още и на следнитв изисквания:
а) Да иматъ най-много едно орждие, съ калибъръ
по-голъмъ отъ 155 см. б) Да не носятъ по-вече отъ
8 орждия, съ калибъръ 7 6 см. в) Да не еж въоржжени съ торпедно оржжие. г) Да нъматъ бронирани
обшивки, д) Скоростьта имъ да не .надминава 28
мили въ часъ. е) Да не еж построени и да не служатъ, преди всичко, за носене на хвърчила въ от
крито море. ж) Да иматъ най-много две приспосо-.
бления за изхвърляне на хвърчила.
*
7) Малки плавателни средства. Те обхващатъ
малките надводни кораби, съ водоизместване подъ
100 тона.
В. Износване {остаряване) на корабитгь
Корабитв отъ изброените класи и подкласи се
смътатъ за износени (остарели), ако еж проежще
ствували:
ЛинейнитЬ кораби
26 години.
Хвърчилоносачитъ
20 години.
ЛекитЬ надводни сили отъ подкласитв а) и б).
Яко еж заложени въ строежъ преди
1. януарий 1920 година
. 16 години.
Яко еж заложени въ строежъ преди
31. Декемврий 1919 година
20 години.
ЛекитЬ надводни сили отъ подкласа в) 16 години.
ПОДВОДНИЦИТЕ . . . . . . . . * . . . 13 години.

чл. 12. а) Подписалите договора страни се задължаватъ да се осведомяватъ помежду си, презъ
първитв 4 месеца на вевка календарна година, върху
намеренията си да залагатъ въ строежъ или купуватъ нови военни кораби. Сжщо така, да съобщаватъ и точните данни за големината, въоржжението
и останалите имъ качества.
б) Най-малко 4 месеци преди залагането въ строежъ
на всеки предвиденъ корабъ, тр-вбва да бждатъ
съобщени: името или означаването на класа (типа),
най-големото водоизместване, дължината, широчи
ната, газенето, силата на машината, скоростьта, вида
на двигателя, вида на горивото, числото и калибра
на всички орждия отъ 7-"6 с/м. на-горе, приблизи
телното число на орждията съ калибъръ подъ 7 6
с/м., числото на торпеднитъ тржби, приблизителното
число на носените хвърчила и да.ли е пригоденъ за
носене на мини.
в) Въ най-скоро време следъ залагането на докъ
— деня на залагането.
г) Най късно единъ месецъ следъ завършването
му — деня на спущането му отъ докъ, като се дадатъ
наново всички подробности по големината, въорж
жението и останалитъ качества, изброени въ точка б.

Часть II. — Най-голЪми граници

Часть IV—Условия, гарантиращи сигурностьта

Часть III—Предварително осведомяване .
и размина на сведения

чл. 2. Следъ влизането на договора въ сила, ни
чл. 22 Никоя отъ договорящитв страни нЪма право
коя отъ подписалитЬ го страни не може да строи да остжпва воененъ корабъ на друга държава,
кораби съ водоизмествания и въоржжения по-голъми като подаръкъ, чрезъ продажба или другь наотъ определенит-в отъ сжщия граници.
чинъ на споразумение, който би се използувалъ за
чл. 3. Корабите на договорящитв страни могатъ военни цели. Това задължение не се отнася за спо
да запазятъ числото и калибъра на орждията си, магателните военни кораби.
които еж имали въ момента, когато договорътъ е влечл. 23. Когато некой отъ неизносенитв (неостазалъ въ сила, макаръ и да не отговарятъ на дого- рвлитв) кораби бжде загубенъ, поради нещастенъ
ворнигЬ изисквания. Обаче, ако следъ този*моментъ случай, може да бжде замененъ съ новъ корабъ
нъкоткорабъ бжде преустроенъ или модернизиранъ, отъ сжщия типъ или съ такъвъ, който е близъкъ
тръбва да бжде снабденъ съ орждия, числото и до него.
калибрътъ на които не требва да превишавать
чл. 24. Влезлитъ въ война договорящи сгоани
установените отъ договора най-големи граници.
се освобождаватъ отъ задълженията на договора,
чл. 4. ГраницитЬ въ тонажа и въоржжението на като предварително осведомять останалите членове,
линейнитв кораби еж: водоизместване 35,000 тона и подписали конвенцията,. .
.... .. •„•
. . . . >
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чл. 25. Когато една сила, която не е подписалаI
настоящия договоръ, е одобрила, заложила въ.
строежъ или купила воененъ корабъ, който не отго
варя на ограниченията, изброени въ чл. чл. 4, 5 и 7,,
всека отъ договорящит-Б страни си запазва правото>
да се откаже ;
а) до изтичане на срока на договора отъ огра
ниченията на чл. чл. 3, 4. 5, б и 7;
б) до края на текущата година отъ оповестенияI
вече строителенъ планъ.
чл. 26. Въ случай, че, поради силата на обстоя•
телствата, сигурностьта на нъкои ОТЪ договорящитъ;
страни бжде застрашена, сжщата има право, презъ»
време на текущата година, да измени оповестенатаI
вече строителна програма.
Часть V — Заключение
чл. 28. Задължава се английското правителство
да устрои въ последната четвъртъ на 1940 година
предварително съвещание, което ще има за цель да
нахвърля въпросите и програмата за една нова кон
ференция по морското обезоржжаване. Тази конфе
ренция требва да бжде 'свикана презъ 1941 година.
Настоящиятъ договоръ ще влъзе въ сила отъ 1.
януарий 1937 год., и ще важи до 31. декемврий 1941 г.
Отъ съдържанието на преведените членове се
вижда, че' новиятъ Лондонски морски договоръ цели

уреждането главно на въпросите относително вида,
големината, въоржжението и възрастьта на воен
ните кораби. Той забранява строежа^на съвременнитъ най-голъми линейни кораби, какъвто днесъ е
английскиятъ дреднаутъ „Хуудъ" (42,000 т.), и огра
ничава калибра на орждията имъ до 35"6 с/м. Въ
него, обаче, не виждаме клауза, която да урежда
отношението на морските сили между големите
морски държави, както това бъше прието въ всички
сключени досега морски договори. По всека вероятность този въпросъ остава откритъ, защото неговото
разрешение, безъ участието на Япония и Италия, е
твърде трудно. Той е именно една отъ най-важните
причини за излизането на Япония отъ конференция
та и въздържането на Италия да сложи подписа
си подъ договора.
Изхождайки отъ днешното състояние на морсили на големите държави, можемъ да направимъ заключението, че новиятъ договоръ не е
внесалъ нищо ново и сжществено въ морскигЬ.
въоржжения. Той идва само да оформи настоящето
имъ положение и да ограничи условно увеличава
нето само на тонажа, но не и числото на разнитъ
типове военни кораби. И това, обаче, не е напълно
сигурно, защото съгласно чл. чл. 24, 25 и 26, ржцетъ на всека една отъ договорящитъ страни могатъ да бждатъ лесно развързани.
СКИГБ

ОХРАНА НА НАШИТЪ БРЪГОВЕ
ЛЕЙТ. Г. ПАНЧЕВЪ

СЪРВЕМЕННИТ1Ь З А Г Р А Д Н И МИНИ
Заградната мина е водонепропускаемъ сждъ, въ
който се поставя известно количество зарядъ; тя се
задържа подъ водата на мъста, гдето минаването на
неприятелските кораби (надводни и подводни) е найвероятно. Тя е едно отъ мощните средства на мор
ската война. Появила се още съ откриването на ба
рута, тя расте, усъвършенствува се, а заедно съ
това се измЪняваха и начините на използуването й:
отъ едно крепостно снаряжение, тя стана активно
оржжие, което почти се подравни съ артилерията и
торпедото. Днесъ * мисъльта за използуване на за
градната мина е свързана съ идеята за голема подвижность. Презъ войната 1914—18 г. отъ всичките
потопени военни кораби, ней се падатъ: линейни ко
раби (броненосци) 23 %• кръстосвани, изтребители
и торпедоносци — 57°/ 0 , подводници — 27 %•
Обикновено мината се състои отъ тъло, котва и
минно вжже. Тгьлото е сфера, сфероцилиндъръ или
цилиндъръ. Прави се отъ стоманени листове, дебели
5—10 мм. Обемътъ му е отъ 1—3 м3. Въ телото се
помества заряда — (до 500 кгр.), запалнитв устрой
ства и хидростата.
Котвата има различни форми, като преобладава
призмата и цилиндрътъ. Прави се обикновено отъ
чугунъ. Тя требва да е сигурна, ефтина и да заема
малко мъсто за кораба .— заградитель. Тежи 300—
800 кгр. Къмъ нея се прикачва спирачната тежина.
Минното вжже съединява ГБЛОТО СЪ котвата. То е
винаги стоманено. Дебело е 9—15 мм. и дълго 100
—4ООО метра. Издържа тежина 7500—8200 кгр. По
ставя се въ повечето случаи на барабанъ, задържанъ за котвата.

Хидростатътъ е уредътъ, съ който твлото на ми
ната се задържа на желаната дълбочина подъ ни
вото на водата. Съ него може да се нагласи оста
ването на мината отъ 1 до 130 метра подъ водата,
Той се поставя на мини, които, следъ хвърлянето
имъ (заедно съ котвата), слизатъ до дъното и следъ
2 минути до 15 дни, се освобождаватъ отъ котвата
и тръгватъ къмъ повръхнината на водата. Хидро
статътъ върви съ мината, а минното вжже минава сво
бодно* презъ него; когато мината дойде на жела
ната и нагласена предварително на хидростата дъл
бочина, една специална пружина надвива водното
налъгане и хидростатътъ захапва и спира развиването
на минното вжже. Мината остава на предварително
нагласената дълбочина.
Спирачната тежина, сжщо като хидростата, слу
жи, за да се нагласи заставането на мината подъ
водата. Състои се отъ тежина и вжже. Поставя се
на мини, чиито котви се отдълятъ отъ мината, още
на повръхнината на водата, и сами тръгватъ къмъ
дъното, като отъ ТБХЪ се развива минното вжже.
Спирачната тежина върви чрезъ котвата, а вжжето
й тегли и освобождава спирана на барабана съ мин
ното вжже. Щомъ тежината опре на дъното, спирачътъ спира барабана и котвата увлича мината подъ
водата на такава дълбочина, колкото е дълго вж
жето на спирачната тежина. Така мината може да
се постави на позиция отъ 0.50—130 метра подъ
водата.
По начина на заставането имъ на позиция имаме
закотвени и отнасяни мини. До началото на Общо
европейската война закотвянето можеше да стане

при дълбочина на Дъното до 150 Метра, сега до въ страни бтъ МиНата се издаватъ особни пипала,
дълги до 35 метра. Тия пипала еж така устроени, че
стига до 40ОО метра.
2
За сигуренъ и решителенъ ударъ на надводните като се допре до твхъ само 1/4 см. железо, т е възкораби мината требва да остане на такава дълбо буждатъ токъ, който възпламенява капсула. Тия мини
чина подъ водата, че като минава корабътъ надъ се употребяватъ почти изключително срещу под
нея, тя изненадано и сигурно да го удари. Срещу водниците. Т Б СЖ МНОГО скжпи. В Ъ 1918 г. само въ
малкитв кораби минитъ се поставятъ по-близу до минната заграда между Англия и Скандинавските
повръхностьта на водата. Отъ друга страна е изгод държави сж употребени 700ОО такива мини, които,
но корабътъ да бжде ударенъ по-дълбоко подъ во заедно съ поставянето имъ, сж стрували 44 милиар
дата, защото тамъ бронята е по-слаба и пробитото да лева. Италия, Англия, Франция сега произвеостава дълбоко подъ водата и трудно се поправя. ждатъ такива мини.
Като се махнатъ антенитв, мината може да се
Съвременните подводници се гуркатъ до 130 м.
подъ водата и затова минитв срещу тЪхъ се поста употреби и срещу надводни кораби.
Акустичното устройство е приложено сжщо найвятъ до тая дълбочина подъ нивото.
много въ противоподводнитв мини. При него отъ
Зарядътъ на една мина требва да е устойчивъ шума на машините и винтоветв на движещия се наи да може да нанесе сериозни повреди на ВСБКИ близу корабъ се възбужда единъ микрофонъ, който
ударилъ се корабъ. До войната мините имаха 50— отъ своя страна предизвиква избухването на капсу
150 кгр. зарядъ. Отъ твхъ потъваха всички търгов ла, когато корабътъ е по-близу отъ 30 метра до
ски и гол-вма часть отъ военнитъ- кораби. Преди мината. Тия мини сж сжщо много скжпи, сложни и
войната се появиха и усъвършенствуваха специал сж .още въ периода на изпитанията.
ните противоминни устройства и удебеления и поМагнитното устройство запалва капсула и ми
раншния зарядъ стана недостатъченъ. Днесъ, въ МИ ната избухва, когато до нея се доближи железенъ
НИТЕ срещу надводни кораби, се поставя 150—400 корабъ. Колкото е по-големъ корабътъ, толкова и
кгр. избухливо вещество тротилъ. Въ специалните избухването става отъ по-далечъ. Тия мини сж из
противоподводни мини, зарядътъ е 80—200 кгр. питани въ края на войната, но се не вижда никжде
При избухването си до небронирани кораби, мината да ги строятъ.
отваря дупка въ стената на кораба 20—40 кв. метра.
За сигурното и безопасно работене на всички
За да избухне мината, корабътъ требва да се мини има специални предпазни устройства. Когато
'допре до нея или да мине близу край нея. Възпла мината е застанала на позиция, ВСИЧКИТЕ Й предпа
меняването на заряда става съ помощьта на запал- зители сж вече отстранени — едни ржчно, преди
НИТБ устройства: ударно, ударно електрично, ан- хвърлянето й, а други автоматично, следъ като тя
тенно, акустично и магнитно. При ударното едно падне въ водата или въ момента, когато застава на
специално махало или пржть освобождаватъ удар позиция Има много видове предпазители, които
ника, който възпламенява капсула. При ударно-елек- .иматъ своите добри и слаби страни. Капсулите и
тричното, отвънъ по мината има кухи оловни рога, зарядътъ на съвременитъ- мини сж така устроени, че
въ които се намиратъ стъкла съ кисела течность; да не избухвать при стрелба на корабната артиле
при удара на кораба рогата се огъватъ, стъклото рия и при попадане на противникови снаряди.
се троши, киселината се излива върху сухъ галваМините се поставятъ на позиция отъ надводни,
ниченъ елементъ.и полученото електричество въз подводни и въздушни заградителй. Въ зависимость
пламенява капсула. Достатъчна е 1/10 секунда отъ отъ това и самите мини иматъ, съответни форми,
удара до пълното избухване. Тия устройства еж най- устройства и приспособления, които позволявать на
ефтини, най-сигурни и затова се употр-вбяватъ най- заградителя да се носятъ най-много мини и поста
много. При антенното устройство — надъ, подъ и вянето имъ да е сигурно.

Г. П.
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Какви кораби сж потопени презъ време на войната
Отъ артилерия Отъ подводници О т ъ

мини

В с и ч к о

Държави
Франция . .
Янглия
Русия . .
Италия
Норвегия .
Гърция
Ромъния .
Съед. Щати
Др. страни
Об1цо

число

тонажъ

число

тонажъ

число

20
154
5
3
9

53,182
459,120
4,792
3,908
11361

—
—

—
—

7
19

6,960
25,582

644
2,660
106
605
702
211
1
132
694

782,057
6,664,417
159,361
795,098
1,052,999
335,846
3,688
356,154
939,566

44
306
14
15
78
4
1
10
135

217

564,905

5,755

11,041,486

607

тонажъ

число

тонажъ

43,625
639,710
22,455
31,229
109,857
7,572
285
32,532
182,485

708
3,120
125
623
789
215
2
149
848

878,864
7,763,247
186,608
830,235
1,174,217
343,418
3,973
395,646
1,147,633

1,059,750

6,579

12,666,141
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САВА Н. ИВАНОВЪ

Е Д Н О В Ъ З Д У Ш Н О НАПАДЕНИЕ Н А Д Ъ С У Л И Н С К И Я Р г й К А В Ъ
Презъ м. януарий 1916 година германците орга
низираха въ Варна (въ района на флотските казарми)
първата си водохвърчилна станция въ България.
Скоро следъ това бъха командировани къмъ гер
манската водохвърчилна станция наши офицери, под
офицери и моряци, които да се обучатъ въ възду
хоплавателното изкуство. Часть оть ГБХЪ презъ м.
май сжщата година б-вха изпратени въ Германия да
се специализиратъ основно по въздухоплавателното
д^ло. Първата група български морски летци се
завърна отъ Германия въ Варна презъ м. октомврий
1916 година. Докато'се завърнатъ и другитв групи,
обучаващи се въ Германия, .и докато се организира
първата българска морска въздухоплавателна стан
ция на южния брътъ на Девненското езеро въ райо
на на мъстностьта Пейнерджикъ, завърналигв се
първи български морски летци останаха да слу
жатъ въ Германската водохвърчилна станция въ
Варна и, наредъ съ германските ,летци, изпълня
ваха въздушнигЬ бойни задачи на станцията. Така
продължи до м. май 1917 година.
Презъ м. май 1917 год., следъ като се завърна
отъ обучението си въ Германия, лейтенантъ Михайловъ, организира се първата българска морска въз
духоплавателна станция, която, наредъ съ герман
ската водохвърчилна станция, започна да работи
съвършено самостоятелно. Двете станции естествено
б-вха въ т-БСна постоянна връзка, за да могатъ да
съгласуватъ действията си. За началникъ на новоформираната първа българска морска въздухоплава
телна станция беше назначенъ военниятъ пилотъ —
лейтенантъ Михайловъ. Станцията пъроначално при
тежаваше 4 водохвърчила система „Фридрихсхафенъ"
съ мотори „Бенцъ" отъ по 150 к. с.
Къмъ края на м. май 1917 годана, веднага следъ
формирането си, българската морска въздухоплава
телна станция започна усилена бойна дейность. По
стоянните ежедневни разузнавания въ морето въ
районитв предъ Варна и Бургазъ, при липсата на
деятеленъ противникъ срещу нашия черноморски
бръгъ, и съдействието, давано на миночистачнитъ
съединения за откриване на неприятелските минни
заграждания отъ въздуха, не можаха да задоволятъ
стремежа на българскитв морски авиатори за посжществени бойни дела. И затова, по тЬхна инициа
тива, се издействува отъ германското морско ко
мандване въ Черно море да бждатъ изпращани по
редъ да действуватъ заедно съ германските водо
хвърчила на фронта въ Добруджа.
Презъ това време, въ района на делата на Дунава
и прилежащия черноморски брътъ, се развиваха уси
лени въздушни действия. Нашите водохвърчила прелетяваха за известно време въ германскигв възду
хоплавателни станции въ Кюстенджа и по на северъ
въ Дуинги, и отукъ, заедно съ германските водо
хвърчила, разузнаваха надъ делтата въ Дунава и при
лежащия морски районъ и едновременно съ това
правеха въздушни нападения надъ Измаилъ, Вилковъ, Сулина и други важни военни обекти. Тази
дейностъ беше действително бойна и много желана
отъ младитъ буйни български морски летци. По-ради това,' че всеки отъ летците искаше да отиде
да действува пръвъ на фронта въ Добруджа и по
ради това, че ВСБКИ неудържимо се стремеше да
остане да действува тамъ повече време и повече
пжти, беше наредено да се изпращатъ летците

за действия надъ дунавската делта по редъ, опредъленъ чрезъ жребие, като имъ се указваше точно,
споредъ времето, обстановката и нредстоещите бойни
действия, колко време да останатъ да действуватъ
на фронта. Следъ завръщането на едно вече дей
ствувало българско хвърчило надъ дунавската делта,
се изпращаше друго, следващо по опредъ\пения редъ,
българско водохвърчило. Така тази дейность про
дължи отъ м. май 1917 година до м. октомврий сж
щата година, когато беше окончателно сломена не
приятелската съпротива на северния добружански
фронтъ.
Лзъ бехъ помощникъ-командиръ на морската
въздухоплавателна станция. На 12. септемврий 1917
година беше моя редъ за действие на добруджан
ския фронтъ. Въ сжщия день, въ 6 часа и 20 ми
нути, при наблюдатель младия подофицеръ Ив. Джигаловъ, азъ излетъхъ отъ Пейнерджикъ съ водохвърчилото си № 529 и следъ 2 часа и 10 минути, въ
8 часа и 30 минути, кацнахъ предъ германската въз
духоплавателна станция въ Кюстенджа. Тукъ предадохъ моето хвърчило и вместо него получихъ во
дохвърчило № 863, което беше отредено да изпълни
на следущия день бойна задача. Сжщиятъ день, въ
17 часа, азъ излетвхъ съ Водохвърчилото № 863,
(наблюдатель младшия подофицеръ Ив. Джигаловъ)
отъ Кюстенджа, придруженъ отъ германското водо
хвърчило № 862. Въ 17 часа и 45 минути двет-в
хвърчила слезохме на германската въздухоплава
телна станция Дуинги.
На 13. септемврий 1917 год., на последната бъ
дадена задача да направи разузнаване по протеже
ние на Сулинския ржкавъ на Дунава и да атакува
отъ въздуха съ бомби разположения на дъсния брегъ
на р%ката етапенъ пунктъ Горгова, презъ кждето
ставаше усилено пренасяне на храни и кждето напоследъкъ бъ- поставена специална противохвърчилна батарея. За изпълнение на задачата бъха опреде
лени: — двуместното бомбено водохвърчило № 863,
въоржжено съ шесть 10 килограмови бомби; дву
местното водохвърчило № 1121, въоржжено съ две
картечници и четири 10 килограмови бомби и едно
местното водохвърчило № 1046, въоржжено съ една
картечница. Последните две хвърчила бъха опред-влени и като охрана на бомбеното водохвърчило
№ 863.
Малката водохвърчилна ескадра се вдигна отъ
въздухоплавателната станция Дуинги въ 9 часа и 25
минути и се насочи на северъ. Въ 10 часа водо
хвърчилата кацнаха въ най-северната германска въз
духоплавателна станция Бабадагъ, за да попълнятъ бензиннитв си запаси и да получатъ най-последнигв сведения за неприятеля. Тукъ узнахме, че
преди 3 дена е разузнавало надъ бабадакската въз
духоплавателна станция едно руско хвърчило типъ
Сикорски (4 мотора, едно 37 мм. орждие и 6 кар
течници), а на следния день еж летвли надъ станция
та Бабадагъ две такива неприятелски хвърчила, ед
ното отъ които е обстрелвало съ снаряди хангарите
за водохвърчилата. Единъ оть непринтелскитв 37
мм. снаряди беше попадналъ въ една отъ странитЬ
на хангарите, безъ да причини нъкоя сжществена
повреда. Продупчената стена на хангара още не
беше поправена. Едновременно съ това командирътъ
на германската въздухоплавателна станция въ Баба
дагъ ни предупреди, че напоследъкъ действията на
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руската авиация еж станали Много оживени й че
ще требва да бждемъ много внимателни при из
пълнение на въздухоплавателната си задача. Водохвърчилата беха вече попълнили бензиннигЪ си за
паси. Дадоха ни последнитв сведения за състоянието
на времето и необходомигв данни за неприятеля и
ни пожелаха щастливо завръщане.
Въ 10 часа и 45 минути трите водохвърчила излетвха отъ Бабадагското езеро, съ курсъ на северъ, минаха надъ островъ Попина (спомагателна
водохвърчилна база съ складъ за бензинъ и мотор
но масло), следъ това прелегвха св. Георгиевския
ржкавъ на Дунава и се насочиха къмъ Сулинския
ржкавъ. Времето беше ясно, обаче, съ малка видимость и признаци за скорошната му развала. Малката
въздушна ескадра летеше въ строй фронтъ на ви
сочина 2500 метра. Въ ср-вдата бЪше моето бомбено
водохвърчило № 863, вдътно отъ водохвърчилото
№ 1121, а вл-вво — е едноседалищното водохвър
чило № 1046. Последното, леко, специално бойно
водохвърчило за въздушенъ бой, се движеше съ
много поголЪма скорость оть нашата, и, за да за
пази мъттото си въ строя, требваше да описва го
леми кржгове въ лЪво отъ насъ.
Ние се приближавахме и разузнавахме по Сулин
ския ржкавъ на Дунава. Отдолу подъ насъ се ви
ждаше като на карта дунавската делта, прошарена
съ множество езера, езерца, блата, канали и каналчета — всички лъснали подъ лжчитъ- на слънцето.
По Сулинския ржкавъ немаше никакво движение.
Въ въздуха не се забелязваше неприятель. Следъ
като разузнахме, насочихме се къмъ етапния пунктъ
Горгова, за да пустнемъ бомбитв си. Въ пристанище
то беше привързанъ до брега единъ малъкъ параходъ. Единъ влтзкачъ съ нъколко шлепа се движеше
по течението. На бръта беха изтеглени две плбекодънки. Още съ приближаването си къмъ цельта
неприятелската противосамолетна батарея откри
огьнь, който поради изпаренията и влошава
щата се видимость, не беше много точенъ. ШрапнеЛИТБ се пукаха на височина около 2000 метра, т. е.
на 500 метра подъ насъ. Поради това ние намалихме
височината, като слъзохме на 2100 метра. Прелетях
ЛЕЙТЕНАНТЪ
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ме надъ Горгова съ курсъ северъ, за да дадемъ
възможность на наблюдателите да взематъ необхо
димите данни за пущане на бомбите. Следъ това
завихме налево и отново, летейки на сжщата висо
чина около 2100 метра, се насочихме къмъ складо
вете на етапния пунктъ Горгова, за да пустнемъ
бомбите си. Батареята продължаваше да ни обстрелва. Шумътъ на моторите ни пречеше да чуваме пукота на шрапнелигв, обаче, много ясно се виждаха
подъ насъ 6-БЛИГБ малки облачета отъ разривигв
имъ. Ние лет-вхме твърдо и неуклонно къмъ цельта.
Наблюдательтъ ми даде знакъ, че "летя добре къмъ
цельта и че ще пуща бомбите. Азъ обърнахъ гла
вата си къмъ лавата страна на хвърчилото, за да
видя резултата отъ попаденията. Първа, втора,
трета. . . бомбите започнаха да падатъ една по една
— отначало съ големи интервали, а въ последствие
— често една следъ друга. Шестата — последната
бомба (б отъ моето водохвърчило и 4. отъ водо
хвърчилото № 1121). Първите бомби паднаха между
противосамолетната батарея и ханагаригв за зър
нени храни. Една бомба попадна въ единъ отъ хан
гарите, който се запали, а последната бомба —
падна на бръта, кждето въ този моментъ се беха
прикрили шлеповете. Задачата ни беше изпълнена
успешно. Завихме пакъ на лево и се насочихме обратно
на югъ, минахме наново надъ островъ Попина и въ
12 часа и 45 минути напустнахме германската въз
духоплавателна станция Дуинги.
Следъ об-Ъдъ времето започна до се влошава.
Скоро не се предвиждаха нови нападения. На след
ния день 14. септемврий 1917 година получихъ
заповедь да се завърна съ хвърчилото № 863 и на
блюдателя си въ Кюстенджа. Въ 8 часа и 20 минути
сжщия день излегвхъ и въ 9 часа и 5 минути слЪзохъ въ кюстендженското пристанище, кждето сдадохъ германското водохвърчило и получихъ обратно
моето № 529. Времето се беше вече толкова вло
шило, че немаше никакви изгледи въ скоро време
да мога да прелетя отъ Кюстеджа до Пейнержикъ
при Варна. За да не губя време, азъ се отправихъ
за Варна съ трена. И тъкмо на време, защото вре
мето бе продължително лошо и не бъ- възможно
да се лети въ продължение на 4—5 дни.
'
.

ТУРСКИЯТЪ ФРОНТЪ ПРЕЗЪ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
(Споредъ Яли Хайдаръ Емиръ Бей, специалиегь по морскитв въпроси въ военноисторическата комисия на турското адмиралство)
(Продължение отъ бр. 5)

Флотъгь и военнигЬ превози въ Черно море
На следния день отъ мобилизацията вториятъ отД-БЛЪ отъ турската главна квартира — морскиятъ
— изпрати на морския министъръ единъ проектъ,
който предвиждаше блокиране на българските
пристанища Варна и Бургасъ и, ако е възможно,
унищожаването на българския флотъ. Тия мерки се
пропоржчваха съ цель да се осигури превоза на
войски и материали по Черно море.
Изпълняването на тая задача се възложи на една
ескадра, въ чийто съставъ влизаха кръстосвачътъ
Хамидие и четири изтребители отъ типа Самсунъ.
Едновременно съ това въ флота се приготвяше
единъ малъкъ десантъ за българския брегъ, за по
кровителството на който щ^ше да се изпрати една

втора ескадра, ако първата не успееше да унищожи
българския флотъ.
Но замислениятъ планъ беше нарушенъ още въ
началото му, понеже се наложи и Хамидие б-Ъше изпратенъ по турското азиатско крайбрежие да при
дружава превози съ войски. Въ Джиде, Инеболи,
Синопъ.Самсумъ.Орду и Трапезундъ, чакаха събрани
войски, за да бждатъ пренесени на европейския
орЪгь на Турция. Заведоха се дълги спорове между
адмиратеиството и морското министерство, което
държеше за изпълняване на начертаната програма
и настояваше да се освободятъ необходимите бойни
единици. Наи-после решиха Хамидие да отиде до
Синопъ, отдето да придружи дванадесеггЬхъ пре
возни кораби, предназначени да натоварятъ ВОЙСКИТЕ.
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На 9. октомврий 1912 г. и кръстосвачътъ Меджидие
получи задача сжщо да отиде въ Черно море, за да
придружава военни превози.
Първоначалниятъ проектъ за морски действия въ
българските води пропадна.

Скелята беше вънъ отъ обстрела на турската ко
рабна артилерия и изпълняването на тая задача бъ
невъзможно.

Действията на турския флотъ въ българскитъ
води

На 19. октомврий турската ескадра б е предъВарна.
Изтребителите Муавенети-Миллие и Ташозъ полу
чиха заповедь да преследватъ двата български
торпедоносеца, които се намираха предъ пристани
щето. Следъ кратко обстрелване, двата български
торпедоносеца се прибраха въ пристанището.
Обстрелването на Варна започна въ 7 ч. 30 м. и
продължи часъ и половина. Бреговата артилерия
отговаряше, но снарядите й не достигаха до кора-*
битъ. Барбаросъ изстреля 10—28 см. снаряди, а Тур
гутъ — 12. Обстрелването се водъше доста отъ далечъ и затова не можа да се наблюдава ефекта.
Въ това време обстрелването требваше да се
прекрати, защото вжглищата на корабите се беха
привършили и корабите, като завиха единъ следъ
другъ, напустнаха бойното поле и се отправиха за
Буюкъ-дере да попълнятъ вжглищнитъ си запаси.
Презъ време на кръстосването си, кръстосва- •
чътъ Хамидие б е усп%лъ да залови българския параходъ Царь-Фердинандъ, който б е завлеченъ въ
Буюкъ-дере отъ Тургутъ*).
Въ това време гръцкиятъ флотъ развиваше ожи
вена дейность въ Бъло море. Това принуди Глав
ното командване да събере главнитъ турски морски
сили предъ Дарданелитъ. Всички единици, безъ Ха
мидие и Меджидие, беха извикани отъ Буюкъ-дере.
Останалитъ въ Черно-море кораби тръбваше да
продължатъ наблюдението на българскитъ брегове.
На 21. октомврий, 1912 г. Хамидие, следъ като
вдигна преговорно знаме, се доближи до Каварна и
се закотви. За да обърне вниманието на властитъ
въ града, той обстреля намиращите се въ приста
нището мауни. Никой не се мръдваше отъ града.
Следъ около единъ часъ, на пристанището се насъбрала голъма тълпа хора и спокойно гледала
къмъ Хамидие. Хамидие изпратилъ тогава една
лодка подъ преговорно знаме, но когато тя се до
ближила на 200 м. до пристанището, по нея било
открито огънь отъ картечница, въпреки междуна
родното право и морските обичаи. За- защита на
лодката Хамидие обстрелялъ силно града и приста
нището дето разпръсна тълпата. Това явяване на
Хамидие смутило много населението и то масово
напустнало града да търси убежище въ вжтрешностьта**). Беше се разпространилъ слухътъ,, че
турцитъ еж разтоварили 1000 войници въ Каварна
и че турски войски» настжпили въ Добруджа с ъ
цель да я окупиратъ.

Турската главна квартира на 17. октомврий 1912
г. бъ заповедала на Лдмиралтейството да прекжсне
съобщенията по море между Варна и Бургасъ. Ве
днага следъ получаване на заповъдьта, на адми
ралския корабъ се състоя воененъ съветъ, който
изработи, прие и представи на морското министер
ство една програма за действие, която обемаше:
1. Установяване на наблюдение върху българ
скитъ и близкитъ турски брегове, за да се по
пречи на българите да разтворятъ на турския бръгъ
десанти или малки партизански отреди отъ добро
волци.
2. Покровителствуване на турските превози въ
Черно море.
3. Унищожаване на българския флотъ.
4. Разтоварване на войски по българското край
брежие и опити за развиване на настжпателни дей
ствия.
Като оперативна база за наблюдаване на бъл
гарския бръгъ беше избранъ Инада. Изпълнява
нето на първата точка отъ програмата бъ възло. жено на две групи кораби: 1 Барбаросъ, ЯдигяриМиллетъ, Басра, Мусулъ и Сиври-Хисарь. II. Тургутъ,
Нюмюние Хамиетъ, Ташозъ и Султанъ-Хисаръ.
Други три единици: Химидие, Меджидие и Муавенети-Миллие се оставяха за придружване и покро
вителство на военнитъ превози.
Представената отъ Лдмиралтейството програма
ие бъ удобрена и вместо това Главно командване
заповъца на флота да бомбадира Варна и Бургасъ
. и да унищожи българския флотъ. Въ сжщата заповъдь се казваше, обаче, да не се влиза въ поменатитъ две български пристанища, понеже е имало
опасность отъ мини. По еднб време ставаше дума
да се обяви блокада на българското крайбрежие.
Такава операция. имаше две неудобства. Отъ една
страна требваше да се даде известенъ срокъ за
оттегляне на неутралните кораби, а отъ друга — се
налагаше съсръдоточването на цълия турски флотъ
въ Черно море. Затова се отказаха отъ тоя проектъ
и се ограничиха само съ поставяне на главните
български пристанища подъ наблюдение.
Ескадрата, която требваше да бомбардира бъл
гарскитъ пристанища, подъ командата на адмирапъ
Тахиръ бей, въ съставъ: броненосцитъ Барбаросъ
и Тургутъ и изтребителите Муавенети-Милли"е и
Ташозъ, напустна Босфора на 17. октомврий 1912 г.
Въ сжщия дечь турската източна армия, съ едно
смело настжпване, искаше да смаже българите, кои
то постоянно , изпращаха подкрепления на крилото
си презъ залива и пристанището Кьоуфеоглу. *).
По искане на Главното командване, флотътъ
требваше да разруши тая скеля, намираща се
въ Бургаския заливъ, който беше заграденъ съ мини.
*) Презъ време на Балканската война наши войски
не еж превозвани по море. Такова пристанище въ Бургаския заливъ нъма. Въроятно става дума за Кюприя, но
но то е вънъ отъ Бургаския заливъ и тамъ не еж раз
товарвани никакви войски.
. .
Б.Р. ,

Първото обстрелване на Варна

Второто обстрелване на Варна
Веднага следъ узнаване за посещението
на
Каварна отъ Хамидие, подполковникъ Лудогоровъ
поиска отъ българската Главна квартира войски за
усилване на отбраната на крайбрежието. Тия пред
пазителни м%рки се взеха, за да се попречи на
турското население въ тая провинция да влъзе в ъ
контактъ съ въображаемите турски войски. И тоя
*) Подобно нъщо нвма. Български корабъ не е пленяванъ никога. Б. Р.
**) Никой отъ Каварна не е мръдналъ да напустне
града Б. Р.
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страхъ престана едва, когато специална" анкета уста
нови, че въ Каварна нъма разтоварени никакви
войски. Н-БКОЛКО време следъ напускането на Ка
варна, Хамидие посети и Балчикъ, но вече тукъ за
вари поставени български батареи — българите
бъха извлекли поука за отбраната на своя брътъ.
Сжщиятъ день, т. е. на 21. октомврий Хамидие, за
едно съ Меджидие и изтребителя Ядигяри-Миллие,
извърши второто обстрелване на Варна. Като забе
ляза една колона отъ артилерия и войски, движещи
се по пжтя за Ченгене, Хамидие съ нъколко из
стрела сполучи да я разпръсне*).
Следъ това Хамидие и Меджидие откриха бръзъ
огънь по Варна отъ разстояние 10500 м. Обстрел
ването трая 3Д часа, но отъ него не можаха да се
откриятъ ни българскитЕ батареи, нито пъкъ да се
види ефекта отъ обстрелването. Българите не отго
вориха на стрелбата.
Тогава Хамидие започна да огражда минната заграда. Въ тоя моментъ отъ Варна излязоха три
отъ българските торпедоносци. Трите турски еди
ници откриха огънь по торпедоносците, които вед
нага се върнаха и подъ защитата на бреговата ар
тилерия успъха да се прибератъ въ пристанището.
Яртилерийскиятъ двубой трая 55 минути, презъ което
време маякътъ, електричната централа и една часть
отъ укрепленията на града бъха разрушени отъ тур
ския флотъ.
Третото обстрелване на Варна
На 24. октомврий страшна буря изненада тритв
турски единици въ Черно море. Хамидие се приюти
задъ ЗмийскигЬ острови (срещу устието на Дунава),
а Меджидие и изтребительтъ Нюмюние-Хамиетъ се
закотвиха предъ Варна и откриха огънь отъ 9700 м.
Следъ нъколко време, понеже българските ба
тареи откриха огънь и започнаха да обхващатъ ко
рабите, тЬ се оттеглиха и отъ 11500 м., отново про
дължиха обстрелването.
Споредъ български сведения, три снаряди еж за
сегнали маяка Галата и една батарея е била уни
щожена.
Опитъ за демонстрация върху
българския брътъ
Военните действия на фронта срещу българите
започнаха съ нападение отъ турска страна. Но не
щастията на източния фронтъ се появиха много
скоро и разпространиха мълниеносно.
На 23. октомврий българската армия премина въ
настжпление. Третиять турски корпус ъ напустна ПО
ЗИЦИИТЕ СИ при Петра и въ паника се отдръпна
предъ численно превъзхождащия го противникъ.
Това бъ началото на редица нещастия. Понеже
турската Главна квартира реши да организира съ
противата на линията Бунаръ Хисаръ—Люле-Бургасъ, тя заповъда на флота да се приготви за една
демонстрация върху българския брътъ съ цель да
повлияе на духа на българското командване, като
му покаже, че иска да стовари десантъ въ тила
на армията му.
Тургутъ, Хамидие, Меджидие, Басра и Мусулъ и
едно значително количество превозни кораби, треб
ваше да се ангажирать за тая операция, за да може
*) Обстрелвано е едно стадо
на паша.

добитькъ, отиващо

да се повлияе чувствително върху българското ко
мандване. Поменатите единици получиха нареждане,
за провеждане на демонстрацията, да се събератъ
предъ Созополъ. Междидие, обаче, не можа да по
лучи заповъдьта, понеже радиоприемникътъ му бъ
повреденъ.
За да се даде по-действителенъ видъ на зами
слената демонстрация, бъха необходими значително
количество превозни кораби, каквито нъмаше сво
бодни, защото почти всички кораби бъха заети
съ превоза на войски и припаси въ Черно' и Мра
морно морета. И турскиятъ флотъ за тая операция,
на която се отдаваше голъмо значение, остана да
разполага само съ единъ старъ товаренъ корабъ,
конфискуванъ отъ гърците. Тоя корабъ действи
телно се присъедини къмъ останалите единици и на
него немаше нито единъ войникъ.
При тия условия, турскиятъ флотъ требваше да
даде видъ. че има намерение да направи голъмъ
десантъ на българския брътъ.
Изтръбительтъ Басра се приближи до пристани-.
щето на Созополъ, даде нъколко изстрела да пре
дупреди, че иска да води преговори, но никой не
отговори. Тогава една лодка отъ Меджидие, подъ
закрилата на Басра, се доближи до града, за да
вржчи едно писмо на българския офицеръ, който
върна лодката безъ никакви разговори.
БългаритЪ започнаха веднага укрепяването на
брега, та дори и по улиците на Созополъ е имало
лоставени орждия. (Това последното е констатирано
отъ кръстосвача Хамидие).
Този день, на 25. октомврий, турската ескадра
не предприе никакви действия. Нощьта мина безъ
.инциденти, но на другия день се разрази страшна
буря и мъгла покри цълия български брегъ. Вре
мето стана съвършено неблагоприятно за замисле
ната демонстрация и цълиятъ проектъ беше изоставенъ.
На 29. октомврий, следъ усилена артилерийска
подготовка, българите започнаха голъмата офанзива
"на линията Люле-Бургазъ. — Три военни превозника,
натоварени съ пръсни сили, пжтуваха въ Черно
море. Главната квартира реши подъ прикритието на
флота да разтовари тия подкрепления въ Мидия, съ
цель да се явятъ въ тила на българските армии,
които се б-вха ангажирали въ бой и вече употръбили почти ВСИЧКИТЕ си резерви срещу фронта.
За осигуряване на операцията бъха отд-влени
Меджидие и Ярхисаръ. На 1. ноемврий 1912 г. преВОЗНИЦИТБ Безмиалемъ и Якденизъ разтоварваха въ
Мидия 4785 офицери и войници. На другия день
превозникътъ Решидъ-паша сжщо, подъ прикри
тието на Барбаросъ, разтовари 5 дружини, които
идваха отъ Трапезундъ. Следъ това десантната опе
рация бъ прекратена поради влошаване на времето.
Сжщо по това време се получи нареждане отъ
Ядмиралтейството Барбаросъ да се прибере въ
Буюкъ-дере.
Въ това време турцитъ на Люле-Бургасъ вече
претърпъха поражение; източната армия бъ отхвър
лена на Чаталджа. Разтоварването биде прекженато.
Разтоварените войски получиха нареждане да се
присъединятъ къмъ ВОЙСКИТЕ въ Деркосъ.
Споредъ сведения отъ български източници,
презъ време на десанта въ Мидия, плацъ-коменданта
на Варна, капйтанъ II рангъ Добревъ е поискалъ по
каналенъ редъ разрешение да атакува транспор
тите. Такова разрешение, обаче, не му било дадено
отъ българската Главна квартира.
(Следва)
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Г Е О Г Р А Ф С К И БЕЛЕЖКИ З А ЧЕРНОМОРСКАТА О Б Л А С Т Ь НА
БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ
който подъ с. Страхилъ (Коркутъ) се слива съ Мировския долъ Мурадаларския (Сюлейманъ-дере) и по
Добруджа
край последния до езерото Голтино до Дунава.
Крайбрежието на Черно море, отъ устието на
Добруджа се дъли на две части: Крайморска и
р. Дунавъ до Босфора — левия брътъ на Понта— Дунавска, споредъ това, дали водигв текатъ направо
(Тааризггра тоо ПОУГОО. 51таЬо VII. 7. 1.), може да къмъ морето или къмъ Дунава. Границата между
дветв части въ южната страна образува Баладжансе раздали на три части:
1. Добруджански бргьгъ (270 клм.) отъ устието ското плато (320 м. надморска височина), по което
води шосето Варна-Добричъ и което до с. Шахинна р. Дунавъ до канала на Варненското езеро.
2. Балкански, бргьгъ (120 клм.) до канала на Вая- ларъ завива къмъ изтокъ — Балчикъ Каварнеското
плато—което постепено се снишава на дължина 50
кьойското езеро и
3. Странджански бргьгъ $55 клм.) до Босфора. км. (отъ 280 м. до 70 м.) Отъ последното плато, до
Съ това и източната часть на Балканския полу- с. Кую-кьой се ОТД-БЛЯТЪ вододелното плато на
двегв части на Добруджа и клоновет+з, които се
•островъ може да се раздели на три части:
1 Добруджа-Делиорманъ
съ южна граница Про протакагь къмъ североизтокъ, къмъ морето между
вадийска р-вка съ р. Каменица (Канара дере) и доловетв:
а) Башъ хасърлъшкиятъ долъ се почва до с Чор. Бели Ломъ:
ралъ. въ долната си часть завива около платото
Санаръ-тепе (102 м.) и достига до Манкаленскотоезеро.
б) Насуфпашенскиятъ долъ се свършва до
Карталското езеро.
Между двата дола се спуска Дуранларското
плато, а между втория долъ и морето — Гийорманското плато.
Въ южната часть, дълбоката долина Батово, от
деля отъ Добруджанската равнина часть, наречена
Батовско. Съгласно преданието, названието. „Батово*
произлиза отъ името Батуй, на когото седалището е
било въ крепостьта „Батуй-кале" надъ с. Долище
(Влахаръ); споредъ друго тълкуване отъ думата „бетъ"
(лошъ, зълъ) споредъ гористата и опасна мъстность.
Долината Батово се образува отъ Оръшакската (Джевизлийскага) и Изворската (Дервентската) долини, които се събиратъ до с. Долище (Влахларъ) и после въ една джга достига до морето,
до блатистата часть на долината „Балта" Склоно
вете на долината еж стръмни, на мвста и скали
сти, и еж покрити съ гжета гора, въ която до по
Югоизточниятъ жгълъ на Добруджа
следно време е имало диви свини, рогачи и сърни.
Батовското плато, на югъ отъ долината, се състои
2. Източенъ Балканъ, съ южна граница Лйто=шка р^ка и р. Карнобатски Язмакъ (р. Мърсилъ). отъ три части: Надежденското (Франгенскотр) плато
- 3. Странджа съ равнината на р. Еркене до Егей- (345) м. надъ Варненската долина, което образува
<кото (Сароски заливъ) и Мраморно море съ Гали база на-северните укрепления на гр. Варна; Клилейския и Византийския полуострови, на западъ до менското (Капаклийското) до в. Кара-тепе надъ с.
ЮЖНИГБ течения на р-вкигв Тунджа и Марица (Ям- Гейкчилеръ и Хачука (250 м.) надъ морския брегь.
Шабленскиятъ фаръ разделя морския бръгъ на
болъ- Еносъ).
две
части; на северъ отъ фара бръгътъ е низъкъ
Добруджанско-Делшормайската
висока равнина
на северъ съ р. Дунавъ и на изтокъ съ Черно море. и глинестъ съ крайбрежни езера, които на' ръдко
Равнината къмъ югъ се спуска стръмно — Добру- еж. солени и се наричатъ „Тузла" . На югъ отъ
жанско Делиорманскитв възвишения, които почватъ фара бръгътъ е скалистъ съ отвестни стени, които
о т ъ устието на р. Ломъ до гр. Русе (Левантъ табия) постепено се издига гь да носа Геларето (70 м.). На
и се свършватъ надъ гр. Варна. (Ташлж-табия); две места бръгътъ е разрушенъ отъ земетересения
и пада въ две стжпала къмъ морето, и, т о : на
възвишението продължава и надъ морския брътъ
югъ отъ с. Каябейкьой м-встностьта „Яйла" и на
д о устието на Батовската долина. Възвишението е югъ отъ с. Сюртю-кьой ,Ярътъ" съ малко солено
пробито съ Крива р-вка (Ири-дере) на северъ отъ езерце до морския брътъ (Тузла). Въ южната си
Лбобската равнина.
часть брегъть е разцепенъ съ скалисти долове: КаВисоката равнина се снишава постепено отъ югъ ликашленскиятъ и .Болата" съ страничния долъ
къмъ северъ и е разбрездена съ сухи долове, на Дженъ (Дженетъ) на северъ отъ носа Калиакра
речени „кулакъ" (ухо), които се протакагь къмъ р. (Геларето). XI)
Дунавъ или направо къмъ Черно море.
Границата между двегв части на равнината —
XI) Въ бръга има пещери, наречени Лй-маара (Мечи
западната гориста Дели-орманъ и източната, почти
пещери)
до самото море, въ които живъятъ тюлени (Рпоса
безгориста Добруджа, не е точно опред-Ьлена; спо
редъ местното население за естествена граница може топаспиз) въ 3. КОЛОНИИ: до с. Калъчъкьой, до устието
д а се вземе: Драндарскиятъ долъ, (Хаяачлийскиять), Болата и подъ Геларето.
1
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Изгледътъ отъ носа (фиг. 1), обхваща къмъ се
Отъ носа Геларето бръгътъ взема изведнъжъ
западно направление; бръгътъ до Каварненското веръ скалиститъ бръгове съ устието на дола Бола
пристанище е скалистъ и почти отвесенъ и пре- та и задъ него мъстностьта Ярътъ; къмъ западъ се
кжснатъ съ дола „Дълбокъ" на западъ отъ с. Гявуръ подаватъ Добруджанските бъли брегове надъ дола
Суютчукъ и до пристанището съ Михалбейско-Кавар- Дълбокъ, надъ Каварненското пристанище, съ раз
ненския долъ, съ извори. На западъ отъ Каварнен валини на крепости; Балчикъ остава скритъ; къмъ
ското пристанище, моркиятъ бръгъ пада стръмно на югозападъ се открива крайбрежието съ устието на
степала, въ които ясно личатъ действията на земе Батовската долина, Хачука съ Екренската крепость
тресения и срутвания, и е пробитъ съ кжси долове до Варненския заливъ, а на лъво отъ него почва
подъ с. Тюркъ Суютчукъ, до гр. Балчикъ и на западъ Балканскиягь черноморски бръгъ до носа Емине, съ
отъ града (Якъ-бунаръ); въ доловете има въ изо северните разклонения на Източния Балканъ, отъ
билие вода, която помагала за основаване на кре дветъ страни на устието на р. Тича (Камчия).
пости и селища; при гр. Балчикъ, до морския брегъ,
Калиакренската крепость
има солено езеро — Тузла (Балчишка солница).
Добруджа, въ първитЬ римски времена, се е чи(Обр. 2, планъ)
слъла къмъ провинцията Моез1а итгепог (Долна Ми
Въ южната половина на носа Калиакра се назия), на която южната граница (съ провинцията Тра миратъ развалини на крепость. Крепостьта се пада
кия) е била на северъ отъ Балкана; последниятъ къмъ морето, отъ двете й страни — източната и
се е числълъ къмъ провинция Тракия, съгласно на западната — съ отвесни скали, които образуватъ
мерените. погранични камъни:
естествено укрепление. Отъ страна на платото кре
1. Пограниченъ камъкъ на гр. Одесосъ (ппез постьта е пазена съ три крепостни фронтални ли
т.еггае ОсюззНапошт), намъренъ до с. Осеново (Дишъ нии, съ които е разделена на 3 части.
будакъ).
2. Пограниченъ камъкъ на Тракия (ттез т.еггае
Тпгааае), намъренъ до с. Николаевка.
3. Пограниченъ камъкъ (намъренъ въ с. Ръка
Девна) на Тракия отъ едната, а на гр. Одесосъ—отъ
другата страна.
Западната граница на новата Диоклецианова
(284—305 сл. Хр.) провинция Зсуйна т т о г (или
„ропНса") се е съвпадала, вероятно, съ гореописа
ната граница.
Добруджа—Делиорманъ. Като последна крайду
навска станция, на съседната западна провинция
Моез1а зесипйа, се споменува Зиайауа, на която раз
валините полагамъ на западъ отъ езерото Олтина,
въ мъстностьта Кипилово, на северозападъ отъ с.
Сатуново. Като южна граница на Малка Скития се
ззема Батовската долина (рЪка 2угаз като погра
нична), но съгласно местонахождението на погранич
ните камъни до с. Осеново (Дишъ будакъ) и Ни
колаевка, ' тръбва да се постави границата по на
югъ презъ с. с. Осеново (Дишъ будакъ), Долище
(Влахларъ), Любенъ Каравеловъ (Саржгьолъ), Ни
колаевка и Драндаръ (Халакли). На югъ отъ каза
ната линия до р. Камчия (Тича) е било землището
на гр. Одесосъ ^Варна).
ЗЯБЕЛЕЖИТЕЛНИТБ МЪСТЯ ВЪ ДОБРУДЖЯ

Геларето (Калиакра) — Тиризисъ акра
Въ югоизточния жгълъ на Балчишко-Каварненското плато се образува носъ, който се вдава
въ морето въ южно направление, на длъжина до
два километра, въ видъ на клинъ, съ върха си
обърнатъ кгмъ югъ и съ основа до единъ километъръ широка.
Носътъ е известенъ въ Добруджа подъ името
„Геларето", въ крайбрежните градове като „Калиа
кра",: ср^ща се и названието „Геларята" (Геларъбурну). Подъ името „Жилегра" се сръща на карти
те, на мъстото на с. Гявуръ Суютчукъ въ единъ
руски атласъ. Имената „Калекра", „Челигра-бурунъ"
и „Гюлградъ" върху Картите еж неизвестни у на
селението. Подъ името »Св. Никола" е известенъ
само южниятъ край на носа съ изкуствена пещера,
по предание „гробътъ на Св. Никола", сжщото наз
вание носи военниятъ постъ^

Обр. 2

Външната северна линия (А) ясно се вижда, че
е била събаряна и отново вдигната; тя се простира
въ една права линия въ източно направление (85°СИ) между отвесните скални стръмнини на носа, на
разстояние 525 кр. Линията е била въ видъ на зидъ,
отъ развалините на който се е образувалъ насипъ.
Въ зида е имало три порти: западната(Ж) отдалечена
95 кр. отъ края на зида; средната порта (И)е била
почти въ ср-Бдата на зида, 160 кр. отъ западната
порта; отъ нея се разклонява пжть къмъ с. Гявуръ
Суютчукъ къмъ Евремъ Колая (презъ гр. гЛЬппахз,
къмъ Дунавъ); до портата, отъ източната й страна,.
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личать остатъци на кула отъ квадратна форма, съ
вжтрешна страна 5"2 м„ която е била строена на
ЛИЧНИТЕ стени оть квадри (до 055 м. дълги) слагана въ правилни пластове (до 0'25 м. дебели), и отвжтре изливани. Третата порта (/?) до източния край
е почти напълно изчезнала. Между дветъ източни
порти има остатъци на две квадратни кули (1,2).
• Отъ северна страна на зида, между двете запад
ни порти, има окопи въ три реда: първиятъ 33 кр.
отъ крепостния зидъ (гребенътъ на насипа), вториять
22 кр. отъ първия, а третиятъ 16 кр. отъ втория;
между насипите има ровове, отъ които южниятъ е
най-дълбокъ. До източния край на крепостния зидъ
личатъ остатъци на единъ окопъ. Окопите еж Слу
жили, вероятно, за превземане на крепостьта.
Втората крепостна линия В не върви паралелно
съ първата, препречва платото въ направлението
68°СИ, на длъжина 215 кр. между двата скални
спуска. Крепостната линия се състои отъ единъ зидъ
и единъ ровъ. Отъ северната му страна на некои
места, личатъ два зида на разстояние 5'1 м., отъ
които южниятъ е 3'35 м., а северниятъ 2"5 м. дебелъ. Ровътъ е билъ съченъ въ скалистата почва,
което ясно личи до двата му края; сега повечето е
засипанъ; при източния си край стената му, къмъ
крепостния зйдъ, е 5*8 м. висока, при долния й край
евчена въ скалистата почва (2*8 м.), а по-горе до
пълнена за изравнение съ каменни блокове въ не
правилни пластове, въ видъ на киклопски зидъ; ши
рината на рова е 6*5 м. .
Въ крепостния зидъ е имало само една порта
(8), отдалечена 96 кр. отъ западния му край. Пор
тата е била 3'4 м. широка, до външния край сте
снена съ полупиластри, съ О"18 м. отъ всека страна.
Портата е била пазена съ по една кула отъ дветъ
й страни; отъ западната квадратна кула, огвжтре
съ страна 47 м., личатъ основи 3'3 м. дебели. Отъ
портата еж запазени стени до 3 м. високи, строени
отъ квадри, слагани въ правилни редове и вжтре
изливани, (обр. 3).

отъ квадрови сводови камъни; съ при пояси по-из
пъкнали, при долния край съ корнизови камъни,
състоещи се отъ горната плоча и подъ нея навънъ
издутъ торусъ. Върху портата е имало кула съ зи
дове 1*75 м. дебели. Споредъ сведения е имало до
портата камени лъвове, които еж били задигнати
отъ французитъ презъ Кримската война.

Отъ източната страна на портата слиза единъ
пречупенъ зидъ (обр. 4), който е съборенъ на края,
заедно съ скалата, върху която е билъ построенъ.

Обр. 3

На двата края на крепостния зидъ личатъ оста
тъци на кули, строени по сжщия начинъ, както и
портата (3,4).
Третата крепостна стена (у) се намира до южния
край на тъсна ивица, която отдъля южната крепость
оть дветъ северни и представлява най-важната часть
на крепостьта.
, ^Укреплението се състои отъ нъколко части съ
две порти (обр. 4). Външната порта (обр. 5) се
намира до самата ивица (Н); портата е 2'6 м. широка
2'95 м. дълбока, а до свода е била 2'8 м. висока;
сводътъ е билъ съборенъ при земетръса въ 1901 г.
(обр. 7 отъ вжтре) билъ е цилидрически, строенъ

Обр. 5. Външната порта въ южната крепость преди земетръса
На западъдо портата върви зидъ въ югозападно
направление къмъ вжтрешната порта (II), който е
1*25 м. дебелъ и пречупенъ до южния си край,
построенъ отъ грубо одълани камъни въ непра
вилни пластове. До вжтрешната порта има остатъци
на правожгьлна кула (III) 5-0X48 м. (отъ вжтре
3"15Х2'75 м.)
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Пещери въ западните спускове има:
Вжтрешнага порта е 2'6 м. широка.
1. До западния край на северната крепостна ли
Между двегв порти има пжть, въ средата 4"2 м.
широкъ, който е билъ пазенъ съ особена крепостна ния, въ която се е слизало по коминообразни спу
постройка надъ пжтя, сега почти напълно разрушена; скове отъ платото, а друга, подъ самия край на ли
(IV); източната стена на постройката и крепостната нията, сь пещообразенъ входъ, до 14 кр. дълга,
стена, която я съединявала съ външната порта, еж 4 кр. широка и 1*8 м. висока, съчена въ южната
напълно изчезнали. На външната крепостна стена на скална стена на крепостния розъ.
западъ до портата е билъ зазиданъ релефъ на
2. Въ южната половина на южната крепость, на
конникъ, дигнатъ отъ новата ромънска власть (обр. 5). пжтя подъ платото, има редъ пещери въ две групи
Съ трите крепостни линии, крепостьта е разде (V. 2). Първата група съ 3 пещери, съ коминообразенъ входъ отъ платото, а другата отъ 4 пещери съ
лена на три части (I — И — III, обр. 2).
Северната крепость I съ дължина 520 кр. е между два коминообразни входа. Първата група е въ пър
главнитЬ порти на дветв крепостни линии. Теренътъ вия, а втората въ по долния пластъ на скалната стесе снишава незначително къмъ подлъжната ось на на.*Край двете групи слиза пжть къмъ южния край
носа Калиакра. Източната скална стена е отвесна на крепостьта съ особени входове въ всека пеще
и морскиятъ брътъ не е достжпенъ; подобенъ харак- ра. Всичките пещери еж много пострадали отъ зе
теръ има южната половина на западния брътъ, но метръса въ 1901 г.
въ северната му половина се образува единъ изръзъ
3. До южния край на носа се намиратъ група
И съ стръменъ склонъ къмъ морето. Тукъ е било пещери, известни подъ името '„гробътъ на св. Ни
главното пристанище на стария градъ (сега рибар кола (№), описани въ Сборника на Мин. (VII. стр. 75ница съ далианъ); къмъ последното е водилъ стръ 77 съ планъ), съ единъ отворъ къмъ морето „Кръкъменъ пжть отъ платото.
Късъ-Капусу"—Портата на 40 моми. Преданието говори,
Целото пространство на северната крепость е че отъ нея се хвърлили въ морето 40 царски дъ
ос%яно съ развалини на по-но ви здания въ видъ на щери. По-гоп"вмата часть на групата и.съ гроба на
купища и прегради отъ прости камъни, каквито се св. Никола е била срутена отъ земетръса презъ
.
.
намиратъ и на северъ отъ северния крепостенъ зидъ 1901 г.
Това еж остатъци на турското градче, вероятно
Пещерите въ източните спускове на крепостьта
„Гелегри" на австрийската карта.
еж повечето разрушени. Въ северната крепость еж
Сргьдната крепость II (обр. 2) длъжина 410 кр., запазени петь коминообразни спускове на засипани
се стеснява къмъ ивицата, която води къмъ южната пещери (7). Въ южната крепость, до южния й край
крепость; ивицата е 40 кр. дълга и се стеснява (О) има пещера, която е описана въ «Известия на
къмъ югъ, отъ 10 м. до 3 м. между двете стръмни археол. др-ство" София (III, стр. 257).
до 60 м* надъ морето. Морскиятъ брегь въ средната
Въ крепостьта се намиратъ и скални хамбари за
крепость е достжпенъ само въ северната половина храни, почти напълно унищожени, сечени въ скал
на източния спускъ, гдето, вероятно, е имало второ- ната почва. Единъ такъвъ е запазенъ въ средната
степено малко пристанище (О).
часть на крепостьта на место' Т.
Презъ средата на крепостьта води камененъ
Историята на Калиакра датира отъ най-стари
пжть отъ северната порта къмъ ивицата; отъ двете исторически времена. Отъ доисторическо време не
страни на пжтя се намиратъ развалини отъ по-стари еж намерени остатъци, защото - мъстностьта е без
постройки, а между тЬхъ отъ западната страна раз водна и изложена и затова неудобна за заселване.
валини на малка църква (//) отвжтре е 12 м. дълга
Недостжпностьта на носа отъ страна къмъ мо
и до б. м. широка съ една апсида, съ диаметъръ 2 м. рето е добила големо значение, когато народите,
и нартикъ 2-2 м. широкъ.
които заселили тая страна, еж имали нужда отъ
Южната главна крепость III (обр. 2) се раз прибъжище и защита. Още въ първите исторически
ширява отъ северната порта до 150 кр. и после се времена е била използувана естествената крепость
стеснява къмъ южния си край. Дължината на кре на края на Калиакра, свързана само съ тъсна ивица
постьта е 650 кр. Отъ източната страна крепостьта съ Добруджанското плато.
се пада отвесно къмъ морския брегь, който е неНай-старото название на жгъла на Добруджанската
достжпенъ. Западната страна, която повече е пазена равнина къмъ носа Калиакра е било „Тириза", споотъ морскитъ бурй^ образува въ северната си поло редъ проф. Томашекъ огъ корена ,Нг, 1гег* (вниквина едно, а въ южната две скални тътни стжпала вамъ) или „Нга" (край, връхъ, брегь), види се, съ
подъ горното плато. Достжпътъ къмъ морето е само гласно положението му въ равнината; срещатъ се
по една пжтечка до южния край на носа.
названия Тирзисъ, Тириза, Тптзза, Ттзйз, Тиристрисъ.
; На платото на крепостьта не се виждать почти
Въ тия места, като единъ отъ главните градове
никакви развалини на постройки. Върху платото се се споменава градъ Тириста, Тириза. Върху римската
издига воененъ постъ и новия фаръ (Р). Развалини карта ТаЬи1а ТеиНпдепапа е отбелязана на край-черна стария фаръ, който е съборенъ отъ земетръса номорското шосе О^еззоз — Тогш (Варна — Кюпрезъ 1901 г., се намиратъ на края на носа, а на стенджа) станция „Тпзза, отдалечена XII. рим. мили
самия него, надъ пещерата св. Никола, личатъ ОСНО (18 км.) отъ станцията В120пе (Каварненското при
ВИТЕ на«ай"стария фаръ, въ видъ на квадратна кула
станище) и ХХИН рим. м. отъ „СаИаНз" (Мангалия),
съ страна4 3"5 М.
което почти отговаря на крайбрежието на северъ
Въ северната часть на крепостьта, недалеко до отъ носа Калиакра. Градъ .Тпзза" е билъ разполовжтрешната порта, има развалини на една баня, до женъ на части по бръта, отъ носа Калиакра до с.
нея единъ кладенецъ, сЬченъ въ скалиста почва, Калачкьой, а самиятъ носъ се споменува като „Тисега отчасти засипанъ (до дълбочината 50 м. (?).
ризисъ акра" (носътъ на гр. Тириза).
Изкуствени пещери. Въ скалните спускове подъ
Крепостьта е била една отъ главнитъ крепости
платото на Калиакра се намиратъ изкуствени пе на Лизимаха, който, споредъ Страбона (63 г. пр. Хр.—
щери, отъ които едната часть въ южната крепость 19 г. сл. Хр.), на носа Тиризисъ криялъ своите, съ
е служила за съкровищница на Лизимаха.
кровища, вътюятно въ пещеритЬ въ южната кре-

пость. Лизимахъ, при делбата на владенията на Александъръ Велики (323 г. пр. Хр.), е получилъ черно
морската область. Близкиятъ градъ Калатисъ (Мангалия) заедно съ други крайморски градове (отъ
устието на Дунава до гр. Созополъ) и съ съдей
ствие на околните племена — тракийци, скити и
гети, еж възстанали противъ новия владътель (313 г.
пр. Хр.), който, обаче, ги покорилъ. По-малко щастие
"е ималъ Лизимахъ въ борбите си противъ заддунавскитъ гети, чийто царь Дромихетосъ го пленилъ,
заедно съ ВОЙСКИТЕ му, но следъ това се съюзилъ
съ него.
Клавдий Птоломей въ своята .География" спо
менава За понтийския брегъ „Носъ Тиристисъ" (вто
рата половина на 11-рия вЪкъ сл. Хр.), а историкътъ
Арриянъвъ „Тегп51ао'а" (въ времето на има Хадриана).
Носътъ Калиакра се споменава подъ името „носъ"
(Акгез, Акрисъ, Акра). Така се споменува и презъ
римските времена (Лкра) между крепостите въ про
винцията иЗкуИна". Като „Асгез саз^еНит" се споме
нава между главните крепости на възстаника Вителиана (514 г. сл. Хр.); въ това време царскиятъ воевода Хипатосъ, изпратенъ противъ възстанието, се
разположилъ предъ „Акра" задъ една ограда отъ
КРУМЪ

волски кола, но е билъ плененъ и въ окови затворенъ въ крепостьта.
Въ средните векове се явява името „Калиакра",
като крепость на династията Добротичъ; подобно въ
византийските грамоти и италианскитъ карти. Въ
1366 г. е била превзета като българска крепость
отъ Амадеа Савойски, съюзникъ на Византия. Шилтбергеръ (ок. 1400 г.) я знае като столица на третата
крайморска часть на България. Въ 1444 г. е била об
садена отъ войските на полския краль Владиславъ.
Въ Калиакра е било основано дервишко теке
„Геляри" отъ Баязидъ II, за спасяване на моряци при
морски бури, и при текето единъ видъ болница.
Въ XVII В-БКЪ Хаджи Калфа описва „Килигра*
като малка крепость съ поклоническо М-БСТО „Саржсалтъкъ, а Евлия-ефенди, като „Килгра" (Болградъ
Султанъ) споменава дервишки манастиръ и при него
единъ отъ 7-тъ- гроба на светеца „Сарж-салтукеде*
(Хаджи боба), който християните смътатъ за гробъ
на .патриарха св. Никола". Подобни ислямско-християнски светини сръщаме и на други мъста (Демиръ-боба теке, Текето до с. Теке Козлуджа и др).
Презъ 1877 г. жителитв на гр. Каварна и окол
ните села се пазили отъ черкезите въ Калиакра.

КЪНЧЕВЪ

ОТЪ КОРАБНАТА

ПАЛУБА

(Продължение отъ кн. 5)

9. •
•
Все на югъ. Слънцето е необикновено приветливо, въпреки крайните дни на декемврий.Една редица острови. Сжщински чудовища, чиито грапави
гърбове еж покрити съ лека- синя мъгла. Тъ еж
стари познайници на хората отъ кораба. Виждали
еж ги въ светли и тъмни дни. Въ затишие и буря.
Неръдко некои отъ тъхъ еж служили за заветна
преграда на корабавъ ураганни .времена, подобно на
камилитв въ пустинята, които прикриватъ камиларигв съ своите тела.
О, далечни острови, осамотени далечни кжтове
всръдъ синитъ води! Колцина еж изпитвали очарованието на вашитв образи, трепкащи съ извивките
на черти, слъти съ небе и вода? Колцина еж предвкусили мистиката на. живота ви, заключенъ за любопитството на пжтника съ ключоветв на пространството, въпреки свободните пжтеки всръдъ пеещигв
вълни,' които огласяватъ вашите брътове?
Нъкога, въ нощите на презморските лутания,
просвътватъ плахо свъглинкитв на вашите живелища, подобно на възпоменание между редоветв
на чудна легенда: и тия светлинни будятъ хубави
мисли — душата заносва единъ бленъ, съ мощьта
на в-вченъ спжтникъ въ пжтя на живота.
Но — корабното витло не спира. Не мога друго
да сторя, а само съ моята въздишка да изпратя
целувка на вашитв жители, да благогов-вя предъ
тайната ви, сливаща се съ непостижимите небесни
звезди — о, далечни острови, осамотени земни кж
тове, живеещи всръдъ сините води!...
Гледамъ мастилено синитъ води, които се раз
п-Бнватъ отъ двете страни на корабните стени,
мисля за лазурносинитъ небеса, които виснатъ надъ
единъ земенъ рай, надъ единъ островъ, не носещъ
прозвището Таити, но скжпъ за менъ, бидейки
щедъръ даръ за оная частица въ моето сжщество
жапна за питието, наречено романтика.
Чудно ли е това?

Като мене мисли и четвъртиятъ механикъ, който
сега е на носовата палуба, и съ чукъ въ ржка поправя рудана на котвената верига.
— Чукъ, чукъ, чукъ! — отсечените равномърни удари ГГБЯТЪ пъсеньта на едно безименно
творчество, отъ което се опиянява младежкото му
сърдце.
Защо? — Не е ли дадено за това сърдце опиянението на живота, цъвтещъ презъ кратките престои въ пристанищата?
— Чукай, чукай, младежо! Японката те чака тамъ
далечъ, кждето Богъ е построилъ палатитъ на слънцето. Ще чукнешъ чашката съ уиски съ ТВОИГБ
събратя отъ континента на доларите. Ще потънешъ
въ бездната на замъгления погледъ, кждето еж си
да,ли среща черниятъ грЪхъ и бисерночистата добродетель. Съ този погледъ ще те пронижатъ жерТВИТБ на измамното блаженство, добито чрезъ потайни средства, въ приземията на,Лгога>-^
Чукъ, чукъ, чукъ... Азъ слушамъ твоетеноржжие, съ което ковешъ надеждите на твоето утре,
азъ слушамъ и разбирамъ твоето сърдце, макаръ и
да съмъ единъ нещастенъ обитатель на сушата, за
дъхващъ се отъ праха на суетата.
ч
Азъ разбирамъ твоето сърце. Не вървашъ ли?
Мога да го разбера, защото мога да се провикна:
о, далечни острови, о, самотни далечни земни кжтове1 пвср-вдъ СИНИГБ води!...
10.
Младиятъ капитанъ, изживЪлъ праздника йа да•лечно околосветско плуване, пребродилъ водитъ
на всички океани и добилъ опита на старецъ, съ
мждро спокойствие разказва...
Изрича точни дати и часове, пропжтувани разстояния, имена на посетени пристанища: сдържано
и непринудено изплита единъ приказно красивъ
филмъ, всЬка картина изтръгва въздишка и възпламенява копнежа на душата къмъ дале*чното и
непознатото.

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 112
Въ забрава и увлечение, впусналъ се въ лаби
ринта на спомените, устните на сърдцатиятъ море
плаватели прошепватъ името Таити. Лека руменина
заиграва по обгорилото му лице. Не е ли това
отражение на неспокойното му сърдце, чиито трепети
ставатъ по-чести, подобно тревожния ритъмъ на
единъ животъ, граничещъ съ осжществена мечта,
възможна само въ рая?
И този земенъ рай се казва Таити. Ецинъ отъ дру
жествените острови, кацнали ВСБДЪ Тихия океанъ,
осамотени и отдалечени отъ света и великата
лъжа на цивилизацията. Френско владение, този
кжтъ е блънуванъ отъ романтично разположените
префинени френци и гордость за всички, настроени
да пЪятъ хвалебни песни за чудото на девствения
екзотиченъ животъ.
Известенъ е като островъ на любовьта, цветята
и волния животъ. И за единъ подобенъ островенъ
кжтъ, огренъ отъ вечно слънце, целуванъ отъ СИ
НИТЕ топли води на величествения океанъ, цалъ
подслонъ на хора съ тържествуваща страсть, по
словична доброта и телесна гиздость — азъ се отказвамъ да дамъ никакви сухи сведения: тъ биха
оросили съ ледени пръски моите думи, посветени
на Таити.
Дзъ разбирамъ, или по-точно, чувствувамъ какво
преживява моя събеседникъ, съ нежна отзивчивость,
на която еж способни само грубитъ моряци, и съ
благоговение следя неговия разказъ. . .
#
—Тукъ веднъжъ въ месеца идва корабъ, и жите
лите на острова, обкичени съ цветя, сияещи отъ
радость, идватъ на пристанищния кей. Красива е
гледката на това множество! . . . Особено доволни
еж моряците, че никоя отъ мастните жени не се
отказва да се отзове благоприятно на чувствата имъ.
И не може да бжде иначе! Тукъ бракъ не сжществува—никой не се нуждае отъ него: и ако такъвъ
се сключи, той е като последица на една дружба,
плодъ на любовь, неограничена отъ повели-тв на
писанъ законъ.
Съ щедрость Господь е наградилъ таисиянитв
съ всевъзможни плодове —; като започнете отъ
растителния хлъбъ, като нашенския пжпешъ, който,
потопенъ въ вода и оставенъ на слънце, се видо
изменя въ настоящъ хлъбъ — и завършите съ ра
стителното масло отъ плодоветъ на авока, които,
разръзани, излжчватъ масло: прибавете захарь, на
мажете разстителния хлъбъ — и храната е готова!
Таитската ""природа поднася единъ голъмъ брой
плодове, за които "европейците нъматъ понятие —
и което е най-важното: всичко изобилно, всичко
безъ пари!
/ Л хората? — мжже и жени, леко прикрили часть
отъ телата си, почти голи, украсили главитъ си съ
Д-ръ Г- В. ПАСПАЛЕВЪ

разкошни цвътя, живъятъ съ свътлата радость на
първобитните хора, съпжтетвувани отъ руменнитв
изгреви и залези на тропическото слънце.
Таисиенъ—така наричатъ френцитъ туземното на
селение на острова: нито черни, нито грозни, таисия
нитв иматъ матова кожа и чудно красиви черти на
лицето — пропити съ потайна сърдечна сила,
която привлича и увлича, тези непокварени огнени
сърдца еж способни за най-красивия любовенъ романъ. . . Не ръдко, силата на любовния чаръ, излжчена отъ нъкоя безименна жена на островъ Таити,
ви прави пленникъ навеки, безсиленъ да забравите
този приказенъ кжтъ. Чудно, наистина: задължена
се чувствува всъка тамошна жена, повикана отъ
европеецъ, да го последва, смЬтаща отказа за
престжпление и проява на злина и невъзпитаность
дори.
Въ това се увърихъ на нъколко пжти презъ
двудневния ни престой въ този заменъ рай. . .
Помня: виното се лееше обилно — едно странно,
тънко резливо питие, приготвено отъ корите на осо
бено дърво — което пърхаше буйно въ гърдитъ
на развеселените безгрижни младежи.
. Стройни жени играеха великолепни танци: въ
извивките на змийските имъ тела се очертаваше
неподражаемия ритъмъ на диваците, а великата сърдечность на тъхната самобитна пъсень редеше
думите:
„Въ Санъ-Франциско, въ Санъ-Франциско
красиви еж младитъ жени —
но, за да бждатъ въ твоитъ 'пригръдки '
и да пиешъ отъ огъня на ТЬХНИТБ сърдца:
долари, долари требва да имашъ ти.
Въ Таити, въ Таити съвсемъ не е така:
твои еж жените безъ нищо
безъ мжка и пари!
Да живее Таити — островътъ на цветята,
рая на земята: островътъ на любовьта! . . .
Те доказаха истината на своята пъсень.
На следния день, подиръ блаженна безсънна
нощь, заплувахме къмъ архипелага Туамуту. . .
Таити, Таити — островътъ на истинската любовь!
Плувахъ дълго. Сега продължавамъ да скитамъ изъ
далечнитъ морета. Уви! — навсъкжде любовьта^ се
купува съ долари: сжщо като въ Санъ-Франциско!
Така, младиятъ капитанъ, покрусенъ'отъ сланата
на горчивата мисъль, че Таити ще остане за него
неповторим^ споменъ, продължава да ми разказва
истинските приказки за своите странствувания. Заслушанъ въ думите му, въ слуха ми звучи името
Таити не като островъ, владение- на френцитъ, но
като една златна мечта на страда щитъ човеци.
(Следва) :

/

К Ъ М Ъ Т А Й Н И Т Ь НА М О Р С К И Т Ъ
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ДЪЛБОЧИНИ

(Продължение отъ кн. 3—4)

При всЬко спускане на батисферата еж водени
подробни дневници, въ които е подчертана точностьта
и подробностьта, съ която американскитъ изследова
тели еж работили при своитъ смели полети къмъ
морскитъ недра.
Ето нъкои извадки изъ единъ отъ тия дневници,№32:
15. августъ, 1934 год. Деньть ясенъ, топълъ,
почти безъ бризи (постоянни морски вътрове). Мо
рето почти огледално гладко.

&40 ч. пр. п. Персоналътъ напуска научнитъ лабаратории и се отправя за пристанището.
7*25—Влъкачътъ извежда парахода, върху който
е инсталирана батисферата. Въ това време персона
лътъ закрепва въ батисферата бутилкитъ съ кислородъ: бутилка № 5, съ 133 кгр.—въ лъво; бутилка
№ 7, съ 143 кгр. — въ дъсно. Внасятъ се всички
инструменти въ батисферата и се провърява тъхното
действие.

МОРСКИ СГОВОРЪ
9*15—Издигане на американското знаме и това на
американското националното географско дружество.
Снимка на батисферата.
9'25—Почистване на стъклата и вратата на бати
сферата. Поставяне на оловни подложки, които ще
пръчатъ за навлизане на водата.
9*45—Пускане въ действие на апаратите за пречи
стване на въздуха въ батисферата. Изчисляване на
местото, на което стои кораба: 32° 15' 15" сев. широ
чина; 64° 36' 45" зап. дължина; 9 клм, юго-източно
отъ о. Моншусъ.
•

Една отъ най-хубавигв раби, наблюдавана въ морскитЪ
дълбочини — съ много злато-жълто свътещи органи,
заобиколени отъ пурпурно-червени лещи

9*50—Проф. Биибъ и асистентътъ му Бартонъ
влизатъ въ батисферата.
9*55—Поставяне и завинтване на вратата. Пускане
на кислорода отъ бутилка № 5.
10*04—Батисферата вдигната и пренесена извънъ
борта.
Ю-О5—Батисферата на морската повръхность.
б. метра 10'06 — (Телефонни съобщения отъ ба
тисферата). При погледъ нагоре виждамъ обрастванията върху подводната часть на кораба. Червеното
въ спектроскопа почти изчезва; остава само оран
жевото.

Стр.113

рибки. Лжчътъ на рефлектора е обагренъ тюркоазнозелено.
232 м. 10'21 — Верига отъ салпи (особенъ видъ
морски животни) и медузи; шесть кржглоустни риби
минаватъ заедно. Една змиорка ок. 13 см., съ две
черни петна, плава по средата на рефлекторния лжчъ.
275 м. Ю'23 — Кислородъ 133 кгр. Влажность
55. Температура 20°С. Проводниците
въ редъ, вратата
— сжщо. Барометрътъ — 7б-,/2- Стенитъ на батисфе
рата твърде студени. Не се виждатъ риби. Само отъ
време на време блъсватъ слаби светлини.

Риби съ човки, фотографирани на 760 м. дълбочина.
Обагрени еж съ ярко червени, сини и жълти ивици,
като флагове
•

305 м. 1О'2б — 6 или 8 светлини съ бледо-зеленъ
цвътъ—една голема скарида съ светещи органи.
Риба съ 6 светлини, наредени върху предната часть
на тъпото; бледо-жълтъ кржгъ подъ очитъ и 5 или
б отделни светлини по-назадъ; тъпото съ тънка,
дълга опашка.

V
Змиевидна риба съ свътещи саблеобразни зжби

Тризвездна риба, наблюдавана на 835 м. дълбочина./
На тритъ си гръбни удължения има по единъ силне^
свЪтещъ органъ
,**^

75 м. 10'12 — Виждамъ първите медузи; сжщо
плаващи охлюви.
350 м. 10-29 — Светлини идватъ нагжето—по 4
150 м. 10"15—Водата има свътещъ тъмно синъ
цвъгь. Барометрътъ пада. Въ спектроскопа се или 5 наведнъжъ. Медузи — неочаквани за тази дъл
бочина. Силна бледо-зелена светлина идва въ мо
вижда само сиво.
мента.
Цъла мрежа отъ светлини. Една 10 см. дълга
195 м. 10'19—Едно освътване. Следъ него три
други. Пускаме рефлектора. Батисферата е заобико риба, ц-Ьлата сребристо-сиво, свътеща, може би, из-:
лена отъ плаващи охлюви, плаващи червени и дребни пуска свътеща лига.Въ спектроскопа не се вижда нищо.

МОРСКИ
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терията, която отдълятъ отъ себе си скаридите?
Две успоредни светлини минаватъ отвесно нагоре.
Пускаме рефлектора. Грамадна риба приближава
батисферата — има най-малко 6 м. дължина и 2 м.
широчина. Въ батисф. е ледено студено. Загасваме.
808 м. 11*07 — Милиони искри се тълпятъ предъ
прозореца — това еж светлините на около 30 см.
големи ракообразни, които свЪтягъ съ цълото си
тъло. Една гол"вма риба съ тънка, дълга, заострена
опашка. Бартонъ забелязва нъщо грамадно, кржгло,
съ сребриста светлина. Чудно красиви, разноцветни
светлини пъплятъ наоколо ни. Тукъ тъ еж повече
отъ ония, които видехме на 760 м. при последното
пжтуване. Риба, прилична на полумесецъ, около 90 см.
голъма съ слабо зелена светлина подъ очите. Една
ясна светлина идва къмъ прозореца—голъма,чудно
красива медуза. Кислородъ 98 кгр. температура
25 С, влажность 62.
923 м. 11*22 — Пускаме рефлектора; нъщо дълго,
тънко, на двата си края заострено. Друго съ гол-вма
глава и елегантни перки; още едно сжщо такова.
Наближава една мека, твърде приятна светлина. Три
почти кржгли риби, безъ сввтещи органи. Въ бати
сферата е страшно студено. Ржцетъ премръзватъ.
Всеко допиране до прозореца дава усета, че се
пипа ледъ. Една около 20 см. дълга сепия съ бледо-синя свътлина. Изведнъжъ връхлетъхме на гжетъ
облакъ отъ дребни, светещи, непознати животни.
838 м. 11 "30 — Голъмо количество ракообразни и
други дребни животни, слабо светещи, пъплятъ
наоколо.
775 м. 11.34—Риба, около,; 20 см. гол-Ьма, бук
вално осеяна съ стотици дребни, но силно свътещи
бледо-жълти точки. Бартонъ фотографира. Изгасваме
прожектора. Вънь е чудно красива гледка; риба съ
светлина подъ очите. Изведнъжъ пълна липса на
светлини.
629 м. 11 -59—Пакъ цЪла група отъ 40—50 све
тещи риби. Бартонъ фотографира и т. н. и т. н..
Читательтъ захласнат ъ следи наблюденията на сме
лите изследователи и все повече се уверява, че ние
сме малко, твърде малко отъ света и че сжщо —
710 м. 1057—Малки форми, подобно на отделни много малко, почти нищо не знаемъ за. чудния жиискри, образуватъ ц*Ьла мрежа. Дали това не е ма-, вотъ въ морските глъбини.

396 м. 10*33 — Силно блесване. Пускаме реф
лектора. Една голяма риба плава непосредствено до
прозореца; има големи колкото оръхъ светещи
органи, разположени отстрани на тъпото. Три големи
ок. 20 см. риби съ бледо-зелено оцветени глави
приближаватъ. Много светещи подвижни ивици—
плаващи червеи и охлюви. Тюркоазно-зелена и ярко
синя светлина бавно наближава — 8 или 10 срасли
една съ друга салпи. Изгасваме рефлектора. Кислородъ 126, барометъръ 76, влажность 55, темпера
тура 30 С.
488 м. 10*40 — Много плаващи червеи. На про
зореца свътятъ повече отъ 50. Голъма ярко осве
тена риба преследва две други, по малки отъ нея.
Приближава се бледо-лимонена мека светлина —
вероятно произхожда отъ скарида. Последната идва
предъ прозореца и цялата свъ"ги като ракета съ
изкреща светлина.
549 м. 10*45 — Голямо количество и разно
образни животни. Една чудна змиевидна риба съ све
тещи саблеобразни зжби. Яйцеобразни, 15—20 см.
големи медузи свътятъ. образувайки цела мрежа.
Плаващи и фосфорисциращи охлюви. 3 около 45 см.
големи риби съ зигзаговидна, подобна на светкавица
странична светеща линия. Стените на батисферата
страшно студени, въздухътъ, обаче, отличенъ.
607 м. 10*48 — Пускаме рефлектора. Големи
риби съ чудни, неописуеми светлини обикалятъ ба
тисферата—идватъ и заминаватъ. Между техъ дребни
свътлини пресичатъ бързо, като метеори: бледо си
ни, бледо-лимонено-жълти и бледо-зелени. Две,около
30 см. големи риби се освътяватъ една друга, после
едновременно СВ-БТЯТЪ. Светлините имъ еж разпо
ложени отъ двете страни на главата и по ГБЛОТС;
явно е, че угасването и свътването зависи отъ во
лята имъ, защото нъма никаква равномерность.
Големи медузи, дребни—10 до 12 см. риби и нещо,
което се върти около себе си като лудо. Затваряме
рефлектора. Настжпи тъмнина, каквато въ живота
си не съмъ видтзлъ — това е вероятно най-тъмното
адско м^сто на земята.

В Ъ Н Ш Е Н Ъ П О Л И Т И Ч Е С К И ПРЕГЛЕДЪ
Речьта, която французкиятъ министъръ-председатель, г. Леонъ Блумъ произнесе предъ събранието
на Обществото на народите, рисува въ съвсемъ
безутешенъ видъ-чистинското положение въ Европа,
създадено отъ италд-абисинската война, отъ присъе
диняването на Рейнската область и отъ редица дру
ги политически събития, чийто последици тепърва
требва да се очакватъ. \
е Днешната Европа,наистина, не е Европа на мира.
; Ние чувствуваме какъ| натежнява атмосферата и
какъ облаците надъ насъ ставатъ по-черни.
\ Навсвкжде се въоржжаватъ. И тайната, съ която
Н*БКОИ държави обгръщатъ СВОИТЕ въоржжавания,

допринася много за общото безпокойствие.
За лръвъ пжть отъ осемнадесеть години насамъ
войната се има предъ видъ като нъщо възможно.
А отъ всички~*опасности, въ връзка съ една война,
най-страшно, е може би, общото чувство, че войната
е станала възможна,

Войната е възможна, щомъ е вече приета като
възможна. Войната е почти неизбежна, щомъ е
вече приета като неизбежна.
Безъ съмнение, Обществото на народигБ претър
пи неуспехъ и никой отъ насъ не тръбва да го пре
мълчи. То се показа безпомощно да предотврати
едно нападение, да осуети една война. Но причината
за неговия неуспъхъ, не се крие въ устава. Тя се
крие въ късното, неустановеното, двусмисленото при
лагане на устава.
Колективната сигурность, основана върху коали
цията на превъзходни сили, които биха се противо
поставили на вс^ко нападение или на всека систе
ма за възможно нападение, не може да бжде траенъ
и устойчивъ инструментъ за миръ.
Свътътъ ще се задуши подъ последователната
тежесть на две войни: на тази, чиито последици още
се чувствуватъ и на другата, която се подготвя. Преди
това въоржженията ще въвл-вкатъ света въ война.
Б.П.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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И з ъ живота и дейностьта на организацията
Изъ дейностьта на Морския спортенъ
легионъ—Варна
Настжпилата прол-Ьть, макаръ и неблагоприятна за
по рано почване на плуването, не попречи на легионе
рите плувци при варненския клонъ на Б.Н.М.С. да се сплотятъ за предстоещата дейность и да използуватъ за тре
нировки малкото хубави дни.
. Като доказателство за повишения интересъ къмъ плув
ния спортъ у легионерите, е насроченото на 1. юни пробно
състезание, въ което се записаха надъ 20 участници, поголЪмата часть отъ които — млади и надеждни, дисцип
линирани членове на Морския спортенъ легионъ при клона.
Колкото се Отнася до постиженията, ако и незадово
лителни, тЬ се обясняватъ съ липсата на тренингъ, защото,
само следъ 10 дни, когато беха произведени състезания
за определяне на първенците плувци, които ще участвувать въ предолимпийските плувни състезания на 14. т. м..
въ София, неколко плувни"дисциплини се застжпиха съ
значително подобрение, което се вижда по-долу.
На 1. юни 100 м. св. стилъ—-Евстати Поповъ: 1 м. 15 с.
— сжщиятъ на 10. юний: 1 м. 3. с.
На 1. юний 100 м. гръбно — Николай Бъчваровъ:
I м. 34 с. — сжщиятъ на 10. юний: 1 м. 23 с.

На 1. юний 200 м. гръбно Иванъ Фесчиевъ: 3. м. 44 с.
— сжщия на 10. юний: 3 м. 35 с.
Това обстоятелство ицва да подскаже, че съ настжпване на благоприятното летно време, което, при липсата на
покритъ басейнъ, единствено ще позволи редовни трени
ровки, качествата на варненските плувци ще се подобрятъ,
за да бжде уместна надеждата, че отъ техните редици
ще изникнатъ утрешните български рекордьори. •
Следъ произведените състезания се очерта представителниятъ плувенъ тимъ на Северо-черноморската плувна
область при Б.Н.М.С. въ съставъ — Евстати Поповъ, Ни
колай Бъчваровъ, Добри Кировъ, Иванъ Фесчиевъ, Олегъ
Обухъ, Иванъ Геновъ съ водачъ Крумъ Кънчевъ, който
на 14. «г. м. въ София ще брани честьта на своята область

•
С о ф и я . Новото настоятелство на Соф. клонъ е из
готвило програма за най-широка дъйность. На първо
место ще се работи за увеличение броя на членовете.
Къмъ клона еж вече създадени, ученическите чети. Въ
II мжжка гимназия четата вече брои 250 души. Легионери
отъ сжщата чета, подъ ржководството на учителя си г.
Хр. Тодоровъ, работятъ нови лодки за нуждите на греб
ния легионъ. Въ най-скоро време легионерите ще бждатъ
готови съ форми. ,Курсовете по плуване, поддържани отъ
години, и сега продължаватъ, а сжщо и тренировките на
плувците На произведените състезания се подобряватъ
досегашните рекорди.
Настоятелството възобнови срещите си въ Турнферайнъ, за да даде възможность на членовете на клона да
се взаимно опознаятъ и за да поддържа връзката между
настоятелство и членове. По покана на Турнферайнъ се
произведоха състезания между тимовете на Турнферайнъ
и Морския Сговоръ, които завършиха съ пълна победа
на Морския сговоръ.
'
Презъ летото настоятелството ще осигури за всички
легионери и членове' на клона ползуването отъ ДианаБадъ сь намалени цени, както беше и миналата година.
Ще се произвеждатъ редовно' състезания и ще се устроятъ
и неколко увеселения. Дейностьта на клона се спъва
отъ липсата на собствена канцелария и парични средства
за провеждане на широко замислената програма, но новото
настоятелство верва, че и въ това отношение ще има успехъ.

— Отделението за военните музеи, паметници и гро
бове при Министерството на войната е разпратило до
всичките ни клонове окржжното № 94 отъ 25. априлъ
т. г. за записване на членовете, участници въ войните,
желаещи да получатъ възпоменателните медали за вой
ните 1912—13 и 1915—18. Умолявать се клоновете да изпълнятъ окржжното, като отговорятъ направо въ отделе
нието, тъй като сроковете за записване еж много кжеи.
— Въ заседанието отъ 14. май т. г. е утвърдено упра
вителното тело на новообразувания клонъ въ гр. Перникъ
както следва : председатель Светославъ Машаровъ — адм.
директоръ на Мините, секретарь Кирилъ Григоровъ — под.
секретарь на Мините, касиеръ — домакинъ Ял. йбаджиевъ
— машинистъ, членове: Боянъ Димитровъ — кметъ на
гр. Перникъ, Василъ Пашевъ — директоръ на реалната ги
мназия, Димитъръ Павловъ — търговецъ, Вл. Обрешковъ
— инженеръ и Христо Ивановъ — машиненъ инженеръ;
контроленъ съветъ: Владимиръ Иосифовъ, контрольоръ въ
Мините, Тако Симовъ— търговецъ и Николай Вълевъ —
директоръ на прогимназия.
— На ржководителя на секция отъ спортния ле
гионъ при В. Търновския ни клонъ, господинъ Никола Ден
чевъ на 6. май Гергьовденъ е билъ вржченъ, чрезъ начал
ника на гарнизона, при тържественъ церемониалъ, бронзовъ медалъ съ корона ,3а спасение на загиващи".
Презъ месецъ май 1935 год. господинъ Н. Денчевъ се
е хвърлилъ въ реката Янтра при пристанището на Б. Н.
М. Сговоръ, както е билъ облеченъ, и извадилъ отъ дъл
бочина 6 метра давящия се ученикъ отъ 8 класъ Луканъ
Л. Димитровъ. Спасительтъ едва е успелъ да излезе на
• брега съ големъ рискъ, защото е билъ потъналъ, заедно
съ даващия се, но въпреки това не го е изоставилъ, а
завършилъ благородния си подвигъ, за който е билъ представенъ за награда.
Вржчването на наградата на господинъ Н. Денчевъ е
станало предъ целото гражданство, войската, учещите се
и спортните организации съ подходяща речъ.
— Предстоещо е освещаването съ участие и на пред
ставители отъ В. Търновския клонъ на плувния басейнъ
въ с. Ганчовецъ, Дреновска околия. Построениятъ • новъ
басейнъ е съ размери 10—15 метра.
— Въ заседанието си на 28. май т. г. Главното
управително тело утвърди следните управителни тела на
клонове:
Червенъ-Брегь: Председатель Петъръ Г.Петровъ, ди
ректоръ на търговското училище и членове: Петко Панчевъ, касиеръ Б. Н. банка, Петко Христовъ, срЪдищенъ,
директоръ; Тодоръ Цековъ, кметъ Славейко Славчевъ,
търговецъ, запасни членове: Петъръ Филевъ, търговецъ,
и Петко Тодоровъ, търговецъ.*
\
Проверителенъ съветъ : Божко Семовъ, агентъ на На
родната банка, Христо Дуковъ, директоръ на Районния
кооперативенъ съюзъ и Иванъ Кипровъ, търговецъ.
;
В. Търново: Председатель Петъръ Парашкевовъ, ди
ректоръ на търговската гимназия; подпредседатель Йорданъ Пенчевъ, адвокатъ; касиеръ' Иванъ Ненковъ, прокуристъ при банка «Български кредитъ"; секретарь Борисъ
Тютюнковъ, учитель въ търговската гимназия: гяГ ржков.
на водния спортъ Ст." Тенекеджиевъ.чадвокатъ, и членове:
Григоръ Христовъ, директоръ на слетите гимназии, д-ръ
Ст- Караивановъ, градски лекарь, и майоръ Сжбчо Сжбевъ.
Проверителенъ съветъ: Председатель Коста Лтанасовъ и членове: Маринъ Ганевъ и Иванъ Йорданъ Господиновъ.

МОРСКИ СГОВОРЪ

1тр. 116
Въ заседанието си на 18. т. м. Главното Управително
Твло утвърди новото управително твло на Русенския
клонъ, както следва: Председатель Константинъ Доневъ—
адвокатъ, I подпредседатель майоръ Цицелковъ отъ Дунав.
пол. служба, II подпредседатель д-ръ Василъ Казанджиевъ
— медицински лвкзрь, секретарь лейтенантъ Фратевъ отъ
Дунав. пол. служба, касиеръ Мавродиевъ — чиновникъ при
Дунав. пол. служба, домакинъ Г. Ценовъ — чиновникъ при
Дунав, пол- служба, съветници: Ст. Узуновъ — русенски
държ. адвокатъ, Димитъръ Пеневъ — адвокатъ, Н. Дж.
Майеровъ — адвокатъ и д-ръ Несторъ Ионковь — зжболвкарь.

упривително твло се ползува съ пълната подкрепа на
Дунавската полицейска служба.
— По поводъ на молбата на Главното Управително
Твло да се разреши на групите лвтовници на Б. Н. М.
Сговоръ да пжтуватъ съ намаление по Б. Д. Ж., Главната
дирекция на желвзницитв съобщава, че съ окржжно
№ III — 21. — 444 е наредила отъ 1. юлий до 31. августъ
т. г. на групитв деца и младежи отъ двата пола, оти
ващи на летуване въ летни колонии, уредени отъ об
щини, училища, разни дружества и съюзи, както и при
дружаващия ги ржководенъ и помощенъ персоналъ, да
се издаватъ отъ гаритв общи бланкови билети по такси
на
редовната тарифа, важещи и за връщане. На бедните
Запасни съветници: Стомоняковъ, зам. прокуроръ въ .
апелат. сждъ и инженеръ Делистояновъ — отъ пристанищ деца, удостоверяващи това съ свидетелство за бедность,
ното управление : Контролна комисия: Председатель Иванъ Ше се издаватъ общи бланкови билети по намалената
Дочевъ—адвокатъ и членове : майоръ Хранковъ отъ Дунав. тарифа, които ще важатъ и за връщане. Безплатно ще
пол. служба и Владимиръ Георгиевъ — чиновникъ въ пж>уватъ само сираците отъ войните срещу представяне
Бъл. Нар. Банка, запасни чденове за контролната ко на личнитв имъ карти обр. № 10-а.
Билетите ще се издаватъ отъ гарите срещу писмо
мисия : Живко Стаматовъ, търговецъ, Петъръ х. Стойковъ
отъ организацията, която урежда колонията, съ указание
търговецъ и Иванъ Ревенски — търговецъ.
на броя на пжтуващитв, маршрута и именни списъци въ
— Председательтъ на организацията Петъръ Стоя- два екземпляра поотделно за тритв вида групи, които мо
новъ на 3 и 4 т. м. посети гр. Русе. Въ събранието на гатъ да пжтуватъ съ общата група лвтовници.
бившитв членове на клона се е решило възобновяването
Умоляватъ се клоновете да иматъ за ржководство
на клона, като се е избрало управително твло. Новото горното окржжно при изпращане на летовищата.

МОРСКИ СОЦИАЛНИ НОВИНИ
Подготовка на идващата сесия на Международ
ната морска конференция на труда. Предъ видъ мор
ската сесия на Международната конференция на труда,
която ще се събере презъ есеньта на 1936 т., презъ
ноемврий 1935 год. се състоя подготвителното събрание
на морската конференция, съ цель да проучи предвари
телните въпроси: а) работното време на кораба и б) пла
тените отпуски на моряцитв. Събранието е предложило
единодушно, щото докладите по твзи два въпроса да се
изпратятъ на правителствата, които да съобщатъ своитв
бележки, и възъ основа на тези доклади и поправките,
които ще се направятъ, Международното бюро на труда
да приготви окончателните доклади, които ще съдържатъ
проекта на конвенцията и препоржкитв до морската кон
ференция презъ 1936 год.
Докладътъ и резултатътъ отъ разискванията на пред
варителното морско събрание еж съобщени на правител
ствата въ държавитв, членове на организацията. Прави
телствата еж замолени да изпратятъ въ бюрото най-късно
до началото на м. май забележките си относно доклада
и специално по точкитв, върху които е. привлвчено вни
манието имъ„ Дози' срокъ е опредвленъ, за да се даде
възможность на бюрото, съгласно желанието на предва
рителното събрание, да обяви и изпрати окончателния докладъ своевременно, за да могатъ делегациигв, особно
на странитв вънъ отъ Европа, да ги узнаятъ преди да
еж напустнали странитв си, за да дойдатъ на конференцията,
която ще се свика ввроятно презъ октомврий.
Другитв въпроси, вписани въ дневния редъ на мор
ската сесия, еж следните: ,*
-^ Покровителство на ; морскитв лица въ случай на болесть, включително на лвкуването на ранените на кораба

Смегчаване на условията за престояване на моряците въ
пристанищата.
Минималната професионална подготовка, изисквана
отъ капитанитъ и офицерите, изпълняващи службата на
сражеви офицери, по търговските кораби.
Заплатите на моряците въ Финландия. Общото
събрание на стъкмителитв, състояло се въ Хелзинки на
10. януарий 1936 год-, е приело новъ проектъ за заплатите,
представенъ отъ дирекцията на дружеството на финланскитв стъкмители.
Тази таблица, съставена възъ основа на специална
анкета, определя за низшия персоналъ следнитв Заплати
въ финландски маркиДърводвлецъ
.1125
Корабникъ
1050
Квалифициранъ, морякъ
. 870
Обикновенъ морякъ
690
Младикъ
420
Машиненъ корабникъ
1050
Масленчикъ .
930
Огнярь I раз
• • 900
Огнярь II раз
780
Вжглищарь
" . . . . 700
Следъ непрекжената 3 годишна служба въ сжщата
длъжность, заплатите се увеличаватъ съ 10%. Дърводелецътъ, когато дава инструментите. си, получава ме
сечно увеличение отъ 50 марки.
Къмъ тези заплати се прибавя и храната на кораба.
Новата таблица се прилага отъ континенталните фин
ландски стъкмители отъ 1. февруарий, а отъ стъкмите
литв на Нландскитв острови отъ 1. мартъ.
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С К Р Ъ Б Н И ВЕСТЬ
На 15."-май т. г. се помина нашиятъ младъ сътруд.жкъ

ЯТЯНЯСЪ ЮСТ. ПЕТРОВЪ
(студентъ по германска филология)
Той бвше скроменъ, ала надаренъ, ревностенъ и многообещааащъ младежъ.
Редакцията изказва най-горещи съчувствия на родите
лите на покойния за тежката засцйа. Миръ на праха му!

Редакционенъ комитетъ
на сп. „Морски сговоръ":
Д-ръ Я. Ярнаудовъ, Д-ръ П. Скорчевъ, Д-ръ Г. Паспалевъ, Д-ръ Ст.
Стояновъ и лейт. Г. Панчевъ.

Лйтшуренъ и исторически коикурсъ но Б.Н.И.С.
Въ резултатъ на обявения миналата година конкурсъ на Б.Н.
М.С., за единъ повествувателенъ и единъ наученъ очеркъ
изъ действията на нашия флотъ презъ Балканската и Общо
европейската война, посгжпиха шесть повествувателни очерка;
научна работа не постжпи. Назначената съгласно условията
на конкурса ценителна комисия, следъ като проучи и пре
цени представените работи, въ заседанието си на 26. юлий
т. г. реши да раздъ\пи на две равни части премията отъ
1500 лв. и да премира съ по 750 лв. очерцигв „Морски
приз-гГ*~~съ^ мото „Янтра" и „Уае У!СЙЗ" СЪ МОТО „ПИЛОГЬ".
Освенъ това комисията удобри за печатане въ списанието
срещу заплащане на съответния хонораръ очерцигв „Епизодъ
изъ^войната" съ мото „Деветата вълна" и „Съ български
лодки срещу турски броненосецъ" съ мото „Дунавецъ".

1. Турскиять проектъ за конвенцията за уреждане режима на Проливитъ — Д . р ъ Г. П. 2. Кжде остана
той?
3. Ползата
ТОИГ — Стефанъ
Ч.ТСфапь Ив.
п в . Стояновъ.
\ . 1 и и п и о о . -».
пилеене* отъ ръчното краибръжно плаване — Хр. Русевъ. 4. Новото
морско
Д-ръ
Г. П. 5. Съррем»н
итъ ошрадпи
заградни тини
мини —— 1.
Г. панчевъ.
Панчевъ. о.
б. Дан
Данморско споразумение
споразумение презъ,1936
презъ,1936 год.
год. —
—Д
. Нпг.•
к~ . . . . . — - - . [ и
Едно въздушно
„ни
„ ^отъ
. „ „войната
« „ „ — — Г. П. 7. -,
„ , ш - ~ нападснне надъ .улннския ржкавъ—Сава Н. Ивановъ. 8. Тур
скиять флотъ презъ Балнанската война — Леитсиентъ П. Ь, Географски бележки за черноморската
область на Балканския полуостровъ—К. Шкорпилг-<г10. Отъ к о р а в а т а палуба—Крумъ Кънчевъ. 11. Къмъ
лоочини—д-р" Г.
»• В.
ь>. Пасгалевъ.
•">«'"•• -""- и
4».«ппш.г,ь
прегл!
тайнитв на морскитъ дълбочини—Д-ръ
. В ъ н ш . г,ь политк ;.ски
; .ски прегледъ
Б. П. 13. Изъ
живота и дейностьта на организацията. 14. Морени социални новини.
София — Печатница на Военномдателекия флодъ — 1936—590

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - В А Р Н А
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитъ европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
.
"
,.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестина и Египетъ,'
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пътувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останкитв и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, Дарданелитв
и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ конто се изцигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може ^да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творения^7т.Ьло7^Бшкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днь
Дружеството поддържа рер=—~~ съобщения, два пжти презъ седмицата, и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горнитв редовни линии, дружеството презъ лътнитЬ месеци прави и извънредни пжтувания отъ Варна до Цариградъ съ параходит-в „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ три Ц-БЛИ дни.
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ лътни месеци п/х „Евдокия* плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ Ц-БЛОТО българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл
гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, с^ дадени въ отдъленъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ. при
поискване и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ценитъ на билетит-Ь за Александрия съ редовнитъ съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите бургасъ" и ,Ц. Фррдинцндъ", само отиване или само връщане, безъ
храна, еж:
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.
Презъ лътнитв месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за *>
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015 лв., включително и храната.
II. ЦенитБ на билетитв п а нашето крайбрежие отъ Варна д о НхтопдлтГи^обратно,
съ п/х „Евдокия', по лътното разписание, отъ 15-и май до 15-и септемврий, съ,право на нощуване А
въ Царево въ помъщенията на съответната класа — еж:
!
/
-•
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
•• \
/
III. Ценитв на билетит-Ь до Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ";
презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж*—'"
/
У класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ-положението на мъстата
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За храната се плаща:
-~ по Александрийската линия:, закуска — 22 лв., обЪдъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв. а пъленъ
дневенъ абонаментъ по 150 лв.
'
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летнигв месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обътгь и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии — се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв.
При редовнитгь пжтувания ^~ съ п/х .Евдокия" крайбръжно се плаща за закуска 15 лв., а за
об-Ьдъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв.
Намаления: правятъ се само отъ редовнитъ тарифи, за отиване и-връщане предплатено ~\Ь%,^
за групи ПО-ГОЛ-БМИ отъ 25 души — по споразумение.
Горното важи за 1936 година.
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