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Строежъ на кораби и всички видове лодки като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всъкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
10
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
~2

Произвежда първокачественни памучни прежди.
Най-голъма издържливость, еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава българскитъ прежди о т ъ чуждитъ.
Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЪ „ЦАРЬ БОРИСЪ".

Продажби чрезъ генералнит-Ь представители:
Ю-10
СУЗИНЪ и С-ие А. Д. СОФИЯ—ВАРНА.
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ФРЯНКО - БЕЛГИЙСКИ
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и БЯЛКЯНСКЯ БЯНКЯ

ЯКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Капиталъ 150,000,000 лева напълно внесенъ
ИСКОВИЧЪ

&ЛЕВИ

Я.

Д

Доставчици на двора на Н. В. ЦНРЯ
РУСЕ —СОФИЯ
ФАБРИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И ТЕНЕКЕНИ ИЗД-БЛИЯ

Производство на всЪкакви блажни и
постни земни бои на прахъ.

л акове: блажни

спиртни, емаилни,
за пещь и целулозни.
СПЕЦИЯЛНИ
ЛАКОВЕ:
1. Изолгционни за електротехнически цели.
2. Ц-понни и таухлакове за метална индустрия.
3. Водоупорни, за лодки, кораби и параходи,
отговаря ди изискванията на морскитъ власти.
противъ водорасли
и морска фауна.

Специални бои
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Основана съ участието на"Вапцце Ве1де роиг ГШгапдег,
Брюкселъ, (филиали на 5ос!еЧе' Оепега1е с!е Ве1д|цие),
Вап^ие де Гипюп Рапз1еппе, Парижъ, Мепег Вапк-Уегет, Виена, Оех^ггекгпзсЬе Сге<Ш-Нп51а11 гйг Напде1 ипс!
ОешегЬе, Виена, ИпдапзсЬе АИдетете СгеаН-Ьапк,
Будапеща.

ЦЕНТРЯЛНО СЕДЯЛИЩЕ СОФИЯ
К л о н о в е : Варна, Русе и Видинъ.
Ф и л и а л и : Пловдивска Банка, Пловдивъ;
Вългаро-Белгийска Банка, Бургасъ.
Кореспонденти въ всички градове .
въ Б ъ л г а р и я и с т р а н с т в о .

извършва всички БЯНКОВИ ОПЕРЛЦИИ
Издава чекове, кредитни писма и акредитиви за Бълга
рия и странство. Извършва преводи на суми въ Бълга
рия и странство. Издава банкови гаранции и удостовьрения за залози за търгове и други предприятия. Скон
тиране и събиране на полици. Отпущаме нг кредити
срещу реални гаранции. Приема влогове при най-из
носни условия, издава спестовни книжки.
ТЕЛЕГРНФИЧЕСКИ НДРЕСЪ: ФРЯНКОБЕЛЖЪ.
Телефони № № 189, 470, 646, 1197, 1275 и 1332.
5—1

НИ!
Желаете ли да имате винаги здрава, вкусна и питателна храна,
за да запазите и подобрите • здравето си, употребявайте винаги
= ЗЕЛЕЦ.'
-../Ям»*^

лЗЙТ1? и ФРУКТОВИ КОНСЕРВИ-::Г:Г.1Г =
отъ реномираната фабрика на

г~

Р. ГЕРГИЦОВЪ & СМЕ
0. 0. ДРУЖЕСТВО — РУСЕ.

Само единъ опитъ ще ви увЪри че
КОНСЕРВИТ-Б ГЕРГИЦОВЪ - РУСЕ,
с ^ недостигаемр по качество, вкусъ и обработка.

Търсете ги по всички добре у?едени магазини изъ царството.
Р

ТЕЛЕФОНЪ-РУСЕ
1

№ 246.
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О Т К Р И В А СЕ П О Д П И С К А
ЗЯ ДЕСЕТЛТЯ ГОДИШНИНИ НЯ ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГАНТГНА БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ,

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ: За България 150 лв., за странство 200 лева. ОТД-Бленъ брой 20 лева. На Членоветв отъ Б. Н. М. С, които еж издължили член
ските си вноски за 1933 година списанието се изпраща безплатно. На ©стана* литъ списанието се изпраща следъ предварително платенъ абонаментът
ТЯКСИ ЗЯ РЕКЛЯМИ: За еднократна публикация на реклами се взема следнята
такса: На цъла страница 800 лева; на у2 страница 450 лв.; на у4 страница 250
лв. и на 1/8 страница 150 лева. За по-вече отъ две публикации се прави 5°/о отстжпка, а за по-вече отъ 5 публикации се прави 10% отстлшка. За по-вече отъ
. 10 публикации — такси по особенно споразумение. За художествена реклама се
заплаща добавъчно къмъ цената на рекламата — изработката на рисунката и
клишето. Тия които заплатятъ десетократна реклама, художественото й изра
ботване и клиширането й е за смътка на редакцията. На събирачитъ на рекла
ми се дава 10 до 20% отъ събраната сума.
ХОНОРЯРИ: На случайни сътрудници хонорари не се плащатъ. На ПОСТОЯННИТЕ си
сътрудници, за удобрени и отпечатани творби, редакцията заплаща следнитъ
хонорари:
За оригинална статия на страница . . . . .
140 лв.
За компилативна статия на страница
120 лв.
За преводна статия на страница
100 лв.
За откжелечни преводи, извадки и кжеи съобщения на страница . 80 лв.
За стихове на редъ . . . . „
"
2 лв.
За музикална композиция, отпечатана^а-4—ХЩзаница. . . . 200—300 лв.
За оригинални картини на квадратенъ сантиметъръ . Г 4 - ^ • • • 0*60 л в За оригинални рисунки на квадратенъ сантиметъръ . . . /^Т^Г^^О^^я^в^к
За оригинални чертежи на квадратенъ сантиметъръ
0-30 лв
X
За заимствувани, добре подбрани, чертежи на кв. сантиметъръ . 0-20 лв.
За фотографически снимки на квадратенъ сантиметъръ . . . .
0-10 лв

ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО СПИСАНИЕТО,
ДЯ СЕ -ИЗПРАЩА НА АДРЕСЪ:

БЪЛГАРСКИ НАРОДЩЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
КНИЖОВНО-ПРфвЪТЕНЪ ОТДЪЛЪ
УЛ. „ЦАРЬ БОР1СЪ" № 6 - ВЛРНЯ.

Шт шт> мМяшз т тт>%тт 1

СГОВОРЪ
ГОДИНА X. БРОИ 1.
ВАРНА, януарий 1933 год.

ГОДИШЕНЪ ЯБОНАМЕНТЪ :
За България 150 лв., за чужбина — 200 лева.
У Р Е Ж Д А КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ О Т Д Ъ Л Ъ .

,и*-6. 8ЛЧ55

0^-05-

ОтД-ЬленЪ брой 2 0 ЛВ.
Гл.редакторъ САВА Н.ИВАНОВЪ

>*,.—.^.—ч^Ич.^к^

ГОДИНЯ ДЕСЕТЯ.
Съ настоящата книжа на нашето списание „Морски
Сговоръ" ние всгжпваме въ десетата годишнина. Ние
всгжпваме въ годината, въ която требва да се от
бележи една планом-врна, настойчива и продължи
телна деиность въ морско-журналистическо отноше
ние — първа и единственна подобна проява отъ съз
даването на нашето отечество до сега. Ето вече де
сета година подъ редъ ние непрекжснато и плано-'
мърно просвещаваме нашигв членове, абонати, чет
ци и Ц-БЛИЯТЪ български народъ въ морско отно
шение. Ето вече десета година подъ редъ ние му
вдъхваме обичь къмъ морето и го приканваме да
го използува въ по-голяма степень. Ето вече десета
година подъ редъ ние му посочваме неговигв пре
лести, неговата омайность и страхотность и негова
та лЪчебностъ. Ето вече десета година подъ редъ
ние го учимъ какъ да го използува и какъ да гос
подствува надъ него. Ето вече десета година подъ
редъ ние го подтикваме да обича и пази морските
й речни брътове, защото чрезъ тЪхъ жив-Ье свободень економически животъ и чрезъ ГБХЪ се сно
шава най-бързо и безпрепятствено съ външния свътъ.
Въ резултатъ на тази десетогодишна деиность
ние виждаме вече единъ повишенъ интересъ въ бъл
гарина къмъ морето и нашитъ- големи р-вки, къмъ
технигЬ брътове и къмъ морскигв и р-вчни -пред
приятия изобщо. Това е безспорно единъ малъкъ,
но сигуренъ усп-вхъ, който води съзнателните ни
съотечественици къмъ пжтя на издигналитъ се въ
морско отношение 'държави. Този успЪхъ ни подбодрява и ни дава нови сили за да продължаваме
нашата деиность и да я разширяваме планомерно.
Така ние се надъваме да можемъ да всадимъ ос
новно морската идея въ всъко българско сърдце.

Подбодрени отъ добрите отзиви и похвали ний
ще продължимъ да работимъ въ духа на досегаш
ната ни деиность. Ние ще продължимъ да издава
ме нашия печатенъ органъ — списанието „Морски
Сговоръ" и да го усъвършенстваме непрестанно,
както и до сега. Ние разчитаме и за напредъ на
моралната и материална подкрепа на нашигв сподвижници, нашите членове, абонати и четци. И твър
до вярваме, че не се мамимъ, защото ето вече десеть години подъ редъ, Вие — нашигв сподвижници, членове, абонати и четци — давахте Вашата без
резервна морална и материална подкрепа, макаръ и
числящи се къмъ различни партийни знамена, безъ
огледъ на това дали сте биле на власть или въ опо
зиция. Съ това Вие подчертахте съ още по-дебели
черти строгата безпартийность на нашата културнопросвътна организация и показахте, че по морските
въпроси Вие сте напълно сплотени, единни и недълими, наредени подъ девиза:
,Къмъ морето и Дунава за напредъкъ".
Съ тия мисли и твърда воля за пъленъ успъхъ ние навлизаме въ десетата годишнина на на
шето списание „Морски Сговоръ" и въ началото на
новата 1933 година, която нека бжде както за Нашиятъ Върховенъ Покровитель Негово Величество
Царь Борисъ Ш и Височайшето му семейство, така
и за нашигв управници и общественици, за нашите
сподвижници, членове, абонати, читатели и за це
лия български народъ, по-лека, по-щастлива и подобра отъ предшедствующитъ\
Честита нова, весела и щастлива, 1933 година!
Варна 1.1.1933 г.

с. Н. И.
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Рисунка огъ Мл. Мутафсьъ.

В. Игнатовъ.

ДЪРЖАВАТА и БЪЛГАРСКОТО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО.
Българското Търговско Параходно Дружество,
единствениятъ представитель на нашето търговско
корабоплаване, се намира въ фазата на най-го
Л"Ьма вжтрешна криза.
Парахода „Кирилъ".е вече отдавна вързанъ
и не се използва, поради малкия си тонажъ и нерентабилность. Парахода „България" е въ края на
службата си, защото е миналъ предала на изпол
зването си и КОТЛИТБ му еж въ такова състояние,
че не представляватъ никаква гаранция за живота
на хората. Той ще бжде вързанъ скоро и за ви
наги. Парахода „Бургасъ" сжщо се намира на предъ\ла на службата си, а,,Царь Фердинандъ" е надъ
двадесеть години.
Въ сжщото това време борбата между круп
ните акционери на дружеството предизвика ак
тивната намеса на държавата въ работитЬ му по
начинъ, който задържа правилния му развой и ще
докара до пълното изхабяване на сжществуващия
инвентарь безъ да се набави новъ. Акциитъ на
дружеството напоследъкъ се групираха въ някол
ко крупни акционери. Отъ 519 гласа, представени
на едно отъ последнитЪ събрания, 120 еж на дър
жавата, а останалите 399 еж групирани у петь
души акционери съ по-вече отъ 10 гласа. Нъкои
отъ тъхъ по количество на гласове еж равни съ
ГБЗИ на държавата.

Отъ 3672 акции на дружеството държавата
притежава 1250 като срещу тъхъ се ползва отъ
120 гласа. Въ миналото, когато акциите на дру
жеството б%ха пръснати въ множество малки ак
ционери и никой не можеше да представлява на
общото събрание повече отъ 20 свои гласа и още
толкова по делегация, държавата съ СВОИТБ гла
сове беше най-крупния акционеръ и можеше да
играе ролята на арбитъръ. И тогава, както и сега,
срещу една трета отъ капитала5 си, тя имаше право да назначава два члена въ управителния съ-

ветъ, който е отъ седемь души, отъ които единия
по право е Директора на дружеството. Срещу това
че
~~ тя
— не
•" участвува
—•
'"" въ
"" избора
•-"*л"™= на
«=• останалите
«чгтяияпит-Ь НРтири члена, защото е представена въ управлени-"
ето съответно на капитала си.
Стремлението на държавата да вземе по-голЪмо участие въ управлението на дружеството
днесъ среща съпротивата на частния капиталъ.
Държавата изявява желание, като запазва правото
си да назначава два члена въ управителния съветъ, да избира и останалите четири измежду ак
ционерите на дружеството съ пълното число свои
гласове, т. е. 250.
По този начинъ тя предполага, че ще играе
ролята на арбитъръ между частнитЬ акционери и
ще осуети борбата за надмощие между ТБХЪ. То
ва свое желание държавата мотивира не само съ
факта, че притежава сама 7з отъ акциитЬ на дру
жеството, а и съ ежегодно отпущаната субсидия,
която почти е равна на златната стойность на пър
воначално внесения отъ нея капиталъ въ дру
жеството.
Субсидията на параходното дружество се от
пуща по силата на договора съ държавата, споредъ който дружеството е задължено да обслужва
определени параходни линии, посочени отъ дър
жавата, споредъ нуждитЪ на стопанската поли
тика на страната. Дружеството не е свободно въ
действията си въ тази область и често реализира
загуби, които се заплащатъ отъ субсидията. Въ
т^зи линии то се бори съ много силна междуна
родна конкуренция, отъ която се ползва цълото
стопанство. Ако дружеството е въ невъзможность
да поддържа опредвленитв му_ рейси, то ще престане да получава субсидията. Размъра й се опредъля споредъ рентабилностьта на параходите, които обслужватъ линиитъ. Понеже субсидията е стигнала размъри, които за дълго време не биха могли

1 од. Л. Брои 1.
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да се увеличатъ при днешното, състояние на дър
жавата, естествено е да се подири начинъ за за
доволяване нуждите на стопанството по пжтя
на рентабилностьта на параходите. Съ други думи,
при СЖЩИГ-Б размери на субсидията да се пустнатъ
въ движение кораби съ по-гол-вмъ тонажъ, който
да отговори на нуждите на стопанството ни. Сега
е най-благоприятния моментъ за това, защото на
дружеството предстои да замени негоднигк вече
кораби съ други, то притежава необходимите суми
за това и международния пазаръ е най-благоприятенъ за купуване на параходи.
Тъкмо въ този моментъ споровете между дър-"
жавата- и управата на Дружеството вл-взоха въ
остра фаза и едва; ли ще дадатъ възможность да
се поднови парка на дружеството.
Желанието на държавата съ пълните свои
250 гласа да избира измежду акционерите остана
лите четири члена за управителенъ съветъ, като
запазва правото си да назначава двамата свои
представители, се отхвърля отъ частните акцио
нери, защото по този начинъ фактически се из
земва отъ частния капиталъ главното му преиму
щество, легнало въ основата на дружеството —
преобладаващето влияние на частната инициатива.
Ако държавата поискаше да се откаже отъ пра-'
вото си да назначава двама свои представители въ
управителния съветъ и се поставеше на базата на
обикновенъ акционеръ, като гласува съ пълното
си число акции (250 гласа) за избора на целия
управителенъ съветъ, частниятъ капиталъ мжчно мо
же да се противопостави, макаръ че това поло
жение ще върне дружеството къмъ вулгарното
партизанствуване отъ далечното минало. Тогава съ
смената на всеко правителство се менеше и упра
вителния съветъ на дружеството. Такова положе
ние, обаче, е неизгодно за държавата. Тя съ сво
ите 250 гласа може да се укаже бита отъ обеди
нените 399 гласа на частния капиталъ и да оста
не даже безъ представитель въ управителния съ
ветъ. Риска да бжде бита държавата сжществува
и ако тя получи правото да избира останалите
четири члена на управителния съветъ. Съ новото
си искане тя, като накърнява правата на частните
акционери, сама се поставя въ неизгодно поло
жение спремо частния капиталъ, който ще се обе
дини предъ опасностьта да бжде подъ постоянна
та угроза на партизанството. Отъ друга страна
Държавата, за да има надмощие, ще требва да
влезе въ комбинации съ спорящите страни и са
ма ще се подложи на критиката на недоволните.
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на дружеството и на целото стопанство. Въ инте
реса на държавата е да наследи едно дружество
развиващо се, вместо въ сегашното му състояние.
Етатизиране на дружеството би могло да стане въ
всеки моментъ и при всеко състояние на друже
ството, защото държавата има винаги възможность
да го наложи.
Частните акционери основаватъ своя отказъ
да дадатъ съгласието си за исканите промени на
устава на дружеството, утвърденъ отъ Народното
Събрание, на договора съ държавата, сжщо приетъ отъ Народното Събрание и на търговския законъ. Преди да изтече договорътъ измененията му
могатъ да станатъ при взаимно съгласие отъ две
те страни. Понеже съгласието липсва, държавата
въ лицето на респективното министерство търси
чрезъ принуда да застави частните акционери да
отстжпятъ. Тази принуда се изразява въ задържа
не въпроса за покупката на новите параходи. То
зи начинъ на действие е еднакво вреденъ за раз
воя на дружеството и за целото стопанство, сле
дователно и за самата държава.
Участието на държавата въ Българското Тър
говско Параходно Дружество се обяснява съ же
ланието на времето да се развие българското тър
говско параходство, за да служи на стопанските
интереси на страната и да се бори съ чуждата кон
куренция. Чрезъ създаването на това дружество
държавата се освободи и отъ мжчнотиите по суб
сидирането на чуждите параходства, които мжчнотии се увеличаваха и отъ политическите натиски
на заинтересуваните.
Дружеството, което получи монопола за Бъл
гарско корабоплаване изпълни своята задача на
времето. Корабоплаването въ страната обаче не
се разви, защото липсва естествения двигатель на
стопанските предприятия — съревнуванието. Дру
жеството сжществува безъ конкурентъ подъ бъл
гарско знаме отъ своето създаване до сега и про
дължава да живее подъ сенката на благодатните
субсидии.
Днесъ е необходимо да се създадатъ усло
вия за привличане на български капитали въ та
зи область. Това може да стане съ закона за по
ощрение на българското корабоплаване, за който
отдавна се настоява.
По този начинъ само корабоплаването може
да стжпи на здрави стопански основи и да се ос
вободи отъ бюрократизма въ който е въвлечено
чрезъ досегашната политика на държавата. Този
законъ ще освободи държавата отъ участие съ ка
Ето защо ние отхвърляме като неизгодно за питали въ самото корабоплаване. Той ще предиз
Държавата искането по измененията на устава въ вика Бълг. Търг. Пар. Д-во да се приспособи къмъ
смисъла, който изтъкнахме.
' новите условия, за да не разчита изключително на
Ако то се диктува отъ желанието държавата субсидиите и ще даде възможность на държавата
Да упражнява по-големъ контролъ надъ делата да субсидира само линиите и параходите, които
на
дружеството, то това може да стане по другъ тя счита за необходими, като съ това ще преди
начинъ. По този въпросъ споръ не ще има, за звика корабоплаването да следи за собственото
щото частните акционери сами желаятъ да раз- си усъвършенствуване. Закона за поощрение ко
с
рабоплаването ще премахне сжществуващия моьятъ напластените подозрения срещу техъ.
нополъ
за да даде възможность да изпъкне найЗасилване участието на държавата въ упра
вителния с ъ в е т ъ н а дружеството може да се оп способното и икономически най-добре организи
равдае съ едно увеличение на капитала отъ стра раното предприятие по корабоплаване. Той ще
на на държавата. Това, колкото и да е мжчно, пакъ предпазва българското знаме отъ чуждата конку
°и довело до въпроса за етатизиране на дружество ренция въ нашите води, но ще даде възможность
то, защото частния капиталъ би се дезинтереси- за състезание — единствения двигатель на напре
Ралъ отъ него. Това е съвършенно отделенъ въ- дъка. Тази е политиката, която ни се налага отъ
п
Росъ и ако се цели да се стигне до него, из/^ш- условията, а не задържане на естествения стрено е
да се създаватъ търканията, които вредятъ межъ за развитие на корабоплаването, в. Игнатовъ,
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„СмЪлиятъ екипажъ"

Год. X. Брой 1.

Рис. отъ Ял. Мутафовъ.

П. Миларовъ.

НОВАТЯ РОМЪНСКЯ ПЯРЯХОДНЯ ЛИНИЯ ДУНЯВЪ - ЛЕВЯНТЪ.
, Автономната Режия на пристанищата и водни- битъкъ. Ромънския министерски съветъ, сезиранъ
те пжтища въ Ромъния, за да улесни износа на ро- по въпроса, удобрилъ доклада на министра на съМЪНСКИГБ зърнени храни и добитъкъ по море за общенията и решилъ да се купятъ три парахода съ
Сирия и Палестина, кждето до сега ромънитъ не вмЪстимость по 7,000 тона (типъ Ардялъ) отъ д-вото
еж внасяли нищо, организира една нова стокова „Хамбургъ — Америка линия" на стойность 52 милиния Дунавъ — Левантъ съ редовни съобщения лиона леи. Изплащането на параходит-Ь се предмежду ромънскитъ пристанища и пристанищата Пи- вижда да стане п 5 следния начинъ: 1) Отъ бюдрея, Яфа, Бейрутъ и Александрия. Тази линия ще жетното упражнение за 1932 г. на сжщата Режия
обслужва ромънскитъ износители на зърнени храни, —14,340,000 лей; 2) Отъ бюджета на първото тримедървенъ матерналъ и живъ или закланъ добитъкъ. сечие на 1933 година на Режията — 14,040,000 леи;
Отъ сведенията, които дава ромънското мини- 3) Отъ бюджета и 1933/34 год. — 33,302,500 леи и
стерство на съобщенията може да се заключи, че 4) Отъ бюджета и 1934/35 г.— 21,116,500 леи.
на пазаритъ въ Гърция, Сирия, Палестина и Егивъ предвиденитъ по-горе суми се включва и
петъ могатъ да се пласиратъ годишно средно око- стойностьта на парахода „Роверъ" (55,000 английло 20,000 глави едъръ добитъкъ и 100 вагона за- с к и лири), купенъ отъ фирмата Л. Инкапе, който
мразено месо, на стойность около 200 милиона лей. щ - ь л ъ д а бжде предаденъ на Министерството на
За създаване на горната линия Режията пред- войната. Въ замЪна на тоя параходъ Министерствовижда, освенъ големи ремонти на старитъ си ко- то на войната пъкъ щъло да предаде на Режията
раби, да закупи три голъми парахода съ хладил- кралската яхта „Стефанъ Челъ Маре", ремаркьора
ници и приспособления за пренасяне на живъ до- вПа\/нъ" и три шлепа.

Год. X. Брой 1.

Морски Сговоръ

За попълване обслугитъ- на параходите, Ми
нистерството на войната ще даде въ услуга на Режияга офицери, 14 подофицери-специалиои, 30 мо
ряци и 30 огняри, на които издръжката, както и
храната на обслугата, ще поеме-то.
Първия рейсъ е направенъ на 17.ХН.1932 год.
съ парахода „Дрдялъ", натоваренъ съ добитъкъ.
За да могатъ да се привлекатъ и улеснятъроМЬНСКИГБ износители Режията е установила извън
редно намалено навло. Така наприм-Уръ, за една пар
тида отъ 400 глави едъръ добитъкъ изнесени презъ
Кюстенджа за Пирея, даже и за Александрия, нае
лото било 800 леи на глава, когато до организира
нето на тая служба, при подобенъ транспортъ за
Гърция, навлото било 2,800 леи на глава добитъкъ.
При недавнашното пжтуване на „Мрдялъ" навлото
било 1,200 леи, понеже партидата, която се прена
сяла, била малка (167 глави дребенъ и 200 глави
едъръ добитъкъ). За да изтъкнатъ доходнооьта на
този износъ, ромънскигв вестници привеждатъ за
примЪръ факта, че Българското параходно дру
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жество е предназначило два свои парахода специ
ално за подобни транспорти.
Приемането на НОВИТ-Б параходи ще стане презъ
месецигв февруарий, мартъ и априлъ 1933 година.
Огъ изложеното се вижда похвалното усилие
на ромънската Режия и голъмигЬ жертви на пра
вителството за поддържане • на старите и извоюва
не на нови пазари за произведенията на ромънското земледЪлие, при днескашната криза и създаде
ните отъ нея митнишки стени. Въ сжщото време у
насъ отговорните фактори не могатъ да разрешатъ
въпроса за чуждата валута необходима на Българ
ското параходно дружество за да извърши проек
тираната отъ дълго време покупка на параходи,съ
които като увеличи плавателния си паркъ, ще бжде
въ състояние, при износни навла, да разнася бъл
гарските произведения, гол-Ьма часть отъ които
днесъ се превозватъ съ чужди параходи и подъ
чуждо име.
София, 5.1.1933 г.

П. Миларовъ.

г. с.
РЯЗВИТИЕ НЯ МОРСКЯТЯ РЯДИОТЕХНИКЯ
(Предимно въ Германия).
Морската радиотехника е встжпила вече въ
свбята зръла възрасть; днесъ радиосъобщенията
преодол-вватъ огромни разстояния на море; въ
която и точка на океана да се намира кораба, той
лесно може да се свърже и сношава съ която и
да било станция на сушата.
Развитието на морската радиотехника се из
вършва подъ натиска, отъ една страна — на по
стоянните усъвършенствания, а отъ друга — на
международните договори и съглашения.
По немските бр-вгове работятъ главно 4 радиостанции: Норддайхъ — поддържа радиосъобще
нията въ областьта на западната часть на Север:
ното-море, Ламаншъ и Ятлантика; работи съ 8 пре
давателя: 3 съ дълги вълни , 1 0 0 0 - 3 0 0 0 метра и
големи мощности — 5, 10 и 20 киловата, за да
лечни съобщения, отъ които 2 за телеграфия и 1
за телефония; 3 съ кжси вълни 15—60—200 метра
и големи мощности — 10—20 киловата за теле
графни и телефонни далечни съобщения и 2 пре
давателя за близки телеграфни съобщения, рабо
тещи съ вълна 6ОО-9ОО м. и съ мощность 1 киловатъ.
Радио Елба-Везеръ — поддържа радиосъоб"
Щенията въ източната часть на Северно-море, се"
верния Ятлантикъ, Северното Ледовито море и п о
Р- Елба и Везеръ. Има 4 предавателя: 2 за близки
телефонни съобщения, вълна 1 0 5 - 2 3 0 м., мощность 3 киловата; 2 за близки телеграфни съобЩения, вълна 6ОО-9ОО м. и мощность 1 киловатъ.
Хелголандъ — съ единъ предаватель за близ"и телеграфни съобщения. Рюгенъ — за съобще
ния въ Балтийското море, съ 5 предавателя, мощ
ность — отъ 0 8 до 9 киловата и дължина на въл
ната 15—900 метра.
Къмъ предавателите, естествено, има и съотве
тни приематели. Всички радиостанции еж свързани чрезъ телеграфни и телефонни линиии съ
ЦЬлата телеграфна и телефонна мрежа на Германия,
Бързо се развива и мрежата отъ брътови р а - :

диозасвчни станции и^радиомаяци; такива по н%мскит"в бръгове на Северно-море има 5 и по една
на всички плаващи маяци, а въ Балтийско море
— 6. Действието на тия и съседните радиомаяци,
преди нЪколко години, е било твърде несигурно,
обаче въ последно време, благодарение на честитъ международни срещи, то е вече отлично уре
дено. Сега по брътоветв на Северо-западна Евро
па работятъ 80 радиомаяка съ точно определени
— време на действие, мощность, дължина на вълната

- т о н ъ " т н, така че всъко взаимно пръчене
е изключено. Днесъ, общо въ св%та, работятъ
всичко 130 радиомаяка, независимо отъ останали
те крайбрежни радиостанции, които, при повик
ване или заплащане, могатъ да дадатъ съответни
указания за пжтя на кораба. Отъ тия 130 радио
маяка, кржгло 40 еж въ Северна Ямерика, 16—въ
Днглия, 14—въ Франция и по 11—въ Германия и
Дания. По настоящемъ особено много се работи
за развитие и подобрение на радиомаячната мре
жа въ Днглия.
Наредъ съ крайбр-вжнитъ радиостанции и ра
диомаяци, бързо се увеличаватъ и усъзършенстватъ радиостанциите и радиозасъчницигв по
търговскит-Б кораби, а за военните и дума не мо
же да става, — тамъ вече и най-малкото корабче
радиостанция и радиозасъчникъ
е снабдено
съ
О с о б е н о ш и р о к о с е п о л з в а т ъ отъ радиотехниката
о к е а н с к и т % п ж т н и ч е С к и кораби. Най-новитъ нъмеки
п ж т н и ч е с к и п а р а Х 0 д и „Бременъ" и „Европа" иматъ
п о б п р е д а в а т ^ м С Ъ М О Щ Н ость отъ 0 0 3 до 3 кил о в а т а и Д Ъ Л Ж ина на вълната 1 3 - 1 2 0 , 600, 500—
3000 метра; отъ т%хъ 2 еж за телеграфия, 2 за те
лефония, 1—за случай на бедствие и 1—за спаси
телните лодки (на една отъ ГБХЪ). Обикновено,
на средните и по-малки пжтнически и товарни кораби се употрЪбяватъ радиопредаватели съ мощность О-3 до 0'5 киловата и кжси 18—36 м. или
Д Ъ лги 600—800 м. вълни. Съответно на предавателигв, ВСБКОЙ кор.абъ си има и нужднитЬ приемници.
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Морски Сговоръ

Радиозасечниците, като отлично средство за
плаване и ориентиране при лошо време и мъгла,
бързо се възприематъ въ всички търговски флоти.
Къмъ тоя моментъ, наприм%ръ, 320 немски кора
би, отъ които 230 пжтнически и товарни и 90 ри
барски, еж снабдени съ радиозасЪчници. 4О°/о отъ
английските и 50°/в отъ френските кораби, при
тежаващи радиостанции, иматъ и радиозасЪчници.
По настоящемъ, особенно много се работи за ши
рокото разпространение на корабните радиозасъчници въ Англия и Италия. Застрахователните
дружества на първата налагатъ на всеки пътни
чески корабъ съ вместимость надъ. 5,000 тона, да
бжде снабденъ съ радиозасЬчникъ, а законода
телството на втората отива още по-далечъ, като
отъ 1931 год. насамъ предписва снабдяване съ ра
диостанции на по-голЪмата часть отъ италиански
т е търговски кораби.
Следъ радиотелеграфа, макаръ и по-бавно,
въ мореплаването си пробива пжть и радиотеле
фона, чието усъвършенстване е отишло много далечъ, но, за сжжаление, използването му е още
твърде нерентабилно. За сега, съ радиотелефонни
съобщения си служатъ главно презокеанските пжтнически кораби, които поддържатъ линиите между
Западна Европа и Северна и Южна-Америка. Отъ
корабите може да се води телефоненъ разговоръ
съ която и да е било земна станция, главно поср-вдетвомъ големите крайбрежни радиотелефон
ни станции — Норддайхъ въ Германия, Ръгби въ
Англия, Ню-Иоркъ въ Северна-Ямерика, БуеносъАйресъ и Рио-де-Жанейро въ Аржентина и Бра
зилия. Работи се само съ кжеи вълни, като по то
зи начинъ се достигатъ големи разстояния, при
относитенно малка мощность на предавателя. Така
напр., миналата година Н-БМСКИЯТЪ параходъ „Капъ
Яркона", чрезъ кжеи вълни, отъ Южния Атлантикъ е влъзълъ въ радиотелефонна връзка съ Ма
нила, Санъ-Франциско и Сидней, а тази година
белгийскиятъ параходъ „Белгенландъ" отъ Тихия
Океанъ, между Хонконгъ и Шанхай, е ВЛ-БЗЪЛЪ въ
непосредствена връзка съ Лондонъ. Какви въз
можности открива радиотелефонното съобщение,
показва следниятъ случай, при който разговора е
билъ воденъ отъ парахода „Мажестикъ", пжтуващъ отъ Соутхемптонъ — Англия за Ню-Йоркъ,
говорило се е: чрезъ радиото презъ Лондонъ, отъ
тамъ по кабела Лондонъ — Парижъ — Бордо, чрезъ
телефонната линия Бордо — Мадридъ, чрезъ ра
диото Мадридъ — Буеносъ-Айресъ и,отъ тамъ по
телефонната линия съ абоната въ Южна-Америка.
Значителенъ напредъкъ прави и близката те
лефония между корабите и брега или между са
мите, плаващи въ морето, кораби: особено много
се използва тя отъ рибарските кораби за връзка
съ своя водачъ, съ военниятъ кръстосвачъ — за
крилникъ, съ брега, за получаване сведения за
времето, за движение на рибата, за предаване све
дения върху улова, за влизане въ пристанището и
пр. За целите на близката корабна телефония, въ
Германия е построенъ специаленъ, малъкъ и мно
го удобенъ апаратъ, съ мощность 35—50 вата и
дължина на вълната 150—800 м.; тоя апаратъ лес
но се "нагажда и за телеграфия, при дължина на
вълната 600—800 м.; има далечность на предава
не, при телефония до 300, а при телеграфия — до
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1000 морски мили. Съ такива апарати, по насто
ящемъ, еж снабдени 50 немски рибарски кораби,
кръстосвача — закрилникъ на риболовците и много
други малки кораби, работещи въ устията на ре
ките-, СЪ СЖЩИГБ еж снабдени и 40 нови руски ри
барски кораби. — За още по-дребни нужди, а имен
но за сношения между рибарските кораби на една
и сжща рибарска флотилия, пакъ въ Германия, се
строятъ още по-малки апарати — съ МощнсстЪ отъ
5 вата. Въ Англия се строятъ корабни радиоапа
рати за близка телефония съ мощность 300, други
съ 60 вата. Тамъ се развива и широка мрежа отъ
специални брътови радиостанциии за близка те :
лефония; въ Германия за такива еж пригодени
всички крайбрежни радиостанции.
Напоследъкъ се правятъ много опити съ ултра-кжеи вълни, т. е. такива съ дължина подъ 10
метра. Ако усилията въ тази область се ув-Ьнчаятъ
съ усп^хъ, което е почти сигурно, тогава всички
близки корабни радиотелефонни съобщения и ра
диозасечниците ще преминатъ на тия вълни, като
по този начинъ излЬзатъ отъ границите на дъл
гите вълни, съ каквито, особено между 150 и 600
м., атмосферата е претоварена. Ултра-кжсите въл
ни ще разходватъ твърде незначителни количества
енергия, като съ това, поради своята економичность, ще бждатъ достжпни и за най-малките ко
раби.' Т е щ е иматъ и друго преимущество, а имен
но, че не ще бжде необходимо международно
уреждане на радиосношенията съ техъ, тъй като
съседните страни не ще си пречатъ и ще могатъ
вевка за себе си да действа. За сега, успешни
опити е правилъ Маркони, като наскоро е успелъ
да води разговоръ между Санта Маргарита и Леванто на италианския брегъ, на едно разстояние
отъ 16 морски мили, съ дължина на вълната 50
см. Други успешни опити еж правени въ Англия,
между Дувъръ и Кале, разстояние 23 морски ми
ли, съ дължина на вълната 18 см. И въ двата слу
чая е била използвача мощность отъ едва само
1 ватъ.
Правятъ се опити за използване въ радиоте
лефонията и на тъй наречените инфра-червени
вълни, чиято дължина — 1/10ОО—2/1000 мм. — поч
ти граничи съ тая на видимите светлинни вълни
(последните почватъ отъ 7/10,000 мм.), обаче дали
ще се постигнатъ некакви практически резултати,
още не може да се твърди.
Най сетне требва да се спомене и за авто
матичните тревожни апарати за случаи на морски
бедствия, които еж твърде удобни за.корабите,
кждето за економия на персоналъ не се поддър
жатъ непрекженати дежурства. Устройството на тия
апарати е твърде просто; т е представляватъ една
кутия, която се прикрепя на корабната стена и въ
която е поместенъ приемателя и тревожния звънецъ; апарата се включва въ корабната антена,
електропроводната мрежа, а чрезъ корабната сте
на и съ земята. Ако известенъ корабъ търпи бед
ствие и предава установените за случая тревожни
сигнали, той ще бжде чутъ отъ всички кораби,
които се намиратъ въ района на досегаемость на.
неговата радиостанция и еж снабдени съ подобни
апарати. За сега, такива апарати има на близо
100 германски търговски кораба, а всичко въ све
та — на около 1200 кораба.

г. с.
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Практикуване по Радиотелс-реф.юто дЪло. ,.,

Ьдна лекция по предпазване кораОитЪ отъ.солъскване.
, ! • « - .
г

Страница 12.

Морски Сговоръ

Год. X. Брой 1.

Ялиса Мюллеръ Нойдорфъ.

МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗЯ КОМЯНДИРИ НЯ ТЪРГОВСКИ КОРЯБИ ВЪ ХЯМБУРГЪ.
обучавалъ 1 '/а година въ училището. Полага се
Нъма вече морска романтика. Изминаха ГБЗИ
изпитъ по следнитъ предмети: Математика, физи
времена, когато жадните за авантюри юноши бъка, География, Морски законодателства въ разнигаха отъ бащиния си домъ за да постжпятъ като
тъ страни, Корабоплаване (Навигация), Радиотеле
служащи на Н-БКОЙ параходъ и следъ дълъгъ аванграфна служба, Морски ориентировачни и предпази
тюристиченъ животъ да станатъ командири на ко
телни знаци (Лоция) и обезателно Английски езикъ.
раби. Сега вече за този пость, макаръ и за найПонеже материята за подготовката на ко
малкия корабъ, се изисква едно основно образо-мандири на търговски кораби за презокеански пжвание, особенно за тези, които искатъ да станатъ
тувания е много сложна и дългосрочна, то затова
командири на кораби за далечни пжтувания.
пъкъ вноскитъ (такситъ) въ това училище еж срав
Обикновенно въ Германия, пъкъ и въ други
нително много низки.
т е държави, има три вида командири на кораби:
1) Командиръ на крайбр-Ьженъ, реченъ или езеЗанятията въ училището еж много разнооб
ренъ корабъ; 2) Командиръ на корабъ за пжтуваразни. Така напримъръ бждещитъ командири на
не въ близките морета и 3) Командиръ на корабъ
кораби требва да познаватъ отлично компаситъ и .
за презокеански пжтувания.
действието съ тъхъ, да изучаватъ най-.сигурнитъ и
За да се запознаемъ съ
нгй-новитв начини и при
изискванията и образова
бори з а опредълянето
нието н е о б х о д и м и за
мъстото на кораба въ
единъ съзремененъ ко
осамотения океанъ и пр.
мандиръ на търговски ко
Често пжти възпитаници
рабъ нека х в ъ р л и м ъ
те отъ цълъ клгеъ се изединъ погледъ на учили
качватъ на покрива на учи
щето за командири на
лището, кждето съ съот-'
търговски кораби въ Хамветнит^ прибори измърбургъ, което е основано
ватъ височината на слън
още въ 1749 година и кое
цето за опредъляне мъх
то е най-старото и найтото си или зз опреде
голъмото морско учили
ляне на времето, подоб
ще за командири на тър
но на това, което биха
говски кораби зъ Герма
правили, когатоеж въ пжния. Въ това училище се
туване презъ океана.
учатъ само за команди
Училището разполага
ри на кораби за презоке
съ единадесеть" препода
ански пжтувания.
ватели, трима отъ които
Още при влизането въ
еж били възпитаници на
училището Ви н а в я в а
сжщото училище и- въ
единъ спомень за стара
последствие командири на
та романтика, тъй като
презокеански кораби.
училищната постройка е
Следъ издържане на
стара и разположена въ
изпита за кърмчия, мларайона ча оживеното Хам
дйятъ морски офицеръ
бургско пристанище. Поотъ .търговски корабъ е
ставениятъ стожеръ върху
длъженъ да пжтува още
покрива на училищното
2 години йзъ моретатг.
здание показва, че това
Презъ това време той е
е едно морско предпри
длъженъ да прави наблно-,
ятие. На този стожеръ до
дения, да решава астро
п р е д и нъколко години
номически и навигационни
учениците еж си правизадачи и да се готви за
ЛИ практически у п р а ж н е - Морското училите за командири на търговски кораби въ с л е д у ю щ и я и з п и т ъ . С л е д ъ
НИЯ, Обаче, откакто вътро- ламбургъ — Практически занятия по вземане засъчки отъ

ходнигЬ кораби започнапокрива на
ха бързо да изчезватъ отъ сцената на презморскитъ съобщения, тия занятия еж преустановени
и пренесени въ класнитъ стаи. По настоящамъ въ
това училище следватъ 250 възпитаника, които
очакватъ да получатъ дипломъ за командиръ на
корабъ за презокеанско пжтуване. Изобщо всички
възпитаници еж на възрасть между 20 и 30 годи
ни, но могатъ да се срещнатъ и малко по-въз
растни отъ ТБХЪ. Между тъхъ има и много чуж
денци. Всички те, обаче, еж длъжни да иматъ и
действително иматъ известна опитность и практи
ка по отношение на морскитъ пжтувания.
Първата стжпка за да се стане командиръ на
корабъ е обучението и изпита за кърмчия. На тоя
изпитъ може да се подложи само този, който е
пжтувапъ най-малко 4 години по море и е зае

тия две години той пре
минава единъ курсъ отъ
25 седмици презъ време на който той изучава Ме
теорология, Машиннно д-кпо и Практическа меди
цина за да е способенъ да прави превръзки и да
може да предотврати нъкои инфекциозни болести.
Курсътъ завършва съ единъ много основателенъ
и труденъ изпитъ предъ една комисия отъ 5 чле
на, която изпитва едновременно само трима души
кандидати за командири на презокеански кораби.
Изпитната комисия се ржководи отъ съображе
нието, че бждещиятъ командиръ на корабъ тръбва да знае да се справя съ всички трудности въ
живота, защото каквото и да се случи въ кораба
командирятъ требва да може да се справи съ него.
За да се стане командиръ на презокеански
корабъ се изисква още щото кандидата да е строенъ, смълъ, пъргавъ и съобразителенъ.

училището.

Яп
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Морското училище за командири нетърговски кораби въ Хамбургъ.
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Една практическа лекция по медицчма.

ОСТРОВИ, КОИТО СЕ РАЖДАТЪ И УМИРЯТЪ.
Учените еж дошли до заключението, че зем
ната кора се сбръчква все повече, вследствие не
прекъснатото свиване на огнената вжтрешность
на земята. При това, съ течение на времето по
ради малката й еластичность, еж се явили много
пукнатини. Тия последните, обаче, постоянно се
промЪнягъ отъ господствуващия между тЪхъ огроменъ страниченъ натискъ. И това се проявява по-н/вкога въ внезапни или въ постепенни тласъци
размъствания (земетресенията), или пъкъ въ нечувствйтелно бавно, но винаги напредващо движение въ хоризонтална или вертикална посока, тъй
наречените повдигания и свличания На почвата.
По тоя начинъ еж се създали високо въ небето
издигащите се планински вериги, а сжщо и осемь
До 10 километровата невероятна морска дълбочина
На т-Ьхъ сжщо требва да се припише, какво
в
ъ геологическата праистория цели материци еж
потъвали подъ морската повърхность, а други еж
се издигали надъ нея.
Друго яче е, обаче, когато, при издигания и
свличания на твърдата земя или морското дъно
взематъ участие вулканически сили. Тогава изъ
сърдцето на земятаУподъ огромния натискъ на вулкан^ееката лава изхв?ъкваР огненъ камененъ материалъ и въ невероятно кратко време съзижда
високи планини а освенъ това често се забелязва
образуването " а отвесни размествания на земните

пластове. Тъй, споредъ показанията на много оче
видци, гфи образуването на мексиканския вулканъ
Йорулло въ септемврий 1759 г., почвата се е из
дигнала въ едно протежение отъ три до четири
географически квадратни мили като кубе, като е

образувала днешния 160 м. високъ Малпаисъ и се
е ПрЪснала тогава подъ натиска на огромно количе ство вулканиченъ материалъ, изъ внезапно

образувалия се широкъ кратеръ. Около него топродължение на нвколко месеца се е изд и г н а л ъ 13ОО метра високия Йорулло. — И други
г о л ^ м и и познати вулкани, като 3776 м. високия
ф у д ж и . я м а ) намиращъ се на японския островъ НиП И
Р Неаполъ, Кемасъ на сев.
п о н ъ > м онте -Нуово
ц е л е б е с Ъ 1 д в а т а вулкана Уюунъ—холденги въ Си^
израстнали невероятно
и р а з н и друГИ с ж
б
0 д о д н е ш н а т а с и височина.
Освелъ устните предания за бързото израст
ване на острови изъ морето и класическите пи
сатели съобщаватъ за острови въ Средиземното
море, които изведнажъ, заедно съ вулканически
избухвания, еж се появявали на морската повърхность или еж изчезвали отъ нея Тъй Плугархъ ни
съобщава, че малкия островъ Волканело приостровъ Волкано въ Тирентското море се е ооразувалъ при едно избухване на Етна 200 г. пр. Хр.
Числото на Липарските острови въ древностьта е
гава въ
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било седемь. Сега тия острови еж единадесеть,
значи четири еж излезли по-късно отъ морето. Отъ
Плутархъ и Павзантий тоже научаваме, че въ гръц
кото море недалечъ отъ Лемносъ въ 184 г. сл. Хр.
е изчезналъ внезапно островъ Кризе.
При едно подморско изригване на кратера
Санторинъ въ 1573 год. се е образувалъ острова
Неа' Каимени, а при ужасната ерупция въ 1866 г.
отъ вълнитъ е излъзалъ като огнена маса 70 м.
високия вулкзнъ Георги, който скоро следъ това
се е слялъ съ гореспоменатия островъ Малко пона изтокъ въ 1707 год. въ разстояние на нъколко
дни се е образувало островчето Микра Каимени
съ 80 м. въ диаметъръ кратеръ, а при това це
лия островъ Санторинъ е потъналъ съ 2 метра.—
Сжщо южно отъ Сицилия, ло пжтя за Тунисъ, въ
1831 г. върху единъ подводенъ кратеръ се е об
разувалъ единъ островъ нареченъ Фердинандеа,
обаче скоро е изчезналъ пакъ отъ морската по-,
върхность, по-късно на това мъсто пакъ се е показалъ единъ островъ, който сжщо е изчезналъ и
сега върху това мЪсто свободно минаватъ найголъмитъ параходи.
Мъттность, за която наистина може да^ се ка
же, че въ нея постоянно идватъ и си отиватъ ос
трови, е ЯзоригЪ на западния африкански брътъ.Тъй въ 1757 г. предъ очитъ на капитанъ Бойдсъ,
вследствие на подводни изригвания до бръта на
Санъ Иоргъ, еж се образували наведнажъ 18 мал
ки острови, които скорЪ следъ това, обаче, всич
ките изчезнали. — Точно наблюдавано е било из
дигането на островъ Сабрина изъ морето, не далечъ отъ Санъ Микелъ. Най-напредъ, въ февруарий 1811 г., морето е почнало силно да се въл
нува като че ли ври и огромни количества пара
еж излитали отъ него. Изведнажъ избухналъ единъ
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огроменъ стълбъ отъ черна пепель пъленъ съ на
жежена до червено згурия. Следъ четири седмици
когато силата на подморското избухване се е ута
ложила, забелязали еж, че се е образувалъ единъ
дълъгъ пъсъченъ насипъ. Нъколко месеца по-къс
но, презъ м. юний, се повторили СЖЩИГБ вулканически явления, придружени съ по-страшенъ грохотъ само, че 4 километра по-наизтокъ. Когато
следъ четири дена земния огьнь и морето еж се
успокоили, подалъ се е единъ новъ островъ съ
единъ сто метра вйсокъ угасващъ кратеръ. Капи
тана на"^ единъ английски фрегатъ, който е билъ
очевидецъ на цълото изригване, побързалъ да за
бие английското знаме на още вдигащия пара ос
тровъ и да присъедини по тоя начинъ това току
що родило се морско дете къмъ владенията на
могжщия Албионъ, като при "това го кръстилъ съ
името на кораба си Сабрина. Обаче, преди да се
измине година, острова изчезналъ пакъ.
По-постояненъ с е е показалъ острова Иоанна
Богослава, който се е появилъ въ веригата на
Алеутскитъ острови, значи на южния край на Беринговото мере.- Той е почналъ да се образува
презъ май 1796 год., около единъ подводенъ кра
теръ, чийто изригване е било толкова внезапно и
силно, че единични блокове нажежена лава еж
стигнали на 30 мили далечъ до острова Умнакъ.
Младата огнена планина години подъ редъ е била
въ действие, за това и острова въ 1819 г. е достигналъ до четири и половина географски мили
голъмина. Въ 1832 год. височината на вулкана е
слязла на 500 м. и кратера му е угасналъ.
Днесъ тоя островъ напразно се търси въ Беринговото море, сжщо както Томсоновия островъ
и островитъ на Кемни въ Южното ледено море.
Отъ нъмеки: И. Мот.

Никола Т. Балабановъ.

ЯИСЕДОРЛ ДУНКЯНЪ И МОРЕТО.
Всичко въ природата се движи. И акр това. е
първиятъ законъ на естеството, вториятъ се налага
самъ по себе си и той гласи: - движението въ при
родата е ритмично. Какво ли не се движи и въ кое
ли движение не се долавя ритъмъ? Морето, ръката,
поточето, слънцето, луната, звездите, гората, вътърътъ. Движение и ритъмъ е смяната на день и
нощь, смъната на годишните времена, биенето на
сьрдцето, играта на животнитъ, летенето на ПТИ
ЦИТЕ небесни: — навсъкжде, въ всичко и всъкога —
движение и ритъмъ. Движението е заложено и у
човъка отъ природата, като първично начало, по
силата на нейния основенъ законъ. По своята сжщность то е творчески поривъ, отгласъ на екстаза,
който се ражда отъ съзерцание на околния миръ.
Движението у човека, по силата на втория законъ
на природата, е ритмично. А ритмичното движение
е игра или танцъ. Човъкътъ, както в*, днитъ на
своята първобитность така и днесъ, играе и танцу
ва и това му доставя радость и го забавлява. Дви
жение и ритъмъ, игра и танцъ, радость и забава.
Тъкмо до това прозрение е дошла Айседора Дунканъ и тъкмо то я стимулира да пише въ своята
изповъдь: „Азъ започнахъ да танцувамъ отъ мину
тата, когато се научихъ да сгоя на крака и танцувахъ цълъ животъ. Човъкътъ, цълото човъчество
ЦЪлиятъ миръ требва да танцува. Така е било, така

всъкога и ще бжде. Хората напраздно се стремятъ
да попръчатъ на това и напраздно се отказватъ да
разбератъ, че това естествено побуждение е зало
жено у насъ отъ природата". Навсъкжде знамени
тата танцьорка вижда движението и то е за нея
най-сигурния и най-върния изразъ на емоции и твор*
чески стимулъ за създаване на нейното високо из
куство — танца. И което е най-характерно въ слу
чая е, че мисъльта за движението, както и идеята
за нейнитъ художественни танци еж й навъяни отъ
морето. Историята е отбелязала имената на много
бележити хора на изкуството, но азъ не зная, кой
би могълъ да съперничи на Айседора Дунканъ, поскоро на нейния силенъ и остъръ усетъ къмъ мо
рето, не като стихия, което възбужда страхъ и ужасъ,
а като ритмично движение, като симфония на дви
жението. Тя долавя обаянието на движението и ри
тъма на морето, пренася това обаяние въ своето
изкуство и сигурно нему дължатъ много прелестьта
и притегателната сила на нейнитъ танци. Тя сама
въ „Моята ИЗПОВ-БДЬ", съ една поразяваща искренность, непоср-Бдетвеность и топлота, изповъдва то
ва: „Моятъ животъ и моето изкуство, пише тя, еж
родени на морето . . . Моитъ първи мисли за дви
жението и за танца бъха безусловно навеяни отъ
ритъма на вълнитъ. Азъ се родихъ подъ знака на
Афродита, излъзла отъ морската пяна". Но и това
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"не е зсич;<о: — въ своето преклонение предъ море шила да продължи пжтуването. Тази упоритость ще
то, Айседора Дунканъ стига до нъкаква тайнствена да й е костувала твърде скжпо, защото съ видимо
мистичность, на която отдава и съ която си обяс неспокойствие тя пише: „Не сжществува по ковар
нява своето-изкуство — танца. „И моите танци, из но море отъ Ионическото и ние рискувахме нашия
повядва тя, които наричатъ „гръцки",' нима не про- драгоцененъ животъ". Следъ единъ сполучливъ гасизлизатъ отъ Америка? . . . Всичките ГБЗИ движе тролъ въ гр. Стокхолмъ, на пжть за Германия въ
ния- оть кжде водятъ своето качало? "РБ СЖ ро парахода я обзема силно желание да се уедини самъ
дени огъ природата на Америка . . . . . отъ Тихия сама на бръга на морето. По това време Айседора
океанъ, миещъ бръговете на Калифорния
Дунканъ носи въ утробата си своята първа рожба
отъ Ниагарския водопадъ . . ." Морето обаче не е и приближаващето раждане я тегли къмъ морето,
само вдъхновитель на нейното изкуство. Таинствен- — което има толкова необикновенна власть надъ
ната мистичность, или мистичната тайна веность на нея и отъ което зависи еждбата на бждещето й
морето, простира своята неразгадаема сила. не само дете. Разбира се, желанията внушени отъ морето,
върху танцигь на Айседора Дунканъ, но и върху еж законъ за Айседора, и безъ колебание тя се
целиятъ й животъ. Най върховните моменти въ жи уединява въ самотната вила „Маранъ" на брега на
вота й, минутитъ на опияняваща радость, както и Северното море, край селото Нордвикъ. И — „азъ
минутигв на погубваща тжга, еж свързани съ мо прекарвахъ СВОИГБ дни въ обществото на морето,
рето. То прониква въ съзнанието й като нъкаква на дюните и на детето, което, както изглеждаше,
ираална сила, която властвува надъ живота й, тя беше вече нетърпеливо да се яви на Божия свътъ"
в-крва въ неговата чудодейность и се прекланя предъ Въ тия дни на предродилни трепети, когато я спонея, така както гьрцигЬ въ класическата епоха на хожда мрачно настроение, както сама изповъдва,
своя животъ, въ епохата на разцаътъ на изкуства тя се хвърляла въ хладните вълни на Северното
та еж вървали въ еждбата и еж се прекланяли море, устремена къмъ далечния хоризонтъ и тогава
предъ нейната чудодейность. Въ своята автобио макаръ и трудно, мрачното настроение й минавало.
графия, онасловена „Моята изповъдь*, тя пише: Въ живота на човека има странни и неуяснени
стремежи, които сякашъ еж предвестници на ежд
„Азъ се родихъ, край море и забелязахъ, че всички бата
му, и които сякашъ се раждатъ по повеля на
сериозни събития въ моя животъ се случваха бли- • неговата
щастлива или нещастна звезда. Така е съ
зо до него . .
Айседора Дунканъ. Почти обезнадеждена и отчаяна,
Морето всъкога ме тегли къмъ себе си, когато пъкъ че ще може да реализира своята мечта — да създа
въ гората у мене се появяваше смжтно чувство на де своя школа, въ която да обучава малки деца на
стеснение и желание да бъгамъ. При морето азъ своето изкуство, съвсемъ неочаквано и ненадейно,
можехъ да бродя сама-и да се отдавамъ на соб щастливата й звезда я озарява въ тъмата на отча
ствената си фантазия".
янието. И ето че МИЛИОНИТЕ, необходими за школа
Преклонението на Айседора Дунканъ предъ та и милионерътъ я зоватъ при себе си — тамъ,
морето прехвърля синура на любовьта и на рели тамъ на брега на Средиземното море, кждето всич
гиозната мистичность и стига до култъ. „Освенъ ко е приготвено. Не е ли наистина повеля на ежд
това, пише тя, азъ считамъ, че животътъ на дете бата, скрита може би нъкжде въ тъмнитъ води на
то се слага различно, въ зависимость отъ това, ро морето, въ най-критичния моментъ на отчаянието да
получи следното нечакано писмо: „Азъ се прекладило ли се е то край море или въ Балканъ".
нямъ предъ Вашето изкуство и тази смълость, съ
И наистина, морето играе една необикновена която Вие защищавате идеята за Вашата школа.
роля, както въ живота на самата Дунканъ, така и Азъ идвамъ да Ви помогна. Но какво да направя?
въ живота на собственит-в й деца, и децата школ Не желаете ли, напримъръ, да дойдете съ всичкитъ
ници. Съ морето, съ неговия образъ, съ неговите Ваши деца въ малката вила на Ривиерата, при мо
трепети и вълнения, съ неговото спокойствие и бу рето, да се заемете съ създаване на нови танци?
ри еж свързани най-сюблимнитъ моменти въ живо Нъма защо да се безпокоите за разходитъ. Азъ ги
та на тази знаменита танцьорка, така както съ дви вземамъ върху себе си. Лоенгринъ". На следната
жението на морето, споредъ собствената й изпо- седмица цълото семейство отъ деца — школници въ
вЪдь, е свързано нейното изкуство. НБКОЛКО харак първокласни вагони лети заедно съ Дунканъ къмъ
терни случаи отъ нейния животъ ясно подчертаватъ „слънцето и морето", и оставя задъ себе си много
верностьта на казаното. Когато съвсемъ още бедна, шумния Парижъ. Айседора Дунканъ е на върха на
тя напуща Америка и отива да предлага своето из своето щастие и въ упоение броди изъ морето по
куство на центъра на човъшката култура — Парижъ, своя воля съ собствената яхта на Лоенгринъ: — я чуд
и
е упоена отъ радость, че е намърила много еф- ната яхта, пише тя, плуваше по гължбовитъ вълни
тина квартира, и когато на другия день се пренася на Средиземното море".
в
ъ «широката и удобна" квартира, тя съ ужасъ уз
нава, че надъ квартирата се помещава печатница,
Следъ едно щастливо пжтуване по водигЬ на
"ашинитЬ на която издаватъ денонощно невъобра- легендарния Нилъ, тази необикновенно даровита
зимъ шумъ, Айседора Дунканъ не само не се от жена съ стремителенъ бъгъ се отправя за морето
чайва, но съ единъ р-вдъкъ стоицизъмъ си „въоб — тя е отново майка, а морето ще кове еждбата
разила, че се намира на брьта на морето и си мис на бждещата рожба. И — „утрото на първи май,
лила, че това (шума на машинитъ) е прибой". По когато природата бъ се разтворила въ богати цве
к
ъсно нейната романтична натура я влече къмъ Гър- тове, морето синееше, слънцето жаръше и всичко
Чия, и когато се почувствувала въ сърдцето на Ела- ликуваше, роди се моятъ синъ . . . И така азъ от
Да, обзело я безумно желание да се спусне съ лод ново лежахъ край морето съ дете на ржка, само
ка въ морето въ пжтешествие, което да и напомня че вместо бълата треперяща отъ вътъра вила .Ма
пътуването на Одисея. Увлечена, тя не чувствувала ранъ", имахъ разкошенъ дворецъ, а вместо мрач
Приближаващата буря, и макаръ да е била настой ното безспокойно Северно море, — гължбовото Сре
чиво убеждавана отъ лодкаря да се върне, тя ре диземно".
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По късно, когато започватъ жестоките удари
на живота, когато нещастията сякашъ се надпре
варвате, Нйседора Дунканъ е отново при морето.
Животътъ е неумолимо жестокъ: — Любимиятъ й
Лоенгринъ, който й донесе толкова много щастие,
презъ едйнъ скръбенъ день се понася върху соб
ствения си параходъ по вълните на гължбовото
Средиземно море и все повече и повече се отдале
чава, за да се загуби задъ хоризонта. Другъ пжть
когато броди по брега на развълнуваното море,
самотна и нещастна въ своята скръбь, изведнъжъ
ужасена тя вижда да се борятъ съ вълните двете
й покойни вече деца. Зашемедена отъ видението,
тя се хвърля въ морето, гони ги, вика ги, но „из
веднъжъ те изчезнаха въ тъмните пръски на ВЪЛ

на, ни въ печалната вила „Черно и бело", ни къмъ
любовьта, приличаща на смърть, . . . Стремително
се надигаше приливътъ и ВЪЛНИГБ вече лижеха мои
те крака. Не обръщайки внимание на студенината,
поиска ми се да тръгна срещу морето и да вървя
безъ край, за да свърша съ непоносимата тжга,
отъ която не намирахъ облекчение, нито въ изкус
твото, нито въ новото материнство, нито въ любовьта".
Така еждбата свързва живота на знаменитата
американка Нйседора Дунканъ съ морето, а може
би, тъкмо защото, както тя изповедва, нейните тан
ци еж вдъхновени отъ морето, отъ неговата симфо
ния на движението, предъ нейното изкуство се пре
кланяше цела Америка и цела Европа, включител
но и антибуржуазната Съветска Русия^.съ която я
НИГБ".
свързва още и нейната последна и най-рсмантична
Презъ страшните дни на Европейската'война, любовь съ Сергей Есенинъ, който не можа да пре
когато нещастията я довеждатъ оттатъкъ синура живее трагичния й край и се самоуби. И може би
на отчаянието, Нйседора Дунканъ има единъ едни- никой нвма повече право отъ Нйседора Дунканъ да
чъкъ веренъ приятель и единъ едничъкъ идолъ — каже въ своята йзповедь:— „Целиятъ мой животъ
Морето: — „азъ тръгнахъ по брега, отивайки все по е призраченъ корабъ на призраченъ океанъ".
да лече и по-далече съ желание никога данесевърНикола Т. Балабановъ
С. Терещенко.

ПОДВОДНИ КОРСЯРИ')•

Въ априлъ 1917 год. Съединените Щати обябиха война на Германия и незабавно изпратиха въ
Лондонъ за свръзка съ английския флотъ контръадмиралъ Симсъ, единъ отъ най-добрите офицери
отъ флота си, който впоследствие требваше да
вземе командването на всички американски кораби
вь европейските води.
> Пьрвото му посещение е било при морския
лордъ адмиралъ Джелико. Не казвайки ни дума,
последниятъ му подалъ книжка. Това била ревизи
ята за^потопените, въ последните месеци отъ гер
манските подводни лодки, търговски кораби: въ
февруарий 536 хиляди тона, въ мартъ 603 хиляди,
въ априлъ се очаквали 900 хидяди или по-вече. Те
зи цифри много пжти превъзхождали утешителните
сведения, които съобщаваха вестниците.
— Това е загубване на войната — можалъ са
мо да произнесе, като отъ гръмъ поразениятъ ад
миралъ Симсъ.
— Да — спокойно отговорилъ адмиралъ Дже
лико — ако се продължи така, ние не ще можемъ
да спечелимъ войната.
— Какво мислите да правите?
— Всичко, което ще бжде по силите ни.
— Имате ли точенъ планъ да се справите съ
тази задача?
~ За сега никакъвъ. Има само по-вече или помалко успешни палиативни мерки: торпедоносци,
въоржжени яхти, охранвани пжтища, поставяне орж-.
.дия на транспортите. Но, което е още по лошо, то
ва е, че всички разпространявани отъ насъ, за пов
дигане духа на населението сведения за загиването
на големо число германски лодки еж сжщо невер
ни. Макаръ положението да е вече катасгрофично,
но въ най-близко време, то требва още да се вло
ши. Имаме срокъ още 4—5 месеца — завършилъ
адмиралъ Джелико—и тогава, ако не се оправимъ
Германия ще спечели войната...
*
_ Стотици предложения отъ всички краища на
света се сипеха въ комисията за изобретения, отпревода^°РСарЪ 3"аЧИ

пи
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м

°рскн разбойникъ. Бел^

крита подъ председателството на лордъ Фишеръ
при адмиралтейството, за унищожаване на опасностьта; вестниците подканваха Едисонъ и други
изобритатели. И действичелно, некои проекти беха
напълно целесъобразни, но всички изобретатели за
бравяха най-сжщественото: малко беше да се изо
брети методъ за унищожението на германските лод
ки, него требваше да го турятъ въ употребление
съ пъленъ успехъ незабавно, въ течение на два —
.три — месеца. Иначе — войната е изгубена.
Положението на Британските острови въ аванпостъ на Европа и необходимостьта да отправятъ.
почти целия морски транспортъ въ Ирландско мо
ре, необикновенно облекчаваха дейностьта на гер
манските лодки. Десетина или две лодки на тези^
изходящи пжтища спокойно подчакваха своите.
жертви и за да не се подхвърлятъ на опастностьта;
да започнатъ бой съ тези отъ техъ, които беха*
въоржжени (а въоржжени беха, и съ много сери
озна артилерия, болшинството отъ транспортите)
потопяваха ги чрезъ торпеда, безъ предупрежде
ние, не показвайки се надъ водата. Въ англичани
те немаше достатъчно торпедононосци за да охра
нявате пжтищата — те беха заети съ други бой
ни задачи. Стотиците и хилядите мобилизирани,
яхти, катери и влекачи по своето бавноходство и лошо
въоржжение даже въ такова количество не можеха да
представляватъ сериозна опасность за подводните
лодки. Освенъ това, англичаните се опитваха да се
борятъ съ подводните лодки, поставяйки мини въ
базите имъ. Такива мини беха вече поставени де
сятки хиляди — въ Остенде, Ламаншъ, Зеебрюге и
Хелголандъ, но техното значение се свеждаше поч
ти къмъ нула, тъй като те или се разпръсваха на
части отъ честите въ този край бури или се при
бираха отъ противника.
На 27. априлъ г-нъ Пежъ, американски посланникъ въ Лондонъ, телеграфира въ Вашингтонъ:
„Изяснявайки съ първия министъръ й другите ми
нистри сериозностьта на положението, азъ настоя
ваме, щото незабавно въ английските води да бждатъ изпратени всички наши торпедоносци и кораби,

Год. X. Брой 1.

Морски Сговоръ

които могатъ да бждатъ приспособени въ борба съ
подводнитъ лодки. Ние преживъваме най-критич
ното за съюзницитъ време. Даже 30 наши торпедо
носци, дошли на време, могатъ, въ очакване на други
да подобрятъ и, да спасятъ положението". Адми
рал ь Симсъ не по-малко категорично писа за сжщото.
С. Щати въ тази работа проявиха забележи
телна енергия и разбиране на положението. Още
три дена преди изпращането на тази телеграма, на 24.
априлъ, 8-ма торпедононосна флотилия, въ съставъ
отъ 6 торпедоносеца, напусна американското край
брежие въ неизвестно направление, а на 4. май цълото не-голъмо население На ирландския градъ Кристонъ, неизвестно отъ кого предупредено, съ громки
овации срещна показващия се на хоризонта димъ. То
ва бъха първитъ американски кораби на които бе
ше сждено да взематъ'участие въ Великата война.
*
**
Обаче не може да се каже, че английскиятъ
адм. Бейли, .който командваше въ Кристонъ, макаръ въ най-малка степень, пакь така радостно е
срещналъ новите СЪЮЗНИЦИ, Когато му представили
американскитъ офицери, толкова отличаващи се отъ
английскитЪ, той дълго ги разглеждалъ съ нъкакво пренебрежително недовърие, което .ттзмъ, малко
понравило. Най-сетне обръщайки се къмъ начални
ка на флотилията, той презъ зжби произнесълъ:
— Кога можете да излъзете въ морето?
— Още въ тази минута.
Първиятъ изпитъ билъ издържанъ успешно,
мрачното изражение на лицето на адм. Бейли просвътнало, а следъ половинъ година този морякъ не
наричалъ американците иначе, освенъ „мои аме
риканци" или „мои трпедоносци". И тъ считали това
за най-висшата награда, която можеха да заслужатъ. Но единъ билъ особенъ любимецъ на адми
рала: командира на „Дунканъ", младиятъ лейт. Вилямсъ. Потръбвало еднажъ да се срещне нъкакъвъ
си корабъ. Въ пристанището се намиралъ само
„Дунканъ'1 съ счупено кормило. Адмиралътъ пре
красно знаялъ това. Въпръки това отъ мансардата
на двореца подали сигналъ: „Дунканъ" незабавно
да илъзе въ морето и да докара кораба. Следъ десеть минути, нъмайки още всички нъща, „Дунканъ"
излвзълъ въ морето безъ кормило и изпълнилъ по
ръчката. Особенно се харесало на адмирала, че мла
диятъ командиръ никога не поменалъ за трудности
те, които е понесълъ.
Следъ две недъли дошла и втората флотилия,
а следъ това почти всъка недъля идвала нова, до
като числото на американскитъ торпедоносци не било
доведено до 80. Тогава Г Б бъха въ Англия 400.
**
По това време борбата съ подводната опасносль значително се усъвършенствува. Въведе се
п
Ри п л а в а н е т о на търговскитъ кораби систе
мата на кервани или конвои (СОПУО)). Забелязано
бтзше, че ако подводнитъ лодки леко потопяваха
Даже и добре въоржженитъ транспорти, тъ нищо
"е можеха да направятъ съ бойните кораби, които
всвкога б-вха добре защитени отъ окржжаващитъ
ги въ похода торпедоносци. Торпедоносецътъ или
въобще всъки неголъмъ й бързоходенъ корабъ, е
най-голъмия врагъ на подводната "лодка. Нему се
УДава да се нахвърли и да действува върху нея,
"безъ да се говори за ураганния артилерийски огънь
на неговигв скорострелни орждия, по рано откол
кото лодката да успъе да се потопи. Торпедото
•пъкъ е почти невъзможно да попадне въ такава
малка и подвижна цель.
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И ето, яви се мисъльта да се събиратъ транс*
портите, отиващи по една посока, въ отряди, охра
нявани отъ торпедоносци като бойни ескадри. Този
пжть.се срещнаха много затруднения, но тъ бъха
преодоляии. Появиха се кервани — началото на по
ражението на подводните лодки. Тактиката на бор
бата съ тъхъ изведнажъ се измени. По-рано съюз
ниците, разпръсваха своите торпедоносци и охраня
ващи кораби, на огромното пространство море, миящо Европа, и напраздно търсеха лодките, които
безъ голъмъ рискъ да се срещнатъ съ опаснитъ за
тъхъ военни кораби, действуваха кждето имъ бъше
угодно. Сега около керваните се удаде да се съсредоточатъ охраняващите кораби, и на нъмскичъ лод
ки дълго предстоеше да бродягъ по моретата и
океанитъ, докато се срещнатъ съ такъвъ керванъ,
атаката на който бъше свързана съ голъмъ рискъ.
Една отъ американскитъ флотилии съпровож
дала голъмъ английски керванъ, и изведнажъ по
радиото получила известие отъ парахода „Лекен
бахъ", съобщаващъ, че той е атакуванъ отъ под
водна лодка. До него имало 90 мили. Незабавно
единъ американски торпедоносецъ, „Николсонъ" съ
пъленъ ходъ се устремилъ на помощь. По радиото
другитъ кораби могли да следятъ перипетиитъ на
разиграващата се драма.
„Лекенбахъ" — 5. О. 5. Лодката се приближава.
„Николсонъ" — Летя на помощь. Дръжте се.
„Лекенбахъ" — Далеко ли сте?
„Николсонъ" — Дръжте се, Идвамъ съ найпълния ходъ.
„Лекенбахъ" — Кога ще дойдете?
„Николсонъ" — Дръжте се.
„Лекенбахъ" — На всички военни кораби. Лод
ката ме обстрелва.
„Николсонъ" — Не смъйте да се предавате.
Държете се.
„Лекенбахъ" — Не ще се предамъ.
Следъ два часа „Николсонъ" известилъ на командующия флота и на началника на флотилиято:
„Лекенбахъ" не се нуждае по-вече отъ помощь. Въ
леко повредено състояние го докарахъ до кервана.
Лодката се скри при моето появяване".
Ето други случай. При съпровождане на кер
ванъ, отъ торпедоносеца „Фанингъ"билъ забелязанъ
перископа на подводна лодка, която очевидно, се
готвъла да пусне торпеда въ единъ отъ транспор
тите. Торпедоносецътъ се хвърлилъ да я напада, но
перископътъ изчезналъ и било трудно точно да се
опредъли МЕСТОТО, гдето го видели. Обаче, „Фанингъ" хвърлилъ нъколко хидростатически бомби
и сжщото направилъ и дошлия на помощь „Ни
колсонъ". Ясно било, че атаката не се е удала, лод
ката се спасила. Минали 10 или 15 минути, торпедоносцитъ отново заели мъстата, керванътъ продължилъ своя пжть.
.
Изведнажъ станало необикновенно произшес
твие. Отъ водата подъ жгълъ 30° се показала кър
мата на черно-сива подводна лодка съ бавно въртящи се винтове и грозни отверстия на торпедните апа
рати. Следъ това изкочила кулата и цълата лодка,
се изравнила, като че ли нищо не е било. Ясно се
виждапъ номера „(Л 58". Изъ входното отвърствие
се изсипала въ водата командата. Докато ги спа
сили, лодката потжнала. Отъ разрива на хидростатическитъ бомби била развалена електрическата
батарея и лодката не могла по-вече да се държи
подъ водата. Командата била така преуморена, че
мнозина измъкнали съ трудъ отъ водата.
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Следъ часъ торпедоносците получили две те
леграми. Първата отъ адмиралъ Бейли: „Лордове
те отъ адмиралтейството Ви поздравяватъ за извър
шения подвигь".
Втората отъадм. Симсъ: „Чакамъ повторение".
**
Разбира се, леко е да си представимъ, че фа
бриките на Фордъ можеха да построятъ въ тече
ние на 18 месеца за американския и съюзния флоти
400 дървени катери, дълги 33 метра, водоизмъстване отъ 60 тона всеки и съ ходъ 20 мили. Много
по-трудно е да си представимъ, какъ 170 отъ тъзи
катери, въ зимния студъ, съ команди, състоящи се
отъ яхтсмени и студенти отъ университетите на
Иель, ХаварДъ и Принцетонъ самостоятелно пресъкоха океана, извършвайки пжтуване отъ 3,000
мили! Обаче, това те блестящо изпълниха, не из
губвайки ни единъ катеръ и ни единъ човъкъ. Има
ло е, разбира с е всъкакви трудности. Единъ отъ катеритъ № 28. на който и тритъ машини се оказа
ли залъти отъ вълнитъ, тридесеть и два дена само
стоятелно се движилъ подъ платна, собствено издълие, докато не се добралъ до Азорскитъ острови.
Но американцитъ не обичатъ да говорятъ за неус
пехи и трудности, веднажъ щомъ цельта е до
стигната.
Тъзи катери се предназначавали за борба съ
подводните лодки по съвършенно новъ методъ,
изобретенъ почти едновременно въ Франция и
Америка.
Той се заключава въ следующето: еднажъ не
могла да се открие подъ водата подводната лодка
съ очи, започнаха да търсятъ способъ да я откриватъ съ ухо. Главното затруднение се заключава
въ това, да с е изясни посоката, въ която тя се на
мира* Това се удаде да се достигне въ края на 1917
год. Въ морето излъзли 3 катера (строени въ фронтъ
на разстояние две мили единъ отъ другъ)съ спе
циални слухови апарати — микрофони, показващи
посоката на всвкакъвъ звукъ подъ водата. Зимата
бъша тежка, студена, бурна. Американските катери
по три денонощия се държали на мъстата, кждето
би могло да се очаква появяването на лодки, или
при охрана на кервани, тъ бавно се движели напредъ, спирали се, слушали. Обикновенно нищо не
се чувало. Само плясъкъ на ВЪЛНИТЕ. НО поня
кога на единъ отъ катеритъ започвалъ да работи
безжичния телеграфъ.
— Чувамъ по еди какво направление лекъ
шумъ. А виеЗ^
Ако другитъ не чували нищо, то вървъли по
нататъкъ, продължавайки да слушатъ. Ако другитъ
' сжщо чували, то отправяйки апаратитъ на двата ка
тера къмъ шума, опредъляли откжде изхожда
(пресичането на тъхнитъ направления). Третия ка
теръ провърявалъ. Тогава всичките три катера се
хвърляли къмъ това мъсто и хвърляли хидростатически бомби. После отново слушали. Ако шумътъ
отново се е появявалъ — значи лодката се е измък
нала и лова се продължавалъ. Ако нъмало по-вече
шумъ, имало шансъ, че лодката е потопена. Но почесто отъ всичко германскигв к о м а н д и р и се
бояли отъ такъвъ ловъ, кждето тъ сами нищо не
виждали, а тъхъ „чували подъ водата, като че ли
еж ги видвпи сръдъ 6-БЛЪ день" (така се изразилъ
единъ отъ тъхъ) и следъ първитъ бомби се спу
щали и правъли видъ, че еж „мъртви". Така оста
ваха тъ съ часове, денонощия ггонъкога и по-вече
ако имать основания да предполагатъ,че катера ги
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караули. По този начинъ загинаха цълъ редт. гер
мански лодки.
*
**
На 3. септемврий 1918 год. на 150 мили на западъ отъ носъ Финистеръ, дежурила „тройката" ка
тери на запасния мичманъ Адамсъ. Съ слуховите
апарати било открито приежгствието на неприятел
ска лодка. Два часа я преследвали и при най-малг
кото й движение хвърляли върху й бомби. Послед
ния пжть апаратите я показали всичко на 10 метра
отъ носа. Отново хвърлили бомби. Въ течение на
20 минути — пълно мълчание. Следъ това се раздалъ едва чутъ шумъ на винта, който се опитвали
да приведатъ въ движение. Моторътъ едва се движелъ, после се спрълъ. Така нъколко пжти. Оче
видно било, че лбдката и нейните двигатели еж по
несли тежко крушение. Най-сетне продължителната
тишина започнала да се прекжева съ чукане. На
лодката нъщо правили и удряли съ чукъ. МикрофонйтЬ предавали горе най-малкия звукъ отъ ра
зиграващата се подъ водата трагедия. Живи хора,
очевидно лишени отъ всички сръдства за борба и
защита, се опитвали да се добератъ на повърхностьта, а повредената лодка не била по-вече въ със
тояние ни да се движи, ни да се издига.
Настжпила нощь. Надъ мъстото на затъналата
лодка билъ оставенъ свътящъ плаващъ знакъ, но
спусналата се мъгла правъла едва забележимъ този
огнецъ на повърхностьта на морето. А микрофонитъ
съ неумолима точность продължавали да държатъ
американцитъ въ курсъ на това, което ставало подъ
водата. ЦЪлата нощь, цълото утро въ. лодката
работили; чукали съ чукове и се раздавали всъ
какви шумове, показващи какъ тамъ долу хора
та упорно се боръли за животъ. Въ единъ часа
всичко се прекратило. Лодката не се движела. Екипажътъ изгубилъ надежда да спаси своя животъ.
Най-сетне, около петь часа вечерьта билъ чутъ пър
вия сухъ звукъ, заставящъ всички, които слушали,да потръпнатъ отъ ужасъ. Това билъ револверенъ
вистрелъ, следъ него много бързо се раздали още
24 такива сухи звукове. Двадесеть и петь вистрела
подъ водата. Двадесеть и петь мъртви хора, които
разбрали, че ги заплашва друга много по ужасна
смърть отъ задушаване подъ водата. Така загинала
германската подводна лодка „II 202". Колко други
Лодки, открити отъ микрофони, сжщо така еж за
вършили своето толкова блестящо, колкото и не
дълго сжществувание?
.
*
#*
Всички усилия на американцитъ въ морската
война се сведоха къмъ борбата съ подводната опасность. Но керваните, торпедоносците, катеритъ, слу
ховите апарати и Хидростатическитъ бомби не бвха единствените сръдства за тази борба. Наредъ
съ тъхъ, по свидетелствуването на нъмцитъ, ог
ромно значение получиха минитъ. Състоянието на
техниката и мощната финансова и техническа помощь на Америка позволиха да направятъ • това,
което сами англичаните не се оказаха въ състояние
да изпълнятъ. Било решено съ огромно число мини да
заградятъ германските лодки въ Северно море. Ламаншъ (21'5 мили), по това време беше задоволи
телно запълнень съ мини и мрежи. Предстоеше да
се постави грамадно заграждане между бреговете
на Норвегия и Англия на протежение 300 мили и
при дълбочина до 300 метра.
Предъ Хелголандската база бъха вече поста
вени до 30,000 мини, но лодките преминаваха на-
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задъ и напредъ леко съ помощьта на миночистачи.
Миночистачите не можеха да излъзатъ въ откри
то море безъ прикритието на флота, което б-вше
крайно желателно за англичаните, мечтаещи за
новъ ескадренъ бой, който германците всячески избегваха.
Да се справятъ съ тази грамадна задача спо
собствуваше американската техника и изобретени
ето на мина, която можеше да се поставя на голъми дълбочини, съ особенни телени антени, разперващи се на 30 метра въ всички страни, и съ
прикосновението съ които извикваше взривъ. Въ
течение на лтзтото 1918 година бъше поставено
заграждане съ дължина 250 мили и широчина 35.
Американците еж поставили 57,000 мини, англича
ните 14,000. Ако войната не би се свършила реше
но било да се поставятъ още 50,000. Но и това се
оказа достатъчно. Духътъ на команцитъ на под
водните лодки падна, Германия не успиваше да заМБНИ загиналигЬ съ нови. Подводната война, въ
значителна степень, благодарение участието на Америка, беше спечелена отъ съюзниците. Въ септемврий 1918 год. лодките потопиха 180,000 тона, въ
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октомврии малко по-вече отъ ЮО.СОО, въ първата
неделя на ноемврий — всичко 10 тона. Почти 200 гер
мански лодки загинаха, заедно съ 5,000 човека отъ
тъхнитЪ доблестни команди, смъртьта на които въ
болшинството случаи бътпе най-ужасната, каквато
може да си представи човешкото въображение.
Яко всичко това се оказа възможно, то е са
мо защото английскиятъ голъмъ флотъ, засиленъ
съ 8 американски дреднаути, владееше морето, и
ни веднажъ презъ 4 години не даде възможность на
германския флотъ отъ открито море да поддържа
операциите на лодкитъ си.
Въ резултатъ на това се яви прехвърлянето
въ Европа въ кжсъ срокъ два милионна амери
канска армия, при което не беше потопенъ ни
единъ транспортъ и въ пжтя не загина ни единъ
човЪкъ,— а сжщо и спечелването на войната отъ
съюзниците, които се справиха съ подводната опасность, както и съ всички други. Съмнително е, че
това би се удало да се направи безъ участието на
Америка и американския флотъ.
(Изт. в. „Возрождеже", Парижъ 1931 г.).
Пре»елъ: Ив. Н. Чен.

Джозефъ Конрадъ. ')

ПОТЪВАНЕТО НА „ТРЕМОЛИНО".
(Повесть.)
'
1.
Писа се вече че въ Средиземно море, въ тая изпъкне.нъкой образъ въ черенъ блъсъкъ, като че
люлка на нашитв' общи мореплувни прадъди, азъ ли е събралъ въ себе си тъмната светлина на нанаправихъ първигЬ-и решителни крачки въ моето шето мрачно небе. И отъ тоя блъсъкъ нии ще изблагородно занятие и порастнахъ въ любовьта къмъ влъчемъ образа на нашитъ сжщински приключения,
морето, въ любовь, спъна И неудържима, каквато е на нъкогашнитъ- неканени гости, които сме приели
вс4ка млада любовь, при все това всеотдайна и и посрещнали въ ония дни, безъ да опознаемъ добре.
безостатъчна, каквато тръбва да бжде всъка исАко средиземното море, почетната, но сжщетинска обичь! Нищо не искахъ отъ нея — нито до- временно и яростно-гнъвлива кърмачка на всички
ри приключения. Съ това може би доказахъ по-вече мореплаватели, бе определено да люлъв моята мламждро проникновение, отколкото възвишено себеот- дость, то направата на люлката бе предоставена _
рицание. Защото никога никому приключенията не о т ъ еждбата на оня съвсемъ случаенъ съюзъ о т ъ '
еж идвали по желание. Който съзнателно се стре- неотговорни млади мжже — които беха толкова стами къмъ тъхъ той ще пожене само горчивини, ос- р И ) колкото и азъ и които разхищаваха своя живенъ ако се ползува съ благоволението на богове- ВОТъ въ весело безгрижие, като че пияни отъслънте и е такъвъ герой какъвто б-вше щастливиятъ ц е то на Провансъ, по образецъ на Балзаковата „Исрицарь Донъ Кихотъ 'де ла Манча.
тория на тринадесеттъхъ" или малко нъщо повече,
Намъ обаче, обикновенни простосмъртни, съ с ъ м а л ъкъ примъсъ отъ романтика.
средна душевна сила,- които биха се зарадвали да
Корабътъ, който бъше моята люлка, бе повидятъ злите великани като почтенни вътърни мел- с т р 0 е нъ на реката Савона отъ единъ знаменитъ
ници, приключенията ни се струватъ ангелски яв- майсторъ-лодкарь, и, въ Корейка, отново поправенъ,
ления. Те попадатъ въ служебното ни поприще слу- Записанъ въ морскитв регистри подъ името „Тарчайно. Както правятъ често неканенигв гости—и ТБ т а н а « ) с ъ шестдесеть тона. Въ сжщность той бъше
идватъ въ неподходящо време. И можемъ само да е д н а ИСТИНСка балансела х) съ два кжеи, наклонени
се радваме, ако ТБ преминатъ нъкакъ набързо и СТОжераи два закржгленинапръчника,всъки дълъгъ
преживънивъ просъница, безъ да оставятъ у насъ к о л к о т о корабното ТБЛО —едно истинско чадо на
особенни дълбоки следи. Чакъ когато преминатъ л а т и н с к о Т о море, съ две огромни платна-вътрила,
Много години и ний имаме възможность да поглед- к о и т о свити къмъ напръчнициттз, наподобяваха тъннемъ назадъ въ миналото, следъ превала на жи- к о т о т ^ л 0 н а Нъкоя морска птица. Корабътъ въ
вота ни, да погледнемъ на ПОДВИЗИТЕ въ живота, деиствителность по-вече се плъзгаше по повърхкоито ни гледатъ приятелски и ни киматъ въ мо ностьта на водата, отколкото да евче морските
мента когато приближаваме другия вече бръгъ, то вълни.
гава чакъ отъ тъмната маса на преживъното ще
Името муб-Ь „Тремолино".2) Какъ би требвало
') Бележка за автора (Джозефъ Конрадъ) дадохме въ да се преведе тая дума сега? Може би Трептящий?
Какво чудновато име за безстрашното малко кораб«н- 1 стр. 12 на г. У1-януарий 1929. г. отъ сп. Морски Сто
че, което потапяше при плаването и дветъ си стеворъ по поводъ преведената отъ Б. Бошнакова, отъ^сл
Чия писатель, на български повесть изъ моряшкия животъ
.Младость".
„„_
Можемъ само да прибавимъ, че отъ тогава
насамъ
ав1
"аоългарски
отъ тоя
тоя знаменитъ
знаменитъ английски
английски авторъ
" ^ ° "I"*'"
«а български отъ
еж ил
^ з л и като отдълни книги: „Тайфунъ", романъ прев огь
англ. Р. Русевъ; „Златната стрела', повесть, прев. отъ англ.
Бел. на прев.
" с - Радославовъ.

ни

бушуващата пъна на вълнитъ.

в ъ

') ГолЪмъ платноходъ за риболовъ и за крайбръжна
ервщанъ често по италиянскигв и испански брън
Р
и
') .Треперушко" (Бел. на прев).

служба,

с у
гои
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Дене и ноще, — да, това е така - а з ь го усвщахъ какъ той трепери, наистина трепери, но това
бъше отъ силното напрежение на неустрашимия му
поривъ. Въ неговото кратко, - но блестящо съще
ствуване, той на нищо не ме научи, но ми даде
всичко. Нему благодаря за пробуждането на моята
любовь къмъ морето, която съ тръпкитъ на него
вото дълго ГБСНО тъло и въ свистежа на вътъра
подъ кълбото на Латинското ветрило, нахлуваше
въ сърдцето ми съ сладка сила и развихряше на
пора на въображението ми. Тремолино! И днесъ
още не мога нито да изговоря, нито да напиша тая
дума, безъ да ми се свиятъ гърдитъ и безъ да ме
налегне едно стеснение, примесено съ възхище
нието и страха на първото бурно приключение.
ИНий четиримата образувахме (да употръбя единъ
израз ь, който днесъ е въ обръщение у всички об
ществени слоеве) единъ „синдикатъ", на който
принадлежеше „Тремолино" — единъ международенъ
и удивигеленъ синдикатъ. И ний всички бъхме го
рещи роялисти отъ най-чиста проба — Богь знай
защо! Вь всички човъшки групи сжществува единъ,
който споява членоветъ на групата въ едно общо
по силата на авторитета на възрастьта, както и по
богатия житейски опитъ. Яко спомена, че най-стариятъ отъ насъ б е твърде старъ, извънредни старъ
— близо тридесеть години — и че той винаги зая
вяваше съ рицарско безгрижие: „Азъ живъя отъ
моя мечъ", то съ това считамъ, че съмъ . далъ из
черпателни сведения за нашата обща житейска мждрость. Той б е единъ благородникъ отъ Северна
Каролина. И. М. К. Б. бъха началнитъ букви на име
то му, и, доколкото зная, наистина той живъеше
отъ своя мечъ. Той сжщо загина отъ мечъ, по-после презъ врзме на едни безредици на Балканския
полуостровъ, за каузата на сърби или българи.
Бедниятъ И. М. К. Б. — американецъ, католикъ
и благородникъ, както обичаше да се препоръчва
вь моменти на високомърна съобщителность! Могатъ ли да се намърятъ и сега още въ Европа бла
городници, съ смело изражение на лицето, съ строй
но тъло, съ изискана външность, съ пленителни са
лонни маниери и съ тежъкъ, но пъленъ съ значе
ние погледъ, които да живъятъ огъ своя мечъ? Неговиятъ родъ е билъ разоренъ презъ време на граж
данската война и, струва ми се, е прекаралъ около
десетина години единъ странствующъ животъ въ
Стария свътъ.
Хенри С
следващиятъ по години и мждрость въ нашата дружина, е билъ изхвърленъ
отъ суровата неумолимость на своето семейство,
което, ако добре си спомнямъ, е било здраво
осъднало въ едно Лондонско преградие. На почти
телния изгледъ на това семейство, на неговата ус
ловна коректность, той е представлявалъ пълненъ
противовесъ. Никога той следъ това не се е срещалъ съ другъ отритнатъ сь подобно простодушие.
Никога. Всъкога домашнитъ му имаха милостьта да му
изпращатъпонъкога по малко пари. Той бъше влюбенъ въ южнитъ земи, въ Провансъ, въ неговитъ
жители, въ техния животъ, въ слънчевия блъсъкъ
и поезията на тая земя. Съ тъсни гърди, високъ и
кжсогледъ, той като че ли ходъше на кокили изъ
улиците и уличките, при което дългите му крака
винаги бъха далечъ напредъ предъ тътюто. Бълиятъ му носъ и брадата бъха винаги заровени въ
НБКОЯ разтворена книга; защото той имаше навика
да чете при ходене. Остана тайна, какъ той при
такова четене не падна нейде по хлътнинитъ на
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кейоветъ и стълбитъ. Джебоветъ на връхната му
дръха бъха "винаги издути отъ малкоформатни кни-'
ги на различни поети.^ Ако не прочиташе нъщоогьВиргилия, Омира или Мистраля въ градинитъ, локалитъ, улицитъ и другите обществени мъста, то,той използуваше времето да съчинява сонети на "
френски езикъ за очите, ушитъ, брадата, косата и
други видими съвършенства на нъкаква нимфа на
име Тереза, дъщеря — да потвърдя това ме задъл
жава почтенностьта — на една известна мадамъ Леонора, притежателна на кафене въ една отъ най-тъснитъ улички въ стария градъ. Никога на едно та
кова дебело тъло не е стояло такова очарователно
лице, изръзано изящно като нъкой старъ скжпоцененъ камъкъ и нежно оцвътенъ като разцъфнела
пъпка. Въ сръдата на кафенето той й четеше своитъ стихове, съ невинностьта на малко дете и тще
славието на поетъ. Ний винаги го последвахме, еко
не за друго, то поне да видимъ смъха на божествената
Тереза, винаги подъ надзора на чернитъ и живи
очи на майка й — мадамъ Леонора. Тя се смъсше
прекрасно, не толкова надъ сонетите, на които не
можеше да откаже своето благоволение, колкото на
френското произношение на бедния Хенри, което
б"Б съвсемъ своеобразно и наподобяваше птиче чуруликане, ако изобщо птицитъ мотатъ да чуруликатъ съ оттънъкъ на заекване и гъгнене.
Третиятъ ни съдружникъ б е Роже дьо ла С...
провансалски земевладълецъ-отъ най-чистъ сканди
навски квасъ, русъ, високъ шесть фуса х) както по
добава на единъ потомъкъ на мореплавателитъ —
нормани. Съ заповеднически наклонности, съ остра
духовитость, сь триактна комедия въ джсба и едно
сърдце въ гърдитъ, изгорено отъ страстьта, безна
деждна и неудовлетворена, къмъ една хубава бра
товчедка, омжжена за богатъ тъ рговецъ на кожи.
Безъ церемонии той ни водъше на объдъ дома й.
Азъ се очудвахъ на хубавото търпение на тая доб
ра дама. Съпругътъ й бтзше едно добродушно съз
дание съ ГОЛБМО себеотречение, което пръскаше^по
„приятелитъ на Роже". Допущамъ, обаче, че тайно
той се възмущаваше отъ ТЕХНИТЕ набъги. Но неговиятъ салонъ бъ Карлистски 2) и за това всички
бъха тамъ добре дошли. Възможностьта за повди
гане на възстание въ Каталония бтз често горещо
обсъждана, и то въ полза на добрия краль, който
току що б е прекрачилъ Пиринеитъ. .
Донъ Карлосъ тръбва да е ималъ много чудни
приятели (това е общата сждба на всички претен
денти на тронове), но между тъхъ сигурно е нъмало такива нечувано фантастически каквито бъха тия
отъ Синдиката Тремолино, който се събираше на
съвещание въ една изба на кея на старото прис
танище.
Стариятъ градъ Масилия 3) сигурно не е вид ъ л ъ такова необикновенно съдружие отъ корабопритежатели отъ ДНИТЕ на най-раннитъ фини
кийци. Събирахме се за да изготвяме плана на дей
ствие за ВСБКО плаване на Тремолино. Въ тия дей
ствия взимаше участие и една банкова клада —
една твърде видна банкова кжща. Страхувамъ се,
че много щ е се разприказвамъ ако продължавамъ
така. Също и дами взимаха участие (действително
се страхувамъ че казвамъ много) — всъкакъвъ видъ
дами, едни отъ тъхъ достатъчно стари за да поз')
1 фргнски фусъ = 321/2 см. аел тМзеч».
^
2
) Карлисти — привърженици на Донъ Карлосъ
испански краль презъ епохата на борбитъ за испанския
тронъ (1810—1880). Бел. на прев.
3
) Латинското название на Марсилия. Бел. на прев.
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наватъ нещо по-вече отъ надеждата въ нещо необикновенно; други млади и пълни съ хубави илюзии.
Една отъ последните бъ по темпераментъ не
вероятно шегобийка и въ т-всенъ кржгъ отъ позна
ти имитираше различни високопоставени личности,
които тя посещаваше непрекжснато въ Парижъ за
каузата на краля — Рог е1 Кеу! 4) Защото тя бъ
карлистка и при това отъ баскийско потекло, съ
изразъ донъкжде на лъвица, съ решителното лице
(особенно когато разпущаше косата си) и съ лека
та руша на едно малко врабче въ изящно парижко
перушинено облекло, което подъ действието на нЪкаква невидима сила отпада въ най-неочаквани мо
менти.
Така обаче, както тя се държеше като нъкоя
високопоставена личность отъ Парижъ и така, как
то той, потривайки темето си, безпомощно възди. шаше: „Рита, ти си моята смърть!" — всичко това
беше достатъчно да предизвика смъхъ (особенно
ако той произлиза отъ младъ и безгриженъ чоВ-БКЪ). Нейниятъ чичо б-Б още живъ, сжщо деятеленъ карлисть, свещенникъ въ една малка планин
ска община в> Гипицкса. Като плаващъ членъ отъ
синдиката (чийто планове въ най-голъмата си часть
произхождаха отъ Донна Рита) азъ бивахъ обикновенно наговзованъ съ поржчкй отъ естество на бла
гоговейна любовь до стария човъкъ. Тъзи поржчки
требваше да извършвамъ съ арагонските мулетари
(които въ известни моменти очакваха търпеливо
Тремолино въ мъхта близо до залива Розасъ) за да
проникна безопасно въ вжтрешностьта на страната,
натоварзнъ съ различни контрабандни стоки, които
тайничко биваха изнасяни отъ отвърстията на Тре
молино.
Й така азъ доста много разказахъ за обикновенното съдържание на моята морска люлка (както
и се опасявахъ). Съ това тр-вбва да свърша. Пс..вече не мога да разказвамъ за нея дори и Н-БКОИ
да би заядливо забелязалъ, че въ онова време трЪбва да съмъ билъ многообещаващъ младежъ, то не
ка бжде така. Сега цельта ми е да разкажа за сла
вата на Тремолино и увърявамъ, че.единъ корабъ
е винаги непричастенъ въ прегрешенията, нападе
нията и лудориите на своята обслуга.
Ш.
Не бъше вината на „Тремолино*, че синдикатътъ зависеше така много отъ разбиранията, ин
формациите и съобразителностьта на Донна Рита.
Тя беше наела въ Прадо една малка мобилирана
стая заради работата на краля — Рог е! Кеу! Тя нае
маше постоянно малки кжщи все за нъкого: за бол
ни и отчаяни, за пропаднали художници, за огра
бени картоиграчи — понякога за неуспЪли спекулан
ти — у1еих агшз — стари приятели, както съ тонъ
на извинение обичаше да обяснява при едно слаоо
свиване на рамена, на своите изящни рамена.
.Дали и Донъ Карлосъ бъ единъ отъ тия стаРИ приятели, мжчно може да се каже. Въ салони
те за пушене бЪха разправяни още по-невероятни
нЪща. Знамъ дотолкова, че една вечерь, не подозиращъ нищо, влъзохъ въ салона на малката кжЩа, кратко време, следъ кат^ съчувствениците на
идеята беха получили известия за единъ значителенъ успъхъ на карлистигк уловиха ме за врата и
Рамената и неудържимо ме завъртяха три пжти изъ
стаята при пръщене на падащи мобили и при зву
ка на единъ алтовъ гласъ, който тънаникаше една
валсова мелодия.
~„ ияУ т.
Освободенъ отъ шеметната пригръдка, седнахъ
4

) За киаля! ГНа испански'). &&Л- И^й». *

Страница 21.

на килима съ единъ тласъкъ, безъ да мърдамъ. Въ
това малко достойно положение забелязахъ, че следъ
менъ въ стаята влЪзълъ И. М. К. Б.—елегантенъ, съ
многозначително държане, безукоризненъ и строгъ,
съ бела връзка на нагръдника. Като отговоръ на
неговия начумеренъ, напиращъ погледъ, чухъ Дон
ка Рита да казва малко смутено, и ядосано: Уоиз
еЧез Ьеге, т о п сНег. Уоуопз! Са п'а аисипе сопзе^иепсе". 1 ) Яко и вътоя особененъ случай да б^хъ
доста радостенъ, че съмъ така неваженъ, то все
пакъ имахъ вече залежи у себе си да се държа
светски.
Оправихъ яката си, която за честьта на исти
ната, би требвало да бжде точно задъ дрехата, но
въ сжщность не бе, и забелязахъ съ щастлива тактичность, че съмъ се приготвилъ да се сбогувамъ,
тъй като още сжщата нощь требваше да бжда въ
морето съ „Тремолино". Нашата гостоприемка, ди
шаща още развълнувано и малко нещо раздърпана,
се обърна къмъ И. М. К. Б. доста строго и поиска
да знае, кога той собствено ще бжде готовъ, съ
„Тремолино" или по другъ начинъ да отпжтува за
кралската главна квартира? Мисли ли той, попита
тя иронически, да чака докато войските на карпиститъ вл-взатъ въ Мадридъ. Така ний можахке да
възстановимъ чрезъ едно мждро приложение на
тактъ и отзивчивость атмосферното равксвео-е гв
стаята дълго преди още да напустна и двамата,
нежно помирени, и къмъ полуношь да слъза до
пристанището за да мога да подсвирна на „Тремо
лино" съ общоприетия лекозвученъ сигналъ, прибли
жавайки кея. Тоя сигналъ впрочемъ б е произведе
ние на вечно будния Доминикъ, на райгопе.51)
Тоя Доминикъ повдигна мълчаливо нагоре
единъ фенеръ за да ми освети тесните, разперушинени дъсчици на жалката ни вжжена спускателна стълбичка.
„Значи ще плуваме", мърмореше може би той,
щ о м ъ к а т о кракътъ ми стжпи на палубата. Язъ
бехъ предвестникътъ на внезапните отплувания. но
въ света нищо не б е дотолкова внезапно, доста
тъчно внезапно да смути Доминика. Неговите гжсти черни мустаци, всека сутринь завивани съ го
рящите ножици отъ бръснаря на кейовия жгълъ,
изглеждаха да криятъ една постоянна усмивка.
При все това никой, вервамъ, не б е можалъ да
види истинската форма на устните му. По бавната,
непоколебима сериозность на тоя широкоплещестъ
мжжъ човекъ би заключилъ, че той никога не се
е смелъ въ живота си. Въ очите му се отражаваше сенката на напълно прекипелъ присмехъ,
като че ли за душата му не е било чуждо нито
едно изпитание. И най-лекото подуване на носни
т е му крила придаваше на обгореното отъ ветъра лице израза на една дива смелость. Изглежда,
че това б е единствената игра съ правене на из
ражения, на която той б е способенъ като южнякъ отъ самообладана, разсждъчна раса. Черната
му абаносова коса падаше на гжсти кждри по сле
пите очи. Може би б е ш е надъ четиридесеть го
дини но б е единъ мощенъ мореплувецъ изъ^вжтрешните морета. Хитъръ и разсждливъ той би
съперничилъ по лукавщина съ нещастния синъ на
Лаерта и Янтиклея 3 ). Яко той не обръщаше своята
духовитость и смелость дори и срещу боговете,
«У „ВиЙ сте глупавъ, драгий ми. Впрочемъ—това нЬма никакво значение". (Б. пр.).
5
) Господарь, корабоначалникъ (Бел. на прев.).
3
) Лаертъцарь на островъ Ятака и жена му Янтиклея.
Т-Ьхенъ синъе билъ гръцкиятъ герой Описей (Беп н пре
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то това б е само за това, че олимпийските бого нота. Въ своето селско облекло, съ бела колоса
ве б-вха мъртви отдавна. Разбира се, че него ни на риза, съ черна рубашка и кржгла шапка, така
коя жена не би могла да разтревожи. Ни най-мал както го бъхъ ВИД-БЛЪ веднажъ при едно посеще
ки надежди срещу него — Доминикъ Червони отъ ние у Донна Рита, той изглеждаше великолепно.
Корейка—не би ималъ дори и н^кой краль или крал Той умееше да се направи интересенъ чрезъ так
ски синъ да се сравнява съ него—единъ истин тична и настойчива въздържаность, "която още по
ски Капорали — една почетна фамилия, споредъ вече подчертаваше чрезъ единъ язвителенъ, ако
уверенията му, водеща началото си отъ двана не и нападателенъ оттенъкъ въ тонъ и движения.
десетия в"вкъ. Но нека оставимъ това настрана.
Той имаше телесното самообладание на коравоКато нямаше небесни противници, Доминикъ сърдечни хора. Следъ половинчасовъ разговоръ въ
обръщаше своята емтзлость, богата отъ къмъ без трапезарията, презъ време на който тя изненада
божни хитрини, къмъ земните сили, въплотени въ но си възвърна бърже непосредственностьта къмъ
уредбата на митници и всички принадлежащи къмъ нещата, Рита, въ ненадминатия неинъ стилъ на
тъхъ простосмъртни -- писари, кейови чиновници важна дама ни каза: „Но той е г.ревъзходенъ
и надзиратели по вода и суша. Той б е ш е подхо- чов-вкъ". Той б-в завършена личность. На палуба
дящиятъ човекъ за насъ, този съвремененъ и за- та на „Тремолино", завитъ въ черна мантия, жи
коночуждъ скитникъ съ своята собствена легенда вописното наметало на средиземноморските мо
за любовь, опастность и кръволей. Понякога той ряци, съ тежките мустаци и изпитателнит-Ь очи,
ни разказваше историйки съ ум-кренъ, присмеху- които ставаха още по-значителни въ синката на
ленъ тонъ. Той говореше каталонски, корсикан- голямата гугла, той изглеждаше като пиратскъ и
ския италиянски и френски по провансалско на калугеръ, мраченъ, посветенъ въ най-страшните
речие съ една и сжща неотежнена съ нищо лес тайни на морето.
(Следва въ кн. № 2).

ИЗЪаЧУЖДИГБ ВОЕННИ|ФЛОТИ.
Англия. На 31ЛЛИ.1932 год. корабостроител
Франция. На 4ЛЛИЛ932 г. корабостроител
ницата „Кеммелъ, Лердъ и Ко." въ Биркенхедъ ницата „Крезо" въ Шалонъ на Сена е спустнала
(Ливерпулъ) е спустнала на вода новостроящия се новостроящия се подводникъ „ЗиНзпе", а корабо
кръстосвачъ „ДсЬШез" — първиятъ отъ кръстосва- строителницата „Норманъ" въ Хавъръ — еднотипчитЪ отъ корабостроителната програма 1930 год. ниятъ подводникъ „Рзуспе". Елементите на тези
Другите два еднотипни нему кръстосвачи отъ сж- нови подводници еж: Надводно водоизместване
щата програма еж. „Мер1цпи и „Опоп". И трите 570 тона (подводно — 800 т.), надводна скорость
кръстосвана еж еднотипни съ кръстосвача „1_еап- 14 вжзела въ часъ (подводна — 9 вжзела), надвойег" (отъ корабостроителната програма 1929), кой денъ районъ'на действие при скорость 19 вжзела
то сега се достройва и ще влезе въ строя презъ — ЗООО мили (подводенъ районъ на действие при
настоящата 1933 година. Този типъ кръстосвачи 5 вжзела скорость — 78 мили). Т е еж въоржжени
иматъ водоизместване 6,700 т., при дължина 169 съ едно 75 мм. противоаеропланно орждие, една
м., широчина 16'8 м. и газене 4'9 м. Ходъ 32'25 картечница, VI—550 мм. и II 400 мм. торпедни
вжзела въ часъ (при мощность на двигателите тржби. (400 мм. торпедни тржби еж предназначени
72,000 к. е.). Те еж въоржжени съ: VIII—152 мм. специално за противоподводните кораби).
и IV—102 мм. орждия, VI—533 мм. торпедни трж— На 26.1Х.1932 г. презъ в р е м е н а пробните
би и 1 водохвърчило.
изпитания на подводника „Регзее" се взривалъ
- На 29.^11.1932 год. корабостроителницата мотора вследствие на което е билъ убитъ единъ
Викерсъ—Ярмстронгъ въ Барроу е спустнала на инженеръ, тежко ранени 3 моряка и леко ранени
вода новостроящия се подводенъ заградитель „Рог- 28 човека. Подводникътъ „Регзее" принадлежи
ро'15е* — единъ отъ малкото подводни заградители къмъ серията отъ 5 еднотипни лодки, какъвто бе
въ английския флотъ. Данните за него се дърше и неотдавна загиналиятъ подводникъ ,Ргожатъ въ тайна. Знае се само че надводното му
водоизместване ще бжде около 15ОО тона, а ар гпегпее" (1370 т. надводно водоизместване, ско
тилерийското му въоржжение ще се състои отъ рость 18 вжзела надъ водата и въоржжение: 1
100 мм., I—37 мм. противоаеропланно орждия и
едно 124 мм. орждие.
XI—550 мм. торпедни тржби).
— На 31 .VIII.!932 г. държавната корабострои
телница въ Чатамъ е спустнала на вода новостро
Италия. Отъ 8 до 14 августъ 1932 г. еж се
ящия се мреженъ заградитель „ОиагоЧап", който състояли големи морски маневри, първата часчь
ще бжде едновременно и влекачъ за артилерий отъ които е носила оперативно-стратегически хаските прицелни щитове. Този корабъ се явява ка рактерь, а втората — тактически характеръ. Въ
то първи отъ подобна серия кораби въ английския маневрите еж участвували 100 надводни кораб?1,
флотъ и въобще епннъ отъ малкото мрежени за 30 подводника и 23 ескадрили хвърчила (всичко
градители въ световните флоти. Неговитъ данни около 200 морски и земни хвърчила) подъ сбило
еж следните: Водоизместване 3050 тона, при дъл то ржководство на началника на морския генерзжина 9 4 5 м. и широчина 16-2 м. Скорость 18 вж ленъ щабъ адмиралъ Дучи, д ъ р ж а щ ъ флага си на
зела въ часъ. Въоржжение — И - Ю 2 мм. орждия- кръстосвача „Зара". Маневрите еж се състояли въ
Тои ще струва 409,530 фунта стерлинги,
централната часть на Средиземно море.
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Германия. Затегналата се напоследъкъ по
стройка на новия_линеенъ корабъ „Дойчландъ"
наново е усилена. Очаква се кораба да бжде окон
чателно готовъ и да влезе въ строя къмъ начало
то на пролЪтьта 1933 г. (Той е започнатъ да се
строи въ 1928 г., а е спуснатъ на вода 1930 год.,
— Презъ месецъ септемврий 1932 г. е билъ
изваденъ отъ водата потъналиятъ презъ м. юлий
сжщата година учебенъ корабъ „Ниобе".
Ромъния. Постройката на ромънскиятъ подводникъ „ОеШпиГ (строи се въ Италия) е привършена. До сега той не е влизал ь още въ строя,
защото ромънското правителство (респективно ромънското морско управление) се отказзаше да го
приеме поради това, че не отговарялъ напълно на
договорните условия. Следъ продължителни пре
говори подводникътъ билъ подложенъ на нови
пробни изпитания въ присжтствието на видни ита
лиански инженеръ-маханици въ качеството си на
експерти. Те констатирали, че подводникътъ отго
варя на поемнитъ- условия. Все пакъ, обаче, въ
проса за приемането на подзодника отъ ромън
ското правителство и до сега си остава откритъ.
Русия. Съгласно официалните.сведения личниятъ съставъ на съвременния червенъ флотъ презъ
1932 г. се е състоялъ отъ 29,039 офицери и моряци.
—- Започнатия да се строи въ 1913 г. въ Чер
но море кръстосвачъ „Адмиралъ Корниловъ" е
- привършенъ отъ болшевициттз и е вл-взалъ вече
въ строя подъ името „Красная Бесарабия". Вмъсто
проектиранитъ 30 вжзела скорость въ часъ, той е
далъ въ действителность 27'5 вжзела. Неговото
водоизмъстзане е 7,600 тона. Въоржжението му се
състои отъ XV—13 см., IV— 7*5 см. орждия, два
торпедни апарата и хвърчила. Еднотипни нему
кръстосвачи въ Черно море еж: „Профинтернъ"
(бивши „Светлина"), „Червонная Украйна" (бившъ
„Ацмиралъ Нахимовъ") и „Краснъж Кавказъ"
(бившъ „Адмиралъ Лазаревъ"), а въ Балтийско
море — „Ворошиловъ" (бившъ „Адмиралъ Бута
ковъ"). Тези кръстосвачи могатъ да нссять съ се
бе си по 100 мини за заграждане.
— Въ състава на руския черноморски флотъ
е вписанъ к о р а б а — х в ъ р ч и л о н о с а ч ъ (наверно
бившъ Т!фговски параходъ) „Летчикъ", който има
водоизместване 3,900 тона, ходъ 18 вжзела въ часъ
и може да носи съ себе си 20 хвърчила.
— Въ състава на руския черноморски флотъ
еж влезли извадените отъ ведата (потопени въ
Новоросийското пристанище въ 1918 година'отъ
болшевицитв) торпедоносци „Воровский" (6ИЕШЪ
„Керчъ") и „Калининъ" (бившъ „Гаджибей"). Те
еж били спуснати на вода вь 1916 г., иматъ во
доизместване по 1450 тона, ходъ 33 вжзела въ
ча
съ и еж въоржжени съ по IV—10 см. орждия и
Дванадесеть торпедни тржби всеки. Сегашната имъ
скорость е около 25—27 вжзела въ часъ. Едно
типни съ тия торпедоносци еж: „Петровский" (бившъ
-Корфу"), „Незаможний" (бившъ „Занте"), „Шаумиянъ" (бившъ „Левкосъ")и „Дзержинский" (бившъ
-Калиакрия").

•< — Въ строя на руския черноморски флотъ е
влезалъ извадениятъ отъ водата (потопенъ въ 1919
г
- сть англичаните въ Севастополскотр приста
нище) подводникъ „Сталинъ" (бившъ „Орланъ")
'°и е построенъ въ 1915 год. Отъ сжщия типъ ?
°станалъ само ецинъ подводникъ — „Политрукъ"
(бивщ-ь „Нерпа").
Иа
Рна, 5.ХН.1932 г.
(Изъ
„Морской
Сборникъ",
Ленинградъ 1932Сг.,Н№Ч10
и пт, и
. « « •-. г
ш о п _ м ап-
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ИЗЪ ЧУЖДИГБ ТЪРГОВСКИ ФЛОТИ.
Англия. Поради големата стопанска криза
известното английско параходно дружество „Кунардъ" се е отказало отъ постройката на най-го
лемия въ света параходъ, който щ е ш е да има
">3,000 тона водоизместване. Този отказъ е предизвикалъ единодушния протестъ на цела Англия,
която едвамъ понася факта, че за сега палмата за
първенство въ търговското мореплаване принадле
жи на Германия съ нейните нови, големи и найбързоходни въ света параходи „Бременъ" и „Ев
ропа". Отъ всекжде се отправятъ молби къмъ ан
глийския парламентъ и се правятъ предложения
да се открие всенародна подписка за събиране
на суми съ които да може да се продължи пос
тройката на английския корабъ-гигантъ, който
требва да отнеме отъ Германия палмата на пър
венството въ търговското мореплаване.
— Едно частно дружество е направило пред
ложение да построи въ Соутхамптонъ най-голе
мия въ света сухъ докъ. Размерите на този грамаденъ докъ ще бждатъ: дължина 365 метра, ши
рочина 41 м. и дълбочина 14 м. Въ него спокой
но ще може да се помести строящия се въ Лн
глия презокеански търговски корабъ съ водоиз
местване 73,000 тона (сжщия за когото по-горе
съобщихме, че строежа му е преустановенъ по
ради кризата).
Русия. Съветското правителство води прего
вори съ Испания за поржчване на 50 парахода,
стойностьта на които ще бжде изплатена въ на
тура съ нефтъ. Подобно предложение е било на
правено по-рано последователно на германски,
французеки и италиански корабостроителници, но
т е единодушно еж се отказали отъ подобна сделка.
— Построените въ Италия: парахода „Владивостокъ" и рибарския корабъ „Палтусъ" (620 то
на) еж заминали за Мурманскъ. Въ скоро време
ще бждатъ готови строящите се сжщо пъ Италия
още 4 риболовни кораба всеки съ водоизместване
по 1300 тона.
Сев.-Америк. Съединени Щати. Параход
ното дружество „Юнайтедъ Стедъ Лайнъ" е напра
вило предложение на правителството да купи корабите-хвърчилоносачи „Саратога" и „Ленсингтонъ", които поради своитв големи размери еж
се оказали непригодни за военни цели. Слеаъ по
купката то смета да ги преправи въ пжтнически
параходи.
— Плановете за новия каналъ, който ще свър
зва Атлантическия съ Тихия океани презъ терито
рията на Никарагуа, еж вече окончателно привър
шени. Новиятъ каналъ ще бжде дълъгъ 173 мили
и ще струва 750 милиона долара. Той ще се от
бранява значително по-лесно, отколкото Панамския каналъ.
Италия. Привършватъ постройката на два
нови пжтнически парахода „Нептуния" и „Еридания", които ще обслужватъ южно-американската
линия. Всеки отъ техъ ще има водоизместване по
20,000 тона, скорость 20 вжзела въ часъ и ще се
движи посредствомъ дизелъ-мотори съ обща мощность 19,000 конски сили. Всеки отъ техъ ще мо
же да взема до 1550 пжтника.
с. Ч.
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МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ.
Янкета върху количеството на обслугата
въ Янглия. Рапорта на главния секретарь нз на
ционалния синдикатъ на морските лица предъ по
следното общо годишно събрание съдържа инте
ресни данни върху количеството на морските лица.
Съ цель да се помогне на арматьоритЬ и за
да се противопоставятъ на по-нататъшното разоржжаване на нови кораби, синдиката е решилъ
щото въ последните две години да се намали чув
ствително количеството на хората по корабите.
Некои арматьори, обаче, еж злоупотребили съ то
ва, затова синдиката е решилъ тъзи намаления да
не ставатъ безъ негово съгласие. Целия въпросъ
за количеството на морските лица по корабите
ще бжде наново проученъ отъ специална комисия,
избрана въ последното събрание.
Председателя на комисията е съобщилъ ин
тересни сведения върху характера на анкетата,
която ще се произведе презъ септемврий. Тя ще
се простре не само върху количеството на хората,
но и върху заплатите и работния день на обслу
гата отъ английските кораби. Тези данни впослед
ствие ще бждатъ сравнени съ приетите по чуж
дите кораби. Поради това, предполага се НБКОИ
членове отъ комисията да направятъ анкета и на
френски, американски, холандски, скандинавски и
германски кораби, като впоследствие продължатъ
работата си и въ Средиземно море, за да йзучать
условията за работа и върху гръцките, италйан^
ските, испански и португалски кораби.
Резултатите отъ анкетата ще бждатъ внесени
въ Националния морски съветъ (Ма{]опа1 Магплте
Воогс!), като комитета ще предложи некои мерки
за подобрение условията за работа и за опреде
ляме изобщо на количеството на обслугата.
Заплатата на офицерите и системата на
три стражи в ъ Янглия. Въ заседанието си отъ
31. май 1932 г. секцията на офицерите отъ нацио-'
налния морски съюзъ е разгледала дейностьта на
некои дружества, които въпреки протестите на
офицерските организации, продължаватъ да наематъ палубни и машинни офицери съ заплати по
низки отъ определените отъ съюза, а сжщо така •
не спазватъ и споразумението за трите стражи.
По първия въпросъ представителите на арматьоритъ еж заявили, че еж употребявали всички
усилия за да иматъ еднакви договори по запла
тите, но некои офицери сами се опитватъ да бж
датъ наети съ по-малки заплати отъ определени
т е и организациите требва да предупредятъ чле
новете си да не прибегватъ къмъ тази практика.
I Ю втория въпросъ еж станали продължител
ни разисквания. Представителите на арматьоритЬ
заявили, че предъ видъ на ненормалните условия
на търговския флотъ, споразумението не е могло
Да ожде спазено въ всички случаи и че т е СЖ ре
шили да освободятъ представителите на палубнит% офицери отъ всички задължения по това съГ
Н и е
' Т * с ж прибавили, обаче, че не ще прои Г
ДЪ жанет
маГ™
Р
° с « и че ще поддържатъ приеа
РеТИ
ког*™ " 1
°Ф ице Р"ь споредъ съглашението,
когато намерятъ, че това е справедливо
г Л И о г Л Н И З а мо Р Я1 *ит-Б п о корабите в ъ Яноогант. Р 6 м Ъ Р а П ° р т а з а 1 9 3 ] п н а санитарния
оани п т Н Ю П ° Р Т Ъ отъ 1229 кораба, инспектисанита
259 «*
Р ™ т е власти въ пристанището,
0ТГ0ва яли
пент^.
Р
"а изискванията. Този прокооаби!4 П °" М а Л Ъ К Ъ ° Т Ъ МИН- Г О Д И н а - Процента на
корабите, които не отговаряте на хигиеничните
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изисквания отъ 26.3 за 1930 г. е спадналъ на 19
за 1931 година;
Направената анкета върху 295 кораба е по
казала че върху 6 5 % отъ техъ спалните на мо
ряците сж въ предната часть, върху 33°/о — ТБ СЖ
въ задната часть и на 3 % сж по средата на ко
раба. Отоплението на помещението предизвиква
мжчнотии-особено за корабите скитници. Този въп
росъ отъ 40 години не енаправилъ напредъкъ, за
щото не е проучванъ отъ корабостроителите. Пар
ното отопление, което е употребено на некои ко
раби не е задоволително, защото не всекога мо
же да се използва. По поводъ отговора на министра на търговията въ камарата на общините,
че съюза на моряците не се е оплаквалъ отъ по
мещенията, органа на съюза на техническите офи
цери (Маг!пе Епдтеегз Яззоаагюп) съобщава, че
преди две години, когато е била назначена спе
циална комисия за анкетиране спалните на моря
ците, съответните организации сж посочили усло
вията за животъ на корабите и необходимите по
добрения.

Стабилность на офицерите отъ търговския
флотъ на Италия. Трудовия еждъ е издалъ на
13 юний 1932 г. решение за сигурностьта въ служ^
бата На морските офицери отъ търгойския флотЪ(
което Цели Да Запази техната стабилность и сво
бодата на предприятията.
Произходъ на въпроса: Когато стана сли
ването на дружествата, които се занимаваха пре
димно съ пасажерската служба, спогодбите по
сливането запазиха правата, придобити отъ обслуГИТБ въ бившите дружества и наложиха на НОВИ

ТЕ да ги предпочитатъ при новото приемане на
служба. Дружествата на арматьорите и на морски
т е лица, отъ друга страна се споразумели да уредятъ условията за работа на тази обслуга чрезъ
колективенъ договоръ. По този поводъ били за
почнати преговори за да се определи статута за
офицерите отъ дружеството „Италия", които офи
цери беха по-рано на служба въ дружествата
„Навигационе Женерале" и „Лойдъ Сабаудо".
Върху по-гол"вмата часть отъ въпросите е
било постигнато споразумение по начало, но по
въпроса за анулиране на задълженията на рабо
тодателите преговорите сж били прекженати. Ар
матьоритв и морските лица сж се обърнали къмъ
трудовия еждъ за да се- произнесе по разните
точки на спора.
* Спора е билъ подложенъ предварително на
арбитражъ въ министерството на корпорациите и
съобщенията, което предложило следното реше
ние: на офицера се дава възнаграждение при обик
новено уволнение, когато предприятието наруши
договора си по оправдателни причини, за които
въ колективния договоръ има примери. Яко пред
приятието не означи причините за уволнението —
право за по-големо обезщетение.
Изложението на ежда: Сжда намира, че не
се длъжи обезщетение на офицеръ, на който ан
гажимента свършва поради подаване оставка, по
ради отнемане правото му на патентъ временно
или за винаги, за големи грешки или поради ло
шо поведение.
Въ случай на пределна възрасть, инвалидность, болесть или смърть на офицера, сжщо въ
случай на намаление или спиране на работата на
дружеството, последното е длъжно да даде на
офицера или на неговите наследници обезщете
ние, смътано върху последната му заплата, по
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една месечна заплата за всека година до 26 про
служени години и по половинъ месечна заплата
за всека година въ-повече.
Офицеръ, уволненъ по справедливи причини,
вънъ отъ означенигЬ, има право на сжщото обез
щетение; ако, обаче, трудовия сждъ не признае
мотивировката за уволнението за справедлива,
обезщетението се увеличава съ 50, 30 и 20 про
цента за съответно прослужени години отъ '1 до
10, отъ 11 до 20 и 21 до 30 години.
Така увеличенит-Ъ обезщетения се прилагатъ
и когато предприятията уволнятъ офицеръ, безъ
да обозначатъ мотивитъ за това.
Заплатата на офицера се разбира: месечно
възнаграждение, стойностьта на получаваната хра
на и допълнителните възнаграждения за поскжпване на живота.
За всички случаи, които даватъ право на обез
щетение, се предвижда опред-вленъ отпускъ, въ
противенъ случай се заплащх възнаграждение
за него.
Гърция. Въ едно интервю новия директоръ на
търговски флотъ е изложилъ главнигв линии на про
грамата, която правителството смЪта да възпри
еме за да подпомогне стъкмяването на кораби отъ
арматьоригЪ презъ кризата. Програмата цели да
примири схващанията на арматьоригв и на мор
ските лица, да засили и да модернизира съответ
ните закони и да обезпечи по методиченъ контролъ надъ гръцкия търговски флотъ въ странство.
Понеже съ марките за рационализиране и
модернизиране на флота ще се увеличи числото
на безработните, които сега еж 4—5,000 души отъ
15,000 морски лица, правителството ще употреби
усилия да разреши въпроса за безработицата чрезъ
мерки, които целятъ да намалятъ приемането на
нови лица на служба.
МЪркитъ- предвиждатъ законъ, чрезъ който
Да се увеличатъ финансовите средства на фонда
«моряшко огнище" и на „касата на безработните
моряци", както и да се ограничи числото на новоприетитЪ за морски лица. По отношение на за
платите правителството ще се мжчи да улесни
едно споразумение между арматьори и моряци за
«олективенъ договоръ означаващъ най-големите
и най-малкигЪ заплати; този договоръ да се на
ложи чрезъ споразумение- на страните или чрезъ
посредничеството на държавата и новата таблица
н
а заплатитъ да съответствува на днешнитЪ ико
номически необходимости. За да се изучатъ въ
просите относно служащигв въ търговския флотъ,
министра на търговския флотъ, директора на тър
говската марина и известно число представители
на морскигЬ лица еж се събрали на конференция
на 19.УШ.1932 г. подъ председателството на г. Венизелосъ. Решено е било, щото постжпленията отъ
' процентъ върху приходите отъ каботажната
-лужба споредъ наскоро гласувания отъ камарата
3а
конъ, да се даватъ за „касата за безработица"
ь предназначение да се увеличатъ пенсиигв за
•гарость на морските лица.
Искането да се определи по точно кои лица
•а влизатъ въ състава на офицерския корпусъ въ
ь
Рговския флотъ се е сметнало за сега невъзо>кно, защото това би довело до увеличение чисот
о на псстояннигЪ чиновници.
На искането да се забрини въ течение на 5
Дини д а С е издаватъ моряшки книжки на по"3Растни отъ 20 години, се е решило че е доста5Чно
ако ! то се ограничи само съ администра-

Страница 25.

Искането да се призноятъ заплати споредъ
действителното монетно състояние и споредъ поскжпването на живота, не е било възприето, за
щото не съответствува на държавната икономи
ческа политика. Искането на морскитъ лица да не
се разоржжава никакъвъ каботажент. корабъ, сжщо е било отхвърлено.
Искането да се обезпечи за безработните
морски лица ежемесечно възнаграждение, предви
дено отъ приходите на касата за безработни, не
е било прието, породи липса на фондове и поне
же е противно на икономическата политика на
държавата.
По поводъ прилагането на осемь часовия работень день по корабите, представителите на пра
вителството еж заявили, че съ изключение на Фран
ция друга никоя велика държава не е въвела то
зи режимъ.
Националния с и н д и к з т ъ на а н г л и й с к и т е
моряци е открилъ годишния си к о н г р е с ь в ъ Л о н д о н ъ на 5. ю л и й 1932 г. Главния секретарь на син
диката е съобщилъ в ь доклада си, че състоянието на
търк. флотъ не се е подобрило отъ последния конгресъ насамъ: приблизително около 2 милиона тона
кораби стоятъ неизползвани и се счита че има око
ло 40,000 моорски лица безработни; трафика, на
пжтницигв е намалълъ много, защото хората нъматъ средства за да се движатъ по работа или за
удоволствие; само пжтническигв кораби за кжеи
разстояния развиватъ дейнесть.
Говорейки за намалението на заплатите въ
началото на годината, той е добавилъ че синди
ката се намира предъ настойчиво искане отъ ар
матьоригв, за да се намалятъ заплатит-Ь съ 30 ши
линга на месецъ за месичаритъ и съ 10 шилинга
седмично за работниците на седмица.
Зассгнатъ е билъ въпроса за интернациона
лизирането на условията за работа: продължителность, заплати, храна, спални и лр. Изтъква се, че
възприемането на международни норми изисква
време; усилията на синдиката еж насочени да засилятъ въ това направление всички мт^рки, за да
се помогне срещу кризата.
Стачка на моряцигЬ в ъ Холандия. Съюза
на холандските стъкмители се е отказалъ отъ ко
лективния договоръ, съ който се уреждатъ усло
вията за работа на моряцитъ\ Той е заявилъ, че не
ще сключи новъ договоръ, ако организациите на
моряците не се съгласятъ на ново намаление на за
платите свърхъ 9 процентното намаление отъ февруарий 1932 г. На 31.УШ.1932 г. моряцигЪ еж обя
вили стачка. Въпроса се е развилъ така.
Господарите еж обяснили желанието си съ
обстоятелството, че плащайки въ злато сегашнитъ
заплати, т"Б еж въ невъзможность да се борятъ съ
английската и немска конкуренции още по-вече, че
холандскитъ- дружества получаватъ за превоза лири
стерлинги. Организациите на офицеригЪ и на моря
ците еж отхвърлили предложението и еж наредили
до членовете си да не подписватъ договори, ако
не еж по установенигЪ таблици.
Едно холандско дружество, което е свързано съ
английско такова, е прехвърлило Н-БКОИ свои пара
ходи на английското дружество съ цель, като зарегистрира корабите си въ Янглия, да мине на запла
тите плащани въ тази страна. Това е възбудило
холандскитъ моряци. .На 31. VIII 1932 г. на съб
рание на синдикатитъ на моряцитъ; и работницитъ- по превоза е щасунанп че
п -т-
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си да наематъ холандски обслуги по таблицитъ за
заплати на английските обслуги, ще обявятъ стачка.
Понеже не имъ е дадено никакво обещание, орга
низациите на моряцитъ и на офицеритъ еж обявили
стачката. Организацията на офицеритъ е получела
подкрепата и на международната организация на
офицерите огъ търговския флотъ.
Съгласно процедурата за арбитражитъ и спо
разуменията конфликта е билъподложенъ на 5. IX.
на официаленъ арбитъръ, който е предложилъ презъ
течение на месеца обслугата да се наеме по табли
цитъ. които еж въ сила, а презъ това време въп
роса да се изучи основно. Това не е било прието
поради различия въ мненията на заинтересованите
дружества. Делегация отъ федерацията на стъкмителитъ е вржчила на министра на Търговията,
промишленостьта и Труда предложение, което пред
вижда държавата да отпустне субсидия, която да
възнагради загубите, причинени отъ таблицата за
заплати, искана отъ моряците. Министра е обещалъ
да проучи внимателно това предложение.
Презъ това време преговоритъ еж се ВОДБЛИ
чрезъ комитета отъ представители на организациите
на моряцитъ и на 16. IX е било постигнато временно
споразумение. Споредъ това споразумение заплатите
и условията за работа ще останатъ споредъ стария
догаворъ до 31. III 1933 г. въ почти всички голъми
дружества за превозъ на пжтници (80 процента отъ
цълия холандски тонажъ отъ далечно плаване). Въ
това съглашение се предвижда:, „Презъ този периодъ (до като трае съглашението) договорящитъ
страни се задължаватъ да изучатъ възможноаьта
да сключатъ новъ колективенъ договоръ и за тази
цель ще се отнесатъ до правителството, за да по
лучат ь възможно по-голямото му търговско улес
нение". Възприети еж и следнитъ условия за прие
мане на персонала на работа.
а). Дружествата не ще употръбяватъ никакви
наказателни мърки къмъ хора отъ обслугитъ си, ко
ито еж напустнали работата или еж участвували въ
движението.
б). Когато корабите, завързани поради стачка
та, започнатъ пжтуванията си, старата обслуга да
бжде предпочетена при наемането по корабите, на
които е служила.
в). Обстоятелството, че нъкой е участвувалъ въ
стачката не ще се взима въ внимание при опредъ-.
ляне хората за уволнение, въ случай че се наложи
да се намали обслугата.
г). Офицеритъ сжщо ще бждатъ възвърнати
по мЪстата, които еж заемали. Ако се наложи увол
нение или понижаване поради отслабване на рабо
тата, за офицерите ще се взема въ внимание само
старшинството на службата имъ.
Стачката е била прекратена на 16. IX. 1932 г.
Международенъ проектъ за и з в а ж д а н е
отъ употребление товарни параходи. Презъ
месецъ юлий тази година английската камара по
корабоплаването („Шамберъ офъ шипингъ") нато
вари една комисия съ изучване въпроса за тонажа
и мерките, които да се взематъ — разоржжаване
(вързване, разстъкмяване) или доброволно разру
шаване на корабите — за да се възстанови равно
весието въ навловия пазаръ между търсението и
предлагането. Работите на комисията се приключила
съ установяването на единъ международенъ проектъ
за разоржжение, който на 6. X. требваше да бжде
представенъ на административния съветъ на Мор
ската камара, а следъ като бжде удобренъ отъ
него, да се внесе въ Международната морска кон

Год. X. Врой 1.

ференция, за да бжде цриложенъ отъ по главнитЪ
търговски флоти въ свъта.
Преди да изтъкнемъ по главнитъ черти на
проекта, тръбва да кажемъ, че той се различава
по една най-сжществена точка отъ многото други
предложения, преследващи сжщата цель, които се
появиха отъ началото на кризата до сега. Действи
телно, само този проектъ не предвижда никаква
финансова подкрепа за тъзи, които ще се присъединятъ къмъ него, а следователно и никаква компен
сационна каса.
Системата се згключава главно въ разоржжението (изваждане отъ употръбление) на една чзсть,
която ще се опредъл и—говори се за 1/3 като база
за разглеждане — отъ общия свободенъ тонажъ
надъ 2000 т. товароспособность, сжществуващъ въ
всички страни. Задължението да се пристжпи къмъ
това разоржжение за една година, начиная отъ 1.
1. 1933 г. ще се вземе отъ всички арматьори (стъкмители) на трамсъ (кораби скитници, безъ опреде
лени линии), които ще поцпишатъ за това „жентлеменско съгласително".
Изпълнението на проекта ще се възложи на
комисия, имаща право да опредъля, а при нужда и
да изменя, пропорцията на тонажа за вързване; да
разрешава пущането имъ наново въ плаване: да
изслушва оплакванията на арматьоритъ, или на други
заинтересовани, върху подробноститъ по прилага
нето на съгласителното. Щ е бжде дадено право на
всъки арматьоръ да може да се оттегли следъ
предизвестие отъ 6 месеца. Параходитъ, определени
за разрушаване (обърнати въ желъзо), ще се смътатъ въ тонажа, опредъленъ за .изваждане отъ
употръбление за съответния арматьоръ.
Важно е становището по отношение дружест
вата, експлотиращи редовни линии. Макаръ че проекта
засега главно арматьоритъ на трамсъ (кораби скит
ници) сигурно е, че арматьоритъ на редовни линии
биха използвали положението. Поради това проекта
предвижда, щото тъзи дружества да се задължатъ
да не правятъ опитъ да увеличатъ товаритъ си съ
стоки въ насипано състояние въ ущърбъ на плава
нето на трампинга (свободния фрахтъ).
(Изъ „1пГогтайоп5 5ос1а1ез") В. И.

МЯЛКИ МОРСКИ НОВИНИ.
Гърция. — Преговоритъ между гръцкото пра
вителство и „Националната параходна компания"
относно уреждането на пжтнически и пощенски съ
общения между Гърция и НюИоркъ, еж приключе
ни неотдавна чрезъ парламентарно решение. Конт
ракта е за 20 години. Компанията се зедължава да
купи или поржча още единъ новъ параходъ, освенъ'
двата които тя сега има („Вугоп" и „ТпеггйзгоИез").
Годишно тръбва да бждатъ направени най-малко 8
пжтувания. Въ замвна на това правителството от
пуща една субсидия отъ 100,000 долара годишно и
ще гарантира единъ заемъ за покупката на новия
параходъ.
Русия. — Започнати еж работите по построй
ката на една грамадна руска корабостроителница
въ Владивостокъ. Предполага се тя да бжде привършена въ две години. Когато бжде готова тя ще
може да задоволи нуждитъ на цълия далеченъ изтокъ.
— Новостроящия се каналъ между Б + ^ о и Бал
тийско морета ще има голъмо значение '~а корабо
плаването свързано съ транспорта на дъС, ве нъ материялъ. Защото по-голъмата часть отъ "»То3и мате-,
риалъ ще бжде прехвърлянъ по този к г ч н а л Ъ отъ
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Аархангелскъ въ Ленинградъ, като по такъвъ ночинъ значително се скжсява пжтя. Каналътъ започ
ва на Бъло море при Сароко и следва природния
воденъ пжть по реката Вима, езерото Онега, ръката Свиръ, Ладожкото езеро и реката Нева. Той
е дълъгъ 720 километра, включително и 225 кило
метра сжществуващъ вече воденъ пжть. Той би
требвало да бжде отворенъ за корабитъ презъ
пролътьта 1933 г., но като се иматъ предъ видъ
резултатитъ отъ руския начинъ на работа, вероят
но откриванието му ще закжснее.
— Руското правителство полага несравними
усилия за повдигане на севернитъ области на Сибиръ. За тази година се проектиратъ четири тър
говски експедиции. Едната тръгва отъ Киренксъ и
има за цель повдигане търговията около устието на
на Лена. Друга отъ сжщото место се отправя къмъ
Сибирскитъ острови, трета къмъ ртзката Хатанга.
Четвъртата е най-рискувана—тя има за цель откри
ването на морски пжть между /трхангелскъ и Владивостокъ, съ установяване на търговски центрове
по този пжть. Презъ всичкото време тя ще има на
свое разположение ледотрошачъ.
Освенъ това 28 парахода, отъ които 8 англий
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ски, еж ангажирани въ една търговска експедиция
къмъ устието на Енисей. Параходите отпжтували
на групи по петь, презъ м. септемврий. Тъ еж на
товарили 20,000 тона разии машини, отъ Янглия, за
Сибиръ. При връщането си ттз ще донесатъ 50,000
тона дървенъ материалъ. Въ услуга на експедиция
та еж нъколко радиотелеграфа и водохвърчило з«
да й указватъ подходящия чистъ тжть.
Турция. — Вьпрвки протеста на корабостопанитъ турското правителство е взело решение да на
прави крайбрежното корабоплаване държавенъ монополъ. Сейри Сефаинъ (въ ржцетъ на държава!а)
притежава 46,000 тона параходи и останалите 50,000
тона ще бждатъ откупени отъ частнитъ собствени
ци. Сжщо сега се национализира и влЪкачната
служба.
— Международната комисия на проливите, съ
съдалище въ Цариградъ.е публикувала своя годишенъ отчетъ за морския трафикъ презъ проливите
за 1931 г. Увеличението на тонажа на този трафикъ
е забележително. За 1931 г. тонажа е билъ 19,198,346
тона, при 17.864,753 за 1930 г., и само 9,218,371 за
1928 година.
(Изъ „1Чап1. птадагше"; Н. Н.)

(Приключенъ на 30.Х11.1932 г).
тъ торпедоносци — (в. Зора, год. XIV, брой 4016, Со
"• Т - — „Подводнъ|'е лодки". Ленинградъ 1932 г. (Г.В.И.З.,
фия 21.Х1.1932 г., стр. 8).
80 стр., 27 р и с , цена 18 коп.).
"• Т. — „Минное и торпедное оружие во флоте". Ленин Иконниковъ, Д. Н. — „Лагъ Черникеева". Ленинградъ
1932 г. (Изд. Гидрограф. управления УВМС РККЯ., 49
градъ 1932 г. (ГВИЗ., 52 стр., 29 рис, цена 13 коп.).
стр. и множ. черт.).
ьерезкинъ, В. Н.— „Приливи и волнъ!" Ленинградъ 1932
Игнатовъ, В. — „Никулдень" (в. Черно море, год. IV, брой
г. (Изд. ВМН, 307 стр., 90 чертежа, цена 8'5 рубли).
1179, Варна 20.ХН.1932 г. стр. I)
Благодаревъ, С. — „Тральное дело". Ленинградъ 1932 г.
Игнатовъ, В. — „Тринадесеть години" (Сп. Морски Сго
ГВИЗ., 52 стр., 24 черт., цена 15 коп.).
в
воръ, год. IX, брой 10, Варна ХП.1932 г., стр. 3).
- И. — „Нтака" (в. Варненски новини, год. XX, брой 3047,
Игнатовъ, В. — „Шести редовенъ конгресъ на съюза на
Варна, 18.ХИ.1932 г., стр. 2 и брой 3048).
моряцитъ" (Сжщата книжка на Сп. „Морски Сговоръ",
"• И. — „Сънища" — Разказъ — (Сп. Морски Сговоръ,
стр. 4 и 5).
год. IX, брой 10, Варна ХП.1932 г., стр. 12—15).
ГоЧевъ, Д-ръ П. — „На що се дължатъ свличанията на И. Мот. — „Предание за рибното пасбище" (Сжщо, стра
ница 15 и 16).
почвата североизточно отъ гр. Варна" (сжщата книжК1етез НапйЬисп — НиздаЬе 1931 — ВегПп 1931. (Негаизка отъ списанието, стр. 9—11).
деЬег ОеиЬспег ЗспчМтт-УегЬапй, 372 страница це
• ерманскиятъ учебенъ корабъ „Ниобе" (Сп. Морски Сгона 1 зл. марка).
' '' воръ, год. IX, брой 10, Варна ХП.1932 г., стр. 11 и 12).
1розевъ, Гр. Ив. — „Хладилното дъло въ риболовството" Кънчевъ, Крумъ — „Варна" — Романъ — Варна 1932 г.
(Издание на втора — Печатъ въ Стара Загора, пе
(Сп. Звено, год. V, кн № 33, София 6.Х1.1932 година,
чатница „Свътлина", 144 стр., цена 35 лева).
стр. 516-519).
•розевъ, Гр. Ив. — „Рибарството въ чужбина и у насъ". Каракостовъ, К-нъ В. — „ПървигЬ прояви на мореплава
нето" (в. Черно море, год. IV, брой 1179, Варна 20.
София, кооперативна печатница „Гутенбергъ", 1932 г.
ХП.1932 г , стр. 2).
_
(28 страници).
'анчевъ, Инж. Н. — „Сигурностьта при морскитъ пжту- Куртевъ, Инж. П. — „Протекционизъмътъ въ морската
търговия", (в. Варненска поща, год. XVIII, брой 5065,
вания" (Списание на държавнитъ железници и при
Варна 19.Х11.1932 г., стр. 2).
станища въ България, год. VII, брой б, София, м. ноКапитанъ Намо—„Свети Никола на помощь" (в. Варненемврий 1932 г., стр. 195 и 196).
" ски новини, година X, брой 3049, Варна 21.XII.1932
'анчевъ, Инж. Н. — „Всесвътската търговска флота презъ
год., стр. 2).
1931—1932 г." (Списание на Държавнитъ желъзници
и пристанища въ България, год. VII, бр. 3 и 4, Со- Корниловъ, Н. Я. — „Навигация" — Ленинградъ 1932 год.
(Трансиздат., 287 страници, 210 черт., подвързана
фия VI и VII, 1932 г.,' стр. 107 и 108).
цена 4 рубли 40 коп.).
чпшадезегг дезспагЬогаипд екз 5ед1ег!:аде5 УасЬЛдеЬгаиспе
— 1п1егпаИопа1е МеНзедеЬВезНттипдеп пеЬз! Ег- Кашевъ, Д-ръ С. Г. — „Ръка Дунавъ и нашето стопанско
издигане" (в. Миръ, год. XXXVIII, брой 9734, София
1аи1егиидеп — НиздаЬе 1930 — ВегПп 1930. (ОеиЬспег
20X11.1932 г., стр. 3).
5ед1ег-УегЬапо\ 144 страници).
Аооревъ, Кирилъ — „Непознатата" — Разказъ — (в. Ли- Ловътъ на моруни (в. Македония, год. VII брой 1823, Со
фия 18.Х1.1932 г., стр. 4).
тературенъ гласъ, год. V, Ка 168, София 12.Х1.1932 г.,
Ларуи, М. — „Мачътъ" — Разказъ — (в. Зора, год. XIV,
страница 1-5)
л
брой № 4029, София 7.ХП.1932 г., стр. 2).
•манчевъ, Полковникъ — „Преминаването на р. Дунавъ Любовьта
на единъ м о р я к ъ — Н а трагично загиналите
°тъ СЪЮЗНИЦИГБ при Свищовъ презъ Общоевропей
моряци въ леденитъ вълни на Мряморно море — (в.
ската война 1916 г." (Военно-Исторически Сборникъ,
Варненски новини, год. XX, брой 3054 и последуюгод. VI, брой 8, София X и XI, 1932 г.,стр. 81—93).
ь
ЩИГБ, Варна XII, 1932 г., стр. 4).
"апцЬшв — „Износътъ на плодове презъ 1932 г." (в. Из- Мишевъ, Н. Д. — „Кризата въ търговскитъ флоти" (в.
гр-Ьвъ,
год.
I,
брой
280,
София
12.Х11.1932
г.,
стр.
3).
й
Миръ, год. XXXVIII, брой 9714, София 26.Х1.1932 год.,
"вановъ, кап. II р. Сава Н. — „Преди 20 години" — Нтастраница 3).
ката на турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие" отъ наши-
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Модерниятъ ловъ на китове — Орждия и електричество
вмъсто човъшка сила — (в. Македония, год. VII, брой

1832, София 29.Х1.1932 г., стр. 4).
Матеевъ, Д-рь Др. — „Янхиалското морско лечебно мъсто" — Изследвания надъ летуващи ученици — (Сп.
Педиатриченъ прегледъ, год. II, кн. 1, София 1932 г.).
М а р к о в , Е. И. — „Шлюпочное дело" Ленинград 1932 год.
(ГВИЗ, 84 о р . , 38 рис, цена 95 коп.).
Моноловъ, Я . — „Българското тьрговско параходно лру-

жесшо" (а. Търговско-промишленъ гласъ, година XI,
брой 1992, София 13.ХИ.1932 г., стр. 2).
Мигаловский, К. Я.— „Какъ управляться подъ парусами".
Ленинградъ 1932 год.

(ГВИЗ., 70 стр. съ 22 рисунки,

цена 15 коп.).
Милчевъ, Ив. - „Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ"
— По случай праздника Никулдень - (в. Народна от
брана, год. XVI, брой 1629, София 23.ХП.1932 г., стр. 4).

Нашето морско параходство—Изложение на търговскоиндустриалнитъ камари и СТОКОВИТ-Б борси въ Барна
и Бургазъ — (в. Търговско-промишленъ гласъ, год.
XI, бройоае 1971, 1972 и 1973, София, ноемврий 1932
год., стр. 4).
Найденовъ, Н. — „Съ парахода „Бургазъ" въ Ялександрия"
(в. Варненски новини, година XX, брой 3019, Варна
21.Х1.1932 г., стр. 3 и последующитъ броеве).
МасЬше15 йЬег сИе Вегагндипд 2иг Рйппд УОП 5еде1уас1тг.еп
ш Оешзспеп 5ед1ег-УегЬапс1. (Оеи1зспег 5ед1ег-УегЬапс1
— ВегИп).
Николовъ, Ник. Д. — „Трафика на пристанищата ни презъ
последнигь години" (Списание на Държавнитъ желъзници и пристанища въ България, год. VII, бр. 1
и 2, София IV и V. 1932 г., стр. 24—31).
На борда на „Конте ди Савоя" — Първото пжтуване на
парахода презъ океана — (в. Зора, год. XIV, брой
4046, София 26.Х11.1932 г., стр. 7).
Правилникъ за надзора върху търговията съ риба (Из
вестие на Бургазката Търговско-Индустриална Ка
мара, год. XVI, брой 33, Бургазъ 12.Х1.1932 година,
стр. 3 и 4).
Произходътъ и живота на змиоркитъ— (в. Македония,
год. VII, брой 1834, София 1.ХП.1932 г., стр. 4).
Паспалевъ, Д-ръ, Г. В. — „Морето и сушата" — Едно крат
ко сравнение —(в. Варненска поща, год. XVIII, брой
5066, Варна 20.ХЛ.1932 г., стр. 2).
Паспалевъ, Д-ръ Г. В.— „Испанскиятъ институтъ по океанография" (Сп. Морски Сговоръ, година IX, брой 10,
Варна, XII, 1932 г., стр. 16—18).
Панчевъ, Г. — „Опасностьта отъ къмъ Черно море" (е.
Варненска поща, год. XVIII, брой 5065, Варна 19.Х11.
1932 год., стр. 2).
Панчевъ, Г.— „Българитъ и Дунавъ" (Сп. Звено, год. V,
кн. № 39, София 18.ХН.1932 г., стр. 621 и 622).
„Синята лента" на Атлантическия океанъ — Титаническа
борба за първенство на море—(в. Македония, год.
VII, брой 1827, София 23.Х1.1932 г., стр. 4).
Скутуновъ, К.— „Катехизисъ за служащитъ при пристани
щата". София 1932 г. (Малка желъзопжтна библио
тека № 1 — Издание на Научния комитетъ при Гл.
Дирекция на Б. Д. Ж., 7 печатни коли съ по-вече
отъ 70 фигури, цена 10 лева).
Скутуновъ, К.—„Катехизисъ за служащитъ на корабитъ".
София 1932 г. (Малка желъзопжтна библиотека № 2
Издание на Научния комитетъ при Гл. Дирекция на
Б. Д. Ж., 8 печатни коли, съ по-вече отъ 100 фигу
ри, цена 10 лева).
С. Н. И.—„Двадесетогодишнината отъ атаката на турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие". (в. Народна Отбрана,
год. XVI, брой 1623, Варна 2.ХИ.1932 г., стр. 3).
С. Ч. — „Морски новини" (в. Черно море, година IV, брой
1179, Варна 20.Х11.1932 г., стр. 2).
С. Ч. — „Морски новини" (в. Варненски новини, год. XX.
брой 3047, Варна 18.Х11.1932 г., стр. 2).
Славяновъ, Г.—„Преименуване на населенитъ мъста по
нашитв крайбръжия" (Сп. „Морски Сговоръ", година
IX, брой 10, Варна XI11932 г., стр. 7—9).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д.—„Приносъ къмъ побългаряването
на имената на селищата по пашитъ крайбръжия"
(Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 10, Варна ХИ.1932
год., стр. 5 и 6).
5аа1шаспт,ег, Н. — „Яиь а е т ЬеЬеп с1ег Кекпзтаппе" Вег
Ип, 1932 (МИНег & 5опп, 31 стр. съ 8 рисунки).
5р1е38, ЛоЬ. — „С1-Во15аЬеп1еиег\ ВегПп 1932. (УеНад ШН.
. Ко1к, 184 стр., съ снимки, скици и карти, цена 3'50
зл. марки, подвързана — 420 зл. марки).
Стояновъ, Проф. Д-ръ П. Ив. — „Лъчебнитъ съкровища
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на морето" (Известия на балнеоложкото дружество
въ България, год. II, брой 2, София У1И.1931 година,
стр, 1—4).
С. Н. И. — „Изъ чуждитъ военни флоти" (Сп. Морски Сго' воръ, год. IX, брой 8, Варна X. 1932 г. стр. 27 и 28).
Сварогъ, К. Д. — „Търговскиятъ флотъ на България" (в.
Търговско промишленъ гласъ, год. XI, брой 1958,
София, 2.Х1.1932 г., стр. 1).'
5 . В. — „Ое Птрог1:апсе с!е 1а сопзггистлоп а"ип роп4 зиг 1е
ОапиЬе епгге 1а Ви1дапе е! 1а Коиташе" (Ьа Ви1дапе,
Х-ете аппее, № 2761, ЗоЛа 25.Х.1932, р. 4).
5. В. — „1-е роп! зиг 1е ОапиЬе" (Ьа Ви1даг1е, Х-ете аппе,
2768, 5оИа З.Х1.1932, р. 1).
5. В. — ЬаЛойе тагШте соттегс1а1е Ви1даге ег поз ехроггаКрпз" (1_а Ви1дапе, Х-ете аппее, № 2770, 5оПа 5.Х1.
1932, р. 4).
Трибун- — „Взаимодействие флота, авиации и бреговой
оборони". Ленинград 1932 г. (Изд. Молодая Гвар
дия, 62 стр., с значительн. количеством рисунков в
тексте, цена 45 коп.).
Тодоровъ, Яс. х. — „Мъртвото море — грамадна хими
ческа лаборатория" (Сп. Природа и Наука,, год. III,
' кн. 2, София 1932 г., стр. 25 и 26).
Търновски, П. Ив. — „Българскитъ инженери на между
народна почва" — XXIX. редовна лътна сесия на
Международната Дунавска Комисия въ Виена — (Сп.
на Българското Инженерно-Ярхитектно Д-во, год.
ХХХ11, брой 18, София 20.1Х.1932 г., стр. 278 и 279).
Търновски, П. Ив. — „Какъ би требвало да се използува
международната ръка Дунавъ отъ страна на Бълга
рия" (Сп. на Българското Инженерно-Ярхитектно
Д-во, год. XXXII, брой 20, София, 20.Х.1932 година,
стр.,317—318).
Тпотагь С. Н. — „Тгага1даг". Рапз 1932 (Рауот, 289 стра
ници, цена 18 фр. франка).
ТгеуШу, «Ь — „Езза1 зиг Ггнзгоп-е е* 1а зНиатлоп с1и зоиз-тапп еп агоИ: 1п1етаг1опаГ Рапз 1931. (КесиеП 51егу —
40 п\).
Терещенко, Сергей — „Съединените Щати и морското
разоржжение" (Сп. Морски Сговоръ, год. IX, брой 8,
Варна Х.1932 г , стр. 7 и 9).
Фареръ, Клодъ. — „Провала" — Разказъ — (Сп. Морски
Сговоръ, год. IX, брой 8, Варна Х.1932 г. стр. 18—21),
Уегтеззипдз—Везтлттипдеп гйг оле 1пг.егпатлопа1еп К1аззеп ипс1 Зспагеп — Кгеигег — К1аззеп зо\ше гйг <Пе Оеш/
зсЬеп пеЬз! ЯизгипгиидзЬезИттипдеп. — ЯиздаЬе 1930.
— ВегИп 1930 (Оеигзпег 5ед1ег—УегЬапо, 208 страни
ци, цена 1 зл. марка).
Рагатопа, Н. де — Зошгешг с!'ип айасЬе пауа1 еп ЯНетадпе е! еп ЯиЬлспе". Рапз 1932. (Р1оп, 256 стр., цена
15 фр. франка).
РгеиАгаШ, Ь. — „Ьа тгадесНе о*е 1а Нойе аНетапае' — 1гаа
Р. ТеШас. — Рапз 1932. (Рауог, 292 страници, цена- 20
фр. франка).
.
Раггеге, С1. е* Спаск, Р. — „Оеих сотЬагз пауа1" Рапз
1932. ( П а т т а п о п , 128 стр., цена 3'75 фр. франка).
Халваджиевъ, Ст. Хр. — „Външната политика — Янглия
или Франция" — (Сп. Звено, год. V, брой 37, София
4.ХН.1932 г., стр. 583—587).
Ханов, Н. — „Морская авиация" Ленинград 1932 година
(ГВИЗ., 164 стр., с 57 рис. в тексте, цена 1*95 р.)X X . — „Любовьта на единъ морякъ" — На трагично загиналитв български моряци въ леденигв вълни на
Мряморно море — (в. Варненски новини, година XX,
брой 3054 и последующитъ, Варна Х11.1932 г., стр. 4).
X. — „Дълото на министеръ Костурковъ" (Сп Звено, год.
V, брой 28 и 29, София, Х.1932 г.).
,
Назе, Оеогд УОП — „Зкадеггак". Ье1р21д 1932. (К. Р. КоеП1ег, 166 стр., цена 2'85 зл. марки).
Хамбургъ и неговото пристанище (в. Македония, год.
VII, брой 1795, София. 14.1Х.1932 г., стр. 4).
Цаневъ, Лейт. Ст. — „Морското разоржжение" (в. Вар
ненски новини, год XX, брой 3074, Варна 18.ХП.19-»
год., стр. 2).
м
Цицелковъ, .Т. — „-{-Лейтенантъ Преславъ Ляпчевъ (>-»•
Морски Сговоръ, год. IX, брой 8, Варна Х.1932 годстр. 1 и 2).
Цаневъ, Ст. — „Заветъ и копнежъ" (Сп. Морски Сговоръгод. IX, брой 9, Варна Х1.1932 г., стр. 16).
Шкорпилъ, К. — „Нови надписи отъ времето на първото
българско царство". (Сп. Морски Сговоръ, год- ' х '
брой 8, Варна Х.1932 г., стр. 13 и 14).
.
Зпоетакег, Н. V . — „1тргезз1оп де Меззетупа" (Ьа Вш'
дапе, Х-ете аппее, № 2765, Зогт 29 Х.1932, р. 1)Щабсъ капитанъ Копейкинъ — „На галопъ презъ Ита
лия" (в. Слово, год. XI, брой 3133 и последующитъ,
София, м. декемврий 1932 г., стр. 1).
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Морски Сговоръ

Черноморското ни крайбрежие въ медико-клииатическо отношение отъ Д-ръ Драгомиръ Матеевъ. Спи
сание „Училищенъ прегледъ", год. XXXI, кн. 4, София, априлъЛ932 г., стр. 897—924).
Това е една отлична, документирана и много инте
ресна статия, която трЪбва да се прочета отъ всъкй българинъ и която тръбва да бжде заучена й усвоена осйовно отъ всЬки учитель по Черноморското йи крайбрежие.
Въ нея (2? печатни страници) талантливйятъ авторъ, като
ЛъкарЬ въ лтзтнаТа Колония на I. Софийска мж.жка гим
назия въ Янхиало, използувайки изследванията надъ лътуващигв въ Яйхиало ученици-, се опитва да изтъкне особенНостигЬ на нашия Черноморски климатъ. За да подчертае
нъкои Негови предимства и да Изтъкне Неговото значение
За тълеенотб развитие на нашата младежъ. Й тр-Ьбва да
прйЗнаемъ, че авторътъ се е.справилъ напълно ст>, зада
чата си. Н6 само това; но той е найисадъ една . ръдка по
сржчйость й документиран^ данни рекламна статия за наШетб Че^нойорско крайбрежие, която требва да бжде ши
роко използувани отъ всички крайбрежни общини.
^1
Въ статията си, г-нъ Д-ръ Доагомиръ Матеевъ, като
прави сравнение между нашия черноморски климатъ и то
зи въ Ривиерата и северните морски курорти, изтъква найнагледно и убедително, че нашето черноморско крайбрьжие държи едно средно мъсто между хладните курорти на
океана и топлите светски средиземноморски курорти. Из
общо нашето крайбрежие притежава ценни качества, ка
то лътенъ курортъ, които качества тепърва требва да бждатъ по-добре изучени и изтъкнати.
Нашето черноморско крайбрежие въ климатическо
отношение, въ много случаи има преимущества предъ Ри
виерата или северните' морски курорти. То требва по-вече
да се цени и да му се отдава по-голъмо значение и вни
мание. ТЪзи негови преимущества требва да се използуватъ за да се рекламира и за да се облагодетелствуваме
въ здравословно и материално отношение.
""
Ние поздравляваме автора за прекрасната му ста
тия и му пожелаваме още по-голъма дейность и успехи
въ бждеще.
С Н. И.
*^
* *
гРибарството въ чужбина и у насъ. отъ Гр. Ив.
Грозевъ, София 1932 г. (Кооперативна печатница „Гутенбергъ", 28 страници).
Главниятъ инспекторъ по рибарството при Мини
стерството на земледЪлието и държавните имоти г-нъ Гр.

СтранйЦа 2§.

Ив. Грозевъ е йздалъ нова кЦигп=- „РибарстЬотЬ въ ч*ж:
бина и у Насъ" (28 стр.). Той безспорно е много Плодовит-})
въ това Отношение и това е едйнъ радостенъ фактъ Но
Ние бихме се радвали о1це по-вече ако съ сжщата енер
гия й настойчивость заработи практически, за организира
нето и насочването.на нашето риботЦвство къмъ, привид
ните пжтйща занеговртр развитие! и преуспяване.
^Въ началото иа новата си книга той дава една ,об:
ща картина на свътовното риболовство и неговите пости:
жения презъ последните години ;(8 стр.). Следъ това той
разглежда Дунавскйятъ риболовъ; като изброява и дава
кратки описания на уредите съ които се риболовствува ло
ДУнава й блатата му (7 стр.). По нататъкъ той се, спира
бтзгло върху вжтрешния ни риболовъ (2 стр.) и накрай спи
ра вниманието на читателя върху морския, ни риболовъ
(12 стр.). Разглеждайки морскиятъ ни риболовъ той дава
нъкои предварителни сведения, изброява нъкои отъ на
шенските риби, които иматъ по-гол-вмо стопанско значе
ние, като дава нъкои по-характерни данни за т+чхъ и опис
ва накратко уредите съ които се риболовствува въ морето.
Въ заключението си той дава една таблица за количество
то на уловената риба у насъ въ килограми за времето отъ
1925—1931 година и своите схващания по въпроса за на
шата риболовна политика, които тръбва да подчертаемъ,
не се сподълятъ напълно отъ нашата орьанизация. С. Ч.

**
Таборъ.—Военно-литературенъ журналъ—N° 17, Вар
шава 1932 г.
Въ новоизлъзлата книжка № 17 отъ излизащото Въ
Варшава украинско военно-питературно списание „Таборъ"
—за което вече давахме една рецензия въ брой 4 (1932 г)
отъ нашето списание „Морени Сговоръ" — САЧ отпечатани
следните статии съ морско съдържание, излъзли изъ подъ
перото на редактора на морския отдълъ въ списанието
лейтенатъ Шармченко.
1. Украински военно морски агенти презъ 1918—1920
година; 2. Кръстосвачъ „Гетманъ Иванъ Мазепа"; 3. БОЙ
НИТЕ сили на Съветска Русия"; 4. Военно-морска хроника;
5. Свътовниятъ търговски флотъ; б. Библиография.
Въ отдала „Библиография" еж дадени редъ рецензии
за новоизлтззли чужди морски книги и списания. Наредъ
съ другите е дадена и рецензия за кн. № 4 (1932 г.) отъ
нашето списание „Морски Сговоръ". въ която между дру
гото се подчертава, че отдела „Морски книгописъ въ на
шето списание заслужава особенно внимание.
С. Ч.

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия
V

К И Р И Л Ъ"

Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваци.
ТЕЛЕФОНИ:
Фабриката 331.

Магазина 282.
10—1

БРАТЯ СТАЙНОВИ А. Д-ВО

АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ОСНОВАНА 1 8 4 8 ГОДИНА.

„КАЙЛЪШКА ДОЛИНА"

КАМГАРНА ПРЕДАЧНА ФАБРИКА
и
МОДЕРНА ПАРНА БОЯДЖИЙНИЦА

Текстилна фабрика за ленени, конопе
ни и ютени платове.
Покривки за маса и сервиетки ленени и памучни,
бризенти, филтрови платна и канафаци марка К. Д.

Централа СОФИЯ (фабрика КАЗАНЛЪКЪ).
Клонове: ПЛОВДИВЪ и РУСЕ.
Собствено производство на вълнени прежди
за трикотажъ, бродерия, тж.качество и пр.
4—4

Фабрика — телефонъ № 61

ФЯБРИЧЕНЪ СКЛЯДЪ въ ПЛЪВЕНЪ
Телефонъ № 228.
4—4

ДО НАШИТЪ ПОСТОЯННИ И СЛУЧАЙНИ СЪТРУДНИЦИ.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на своитъ постоянни и случайни
сътрудници да иматъ предвидъ следнитъ нареждания:
1 Статиитъ и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и
по възможность на пишуща машина. Нечетливитъ статии, а сжщо така и тия съ
много поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2. СтатиигБ тръбва да бждатъ къси и въ никой случай по-дълги отъ 2\* стра
ници. Дългитъ статии се оставятъ непрегледани.
,
3. Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4. Редакционниятъ комитетъ не дава обяснения на сътрудниците си защо из
вестна статия не е удобрена или защо не е поместена веднага следъ одобрението й.
5. Съ право на хонораръ. се ползуватъ само постояннитъ сътрудници. На
случайнитъ сътрудници не се плаща хонораръ.

сам. пдтякъяки. д-во
С О Ф И Я Бул. Дондукош
Клонъ: Р У С Е

БЪЛГАРСКО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКА
за книжни издълия

„ПОСТОЯНСТВО" - РУСЕ.

СКЛАДОВЕ
за хартии и училищни и
канцеларски материяли на едро

ФАБРИКА

КОНЦЕСИОНИРАНА

ЗА
ЛЕНЕНИ,
ПАМУЧНИ,

МАШИНИ
и принадлжности за
графическа индустрия.

КОПРИНЕНИ
и

КНИЖНО-МУКЯВЕНЯ ФЯБРИКЯ
ГЯРЯ БЪЛОВО.
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ПОЛУЮТЕНИ
ИЗДЪЛИЯ.
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