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Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове машини и инсталации.
СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ З А В А Р К И .

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голЪма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т - в п р е ж д и отъ ч у ж д и т Ъ .

1|Ц1П1Шт1 българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЕ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители: Сузинъ и С-ие Д. д., София - Варна
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За България 150, за чужбина — 200 лева.

О д а е н ъ Орой 20 лева

ВАРНА, а п р и л ъ 1931 гои.

УРЕЖДА КНИЖОВНО -ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

Гл- редактор* САЕА Н. ИВЙНОЗЪ

М^ВЪ

МЯТЕЙ

СТОЙКОВЪ

(запасенъ капитань 1 рангъ).
Въ изгражданието на нашето морско дъло и
издиганието му на подобающа Еисота, има згвиденъ дълъ и покойниятъ
запасенъ капитанъ I р. Матей Стойковъ.
Той е роденъ въ гр. Сопотъ презъ време на роб
ството на 18. май 1861 г.
Н а ч а л н а грамотность е
добилъ въ своя роденъ
градъ; училъ въ габров
ската Мприлова гимназия
и следъ това завършилъ
Робертъ-Колежъ въ Цариградъ. Въ военното* иску
ство е посветенъ въ Со
фийското Военно учили
ще, а висша военна наука
е изучвалъ въ Военно
морската а к а д е м и я въ
гр. Ливорно (Италия).
Непосредствено следъ
освобождението, едва седемнадесеть
годишенъ,
той постжпилъ на военна
служба въ волноопред"Бляющата команда въ гр.
Пловдивъ (15. Ш. 1878 г.).
Тамъ прослужилъ само
четири месеца и билъ уволненъ, поради разформирване на командата.
Въгодинитъ 1883-1885
е билъ директоръ на Од
ринското трикласно мжжко училище и Пазарджиш
ката гимназия. Повиканъ
вторично на служба презъ
оная памятна есень, кога
то Сърбия пожела да по
лучи урокъ отъ насъ по военното искуство Катгй
Стойковъ е проявилъ голямо старание и бипъ на-

граденъ съ сребъренъ медалъ за споменъ отъ
С р ъ б с к о - Б ъ л г а р е к а т а война.
Постжпилъ въ редоветъ- на младата армия на
9. септемЕрий 1885 год.,
следъ три дни (12. IX. с. г.)
билъ произведенъ въ пърЕИ офицерски чинъ и зачисленъ въ [-а Пловдив
ска резервна дружина. Въ
края на месецъ ноемврий
с. г. (28. XI. 1885 г.) билъ
назначенъ за командиръ на
1-Еа рота отъ 1-Еа дружи
на на Сливенския полкъ.
На 1. януарий 1888 год.
той билъ преведенъ въ
флотилията, а следъ единъ
месецъ билъ назначенъ
въ портовата рота. На 7.
юни с. г. билъ произве
денъ въ чинъ поручикъ.
Неговата исключителна начетеность и любознателность станали причи
на да бжде командированъ презъ м-цъ септемврий 1888 год. въ итали
анската морска академия.
Сжщата година той е преименованъ въ мичманъ I р.,
а презъ м-цъ августъ на
следующето лъто произве
денъ въ чинъ лейтенантъ.
С ж щ а т а година завър
шилъ курса на Кралската
италиянска морска ака
демия въ гр. Ливорно.
Съ идванието си въ
България той билъ ведна
га назначенъ временно 'за командиръ на кораба
„Крумъ." Скоро, обаче, той билъ командированъ на
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стоящия въ Цариградъ английски станционеръ, за
да се специализира по морска картография. Следъ
завръщанието си отъ тази командировка той билъ
изпратенъ'въ гр. Варна, за произвеждане снимка на
българския черноморски бръгъ, която да послужи
за попълвание и корегиране на сжществующитъ
английски морски карти. Въ Варна той е билъ назначенъ за помощникъ началникъ на морската часть
и награденъ съ ордена за „заслуга." Година покжсно билъ назначенъ за помощникъ командиръ
на учебния кръстосвачъ „Надежда" и награденъ съ
знака за X годишна отлична и безупречна служба.
Презъ м-цъ февруарий 1900 год. билъ произведенъ въ чинъ капитанъ-лейтенантъ и назначенъ
за началникъ на Русенското пристанище. Въ 1904
год. той билъ назначенъ началникъ на Дунавската
флотилия и произведенъ въ чинъ капитанъ И рангъ.
На 18: мартъ 1С08 год. билъ повишенъ въ чинъ
капитанъ 1 рангъ и по собствено желание уволненъ
отъ служба. Въ продължение на последните 8 го
дини, когато е билъ на служба въ Дунавската фло
тилия, той е развилъ голъма дейность.
Като началникъ на Дунавската флотилия, съ
съдействието на своитъ помощници, той изработи
полуинструментална снимка на Дунава отъ р. Тимокъ до гр. Силистра. По тази снимка той състави
единствената наша карта на р. Дунавъ. Тя е неза
менимо ориентировачно средство; служила е като
такава, служи сега и може би ще продължава да
служи и въ бждеще, докато се изработи нова.
Той е главния виновникъ зз закрепванието
на острова, образувалъ се срещу „Хаберманъ" надъ
Русенското пристанище. Този островъ е нареченъ
на негово име „Матей." Чрезъ него той целеше
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да създаде единъ басеинъ за зимовка на корабитъ
отъ флотилията.*) Той е авторъ и на единствената
у насъ подробна карта на Голъмото Девненско
(Варненско) езеро.
Матей Стойковъ б е незаменимъ привърженикъ на идеята за отдалечавание нз корабоплава
телния пжть отъ нашия Дунавски бръгъ. Той по^
държаше едно правилно схващане, че корабоплавателниятъ пжть е границата между България и
' Ромжния и задачата му бъше да го премъства все
повече къмъ отсрещния бръгъ.
Съ вроденъ умъ и доказани способности, академикъ въ воено-морското дъло и съ огроменъ
практически, опитъ, той имаше винаги правилни
схващания за изпълнение на задачите отъ воено-морски характеръ. Той не се • занимаваше съ
дребнавости и не гледаше на службата си като на
една примамлива кариера, а като на отечественъ
дългъ, за изпълнението на когото се искаше зна
ние и усилена творческа работа. И той притежа
ваше мощно средство за това; той владееше от. лично езицитъ: английски, френски, италиянски и
отчасти ромънски, руски, турски и немски.
Неговата дейность и висока морска култура
бъха известни и на чужденците, които се интере
суваха отъ Дунава. Той, по лично благоволение на
императоръ Францъ Иосифъ, бъше допуснатъ да
присжтствува на голъмитъ морски маневри на Ав
стрия въ 1906 г. гА за голъмитъ уСлуги, които пра
веше на застрашени чужди параходи, бъ награденъ
съ високи австрийски, ромънски и руски ордени.
Ний, другаритъ му, го сочимъ за примъръ на
подрастващитъ поколения/Нека духътъ му намери
миръ, а делото му подражание!

*) Попрсбности по въпроса вижъ въ статиит-Ь: .История та на Дунавсчиятъ островъ Мзтей" (год. III — 1925—. брой 6,
стр. 15) и „Корабна зимовха на Дунава" (год. V — 1928 — брой 6стр. 5 —7), напечатани въ нашето списание .Морени Сгозоръ."

Миноносечъ.

Рис. отъ Ял. Мутафовъ.
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ПЪРВЯТЯ МОРСКЯ СЕДМИЦЯ ВЪ БЪЛГЯРИЯ.

Изпълнявайки дейната програма, съ желание
да накара по-вече българи да чуятъ Н-БЩО за неиз
черпаемите източници на богатства, сила и кул
тура — морето и плавателните ни р-вки — Глав
ното Управително ТБЛО на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, отреди последната седмица на
месецъ януарий 1931 г. за морско-пропаганда.
Такива морски седмици се устройватъ въ
всички морски държави, които иматъ организации
преследващи целигБ на Б. Н. М. С. Особенно шумно
се празднува морската седмица въ Днглия.
Плана за изнасяне на първата българска мор
ска седмица се изработи отъ Гл. Упр. "ГБЛО, а се

изпълни, въ по-гол"Бмата си часть отъ клоновете
Плана предвиждашз четене беседи предъ
гражданите и учащите с е ; написване статии за
морето и напечатването имъ въ вестниците и спи
санията ; напечатване и рззлепване позиви и афиши ;
раздаване хвърчащи листове; прожектиране филми
съ морско съдържание, СВ"БТЛИВИ картини и афо
ризми ; устройване балове, вечеринки,забави и пр.,
съ които да може да се привлече вниманието на
гражданството. Ограниченото место ВЪ списанието
не ни позволява да се спремъ подробно върху
дейностьта на всеки клонъ по отделно. Затова да
оставимъ да говорятъ цифрите.
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Общо взето въ всички клонове презъ мор
ската пропагандна седмица е извършено следното:
1. Прочетени еж 21 беседи съ СВ-БТЛИВИ кар
тини, които еж били слушани отъ 8,060 души граж
дани и учащи се, средно 370 души на беседа; 45
беседи безъ свЪтливи картини, слушани отъ 13,830
души, т. е. средно 308 души на беседа. Тия данни
идатъ да ни покажатъ, че идеите на Б. Н. М. С.
намиратъ добъръ приемъ всрЪдъ народа и че бе
седите съ св-Ьтливи картини се посещаватъ по
вече, отколкото безъ картини. Въ разните училища
въ страната отъ учители и др. беседчици еж про
четени 81 беседи. За числото на учителите и уче
ниците слушатели не е държано сметка.
2. Напечатани еж и еж раздадени 71 различни
вида (53,600 броя) хвърчащи листове.
3. Разлепени еж на видни места въ населени
пунктове или еж раздадени б вида (2,100 броя)
позиви.
4. Разлепени еж (22 вида 7820 броя) афиши.
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5. Устроени еж 9 вечеринки, забави и утра.
6. Написани еж статии и отзиви въ 120 броя
столични и провинциални вестници.
7. Поместени еж афоризми и кжеи истини за
морето и плавателните реки въ 174 броя вестници.
8. На различни м-вста въ разните кинемато
графи еж прожектирани предъ публиката 238 СВ"БТливи надписи съ морски афоризми.
Тия данни, за петь милионна България, еж
много малки, но като се има предвидъ, че Б. Н. М.
С. е основанъ едва преди десеть години, отчужденостьта на българина отъ морето и плавателнит-Ь
реки и това, че тая е първата морска пропагандна
седмица въ България, яветвува, че резултатите еж
повече отъ задоволителни. Това требва да окуражи
всички работящи за морето и плавателните реки,
да обнадежди членовете на Б. Н. М. С. и да покаже
на тия, които оставаха равнодушни до сега, че
идеите на Б. Н. М. С. еж прави, хвърленото семе
е паднало на добра почва, расте, развива се добре
и скоро ще даде скжпигЪ си плодове на народа ни.
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Парахода ,Царь Фердинандъ" въ бурно морг на пжть отъ Бриндчзи з=> Бургазь съ ВисочайшигЬ младоженци.
к
,
Рис. отъ Ж. Карловски. 1930 г.
Г. Славяновъ.

НЕУМЪСТНИ

Спр%лиятъ отъ известно време вестникъ „Мор
ски Ратникъ", органъ на Съюза на българските
моряци, е започналъ наново да излиза. Въ броятъ
си отъ 1 мартъ т. г., вестника се занимава главно
съ постановленията на законопроекта (сега вече
законъ) за търговското корабоплавание и много
естественно е, че всички изнесени становища защищаватъ почти изключително професионалните
интереси на търговските моряци, но съ съжале
ние требва да |се отбележи, че наредъ съ тази
оправдателна защита, вестника презъ главата на
законопроекта напада и морските офицери, а даже
и Морския сговоръ. На много места, пъкъ и съ
специална статийка, вестника отрича съществува
нието на висше морско образувание и се сърди
на тия, които го притежаватъ, за дадените имъ
малки привилегии отъ закона, като наредъ съ това
мастоява вместо „висше морско" да се пишело
„военно морско образувание" ; — тенденцията на
тово искане е ясна, — требва да се уязвятъ во
енните моряци, т. е. тия, които притежаватъ висше
образование. Но ако се приеме предлагата поправка,
дали ще спечелятъ нещо тия, които анонимния
авторъ (изглежда, единъ и сжщъ на всички статии
въ вестника) се е нагърбилъ да защищава и дали
не е по-добро сегашното положение? Щомъ не
съществува висше морско образувание, следова
телно не сжществуватъ и никакви подобни „ви
сшисти", а значи и съвсемъ неумъхтенъ е и страха
отъ дадените имъ отъ закона привилегии! Цельта
обаче, е била по-скоро да се засегнатъ военните
моряци, отколкото да се атакува никаква несправедливость въ закона; че това е така показватъ и
подмятанията за „стоенето на котва, на кеятъ или
на шамандура съ МИНОНОСЦИГБ или моторните лод
ки," което закона считалъ „за практика и знания",
а още по-вече пъкъ съвсемъ необоснованото и голословно становище, че „търговското корабопла
вание всец-вло влиза въ ръцете на бившите флотски
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офицери и на сегашните отъ „морско-ръчното по
лицейско ведомство" и че „Дирекцията на Приста
нищата ще остане само като бездушна кукла, която
— уо1еп<5-по1зп5 — ще санкционира техните (н. б.
на офицерите) работи". Интересно твърдение, — д о 
като до вчера хората отъ дирекцията на приста
нищата б-вха най-големи противници изобщо на
всички моряци, дчесъ т е вече не еж и съюзници,
а „кукли" въ р ъ ц е т е на военните моряци! До като
до вчера тЯмъ се отричаше всекаква компетентность
да р^ководятъ търговското корабоплавание, за
щото по просЬесия били предимно инженери, днесъ
същото корабоплавание се оплаква, че изпаднало
въ ръцете на флотските офицери и то вероятно
за това, защото пъкъ тия незаслужено съ кичатъ
съ притежаването на некакво отъ никого неприз
нато висше морско образование!
— Ето до какви смешни положения може да
се изпадне, когато си поставяме за цель не да коренимъ едно 310, а да нападнемъ най-близкиятъ
си, съседътъ, брата, съ когото до вчера вървехме
р ъ к ! за ръка, защото докато първото е трудна
работа и требва съ открито чело да излезешъ
срещу противникътъ си, второто е най-леко — н е колко подигравателни анонимни бележки и ударътъ
е начесенъ!
Но дали се е запиталъ автора на тия бележки,
кому собственно служи и чия кауза защищава?
— Дали ще спечели нещо нашето морско д е л о и
българската морска идея, като се насъскатъ едни
срещу други военни и търговски моряци? — Та
нима т е с ъ толкова много, та ще требва да ги
скараме помежцу имъ? — А кой ще спечели ако
достигнете тая пакостна цель? — За щастие, мно
зинството отъ нашите моряци, били т е търговски
или военни, мислятъ и еждятъ по-трезво и по-спо
койно. Те презъ войните рамо до рамо и съ еднакво
достойнство с ъ бранили българските брегове, а
презъ мирното време съ еднаква заслуга носятъ
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призванието на българското морячество, било отъ
търговскиятъ, рибарски, воененъ, полицейски или
пристанищенъ корабъ, било отъ военниятъ или
отсрещниятъ нему търговски кей . . . *Връзкитъ
помежду имъ еж толкова много и така тътни, че
едва ли тъ ще бждатъ смутени отъ партизаните
на разцеплението, каквито за съжаление въ Бъл
гария има твърде много и отъ чиито усилия за не
щастие не едно хубаво дъло е пропаднало въ на
шата малка страна, дето завистьта е най-разпро
странената добродетель.
Но нека погледнемъ чисто практично на даденитъ „привилегии" на морските офицери, които
тъй силно еж разтревожили в. „Морски Ратникъ".
Тъ не еж търсени и искани отъ флотскитъ офи
цери и едва ли нъкой ще се възползва отъ тъхъ,
освенъ може-би нъкои отъ по-младитъ. Тъхното
вмъкване въ закона е станало по-скоро отъ же
ланието да се даде една морална награда и едно
успокоение на флотския офицеръ, .въ смисъль че
той ще може и следъ изобщо твърде кжсата дър
жавна морска служба да продължи да работи въ
една сродна нему область, безъ да е необходимо,
при постжпванието си въ нея, да почне отъ а—б и
да извърви цЪлата стълба, по която би миналъ
младия търговски морякъ. Въ даването на подобна
„привилегия" нъма нищо несправедливо, защото
далечъ не всички наши флотски офицери еж пла
вали само на „миноносци" и „моторни лодки", а
освенъ това нали требва да се надаваме, че нашиятъ държавенъ флотъ нъма да остане за винаги
въ днешното си окаяно положение? Но не бива
да се забравя най-важното, а то е, че „привиле
гията" се дава само отъ държавата и че закона
съвсемъ не з а д ъ л ж а в а и корабостопанина или
корабостъкмителя — (арматьора) да д а д е с ъ 
щата привилегия. Частниятъ собственикъ може
и сигурно ще постави бившиятъ флотски офицеръ,
ако го приеме на служба на своятъ корабъ, тамъ
кждето намира, че той ще бжде най-полезенъ и
най-подходящъ. Въ случая нито атестата за висше
морско образувание, нито заповъдьта по ведомството
за командванъ корабъ или отрядъ отъ кораби ще
бжде отъ решително значение, много по-скоро и
отъ значение тукъ ще бждатъ личните качества,
познания и опитность на кандидата, отколкото неговитъ документи. Има ли нужда да привеждамъ
примъри изъ другитъ области на нашия стопански
животъ, кждето „дукомента" съвсемъ не е гаранция
за приемане на частна работа и още по-малко за
напредване въ тая работа? Но най-сетне имало ли
е до сега случай флотски офицеръ да отнеме ме
стото на търговски капитанъ? Или поне имало ли
е нъкога и отъ нъкого стремежъ да го измести
и се настани на неговото мъсто? — Едва ли може
да се намери и посочи подобенъ случай. — Отъ
какво тогава еж продиктувани тоя страхъ и тия
подозрения на в. „Морски Ратникъ"? — Дано да
е само отъ дребнава българска заядливость . . .
Сжщата заядливость личи и по отношение на
Морския сговоръ. Може-би защото се е справилъ
вече съ всички свои противници и е разчистилъ
пжтя си всръдъ българската общественость, Съюза
на българските моряци или по-право неговиятъ „органъ" е решилъ, че е дошло време да се заеме и
съ своя естественъ съюзникъ, сътрудникъ и даже
братъ — Морски сговоръ, — та се е нахвърлилъ
и върху него. Жалкото е само, че „оторизираниятъ
защитникъ" на Съюза на моряците е избралъ не
сполучлива тема, та е попадналъ въ смътната
роля на Донъ-Кихота да се блъска въ отворена
врата и да събаря вътърни мелници. Следъ като
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прави дълги и подчертани извадки отъ една статия
въ сп. „Морски Сговоръ", съ която се изтъкватъ
грешките и недостатъцитъ на законопроекта за
търговското корабоплавание, Донъ-Кихотъ заклю
чава съ апломбъ: „Така говореше „Морския Сго
воръ" преди четири години. Ние не знаемъ дали
„Морския Сговоръ" още стои на тъзи- си позиции.
Ако ли той, по една или друга причина, е отстжпилъ отъ позициите си — нека да позволи на
Съюза на моряцитъ да застане на тъзи опразнени
позиции! . . . Съюзътъ на моряцитъ има право да
заеме опразненитъ позиции, защото: той никога
не е видълъ такъвъ пакостенъ законопроектъ; ни
кога не е билъ призованъ отъ редакторитъ на-законопроектътъ да имъ каже своята дума по него.
И сега — нека му бжде позволено да застане на
позициите на „Морския Сговоръ" и да защити
своитъ права" и пр.
„Органътъ" на Съюза на моряцитъ може да
бжде спокоенъ,— Морскиятъ Сговоръ никога не
е напущалъ и нъма да напустне своитъ позиции.
Нъщо по : вече, Морския Сговоръ не само е писалъ
„преди четири години"; въ течение на сжщитъ тия
четири години той не е стоялъ съ скръстени ржце,
а е действалъ и то твърде енергично, безъ да е
„призоваванъ" отъ нъкого и даже безъ да е чувствалъ винаги подкрепата на СЕОЯ естественъ
съюзникъ. Днесъ не е нуждно да заемате „опра
зненитъ" позиции, елате дружно да отстояваме упо
рито защищаванитъ отъ Морския Сговоръ позиции,
но като приемете и нъколко приятелски предупре-.
ждения : — нЪма да чакате да Ви „призоватъ" или*
„сезиратъ", а ще атакувате безъ да чакате покана,:
както такива никога не е чакалъ и Морския Сговоръ;
второ — когато Морския Сговоръ ви кани въ ре-'
шителиия моментъ да го подкрепите, нъма да се
умълчавате; трето — когато Морския Сговоръ от
крито атакува единъ пакостенъ законопроектъ, вие
нъма мълчаливо и полугласно да насърчавате не
говото приемане, за да го атакувате едва следъ
като е вече озаконенъ и най-сетне нъма да при
зовавате вашиятъ и нашиятъ въ сжщото време
Върховенъ Покровитель да взема участие въ ва
шата дребнава борба, следъ като по своя собственна
вина сте изгубили сражението.
Понеже „Морски ратникъ" решилъ да се заяда и съ морскитъ офицери и съ Морския Сговоръ,
той отива до тамъ, че, както казва народната по
говорка, търси подъ вола теле . . . Въ една статия,
отъ главния редакторъ на „Морски Сговоръ", въ
която се описва пжтуването на Царската двойка
отъ Бриндизи до Бургазъ, а съвсемъ не кой и какъ
е командвалъ парахода „Царь Фердинандъ", съ който
пжтуваха Височайшигв Младоженци, на две мъста
е споменато и името на капитанъ II рангъ Вариклечковъ, че той е билъ едно отъ лицата, които
еж приготвяли парахода въ Варна и че той посрещналъ Царската Двойка на парахода въ Брин
дизи, безъ даже и дума да става, не само въ тия
два случая, а и изобщо въ цълата статия за ко
мандването на кораба (гл. „Царската сватба" отъ
Сава Н. Ивановъ въ бр. Ю на „Морския Сговоръ"
отъ 1930 год.). Но, „мжтишъ не мжтишъ, ще те
изямъ" решилъ „Морски ратникъ" и твърде нескопосно иронизира. „Кога можа да се издигне тол
кова г. Капитанъ Вариклечковъ? Кога еж го на
правили капитанъ на парахода „ЦарьФердинандъ"?
Така питалъ автора на закачката „единъ приятелъ",
други пъкъ неговъ „приятель" му рекълъ: Чете
ли Морския Сговоръ по Царското пжтуване? . . .
Тъй е наредена статията, тъй увлекателно еж нанизани събитията и фактитъ, че просто оставашъ
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съ впечатлението, че парахода е конь, който си знае
пжтя и пжтува безъ ездачъ" и пр. плоски закачки,
по поводъ на които автора многозначително запиталъ — „А не личи ли, че неговия капитанъ е билъ
капитанъ Вариклечковъ?" и получилъ отговоръ:
— Онзи който не знае за истинския командиръ на
„Царь Фердинандъ", споредъ писаното, не би се
усъмнилъ, че неговия корабоначалникъ е г. Ва
риклечковъ ! — „увърено потвърдилъ неговиятъ приятель". — Нека читателитъ на „Морски Сговоръ",
които иматъ на ржка книжка № 10 отъ списанието,
сами да се произнесатъ до колко умъстна е тая
закачка и по-право какъ би тръбвало тя да се ква
лифицира. Но понеже на края „Морски ратникъ"
кани „Морския Сговоръ" самъ да посочи кой е командвалъ парахода „Царь Фердинандъ" отъ Бриндизи до България! — ние му отговаряме: разгър
нете книжка № 2. отъ „Морски Сговоръ" отъ т. г.,
излъзла едновременно съ иронизиращиятъ вашъ
„Морски ратникъ", и тамъ, къмъ статията „Морето
е наше" отъ сжщиятъ авторъ на „Царската сватба",
ще намерите: снимката на „Царь Фердинандъ",
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портрета»на неговия командиръ и подъ тъхъ от
белязано: „Параходъ „Царь Фердинандъ" на кея въ
Варненското пристанище, готовъ да замине за
Бриндизи за да вземе Т. В. Царя и Царицата. Горе
въ дъсния жгълъ е коменданта на парахода Антонъ
Георгиевъ, който вече 7 години непрекъснато го
командва". По едно стечение на обстоятолствата,
преди още да е излъзълъ на бълъ свЪтъ „въпроса"
на „Морски ратникъ", излиза не само отговорътъ
му, но и неговото изоблечение . . .
На края ние молимъ и „Морски ратникъ", и
анонимния авторъ на неговитъ статии, и Съюза на
моряцитъ, ако последния действително е довърилъ
своитъ интереси на първитъ двама, да не отправятъ
неумъстни атаки срещу морскитъ офицери и Мор
ския Сговоръ, защото съ това преди всичко ще
увредятъ и напакостятъ на общото българско мор
ско дъло и общата българска морска идея, а следъ
това и на себе си. Вмъсто това, нека подадатъ ржката си и на еднитъ и другитъ, защото само въ
съединението е силата и въ сговора е напредъка.
Г. Славяновъ.

М. Остревъ.
АКТИВНА ДЕИНОСТЬ НА ЮГОСЛАВИЯ ЗН ПОДОБРЕНИЕ КОРАБОПЛАВАНЕТО
И ВОДНЙТЪ Й ПЖТЙЩА.
1. Активна благоустройствена политика.
Югославянскиятъ министеръ на Търговията и Ин
дустрията Димитровичъ при пребиваването си въ
Берлинъ е заявилъ предъ представители на преса
та по въпроса какво предприема Югославия за по
вдигане на земледълието и стопанството си, че въ
неговата програма той е предвиделъ построяването
на големи складове по Дунавскитъ пристанища и
въ главнитъ центрове за търговия съ зърнени хра
ни. Такива складове тръбвало да се построятъ въ
Югославия съ общо съдържание 300,000 тона. Министерътъ се надъвалъ че още въ началото на
1931 г. ще може да се започне съ постройките. Изказалъ е задоволството на югославянскитъ сръди,
че Германия, съ довършването въ скоро време на
канала Реинъ—Майнъ—Дунавъ, създава голъмо уле
снение за югославянския износъ, тъй като съ от
криването на канала, тя ще може да изнася зърненитъ си храни отъ дунавскитъ области по директенъ
пжть направо до Кьолнъ и Манхаймъ, докато до сега
требваше СЖЩИТБ храни да изминаватъ голъмиятъ
пжть Браила — Черно море — Средиземно море до
пристанищата на германското Северно море.
Приблизителните разходи за предвидените за
изпълнение въ близко бждеще подобрения на вод
ния транспортъ възлиззтъ на около 160 милиона
динари и обематъ следните строежи: Укрепяване
бреговете на Морава отъ Варваринъ до Тюприя,
построяване кей на Сава при Белградъ съ всички
необходими инсталации и магазин, кей при Прахо
во (на Дунава), построяване на часть отъ приста
нището при гара Бакаръ, разширяване на приста
нището и построяване на кей при Сплитъ на Ад
риатическо море, построяване на пристанище при
Которъ, канализация въ Скопско поле.
2. Канала Дунавъ—Сава. Проектиранъ е
преди войната. Сега планътъ се разработва нано
во. Цельта е построяване плавателенъ каналъ меж
ду Дунава при Буковаръ и Сава при Шамацъ. Чрезъ
това ще се постигне една къса корабоплавателна
свръзка между пристанището Сизакъ на Сава въ
Харватско и средния Дунавъ.
3. Дунавските пристанища. Презъ мартъ

1930 г. е започнато построяването на голъмото
пристанище при Бълградъ на р. Сава. Средствата
за цельта се отпускатъ отъ държавата и града
Бълградъ. Завършването на пристанището се очак
ва да стане презъ 1933 год. Белградската преса
енергично настоява за по-бързото завършване, ка
то обръща вниманието за големите усилия, които
Чехославия и Унгария правятъ за подобрение на
техните Дунавски пристанища.
Наскоро е предадено на пристанищната служ
ба новопостроеното пристанище на Дунава при
Велико Градище — до Железните врата.
Сега се извършватъ предварителните работи
за строежа на нови пристанища по Югославянския
Дунавъ, отъ Бълградъ надолу — предвижда се
разширение и подобрение на пристанището при
Прахово. Повдига се въпросъ и за обявяването на
Прахово като свободно пристанище. Предприема
се общо подобрение на всички Дунавски пристани
ща и пригаждането имъ за съвременните нужди.
Въ Нови-Садъ е основано акционеро дружество
„5Поз", което си поставя за задачи построяване на
складове и магазин за зърнени храни и др. земледелски продукти.
4. Мостъ м е ж д у Белградъ и Земунъ. Презъ
априлъ 1930 г. югославянското правителство е
сключило договоръ съ фирмите РаНдпо! — Фран
ция и Си1еЬоггпипд5Г1йие — Германия, за построя
ване мостъ „Князъ Александъръ I" и улица между
Бълградъ и Земунъ. Мостътъ ще служи за трам
ваи, автомобили и пешеходци. Широчина 18 м. отъ
които 12 м. улица и отъ двете страни по 3 м.
тротоари; дължина на мостътъ 757 м. Заедно с ъ
построяването на моста същевременно ще се
поставятъ и трамвайните линии за двете посоки.
Обща стойность на предприятието около 180 ми
лиона динари. Германската фирма Сшг.епоггпипд5ЬШе (Гутехофнунгсхюте) ще достави железнитЪ
конструкции включително монтирането имъ за 67,5
мил. динари (5 мил. марки) срещу репарационнитв
задължения на Германия. Мостътъ требва да се
завърши и предаде въ срокъ отъ 3 години и 2
месеца.
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5. Нова корабостроителница. Една герман
ска фьрма е направила предъ съответното мъсто
въ Югославия предложение за построяване на ко
рабостроителница за ремонтъ на ръчни кораби при
Обреновацъ на Сава. Сжщевременно еж водени
преговори и отъ фирмитъ Шнайдеръ — Франция
и Шкода — Пилзенъ (Чехославия), които успъшно
завършили съ даването отъ югославянското прави
телство на тъзи две фирми построяването на една
корабостроителница и машинна фабрика. Предприя
тието ще бжде добре субсидирано отъ държавата.
• 6. Дунавскиятъ транспортъ. Общиятъ транспортъ на Югославия презъ първата половина на
1930 г. възлиза въ страната на 681,200 тона, вносъизносъ 546,500 тона. Дветъ цифри показватъ едно
голямо покачване въ сравнение съ миналитъ го
дини. Пжтнишкитъ кораби еж пренесли презъ сжщото време 2,000,000 пжтници — сжщо голъмо
увеличение. Събранитъ сведения и опитъ еж съз
дали подтикъ за поржчване на два модерни пжтнишки кораби въ германски корабостроителници,
съ назначение да обслужватъ експресната линия
Австрия—Югославия—Ромжния. Въ случай че миналогоцишниятъ опитъ въ износа на храни съ наетит ъ германски кораби даде задоволителни резултати,
то презъ 1931 к. ще бжде увеличенъ и паркътъ на
транспортните плавателни еждове въ Югославия.
Износътъ на Югославия по вода постоянно
нараства въ последната година е достигналъ до
4 2 % отъ ц-клиятъ износъ, (вносъ по вода 51°/„).
По-голъмата часть отъ износътъ става по море.
Дунава има още сравнително малъкъ дълъ въ
външната търговия на Югославия.
Експортьоритъ на зърнени храни и ръчното
корабоплаване работятъ съвместно за засилване
износътъ на храни по Дунава, като очакватъ чрезъ
така постигнатия евтинъ транспортъ да увеличатъ
конкурентоспособностьта си на европейскитъ па
зари. Държавното ръчно корабоплаване, обаче,
притежава малко плавателни еждове, които еж не
достатъчни за реализирането на едно увеличение
износа. Затова за цельта ще се наематъ чужди
кораби. За сега иматъ наети за сжщата цъль 50
германски дунавски плавателни еждове.
7. Разни. За регулиране на дунавскигв бре
гове презъ изтеклата година еж разходвани 2 мил.
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динара. Сжщата сума е предвидена да се разходва
и презъ 1931 г. Проектира се канализирането и
увеличаванеато плавателностьта на Драва. Подобре
ние плавателностьта й ще усигури подобра свръз
ка между индустриалната северозападна часть на
Югославия съ южнитъ й области.
Единъ чехеки проектъ предвижда прокарва
нето на два канала на Дунава при Желъзнитъ
врата. Отъ тъхъ единия да служи за корабоплава
нето, — презъ него ще могатъ да минаватъ кора
би съ до 2,000 тона водоизмъщение; другиятъ за
една водна електрическа централа съ 750,000 к. с.
мощность. Презъ време на построяването, което
ще трае около 6 години, корабоплаването нъма съ
нищо да бжде възпрепятствувано.
За проектирания каналъ „Дунавъ—Адриа",
който ще свърже Бъглрацъ съ главното пристани
ще на Югославия Сплитъ • на Адриатическо море,
се предвижда разходване на сумата 5,682 милио
на динари.
Една югославянска-ромънска рЪчна конферен
ция разглежда разнитъ общи въпроси по корабо
плаването и воднитъ строежи по пограничнитъ об
ласти на Дунава и каналитъ. Окончателни решения
ще се очакватъ следъ заседанията на конференция
та и презъ идущата година.
За каботажна служба по Дунава е основано
параходно дружество съ седалище Маруборъ.
Ако се вземе бивша Сърбия като предшест
веница на Югославия, то направениятъ отъ нея
напредъкъ въ ръчното корабоплаване може спо
койно да се оцени като извънредно голъмъ. Днесъ
Югославия притежава въ вжтрешнитъ си води 182
кораби-влъкачи, 53 пасажерски кораби, 23 товарни
кораби-влъкачи, 13 моторни влъкачи и 663 желъзни
шлепове. Разбира се въ тия числа влизатъ и корабитъ, които тя получи отъ централнитъ сили следъ
войната. Сръбското ръчно параходно д-во преди
войната е притежавало 12 парахода и 53 шлепа.
Събранитъ горни сведения свидетелевуватъ, че
нашитъ западни съседи бързо напредватъ и се
стремятъ въ всъко отношение да поставятъ солид
ни основи народното си стопанство и търговия,
като си осигурятъ по-голъма независимость въ
външнитъ си сношения.

РУСКЯТЯ КОРЛБОСТРОИТЕЛНЯ ИНДУСТРИЯ.
(Кратъкъ прегледъ).
Преди последната голъма война Русия нямаше
нъкоя значителна корабостроителна индустрия. Поголъмитъ й корабостроителници бъха заети изклю
чително съ строение на военни кораби. Най-голеМИГБ търговски параходи, преди войната, презъ
1912 и 1913 година, имаха приблизително около
15,000 бруто-регистеръ-тонажъ (В. К. Т.), а 20 години
преди това време тъ1 не еж надминавали 10,000
В. К. Т. Руския търговски флотъ тогава се увеличавалъ главно съ стари кораби, купувани отъ чуждитъ търговски флоти. Следъ войната, поради настжпилата социална революция, рускигъ корабо
строителници лежаха известно време въ бездей
ствие. Едва презъ 1925 г. тъ отново се събуждатъ.
Следъ набавянето и приготовлението. на голъми
количества строителни материали въ всички кора
бостроителници на търговски кораби се започна
голъма възстановителна работа, вследствие на*
което тамъ бързо изникнаха голъми и малки фаб-

рики на дизелъ мотори, които се употръбяватъ
като двигателни машини за корабитъ. Днесъ Русия
строи предимно моторни кораби и то главно тър
говски.
Строежа на търговски кораби въ Русия, презъ
последнитъ нъколко години, споредъ изработения
за това планъ, ни показа следующата таблица:
Бруто-регистеръ-тонажъ (В. К. Т.).
Години

Пуснати вь плаване

На Докъ въ края на годината

1926
16,520
54,420
1927
36,404
87,658
1928
23,374
98,048
• 1929
33,614
121,069
1930 само 9 м-ии 39,900
156,621
Производството на кораби следъ войната зна
чително надминава това преди сжщата, но стоящитъ на докъ корабни тонажи, т. е. недовършени
кораби, е много голъмъ и несъответствува на пред-
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вижданията по плана. Като нормално явление въ
това отношение може да се приеме положението,
че намиращите се още въ строежъ, въ края на
годината, тонажи тръбва най-късно презъ следующата година да се пуснатъ на вода. Следователно
въ 1930 год. Русия тръбваше да пусне на вода
120,000 В. К.Т., но тя едва е пуснала само 60,000
В. К.Т., значи почти толкова колкото е имала на
докъ презъ 1926 год. Времето за построяването
на голъми търговски кораби се взема 1 до I 1 4
година, а въ Русия то продължава 3 до 4 години.
Отъ тукъ произлиза и затъгането на корабостроението въ Русия.
За да се постигне една по-голъма интензивность и централизация на корабостроителството въ
Русия е образуванъ напоследъкъ така наречения
„Съюзъ на корабостроителните дружества". По
следния е длъженъ да се грижи за подобрението
и засилването на корабостроението, за набавянето
на необходимия строителенъ материалъ, за по
строяване на нови корабостроителници и за ком
плектуването имъ съ добре подготвенъ технически
персоналъ — работници специалисти и инженери.
По настоящемъ въ Русия еж въ действие
следнитъ корабостроителници : Балтийската, Северната-Нева, Дсержински, 1 по-голъма корабостроител
ница за ръчни кораби и 5 други за строежъ на
малки кораби и за ремонти на повредени параходи,
Ленинградската, Марти въ Николаевскъ, Одеската,

Севастополската, Новоросийската, Херсонската и
една въ Астраханъ.
Големи морски ремонтни работилници се намиратъ въ Одеса, Херсонъ Мариуполъ и Владивостокъ. Освенъ тъхъ има и нъколко такива за ръч
ни кораби.
Споредъ 5 годишния стопански строителенъ
планъ на болшевишка Русия въ тъзи корабострои
телници тръбва да се построятъ, за времето о т ъ
1929 г. до 1933 г. 112 морски кораби съ 408,900
тона превозеопособность, които ще обслужватъ
нуждите на акционото дружество „Съветски тър
говски флотъ", други 13 танкови кораби съ 101,000
тона за синдиката на земно масло и 64 кораби съ
200,000 тона за Каспийското море. Освенъ това
споредъ новия риболовенъ планъ тръбва да се по
строятъ още 178 големи рибарски параходи и то
главно въ Ленинградъ, къмъ които се прибавятъ
и други 26 кораби, предвидени напоследъкъ отъ
комисията по ускоряване на корабостроението.
Моторнитъ кораби се строятъ. изключително
въ Русия и се съоржжаватъ съ двигатели предимно
отъ корабостроителната фабрика „Руски Дизелъ"
въ Ленинградъ. Отъ намиращия се въ строежъ,
презъ месецъ октомври 1930 г., корабенъ тонажъ
отъ 156,621 В.К.Т., 139,011 В.К.Т. се пада на мо
торнитъ кораби.
Берлйнъ, 6 мартъ 1931 г.

Превелъ: Инж. Н. Вълчевъ.

ЛНГЛО-ФРЕНСКО-ИТЛЛИЯНСКЯТЛ МОРСКЯ СПОГОДБЯ.
На 1. мартъ т. г. бъ подписана между Англия,
франция и Италия морска спогодба, която сложи
край на съществуващия между последните две
страни флотски споръ. Тази спогодба бъ окаче
ствена отъ италиянския министъръ-председатель
г. Б. Мусолини като най важното политическо съ
битие въ следвоенния животъ на Европа. Нейния
текстъ, споредъ органа на френското външно ми
нистерство — в. „Танъ" отъ 12. и 13. мартъ т. г.,
е следния:

Основи на спогодбата:
Л. — Кораби които се засягатъ отъ Вашинг
тонския договоръ.
I. Линейни кораби, а) Преди 1. декемврий
1936 г. Франция и Италия ще могатъ да поставятъ
въ строя по 2 линейни кораба, които ще иматъ
единично водоизмъстване максимумъ 23,333 т. и
артилерийско въоржжение съ максималенъ калибръ отъ 305 м. м.
б) Въ момента когато всека една отъ тъзи
единици ще влъзе въ строя, Франция ще вади отъ
служба по единъ корабъ отъ типътъ „01с1егог";
при сжщитъ обстоятелства, Италия ще вади отъ
строя по 16.820 тона кръстосвачи отъ 1-й класъ
минали пределна възрасть (или общо 33.640 тона).
в) Общия линеенъ тонажъ, който се разоешава на Франция и Италия отъ Вашингтонския
договоръ, се увеличава отъ 175.000 т. на 181.000 т.,
безъ да се прави обща ревизия на определените
отъ сжщия договоръ линейни тонажи.
II. Хвърчилоносачи. — До 31. XII. 1936 год.
Франция и И галия ще могатъ да поставятъ въ
строя по 34.000 тона хвърчилоносачи.
Б. — Кораби които се засягатъ отъ Лондон
ския договоръ.
Франция и Игалия се'задължаватъ да спазватъ следните правила при съставянето на тъхни-

тъ морски програми, които ще бждатъ оежществени преди 31. декемврий 1936 г.
а) Кръстосвачи с ъ 203 м. м. о р ж д и я . —
Никакъвъ новъ корабъ не ще се строи следъ о с ъ 
ществяването на програмата 1930 год.
б) Кръстосвачи с ъ артилерия чийто мак
сималенъ калибръ е 155 м. м. и изтребители. —
Тонажа на недовършенитъ още нови кораби не
ще превишава тонажа на онези единици които подлежатъ на замъстване до 31. декемврий 1936 год.
КорабитЪ, които еж минали вече тъхната предълна
възрасть и тъзи, които биха минали тази възрасть
до като договора е въ сила, ще бждатъ извадени
отъ строя въ момента на тъхното замъстване.
Франция и Италия ще могатъ да извадятъ отъ
строя вместо леките кораби минали пределната си
възрасть — единъ тонажъ отъ кръстосвачи съ ар
тилерийско въоржжение надъ 155 м. м., който да
съответства на влизащитъ въ строя нови единици.
Англия, Франция и Италия не възнамъряватъ
да прецприематъ преди 31. XII. 1936 г. замъстването на никакъвъ изтръбитель, чиято възрасть на
тази дата би била подъ 16 години. Остава подразбрано, че — ако евентуалните решения на разоржжителната конференция въ 1932 г. обезсилятъ
настоящето споразумение — правата за замъстване
и правилата за заместване предвидени отъ Лон
донския договоръ оставатъ ненакърнени.
в) Подводници, — Никакъвъ новъ подводникъ не ще се построява извънъ програмата 1930
год.; разрешава се, обаче, заместването на оня
подводенъ тонажъ, който би миналъ пределна въз
расть следъ 31 декемврий 1931 г. Корабитъ, които
еж минали предЪлната си възрасть ще бждатъ из
важдани отъ строя; но при това ще се спазва,
щото цифрата на общия подводенъ тонажъ да не
спаднз подъ цифрата на посочения въ чл. 16 о т ъ
Лондонския договоръ подводенъ тонажъ (52.700).
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До 31. декемврий 1936 год френския общъ
подводенъ тонажъ въ строя не ще превишава
81,989 тона.
Англия намира, че цифрата 81.989 тона под
водници е твърде висока по отношение на разре
шените й отъ Лондонския морски договоръ 150.000
тона изтребители'; но Янглия намира за уместно
да не прибягва до приложението на чл. 21 отъ
този договоръ, очаквайки общата гореспомената
ревизия на въпроса.
Въ случай, че на конференцията въ 1932 г.
не би се постигнало едно задоволително равнове
сие между френския подводенъ тонажъ и англий
ския изтръбителенъ тонажъ — Велико-Британия си
запазва правото да" уголЪмява, въ размъръ какъвто
тя намъри за добре, цифрата 150,000 тона изтре
бители.
В. — Общи разпореждания.
Франция и Италия заявяватъ, освенъ това,
ч е : а) приематъ ВСИЧКИТЕ разпореждания на часть,
III отъ Лондонския договоръ, доколкото ТЕЗИ последнитъ засягатъ Велико Британия, Съединенитъ
Сев. Ям. Щати и Япония; б) приематъ доколкото
ги засяга, ония отъ въпроснитъ разпореждания,
които еж отъ обща важность и не еж въ противо
речие съ постановленията на настоящата спогодба.
Когато се подписва спогодбата, Велико-Бри
тания (1а с о т т и п а и г е а"е пагюпз ЪтПаппщиез), Фран
ция и Италия или петтъ държави-страни въ Лон
донския морски договоръ .ще подпишатъ една дек
ларация въ следния смисълъ :
Разбира се че настоящата спогодба не уста
новява никакво постоянно отношение въ никоя ка
тегория кораби между Велико-Британия, Франция
и Италия. Разбира се особено, че не е създаденъ
никакъвъ прецедентъ (чрезъ настоящата спогодба)
относително въпроса
дали и по какъвъ начинъ,
щ е може да б^де замЪстенъ тонажа, който на
31. XII. 1936 гоп. ще е миналъ своята пределна
възрасть.

**
числа показватъ съотношението ме
жду френския и италиянския флоти следъ подпис
ването на спогодбата.
ДОЛНИТЕ

Флоти въ 1931 год.
Кораби въ строя, въ постройка и разрешени.
Франция. Италия.
Л и н е й н и к о р а б и п о д л о ж е н и на

Тонове

Вашингтонските правила .
Стари линейни кораби неподложени на Вашинг. правила
Хвърчилоносачи
Кръстосвачи отъ 1-й класъ
.
Леки кораби
Подводници

133.134

Тонове

86,527

52,791
22,146
124,424
198,233
97,875
628,603
Флоти въ 1936 год.
Кораби въ строя.
Линейни кораби подложени на
Вашингтонскитв правила
. 179,800
Стари линейни кораби неподложени на Вашинг. правила
17,597
Хвърчилоносачи
56,146
Кръстосвачи отъ 1-й класъ .
94,851
Леки кораби
240,340
Подводници
81,989
670,723

—
—
103,640
151.363
53,472
395,002

133,139
—
34,000
70,000
153,363
52,700
441,256

Нови постройки, които ще влъзатъ въ
преди 31. декемврий 1936 год.
Линейни кораби подложени на
Вашингтонски гъ правила
.
46,666
Хвърчилоносачи . '
34,000
Кръстосвачи отъ 1-й класъ .
—
Леки кораби
51,331
Подводници
4,441
.
136,438
„

строя
46,666
34,000
—
46,158
2,791

129,615

Превелъ: Д. Марковъ.

Лейтеначтъ о. з. К. Зашевъ.

ДЪЛБОКОВОДНИЯТЪ (БРОНИРЯНЪ) ВОДОЛЛЗЪ.
Нещастията при водните превози еж толкова
стари, колкото е старо и корабоплаването. Въпръки
все по-голъмитъ постижения на техниката, по от
ношение осигуряване на човъшкия животъ или
запазване известенъ цененъ товаръ, ние виждаме,
какъ периодически се повтарятъ нещастията по
вода, които пъкъ ако еж свързани съ човешки
загуби, повдигатъ буря отъ вълнение и негодува
ние въ пресата не само на дадена страна, но дори
и въ Ц-БЛИЯ културенъ свътъ. Действително за лъ
чение на злото, веднага се възлагатъ на техниката
все по-нови, по-голъми и разнообразни изисквания
съ едничката цель да се премахнатъ или намалятъ
до минимумъ такива нещастия, обаче, при все това,
има отрасли, въ които нещастията ще се повтарятъ
защото самитъ отрасли се намиратъ още въ пжтя
на своето развитие. Такова е положението и съ
подводното корабоплаване, което дава особно често,
много скжпи жертви.
Интересътъ на човечеството да види какво
има на морското (ръчно) дъно датира още отъ
онова време, когато човъкътъ за пръвъ пжть е
стигналъ до водната стихия, и загледанъ въ нейния
ширъ, не е могалъ да не полюбопитствува какво
може да има на дъното й.
Споредъ това, което е известно отъ историята,
самъ Ялександъръ Македонски се е спущалъ на

морското дъно въ нЪкакъвъ-бъчвоподобенъ уредъ.
Близо около преди 300 г. е билъ изнамъренъ во
долазния звънецъ, а едва въ 1850 г. се е дости
гнало до водолазния уредъ въ този си видъ, въ
какъвто е почти и до днесъ.
Водолазниятъ уредъ представлява отъ себе
си силно гумирано ленено платно, ушито въ една
цЪла дреха, въ която влиза водалаза. На раменетЪ,
плътно върху'дрехата (водолазната риза), водолазътъ носи единъ металически шлемъ, който се
нахлува върху главата на водолаза, за да бжде тя
предпазена отъ непосредственото водно налъгане.
Нуждниятъ за дишане въздухъ се получава или
посръдствомъ маркучъ отъ външния въздухъ, или
пъкъ самия водолазъ носи съ себе си бутилки
сгъстенъ кислородъ и калиеви патрони, които му
даватъ възможность той да не е свързанъ и зависимъ отъ повърхностьта на водата. За да може
да работи такъвъ единъ водолазъ на известна дъл
бочина, тръбва да има въздухъ подъ налъгане въ
водолазната риза, защото въ противенъ случай во
долаза ще бжде просто смачкванъ отъ голЪмото
налъгане на околната вода, понеже е известно, че
на всъки 10 метра дълбочина налъгането на окол
ната вода се увеличава Съ по 1 кгр. на квадратенъ
см. Подъ влияние на увеличеното водно налъга
не химическиятъ съставъ на кръвьта се измъня, за-

= МОРСКИ СГОВОРЪ:

СТРЛНИЦЯ 1 0 ^ = ^

щото газовегв въ кръвьта: вжглена киселина, ки
слородъ и азотъ отчасти се сгъстяватъ, отчасти
освобождаватъ. Вжглената киселина почва да про
явява своето отровно действие много по-рано, откол
кото въ обикновения въздухъ. Кислорода отъ своя
страна, при налъгане по-голямо отъ 3 атмосфери
почва да действува отровно върху нервната система.
Лзота, напротивъ, почва да показва своето вредно
влияние при намаляване налъгането. При увелича
ване на налъгането той се предава отъ кръвьта на
тъкъньта, а при намаляване на това налъгане азота
се усвоява наново отъ кръвьта. При много бързо
намаляване на налъгането това обратно предаване
се силно затруднява и се съпровожда съ образу
ването на множество газови мехурчета и пъна.
Така произлиза твърде опастната „водолазна болесть", която е била причина за загиването на
мнозина отъ доблестнитъ обслуги на потънали
подводници. Наистина подводницитъ иматъ редица
спасителни сръдства, обаче, при все това тъ не
винаги могатъ да се използватъ, поради което
мнозина еж напущали повреденитъ си подводници
безъ всъкакъвъ уредъ и като парче дъска еж се
отзовавали на повърхностьта на водата за да потънатъ отново въ морскитъ дълбини, поразени отъ
станалата въ кръвьта имъ, презъ времето, на из
качването, химическа реакция. Онъзи отъ тъхъ,
които еж си слагали предварително спасителни
ризи, еж били намирани на водната повърхность
безчуетвени, съ овиснапи глави.
Единъ водалазъ, стъкменъ съ обикновена во
долазна риза може да работи на дълбочина не
по-гол-вма отъ 50 метра, обаче тамъ той не може
да издържи по-вече отъ 2 '/•> часа. Като се вземе
въ предъ видъ, че това време требва да се намали
съ около 1 1 /, часа „за изкачване", излиза, какво
за полезна работа подъ водата остава само около
1 часъ. Но на водолаза щг се явятъ случаи, ко
гато той ще трьбва да работи много по-дълбоко
отъ 50 м., защото съвременит-в подводници се потапятъ и издържатъ и до 120 м., а много ценни
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колко стоманени черупки дебели 35 м. м. и съе
динени помежду си така, че образуватъ една водонепроникаемз кухиня (фиг. 1). Ржцете и краката
еж прикрепени къмъ тълото съ особенни здрави
шарнирани съединения. Тъ (краищницитъ) еж тръбообразни, като стоманенитъ ржкави отдолу завършватъ съ едни специални клещи, изпълняващи
ролята на пръсти. Ржкавитъ еж толкова широки,
че въ една може да се пъхнатъ и ДВ"БТ"Б ржце на во
долаза. Краката на апарата иматъ обикновената
форма на човешки кракъ. Отгоре апарата завър
шва съ единъ похлюпакъ, въ който се помъства
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товари лежатъ на дълбочини сжщо по-голъмъ отъ
мТР-а1 Д ъ л б ° к о в ° Д н и я т ъ (брониранъ) водолазъ
тази п°пЛ еЛДЪ С " И 6 К у Н К е " И Д В З Д а 3 ™ и именно
ната п Г п б Т " 3 1 ° Т Ъ е Д Н З С Т р а н а У л и ч а в а работ^ 1 Д ъ л б о ч и н а . а °тъ друга увеличава и работното
време защото „времето за изкачване" тукъ липсва
поп , ° б л е к л о т ° н а бронирания дълбоководенъ во
долазъ наподобява твърде много бронираното обле
кло на, древнитъ рицари. То се състои отъ н Х

главата на водолаза. Главата—похлюпакъ се при
крепя къмъ корпуса съ болтове. По нея има единъ
голъмъ прозорецъ и 6 по-малки. Вжтре въ апарата
има още: а) единъ дълбокомъръ (маном-Ьтъръ); в)
барометъръ; с) кранче за впущане кислородъ; о")
е ржчно колело съ ржкодръжка за обслужване
потопителнитъ щерни; ц) - единъ телефонъ, чии
то каоелъ минава презъ съединението г; з) е съ
единението за стоманеното водалзно вжже- 1) е
единъ калиевъ патронъ за пречистване въздуха;
и — маркучъ който свързва калиевитъ патрони съ
маската (V), която се надъва на лицето на водо
лаза; XV) е едно здраво ухо, за което се прикрепя
куката на макарата или винча.
Действие съ апарата. Водолазътъ влиза презъ
похлюпката въ апарата и се настанява въ него.
<^ледъ провърката на всички прибори апарата се
изважда отъ кораба и съ винча се спуща въ во
дата. Исканата дълбочина водалаза заема благода
рение тежестьта на самия апаратъ, а така сжщо и
? , Р ™ М а > Н И П у Л И р а н е С Ъ В О д а т а в ъ потопителнитъ
щерни. За да може да излъзе на повърхностьта
водолаза издухва водата отъ тъзи щерни чрезъ
впущане на кислородъ отъ специални бутилки и прелЪмитЪ Г Ф ° Н а Д 3 Г ° и з Д ъ Рпватъ. Едно отъ гол-вмитъ преимущества на този апаратъ е че по
отношение въздуха за дишане, водолаза н е е з а -
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висимъ отъ вънъ. Водолаза диша отъ въздуха,
който се намира въ корпуса. Щомъ като въздуха
се позамръси, изпраща се въ калиевия патронъ за
прочистване, а освенъ това, отъ време на време се
освежава чрезъ впущане на кислородъ отъ спе
циално кислородно шише.
Водалаза може да работи на дъното колкото
силите му позволяватъ.
Фиг. 2. представлява външния видъ на единъ
такъвъ брониранъ водолазъ, най-новъ моделъ.
Съ дълбоководния Еодолазенъ апаратъ еж
правени пробни слизания до 160 м. (1924 г.) Отна
чало той е билъ по-тежъкъ и затова мнозина еж
се отнасяли скептически къмъ него, мислейки, че
той ще бжде толкова бавно подвиженъ, та едва
ли ще има практическо приложение. Днешниятъ
апаратъ, обаче, е толкова подобренъ и изпробванъ,
че си е извоювалъ вече едно почетно мъсто между
водолазните си събратя.
Практическо използване този апаратъ има още
отъ 1925 т . когато е взелъ участие въ търсенето
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на потъналия голъмъ английски подводникъ „М 1."
По-късно италианците еж купили нЪколко апарати,
образували еж специално дружество (Зопта) и еж
извадили и ще вадятъ множество ценни товари
главно на кораби (около 105), торпедирани отъ
германски подводници близо до бръговетъ или
далече отъ тъхъ, на дълбочини по-големи отъ 80 м.
Новиятъ водолазенъ апаратъ ще поощри апе
титите и на доста морски иманяри . . ..
Почти повечето държави еж снабдени съ та
кива уреди. Изключение прави, разбира се. . . Бъл
гария. И по нашия бръгъ лежатъ ценни товари.
Като се има предъ видъ, че дъното на нашето край
брежие е особно благоприятно за работа, защото
на стотина километра навътре дълбочините не
надминаватъ 150 м., че нЪма приливи и отливи,
течения, че има добра видимость, ясно личи,какво
единъ дълбоководенъ брониранъ водолазъ би намерилъ отлични условия за работа край нашия
орьтъ.

Лейтенантъ о. з. К. Зашевъ.

Д-ръ Ял. Нед-Ьлковъ,
Управитель-лЪкарь н'а Държ. Детски
Морски Санагориумъ край гр. Варна.

БЕРКЪ-СЮРЪ-МЕРЪ, ГРЯДЯ НЯ БОЛНИТЪ Й ЗДРЯВЕТО.
Славата на'Беркъсюръ-меръ въ Франция като
морска лъчебна станция е позната на целия свътъ
с ъ щ о тъй, както и французеката Ривиера като зим
но летовище. Ецвали има друго морско лечебно
мъхто съ такава голъма известность за използу
ване целебните свойства на морето и морския
климатъ. Пръвъ пжть се заговорва за Беркъ преди
75 години, когато поради една случайность се от
крива чудотворното действие на морския климатъ
и морската вода върху слабите и скрофулозни
деца. Откривателката на Беркъ и на тия целебни
свойства е една бедна вдовица на рибарь отъ
Беркъ на име Мариана Брийръ, наречена отъ на
селението „Самотната Мариана," която, за да се
прехранва, е прибирала децата на рибаритъ-риболозци, изоставени отъ майките си, заети съ съби
ране на миди и скариди следъ отдръпване и от-.
лива на морето. Тая вдовица е отивала съ децата
на морския бръгъ, събличала ги е голи и ги е
пущала да си играятъ на пъсъка, огръвани отъ
лжчитъ на океанското слънце и облжхвани отъ
пресния и соленъ морски вътрецъ. За разхладяване тя е кжпала децата въ о б р а з у в а н и т е
следъ отдръпването на морето крайбрежни бла
та. Тоя първобитенъ начинъ за гледане на де
цата, за обща изненада, се е отразявалъ извън
редно благотворно върху слабичките и скрофулоз
ни деца съ уголъмени лимфни жлези и скрофу
лозни рани. Сжщо така бързо еж се поправлявали
и прохождали и децата, които еж страдали отъ
слабость и изкривяване на костите — рахитизъмъ.
Добитите изцелявания далеко еж разнесли името
на Мариана. Въ това сжщо време Парижката
управа, търсейки подходно место за лекуване на
скрофулознитъ рахитични деца, й поверява една
група деца, за да ги гледа и лекува. Едновремен
но еж били направени опити за лькуване на скро
фулозни деца и въ други мъста, ала добитите въ
Беркъ успъхи еж били най-големи. Това решава
еждбата на това до тогава непознато место. Въ
1861 г. Парижката управа построява първия морски
санаториумъ за скрофулозни деца на 100 легла и
съ това се туря начало на всемирно известния
морски курортъ Беркъ.
Старото заселище Беркъ-сюръ меръ отстои

на 9 клм. отъ морския брЪгъ и се състои отъ ри
барско население. Новото лъчебно заселище —
Беркъ плажъ е разположено на самия морски
бръгъ върху пъсъчнит-Ь насипи (дюни). Географ
ското местоположение на Беркъ е върху, източ
ния бръгъ на Ламаншъ 0° -40 западна дължина
и 50° 20' северна широчина. Тукъ бръга на едно
пространство отъ 21 километри е съвършенно
голъ, образуванъ отъ пясъчни насипи, съ една
ширина отъ 100 до 400 м. Бръга се състои отъ
твърдо набитъ дребенъ бълъ пъсъкъ, обмиванъ
два пжти въ денонощието отъ приливите на оке
ана. Лечебното заселище е построено на самия
брегъ на едно голо песъчно равнище и образува
заедно съ старото рибарско селище една община
' отъ около 8000 д. ж. Между новото и старото се
лище се простиратъ пустали ливади. Целата околность изобщо е песъчлива, тукъ-таме блатлива и
неплодородна.
Плажа на Б е р к ъ е обърнатъ на западъ и
изложенъ на постоянните западни и югозападни
морски ветрове. Отъ къмъ северъ и югъ местностьта е запазена отъ неголеми височини, сжщо
и отъ къмъ сушата. Това благоприятно местопо
ложение и главно поради благодатното действие
на топлото морско течение — Голф-щрсмъ, който
мие западните и северните брегове на Европа и
Франция, климата въ Беркъ, въпреки севе-рното
му положение, се отличава съ своята мекость и топ
лота. Споредъ Д ръ Бержеронъ температурата зиме
се държи между -\- 4° и -4- 5° и редко пада по-долу.
Около Беркъ не се влива никаква река и е
изключено всекакво замърсяване на плажа и мор
ската вода. Напротивъ, океана се намира въ по
стоянно движение и съ своите редовни два пжти
въ денонощието приливи и отливи отвлича в ъ
морската глжбина всички нечистотии и отхвърляци.
При отдръпванието на водата оставатъ многочислени представители на морското животинско и ра
стително царство — миди, раци, морски звезди,
водорасли и др. т. Тукътаме въ по-низките места
се образуватъ малки блата отъ застояла морска
вода, която подъ влияние на слънчевите лжчи се
сгрева до 25—30°, и представляватъ естествени
вани за кжпане на малките и слаби деца. По-го-
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лъмитв деца и възрастните се кжпятъ направо въ
морето до пълното отдръпване на океана.
Извънредно нежния морски песъкъ бърже се
нагръва отъ слънчевитъ лжчи и служи за пясъч
ни бани и слънчеви озарявания. Малките деца,
въоржжени съ своите лопатки, намиратъ неизчерпаемъ материалъ за своите игри и забави.
Като всички крайморски местности и въ Беркъ
владъятъ чести предимно морски ветрове. Зиме
цъли облаци отъ песъкъ се носятъ отъ тия вет
рове, засипватъ и правятъ непроходими улиците.
Чистенето на улиците отъ пъсъкъ е сжщо такава
грижа за общината, както другаде изхвърлянето
на уличната каль и снъгъ.
Условията за сльнцелечение, освенъ летните
три-четире месеца, не еж много благоприятни въ
Беркъ, поради господството на ветровете и срав
нително голъмата облачность. За това пъкъ се из
ползува въ най широкъ размъръ въздушното лъ
чение. Въздушната атмосфера се отличава съ
своята идеална чистота и богатство съ дейна слън
чева химична енергия, отразена отъ . грамадната
повърхнина на океана и крайбръжните песъчни
дюни. Французките автори считатъ, че силата на
слънчевитъ лжчи е най голъма именно тукъ , на
морския брътъ, и е по-голъма отколкото въ пла
нинските мъхта. Дюкло и Кало приписватъ целебностьта на климата въ Беркъ на голотата на местностьта на крайбръжнитъ песъци, които отразяватъ въ най-голъма степень химичните задморави
лжчи. Целителните качества на морския климатъ
не се намаляватъ презъ зимата, напротивъ, по
думите на д-ръ Каземъ и др. автори, морската зима
е не по-малко лековита отъ топлото лето. Опреснителния зименъ въздухъ действува по-енергично и
по-стимулантно отколкото лътния. Въобще лекаритъ отъ Беркъ държатъ повече на климатичното и
въздушно лекуване, ценятъ и използуватъ сравни
телно по-малко слънцелвчениото. Съ право тъ
препоржчватъ да се строятъ морските санаториуми
на самия брегъ, непосредствено до морето, въ
всъки случай не по-далече отъ 100 м. отъ брега.
Сжщото мнение подържа и проф. Д'Еснинъ отъ
Женева. Морската атмосфера требва да бжде аро
матизирана съ специфичния мирисъ на морето, съ
мириса на морските водорасли и соли. Некои ав
тори обясняватъ целебното действие на морския
въздухъ с ъ съдържащите се въ него разни соли
— готварска, йодъ, бромъ, озонъ и пр. Разсеяни
т е при вълненията на морето водни капчици се
намиратъ въ въздуха само въ непосредствено
съседство съ последното.
Францизките автори поставятъ Беркъ въ кли
матично отношение по-високо отъ всички други
морски климатични станции. Въ сравнение съ кли
мата въ Ница и въобще въ Ривиера тоя на Беркъ
действува по-енергично. Северните морски клима
тични лечебни места, по мнението на Ван-Мерй и
Дюпрулд, ободряватъ и стимулиратъ по-жи,во от
падналите сили на лимфатичнитъ и скрофулозни
деца нежели топлото южно крайбрежие, което
действува повече успокоително. По думите на
д-ръ Кало, Беркъ е идеална морска климатична
станция за лекуване на малокръвни, скрофулозни,
рахитични деца и за костноставни туберкулозни
поражения. Планинските климатични местности по
вече подхождате за лекуване на белодробни ту
беркулозни страдания. Южното Средиземноморско
крайбрежие — Ривиерата — подхожда повече за
едновременни туберкулозни страдания на белите
дробове и костния скелетъ.
Благотворното действие на морския климатъ
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при Беркъ се потвърждава отъ статистиката за
скрофулознитв заболявания въ окржга Па-де-Кале,
къмъ който спада и Беркъ, и вжтрешностьта на
страната. Децата на крайбрежното население за
болявате отъ скрофулозни прояви два три пжти помалко нежели тия отъ вжтрешнитъ окржзи. По
всички изтъкнати тукъ съображения французите
предпочитате за пътуване и лъкуване на хирур
гичната туберкулоза Беркъ и северозападното крайбръжие на Франция.

Беркъ. — Плажа и морския санаториумъ.

Беркъ-плажъ е новозастроенъ модеранъ градецъ, добре планиранъ и благоустроенъ. Града е
водоснабденъ съ добра и изобилна питиева вода,
докарана отъ 15 клм.| канализиранъ и електрифициранъ. Улицитъ еж широки, по главните асфалтира
ни и ежедневно се измиватъ съ вода отъ уличнитъ
кранове. Тротоари не много широки, но добре по
държани. Изобщо прави впечатление чистотата на
града. Града се прекосява отъ нъколко по широки
улици, гдето,еж разположени и главните магазини,
хотели и ресторанти. Главната улица Карио започ
ва отъ гарата и завършва до големата морска
болница на гр. Парижъ. Тукъ се намира казиното
и паметника на докторите Казенъ и Перошо, пър
вите лекари-морелечители, които еж създали сла
вата и името на града като климатична морелечебна станция. Втора главна улица е крайбрежната
— Еспланада, — която е застроена само отъ едната
страна съ лице къмъ океана. Тази улица е извънред
но красива и представлява цъла една мозайка отъ
здания съ най-разнообразенъ архитектуренъ стилъ
и багри. Зданията еж 1—2—3 етажни съ множество
дървени тераси и пристройки. Гледката на тая
улица е великолепна, още по-вълшебна е гледката
къмъ страшната морска стихия — океана, непости
жима съ своята мощность и безбръжность. Множе
ство улици водятъ къмъ Еспланадата, една о т ъ
които, най-голвмата (Рю де л'Императрисъ) откри
ва широка гледка къмъ морския просторъ, и обра
зува главния излазъ къмъ плажа. Тукъ следъ вой
ната е издигната бронзова статуя въ честь на пад
налите моряци въ защита на отечеството.
Най-големите здания въ Беркъ еж разнитЬ
лъчебни заведения, разположени предимно въ съсед
ство съ морето, въ северния и южния край на Ес
планадата. Останалите здания еж всевъзможни
вили, хотели, пансиони и кжщи, предназначени да
подслонятъ дошлите отъ разни места и краища
на света болни и летовници, нуждаещи се отъ
морелъчение. Постройките на града се отличавате
съ оритиналностьта и фангастичностьта на своята
архитектура. Безъ брой бюра предлагатъ услугитЬ
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.си да настанятъ летовниците въ вили, да имъ
продадатъ или построятъ такива. Покрай мно
жеството магазини, готови да задоволятъ и най.изтънчения вкусъ и нужди, се намиратъ също и
две казина, едното на главната улица, другото на
^крайбрежната улица.
Въ южната часть на крайбрежието до фара
въ най-издадената часть въ морето се издигатъ
•грамадните триетажни казармени на видъ построй
ки на Парижката морска болница на 1000 легла
за деца, болни отъ хирургична туберкулоза. Това
е една отъ най-големитъ и модерно уредени бол
ници. Въ северната часть на града върху край
брежните дюни еж построени неколко сжщо така
грамадни масивни лечебни заведения —• клонъ
отъ Парижката морска болница за възрастни на
500 легла, Ортопедичния институтъ на д-ръ Кало,
болницата на Рошилдъ, на Казенъ-Перошо.

Беркъ. — Морскиятъ санаториумъ построенъ отъ
Парижката община.

Общия брой на лечебните заведения въ Беркъ
е извънредно големе. Едни отъ тъхъ еж пред
назначени за бедни болни, други — за по-състоя
телни, а трети — за богати. Вънъ отъ лечебните
заведения има сжщо множество частни кжщи и
пансиони, които даватъ подслонъ и на болни, как
то и на летовници. Броя на всички подобни легла
достига до 8000, отъ които само 5700 еж въ разни
болници и частни лечебници. Всека година посгжпватъ на лъчение не по-малко отъ 5300 болни,
отъ които 2000 въ по-крупните лъчебни заведения.
Отъ даннитъ, които ни дава д-ръ Галанъ, се виж
да, какво годишно въ Беркъ се лекувате до 1775
болни отъ спондилитъ (туберкулоза на гръбначния
стълбъ), 1070 случаи огъ кокситъ (туберкулозно
възпаление на тазобедрената става), 654 сл. отъ
възпаление на коленото, 1400 разни костноставни
туберкулозни поражения, 700 случая отъ туберку
лозни поражения на лимфните жлези и 1400 разни
други страдания. Броя на излекуванията е грамаденъ, макаръ лъчението да е продължително и да
изисква 1—3 и повече години специално ортопе
дично третиране. Смъртностьта не е по голяма отъ
. 2-8п/„, а случаите отъ туберкулозенъ менингитъ не
надминаватъ 0'У/оДобрите резултати отъ лекуването на хирур
гичната туберкулоза въ Беркъ, кждето се стичатъ
болни отъ всички краища на света, се длъжатъ,
както на особено благоприятните климатични усло
вия, така и на добрата уредба на лъчебнитъ заведе
ния, поверени въ ржцете на лекари, които еж се
посветили на лекуването изключително на костноставната хирургична туберкулоза и еж придобили
в ъ тая область голема опитность. Тукъ се лъкуватъ
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сжщо съ големъ успъхъ и разни други ортопедич
ни и паралитични страдания (разни изкривявания на
краищниците, вродени луксации, сколиози и др. т.)
Въ града има 13 д. специалисти хирурзи-ортопеди,
нъколко интернисти, два радиологични кабинета,
лаборатории, заведения за лекуване съ гимнастика,
масажъ и др. физични методи на лечение.
ЦБЛИЯ градъ представлява едно заселище отъ
болници изъ прозорците на всека к ъ щ а се виждатъ болнични легла и болни съ разни ортопеични апарати. По улиците се срещате оригинал
ните Беркски ресорни колички, впрегнати съ малки
кончета или мулета, подкарвани отъ имобилизувани въ специални дървени легла болни съ хирур
гична туберкулоза. Тоя родъ болни, приковани съ
година на легло, благодарение Беркската система
на лекуване, получаватъ възможность да се разхождатъ на тия колички и да си правятъ сами по
купки въ града, да отивате на църква и приежтствуватъ на разни развлечения. За подьржание
| духа и доброто настроение на болните, тьй необ
ходимо за лекуването на всека болесть, особено
туберкулозата, се уреждате разни забави, концер
ти, радиоконцерти, сказки и др. т. развлечения.
Поставени на особени дървени легла хирургичните
туберкулозни болни лесно се пренасятъ отъ едно
место на друго и име се дава възможность да
разнообразяватъ и подсладяватъ монотонния си
животъ. За възпитанието и обучението на децата
има слециални учители. Съ помощьта на Бгркските
колички болните могате да посещавать познатите
си, да посещавате сами лекаря, ако живъятъ въ
частна кжща, съ една дума те не се лишавате
отъ връзки съ обществото. Това е най оригинал
ната черта въ лекуването на хирургичните тубер
кулозни болни по Беркската система.
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Ееркъ — Плажа при отливъ.

На Бгркския плажъ нема импозантни построй
ки или некакви специални приспособления и удоб
ства за използуване слънцелечението и морелечението. Предъ крайбрежната улица върху песъка
еж разположени въ най-големъ безпоредъкъ малки
дървени кабинки, съ най-разнообразна форма, го
лемина и шарки, които служатъ за събличане и
почивка на летовниците и ходещите болни. Кабинките еж поставени на дървени колелца и при
нужда се местятъ отъ едно место на друго. Тъ
както и количките за разходка на болните, се
наемате поде наемъ.
По думите на д-ръ Гусеронъ, климата и въз
духа на Беркъ' правятъ чудеса при лекуването на
болните. Ала тези чудеса се обяснявате не само
съ климатичните условия на Беркъ, т е се дължатъ не по-малко и на неговите лъкари.

СТРННИЦН 14 :
С. К. Терещенко.
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ВЪ ПЕТЪКЪ НЛ ТРИНАДЕСЕТИ. . .

Много ОТЪ германските моряци отъ импера
торския флотъ презъ време на световната война
в-врвали, че ВСБКО предприятие започнато въ петъкъ, а още по-вече ако съвпада и съ 13 число на
месеца, принасяло нещастие. Въпреки - това, обаче,
въ петъкъ на 13. януарий 1915 година било запо
вядано на три подводника—„У 22" (командиръ стар
ши лейтенантъ Хоппе), „У 31" (командиръ старши
лейтенантъ Вахендорфъ) и „У 32" (командиръ
старши лейтенантъ баронъ Шпигелъ фонъ Пекелсхаимъ) да излБзатъ въ операция срещу англий
ските брегове.
На „У 32" било заповядано да се държи въ
устието на ръка Темза, кждето да причини найголеми загуби на английския търговски флотъ.
Още въ първия день отъ плаването се разразила
много силна буря. Нито за часъ силата на бурята
не намалявала по-долу отъ 11 балла. Никжде не
се виждало нито платно на ветроходъ, нито пушекъ. ВЪЛНИТЕ като бъсни се разбивали въ ко
мандната кула и горния подъ, ВСБКИ пжть, когато
подводника се повдигалъ на повърхностьта за да
зареди акумоляторигв си. Следъ 9 дена „У 32" се
завърналъ въ Велхелмхафенъ безъ да види ни единъ
неприятелски корабъ и съ разнебитена обслуга —
„цъла епидемия отъ счупени ржце и крака".
Другите два подводника не се завърнали въ
този день. Дните минавали, а ТБХЪ още ги нямало.
Безпокойството за участьта имъ все по-вече и по
вече се увеличавало. Най-после, следъ шесть дена
закъснение, се разпространилъ слухъ, че „У 22" се
връща. Всичките обслугй на стоящите въ Вилхелмсхафенъ военни кораби ИЗЛБЗЛИ на горнигЬ подове
на корабигв си да посрещнатъ съ радость и да
приветствуватъ връщането на подводника, когото
считали за загубенъ.
„У 22" бавно се движелъ по огледалната вод
на повърхность, наближавайки къмъ мъстото на
обикновенната си Стоянка. Цялата му обслуга била
на горния му подъ. Офицерите и моряците били
неподвижни като статуи. Лицата имъ били 6ЛБДНИ
като на покойници и те не отговаряли на поздра
вите. На околните се струвало, че това не е „У 22",
а неговиятъ призракъ.
Завързали се на кея въ пълна тишина. Хоппе
като автоматъ излиза на бръга и се отправя къмъ
началника на флотилията.
— Донасямъ Ви, че азъ потопихъ нашия подводникъ „У 7"; спасихъ единъ ЧОВБКЪ отъ неговата
обслуга.
Всички подводници отъ далечъ си приличатъ
една на друга. ВИДБЛЪ предъ себе си подводникъ,
Хоппе подалъ опознателенъ сигналъ Непоследвалъ
отговоръ. Може би ЛЖЧИТБ на захождащото слънце
еж попречили да се види и различи сигнала. Отново
се подава сигналъ — пакъ никакъвъ отговоръ. Да
се чака по-вече било невъзможно иначе англича
ните първи биха пустнали торпедото си. Атаката била
блестяща. Торпедото попаднало точно въ сръдата
на неприятелския корабъ, раздалъ се оглушителенъ
взривъ и подводника разчупенъ на две бързо се
скрилъ въ морската бездна. Само единъ ЧОВБКЪ
останалъ да плава на местото на разигралата се
драма. Това билъ единъ морякъ отъ германския
подводникъ „У 7".
Командирътъ на „У 7"—старшиятъ лейтенантъ
Кьонигъ—билъ най-добрия приятель на старшия лей
тенантъ Хоппе. На брЯга ТБ ЖИВБЛИ въ една стая.
Хоппе загиналъ две години по-късно съ подводника
„У 83", потопенъ съ ц-влата му обслуга отъ извест-

ниятъ корабъ-примка „Фарборо", командуванъ отъ»
знаменития английски морски офицеръ капитанъ
I р. Кампбелъ.
Третиятъ подводникъ „У 31" съвсемъ не се
завърналъ. Минавали недБли и месеци — нБмалоникакви сведения отъ него.
Шесть месеци по късно английски рибари ви'
д%ли НБКОЛКО пжти въ морето таинственъ силуетъ
на подводникъ. Като че ли всичко въ него било
нормално, макаръ, че на горния му подъ не се виж
дали никакви хора. Подводника се движалъ като
призракъ, обслужванъ отъ мжртавци. По източния;
брътъ на Лнглия заразправяли легенди за него
Единъ день видели този страшенъ подводникъ с ъ .
насочени ОРЖДИЯ и готови да дадатъ залпъ торпедни апарати да се движи точно къмъ бръта. Из
плашеното население скоро разбрало, че той се дви
жи благодарение на духащия вБтъръ. Последниятъскоро изхвърлилъ подводника на брега. Това било
- „У 31".
Повдигнали тревога, извикали стражевитБ ко
раби, откарали на влБкало подводника въ най-близ
кото пристанище, огледали го и се убедили, че той •
е напълно изправенъ. Всичките офицери и моряци
лежали въ своите легла. Те не спели — Т Б били'
мъртви. Последното записване въ корабния дневникъ датирало отъ преди шесть месеца. Тогава
всичко било напълно благополучно. Нима този под
водникъ е могълъ да се скита изъ Северното море
въ продължейие на шесть месеца съ мъртва об
слуга? Английските разузнавателни кораби, лекит^
сили, които постоянно кръстосваха, ЦБЛИЯТЪ ГОЛБМГ.
английски флотъ. . ., не еж ли го забелязали ? Съвършенно необяснимо. Загадка, която никой не ше
отгадай напълно, защото „У 31" ще запази за ви
наги своята тайна.
Специалистите предполагатъ, че следъ теж
кото плаване презъ време на бурята, както обикновенно се е практикувало за да се даде възможность на обслугата да си отдъхне, старшия лейте
нантъ Вахендорфъ е лътналъ съ подводника си на
подходящо МБСТО на морското дъно. Обслугата лег
нала да спи. Оставениятъ де.журенъ е заспалъ.
Удушливитв газове, които бавно еж се отделяли
отъ акумоляторнитБ батареи, достигнали до жилишНИТБ помещения и презъ време на съня отровили
ц-влата обслуга. „У31" дълго време е лежалъ на
морското дъно, докато сгъстения въздухъ, промъкналъ се въ баластните шерни, не е изтикалъ отъ
ТБХЪ водата, благодарение на което подводника се
е повдигналъ на повърхностьта на морето и е предприелъ своето последно плаване безъ жива обслуга.
Медецинската експертиза, обаче, не е наклоннз
да подтвърди ТБЗИ предположения и до сега този
единственъ въ историята на подводното плаване
случай си остава съвършенно неразясненъ.
Въпреки тт-зи на пръвъ погледъ достатъчни
доказателства за роковото значение на петъка за
германия подводенъ флотъ, когато този петъкъ се
съвпада сь 13-то число, ний виждаме нашия старъ
познатъ, старшия лейтенантъ Шпигелъ фонъ Пекелехеймъ, единственниятъ останалъ живъ отъ три
мата командири, да получава нова заповБдь да из
л е з е въ походъ „въ петъкъ на 13-то число".
Старшиятъ лейтенантъ Шпигелъ фонъ Пекелсхаймъ е назначенъ командиръ на новиятъ подвод
никъ „У 93". Той е прибралъ при себе си почти
ц-влата стара изпитана обслуга отъ „У 32" и е по-
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лучилъ заповтздь да излезе въ първия си походъ
с ъ новия подводникъ.
Петъкъ 13 априлъ 1917 година.
Когато станалъ известенъ деня на излизането,
старата изпитана и отлично обучена обслуга на
новия подводникъ „У 93" почти се разбунтувала.
Излезли въ морето. Петьдена нито една среща
съ неприятелски кораби. Спедъ това се започнали
лостоянни гонитби отъ страна на английскигв стражеви кораби. Щомъ денемъ или нощемъ подводникътъ се повдигалъ на повърхностьта на морето,
цЪли ята отъ катери или миноносци се нахвърляли
върху него и го засипвали съ подводни бомби. Съ
много голЪмъ трудъ и рискъ подводникътъ можалъ
да потопи 11 неприятелски кораба, действувайки
почти изключително съ торпеда. Изразходвали це
лия си запасъ отъ торпеда преди да е изтекалъ
срока на операцията, не оставало нишо друго освенъ да се завърнатъ въ пристанището си. Никой
отъ обслугата ве"е не предполагалъ, че може да
се случи нещастие.
— Вътроходъ на хоризонта.
Като разгледали добре видъли малъкъ нишоженъ двумоторенъ вЪтроходъ. Решили и него да
го потопятъ за да се о.кржгли числото на жертвитъ имъ — да станатъ 12. Но не влачи ли вътрохода на влЪкало английски подводникъ въ полупотопено състояние? Шпигелъ знае, че англичаните
еж способни на всъкакви хитрости.
Открили артилерийски огънь отъ разстояние
•6000 метра. „У93" започналъ да .се приближава.

П. Я. Шишковъ.
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Обслугата на ветрохода въ паника напуснала ко
раба. Той ц^лия гори и едвамъ се държи надъ во
дата. Подводникътъ се приближилъ на 80 метра
отъ него. Изведнажъ, съвсемъ неочаквано, въ него
се чува свирка, надъ разбития стожеръ се появява
английско военно знаме, открива се плошадка съ
орждие, което открива огънь въ упоръ по герман
ския подводникъ. Орждието на подводника е по
вредено, стената му е пробита— „У 93" бързо по
тъва и се загубва въ морската бездна. Надъ во
дата оставатъ да плаватъ само командиря на под
водника и двама артилеристи. ТЪхъ ги епчеяватъ
отъ ветрохода, който се оказва корабъ-примка за
подводници, командуванъ отъ лейтенанта отъ Ново
зеландския фло ъ Сандерсъ, не по-малко храбъръ
и иззестенъ отколкото капитанъ I рангъ Кампбелъ.
Старшиятъ лейгенанть Шпигелъ фонъ Пекелсхеймъ прекаралъ до края на войната въ английски
пленъ, представлявайки си съ ужасъ картината за
трагичната смърть на своята втурна команда, оста
нала подъ водата.
Макаръ, че въ последствие старшиятъ офицеръ
на подводника „У 93" — младиятъ мичманъ Цингеръ съ големъ трудъ успЪлъ да докара тежко
повредениятъ подводникъ „У 93" въ най-близкото
германско пристанище, струва ни се, че все пакъ
роковото значение на петъка и 13-тото число за
германския подводенъ флотъ, требва да се счита
напълно доказано.
(Изъ сп. „Часовой', Парижъ 15. XII. 1930 г,. стр. 16—17)
Превелъ: Сава Н. Ивановъ.
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Плътни дъждовни облаци се носъха по не
бето на априлския день.
Следъ обедъ Ибрахимъ излъзе отъ турския
вътроходъ „Хуриетъ" и съ нерешителни стжпки
премина пристанищния дворъ. Отъ тамъ той удари
в ъ кривите улици на чуждия пристанищенъ градъ,
гузно озъртайки се назадъ стигна до една слад
карница, огледа я отъ всички страни и, съ невер
ни стжпки, влъзе въ нея. Приседна на една маса,
а следъ малко собственика на сладкарницата го
въведе въ една задна стая. Тукъ Ибрахимъ извади
изъ потуригЪ си две торбички захаринъ и, тъкмо
ги предаваше въ ржцетъ на сладкаря, двама души,
насилвайки вратата, нахлуха и пръхнаха:
— Въ името на закона — арестувани сте!
Ибрахимъ въ мигъ схвана критическото си
положение и погледна отворената врата отстрани.
З а д ъ вратата зъеше улицата... Не успъе ли да хва
не улицата — затворътъ е сигуренъ. Той схвана, че
отворената задна врата, е единствениятъ пжть за
спасение. Само две крачки требваше да изпревари.
Само две крачки да му се дадъше преднина. . . и
въ моментътъ, когато двамата тайни полицаи сло
жиха ржка върху торбичките, Ибрахимъ въ мигъ
се намъри извънъ вратата, хласна я задъ себе си
и удари, като вихрушка, за къмъ пристанището.
Едри капки дъждъ заросъха. . . .
Пропукаха револвери задъ Ибрахима на около
стотина крачки. ... Дъждътъ зачести съ ситни кап
ки, заплющъ. като камшикъ, и бързо се обърна
на пороенъ, като изъ ржкавъ. Ибрахимъ - напредъ, полицаите - отзадъ, бягаха и тримата,
точно като да бъгаха отъ Д ъ ж ^ т ъ
"брахи^
•хвърчеше, полицаитъ изоставаха. Заловената вече
• контрабанда даваше «рила на Ибрахима, а пъкъ

поройния дъждъ бъ очистилъ отъ пжтя му всъка
жива душа. . .
И, като влезе въ пристанищния дворъ, той
насочи отчаяния си алюрь право върху сходнята
на „Хуриетъ", който стоеше на петь метра до
бр^га съ кърмови вжжета.
Щомъ стигна до сходнята, Ибрахимъ се обър
на, видъ преследвачите си, които бъха на около
двеста метра задъ него, взе дъхътъ си и съ едно
леко засилване премина сходнята и стжпи въ ко
раба си, въ който се числеше, като корабникъ.
Задъханъ и изплашенъ, въ няколко секунди
той обясни на своятъ началникъ капитанъ Юсуфъ
за злополуката си на брвта. Капитанътъ грабна
мушамата си, изпрати своятъ подчиненъ въ носо
вото помъщение и вместо него се яви на кърмата.
Запъхтени двамата полицаи пристигнаха до
кораба, поспръха се за моментъ до сходнята, която
попипаха дали е здраво закрепена и стжпиха върху
нея за да влъзатъ въ кораба. — Капитанъ Юсуфъ
за мигъ извади матрозкия си ножъ и удари върху
вжжето, което свързваше сходнята. Отръза в ъ ж е 
то и ритна сходнята, която шумно плесна въ
водата.
— Ясакъ! — рече капитанъ Юсуфъ къмъ
двамата преследвачи и ги остави да се мокрятъ
подъ проливния дъждъ.
Следъ малко Юсуфъ донесе малко знаме вър
ху върлина, която заби на кърмата. Двамата пре
следвачи ги нъмаше на кеятъ, вместо тъхъ пазеше
единъ формено облеченъ стражарь.
Между червеното знаме съ полумесеца върху
кораба и стражарьтъ на бръта — б е поставена демаркационна линия, линия между две д ъ р ж а в и . . .
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И надвечерь, когато престана дъждътъ и ко
гато единъ полицейски чиновникъ заедно съ единъ
митнически старши-стражарь и двамата цивилни
агенти поискаха отъ капитанъ Юсуфа да влезатъ
въ кораба, за да имъ предаде забвгналиятъ контрабандистъ на захаринъ, капитанътъ кжсо отсече:
— Въ моятъ корабъ нъма никакви контра
бандисти !
— Съ собствените си очи видехме, когато
той влезе! — потвърдиха цивилните агенти.
— Въ моятъ корабъ н-в-ма кон-тра-бан-дисти!
— пакъ отсече Юсуфъ и високомерно ги изгледа.
Полицейските бъха прекомерно разгневени:
— Ще вл"вземъ насила и ще вземемъ контра
бандиста ! — отправиха закана.
— Щомъ насилигв да влезете въ кораба ми
— азъ и цълата ми обслуга ще стреляме върху
васъ —- и въ потвърждение на заканата си Юсуфъ
извади изъ пояса си своя револверъ. — Щомъ
искате да влезете въ моятъ корабъ — ще влъзете само съ моятъ консулъ. Безъ моятъ консулъ,
като трупове ще паднете отъ бортовегв ми!— от
върна съ закана и капитанъ Юсуфъ.
Следъ тази тирада, видимо спокоенъ и съ
повишенъ гласъ, той вдигна обслугата си на кракъ
и запов-вда да се приготвятъ за вдигането на
котвата.
Днесъ преди объдъ Юсуфъ б е взелъ корабНИГБ си книжа отъ пристанищното управление и
тази вечерь б"Б решилъ да си замине. И, въ из
пълнение на решението си, сега, следъ дъжда,
по време на настжпвающия здрачъ, Юсуфъ започ
на да вдига котвата си, ослабвайки своето вжжедублинъ, прекарано презъ халка въ кейовата
стена. . . Бавно, метъръ по метъръ, „Хуриетъ"
почна да се отдалечава отъ кея, върху който
още стояха четирмата полицаи, които не знаяха
какво решение да взематъ срещу упорития капи
танъ. . . А, ако кораба се отдръпне на котва
къмъ средата на басейна или въ аванъ- порта,
„Хуриетъ," подъ закрилата на з д р а ч а , който
всвка минута увеличаваше своя тъменъ плашь,
можеше преспокойно да прехвърли контрабанди
ста въ нъкой другъ т у р с к и корабъ, отгдето
щъха да се изгубятъ всъкакви следи още повече,
че всичкитъ ветроходи, които се бъха изтеглили
въ аванъ-порта, бъха взели корабнитъ си книжа
и се готвъха да заминаватъ тази нощь, или найкжсно утре.. . Като взеха това предъ видъ, четирма
та полицейски хора взеха бързо решение: единиятъ
да пази на бръга; другиятъ — чрезъ пристанищ
ното управление — веднага да поиска съдействието
на турския консулъ, който да спре кораба; и третиятъ — да влезе въ една лодка и да отиде до
„Хуриетъ", докато се нареди непрекжснатъ караулъ съ пристанищни моряци около кораба.
Следъ часъ турския консулъ изпрати официялна писменна заповъдь до капитанъ Юсуфа да
не заминава, докато той не му даде разрешение
за това.
Ка питанъ Юсуфъ отмени заминаването си и
остана на котва въ басейна.
Около „Хуриета" ц-вла нощь обикаляше една
лодка, която не допускаше никакво съобщение на
кораба-съ когото и да било. Двамата цивилни
агенти, вложили честолюбието си въ тази ра
бота, не мигнаха цъла нощь и престояха въ при
станището, очаквайки съмването, когато щъше да
дойде турския консулъ. Обикаляйки съ друга лод
ка отъ време на време, те даваха нареждане на
караулната лодка да пази внимателно, да не би
нЪкакъ си контрабандистътъ да се гурне дебнеш-
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ката въ водата и така съ плаване — съ дълдисване - да се прехвърли на нъкой корабъ,-или нз
брега. . . Въобще взеха се най-строги и сигуни
мерки за да се осуети избягването на контрабан
диста, за когото знаяха, че е въ кораба.
Небето беше ясно, звездно,, а морето тихо и
гладко като въ сждъ.
Сутриньта обещаваше да бжде чудно приятна.
Една малка часть отъ ветроходите, предугаждайки
за хубавия следующъ день, още отъ снощи бЪха
полу-отпустнали измокрените си платна, за дасъхнатъ. Други, когато Квачката бъ- въ зенита, за
почнаха да отпущатъ платната сиг та веднага съслънце изгрева да се не изпустнъше ни единъ
слънчевъ лжчъ. . .
Призори лжхна слабъ западенъ в-втрецъ,който леко замъгли хоризонта, погълна СВ-БТЛИнитъ на западъ, обви въ тъмно пепелява пелена'
наоколо, огъна вредъ съ влага, която се носвше о т ъ
съседното езеро, и около времето на слънце-изгръва — всичко потъна въ плътна мъгла, презъ
която едвамъ се дишаше и въ която на два метра
нищо не се виждаше. . .
Полицаите 'се разшетаха около „Хуриета" и
увеличиха бдителностьта си- • •
Часъ следъ слънце-изгръва западния вЪтърълеко бъ увеличилъ силата си и, като съ грамадна
метла измете мъглата на изтокъ, откривайки в ъ р х у
ясно синия лазуръ светлината на пролетния, день.
„Хуриетъ" — по корпуса си приличенъ на
китайските джонки, а по мачтовото си въоржжение — сжщински бригъ, съ бомъ-брамселъ на
гротъ-мачтата си —- стоеше на онова мъхто, гдето
снощи го завари заповЯцьта на турския консулъ.
Подобно на другитъ околни в-втроходи, и той бЪполуразпустналъ всичките си платна, които измок
рени отъ снощи, днесъ требваше да съхнатъ на
изобилната слънчева топлина и св-втлина. . . Об
слугата му шаваше по палубата по работа или
безъ работа и съ една неприязненость поглежда
ше на караулната лодка, която обикаляше, като
настървена акула. . .
Въ осемь" и половина часа секретаря на тур
ския консулъ, заедно съ единъ пристанищенъ чи
новникъ, двама стражари и съ двамата цивилни
агенти, влезе въ кораба.
Консулскиятъ секретарь се обърна къмъ ка
питанъ Юсуфа и му заповъда:
— Предай ми лицето, което вчера въ време
на дъжда, се е укрило въ твоя корабъ!
Юсуфъ направи почтително темене, приле
пяйки ржка до чалмата си, и покорно отвърна;
—Лфедерсънъ! . . . Никого не съмъ укривалъ . . Искаха ми вчера да имъ предамъ оногози,.
когото нъмамъ! — дипломатически отговори Юсуфъ,
— Познавате ли лицето, което дирете? —
обърна се консулскиятъ секретарь къмъ полицаигв
— Да, познаваме го! Ср-вденъ ръсть, безъ
брада, русъ, сухъ ! Щомъ го видимъ, ще ви го посочимъ! — отвърна единия отъ агентитв.
— Цълиятъ екипажъ 'да се построи на па
лубата ! — заповъда секретарьтъ къмъ Юсуфа.
Юсуфъ нареди обслугата си отъ седемъ души
въ които влизаше и той.
Агентите, взирайки се въ лицата на всеки
единъ по отделно, не можаха да откриятъ вче
рашното лице, което бЪха видъли на два метра
• предъ себе си въ сладкарницата.
— Нъма го! — откжснаха те къмъ консулскиячиновникъ.
— Корабътъ е на ваше разположение — тър
сете! — вдигна рамене Юсуфъ и се отегли отъ б о р -
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та. — Дзъ ви представихъ целата "си обслуга
и тържественно той мина между двата входни при
-обявена по корабнитъ ми книжа . . .
станищни фарове. Подминавайки въ аванпорта
— Можете да претърсите цълия корабъ! "—
покрай турския корабъ „Дервишъ," той подкани не
обърна се консулския чиновникъ къмъ полицаите.
говия капитанъ да тръгне следъ него за да му
Полицаите: пристанищенъ морякъ, митнически
предаде неговия морякъ, който снощи„се указа въ
стражаръ и двамата агенти, разделени на две групи
кораба му по време на неприятностьта съ поли
започнаха обиска . . . А презъ това време при
цаите, и който днесъ послужи за замъстникъ на
станищния приставъ заедно съ консулския чинов
скрития Ибрахимъ въ време на обиска. . .
никъ се отделиха къмъ борта и заприказваха н%що
Като излязоха оттатъкъ фара на вълно
по градскитЪ злободневки, очаквайки резултата
лома, Юсуфъ заповяда да вдигнатъ марселитъ
-отъ претърсването.
и брамселитъ . . . Лекия западенъ вЪтъръ весело
Следъ часъ най-щателенъ обискъ въ трюма
наду платната, пъпнейки ги откъмъ кърмата . . .
по всичкитъ му жгли, въ носовото помещение, въ
Оставаше не разперено само най-връхното
кърмовата кабина, въ котвения сандъкъ — двете
платно — бомъ-брамселътъ — което още стоеше
групи търсачи се увериха, че освенъ седмината
полу-приспуснато, омотано съ здрави вжжета въ
•отъ обслугата, нъма друго осмо лице. Какво мо
бомъ брамъ-реята . . .
жеха да дирятъ повече, когато корабния патентъ
Бригътъ весело пореше и се отдалечаваше
сочеше седемъ души обслуга, а и седмината бъха
отъ пристанището . . .
на лице? . . Обходиха съ погледъ мачтитъ: няма
Я, като сметна Юсуфъ, че достатъчно се бъ
ше по тъхъ нищо друго освенъ безброй вжжета
отдалечилъ огъ преследвачите на неговия кораб«и полу-приспуснати платна, които се сушеха.
никъ, той викна високо:
Двамата агенти вдигнаха рамене на пълно не
— И бра-химь, И-бра химъ!
доумение : обиска бъше безрезултатенъ, а конИбрахимъ подаде главата си отъ бомъ-брамтрабандистътъ ту
села.
ка се бъ1 вмък— Излъзъ отъ
налъ !. . Посъвет
скривалището си,
ваха се за минут
развържи платно
ка, после, се обър
то и ела долу! —
наха къмъ консул
весело
кръсна
ския
чиновникъ,
Юсуфъ.
отъ когото поис
Ибрахимъ изкокаха извинение за
чи отъ платното,
-1
безпокойствието,
стжпи върху пер
което му направи
титъ и развърза
ха ; обърнаха се
платното,въ което
•а
къмъ Юсуфа, ко
се б"Б свилъ отъ
(?**"
гото съ двойно по
момента на пада
-"
Ц
вече молби го мо
нето на мъглата и
I ' г
лиха да имъ прос
бързо сл^зе меж
ти. Капитанъ Юду другарите си.
суфъ се усмихна,
— Гечмишъола,
и з в а . д и табакера
АТ
Ибрахимъ ага! —
I*.
•цигари, почерпи ги
завалиха теманета
?•*,.
и ги помоли да бжкъмъ н е г о отъ
датъ спокойни...
•«"
всички страни.
Нищо! Ставали та
— Гечмишъ ола,
кива недоразуме
Ибрахимъ! — ре
ния. . .
1*
че и Юсуфъ като
поднесе чашка ма
Слъзоха въ лод
стика на своятъ
ката петимата по
корабникъ.
лицаи и консул
„Дервишъ" нас
ския секретарь за
тигаше „Хуриета."
да отплуватъ къмъ
Изравниха се. Отбр^га.
кжсна се отъ бор
— Свободни ли
та на „Хуриета"
сме да си тръглодката съ човека
немъ? — запита
отъ обслугата на
Юсуфъ къмъ лод
„Дервиша," и го
ката.
прехвърлиха отта
— Свободни!—
тъкъ съ голЪма
отвърнаха в ъ еблагодарность за
динъ гласъ при
непредвидената
станищния прис
~-*21* м\,$Ч . . . Ь.-«
.-.. -.*~" * .?г* ;
услуга, която бъ
тавъ и консулския
направилъ съ приВизантийски рзззал-ши на Мряморно морг при Царигрзаъ.
чиновникъ.
сжтствието си въ
Рис.
отъ
ГЛ.
Ж'.козъ.
Следъ четвъртъ
кораба имъ.. .
часъ дрънчеше руДвата кораба единь задъ другъ, постепенно
дана на „Хуриетъ" и бързо изтегляше котвената си
увеличавсйки разтоянието между себе си, се новерига. Щомъ котвата се изправи, двама моряци об
съха подъ пълнитъ си плаша на юго-западъ . . .
тегнаха носовитъ коси платна, дзама -- фока и два
София, 24. декемврий 1935 г.
ма — грота. На кърмилото стоеше Юсуфь. Бавно

>ч

« * • < * • *

• * ' ! . ' " « * . •

ь<

•т

м

СТРПНИЦН 18 ^Г-

ГОД. VIII БР. 4'.

•—Е МОРСКИ СГОВОРЪ:

В О Д Н И Я К Р О Б Н Ц И И — МОРСКО
Тъй многото водни развлечения : плаване,гребене, ветроходство, морски праздници — дневни и
нощни, напоследъкъ еж се увеличили още съ два
вида, именно: бързите малки моторни лодки съ
мотори вънъ отъ кърмата (пропусьори) тъй наре
чени „вънъ отъ стената* (РиопЬог^о) и морското
хвърчило. Тия две нови спортни прибавки иматъ
за цель да дадатъ на спортистите възможность
да се наслаждаватъ отъ голъмата скорость на дви
жение надъ водата.
Малката лодка „вънъ отъ стената," благода
рение на своята голъма маневренна способность,
позволява да се развие значителна скорость въ
сравнение съ обикновеннитъ моторни и ветроход
ни лодки. Какво голъмо удоволствие се изпитва
наблюдавайки я да прехвръква надъ водата отъ
вълна на вълна, подобно на пчела отъ цвътъ на
цвътъ, съ носъ вдигнатъ надъ водата оставяща
една кристална лента отъ пъна следъ себе си!
Понъкога „вънъ отъ стената" требва вода и
се обръща, като праща и пилота си вънъ отъ
стената, за да направи една неочаквана баня и за
да го накара да се намръщи, не заради банята
разбира се, а за това, че тръбва да се спасява
лодката. Обърната и просушена „вънъ отъ сгъна
та" пакъ тръгва и пори спокойно иодната повърхность до . . . . следущия инцидентъ.
Морското хвърчило е едно развлечение като
че ли по-спортно отъ предидущето. И тукъ уси
лията на човека еж свързани съ тия на мотора,
но по начинъ съвсемъ косвенъ. Апаратътъ е много
простъ, който съ малко търпение, а още по-добре
съ помощьта на дърводълеца, всъки може самъ да
си построи, се състои отъ една дървена площадка,
която се завързва съ едно влъкало на лодката влъкачъ. Спортиста (или спортистката) стои правъ
върху площадката въ движение и пази равновесие,
държайки се за вжже закрепено на предния й край.
Когато лодката-влъкачъ тръгне; площадката почва
да се плъзга по водната повърхнина, тръбва са
мо спортиста да пази равновесие за да не падне въ
водата. Тоя спортъ всъка година привлича все поголъмо и по-голъмо количество лица. Нъкои лю
бители на морското хвърчило еж достигнали едно
• такова съвършенство, че съ своитъ смъли упраж
нения еж станали цъли акробати.
Разбира се, чг и тоя видъ спортъ често свършва
съ баня, но достатъчно е любителя да бжде добъръ плувецъ, за да се измъкне лесно отъ затруд
нението.
Тоя видъ яздене върху площадка, която се
плъзга и се кжпе въ една струя отъ пъна, и ез
дача здраво държащъ се за вжжето, като 'за по
водите на единъ буенъ конь, напомнятъ спорта съ
старитъ римски колесници.
Това развлечение се появи въ Италия — въ
Шо-Уепе21а (Венеция) и въ нъкой другъ плажъ ми

ХВЪРЧИЛО.

налата година. Даже въ Венеция се състоя първия*
конкурсъ съ морско хвърчило и сигурно, по при
мера на англичани и американци, и италиянскитъ
спортисти нъма да останатъ много назадъ.
Въ Флорида нъкои смълчаци, наситени на
обикновенното извършване на тоя видъ спортъ, еж
намислили да го усложнятъ. Така напр. единъ младежъ, закрепилъ съ здрави упори на площадката
едно крило и апаратътъ, влаченъ съ голъма скорость(85 — 90 к. м. въ часъ) отъ една автомобилна лод
ка,*) се откача отъ водата като почва да хвърчи
въ въздуха на значителна височина. Обаче, да се
запази въ въздуха едно пълно равновесие е многотрудно, а отъ друга страна, едно падане е рискувано и опасно.
Други еж заменили площадката съ две лътви
отъ дърво, или ламарина, подобни на две широки
ски наречени водни ски. Влачени съ голъма ско
рость (60—70 к. м. въ часъ) отъ единъ „вънъ отъ
стената",**) се пльзгатъ подскачайки отъ вълна
на вълна, застрашени, разбира се, всеки мигъ да'
се обърнатъ.
Има нъкои, които еж пожелали да бждатъвлачени отъ водохвърчила плаващи надъ водата.
Въ тоя случай, обаче, скоростьта, а следователно
и водното съпротивление еж тъй големи, че спор
та става много опасенъ.
Виждани еж даже мжже, които държатъ влекалото съ зжби, това обаче изисква изключителна
сила и храбрость.
Понъкога две лица върху едно и сжщо хвър
чило, едното лице върху гърба на другото, еж из
минавали доста голъмо разстояние.
Друго упражнение съ морското хвърчило, ко
ето сжщо тъй изисква едно голъмо хладнокръвие,е спортиста да се държи за предния край на пло
щадката, вмъсто за вжже.
Едно измънение на това хвърчило е като на
площадката се закръпи направо единъ моторъ
(пропресьоръ). Въ такъвъ случай нъма нужда отъ
| влъкачъ, но мотора тръбва да бжде запазенъ отъ
струята. И тукъ се изисква обаче голъма смълость,
опитность и здраво закрепяне на мотора.
У насъ тоя видъ спортъ не е разпространенъ,
но сме уверени, че нъма закженъе да се появи и
той, тъй като нашитъ млади поколения напосле
дъкъ еж много напреднали въ любовьта си къмъ
морето и водния спортъ.
Отъ италиянски: П. Миларовъ.
*) Съ такава лодка на състезанията въ Венеция отъ
18—24 септемврий м. г. Когйе Козз! й\ МоптеПега съ лодка
„Типпо" моторъ „р1а!" достигна на пробната миля световенъ рзкордъ скорость 117'35 к. м. въ часъ.
**) Съ една „вънъ отъ стената* Дассо достигна
свътовенъ рекордъ, скорость 82-354 к. м. въ часъ, на състе
занията въ езеро Гарда на 19. X. м. г.
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ТАБЛИЦА.
за състоянието на
Дължина
на
рекордното плаване

СВЪТОВНИГБ

Име
на плувеца

100 ярда Краулъ
И. Ваисмюлеръ
100 метра Краулъ
И. Ваисмюлеръ
200 метра Краулъ
И. Ваисмюлеръ
300 ярда Краулъ
И. Ваисмюлеръ
300 метра Краулъ
Ярне Боргъ
400 метра Краулъ
Ярне Боргъ
500 ярда Краулъ
Ярне Боргъ
500 метра Краулъ
Ярне Б о р г ъ
1000 ярда Краулъ
Ярне Боргъ
1000 метра Краулъ
Ярне Б о р г ъ
1500 метра Краулъ
Ярне Б о р г ъ
100 метра Брустъ
В. Спенце
200 ярда Брустъ
В. Спенце
200 метра Брустъ
Е. Радемахеръ
400 метра Брустъ
Е. Радемахеръ
500 метра Брустъ
Е. Радемахеръ
100 метра на г р ъ б ъ Г. Койакъ
200 метра на г р ъ б ъ Т. Ирийе
400 метра на г р ъ б ъ Т. Ирийе

м ъ ж к и рекорди по плаването на 31 декемврий 1929 год.
Отъ

коя

държава е
Ямерика
Ямерика
Ямерика
Ямерика
Швеция
Швеция
Шаеция

Швеция
Шв»ция
Шзеция
Швеция

Ямерика
Ямерика
Германия
Германия
Германия
Ямерика
Япония
Япония

За колко •
време е взето
разстоянието
51 сек.
57'4 сек.
2 м. и 8 сек.
3 м. и 7 - 8 с.
3 м. 33-5 с.

4 м. 54-3 с.
5 м. 13-4 с.
6 м. 8 4 с.
12 м. 168 с.
13 м. 2 с.
19 м. 7-2 с.
1 м. 14 с.
м. 3 1 8 с.
м. 48 с.
м. 50 2 с.
м. 40-8 с.

м. 8-2 с.
м. 37-8 с.
м. 42 с.

М-БСТО (града)
Д а т а на
плаването

5/1У 1927 г.
17/11 1924 г.
5'ГУ 1927 г.
17/У1 1927 г.
П/Х Н 2 5 г .
11/1Х 1925 г.
30/1 1926 г.
11/1Х 1925 г.
3/1Х 1924 г.
18/У1И 1928 г.
2/1Х 1927 г.
28/Х 1927 г.
19/111 1927 г.
И/Ш 1927 г.
9/Ш 1926 г.
4/1У 1925 г.
9/УШ 1928 г.
14/Х 1928 г.
30/1Х 1923 г.

гдето е станало
рекордното
пл"аване

Въ коя
държава
е станало
плаването

Ями Я р б о р ь
Миами
Ями Я р б о р ъ
Чикаго
Стокхолмъ

Ямерика
Ямерика
Ямерика
Ямерика
Швеция

Стокхолмъ

Швеция
Ямерика
Швеция
Швеция

Детроатъ
Стпкхолмъ
Готенбургъ
Будапеща
Бологна

Нюйоркъ
Брооклинъ
Брюкс;лъ
Нюйоркъ
Лайпцигъ
Ямстердамъ
Тамагава
Вакайама

Унгария
Италия
Ямерика
Ямерика
Белгия
Ямерика
Германия
Холандия
Япония

Япония

Последнитв олимпийски, м ъ ж к и рекорди.
100 метра Краулъ
И. Ваисмюлеръ
Ям»рика
58-6 сек.
11/У!П 1928 г. Ямстердамъ
Холандия
400 метра Краулъ
Я. Цорила
Яржентина
5 мин. 1-6 с,
9/УШ 1928 г. Ямстердамъ
Холандия
1500 метра Краулъ
Ярне Б о р г ъ
Швеция
19 м. 51-8 с.
6 VIII 1928 г, Ямстердамъ
Холандия
200 метра Брустъ
И. Тзуруга
Япония
2 м. 48-8 с.
8/У111 1928 г. Ямстердамъ
Холандия
100 метра на г р ъ б ъ Г. Койакъ
Ямерика
9/УШ 1928 г, Ямстердамъ
1 м. 8 2 с.
Хотандия
800 метра групово 1
плав. (4 пжти по > Ямерика
Ямерика
9 м. 3 6 2 с.
Ямстердамъ
11ЛПН 1928 г.
Холандия
200 метра)
)
Кратко обяснение з а именуването на модернитЪ плавания Днесъ в ъ св-вта се признаватъ като модерни (ре«ордни) плавания само три начина: 1) Плаване „Краулъ.* Думата „краулъ" е английсла; тя има на български Н-БКОЛКО з н а 
чения, най-подходящото е — промъквамъ с е ; 2) Плаване „Брустъ глайхшлагъ" — н-вмски думи, които значатъ на български
— на гърди р а в н о м е р н о ; и 3) Плаване „на гърбъ," ко-то може да бжде о т ъ рода на плаването „краулъ," но на г р ъ б ъ
(нарича се „краулъ на г р ъ б ъ " ) или о т ъ рода на „Глайхшлагъ" (нарича се „Глайхшлагъ на гръбъ"). Язъ, о5аче, за краткость, по подобие на европейците, ги н а р и ч а м ъ : 1) . К р а у л ъ " ; 2) „Брустъ" и 3) „на гръбъ."
С ъ о б щ а в а : Инж. Г. Даракчиевъ.

ИЗЪ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТЬТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
Варна. На 15- мартъ т. г. клона отъ Б. Н. М. С.
има общо годишно събрание на което се избра
ново управително ГБЛО. което се конституира, както
следва : председатель: Илия Кърмаковъ, подпредсе
датели Ефтимъ Воденчаровъ и Петъръ Нед-влчевъ;
секретарь Димитъръ Николовъ; касиеръ Тодоръ
Горановъ; гл. ржководитель на водния спортъ Пан
чо Вангеловъ; пом. ржков. Василъ Кутевски; глав
на ржков. на дамската чета Диканска; съветници:
Р. Карамаждракова, Д-ръ Паспалевъ, Гаговъ, Неновъ. Зап. членове: С. Данаджиевъ, М. Попова,
Василъ Тодоровъ. Контролна комисия: П. Белберовъ, Инж. Родевъ, Ник Пеневъ и Н. Николовъ.
ПлЪвенъ. Въ общото годишно събрание съ
стояло се на 8. мартъ т. г. е избрано ново упр. тЪло
въ съставъ както следва: Председатель Маринъ
Милчевъ; подпредседатели Полковникъ Ил. Бахчевановъ; секретарь-касиеръ Василъ Петровъ; чле
нове: Асень Милчевъ, Илия Хайдудовъ, Илия Димитровъ и Минчо Станевъ. Зап. членове: Мишо
Илиевъ и Крумъ Пашовски. ПровЪрителенъ съветъ:
Стефанъ Димитровъ, Д-ръ Н. Диковъ и Ив. х.
Стефановъ.

С л и в е н ъ . Упр. ГБЛО избрано на 30. мартъ т.
г. се е конституирало както следва : председатель
Захари Измиревъ; секретарь Борисъ Воденичаровъ;
касиеръ Г. Стефановъ и пом. касиеръ Ив. Димит
ровъ ; съветници Атанасъ Николовъ и Тодоръ Лнгьозовъ. Контролна комисия: Кап. Василъ п. Ненчезъ. Ялександъръ Дипчевъ и Мих. Димитровъ.
Вратца. На б. мартъ т. г. клона е устроилъ
беседа на тема: „Черноморското ни крайбрежие и
градоветв по него" съ СВ^БТЛИВИ картини, четена
отъ г. Вл. Ив. Вишански. На 1. априлъ е устроена
друга беседа отъ г. Д-ръ Пан"евъ на тема: „Ту
беркулозата" придружена сжщо съ св%тливи кар
тини. И двете беседи еж били съ свободенъ входъ.
Учителя отъ мжжката гимназия г. Влайко Ви
шански е челъ беседа съ СВ-БТЛИВИ картини на тема:
„Черноморските ни брътове". Беседата е била много
добре посетена.
Г.-ОрЪховица. На 4. февруарий 1931 г. се е
възобновилъ клона отъ Б. Н. М. С , като въ упра
вителното ГБЛО еж избрани: председатель Д-ръ Д.
Георгиевъ; подпредседатель П. Петевъ; Секретарь
Ев. Карастатевъ и касиеръ Д. Григорсвъ. Съвет-
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прекъснати танци подъ звуковете на три оркестра
и една джазъ-хармоника, въ шеги и приятни забави,
прекараха до късни утринни часове. Къмъ 11 часа
на бала пристигнаха Министъръ Председателя г-нъЛяпчевъ и г-жа Ляпчева, които въ явно приятно
разположение престояха до къмъ 1 часа сл. полуношь. На бала отъ официалната комисия, назна
чена отъ окржжния управитель, се произведе и*
теглението на паричната лотария на клона.
Въ „моряшката кръчма" — сполучливо и орги
напно възпроизведена въ единъ отъ салонигтз, ти
пична морска кръчма отъ крайбрежията — веселието
и танците подъ звуковатъ на джазъ- хармониката
не спираха. Цвтзтя, балончета, моряшки шапки и пр.
доизпълваха салоните и като при никой отъ таз
годишните балове въ Плсвдивъ, всички се чувст
вуваха въ крайно приятно настроение и съизбликъ-на веселие и непринуденость.
Съ дни следъ бала изъ града се говорешесамо за бала на Морския Сговоръ. Едва ли нтзкога
е била устройвана за Пловдивчани по-добра и поприятна забава.
Ем. Н.

ници: Ж. Бошнаковъ, С. Момчиловъ, К. Камбуровъ
и Вл.* Секуловъ. Проверителна комисия: Луканъ
Лукановъ, Д-ръ Тодоровъ и А. Георгиевъ.
Павликени. На 1. февруарий т. г. Кагтитанъ
I. р. о. з. Иванъ Михайловъ е говорилъ предъ г. г.
учителиттз, на свиканата-учителска конференция, на
тема: „Бело море и значението му за насъ". Бесе
дата е била изслушана съ голЪмъ интересъ.
Ямболъ. На 2?. февруарий т. г. клона е ималъ
общо годишно събрание, на което е избрано ново
управ. тело. Последното е конституирано, както
следва : председатель : Никола Т. Бояджиевъ, чиновникъ Т. П. Станция; секретарь Ив. Д. Ивановъ,
книжарь; касиеръ Иванъ Драгневъ, чиновникъ По
пулярната банка и съветникъ Благов-Ъстъ Бочковъ,
инженеръ. ПровЪрителенъ съветъ : Иванъ М. Богдановъ, Подпоручикъ Д. Марковъ и Антонъ Ковачевъ.

п. г.
Пловдивъ. На 7. мартъ т. г. Пловдивскиятъ
клонъ изнесе въ просторни^ салони на Военния
клубъ голЪмъ морски балъ. Салоните бтзха пре
пълнени. Гостите, въ най-весело настроение, въ не
с<аи^з^^зау*азагк^1«лазгоа^^

РЛОР=СЗ^К1

И З Ъ Ч У Ж Д И Т Ъ ВОЕННИ
йнглия. Английските кръстосвачи „намаленъ"
Вашингтонски типъ (Ехетег и Уогк) еж единстве
ните представители отъ този типъ въ английския
флотъ. Поставената задача при постройката имъ е
много добре разрешена — въ тЬхъ еж запазени
почти всичките тактически качества на обикновенния
(голЪмия) Вашингтонски типъ. Тъ1 еж снабдени
котли, които издържатъ високо налътание на па
рата (до 21 кгр. на квадратенъ сантиметъръ) и кои
то иматъ паропрегревагели.
— Въ края на 1930 година (ертздата на м. декемврий) еж излезли отъ Портсмутското пристанище
на пжть за Хонгъ-Конгъ (Китай) 4 отъ най-нопиттз
английски подводни лодки, типъ Р: „Регзеиз", „Рапаога", „Розе1с1оп" и „Рготеиз". Ттз еж пжтували за
Китайските води безъ конвой. Отъ по-миналата
1929 година въ Китайските води се намиратъ други
4 подводни лодки, типъ о : „ОслгГ, О з т з " , „Отллз"
и „ОзадаУ. Останалите 5 отъ най-новите типове
подводни лодки О и Р се намиратъ въ английски
води и се използватъ за опити и учебни цели (това
еж подводницигтз: „ОЬегоп", 01утриз", „ОгрЬеиз",
„Рагг.гиап„ и Рпоешх".)
— По поводъ на статиипз за възвръщане къмъ
използването на каменните вжглиша, съобщава се,
че английското Адмирзлгейство е дало поржчка за
приготвяне на течно топливо о^ъвжглища и заповтздь
да се направятъ проби съ това топливо въ различнит-Ь военни кораби. Първоначалната стойность на
така полученото течно топливо е достигнала 9
фунта стерлинги за 1 тенъ, но се вчзрва, че въ последствие при разширение на производството, це
ната му ще бжде значително понижена. На този
въпросъ въ Англия се отдава голтзмо значение
предвидъ на това, че Адмиралтейството нЪма възможность да се откаже отъ нефтеното топливо
(по-големата часть отъ корабите еж направени съ

ФЛОТИ.

разчетъ за използване на течно гориво) и отъ друга
страна—желае да освободи Англия отъ тежката й
зависимость по отношение внасянето на нефтъ.
Франция. Въ връзка съ въпроса по отноше
ние съперничеството въ постройката на линейни
кораби се съобщава, че "въ Французското морско
министерство се приготовляватъ три Еариянта за
построяване на линейни кораби: 1) два линейни ко
раба по 35,000 тана водоизместеане по типа на
английските линейни кораби „Нелсонъ" и „Родией";
2) четири линейни кръстасвача по 17,500 тона • во
доизместеане по типа на английските линейни кръс
тосвачи типъ „1гшпз1Ь1е" и 3) три линейни корабаподобренъ типъ на французекитъ линейни кораби
отъ типъ „Вгет;адпе". Споредъ германски сведения.
французското морско министерство е наклонно д I
възприеме последния — 3-тия вариянтъ — като из
ползува за сгучая последното съглашение, споредъ
което му се рвзрешава да построи линейни кораби
съ^сумирано водоизмъттвание 70,000 тона. Въ слу
чай, че проектираната корабостроителна програма
бжде утвърдена, французското морско министерство
вероятно ще построи 3 линейни кораба по 23,000 т.
водоизм-Ьстване всеки (подобренъ типъ „Вгетадпе")'
съ скорость 29 вжзела въ часъ, усилена подводна
защита и артелирийско въоржжение — десетъ 34
см. орждие всеки корабъ.
|
I
!

'
\
!
!

— Новиятъ французеки подводникъ „Зигсоиг"
ИЛИ по-право подводенъ кръстосвачъ (единъ отъ
най-големите подводни кораби въ св^та) има след
ните данни: Еодоизм4зстване 2900 тона надъ водата
и 4300 тона подъ водата; скорость 18 вжзела въ
надводно положение и 10 вжзела въ подводно
положение; районъ на действие 10,000 мили;
дължина 130 метра, широчина 9 метра и газене 7
метра; въоржжение — две 20\3 см. орждие и четирнадесетъ 53'3 см. торпедни тржби, приспособени
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за залпоза стрелба; съ себе си може да вземе запасъ отъ 36 торпеди.
Италия. Най-новите италиянски леки кръс
тосвани — едни отъ най-добрите леки кръстосвачи
в ъ света — 8 кръстосвана отъ типа „&а Ошззапо"
(Оа Ошззапо, Вап^е Иеге и пр.) иматъ следните
дани: водоизм+зСтване 56С0 тона; скорость 37 вжзела (максимална 42 вжзела) въ часъ; районъ на дей
ствие 2,500 мили; дължина 169 метра, широчина
15-5 метра, газене 4'3 метра; въоржжение — осемъ
15 см. орждия, шесть 3'7 противоаеропланни авто
матически орждия и четири 53 см. торпедни тржби.
Германия. Новия гъ германски линеенъ корабъ
„Ерзацъ Пройсенъ" (10,000 тона водоизм-встване),
който ще бжде окончателно готовъ да влезе въ
строя презъ 1932 година и който повдигна такъвъ
голЪмъ шумъ въ международната военно-морска пре
са, ще има следните размери: дължина 185*5 метра,
широчина 20 5 метра. Главната му артилерия ще се
състои отъ 28 см. орждия, новъ образецъ отъ
Крупъ; тежина на снаряда 304 килограма, далечебойность — около 28 километра, жгълъ на
възвишение 60°.
Япония. Новиять хвърчилоносачъ „Купр",
който отъ 1930 г. се строй за нуждите на япон
ския воененъ флотъ, ще има следните главни данни:
водоизмЪстване 7";000 тона, скорость 25 вжзела,
. артилерия — дванадесеть 13 см. орждия.
Швеция. За сега единствениягь представителъ въ св4та на корабъ кръстосвачъ и сжщезременно корабъ транспортъ за хвърчила е шведскиятъ
кръстосвачъ „Сютпюс!". Той има следните данни:
водоизмъстваме 5,260 тона; скорость 27 вжзела въ
часъ; въоржжение — шесть 15 см. орждия, четире
7"6 см. противоаеропланни орждия, шесть 53 см.
надводни торпедни тржби, два катапулта за изхвър
ляне на хвърчила и 8 водохвърчила (хидропланни).
Той е брониранъ съ гЬсенъ поясъ отъ броня де• бела 5 см. (съ сжщо такава дебела броня е брони
рана бойната кула). Н дсгройкит-Ь и основите на
артилерийските кули еж бронирани съ 2—5 см.
броня. Останалите части еж бронирани съ броня
3 - 4 см. Кораба може да вземе съ себе си 100 мини
за заграждане. Споредъ оценката на английския военноморски справочникъ на Дженъ, този кръстос
вачъ е „извънредно полезенъ типъ воененъ корабъ."
Турция. Строящите се въ Италия четире ескадрени миноносеца за нуждите на турския воененъ
флотъ, споредъ последните сведения, ще иматъ
следните данни: водоизмъстване 1650 тона, дължина
94—102 метра, широчина 9*3—9"6 метра и газене
3\3 до 3'5 метра; районъ на действие 3000 мили
(при 15 вжзела скорость); максимална скорость 36
до 38 мили въ часъ; въоржжение — чатире 12 см.
орждия, две 4 см. противоаеропланни орждия и
шесть 53 - 3 торпедни тржби.
— Въ Италия сега се строятъ сжщо за нуждите
на турския воененъ- флотъ два нови подводника (съ
по-раношните построени въ Холандия два подвод
ника Турция ще има всичко 4 нови подводника).
Споредъ последните съобщения единиятъ отъ но
востроящите се подводници ще бжде подводенъ миненъ заградитель. Той ще има следните данни:
водоизмъстване надъ водата 950 тона, скорость
надъ водата 12 вжзела и подъ водата 7 вжзела въ
часъ; въоржжение — две 53 см. торпедни тржби
и едно 7"5 см. орждие. Другиятъ подводникъ ше
има следните данни: надводно водоизмъхтване 830
тона, а подводно водоизместване 1050 тона; ско
рость надъ водата 17*5 вжзела, а скорость подъ
водата 9 вжзела; въоржжение — шесть 53 см. тор
педни тржби и едно 7'б см. орждие.
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Ромж.ния. Новостроящите се въ Италия за
нуждите на ромънския воененъ два еднотипни ескадрени миноносеца („Режеле Фердинандъ" и „Ре
желе Мария") иматъ следните данни: водоизмес-'
тване 1903 тона. скорость 34 вжзела въ часъ; въо
ржжение — петь 12 см. орждия, три прзтивоаеропланни орждия, отъ които две 4 см и едно 7'6 см.
и шесть 53 3 см. торпедни тржби.
(Изъ ,,Морски Сборникъ". Ленинград*., № 1, 1931 г. С Н. И).

Ограничение на морските в ъ о р л ж е н и я
въ Черно море. Подписаниятъ протоколъ меж
д у Съветска Русия и Турция. Ангора, 8 мартъ
(Ан. Т. А.). — Министрътъ на външните работи
Тефикъ Ружди бей и съветскиятъ посланикъ Сурицъ подписаха единъ протоколъ за ограничение
на морскигв въоржжения въ Черно море, който
гласи:. „Двете договорящи страни, по силата на
сжщественит-в принципи, съддржащи се въ дого
вора отъ 17 декемврий 1925 година и въ прото
кола отъ 17 декемврий 1929 год., стремейки се
къмъ закрепването на миролюбивите и приятел
ски отношения между двете страни и бидейки твър
до убедени, че единствената солидна гаранция за
траенъ миръ е намалението на всички сжществуващи родозе въоржжения, изразявайки непоколе
бимото си желание да продължаватъ сжщо и въ
бждеще усилията си за оежществяването на всеоб
щото намаление на въоржженията, сметнаха, че е
желателно, за да се даде ново доказателство за
взаимно доверие, тъй щастливо установено между
ддетъ страни, да допълнятъ чл. 2 отъ протокола,
подписанъ на 17 декемврий 1929 год., по силата на
следното задължение: Никоя отъ договорящите
страни нтзма да пристжпи къмъ строежъ на как
вато и да било морска бойна единица, предназна
чена за засилване на флотата си въ Черно море
или въ сеседнигв морета, както и нЪма да поржчва
строежа на подобна единица въ чуждестранните
корабостроителници, нито ще може да взема как
вато и да било друга мтзрка за увеличение сегаш
ния съставъ на воениятъ си "флотъ въ споменатите
морета, безъ да предупреди другата страна б ме
сеца по-рано.
Настоящиятъ допълнителенъ протоколъ ще
бжде ратифициранъ, следъ което ще стане съставна
часть отъ протокола, подписанъ на 17 декемврий
1929 г. (БТА).

|
•

!
I
I
!

(Изъ в. „Слово", бр. 2615).

Морски новини отъ Италия.
— На 5 февруарий 1941 г. въ корабостроител
ницата въ Монфалконе (близо до Триесгь) е. била
спусната на вода, по поржчка на турското правителство, подводницата „Сакария". За забелезване е
тоя случай, защото за първи пжть следъ войната
Турция прави поржчка на италиянска корабострои
телница.
Л. Б. Р.
— На 25. II. 1931 г. въ водите на Фиумеенаправилъ продължителни проби италиянския кентраторпильоръ „АМзо Сас1ато510". Достигната е максимална
скорость повече отъ 43 мили. Средната скорость
превишава 41 миля. Контраторпильора е снабденъ
съ парна турбина, система Ве11игю. Машините еж
констроирани отъ инжинерите въ фабриките за
морски машини въ Неаполъ.
— На 22. 11. 1931 г. е спуснатъ на вода въ
корабостроителниците до Неаполъ, учебниятъ ветроходъ „Америко Веспучи".
Ветрохода е около 3200 тона и е предназначенъ за учебните плавания на кадетите отъ Мор
ската Академия. Споредъ думите на компетентни
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лица, кораба ще бжде готовъ вь последните дни
на м. май, така че следъ необходимите проби, ще
вземе участие въ плаванията презъ 1931 г.
— Презъ м. септемврий т.г. ще се състои въ Ве
неция ХУ-ия международенъ морски конгресъ. Кон
греса ше бжде председателствуванъ отъ заслужилиятъ Счоуапгп Спина!.
Щ е вземагь участие представители на 40 на
родности. Щ е присъствува и г-нъ Маркони, председатель на Академията на Науките въ Италия. Щ е
се разглеждатъ интересни въпроси отъ горското и
р^чно корабоплаване.
Гозоримитъ езици ще е ж : италиянски, француски, английски и немски.
— 1_'„Адегша сП К о т а " съобщава, че въ по
следните В години (1923—30~год) еж спуснати на
вода въ Италия ?20 търговски кораби, съ общъ
тонажъ 830,038 тона.
Презъ 1925—26—27 години еж построени наймного кораби. Въ 1930 година еж спуснати на вода
36 кораба съ общъ тонажъ 87,709 тона.
Презъ последните 3 години, италианските ко
рабостроителници еж построили кораби съ следниятъ т о н а ж ъ :
1928 година — 29 кораба — 58,640 тона

1929

.

-

32

„

-

71,497

.

1930
.
- 35
„
- 86,709 ..
Общата сгроителность презъ последните 3
години нараства, но не е достигнала постройките
презъ предшествуващите 3 години.
Ливорно, 5 Ш. 1931 г.
Съобщаватъ: Спавчевъ и Кукенски

Германското корабостроение презъ 1930 г.
Презъ 1930 г. еж построени 76 морски кораба
съ 225,160 ВКТ. Отъ докъ отплавали, презъ 1929 г
(пуснати на вода) 86 кораба съ 264,058 В КТ, между
които: 47 парни съ 109,811 ВКТ., 22 моторни съ
113,729 ВКТ и 7 платноходни съ спомагателни мо
торни двигатели, съ общъ тонажъ 1,620 ВКТ.
Числото на моторните кораби е намалено съ
6, но тонажътъ имъ се увеличава съ 16.000 тона.
За Германия еж построени презъ 1930 г. само
^ а с б п п С ^ 1 1 6 ' 4 5 4 б р у т о т о н а с Р е ^ У 5 3 такива
съ 153,699 ВКТ. презъ 1929 г. За чуждите флоти
еж построени 31 кораби съ 108,706 ВКТ срещу 33
кораби съ 110,359 тона въ 1929 г. Освенъ това на
213абР0аЦВКТН°

КОНТ

°

СЖ

ПОСтроени

П

к

°Раба

съ

За презъ 1931 г. нъмеката корабостроителна
очГСРЧ?о Р г а 3 Я О Л а г а , С Ъ П ° Р Ж Ч К И З а 53 кораба съ
^ 1 , 1 7 5 ВКТ. Отъ тЬхъ 26 еж парни съ 41,750 тона;
Т Н а И ] мот
съ Ю0 Т 0 Р ВКт! Ъ
'
°
°Ръ-п^™оходъ
,,
За германска сметка еж само 5 кораба съ
Аг,Л ГЬ тона, а останалите за чужбина, най-вече за
51апс1ага' СИу-Сотрапу въ Ню-Йоркъ. На репарационно КОНТО 11 кораба. _
Прев Инж. н. Въл Ч е в ъ .
Корабостроенето в"ъ Ф р а н ц и я . Спуснатите
на вода кораби презъ годината 1930 отъ ф р а „
цузеките «орабоетроителници еж повечето в о ™ .
3
Мпгт ^ 1
° Г ' " С Ь а п 4 1 ' е г 5 е1 ШеНегз ЛидизНп
Н о г т а п а - еж спуснали ПОДВОДНИЦИТЕ „ Д и а Н а "
(650 т.), съ мотори „Викерсъ - Нормандъ'"- на 14
сжщия м „А!еПегз е* СпапКегз 4? Вге^адпе" въ
&7ш™ЛГТ"
^ В°ДЗ К°НТЪР^н^осеца
И Й а е Ь ^е^еТпТсна/ъ Г
к' СЬ " пНеГ$ е 1 Л , в ноноееца . . Я . Ь а ^ - Г К ^ о Г н и Х и Г П о 
строени за сметка на фанцузекия флотъ
Спуснатъ е на вода оть корабостроителната
Фирма „5оае!е Ргоуапса1е 4е СопйгисЙЕ? г 5 3 2 "

ГОД.УШ. ЕР.4-

кораба кабелносачъ „ А т р е г е " за нуждите на ми
нистерството на телеграфите и пощите.
На 31 май е билъ спуснатъ на вода моторния"
корабъ авизо „г\егороз!а1 IV" за свръзка м е ж д у
Франция и Южна Америка.
Особенъ интересъ представляза спущането на.
вода подводниятъ заградитель. „ 2 Ь у к " спуснатъ на
14 юний отъ „СЬапглегз Иауа1е Ргапсшзе'; този подводникъ е последния отъ петъхъ поржчени въ сжщата корабостроителница отъ Полша.
На полша еж вече предадени и два контъръминоносеца „УкНег и Вигга", построени въ сжщатакорабостроителница.
Построени еж с ж щ о два други подводни заградителя „\№'1к" и „Вуз"
Моторниятъ корабъ „1_агоуе!!е" при пробитъна своите четири Дизелъ мотори е надминалъ
очакванията; той по настоящемъ е най-голъмия
французки моторенъ корабъ.
п. в.

Учебенъ корабъ за югославянския флотъ.
Още съ основаването си „Ядранска Стража" е
турила за цель да достави на свои средства за
флота единъ учебенъ корабъ. Тази цель е вече;
реализирана.
Кораба, въ споразумение съ флота, е поржчанъ. По големина и удобство по нищо нъма да
отстжпва на сжщитъ французки и немски такива.
Кораба е малко по-малъкъ отъ Италиянскиятъ
учебенъ корабъ „СпзЬгого С о ю т Ь о " , а по-голЪмъотъ новия немски учебенъ корабъ „№оЬе".
Следъ като еж били проучени' офертитъ на;
много европейски фирми, комисията при щаба на'
флота, въ споразумение съ Главното Управ. тбло
на Ядранска Стража, е предоставила постройката
на кораба на фирмата Н. С. ЗЧШсЬеп 5опп въ Х а м бургъ.
Съгласно договора, преди да започне построй
ката на кораба, Ядранска Стража е длъжна да
внесе първата вноска отъ 1 милионъ динара, кое
то вече сторено. Предвижда се до края на 1930
година да се направятъ и останалите вноски.
Кораба щ-Ьлъ да бжде готовъ къмъ май или юний
1УЛ г. 1ои е вътроходъ съ три стожера и 720
тона, съ дизелъ-моторъ 3 5 0 - 4 0 0 конски сили, съ
скорость 8 мили въ часъ. Дълъгъ е 49 метра, широкъ 9 м. Щ е има мъста за 10 офицера, 150 души
ученици и 16 мичмани II р., като ученици.
Съгласно договора, нъща, които могатъ да се
изработятъ въ Югославянски корабостроителници,
нъма да се строятъ въ Хамбургъ (лодки и др.).
Понеже средствата на „Ядранска Стража" не
стигнали да поеме сама ангажимента по изплаща
нето на кораба, то тя е уредрла голъма пирична
лотария изъ цълата страна.
Ц
п

Края на най-голъмия вътроходъ. Борбата
между платното и парата може да се счита вече нам™ 0 Кп Р, !. ВЪрШеНа СЪ ПЪЛНОТО П 0 Р а ^ н и е на пър
вото. Красивото и елегантно платно все по-малко
ста^ищГ 0 Нп" ВИЖ Т Ш Ъ Г О л Ь н и т * «етовни приР З
„ Наи - гол *миятъ английски вътроходъ
„Кеша' които, дълго време е стоялъ разоржженъ
въ^пристанището Писк1апс1
на
МУ 6 б И еЛ билъ
П е д анаправ^нъ
ено
раЕ;
ГйнГ™
Р
*
бР
3 К а с и в а т а°
Сен! ™
±
Р
носова часть пода
рена на морскитъ власти въ Пискюла1.
п в
5ълга Ина
го м т
Р
Дяко Д. Кюлюревъ, родомъ отъ
въ & Н Ъ > С 6 Г а К а п И Т а н ъ н а Океански параходъ
въ Америка, е подарилъ на Шуменската леви
чеека гимназия сумата 100,000 лева? к а " фондъ
«
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"ОДпоАогнатъГедни,
Г. П.
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(Приключенъ на
Нссогйв пауа'.з — (Ьа Ви1дапе, 1Х-егпе аппее, № 2284, 5оПа
* * ^ 18. Ш. 1931, р. 1).
' Георгиевъ, Иорданъ — „Защо ни требва Българския Народенъ Морски Сговоръ" (в. Обществена Трибуна,
год VII, брой 291, Ески-Джумая, 10. III. 1931 г., стр. 1).
; Г. П. — „Изъ живота и дейностьта на Българския Народенъ Морски Сговоръ" (сп. „Морски Сговоръ. год. VIII,
брой 3, Варна III. 1931 г., стр. 19 и 20).
Г. В. Ешъ. — „ Историята на морския спортъ" (сп. Морска
Мисъль, год. I, брой 8 и 9. Варна 1931 г., стр. 3 и 4).
Ганевъ, Д-ръ К. Йорд. — „Особеностите на морския кли"
матъ" (сп. Морска Мисъль, год. I, брой 8 и 9, Варна
1931 г., стр. 5 и 6).
Договоръ за търговия и мореплаване между България
и Турция. (Известия и стопански архивъ на Мини
стерството на търговията, промишленостьта и труда,
год. X, брой 9 и 10, София 1. I. 1931 г.).
Д-ръ Ник. Н. — „Френско-италианското участие въ Лон
донската спогодба по морските въоржжения" (в. На
родна Отбрана, год. XII, брой 1533, София 13. III.
1931 г., стр. 3).
Даракчиевъ, Инж. — „Голъмо интернационално състеза
ние въ плаване въ Унгария" (сп. Морски Сговоръ,
год. VIII, брой 3 Варна III. 1931 г., стр. 17 и 18).
Законъ за търговското корабоплаване — Държавенъ
вестникъ, година 1Л1, брой 271, София 7. III. 1931 г.,
стр. -1—16).
^.Ивановичъ, Инж. И. — „Язовиръ на река Тунджа" (Спи
сание на Българското Инженерно-Ярхитектно Дру
жество, год. XXXI, брой 6, София 20. III. 1931 год.,
стр. 127—133).
..Какво е предназначението на рибарското училище (в. Народенъ гласъ, год. I, брой 10, Варна 15. III. 1931 г.
стр. 1).
Качевъ, К. Т. — „Спъвачи на нашето риболовство" (в. Тър
говско промишенъ гласъ, год. IX, брой 1486, София
16. 1Г. 1931 г., стр. 1).
; Консуловъ, Д-ръ Ст. — „Безпжтицата въ нашето рибар
ство" (сп. Морски Сговоръ", год. VIII, брой 3, Варна
III. 1931 г., стр. 7—9).
. Кремаковъ, Иванъ — „Спорътъ Варна—Бургазъ" (Известия
на Бургазсчата Търговско Индустриална Камара, год.
XIV, брой 52, Бургазъ 23. III. 1931 г„ стр. 1 и 2).
. Лефтеровъ, Ст. — „Значението на водните пжтища въ
културния развой на човечеството" (сп. Морска Ми'" " съль, год. I, брой 8 и 9, Варна 1931 г., стр. 1).
• Морската спогодба между Янглия, Франция и Италия.
— Разискванията въ английския парламентъ. (в. Тър
говско промишленъ гласъ, год. IX, брой 1483, София
12. III. 1931 г., стр. 1).
• Михаиловъ, Кап. I р. о. з. Ив. — „Създаване наше Дунав
ско корабоплаване" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 3, Варна III. 1931 г., стр. 2—7),
;
; Пеневъ, Инж. хим. Н. — „Морския риболовъ и химичес
ките индустрии" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 3,
Варна III. 1931 г., стр. 9—13).
П. В. — „Морско-спортни новини" (сп. Морски Сговоръ
год. VIII, брой 3. Варча III. 1931 г., стр. 18).
Ракитинъ, Н. В. — „Черноморъ" — Стихове — (сп. Морска
Мисъль год. I, брой 8 и 9, Варна 1931 г., стр. 1).
КеупаИ, С. — „1_а Ргапсе е1 Гассоп! пауа! <зе Коте" (Ьа
Р5
Ви1дапе, 1Х-ете аппее, № 2290, ЗоКа 25. III. 1931, р.1).
Стоиловъ, Д-ръ М. — „Русенската детска колония въ гр.
Варна" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 3, Варна
III. 1931 г., стр, 13).
Станчевъ, Хр. — „Агитационната седмица въ гр. Пловдивъ" (сп, Морски Сговоръ, год. VIII, брой 3, Варна
III. 1931 г., стр. 13 и 14).
С. Н. И. — „Изъ живота и дейностьта на руския воененъ
флотъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 3, Варна
III. 1931 г., стр. 20 и 21).
Стоенчевъ, Ив. В. — „400 техно-химични рецепти и прак
тични упжтвания" Варна 1931 г. (Издание на автора
— кв. 697, № 12, Варна — 250 страници, цена 60 лв.)
Славяновъ, Г. — „Екскурзиите на Българския Народенъ
Морски Сговоръ" (в. Миръ, год. XXXIV, брой 9045,
София 1. IX. 1930 г., стр. 3).
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30. III. 1931 год.).
I Талянъ Гъргъровъ — „Риболовството въ Варненския рай,
онъ" (в. Славянинъ, год. VIII, брой 36, Варна 14. III.
;
1931 г„ стр. 2).
Торосъ — „Пасажъ. . ." (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 3, Варна II'. 1931 г., стр. 14—17).
Хараламбиевъ, Поручикъ Хр. — „Съвременната конница
и водните препятствия" (сп. Нашата конница, год. XIII;
брой 1 и 2, София 1931 г.).
Шишковъ, П. Я. — „Къмъ Ямериха" — Повесть — Посве
тена на загиналата обслуга на парахода „Варна",
потъналъ въ Мряморно море на 25. XII. 1929 г., —
(в. Спортъ, год. VIII, бройове 355 и последующитъ,
София 1931 г.).
Шишковъ, П. Н. — „Премеждие" — Разказъ" — (сп. Мор
ска Мисълъ, год. I, брой 8 и 9, Варна 1931 г., стр. 2).
Шишковъ, П. Я. — „Луно-изгр-ввъ надъ морето" (сжщата
книжка на спи:анието Морска Мисъль, стр. 4 и 5).
Шишковъ, П. Я. — „Сждба" — Разказь (сжщата книжка
№ 8 и 9 отъ сп. Морска Мисъль, стр. 7—9).
ОперациигЬ на английския ф л о т ъ л р е з ъ в р е 
м е на световната война отъ ю . Корбетъ. Томъ III.
Преводъ отъ английски на руски отъ М. Л. Бертенсонъ.
Ленинградъ 1930 г. (Издание на управлението на Военно
морските сили въ Русия, 430 стр. и 37 картини и схеми въ
отделна папка. Цена 5 рубли).
Третиятъ томъ отъ „Операциите на английския флотъ
презъ време на световната война" обхваща най-значител
ните и най-крупните събития на море презъ време на големата война отъ май 1915 г. до юний 1916 г. Въ него се
разглежда развитието и привършването на Дарданелската
операция (подготовката и началото на операцията еж раз
гледани въ II томъ), действията въ Месопотамия, операции
те-на английските подводници въ Мряморното море, нача
лото на Солунската е гспедиция, операииит I. вг> Северното
море и боя при Скагеракъ. Независимо отъ това въ този
томъ еж описани операциитЬ на гермаискиятъ иръстосвачъ
„Мьове," обстрелването на английското пристанище Ловестофъ отъ гермачехите линейни кръстосвачи, въздушните
нападения на двете страни по прибрекията и операциите
при Фландърското прибрежие презъ 1915 и 1916 г.
По отношение на Солунската експедиция Корбетъ се
изразява съ следните думи : „Една авантюра, въ която Ян
глия е била въвлечена противъ своето жалание, само за да
подчертае солидарностьта си по отношение на своя съюзникъ — Франция."
Превода на М. Л. Бертенсона е отличенъ. Картините
и схемите еж отделени въ отделна папка и това е еано
големо удобство при четенето на книгата, което, обаче е
напожило да се увеличи цената на изданието въ сравнение •
съ излезлите по-рано преводи на I и И томъ отъ сжщата
история.
С. Ч.
***
Корабоустройство и трюмно д-Ьло — часть III
— о т ъ К. А. Стрижъ (Издание на Управлението на Военчо-морските сили въ Русия, Лечинградъ 1929 год., 144 стр.
цена 1"35 р.).
Въпросната инига, която е получила много добри от
зиви въ Русия е подразделена на четире глави съ следното
съдържание: I. Борба за непотъваемостьта на кораба ; II. Бор
ба съ пожаритв на кораба; ПГОбслужване на обходните
системи и санитарно-хигиенически устройства на кораба и
IV. Организация и изпълнение на трюмчата служба.
С. Ч.
А. Н. Посев — Метеорология. Изд. транспечатъ
Н. К. П. С. Мо:ква 1930 г., 118 стр., цена 1 р. 30 к.
Това единъ кратъчъ, елементаренъ курсъ по метеоро
логия, писанъ съ огледъ за нуждите на мореплаването.
Материята е разделена въ IV глави. Въ I глава следъ
кратки евгдения изъ историята на метеорологията се разглеждатъ съставз и височината на атмосферата, сичоптичнитЬ карти, правилата за наблюдение на метеорологичните
елементи, радиопредаването на наблюденията, температур
ните условия въ атмосферата.
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Предметъ на II глава е влажностьта на въздуха, вале
жите и барометричното налагане.
• За вЪтърътъ съ неговото ГОЛБМО разнообразие и
особно значение въ мореплаването, е определена цтзлата
111 глава. Циклоните и антицихлоните се разучватъ възъ
основа изобарните картограми. Я по другъ начинъ неможе
и да бжде, защото само така, методически, се дава върна
основа за разбиране атмосферните вихри. Така по-лесно се
откриватъ принципите на усвоените отъ по-рано знания.
Яко въ единъ елементаренъ курсъ веднага се. встжпва въ
разучване на токовите карти, то резултатите въ тази насока
очевидно ще бждатъ по-слаби.
Въ последната глава се разглеждатъ ураганите, привеждатъ се начини за отбъгването имъ отъ кораба, даватъ
се сведения за предсказване на времето. За пълнота при
бавени еж и кратки познания върху светлинните явления
въ атмосферата и атмосферното електричество.
Книгата има чисто учебна цель — да запознае моряка-редникъ съ научното тълкуване на явленията, които го
заобикалятъ при неговите морски пжтувания.
Къмъ края на всека глава еж прибавени въпроси за
уяснявачето на съдържанието й.
Чисть, ясечъ печатъ на хубава хартия. Книгата е снаб
дена съ 62 схеми, диаграми, карти и рисунки.
Ж. Г.
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ГОД. VIII. БР. 4

отъ В. Власовъ; 4) Изследване непотаваемостьта на корабаотъ Ю. Шимански ; 5) Разчитане на местната здравина на
тънкостеннитв тржби и въртележки ' отъ Ю. Шиманский;:
6) Разчитане на балкй отъ Ю. Шиманский; 7) По въпроса
за напрежението въ циличдрическата обвивка на здравия
корпусъ на подводника отъ В. Перегудовъ; 8) Диаграма за
разчитане на правожгълни пластини отъ В. Никитинъ и
9) Новъ приборъ за записване на вибрирането отъ Г.
Павленко.
Книгата може да бжде доставенв, както и първите й
' три тома отъ: Ленинградъ, Главно адмиралтейство, Редак- ция на сл. „Морски сборникъ."
С. Ч.

*.* *.
Ьа Маппе Магспапйе Ргапс^ве е» яоп 1Птрог1апсе йгпя 1а У1е га11спа1е — раг Сгатпеп Сапс1а5. Рапз •
1930 (Издание на Рауо1, цена 40 франка).
Капиталния трудъ на Г. Кандисъ за французкия тър
говски флотъ', развитъ на 600 страници, който има енономически и социаленъ характеръ, е единствениятъ французки
източникъ, който дава изчерпающи данни и описание на
съвременния французки търговски флотъ, неговото разви
тие, бждащитъ изгледи, неговите пристанаща и значението
имъ, различните корабостроителници и работилници, взаи
моотношенията между търговския флотъ, пристанищата и •
работилниците, борбата на разните страни за надмощие въ
морската търговия и пр. По-нататъкъ въ тази интересна
книга еж разгледани следните въпроси: Принципитъ на
морското покровителство; Желъзопжтната политика по от
ношение на търговския флотъ; Социалния животъ на мо
ряка — обучение, работа, дисциплина, пенсия; Морски крегитъ, застраховки и кооперации; Взаимоотношенията на
страните и моряците; Риооловство, рибарство и риболовни
пристанища и пр.
Независимо отъ разнообразното, изчерпателно и ин
тересно съдържание, настоящата книга е ценна и поради
това, че авторътъ й е докладчикъ въ парламента по бюд
жета на Министерството на търгове гия флотъ, което му е
дало възможность да използува такива ценни материали,
като докладитъ на консулите и параходните агенти, архи
вите на морските синдикати и пристанищните работници,
пристанищните книги и дела, а сжщо така и чуждестран
ните официални данни по отношение на морската търговия.
Предговора къмъ книгата е написачъ отъ французкия министъръ на външните работи г-нъ Бриянъ.
Тази книга заслужава вниманието на всички, които
се интересуватъ отъ морските въпроси и по специзлно отъ
търговското кораболлавание. За моряците по професия тя
требва да бжде една отъ настолните книги.
С. Ч.

Мичмана на войнтЪ. Князъ Я. Тумановъ. Издаше
автора. Цъна 11 фр. фр.
4
Новоизлъзлата книга изъ подъ перото на запасния руски
морски офицеръ Князъ Я. Тумановъ" — „Мичманите на вой
на" е написана и отпечатана много добре. Въ нея авторътъ
ясно и увлекателно описва похода на Втората Тихоокеанска Ескадра на адмира.ть Рождественский, въ който походъ
руските моряци проявиха висогъ духъ, гол-вма издържливость и отлично познаване на морското дъло, съ което
обърнаха вниманието на целия свътъ. Понеже авторътъ,
въ чинъ мичманъ (подпоручикъ) тогава самъ е участвувалъ
въ този походъ върху борта на ескядрения броненосецъ
«Орелъ," то най-много и най-подробно описва живота на
своите другари — мичмани. Една руска рецензия за въпрос
ната книга казва : „Никжде до сега още въ руската лите
ратура не е било изобразено тъй правдиво походното мъче
ние и въобще живота на младия морски офицеръ. И то
главно заради това защото авторътъ не твори типове въ
книгата си, а само рисува своите съплаватели и твхния
жизотъ на кораба отъ натура, безъ да ги „фотографира". И
матова още отъ първата глава на книгата читателя полу
чава ясна представа за руския мичманъ отъ това време. Въ
тази глава, съ нЬколхо умепи и върни щриха авторътъ де
бело е подчерталъ безрезервното стремление на току-що
произведените мичмани да отидатъ въ бой съ най-актив
ните кораби на флота, тъхното голъмо желание да служатъ, тъхното прекрасно военно възпитание и дисциплинированость и въ сжщото време ттзхната младежка искр'еностъ и лековйрность, тъй приежщ! на 18—19 годишната
мичманска възрасть".

*
* *

Въ книгата на запасния руски морски офицеръ Капитанъ II рачгъ Графъ — „Моряци", сжщо се описва похода
на ескадрата на адмиралъ Рождественски, но тамъ е изложенъ главно живота на офицера на борта на транспортите,
не на бойните кораби. По този начинъ, въ тия две книги,
които се допълватъ едча друга, ний имаме едно пълно и
ценно описание на похода на ескадрата на адмиралъ Рож
дественский". Желателно е, който е прочелъ книгата „Мо
ряци" да прочете и книгата „Мичманите на война" и тога- *
ва въ него ще остане една съвършенно ясна представа за
живота на офицерския съставъ на ескадрата отъ бойнитъ
и спомагателни кораби.
С. Ч.

*
* *
Бюлетинъ на научно-техническия комитетъ
при Управлението на Военно-морскитЪ сили отъ
руската селска червена армия. Томъ IV. Ленинградъ
1930 г. (180 страници текстъ съ чертежи, цена 3 рубли).
Четвъртия томъ отъ Бюлетина на научно-техническия
комитетъ при управлението на руските военно-морски сили,
излвзалъ отъ печатъ въ края на 1930 г. има следното съдър
жание : 1) За напрежението, което се предизвиква въ пъргавз система съ динамическо натежение отъ Якадемикъ Я.
Н. Криловъ; 2) Разпределението на напрежението въ плос
ко пбле отслабено отъ нъкакво отвърствие отъ В. Соколовъ; 3) За периодите на свободните колебания на кораба
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051егге!сН-|/пдагп$ З е е к Н е д 1914—1918. — НегаздедеЬеп уогп бзтеггекгнзспеп кпедзтаппеагегму. — Уеггазз! уот ишепзсгпггз 1еи1папт а. й. Напз ЗокоК — ЯтаКНеа
Уег1ад, ^.ипеп. (Операциите наЯвстро-Унгарския флотъ презъ
световната война — Издание на австрийския морски архивъ — въ 4 тома).
Презъ течение на 1930 г. еж излезли два тома отъ
горепосочената книга. Първиятъ томъ е написанъ отъ за
пасния лейтенантъ Хансъ Соколъ. Той съдържа 15 глави и
обхваша началния периодъ на войната до края на м май
1915 г., когато влезе въ войната и Италия. Главите иматъ
следните подзаглавия: Глава I — Тър. овскиятъ флотъ и
морската търговия на Явстро-Унгария ; Глава II — Среди
земноморската политика на Дунавската монархия; Глава III
— Явстро-Унгарскиятъ воененъ флотъ; Глава IV — Стратеги
ческото положение на Явстро-Унгария на море ; Гл. V — Мо
билизацията въ австро-унгарския флотъ; Глава VI — „Гьобенъ" и „Бреслау" въ Средиземно море; Глава V I — Пър
вите операции въ Катарския заливъ; Глава VIII — Обстрелването на французеките и черногорските батареи на
планината Ловченъ на 8 августъ отъ австрийските кораби;
I лава !Х — Операциите срещу черногорския брегъ отъ 15
августъ 1914 г. до 15 май 1915 г.; Глава X - Първите появявания на французеките кораби въ Ядриатическото море:
Глава XI — Операциите на французите при островъ Лиса ;
Глава XII — Подводната война въ Ядриатическото море;
Глава XIII — Операциите въ северната часть на Ядриати
ческото море. Минната война. Операциите на миноносчите ;
Гл. Х'У — Явсто-унгарския флотъ и Дарданелската опера
ция ; Гл. XV — Изводи.
с. Ч.
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ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
ИЗЯПЯ5ВЯ БЕЛЬОТО.

Привилегирована креватна Фабрика.

ЦИГАРИТЕ НА ПЛОВДИВСКАТА
ТЮТЮНЕВЯ ФЯБРИКЛ

=„ЛЕВСКИ"=
еж единствените, които държатъ рекордъ по ароматичность и съставляватъ неза
менимо удоволствие за
ВСБКИ пушачъ.
5_2

Дечевъ и С-ие, гара Павликени
Приготвя кревати всвкакви видове с ъ щ о и
пружини за ГБХЪ.
Почивни станции, летовища, хотели и
всички които се интересуватъ отъ солид
ни таблени и месингови или полутаблени
кревати и пружини, нека да не пропущатъ случая, преди да си доставятъ та
кива, да се отнесатъ до фабрика

Дечевъ и С-ие, гара Павликени.
Работа акуратна.
2—2

ОБЩОДОСТЪПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната дейность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ и
ГБХНИТ-Б деятели, Гл. Упр. ТЪло на организацията е започнало издаването на редица общодостъпни беседи
изъ областьта на морезнанието. Беседите се печататъ въ ограниченъ брой и се разпращатъ само на упра
вителните т^ла на клоновете, отъ където може да ги получи гсЪки беседчикъ, който би искалъ да изнесе
и развие иззестна тгма за опознаване съ морето, морската деягелность и т. н
БеседитЬ съ приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се използватъ отъ вгЬки сказчикъ и лесно да бъдатъ възприемани и разбирани огъ най-широкъ и разнообразенъ
к р ж г ъ слушатели.
За да се засили тяхната убедителность и нагледность, беседите се придружаватъ отъ специално
къмъ гЬхъ нагодени серии отъ свътливи кгртини, които правятъ още по-голЪмъ интереса къмъ беседите
и още по-вече улесняватъ, и изнасянието имъ отъ лектора, и възприеманието имъ отъ слушателите.
Св-втливитъ- картини за вейка беседа, се пазягъ въ Гл. Упр. ТЬло — Варна, отъ където веднага
ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. Т^ло на клона, било отъ съответния беседчикъ.
№

1
2

3
4

5

Наименование на беседата.

Явторъ на беседата.

Брой на свътливитъ картини при
дружаващи беседата.

СПИСЪКЪ НЯ ИЗЛЪЗЛИГБ ДО СЕГЯ БЕС1ЩИ.
П. Павловъ, секретерь на Г. У. Т.
35
Нуждата отъ Български Народенъ
отъ Б. Н. М. С.
Морски Сговоръ.
Д-ръ Ял. Недълковъ, упр.-лъкарь на
42
Морето и слънцето — лъчебно знаДетския морски санатсриумъ
цение и използване.
БЕСЕДИ ПОДЪ ПЕЧНТЪ.
Ял.
Нечаевъ,
ихтиологъ въ Пр кти30
Риболовство.
ческото Риберско училище.
Ив. Батаклиевъ, ргд. доцентъ —
47
Нашиятъ Черноморски бръгъ.
Университета.
Корабигв въ миръ и война.

свътливи кгртини (диапозитиви).
свътливи картини (диапозитиви).

свътливи картини (диапозитиви).
свът.шви картини (диапозитиви).

1

БЕСЕДИ, КОИТО СЕГЯ СЕ РНЗРЯБОТБНТ
П. Павловъ, секретари на Г. У. Т.
45 свътливи кгртини (диапозитиви). |
отъ Б. Н. М. С.
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използувайте дружествени!! парпщи 1 да получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно Дружество мо
жете да направите пжтувания, които да Ви оставятъ мили неизличими споме
ни. Вие ще опознаете нашето крайбрежие и ще вкусите отъ прелестигв на^близкия изтокъ,
чаровет-в на когото привличатъ хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
а К р а й б р е ж н а : Варна— ББла—Месемврия-Анхиало—Созополъ -Бургазъ; Бургазъ—Созополъ
—Кюприя—Василико-Ахтополъ и обратно; Бургазъ^-Созополъ—Пнхиало—Месемврия—
Бвла—Варна ; — два пжти седмично,
Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съобщения Бургазъ- Варна и обратно,
специално за курорта.
6 . Пирейска: Варна—Бургазъ— Цариградъ-Пирея—Хиосъ — Метелинъ -Цариградъ—Бургазъ—
Варна, два пжти въ месеца.
В. а л е к с а н д р и й с к а : Варна—Бургазъ—Цариградъ - Родосъ - Палестина - Александрия — ПортъСайдъ-О-въ Кипръ—Пирея—Цариградъ—Бургазъ—Варна, два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си отъ 30 до
50% (но не и върху храната).

Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се извършва
съ луксозниттз и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."
О Б И К Н О В Е Н И ЦЕНИ БЕЗЪ Х Р А Н А :
За Александрийския рейсъ!
За Пирейския рейсъ:
лв. 5000
1 I класа . . . лв. 8000 <
Г ' класа
лв, 4600
Отиване и връщане |I ...П класа . . . лв. 6000
I
Отиване
и
връщане
-I
И
класа
. —
I
^ ц
лв. 2000
I 111 класа . . . лв. 4000 |
I III класа
Забележка. За изобилна храна при задгранично пжтуаание, само за I и II класа, по лева 195
на денъ, закуска, объдъ и вечеря.

За крайбрежния рейсъ:
/ I класа . . . лв. 680 I
'
| I класа
лв. 400
лв. 300
Варна—Ахтополъ—Варна < П класа . . . лв. 540 | Варна—Бургазъ и обратно | II класа
лв. 200
I III класа . . . лв. 360 {
I III класа
Храна по лв. 150 на день за I и И класа, за българското крайбрежие.
Забележка. Свърхъ горнитъ такси за ПЖТНИШКИГБ билети се събиратъ допълнително кейово
право въ Варна и Бургазъ по лгва 15, а въ малклтв крайбрвжни пристанища по лева 5 на лице.
Най-подробни. сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбръжнитъ, а сжщз и отъ Дирекцията.
Българи пътувайте по море!
ю—2
СЪДЪРЖАНИЕ: 1) Матей Стойковъ (зап. капит. I рангъ) отъ Дунаецъ; 2) Първата морска сед•
мица въ България отъ г. п.: 3) Неуместни атаки отъ г. Слазяновъ: 4) Активна
дейность на Югославия за подобрение корабоплаването и воднитт^й пжтища отъ М Островъ;
^Руската корабостроителна индустрия (кратъкъ прегледъ); пре зелъ Инж. нТ ВъГчевъ; 6) ЛнглоФренско-Италиянската морска спогодба пр-велъ Д. Маоковъ; 7) Дълботоводниятъ (брониранъ)
водолазъ огъ Лейтенантъ о. з. к. Злшевъ; 8) Беркъ^Сюръ-Меръ, града на болнитв и здравето отъ
Д-рь Ял. Недълкозъ, управитель-лъ!арь на Държ. датски корскл санаториумъ край гр. Варна: 8) В ъ ПвТЪКЪ на
Т р и н а д е с е т и . . . огъ С. К. Тереценко, пр-велъ Сава Н. Ивановъ); 10) КоНТрабаНДИСТЪТЪ отъ П. Л. Шишковъ;
11) Морски СПОрГЪ - В о д н и ЗКробацИИ - МОрСКО ХВЪрЧИЛО отъ италиански: П. Миларовъ; 12) ОфИ-

циаленъ отдълъ; 13) Морски.новини; н) Морски книгописъ.
атяаавииичру
Печатница Д. Тодорова — Варна.
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