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ГОДИНА СЕДМЯ
Съ настоящия брой, органътъ на Българския
Народенъ Морски Сговоръ, нашето илюстровано
списание „Морски Сговоръ", влиза въ седмата си
годишнина.
Непрекъснато, шесть години подъ редъ, раз
вивайки се постепенно, .благодарение подкрепата
на приятелите на българската морска идея, то из
лизаше съ ръдка за българската действителность
редовность, поднасяйки на многобройните си чи
татели изобиленъ разнообразенъ материалъ по
морскитъ въпроси и насаждайки въ обществото на
ционалната морска идея. Презъ този периодъ то
даде на абонатите си кръгло около 60 книжки съ
средно по 20 страници всъка, богато и навременно
цветно илюстрирани, независимо отъ редицата
безплатни приложения, като отделни книжки отъ
„Морска библиотека", големи и малки художе
ствени цветни календари и пр. Все повече и повече
подобрявайки се, то закрепна и стана необходимо
за българската интелигенция. Това обстоятелство
безспорно му гарантира сигурно съществувание и
бъдеще развитие.
Презъ този шестгодишенъ периодъ, нашето
списание изживъ своето младенчество. Презъ него
то получава година следъ година-нови насърдчения и възторжени похвали; както изъ вътрешностьта на България, така и отъ чужбина.
Съ встъпването си въ седмата годишнина на
шето списание освенъ че запазва придобитите дъл
гогодишни подобрения, но то ще продължи да се
подобрява презъ течение на годината и благода
рение на съдействието отъ страна на клоновете и
членовете на Българския Народенъ Морски Сго

воръ, ще може да направи още нтжолко нови го
леми крачки напредъ въ това отношение. То ще
се списва въ същия духъ, както до сега, като се
разнообрази още повече материала му, за която
цель Главното управително тт>ло на Българския
Народенъ Морски Сговоръ и респективно книжовно-просвътниягъ отдълъ еж набелязали и пред
приели редъ енергични мерки. Безспорно, успЪхътъ при подобрението на списанието ще зависи
въ голъма степень отъ моралната и материалната
подкрепа, която ще му окажатъ неговите досе
гашни четци. Но ние не се съмняваме въ тази под
крепа, защото —• ето вече шесть години подъ редъ
— тя е давана неотклонно и настойчиво.
По отношение на бъдещия напредъкъ, освенъ
още по-щателния подборъ на материала по съ
щество, съвременность и популярность, редакцията
има силно желание да подобри чувствително хар
тията, да увеличи страниците до 32 (безъ кориците
и рекламните листове), да даде цветни отпечатъци
и художествени приложения, да възобнови „Мор
ска библиотека", като безплатно приложение и
най-после да даде и една напълно солидна и под
ходяща за изданието опаковка. Има изгледи, че
тия желания на редакцията ще бждатъ реализи
рани въ скоро време и то толкова по-скоро, кол
кото по-настойчиво и по-акуратно ни подпомагатъ морално и материално нашигЬ абонати. Преди
всичко необходимо е акуратното и своевременно
изплащане на членския вносъ и абонамента и уси
лия за увеличаване тиража на списанието, който
до сега е достигналъ до 4,700 броя.
Отъ друга страна, едно отъ сигурнигЬ и бързи
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средства за подобрение на списанието, ст прихо
дите отъ рекламите. Еот защо, ние приканваме на
шите съратници да ни подпомагатъ и въ това от
ношение, кой съ каквото може, за да увеличимъ и
рекламните листове въ него. Увеличение коли
чеството на рекламните листове води следъ себе
си сигурното и бързо подобрение на изданието.
Съ общи усилия ние ще можемъ да отиваме
все тъй съ бързи крачки напредъ, както сме оти
вали досега. Казваме съ общи усилия, защото спи
санието „Морски Сговоръ" не е само дело на
Главното управително ГБЛО на Българския Народенъ Морски Сговоръ, а е обща рожба на съв
местните и непрестанни усилия на редакционния
комитетъ, клоновете на Б. Н. М. С, сътрудниците
на списанието, членовете на Б. Н. М. С, частнигЬ
абонати, търговските фирми и всички наши четци.
Безъ помощьта на едните или другите, нашето
списание не би могло да крепне и да се развива си
гурно, бързо и правилно. Всички по-горе изброени
съратници носятъ на плещите си тежестьта отъ
усилията за подържане доброто име и напредъка
на нашето списание — „Морски Сговоръ". Ето за
що, ние апелираме къмъ всички да продължатъ съ
още по-голема енергия да ни подпомагатъ.
Ние молимъ клоновете на Б. Н. М. С. да усилягь деятелностьта си по събирането на членските
вноски, да положатъ по-голема настойчивость при
събирането на реклами и да изпращатъ събраните
суми бързо .презъ кратки промежутъци отъ време.
Ние молимъ нашите сътрудници, да изпра
щатъ непрекъснато материалите си, като се ста-
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раятъ да имъ даватъ кратка и напълно популярна
форма, да ги обработватъ достатъчно и да ги разнообразяватъ по сншдество и илюстрация.
Ние молимъ нашите членове и абонати да побързатъ съ изплащането на членските вноски и
абонамента си, а сжщо така да проагитиратъ разпрострнението на списанието.
Ние молимъ търговските фирми да бждатъ
по-отзивчиви и по-щедри къмъ нашите събирачи
на реклами, като иматъ предвидъ и това, че на
шето редовно и съ голъмъ тиражъ издание ще имъ
даде най-добри условия и резултати при реклами
рането.
Ние молимъ най-после нашитъ четци, следъ
внимателно и изчерпателно прочитане на списа
нието, да ни съобщаватъ за забелязаните дефекти
и появилите се желания за подобрението му, а
снццо така и да препоржчватъ списанието на свои
те близки и познати, съ което ще допринесатъ
както за подобрението на списанието, тъй и за
разпространението и затвърдяването на морската
идея въ нашата страна.
Ние встдшваме въ новата година съ твърда
вера, че съ общи усилия, както до сега, ще про
дължаваме да крачимъ съ сигурни и бързи крачки
напредъ къмъ нови успъхи и нови придобивки за
нашето народополезно дело.
Нека новата 1930 година, по случай която Ви
поднасяме нашите най-добри благопожелания,
оправдае общитъ ни желания и надежди за успъха
на нашата морска идея.
Отъ редакцията

Ориг. офортъ отъ Ял. Мутафовъ
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Г. Славяновъ

ВЪПРОСЪТЪ ЗЛ МОРСКОТО РЛЗОРЖЖЛВЛНЕ И НЕГОВЛТЛ НЛЙ-НОВЛ ФЛЗЛ
Въ своитъ методи на действие войната на море
значително се различава отъ тази на сушата. До
като частната собственость на сушата, по принципъ не се засега отъ воюващите, на море става
тъкмо обратното; въ цельта да се прекжснатъ не
приятелските съобщения по море, единъ отъ глав
НИТБ обекти за действие е неприятелската частна
собственость —кораби или стоки, като въ това на
правление не се щадятъ дори интересите на не
утралните. Въ този родъ операции се крие и сжщностьта на тъй наречената кръстосвачна (въ ми
налото коррарска или капворска) война, била тя
надводна или подводна. Стремежътъ у културните
народи да се премахне или поне ограничи този
видъ война е твърде старъ и настойчивъ, но всъкога той е сръщалъ отрицателното становище на
владетелката на моретата—• Англия. Смисълътъ на
пробле|м|ата за „свободата на моретата" е именно
въ тоя стремежъ за премахване на кръстосвачната
война. Въпросътъ за свободата на моретата, въ
по-ново време, е поставенъ отъ Североамерикан
ските съединени щати още въ 1785 год. и въ найново време, пакъ отъ сжщага държава, презъ голъмата война, като бъ включенъ въ 14-тъ Уйлсонови точки. Днесъ тоя въпросъ наново се слага,
макаръ и подъ формата на „морско разоржжаване". Невъзможностьта да се разреши проблемата
за „свободата на моретата" влече следъ себе си
все^ по-голтжитъ флотски въоржжения на морскитъ държави и на първо мъсто тия на С. А. Съеди
нени щати. Последнит-Ь отъ 1916 год. насамъ упо
рито се стремятъ къмъ изравняване на морските
си сили съ тия на „владетелката на моретата" Ан
глия, като по този пжть търсятъ да осигурятъ сво
бодно развитие на своята морска търговия не само
въ мирно, но и въ военно време. Естествено, отъ
своя страна, Англия търси да затвърди своето
„владичество" и следователно надмощието въ мор
ските си сили. А ясно е защо за Англия е необхо
димо да води кръстосвачна война и да се стреми
да запзи своето флотско могжщество, —• защото,
пръснала своите владения по цълото земно кълбо,
тя инъкъ не би могла да се справи съ многоброй
ните си врагове, които завистливо поглеждатъ
къмъ нейните богати колонии; най-уязвимата точ
ка за всъка морска държава —• това еж морските
пжгища и търговията по тъхъ, а защитата на тия
пжтища и търговия — това е^ най-трудната т, за
мнозинството държави, съвсемъ непосилна задача.
Днесъ най-остро, и въ финансово отношение
най-тежко, е морското съперничество между Ан
глия и Съединените Щати; първата все още е притежателка на найнмющния въ света флотъ, но за
това пъкъ силно изтощена отъ войната, а втората
съ значително по-слабъ флотъ, но затова много
'богата и съ голъми търговски»интереси, насочени
по,всички океани и главно въ Тихия, кждето ней
ните интереси се кръстосватъ съ тия на Япония и
Англия, две отъ най-силкитъ морски държави въ
света, и кждето е ядката на бждещитъ големи све
товни конфликти. Трудното финансово положение
на Англия й диктува да търси компромисни спо
разумения съ Щатите, а на второ место съ Япо
ния и Франция, за да се достигне до ограничение
или даже намаляване на морскитъ въоржжения,
като все пакъ запази днешното свое първенство.

Щатите търсятъ да осигурятъ свободата на своя
та морска търговия и затова, при всъка проява на
неотстжпчивость отъ страна на Англия, веднага
пристжпватъ къмъ разработването или оежществяването на грандиозни флотски програми и обрат^
но, при всъка готовность за споразумение най-мал
ко за „ограничение", ако не за „намаление" на мор
ските въоржжения или още по-добре за коренното
разрешение проблемата за свободата на моретата,'
веднага спиратъ флотските си строежи, за да улеснятъ тъй желаното отъ тъхъ споразумение.
Ако се отстранятъ причините за морското съ
перничество между Англия и С. А. Щати или наймалко ако се ограничи или притжпи това съперни
чество, много по-лесно ще се достигне до сжщигъ
резултати и съ останалите морски държави, а отъ
тамъ не ще бжде трудно да се разпространи „разоржжаването" и върху сушата и въ въздуха.
Въ 1916 год., загрижени за своята презморска
търговия, заплашвана еднакво отъ англичани и гер
манци, Щатитъ начертаха обширна програма за
създаване на единъ колосаленъ
воененъ флотъ.
Ловката английска политика;умело насочи изострнщето се американско оржжие срещу германците
и успе да убеди новия си съюзникъ, че е по-необ
ходимо да се строятъ леки сили за борба съ гер
манската подводна опасность и по този начинъ
да задържи строежа на големъ линеенъ флотъ.
Англия привидно прие и 14-те точки на Уилсона,
забавяйки съ това още повече морското засилване
на Щатите. При преговорите за миръ, дбаче, Ан
глия грубо отхвърли разискването на проблемата
за свободата на моретата и свързания съ нея въ
просъ за нови правови норми на морска война.
Обидени, Щатите не подписаха мирните договори
и не влъзоха въ Обществото на Народите, създа
дено по-скоро като орждие на английската полити
ка, отколкото като сръдство за осигуряване све
товния миръ и, естествено, морското съперниче
ство между тъхъ и Англия започна да се изостря.
Обаче отбелязанитъ по-горе основни причини ско
ро доведоха дветЬ държави, а покрай тъхъ и Япо
ния, Франция и Италия, до Вашингтонското спора
зумение отъ 1921/22 година.
Въ Вашингтонъ можа да се постигне споразу
мение за ограничение въоржженията по отноше
ние на линейните кораби и хвърчилоносцитъ' и отчасть на кръстосваните, но не и по отношение на
леките сили и подводниците, които, заедно съ ле
ките кръстосвачи, днесъ еж главните средства за
водене на кръстосвачната или (търговска война.
Англичаните поискаха да се премахне сжществуването на подводниците, тъй като тъ еж едничкото
средство за малките държави успешно да водятъ
една търговска война, но срещнаха енергичния отпоръ преди всичко на Франция и подводното корабостроение, а заедно съ него и леките сили (леки
кръстосвачи, изтребители и др. по-малки кораби),
чиито размери и брой еж тъсно свързани съ тия
на подводниците, останаха неограничени. По от
ношение на кръстосвачитъ се постигна ограничение
са1\го на техната величина — не по-големи отъ
10,000 тона водоизм-Ьстване — и калибъра на ар
тилерията имъ — не по-голъмъ отъ 20.3 см., обаче
броятъ имъ или твхната обща водоизмъчгтимость
останаха неограничени.
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На тази база скоро изникна разочарование.
За ЩатитЬ, лишени отъ бази въ Тихия океанъ и.
принудени да покриватъ грамадни разстояния безъ
опора, големиятъ 10,000 тоненъ кръстосвачъ е мно
го изгоденъ, а при това единъ флотъ отъ такива
кръстосвани представлява внушителна сила. За
Англия тъкмо обратното — принудена да пази ин
тересите си по цълото земно кълбо и разполагаща
съ много бази и опорни пунктове, но сравнително
слаба финансово, се налага издръжката на малки,
но повече на брой кръстосвачи, които пъкъ всЪкога ще бждатъ по-слаби отъ 10,000 тоннитъ. Чрезъ
тия частични ограничения Щатите не получаваха
пълно изравняване на силите си съ Англия, а тая
последната бе принудена къмъ нови непосилни
строежи.
Въ 1922 год. опитите на Обществото на Наро
дите да разшири Вашингтонското споразумение и
върху останалите морски държави пропаднаха,
поради твърде високите граници, искани отъ Ис
пания за своя флотъ. Подновени тия опити въ
1924 год., наново пропаднаха, като тоя пжть къмъ
неприемливите искания на Испания се прибавиха
и тия на Съветска Русия, която претендираше за
големъ флотъ или пъкъ за обявяване
Балтийското
и Черно морета за „Маге с1аи5ити, за затворени,
на което, естествено, най-напредъ Англия никога
не би се съгласила.
По-сетнешните разисквания въ комисиите на
О. Н. изваждаха на яве все нови и нови противо
речия, произлизащи до голема степень отъ недо
статъците на Вашингтонското споразумение. Въ
подготвителната разоржжителна комисия на 6 Н
презъ првлетьта на 1927 год. англичаните предло
жиха единъ проектъ за ограничения за всеки типъ
кораби по отделно, а французите другъ —- за ус
тановяване на общото водоизме-стване «а флота
въ кржга на което всека държава да може да строи'
споредъ своите нужди, известни типове кораби за
сметка на останалите. Това би означавало, че напр
Франция би могла да използува целия й разрешенъ
тонажъ само за строежъ на подводници. Естестве
но, тази нова „подводна опасность" за Англия отъ
страна на Франция, осуети споразумението.
Презъ юний саицата 1927 год., по инициати
вата на Съед. Щати бе свикана нова, независима
отъ О Н., конференация въ Женева, която да раз
шири Вашингтонските споразумения. Франция и
Италия отказаха участието си въ нея, подъ предлогъ, че въпросътъ се разглежда въ неговата п*.
лость отъ О. Н., а въ сжщность защото и двете
бЪха недоволни отъ самата Вашингтонска спогод
ба, която имъ отделяше место на третостепенни
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споразум-Ьятъ и то главно по въпроса за кръстос
ваните. Англия предложи два типа - гол1мъ и
малъкъ кръстосвачъ, а Щатите държаха само на
установения вече голъмъ Вашингтонски кръстос
вачъ, — нагледъ нищожна причина, задъ която
обаче се крие пакъ големата проблема за свобп
дата на моретата. Въ резултатъ Щатите наново за
почнаха засилването н морските си строежи
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бжДещитъ разисквания по разоржжението довели
само до раздразнение на Съед. Щати 'а повдай
тъхъ и на останалите голъми държави
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Презъ априлЪ тази година, американскиятъ
представитель въ подготвителната комисия при О.
Н., Джибсонъ 'Излъзе съ новъ конкретенъ проектъ
за морско разоржжаване, макаръ тоя въпросъ и
да не е стоялъ на дневенъ редъ. Отзвукътъ отъ
тоя проектъ навсвкжде бе колосаленъ и той твър
де много допринесе, за да се доведе въпросътъ за
морското разоржжаване до неговата най-нова
фаза.
Отъ друга страна, падането на консерват. пра
вителство въ Англия и поемането на властьта отъ
работническата партия бързо промени настрое
нията и възможностите за едно споразумение съ
С. А. С. Щати, което и не закъснъ -да дойде, като
следствие отъ водените въ Лондонъ преговори
между министъръ-председателя Макдоналдъ и аме
риканския пълномощенъ министъръ генералъ
Доусъ, а сжщо така и отъ пжтуването на първия
въ Америка, предприето въ края на септемврий т. г.
Макаръ водените преговори и да не означаватъ
още постигнато споразумение — такова требва да
очакваме отъ конференцията, която предстои да
се свика презъ януарий ид. г. въ Лондонъ — все
пакъ те еж едно сигурно указание за успешно при
ключване на въпроса за морското разоржжение
или по-право за „ограничение" въ морските въоржжения, което все пакъ е единъ крупенъ резул
татъ за световния миръ.
Както се изтъкна и по-горе, големата пречка
за достигане' на желаното споразумение между
двете най-големи морски държави, до сега, е билъ
въпросътъ за кръстосваните, задъ който пъкъ се
крие все сжщиятъ гол-Ьмъ политически въпросъ
за свободата на моретата. Хпорътъ за кръстосва
ните се появи още въ 1922 год. въ Вашингтонъ а
следъ това провали и всички по-късни опити за
с поразумение. Последните години американците
настояваха за 250-300,000 тона обща водоизм-Ьстимость за своите кръстосвачи, като предпола
гаха да използватъ целия този тонажъ за построй
ка само на големи кръстосвачи отъ по 10,000 тона
съ 20.3 см. орждия, при това претендираха за
пълно равенство съ Англия по отношение на об6* Я500°ЛооЪЬппРтТУ Т ° В а а И г л и й с к ° ™ становище
О-Б 500—600,000 тона максимална обща водоизмЪстимость и единъ брой отъ най-малко 71 кръсто
свана, отъ които по-голъмата часть малки кръсто
свани съ 15 см. орждия, като относно големите
т е . въоржженитъ съ 20.3 см. орждия кръстосвани'
настояваха за пълно равенство съ Съед щати
Големата разлика въ исканията на двете стра
ни бързо, намалява презъ време на последните
преговори и днесъ се очертава съгласие на базата
1. Равенство или равноценность по отношение
на всички типове военни кораби.
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жави приематъ пълното равенство помежду си по
отношение всички типове подводници, които ще
се запазятъ.
При едно опредълено решение на въпроса за
подводниците, по отношение на останалите леки
сили бързо ще се постигне споразумение, макаръ
днесъ въ броя и тонажа на изтребителите и торпе
доносците, Съед. щати значително да превъзхождатъ англичаните — 309 американски кораба съ
345,000 тона, срещу 156 английски съ 210,000 тона.
Броятъ и тонажътъ на торпеднитъ кораби и изоб
що на леките сили ще се изчисли по известно
съотношение спрямо установените граници за под
водния флотъ, тъй като зависимостьта между тия
типове кораби е много голъма. Като най-вероятенъ тонажъ торпедоносци за двете страни се
приема границата къмъ 150,000 тона обща водо
изместимост
Относно големите линейни кораби се запазва
старото Вашингтонско споразумение, като двете
държави се отказватъ отъ нови строежи и като ве
роятно пределната възрасть на наличните кораби
ще бжде увеличена отъ 20 на 25 години, получа
вайки по този начинъ чувствително финансово
облекчение при заменяване на остарелите съ нови
кораби.
.
Броятъ и тонажътъ на хвърчилоносцитЬ ни
кога не еж били предметъ на сериозни разногла
сия; ГБ вероятно ще останатъ въ ограничителните
рамки на Вашингтонската спогодба.
Най-трудно разрешимиятъ и до сега въпросъ
остава този за кръстосвачитъ. Първиятъ проектъ
за ограничения носи английски отпечатъкъ; той
предвижда за Англия: максималенъ тонажъ 340,000
тона, общо 50 кръстосвача, отъ които 15 по
8,000 или 10,000 т. съ 20.3 см.,орждия; за С. А. С.
Щати: максималенъ тонажъ 295,000 т., между
които 18 големи кръстосвачи.
Тия цифри не еж произволни, т% • държатъ
сметка за броя на наличните, на подлежащите за
замъна и на тия въ строежъ кръстосвачи. Споредъ
тоя проектъ, англичаните не ще бждатъ прину
дени нито да строятъ нови, нито да унищожаватъ
стари кръстосвачи, като до 1936 г. ще запазятъ
своето надмощие въ този тинънадъ Щатите. По
следните ще запазятъ сжществуващите си кръ
стосвачи, ще продължатъ строежа на започнатите
и за да се изравнятъ съ Англия, ще требва да предвидятъ само 5 нови, но вече малки кръстосвачи.
Вториятъ проектъ, разискванъ къмъ края на
преговорите, носи американски отпечатъкъ; той
предвижда за Англия: 15 кръстосвача съ 20 3 см.
орждия и 35 — 15 см. орждия или всичко 50 кръсто
свача съ кжгло 339,000 т.; за Съед. Щати: 21 кръ
стосвача съ 20.3 см. орждия и 15 — съ 15 см. орж
дия или всичко 36 кръстосвача съ кржгло 315,000 т.
При този проектъ, който, вероятно ще образува и
базата за преговори презъ януарската Лондонска
конференция, дветъ държави почти се изравняватъ въ силите си: по общъ тонажъ американ
ците ще отстжпватъ само съ 24,000 т., англичаните
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ще притежаватъ 14 кръстосвача повече, но срещу
по-големия брой американците ще могатъ да противопоставятъ по-силната артилерия и по-големо
водоизместване на отделния кръстосвачъ.
Все още спорна остава претенцията на Съеди
нените щати за 21 големи кръстосвачи, т. е. двете
страни не могатъ да се съгласятъ само върху 3
кръстосвача по 10,000 тона, въоржжени съ 20.3 см
орждия. Мжчнотията не се дължи на взаимна неотстжпчивость, а по-скоро на влиянието на остана
лите морски държави, на първо мъсто Япония.
Англичаните заявяватъ: „Ние не строимъ срещу
Америка, но когато американските строежи предизвикватъ други държави къмъ по-голъми строе
жи, това косвено се отразява и върху нашите строи
телни програми." Тукъ се визира Япония, която и
безъ това иска корекция на установеното въ Вашингтонъ съотношение на силите 5 за Англия и
Америка срещу 3 за Япония или 10: 6, за което тя
настоява да се увеличи на 10 :7 или най-малко на
10:6.5. Въпреки сжществуващите очертани разногла
сия между трите големи морски държави, мжчно
тията за постигане на споразумение не иде отъ
тамъ, а по-скоро отъ непримиримото държане на
Франция, която е твърде загрижена за запазването
на своя големъ подводенъ флотъ и за равенството
си съ Италия. Постигнатото миналата година сбли
жение между Англия и Франция на почвата на спо
разумението за задружно действие по морското
разоржжаване, днесъ се замества съ охлаждение
въ отношенията, продиктувано отъ резкия обратъ
въ политиката на Англия, която сега, за предстоя
щата конференция, си осигурява единъ много поцененъ съюзникъ въ лицето на С. А. С. Щати.
Французскиятъ печатъ вече ясно очертава главните
искания за морските сили на Франция, която ще
настоява „на всека цена" за:
1. Запазване на подводниците;
2. Самостоятелно определяне на леките си
сили (кръстосвачи и изтръбители);
3. Въ Средиземно море — равенство съ Ита
лия, а въ Атлантическия океанъ — съ Германия.
Доколко неотстжпчивостьта на Франция ще
затрудни преговорите въ Лондонъ и дали ще осу
ети благоприятния имъ резултатъ, е още рано да
се предвижда, въ всеки случай не може да се под
ценява големата роля, която въ тази конференция
ще има да играятъ двата фактора: волята за спо
разумение у двете най-големи морски държави и
силното течение въ общественото мнение на делъ
свътъ за едно действително разоржжаване, като
гаранция за световния миръ.
Макаръ Бодените до сега преговори между
Англия и Съед. Щати да сочатъ като възможенъ
резултатъ само едно „ограничаване", но не и едно
„намаление" на морските въоржжения зее пакъ
ако и този резултатъ бжде постигнатъ, д-ова ще
предизвика морално облекчение въ целъ свътъ и
значително ш.е разчисти пжтя къмъ заздравяване
изгледите за единъ траенъ свътовенъ миръ.
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Детската морска колония на Габровския клонъ оть Б. Н. М. С. на лътуване въ Варна, — 1. Молитва преди^ закуска ;
2. Въ морето; 3. На плажа.
к

ГЯБРОВСКЯТЯ ДЕТСКЯ МОРСКЯ КОЛОНИЯ
Габровскиятъ клонъ на Българския Народенъ
Морски Сговоръ, изпълнявайки една оть задачите
си, устрои презъ летото 1929 година въ Варна
литна морска колония за момчета отъ прогимна
зията, предимно деца на членове отъ Б. Н. М. С. и
на бедни габровски граждани, делото на габровци
бт* подкрепено отъ Главното управително тъло
на Б. Н. М. С. и не срещна никакви спънки въ на
станяването, обзавеждането и летуването.
Колонията пристигна въ Варна на 15 юлий. Тя
се състоеше отъ 31 деца и беше настанена въ учи
лището „Св. Сава и Ангеларий", кждето имаше
достатъчно удобства. Още съ пристигането си ко
лонията влезе въ нормалния си животъ, благода
рение на това, че всичката подготвителна работа
беше извършена по-рано. Тя се ржководъше отъ
двама гимназиални учители, а лекарската служба
се изпълняваше отъ члена на Главното управ. тъло
на Б. Н. М. С. — д-ръ К. Пашевъ. Последниятъ,
следъ като прегледа основно всички деца и на
прави ' необходимите измервания, определи за
всъко едно отъ гЬхъ съответния режимъ за изпол
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зуване слънчевите лжчи и морската вода. Кжпането и слънчелечението се извършваше винаги на
определения плажъ и подъ непрекжснатия надзоръ на ржководителитъ.
Презъ всичкото време въ колонията имаше
образцовъ редъ и чистота. Храната — винаги от
лична и изобилна. Презъ свободното време се четъха беседи на колониститъ по хигиена и възпи
тание и се преподаваха уроци по аритметика и бъл
гарски езикъ, за да подържатъ и възобновяватъ
знанията си по тия два важни предмета, по които
се полага изпитъ при постжпване въ • гимназията.
Колонията просжществува , 31 деня. Послед
ните лекарски измервания показаха, че презъ
време на лътуването всеко едно дете (на възрасть
отъ 10 до 14 години) е наддало въ теглото си отъ
1 до 3.5 килограма/
Храната на единъ колонистъ средно дневно е
струвала 28.30 лева, а заедно съ общитЪ разноски
всеки единъ колонистъ е струвалъ на управата
средно дневно по 43.10 лева.
П. П.

МОРЕТО

Морето заема три пети отъ повърхностьта на
земното кълбо.
Още отъ началото на света то е играло една
сжщест^вена роля и е упражнявало решително влия
ние върху всичките прояви на живота.
Природата и човекътъ еж еднакво подчинени
на неговите закони. Целата география и целата
история се намиратъ въ гвена и строга зависимость отъ него.
Отъ една страна, то обуславя климатите; отъ
друга — то свързва континентите единъ съ други.
Господарь на метеорологията, следователно и
на атмосферата, морето диктува върху живота на
всичките сжщества.
Противно на земята, чийто тесни, точно опре
делени и негъвкави пжтища еж подчинени на
ограниченията въ тежестьта и на изискванията на

разлатостьта на товарите, морето предлага своигв
широки предели, въ които всичко е пжть и които
ке даватъ никаква граница на числото, на те
жестьта и на едновременното преминаване. *
Всички големи народи еж преживели своята
еждба, поставена въ зависимость отъ тъхната мор
ска мощь, т. е. животътъ имъ е билъ въ голъма
зависимость отъ степеньта на морската имъ сила
Морето е създатель на живота върху земята
и на първитъ сжщества, смирени нисши животни
и скромни водорасли.
Ч а Л О Т О На в емена
Р
™ До нашата епоха,
м™ГиГ
морето не е престанало нито за моментъ да властвува и да направлява всички прояви на живота
Когато произнасяме думата „море" нъма човъкъ, които да не му отдава веднага една пълна
мисъль въ некой клонъ на човешките^знания
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Географътъ вижда въ него най-голъмата
часть на своята область, защото морето покрива
7* отъ земното кълбо, а повърхностьта на твър
дата земя. по отношение на морето се намира въ
съотношението 100 : 254, т. е. отъ всичките 510 ми
лиона квадратни километра на земното кълбо, 144
се падатъ на твърдата земя и 366 на «морето.
Естественикътъ - се възхищава отъ морето,
като единъ величественъ и чудноватъ аквариумъ,
населенъ съ едно нечувано множество живи сжщества, които почватъ отъ чудовището гигантъ и
стигатъ до невидимите Дребни животинки, т. е. поч
ватъ отъ кита и стигатъ до инфузорията, безъ да
се забравятъ най-чудноватите земноводни, сжшества полу-животни, полу-камъкъ (като коралигЬ),
най-страшните хищници (като акулите), молюскитъ (мекотелите) — най-странни по СЕОЯ родъ,
най-невероятните раковидни, въ такова множе
ството, щото ОТЪ всички 162 рода, които представляватъ животното царство — само петь принадлежатъ на сухоземния св-Ьтъ, на въздуха и на слад
ката вода, а останалите 157 — еж отъ страшния
океански свътъ.
Физикътъ съзерцава съ дълбока изненада ко
личеството и разнообразието на задачите, които
морето поставя на научната мисъль, задачи, много
отъ които еж още твърде малко познати: играта
на морските приливи и отливи, режимътъ на тече
нията, проявлението на циклоните и морската ви
хрушка, движението на вълните, правилностьта на
известни ветрове, променчивостьта на други, произходътъ на бурите, пълата тази очудваща тех
ника, тайните на която днесъ се мжчатъ да разкриятъ много учени и опитни стари морски вълци
по разни начини.
Химикътъ си припомня, че въ началнитъ вре
мена морето се е образувало при високата температуа отъ 360°, че тази моска маса — пренагорещена презъ време на векове, е разтопила въ течность земните материали и пази въ недрата на
сега изстиналите си вълни разложените молекули
на 20 разни метали, на 50 разни вещества, като
смесва водороденъ протоксидъ съ натриевъ хлоридъ, магнезиевъ окисъ — съ йодъ и амонякъ, и
солитъ на содата или лоташа — съ сребърна и
златна соли.
Хидрографътъ и астрономътъ, правиетътъ и
лъкарьтъ, геометърътъ и пжтникътъ, дипломатътъ и търговецътъ — тЬ всички виждатъ мо
рето да имъ поставя единъ въпросъ, да имъ пред
лага едно решение, да имъ представя една задача,
да имъ задава една грижа, да имъ обещава богат
ство, честь, слава, щастие — и да държи това си
обещание.
Историята е тукъ, за да докаже съ данни на
ржка, че морето, този голъмъ пжть за народите,
пазитель на човешкия родъ, защитникъ на трудо
любивите и на смелите, е служило винаги вЪрно
на онези, било отделни лица или народи, които
еж се доверявали на него.
А поетътъ и художникътъ не еж намерили
още достатъчно звуци, нито съответните цветове,
за да възпеятъ славата на морето или да възпроизведатъ неговата жива хубость.
Морето изпъква, прочие, като най-увлека
телна часть отъ земното кълбо, като една отъ найинтереснитЬ за изследване области и сжщо — като
най-гол-Ьмъ резервуаръ на природни сили, които
човечеството е въ състояние да използува за себе
си и за своя напредъкъ.
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Началото на морето съвпада съ началото на
самото земно кълбо.
Въ действителность, първите морета еж били
образувани чрезъ сгжетяване въ епохата, въ която
земята, като е изстивала постепенно, е минавала
бавно отъ газообразно въ -твърдо състояние. Мо
рето се е появило въ онова време, въ което не е
имало още животъ върху нашата планета; при
това, първите одушевени сжщества еж се поро
дили въ недрата на морските води. Разпределе
нието и наименованието на разните морета датира
не-отдавна и е дело на една международна коми
сия, свикана въ Лондонъ презъ 1845 година.,
Водата на мерето е по-тежка, отколкото слад
ката вода: единълитъръ дестилирана вода тежи
единъ килограмъ, а тежестьта на единъ литъръ
морска вода се колебае отъ 1.024 кгр. до 1.029 кгр.,
въ зависмость отъ това, дали произлиза отъ едно
отворено или затворено море, отъ дълбочинитъ,
отъ които е тя взета, отъ температурата и отъ се
зона. Единъ кубически метъръ морска вода тежи
кржгло 28'кгр. повече, отколкото 1 куб. м. сладка
вода. Единъ килограмъ морска вода съдържа 962
грама чиста вода и разни разложени минерали. Из
числено е, напримъръ, че 1 куб. метъръ морска
вода, подложена на изпарение, дава като остатъкъ
една кора отъ соли, дебела 14 милиметра; следова
телно всички океански води съдържатъ 22—23
милиона кубически километра соли! . . .
Най-после, морската вода съдържа 50 мили
грама злато на тонъ, или за целия неинъ обемъ,
изчисленъ на 1,400 милиона кубически километри,
съдържа повече отъ 40,000 кгр. злато за всеки
единъ отъ жителите на земята — 1,500 милиона
души.
Освенъ това, водата на морето съдържа газове: кислородъ, азотъ, вжглеливъ двуокисъ и
амонякъ.
Водата на морето има особенъ вкусъ, който
оправдава поетическото название „горчива вода";
нейната прозрачность е по-голЪма отъ тая на слад
ката вода. Морската вода е безцветна, обаче,
вследствие на своята дебелина и вследствие на не
бесното отражение, тя приема единъ зеленъ или
синкавъ ^тсЪнъкъ; после, по причини, които се
дължатъ на чужди тела (растения, утайки, нераз
творени тъла, дъното, корали и пр.), водата на мо
рето притежава отсенки, които оправдаватъ името
на „Жълто море", на „Червено море" и др.
Морето всъкога е подвижно, било поради при
ливите и отливите, било поради теченията или отъ
вълненията.
ВЪЛНИТЕ се дължатъ на действието на вътъра;
въ бурно време те достигатъ височина 5—6 метра
въ Средиземно, море, 8—9 метра въ Атлантическия
океанъ, 11 метра въ Индийския океанъ, 15—16
метра въ ЮЖНИТЕ морета, а некои мореплаватели
твърдятъ, че въ случай на циклонъ, ГБ могатъ да
достигнатъ до 20—25 метра.
Освенъ вълнигЬ, имаме едно двойно ритмическо движение на приливи и отливи; то става два
пжти въ 24 часа и 50 минути, и се дължи на при
вличането, което се упражнява отъ слънцето и
луната върху океанската маса; всъко движение
трае 6 часа 12.5 минути.
"Теченията и противотеченията еж истински
морски реки; едните еж съ постоянно направле
ние, а другите колебаещи се, въ зависимость отъ
сезоните. Своя произходъ ГБ дължатъ на разни
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причини, главно на изливаната върху океана слънчева топлина и на действието на ветровете; Голфщромъ въ Атлантическия океанъ и Куро-Сиво*)
въ Тихия океанъ еж двете най-големи морски
течения.
Морето търпи сжщо така и други влияния:
топлината, изпарението, привличането на матери
ците, които го обграждатъ, както и въртението на
земята около нейната ось. Морето се намира, про
чие, въ безспирно движение и непрекъсната ра
бота, подъ действието на всички физически и хи
мически агенти на света.
Ако хвърлимъ погледъ върху > единъ земенъ
глобусъ, ще забележимъ, ,че.океаните и моретата
иматъ най-разнообразни форми и • размЪри. Найобширниятъ от-ъ океаните е Тихиятъ океанъ,
който достига повече отъ 144,159,100 кв. кило
метра, като се простира надлъжъ отъ единия поляренъ кржгъ до другия.
Индийскиятъ океанъ, заграденъ на северъ отъ
Азиятския континентъ, има 43,303,050 клм.; Южниятъ ледовитъ океанъ — 11,480,700 кв. кило
метра.
Единъ много важенъ за икономическия животъ на даденъ океанъ или море въпросъ е тоя за
островите; море. надарено съ острови, както из
точното Средиземно море, благоприятствува за
развитието на търговията и напредъка на цивили
зацията.
Дълбочината на моретата е, естествено, твър
де разнообразна. Най-големата позната дълбочина
е тая въ западната часть на Тихия океанъ, която
достига 10,793 метра. Въ Атлантическия океанъ е
намерена бездна отъ 8,000 метра и въ.Индийския
океанъ, близо до островите Кристимасъ — 6 200
метра.
'
Морето е една отъ най-населените среди; въ
сравнение съ сжществата върху земята и въ въз
духа, тия живеещи въ, морето еж въ съотноше
ние — 1000 : 1.
Тукъ се срЪщатъ всички форми на животъ и
всички степени отъ стълбата на живитъ създания
като се почне отъ микроскопичните инфузории —
до големитъ китообразни, отъ най-нисшигЬ мор
ски треви — до гигантските ламинари. Този животъ въ океаните, естествено, много улеснява уси
леното имъ използуване отъ човека. '
Науката за морето или океанографията поз
волява организирането на това използуване д&
става по най-плодоносенъ начинъ.
•.
*) Куро-Сиво на японски значи Черна рЪка; това си '
име то е получило благодарение на гол-Ьмото количество
разни вещества, които носи разтворени въ своигЬ топли
води и които му придаватъ сравнително тъменъ цвЪтъ
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Добре използуваниятъ морски животъ служи,
чрезъ риболова, за прехрана на хората (известни
народи, като японците, напримеръ, се поминаватъ
въ по-гол-вмата си часть отъ риба), и после за ин
дустриални цели, защото морските животни доста' вятъ не само храна, но сжщо тъй и сурови мате
риали, като: кожата на акулата, гжбигЬ, корала,
китовото масло, рибения клей, сивия кехлибаръ
на кашалрта и пр. Отъ морските растения се полу
чава йодъ и сода. Отъ морската вода, чрезъ изпа
рение, >се добива соль.
Въ действителность, разумната и методична
научна експлоатация на богатствата на морския
ев-Бтъ е едва начената.
Безъ морето, земята би представлявала пу
стиня. Безъ него нищо не би живйло на земята,
нито растения, нито животни, нито хора, защото
то доставя вода на сушата, чрезъ дъжда, който е
резултатъ отъ изпаренията на неговите води.
Областите съ морски климатъ еж едничките
благословени области; на земята; засъхналите
страни, по-специално пустините, като напр.: Са
хара и Гоби, еж области отъ континенталенъ кли
матъ.
-.,,:..
Съ помощьта на слънцето, което изсмуква
влагата върху делата повърхность на грамадни
простори и съ съдействието на ветровете, които
водятъ облаците надъ континентите, морето пла
ща на земята най-богатия данъкъ. Защото дъждо
вете, рожби на морето, оплодотворяватъ земята и
благодарение на тЬхъ, гори, нивя, ливади, се разцъвтЪватъ върху повърхностьта на земята. Благо
дарение на ТБХЪ, при поср-Бдството на ледниците
и.на изворите,.текатъ реките, които отнасятъ въ
морето водата, паднала отъ небесата и които пренасятъ напреки презъ материците своята страшна
моторна енергия. Тази обширна водна циркулация
е предпоставката за животъ на земята.
Освенъ това, морето храни и подържа сжществуването на човека, благодарение на животин
ските, растителните и минерални неизчерпаеми
богатства, които се криятъ въ неговите недра
Наи-после, морето, кждето всичко е свободенъ
пжть, свързва и най-отдалечените страни една отъ
друга, защото мореплаването е най-простото сред
ство за превозъ, при това още и най-практичиото
и наи-ефтиното.
По този начинъ, морето, чрезъ дъждовете и
движението на водите, които произлизатъ отъ
него, чрезъ своите животински, растителни и м™
нерални продукти, чрезъ свои** химически и фи
зически особености, чрезъ своята механиЧе?ка
енергия, чрезъ своята плодовитость иппавгшостъ
НИЯ б л а г о д е т е л ь
вечееСтТвото
«а земята и на ч 5
Извлекълъ отъ френски: Д. Марковъ

БЪЛГЯРСКИ УЧЕБЕНЪ ТРЛЛЕНЪ РИБЛРСКИ ПЯРЯХОДЪ
Министерството на земледелието и държавнитЬ имоти закупи отъ Италианската рибарска федерация въ Генуа единъ траленъ рибарски нараходъ^ за нуждитъ на рибарското ни училище
Параходътъ е строенъ въ Осака — Япония —
презъ 1912 година, за военни цели; презъ време на
европейската война той е служилъ за сжщитЬ
цели въ италиянския воененъ флотъ
Следъ войната сжщиятъ е билъ приспособенъ за рибарски траленъ параходъ и носилъ по
следователно имената: „Мария IV" и „28 октомврии Българско име още не му е дадено
Главните данни за кораба еж: бруто 211 р. т.,

нето 93 р. т. Най-голтлга дължим ^ .. Н а Г О Л м а
ширина 6.78 м.; средно ? азе не 3 48 Г '
?^
газене 4.09 м. Мощност/намашина™ 3 ^ ° ^И Н°
дикаторни. Развива скоростьло
Ш М0
«7
' '
д
въ часъ. :
'* Рски мили
Приспособенъ е за учебни прпи- „.. учениците, специални по2щ^и™'Ш±,2еГлр*и б а л е дз ъа
и др. На кораба има четини ^ ,
'
мрежи и необходими^ за Рп я б 3- Ме аКт е Т иа а л иТ р а л н и
пенъ е за 3,800,000 лева.
Р
- КуСъ сжщия корабъ вече г* пг*аП„
пробни ловидби съ м ^ \ 1 % ^ 1 1 ^ ; Г Я И
Б. С.
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НОВИЯТЬ БЪЛГЯРСКИ РИБЯРСИ КОРЯБЪ, КУПЕНЪ ПРЕЗЪ 1929 Г. ВЪ ИТЯЛИЯ.

г
" п-Ьпо — видъ на кораба отъ носа, снетъ въ -Варненското пристанище отъ К.Я. Терзистоевъ. Горе — в ъ
Горе — въ лъво
«^ кораба отъ нормата и отъ страна, снетъ въ Неапопското пристанище отъ Яурелио Каджано.
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П. Н. Шишковъ

КЪМЪ МОРСКОТО ПОПРИЩЕ
(Разказъ)
следъ всичко знай . . . че надали би се съгласилъ
Природата б% го създала съ хромъ лЪвъ
некой да те приеме за морякъ: възможно е сама
кракъ. Наричаше се Недко Церовъ.
за кухнята да те приематъ! — бе наблегналъ той
Следъ като бе свършилъ прогимназията въ
накрая за хромотата му.
селото си, баща му го прати въ Варна въ гимна
Другъ морякъ му бе казалъ:
зията, смътайки, че хромотата му не бе за сел
— Тикни се скришно въ некой параходъ и
ската тежка работа, а — за въ канцелария.
слъзъ
надолу -къмъ Египетъ! Спри се на канала
Трудолюбивъ, внимателенъ и жизнерадостенъ,
тамъ . . . и все ще се намери некой корабъ да те
Недко прехвърляше класовете единъ следъ другъ
приеме за . . . кухнята.
и тази година той бе въ предпоследния класъ.
Всички му сочеха югътъ, кръстопжтните при
Отъ година насамъ у него се бе родило жела
станища и . . . кухнята.
ние, силно, като буря: да стане корабенъ капитанъ.
Недко реши и откжсна въ себе си: та що отъ
Сърдцето му бе закопнело за широкото море и за
това, че ще бжде въ кухнята? Нали и кухнята е
далечните страни. Той се бе захласналъ и въ. кра
часть отъ парахода? И кухнята му се стори, като
сивата капитанска униформа, която го затегли . . .
онзи философски камъкъ, който диреха срЪднеВъпреки сондажите, които направи между морявековнигв алхимици . . . Ще пали огънь, ще бели
цигЬ —• дали биха го приели за морякъ — на
картофи, ще пърже масло и ще обикаля света...
което получи резъкъ отказъ; въпреки очевидТой реши, че никакви отлагания не требва да
ностьта, че въ морската служба се рекрутира1ъ на
има
вече.
пълно здрави и безъ естествени недостатъци хора
Тази
вечерь параходътъ Бориславъ замина
—• той реши да стане капитанъ, понеже веднъжъ
ваше
по
разписанието
си за Александрия.
въ единъ английски параходъ билъ виделъ единъ
Недко надена върху себе си два ката долни
капитанъ, който куцалъ. Обясниха му, че въпросдрехи, мушна въ джобовете си: кърпи за носъ и
ниятъ капитанъ е окуцелъ, следъ като биль
лице, ножче, пжтна чашка, компасче, часовника си,
взелъ капитанския си дипломъ. И тогазъ той не
необходими дреболии и писа на домашните си, че
изстина отъ желанието си, а. само отстжпи: ако не
тръгва съ параходъ, за да се върне единъ день бокапитанъ, то поне морякъ ще бжда! Цель: за Да
гатъ и съ много знания. Ако случаятъ би излезълъ
може да обиколи света; идея, която не го напу
най-щастливъ, може би, би се върналъ и като ко
щаше нито за минута.
рабенъ капитанъ . . .
И, попадналъ подъ силата на тази насока, но
. . . Той се вмъкна въ Бориславъ преди да бе
вото му свърталище стана пристанището. Въ фан
поставенъ полицейскиятъ постъ и вечерьта, въ сетазията му се заносиха простори, морета, негри,
демь часа, въ време на третото изсвирване, когато
невиждани красоти . . . Сутринь, преди изгрева,
бе вече вдигната сходнята между парахода и кея,
той скачаше отъ леглото си и по най-кжсия пжть
Недко лежеше сгушенъ около помпата за вода на
тичаше къмъ пристанището. Присжтствуваше при
дъсната страна, между овцете, съ които бе преприставането на корабите до времето на сутришпълненъ горниятъ подъ . . . Следъ десетина ми
ните си учебни занятия. По объ\дъ хапнЬше и от
нути котвата бе вдигната и Недко усъти, че параново беше на дежурство по параходите, гдето миходниятъ винтъ даде толкова очакваното движе
мически разговаряше съ хората отъ разните на
ние . .-. Недко се надигна отъ местото си . . .
ции, които молеше да го взематъ за морякъ; надСветлинигЬ бледо светеха въ угасващия день . . .
вечерь дочакваше заминаването на параходите и,
Винтътъ буботъше . . .
съ всъки изминатъ день, тжга притискаше сърд
цето му, че още не бъ~ успелъ да се амбаркира.
Следъ малко Бориславъ обхождаше носъ Га
Той вече молеше агенти, стоварвачи на стоки и ка
лата и закрепваше курса си по далечната точка; на
питани, да го наредятъ, като юнга, въ некой па
фара Румели, върху Босфора . . . Градътъ задъ
раходъ. Те го поглеждаха високомерно, поглеж
кърмата феерично отражаваше въ спокойната вода
даха ученическата шапка и" стереотипно му отелектрическото си осветление. Носътъ на Галата от
кжсваха:
.
варяше и затваряше грамадната си блестяща шепа,
съ която хвърляше върху кораба и далечината
; —Билъ ли си морякъ? Не? . . . Ами ти си
веерни снопове лжчи . . .
още и куцъ? . . .
1
Единъ морякъ се приближи до Недко:
И колкото повече беха отказите и пръчките,
— Тръгнахме . . . На, яжъ! — и той му даде
толкозъ по-силно бе желанието му да плувне изъ
завързана кърпа съ провизии. — Утре сучриньта,
морето. Мечтите му за морски животъ се усилваха
когато проверяватъ билетите, ако те намери капрезъ призмата на голъмата пречка — хромотата,
питанътъ, кажи му чистосърдечно, че морякъ искоято всички му поставяха, като главна спънка.
кашъ да ставашъ! А сега — лека ти нощь! Азъ заЕдинъ день единъ
параходенъ
агентъ,
който
стжпвамъ на дежурство до полунощь.
цела година го бъ! гледалъ да скита изъ пристани
Недко прекрачи презъ стълбата, качи се • на
щето, като лунатикъ, и до когото се бе обръщалъ
спардека,
промъкна се подъ спасителната лодка,
съ просба, му бе казалъ:
отвърза кърпата, отреза си хлъбъ, отви една хар
— Момче, тукъ е много трудно да намеришъ
тия, която съдържаше сирене и маслини и, опрйлъ
место! Другъ би билъ въпросътъ, ако ти се нами
се съ гърбъ о лодката и съ крака о железния параше въ некое големо пристанище. Тамъ има
рапетъ,
замляска съ апетитъ, отдавна не изпит.много параходи, тамъ има и моряшки домове — и
ванъ
.
.
. Релиефно се заносиха предъ очите му
вероятностьта тамъ е много по-голъма за мт>сто,
картини на бждещитъ му пжтешествия и той
отколкото.тука, гдето е почти — никаква. Но и
сладко се у&чихна . . . Започваха вече .
Ей'
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Въ полунощь познатиятъ морякъ му даде
черга и едно скжсано зимно палто, които му по
служиха за завивки подъ лодката, гдето той заспа.
. . . Въ петь часа сутриньта морякътъ прибра
чергата и палтото, като му напомни да бжде прямъ
и вежливъ, когато го откриятъ, че е безъ билетъ
и никого да не издава: самъ влЪзълъ « — толкова!
Право по носа на Бориславъ светеха два силни
фарове . . . Изтокъ бледнееше . . . Чайки прехвъркваха . . . Корабътъ сечеше спокойна вода.'
Недко пакъ се прислони на онова место, гдето
снощи го завари моментътъ на тръгването.
Параходътъ сечеше траверсътъ ца Босфорскитъ фарове, слънцето отъ хоризонта озаряваше
вредъ, а пжтницитЬ, главно турци, изселници отъ
. Дели-Ормана, часть върху „.трюма и. часть изъ
трюма, съ. любопитство гледаха двата брега на
Босфора. .
— Всички да влъзатъ въ трюма! — изкоман
дува единъ морякъ. —- Проверка на билетитъ! —
допълни сжщиятъ, като отвори пжть на старшия
помощникъ, готвещъ се да прескочи, презъ овцегЬ.
Опитното око на помощника остана върху
помпата, до която имаше дъски, а задъ дъските
нъщо бъ шавнало.
— Иване, иди и разбутай онези дъски! — заповъда помощникътъ на единъ отъ двамата мо
ряци, съ които правеше проверка. — Н-Ъщо шавна
тамъ, овца ли е, що ли е?
Иванъ. прескочи презъ спардека и съ кракъ
бутна изправените дъски:
.
— Човъкъ! — красна Иванъ.
Барикадата на Недко падна съ шумъ върху
овцегв.,
— Поискай му билетъ! — заповЪда помощ
никътъ.
— Господинъ капитане, — пое дъхъ Недко и
свали фуражката си, — нЪмамъ билетъ!
— Какъ тъй безъ билетъ? — викна. помощ
никътъ, който разбра, че това е нъкой гимназистъ,
който се е впусналъ въ авантюризъмъ.
— Скрихъ се въ парахода, за да бгвда заведенъ до нтжое пристанище, гдето да мога да постжпя за морякъ . . .
Хмъ . . . — усмихна се помощникътъ "и
веднага взе сериозно изражение. — БезбилетнитЪ
ние ги хвърляме въ морето — ти това знаешъ ли,
а? . . . Да дойде корабникътъ! — обърна се той
къмъ единия отъ моряцитЬ си и продължи да
проверява билетитЪ на турцитЬ, които лежаха
върху партитъ на трюма.
. Недко, като школникъ, който не си знае урока,
стоеше като закованъ на местото си, решилъ въ
душата си, че капитанътъ не може да бжде тол
кова жестокъ, както се показва, защото преди за
плахата му, той бе доловилъ и усмивката му.
Корабникътъ се приближи до помощника,
дигна ржка до козирката «а фуражката си, свали я
и зачака.
„
Това момче, — посочи помощникътъ Недка,
. — вземи го и го нареди на работа!
— Безкрайно ви благодаря, г. капитане! — от
екна радостниятъ Недковъ гласъ.
— Хайде!—махна ржка корабникътъ къмъ
Недко, а помощникътъ слъзе въ трюма..
Бориславъ се носъше по Босфора . . .
Недко тръгна следъ корабника, които го за
веде въ матрошкото помещение,-гдето му даде

;

стрнниЦн и

стъргалка и му показа какъ да стърже подпухна
лата боя върху едно мъсто на д/всната стена.
Следъ малко го повикаха;на закуска: хлебъ,
чай, маслини . . .
Недковиятъ погледъ въ захласъ се губеше по
босфорскигБ красоти и той бе предоволенъ отъ ле
кото разрешение на въпроса . . .
Но въ Цариградъ той. има ново премеждие:
помощникътъ поиска да го свали на брега, но
Недко дипломатически отстоя:
— Или ме хвърлете въ морето, или ме върнете
въ отечеството ми,' — отсече той, понеже знаеше,
че на Бориславъ Александрия е крайното приста
нище, къмъ което се стремеше и той.
На другия день вечерьта поеха презъ Мра
морното море . . .
На сутриньта Недко, въоржженъ съ четка на
пржтъ и босъ, чевръсто триеше пода, заедно съ
единъ морякъ и единъ юнга предъ корабника,
който имъ поливаше вода съ шлангъ . . . Следъ
мнйката закусиха, а после — пакъ застъргаха боя
и ръжда . . .
На объдъ Недко отиде въ кухнята съ баката
за супа, да вземе храна за всичките моряци отъ
подъ-стражата.
Вечерьта корабникътъ изказа похвала за
Недка . . . Нощьта Недко изкара въ блаженъ сънь,
че е вече морякъ.
Бориславъ се носеше по водите на Белото
море, а островигЬ изскачаха единъ следъ другъ въ
хоризонта.
Недко сияеше . . .
' А познатиятъ морякъ, който бе улеснилъ Недковото скриване въ кораба, днесъ, като стържеха,
му каза:
— Видишъ ли какъ леко се нареди? . . . А отъ
Александрия или отъ Портъ-Саидъ — какъвто
щешъ параходъ избирай!
Минаха траверса на островъ Никария . . .
Недко блаженствуваше и съжаляваше, че преди го
дина още не бе се решилъ на този рискъ . . .
Спреха при неколко острова и пакъ продължиха...
Отъ островъ Родосъ нататъкъ останаха между
небе и вода . . .
И най-после единъ день въ хоризонта се по
каза и Александрийскиятъ фаръ . . .
. . . Следъ като застанаха на кея въ Алексан
дрия, Недко сви долнитъ си дрехи, обви ги въ вестникъ, нахрани се на объдъ въ парахода и, съпроводенъ отъ познатия му морякъ, излезе на кея . . .
На десетина крачки отъ сходнята бъха спрени отъ
митничарь, който пожела да се отвори вързопътъ,
за да го прегледа.
Морякътъ отговори заради Недко:
— Долни дрехи: отиваме на бапя!
Митничарьть кимна глава и .ти-пропусна.
Отседнаха въ италиянския моряшки домъ на
синьоръ Арена, гдето двамата пиха по чаша бира.
Надвечерь морякътъ се прибра въ Бориславъ, а
Недко остана въ моряшкия приютъ, за да чака па
раходъ, който да го понесе къмъ който и да е край
и въ каквато и да е длъжность, споредъ както бе
изявилъ Недко на своя съдържатель.
На другия день вечерьта Бориславъ вдигна
котва и се понесе назадъ, на северъ. *
На сутриньта Недко излезе изъ приюта и само
доволно се заразхожда изъ пристанището. Като
се завърна на обЪдъ, патронътъ отъ моряшкия

СТРЛНИЦЛ 12

\ МОРСКИ СГОВОРЪ

ГОД. У1Г. БР. 1

ПЛОВДИВЪ - ЕЗЕРОТО ВЪ ГРПДИНПТЛ „ЦЛРЬ СИМЕОНЪ", НЛВОДНЕНО И

домъ му каза по турски, че му е намерилъ место
въ единъ английски параходъ, който заминава за
Гибралтаръ и веднага го поведе съ себе си въ при
станището, за да бжде амбаркиранъ . . .
Мина, като светкавица, презъ ума 1йа Недко:
— Тъй леко и тъй скоро! — и отъ изобилна радость той примижа.
Въ парахода патронътъ представи Недко.
Капитанътъ го ВИД-Б, че куца и мръдна отрица
телно глава. Патронътъ додаде, че Недко повече
отъ година е билъ въ корабъ, въ качеството си на
юнга; че билъ куцъ, защото билъ храбъръ морякъ: хромотата му произлизала отъ това, че билъ
падналъ отъ брамъ-реята на единъ океански ветроходъ, и оше . . . защото . . . Капитанътъ по
иска документите му, патронътъ ги поиска Отъ
Недко, а Недко съвсемъ недвусмислено му каза, че
нема никакви документи, защото е съвсемъ още
новакъ. Капитанътъ отказа да вземе Недко и по
иска другъ, а главно — и здравъ, още повече, че
„този немалъ и дрехи", понеже Недко се бе явилъ
съ вързопчето си, съ което завчера бе миналъ
предъ митничаря.
Като слЬзоха на параходната стълба върху
кея, синьоръ Арена изрече по адресъ на Недко
кай-отбраните си псувни и му заповеда да не
стжпва повече въ неговия приютъ, защото освенъ
че билъ куцъ, но и свръхъ това не се погрижилъ да

има поне документи и дрехи . . . На, опиталъ и
нищо не излезло! А той не желаелъ да има работа
съ такива нехранимайковци, които могатъ да го
изложатъ зле . . . и, въ заключение, той изпрати
Недко да върви по дяволите!
•
Недко остана самъ съ вързопчето си въ ржка
Какъ той не се сети да поиска некакъвъ документъ за неколкодневното си престояване въ Бориславъ? Вероятно единъ такъвъ документъ все
щеше да му помогне въ н*йцо. А и дрехи нъмаше!
Юи имаше часовникъ, който струваше доста Часовникътъ доста ще му помогне, за да се сдобие
съ дрехи, главно съ некоя вехта мушама и бо
туши. Какъ той бе близо др щастието и ш ь тъй
веднага се търкулна въ бездната! . . Нежо въов-Ьше по улиците, съобразяваше, размисляше и ?е
питаше, где да се дене-сега? . . . и неусетно той
изскочи на консулския площадъ гдето седна на
една пейка въ градинката
Т„Й » „ ,
пари, съ които 1 ж е Ш е " а изкара"некГко Т н я
Но после? А той съзнаваше че не т п * К и т .
харчи парите си, които Ще му служатъ к яТ 0- Н«Д3
Г
епри
косновенъ запасъ
Той ги ™
"
позалъга глада си/а с л а д ъ " в Г р ш Т д У т Т г н е I
да разпитва за работа: каквато работа и ? а МУ
"
У с
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още едно геврече... А после запита собственика
на фурната, дали нЪма нъкаква работа за него.
— Има! — бе отговорътъ. — Имаме нужда
отъ продавачи на гевреци.
Немаше место за колебание. Недко се услови
да стане продавачъ на гевреци, на процентъ върху
продаденото количество. Следъ малко той молеше
и за подслонъ въ фурната, понеже билъ чужденецъ
и нигде си нъмалъ никого. Съгласиха се да го приематъ да спи въ фурната. Като залогъ срещу гев
реците, които ще разнася изъ града, той остави
вързопчето и часовника си.
На другата сутринь преди изгрЪвъ Недко на
реди гевреци върху една табла, махна герба отъ
ученическата си фуражка, постави на главата си
единъ кравай, отъ мазни парцали, вдигна таблата
на главата си, съ лъвата ржка опре дървения триножникъ до таблата и, накуцвайки, понесе се къмъ
гръцката махала:
— Симидъ — геврекъ! Симидъ — геврекъ! —
креш/Ьше все по-силно и по-силно и събираше
пиастритъ и полупиастрите на жените и децата.
Следъ обедъ той се отби въ пристанището,
гдето допродаде останалите гевреци, а къмъ чети
ри часа се завърна въ фурната съ опразднена
табла.
. . . И редовно, всека сутринь, Недко обика
ляше улицитъ съ таблата, докато единъ день следъ

обедъ, влизайки въ пристанището, за да допро
даде останалите гевреци, зърна Бориславъ, завързанъ на кея, като въ оня день, когато при
стигна тукъ. Бързо Недко извърна гръбъ, като
уплашенъ, и почти тичешкомъ се върна въ фур
ната, предаде сметката си, и като се поизконти и
постави герба на фуражката си, пакъ тичешкомъ
се яви въ Бориславъ.
Той се яви при старшия-помощникъ, комуто
разказа за патилата си и го помоли най-убеди
телно да му издаде удостоверение за престоява
нето му въ кораба презъ миналия рейсъ. Той билъ
решилъ морякъ да стане, а и който би желалъ да
насърдчава родното мореплаване — длъженъ билъ
да му съдействува. Помощникътъ му се" усмихна
дружелюбно, написа на хубава печатна бланка ня
колко добри думи за Недко на френски, като раз
тегли датите на престояването му въ кораба, удари
печатъ и му го подаде съ благопожелание, като
добави:
— А ако до другия ни рейсъ не успеешъ да се
амбаркирашъ, ела — ще те отведемъ въ Варна!
Храбро момче си и Богъ да ти помага!
На другия день Недко съ новъ куфаръ, въ
който имаше достатъчно препирни, купени отъ
моряшки магазини, съ мушама, ботуши, завивка
— се яви отново при синьоръ Арена, комуто пре
даде документа за морячеството си.

: МОРСКИ сгоборъ
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Арена весело загледа бившия си жилецъ, пре
гледа документа му, попипна куфара и се про
викна:
— Ахъ, ти — каналия! Сега и документъ, и
дрехи, и всичко: това е истински морякъ! Сега и
параходътъ скоро ще бжде! — и дружелюбно го
потупа по рамото.
Следъ седмица Арена му намери место въ
английския параходъ Гангъ отъ Ливерпулъ. Ме
стото бе за помощникъ-готвачъ. Параходътъ за
минаваше за Австралия... Арена пакъ словоохот
ливо зареди на капитана, какъ Недко билъ падналъ отъ бомъ-брамъ-реята, какъ лежалъ въ една
александрийска болница . . . че билъ храбъръ
морякъ . . .

«^г^а±^--^ДЯ^^., , .
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Капитанътъ на Гангъ брои на Арена едноме
сечната Недкова бждеща заплата, а Недко подписа
контрактъ за до Австралия и назадъ — до Ан
глия, независимо отъ продължителностьта на
рейса и евентуалните отклонения.
Сжщата вечерь параходътъ вдигна котва и,
обикаляйки отдалече делтата на Нилъ; на сутриньта влезе въ Портъ-Сайдъ.
Отъ Портъ-Сайдъ заредиха се по канала едно
следъ друго: Елъ-Кантара, Елъ-Гизеръ, Тимсахъ и
надвечерь оставиха Суеза задъ кърмата си . . .
А Недко, съ бела рубашка и бела шапка, б"Блъше картофи, миеше паници, р-Ьжеше' лукъ, чу
каше сухари и благодаръше на Бога, че целиятъ
свт>тъ ставаше негов-ь . . .
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Джозефъ Конрадъ

ПРИКЛЗКЙТЯ
Отвънъ широкия еднокрилъ прозорецъ, дрез
гавата светлина замираше бавно, като голъ\мо без
цветно четвъртито сияние, очертано остро всръдъ
свнкитъ, които се събираха въ стаята.
Стаята беше дълга. Непреодолимиятъ притокъ
на нощьта стигна и до най-отдалечената й часть,
кждето се чуваше шепненето «а единъ мжжки
гласъ, прекжовано и подновявано отново страстно,
който изглеждаше да се защищава срещу тихия
шепотъ, изпълненъ съ безкрайна тжга, съ който
му се отговаряше.
Най-после не се чуваше вече въ отговоръ никакъвъ шепотъ. Движението му, когато той се на
дигна бавно отъ страна на дълбоката, потънала въ
стзнка софа, която закриваше смжтния силуетъ на
една излетната въ нея жена, го обрисува подъ низ
кия таванъ — високъ и целия тъменъ, съ изключе
ние на грубата дисхармония на белата яка подъ
очертанието на главата му и слбото минутно блЪсване на нъкое медно копче.тукъ-таме по унифор
мата му.
*
•
'
Той застана наведенъ надъ нея, за моментъ
мжжественъ и таинственъ въ своята неподвижность, преди да седне на единъ столъ наблизо.
Той можеше да види само лекия овалъ на ней
ното издигнато на горе лице и протегнати върху
черната й дреха нейните бледи ржце, които единъ
моментъ само преди това той обсипваше съ це
лувки, а сега бЪха като че ли твърде уморени за
да се движатъ.
Той не се осмеляваше да наруши мълчанието,
възпитанъ, както всеки мжжъ, отъ отвращение
предъ прозаичните необходимости на живота.
Както обикновено, жената има куража. Нейниятъ
гласъ се чу първо — почти обикновенъ — докато
цълото й сжщество трептеше още отъ противоре
чиви чувства.
„Разправете ми нъчцо", каза тя.
Тъмнината скри неговото очудване и следъ
това усмивката му. Не й ли каза той току-що всич
ко, което струва да се каже на света — и то не за
първи пжть!
'
„Какво да Ви разправя?" запита той съ доста
сигуренъ гласъ. Той започваше да й се чувствува
благодаренъ поради това, че- съ финала, който се
чувствуваше въ нейния тонъ, се облекчи напреже
нието.
Защо не ми разправите една приказка?
„Приказка!" Той беше действително очуденъ.
",Да. Защо не?"
Тези думи беха произнесени съ лека дързость свидетелство за капризната воля на любима
жена'капризна затова само, защото чувствува, че
е законъ, който затруднява понъкога, но които е
трудно да се избегне.
Защо не?" повтори той съ слаба насмешка,
като"че ли му беха поискали да й даде луната. Но
сега той чувствуваше, че й се сърди, поради тази
женска подвижность, съ която се разделя отъ едно
чувство тъй лесно, както и отъ нъкоя разкошна
рокля.
. ,.
Той я чу да казва малко несигурно, съ нЪкакъмъ пърхащъ тонъ, който му напомни изведнъжъ
летенето на пеперуда:
Ка111 „ т +
Вие имахте обичай да разправяте — Вашигв
- Вашите прости и —.професионални разкази

много хубаво едно време. Или достатъчно хубаво
за да ме заинтересуватъ. Вие притежавахте единъ
— единъ видъ изкуство — въ днитъ — дните преди
Бойната.
„Наистина?" каза той съ неволна мрачность.
„Но сега, Вие виждате, е война", продължи той съ
такъвъ мъртавъ, равенъ тонъ, че тя почувствува
леки тръпки по плещитъ ой. И въпреки това тя на
стояваше. Защото не сжществува на света нищо
по-непрецлонно отъ женския капризъ.
„Приказката може да не бжде отъ този свътъ",
обясняваше тя.
„Вие искате приказки отъ другия, отъ по-хубавия свътъ" запита той очудено, разбира се.
„Вие требва да повикате за тази работа онези,
които вече еж отишли тамъ."
„Не. Азъ не искамъ да кажа това. Азъ смътамъ
другъ — нъкой другъ СВ-БТЪ. Въ вселената — не
на небето".
„Това ме успокоява. Но Вие забравяте, че азъ
имамъ само н-Ьколко деня отпускъ".
„Да. И азъ съмъ взела сжщо петдневенъ от
пускъ отъ — отъ моитъ длъжности".
„Азъ обичамъ тази дума".
„Коя дума?"
„Длъжность".
„Тя е ужасна — понякога".
„О, то е защото Вае мислите, че тя е ограни
чена. Но не е. Тя съдържа безкрайности, и — и
така —"
„Това пъкъ какво е?"
Той не обърна внимание на подигравателния
тонъ. „Безкрайность отъ опрощение на грехове,
напримъръ", продължи той. „Но колкото се отнася
до този „другъ свътъ", кой ще го търси него и
приказката за него?"
„Вие" каза тя съ странна, почти груба, сладка
увъреность.
Той направи неясно, потвърдително движение
отъ стола си, иронията на което даже и насъбралата се тъмнина не можеше да прикрие.
„Както обичате. Въ този свътъ, тогава, имаше
едно време единъ Ксшандующъ Офицеръ и. единъ
Северенъ Човъкъ. Поставете имъ главни букви
моля, защото те нЪмаха други имена. Този светъ
се състоеше отъ морета, континенти и острови, —"
„Като земята", промълви тя горчиво.
„Да, какво може да се очаква, когато изпратятъ човт>къ, направенъ отъ нашата проста, измжчена глина въ пжтешествие къмъ открития? Какво
друго можеше да намери той? Какво друго бихте
разбрали Вие или за какво се бихте загрижили или
бихте почувствували сжществуването му поне? Въ
този светъ се разиграваха комедии и кръвопро
лития".
„Пакъ като на земята", промълви тя.
„Да, пакъ. И тъй като азъ мога да намеря въ
вселената само това, което е дълбоко вкоренено въ
фибрите на моето сжщество, тамъ имаше и любовь сжщо. Но ние нъма да говоримъ за това". *
„Не, нъма" каза тя съ безразличенъ гласъ, кой
то прикриваше съвършено нейното облекчение —
или разочарованието й. После, следъ една пауза
тя добави: „Вероятно това ще бжде некоя комич
на история".
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„Хмъ" — той замлъкна сжщо. „Да, отъ една
страна. Но много мрачна въ сжщность. Тамъ се
разправя за хора и както знаете комедията е въпросъ само на разбирането. И н-Ьма да бгкде нтжоя
шумна история. Всичките дълги орждия въ нея
ще бждагь н1ши — неми к ато далекомерите въ
сжщото количество.
„А, значи тамъ има и топове! И мога ли да попитамъ — кжде?"
„По море. Вие си спомняте, че въ свъта, за кой
то говоримъ, имаше морета. Тамъ се водЬше война.
Този свътъ б^ше смъшенъ и ужасно сериозенъ.
Войната се водтлие надъ земята, подъ водата, горе
въ въздуха и даже подъ земята. И много млади
хора въ него, повечето изъ канцелариите и топ
лите стаи имаха обичай да приказватъ помежду
си — простете за непарламентарната дума — гЪ
казваха: „Дяволъ да я вземе тази проклета война,
но все пакъ така е по-добре, отколкото съвсемъ
безъ война". Звучи лекомислено, нали?"
. Той чу нервна, нетърпелива въздишка отъ дъл
бочините на софата, докато продължаваше безъ
пауза:
„И все пакъ въ това има повече смисъль, от
колкото изглежда на пръвъ погледъ. Искамъ да
кажа, повече мждрость. Лекомислието, подобно на
комедията, е въпрбсъ само на първото зрително
впечатление. Този свътъ не беше много «мждъръ.
Но притежаваше известно количество здравъ смисълъ. Макаръ че той се проявяваше повече отъ
неутралните въ различни форми, обществени и
частни, които требваше наистина да бждатъ много
остри, увърявамъ Ви".
„Мога да си представя", промълви тя одобри
телно.
„Какво ли не 'можете да си представите Вие?"
каза той сериозно. „Вие носите света въ себе си.
Но нека да се върнемъ къмъ нашия Командующъ
Офицеръ, който, разбира се, командуваше корабъ
отъ известенъ видъ. Моите разкази, ако и често
професионални (както тъкмо що забелязахте), но
никога не еж били технически. И така азъ ще Ви
кажа само, че корабътъ беше нъкога отъ много
украсените, много грациозенъ, елегантенъ и луксозенъ. Да, никога! Той приличаше на хубава жена,
която неочаквано е облекла дреха отъ чуваленъ
платъ и затъкнала револвери въ пояса си. Но той
плуваше леко, движеше се енергично, беше още
съвсемъ добъръ".
„Това беше мнението на командующия офи
церъ?" каза гласътъ отъ софата.
„Да. Изпращаха го често съ него покрай из
вестни орЪгове, за да гледа — каквото можеше да
се види. Точно това. Понт>«ога му даваха никои
предварителни сведения, за да му помогнатъ по
някога не. И беше все едно, наистина. Те бъха до
толкова полезни, доколкото биха били сведения
та, целещи да определятъ местоположението и на
меренията на некой облакъ, или на нъкой фантомъ, които се оформява ту тукъ, ту т а мъ, но все
пакъ е неуловимъ.
Това беше въ първите дни на войната Наймного очудваше командующия офицеръ първона
чално непромененото лице на водигв, Съ обикно
веното си изражение - нито по-приятелско нито
по-враждебно. Въ хубави дни слънцето пикеше
искри върху синевата; тукъ-таме спокоенъ стълпъ
отъ пушекъ се издигаше въ далечината и бъ не
възможно да се поверва, че обичайниятъ свЪтълъ
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хоризонтъ описва границата на голъма, кржгообразна звезда.
Да, невъзможно бе да се повърва, докато не
кой день не видишъ нъкой корабъ наблизо, хвър. ленъ въ въздуха съвсемъ внезапно и потъналъ
' преди даже да си разбралъ какво му се е случило.
Тогава започвашъ да втзрвашъ. И занапредъ отивашъ да наблюдавашъ — каквото може да се види
и продължавашъ да вършишъ тази работа съ убеж
дението, че нЯкой день -ще умрешъ отъ нещо,
което не си виделъ. Човекъ завижда на войници
те, когато следъ свършена на деня, като изтриватъ
потьта и кръвьта отъ лицата ей, броятъ умрълитъ,
паднали отъ ржцегЬ имъ и гледатъ опустошените
полета, разкжсаната земя, която изглежда като че
страда и пролива кръвь заедно съ гЬхъ. Чов/Ькъ
наистина имъ завижда. За предпочитане е тази
крайна бруталность — вкуса на примитивна страсть
— жестоката откровеность на удара, направенъ съ
собствената ржка — пр-Ькия зовъ и прямия отговоръ. Хмъ, морето не Ви дава нищо подобно и из
глежда да има претенцията, че нъма нищо общо съ
световните работи".
Тя го прекжена съ слабо движение.
„О, да. Прямота — откровеность — страсть —
три думи отъ Вашето Евангелие. Азъ ги зная.
„Я гледай! Не е ли то наше — въ което верваме заедно?" запита той възбудено, обаче безъ
да очаква отговоръ и продължи изведнъжъ. „Та
кива б-вха чувствуванията на командующия офи
церъ. Когато идваше нощьта и се простираше надъ
морето, като скриваше това, което приличаше на
лицемерието на старъ приятель, нгстжпваше облек
чение. Нощьта те заслепява искрено — а има об
стоятелства, когато слънчевата светлина може да
ти се види отвратителна като самата лъжа. Нощь^
та е добре дошла.
Презъ нощьта командующия офицеръ оставя
ше мислите 'си да летятъ — кжде, не мога да Ви
кажа. Некжде, кждето нема другъ изборъ, освенъ
този между истината и смъртьта. Но мъгливото
време, макаръ и да заслепява, не донася такова
облекчение.
. Мъглата е измамлива, замрЪлата светлина на
мъглата дразни. Струва ти се, че тръбва
да ви
у
А
дишъ.
Единъ мраченъ, аотвратителенъ день корабътъ
и
гТЛТ1\тШ
У ? < ™ покрай-единъ скалиегъ,
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"дъни. потъпром^ а н^ак™чГда Н сТ Р М ин Л е и " " 0 На К ° Р З б а б *
защото н е о б х о д а м Л е ш е ^
което можеше да се види Бличп „ лбТб З ЪД Дб Ор пе и Т Оа нвеа '
Защото не б%ше за п о еР п о п ^ ' Д а С е
Р контактъ съ-пр е дмети ( о^Ткв а / 0 и л
" Г0 В Ъ
плуващи случайно н а о к о » . ^ ™ " н о ^ * ^ - '

-ГОД.УИ. БР. П

МОРСКИ СГОВОРЪ

ране и даже безъ намаляване на бързината, защото
въ т^зи времена не беше благоразумно да> се за
стоява на което и да е место даже за моментъ.
Мога да Ви кажа веднага, че предметътъ не беше
опасенъ самъ по себе си. Нтша защо да го описвамъ. Той може и да не е билъ н-Ъщо "повече отъ
— да кажемъ, некакво буре съ известна форма и
цвЪтъ. Но той бе многозначителенъ.
Гладката вълна при носа го издигна, като че ли
за да се види по-добре, и следъ това корабътъ, насоченъ отново по своя курсъ, му обърна гръбъ съ
безразличие, докато двадесеть чифта очи отъ па
лубата му беха вперени по всички посоки, като се
опитваха да видятъ — каквото, можеха да видятъ.
Командующиятъ офицеръ и неговиятъ помощникъ б-вха единодушни при обсжждането на случ
ката. Струваше имъ се, че този предметъ доказва не
толкова мждростьта, колкото дейностьта на из
вестни неутрални. Тази дейность ©ъ много случаи
приемаше формата на попълване запасите на из
вестни подводници въ морето. Това се в-Ьрваше
изобщо, макаръ да не се знаеше положително. Но
самата природа на нещата въ тъзи ранни дни со
чеше този пжть. Предметътъ, който бъ разгледанъ
отблизо и отминатъ повидимому съ безразличие,
показваше безсъмнено, че нещо отъ този вздъ е
било направено нъжжде на близо.
Предметътъ самъ по себе си беше повече отъ
подозрителенъ. Но фактътъ, че бе оставенъ на лице,
повдигаше други подозрения. Беше ли. това резултатъ на н-вкакъвъ дълбокъ, демонски замисълъ?
Колкото се отнася до това, всички спекулации въ
тази область се оказаха скоро безпредметни. Найпосле двамата офицери дойдоха до заключение,
че най за върване е той да е билъ оставенъ тамъ
по Н-БКОЯ случайность, усложнена може би отъ
нещо непредвидено; като напримеръ, внезапната
нужда да се бъга бързо отъ това мъсто или нещо
подобно.
Тъхниятъ разговоръ се водеше съ кжси, тежки
фрази, прекжсвани отъ дълги, дълбокомислени
паузи. И всичкото време ОЧИГБ имъ блуждаеха по
хоризонта съ вечна, почти механична напрегната
бдителность. По-младиятъ мжжъ заключи на
въсено:
„Хмъ, това е веществено доказателство. Ето
какво е това. Доказателство на това, за което ние
вече бъхме доста сигурни отъ по-рано. И очевид
но при това".
И то ще ни принесе голъма полза , каза ко
мандующиятъ офицеръ. „Двете неприятелски
страни еж съ километри надалечъ, п одводницигв,
дяволъ знае отъ кжде и какъ идватъ, готови да
убиватъ; и благородниятъ неутраленъ се промъква
на изтокъ съ лъжа на уста".
Помошникътъ се засмъ тихо на този тонъ. Но
той предполагаше, че неутралниятъ нъма защо да
лъже много. Тези хора, докато не еж хванати на
местото на престжплението, се чувствуватъ доста
сигурни. И се смъятъ при това. Този приятель безъ
друго се хилеше сега подъ мустакъ. Много е възможно той и по-рано да е правилъ сжшото и да
не дава петь пари за веществените доказателства,
оставени следъ него. Такава беше играта че прак
тиката правеше човека смълъ и самоувъренъ тоже.
И отново той се заеме тихо. Но неговиятъ командующъ офицеръ се възмущаваше отъ смъртонос
н а скритость на ГБЗИ методи И ОТЪ жестоката закоравелость на съучастниците, която го поразя
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ваше до дълбочината на душата му и оскърбяваше
най-благородните му чувствувания; разклащаше
върата му въ понятията, на които се дължатъ край
ните разбирания за живота и смъртьта. Той стра
даше —•"
Гласътъ отъ софата прекжена разказвача.
„Колко хубаво мога да разбера това въ него".
Той се наведе леко напредъ.
„Да, и азъ сжщо. Всичко въ любовьта и въ
войната би требвало да бжде открито. Открито
като деня, тъй като и двете еж позива на единъ
идеалъ, който така лесно, така ужасно лесно *може
да се понизи въ името на Победата".
Той замлъкна; после продължи пакъ:
„Не зная дали командующиятъ офицеръ се за
дълбочаваше така много въ чувствуванията си. Но
той страдаше отъ тЪхъ — това беше единъ видъ
тжга отъ разочарование. Възможно е даже, че той
се съмняваше да не е подлуделъ. Човъкъ е многообразенъ. Но той нъмаше време да вниква много
въ себе си, понеже отъ юго-западъ стена отъ мъгла
се спущаше върху неговия корабъ. Мъглата се из
виваше въ големи вълма отгоре, завърташе се
около мачтите и кумина и те започнаха като че ли
да се стопяватъ. Следъ това изчезнаха.
Корабътъ спре, всички звукове замлъкнаха и са
мата мъгла застана неподвижно, като ставаше все
по-гжета, сякашъ бе твърда, така чудна бе ней
ната нема нелодвижность. Хората по постовете си
не можеха да се вйждатъ единъ други. Стжпкитв
звучаха глухо; ръ\дкитБ гласове, безлични и отда
лечени, замираха безъ резонансъ. Сл-впа бъла
тишина завладъ света.
Изглеждаше сжщо, като че ще трае съ дни.
Азъ не искамъ да кажа, че мъглата бъше все ед
накво гжета. Сегизъ-тогизъ тя се разръднваше та
йнствено и откриваше кораба предъ очите на хо
рата никога ясно, некога по-смътно — като при
зрачно видение. На нъколко пжти даже и самиятъ
забуленъ брегъ плуваше смжтно предъ очите имъ
презъ вълнуващата се непрозрачна светлина на го
лемите бели облаци, надвиснали надъ водата.
Като се ползуваше отъ такива моменти, корабътъ
се приближаваше предпазливо къмъ бръта. Без
полезно беше да се остава на открито въ такова
мъгливо време. Неговите офицери познаваха всЬко жгълче и вдлъбнатина на бръта по дължината
на техния участъкъ. Тъ мислеха, че ще бжде мно
го добре да отидатъ въ едно известно заливче. То
ва место не беше много широко — тъкмо доста
тъчно пространство да пусне котва единъ корабъ.
Тамъ ще му бжде по-удобно, докато се вдигне
мъглата.
Бавно, съ безкрайна предпазливость и търпе
ние те пълзъха все по-близо и по-близо, като виж
даха само тъмното очертание на скалистия брегъ,
което се губеше навремена, въ ивица сърдито шу
мяща пена въ подножието му. Въ момента на спущането на котвата мъглата беше толкова гжета,
че ако се сжди по това, което виждаха, тв можеха
да мислятъ и че се намиратъ хиляди мили навънъ
въ откритото море. Обаче защитата на".бръта мо
жеше да се почувствува. Тишината на въздуха при
тежаваше некакво странно качество. Много слабо,
много измамливо, плисъкътъ на вълните въ заоби
калящата ги суша достигаше до ушите имъ съ за
гадъчни внезапни паузи.
Котвата спуснаха, вжжетата б%ха прибрани
вжтре. Командующиятъ офицеръ слъзе долу въка-
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бината си. Но той не бъше стоялъ тамъ много дъл
го, когато единъ гласъ отвънъ вратата му съобщи.
че е необходимо присжтствието му на палубата.
Той си помисли: „Какво ли е пъкъ сега?" Неприят
но му бъще, че го викатъ пакъ горе, на тази до
садна мъгла.
Той намери, че тя отново се беше разредила
малко и бе приела некаква мрачна краска отъ тъм
ните скали, формата и очертанието на които не
личаха, но изглеждаха като некаква завеса отъ
сенки вредъ около кораба, съ изключение на едно
светло мъсто, което беше входа откъмъ открито
то море. Неколко офицери гледаха въ тази посока
отъ моста. Помощникътъ на командующия го пре
срещна и му съобщи шепнишкомъ, съ спрънъ
дъхъ, че има и другъ корабъ въ заливчето.
Той б%ше откритъ отъ неколко чифта очи
само две минути преди това. Той беше пусналъ
котва много близо до входа — некакво смжтно
петно върху свътлата мъгла. И командующиятъ
офицеръ, вперилъ очи по посоката, която му со
чеха нетърпеливо, го различи най-после самъ. Без
съмнено, некакъвъ корабъ.
„Чудно е какъ не сме се блъснали право въ него,
когато влизахме вжтре", забеляза помощникътъ,

„Изпратете една лодка да го види преди да е
• изчезналъ", каза командующиятъ офицеръ. Той
предполагаше, че това е некакво крайбрежно параходче. Едва ли би могло да бжде нещо друго. Но
друга мисъль внезапно дойде въ главата му. „Чудна
работа", каза той на своя помощникъ, който се
-завърна при него следъ като бе изпратилъ лод
ката.
Въ това време и двамата беха поразени отъ
факта, че корабътъ който откриха така внезапно, не
беше звънилъ съ камбаните си, за да издаде при
сжтствието си.
„Ние влъзохме вжтре много тихо, това е вт?рно" заключи по-младиятъ офицеръ. „Но тъ требва
да еж чули най-малко нашите хора, които издигаха
в'жжетата. Ние не сме минали на повече отъ петдесеть ярда отъ него. Най-близкото възможно раз
стояние. Възможно е даже те и да еж ни видъли.
тъй като еж забелязали, че нъщо ''влиза вжтре. А
най-странното е това, че ние не чуваме нито звукъ
отъ него. Тия хора въ този корабъ сигурно еж
спрели и дъха си".
„Да" каза командующиятъ офицеръ замислено.
(Следва въ кн. № 2)
Превела: Б. Бошнакова

/
/
I -

МОРЯЦИ

ГОД. VI. БР. 10

Рисунка, отъ Ял. Мутафовъ

ГОД.У11,БР.1

гссссг-гсгуаа

МОРСКИ СГОВОРЪ;
' Г Г ^ГГТ*<'^ГГСГГС>гегСтеС'С^<Ч^^

СТРЯНЯЦЯ 19
<-у~<> Г< - < - Гт ^ ГГ у Г е-« у ,

г

уучугч-

Инж. Пр. Пампуловъ
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ПЛЯВЯНЕТО

Плаването .е една насжщна необходимость за
живота на човека. То е много старо изкуство. Още'
преди 5000 години то е било задължително въ Египетъ, като учебенъ предметъ. Солонъ; законодательтъ на Атина, наредилъ, щото децата въ училище
то да се учатъ да пишатъ и плаватъ, а Ликургъ е
заповъдалъ, всъки спартанецъ да прави ежедневно
по една-баня въ ръката Ефратъ. Сжщо така и у
римляните изучаване на плаването е било единъ
отъ главните предмети въ възпитанието на учени
ците и обучението на военнигЬ. Доколко плава
нето е било ценено на времето, както у гърците,
така сжщо и у римляните, може да се сжди по
следното: за единъ невежа въ умствено и телесно
отношение човекъ, се е казвало: „Той не може да
чете и плава".
Какво значи това? — Това значи, че плаването
се е ценило наравно съ четенето. Нека си представимъ днесъ какво представлява единъ човекъ, кой
то не знае да чете и да вадимъ по-нататъшнигЬ
си заключения за невежеството ни по отношение
една крайна необходимость за своята собствена
сигурность. Такива послооици има още много;
напр., римляните еж казвали: „Той може вече да
плава безъ гжба", което е означавало, че тоя чо
векъ не се е нуждаелъ повече отъ учение. Па даже
и у насъ още сжществува поговорката — „той
вече изплава", съ което се потвърждава, че нъкой
вече е постигналъ известенъ положителенъ резултатъ въ учението си. У старите германци взе
мането на студена речна или морска баня е било
единъ обикновенъ народенъ обичай, а изучаване
плаването — завършено нъщо още отъ младен
ческите години. И действително, ако необходимостьта, щото всъки човЪкъ да знае да плава,
е била съзната още въ най-древнигЬ времена,
мена, защо днесъ ние да се плашимъ отъ водата
и да се лишаваме отъ една толкова насжщна нужда
въ нашия животъ! Ако едно млтжопитаеще животно
падне въ водата, колкото и малко да бжде, то вед
нага започва да плава и ние се радваме на тая му
способность. Единствената главна причина, един
ственото преимущество • на животното предъ чо
века въ тоя случай се състои въ това, че благо
дарение липсата на разеждъкъ у него, то не се
плаши отъ водата, а се опитва да върви и въ нея
тъй, както върху здравата почва. Тия му движе
ния'еж достатъчни, за да държатъ отворите му за
дишане винаги върху водата, които се намиратъ
въ най-изострената часть на главата му. Ето по
тая причина всички млекопитаещи животни, пад
нали въ.водата, могатъ да плаватъ. Изключение
правятъ само маймуната и човекътъ. Падне ли
човъкъ въ водата, вследствие уплахата, частите
отъ ГБЛОТО му започватъ неволно да треперятъ.
Носътъ и устата му, вследствие тжпия жгълъ на

лицето, лежатъ по-дълбоко и могатъ да се задържатъ върху повърхностьта на водата само чрезъ
значително огъване главата на назадъ. Затова и
отворитъ за дишане при неопитните хора скоро
се напълватъ съ вода, последната прониква презъ
въздушните пжтища на белигЪ дробове и следъ
кратко време настжпва задушаване.
Естествено, паралелно съ ержчностьта при
плаването, влияе и относителното тегло на тълото. Това относително тегло на човешкото тъло
е различно; напримЪръ, относителното тегло на
тълото на спортистъ съ здрава и развита мускула
тура е естествено по-голъмо, отколкото това на
затлъстялото ГБЛО, а сжщо така ГБЛОТО на жената.
относително е по-леко отъ това на мжжа. Както у
животните, така сжщо и у човека, движенията на
отделните части на тълото даватъ възможность
то да се държи надъ водата, като, разбира се, за
това спомага и вдишването на въздуха, което про
меня относителното тегло отъ 1.013 — 1.057 преди
вдишването, на 0.967 — 0.989 следъ вдишването,
въ зависимость отъ дълбочината на вдишването.
Изпървомъ, въ далечнитъ времена, се е плавало
само въ реките, но по-късно вече, около 310 го
дини преди Христа, еж започнали да строятъ спе
циални открити басейни съ студена вода, кждето
да става и обучението въ плаване. Презъ времето
на императоръ Августъ, еж започнали да строятъ
покрити обществени плавателни басейни съ топла
вода, тъй наречените „термени". Съ постоянното
нарастване на националните богатства и „терме
нитъ" еж бивали устройвани все по-добре и подобре. Те съдържали не само огромни и най-раз
нообразни басейни, но тамъ подъ сжщия покривъ,
за да се създаде интересъ у. хората къмъ „терменитъ", следователно и къмъ плаването, е имало
устроени зали за представления, художествени га
лерии и зали за игра и физически упражнения.
Всичко това е било свързано едно съ друго и съ
ставлявало пъленъ институтъ за образование и
удоволствие. Така напр. баните на Каракала (216
години следъ Христа), които на времето били по
строени съ единъ прахоснически разкошъ, Днесъ
още представляватъ една добре запазена старина
отъ 570 метра дължина и 463 метра ширина. Още
по-големи еж били баните на Диоклетианъ (302
години следъ Христа), които позволявали кжпането въ едно и сжщо време на около 3000 души. Покъсно обаче, съ постепенното упадане на нравите,
баните започнали да служатъ все повече и повече
като рафинирани мъста за търсене удоволствия и
морални падения.
Следъ въвеждането на християнството и рели
гиозното възпитание въ среднитъ векове, вле
чението на германитъ къмъ плаването е било мно-
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го стеснено. Духовното възпитание въ монастирВъ противополжность на мънастирското възпи
тание, чиито основни закони били пренесени между
катеренето, прескачането и плаването, като суровость и невъзпитаность, подлежащи на наказание.
Въ противоположность на мънастирското възпи
тание, чиито основни закони били пренесени между
народа, чрезъ влияние на духовните липа, се е поя
вило рицарството и рицарското възпитание, което
въ противотяжесть на първото се е занимавало
главно съ усъвършенствуването и физическото за
крепване на телото. Следъ като къмъ края на
средните векове хуманизмътъ докара до новъ животъ класическата старинность, биде съживенъ
още повече и интересътъ къмъ телесните упраж
нения. Така напр. въ началото на 16-то-столетие
подъ влиянието на хуманизма се явили и първите
християнски отличия за плавателното изкуство. Въ
началото на 18-то столетие се появили нови мето
ди за Възпитанието на младежьта, които препоржчвали и налагали развитието на телото. Учите
лите на това учение получили името „филантропи",
а уредените отъ техъ училища „филантропии".
За прилагането на новото учение се явили много

последователи, които горещо препоржчвали пла
ването за физическото развитие на децата, като
напр. англичанина ^Нп Ьоске въ 1693 год., фран
цузина Коиззеаи въ 1762 год. и германеца Вазесюж
въ 1758—1770 год. Отъ всички народи герман
ците б-Ьха първигв, които създадоха въ себе си
училищата-филантропии и които започнаха да
прилагатъ плаването въ своя планъ при възпита
нието на децата.
Отъ тогава до днесъ редица труженици и
учени, съзнаващи големото значение на плаването
за физическото възпитание на народа, започнаха
една голъма, упорита и планомерна работа за на
саждането на сжщото между своите народи. Те
работиха и успеха да насадятъ. съзнанието, че
• плаването е една насжщна необходимость за фи
зическото укрепване на нацията. Едновременно съ
това те насадиха въ народите и обичьта къмъ во
дата и морските промисли. Днесъ ние виждаме тия
народи пропити отъ дълбоко съзнание, че плава
нето за т^хъ е еднакво необходимо въ живота имъ,
както е необходимо да се научатъ да .четатъ и
пишатъ.
гр. Варна, юлий 1929 г.

ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ
Англия. Презъ третата неделя отъ м. януарий
1930 год. се свиква въ Лондонъ морска конферен
ция за обсжждане на въпроса за тия категории отъ
военните кораби, които не се засегатъ отъ Ва
шингтонския договоръ. На тая конференция еж
поканени да участвуватъ всички морски велики
сили, а именно Англия, Япония, Северно-Американскигв Съединени Щати, Франция и Италия. Въ по
каната, която Англия е отправила до великите мор
ски сили, се подчертава, че предварителните англо-американски преговори еж достигнали до та
кава степень на развитие, че може да се разчита на
пълна вероятность за достигане окончателно съ
глашение.
Франция. Строятъсе и се привършва строежътъ
на следните специални военни кораби: 1) корабъбаза за подводни лодки „Жулъ Вернъ" (6000 тона
водоизместване); 2) хвърчилоносачъ „Командантъ
Тестъ" (водоизмт>стване 10.000 тона); 3) миненъ
заградитель „Плутонъ" (5300 тона) и 4) стражеви
кораби за колониите (по 2300 тона).
— Напоследъкъ французекото военно корабостроение е зарегистрирало новъ успехъ: корабътъводачъ „Вердюнъ", принадлежащъ къмъ третата
серия кораби-водачи, при изпитванията за бързи
на, при неспокойно море е развилъ скорость 40.2
морски мили въ ,часъ, при мощность на двигате
лите 80.000 конски сили. Преди него рекордъ на
скорость между новите французеки кораби-вода
чи е държалъ еднотипниятъ корабъ-водачъ „Вал
ии", който е развилъ 38.45 морски мили въ часъ.
— Неотдавна назначениятъ командующъ Среди
земноморския флотъ — адмиралъ Фрошо — се е

поминалъ внезапно. На неговото мъсто е назначенъ адмиралъ Дюранъ-Виелъ, който е прекаралъ
продължителенъ боенъ стажъ и се занимава съ
научно-учебна работа. Новиятъ командующъ французекия Средиземноморски флотъ презъ послед
ните години е билъ началникъ на военно-морската
академия. Той е привърженикъ на идеята за широ
кото използване на въздушните сили наредъ съ
морските и примЪнението на новите боеви сред
ства, а особено нощнитъ операции.
Испания. Следъ големата война испанскиятъ
воененъ флотъ започва наново да се възражда. Въ
настояще време Испания разполага съ следнитъ
нови военни кораби: 2 малки дреднаута, 5 кръстос
вана, 4 ескадрени миноносци, 3 канонерски лодки
и 16 подводни лодки. Къмъ тия кораби требва да
се прибавятъ и следнитъ по-стари военни кораби:
2 бронирани кръстосвана 1 хвърчилоносачъ, 4 ка
нонерски лодки, 17 миноносеца и 11 минни заградителя (преправени отъ стари кръстосвани и ми
ноносци).
Русия. Споредъ германски сведения, въ кора
бостроителницата въ Николаевъ (въ Черно-море)
се завършва постройката на кръстосвана „Адмиралъ Лазаревъ", започнатъ още преди войната По
стройката на другите два еднотипни кръстосвана
„Адмиралъ Корниловъ" и „Адмиралъ Истоминъ",
започнати да се строятъ почти въ сжщото време,
изглежда, че е изоставена. Освенъ това се ремонтиратъ основно 3 ескадрени миноносеца и 2 подм
водни лодки.
Съветътъ на труда и отбраната е утвърдилъ
петь-годишна корабостроителни програма съ цель
да се възстанови търговскиятъ флотъ на Русия. Тая
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програма съдържа два варианта: 1) макеимумъ —
212 търговски кораба и 2) минимумъ —само 187 ко
раба, отъ които: 110 за съветския търговски флотъ
68 за Каспийското море и 9 за нефтения синдикатъ. Всички тия кораби се предполага Да се дадатъ за строежъ изключително въ руски корабо
строителници.
Германия. Новиягъ брониранъ кръстосвачъ
„ЕггагхРгеиззеп" е преименуванъ съ името „Адмиралъ Шееръ" въ честь на бившия главнокамандуващъ на флота, който въ световната война се от
личи въ скагеракското сражение.
Полша. Личниятъ съставъ на полския воаненъ
флотъ се състои отъ 310 офицери, 700 подофицери
и 2280 моряци.
Турция. Чуждиятъ военно-морски печатъ по
твърждава съобщенията за новите турски военни
кораби, заръчани въ италиански корабостроител
ници. Споредъ последните известия, Турция е по
ръчала:
1) Два ескадрени миноиосеца по 1600 тона водоизмъстваве, скорость 38 морски мили въ часъ
и районъ на действие 3500 морски мили при ско
рость 15 мили въ часъ. т е ще бъдатъ въоръжени
съ четире 12 см. оръдия, три— 4 с. м. противоаеропланни оръдия и две тройни торпедни тръби съ
диаметъръ 53.3 см.
2) Една подводна лодка съ водоизмъттване
600 тона, скорость 15 мили въ часъ и районъ на
действие 4000 мили. Тя ще бъде въоръжена съ
едно 10.5 см. оръдие и шесть торпедни тръби съ
диаметъръ 53.3 см.
3) Единъ подводенъ миненъ.заградитель съ водоизмъстване 900 тона и скорость 12 мили въ часъ.
Той ще може да носи съ себе си 40 мини за за
граждане.
4) Три торпедни катера съ водоизмъстване по
30 тона и скорость 32 мили въ часъ.
Цълата тази поръчка ще струва на турското
правителство около 20.000.000 турски лири.
Едновременно съ реализирането на тази бърза
поръчка (срока за изпълнението й е 22 месеца)
турското министерство на отбраната отделя голъмо внимание при ремонтирането на „Явузъ"
(бившия „Гьобенъ"). Поправката на този корабъ
наново се е задържала, поради грешка на французската фирма, която е взела търга. Изглежда, че
окончателното привършване на ремонта нима да
бъде по-рано отъ пролЪтьта презъ 1930 год.
Гърция. Морското командуваме въ Гърция е
много разтревожено отъ бързото усилване и съв
земане на турския воененъ флотъ. То настоява и
взима мерки за усилването на гръцкия воененъ
флотъ, макаръ, че официално декларира какво
тези 'мърки не съ въ връгка съ военно-морското
засилване на Турция.
— Презъ току-шо изминалото лъто, по про
грама разработена отъ английската морска мисия
въ Гърция, съ били произведени морски маневри.
При десантните упражнения съ били привлечени
кръстосвачътъ „Аверовъ" и нЪколко ескадрени ми
ноиосеца. Участвуващите тгЬхотни и артилерийски
части с ъ били съставени отъ юнкерите на военните
школи При операциите на транспортните флотилии съ взели участие офицерите отъ генералния
щабъ, преподавателите отъ военнитъ училища и
цтзлиятъ съставъ на Французската военно-сухопътна мисия Цълата английска военно-агорска мисия и
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висшите чинове отъ морския генераленъ щабъ съ
присътствували презъ всичкото време на маневри
те, амбаркувани. на главното ядро отъ бойния
гръцки воененъ флотъ.
(По руски източници: С. Н. И.)
Ломъ. На 1 ноемврий 1929 г. — праздника на
Народните Будители, бойния праздникъ на 2-ри на
Н. Ц. В. Княгиня Мария Луиза полкъ, когато се
освещаваше новопостроения въ двора на казар
мата паметникъ за падналите въ войнигв отъ
1885 до 1918 г. воински чинове, стана и кръщава
нето на знамето на Ломския клонъ отъ Б. Н. М. С.
Кръстникъ на знамето беше капитанъ 1-ви рангъ
о. з. Стефановъ, началникъ на морската и дунав
ска полицейска служба. Като 'опълномощенъ представитель на Н. В. Царя, ,при кръщаване на знамето
присътствува г. генералъ Кисьовъ. Следъ преда
ване на знамето, придружено съ хубави напътствени слова отъ г. генерала, на знаменосеца, председательтъ на клона д-ръ Недковъ съ кратка съдър
жателна речь изнесе предЪ многото публика, зна
чението на Б..Н.-М. С. за културния и икономи
чески прогресъ на България, неговите цели и пъ
тищата за тъхното осъществяване.
Вечерьта, въ присътствието на гостите, биде
прожектиранъ филмътъ на Ломския клонъ отъ Б. Н
М. С. „Български Дунавъ", за първи пъть въ Бъл
гария. Сцената съ слизането на Хр. Ботевъ и дру
гарите му на историческия Козлодуйски брегъ
биде посрещната съ бурни ръкопляскания, а сце
ната съ клетвата (която тъ даватъ, че ще умратъ
за свободата на България), беше посрещната отъ
публиката на крака подъ звуците на националния
химнъ.
Отъ Ломъ филмътъ ще се изпрати последова
телно въ всички градове, където Б. Н. М. С. има
клонове или свои представители.
П. П.
Соленость и температура въ Черно море. Отъ
последното физическо изследване на Черно море,
направено презъ м. февруарий 1923 година отъ
руски учени по линията носъ Саричъ (Кримския
брЯгъ) — Инеболи (на Анадолския брЬгъ), се е
установило, че ако не се взима подъ внимание слоя
вода отъ 0 до 25 метра дълбочина, то най-голЪмата соленость и най-висока температура е въ
средната часть на морето и че къмъ бреговете соленостьта и температурата (на една и съща дълбо
чина) се намаляватъ. Особено бързо това нама
ление изпъква при отиване къмъ Кримския брЪгъ.
За повърхностьта на морето (въ слоя отъ 0 до
25 метра дълбочина), където изобщо разпреде
лението на физическите данни е много сложно,
може да се каже обратното, а именно, че най-сту
дената вода се намира въ централната часть на
морето*)

с. н. и.
Колебание на равнището на Черно море при
Поти. Изследвайки въпроса за колебанието на
черноморското равнище при Поти, основавайки се
на многогодишни наблюдения, рускиятъ ученъ Н.
В. Малиновски е дошелъ до следните заключения
(1923 г.):
1. Черноморското равнище при Поти има тен*) Подробности по въпроса вижъ въ статията: „Гидрологический разрез Черного моря, произведенмй в феврале
1923 г. на гидр-судне Ингул" отъ Е. Скворцов и В. Никитинъ, поместена въ „Записки по Гидрографии", -Томъ
ХЬУШ, Петроградъ 1924 год,, стр, 221—241.

денция къмъ повишение средно на 1 сантиметъръ
годишно.
2. Амплитудата на годишното колебание на
равнището е — 23.8 см.
3. Абсолютната амплитуда на колебанието е
равна на 93 см.
4. Сейшеобразнитъ колебания ставатъ съ периодъ до 20 минути и най-гол-Ьма амплитуда до
50 сантиметра.
5. При Потийския черноморски брътъ се наблюдаватъ ясно изразени приливи и отливи. Сред
ната' амплитуда на сизигийния приливъ е около
8—9 см., а за квадратурния — тя е около 4 санти
метра. Сръдниятъ лромежутъченъ часъ въ дни на
сизигии е около 10 часа.
6. Колебанието на атмосферното налъгане и
ветровете отъ различните направления, при пре
минаване на циклонически системи, предизвикватъ
непериодическо колебание на черноморското рав
нище.*)
С. Н. И.
Изменене на магнитното склонение въ Черно
море. Споредъ последните изучвания на склоне
нието въ Черно море отъ руския ученъ Н. Трубятчинский, годишното изменение на склонението въ
Черно море е отъ 9 (деветь минути), а именно:
Въ източната часть на Черно море 8.5 го
дишно; въ средната часть на Черно море 9.0 го
дишно; въ западната часть на Черно море 9.5 го
дишно.**)

с. н. и.
Чувствувтъ ли се приливите и отливите въ
Черно море? Този въпросъ е билъ внимателно
изученъ отъ руския ученъ Е. Скворцовъ презъ
1920 година. Той е установилъ, че макаръ и много
слабо приливигЬ и отливите се чувствуватъ въ
Черно море. Техната обикновена амплитуда е само
иъколко милиметра. Най-голт>мата възможна ам
плитуда на приливите и отливите при Севастополъ,
при благоприятни условия, може да достигне до
36.4 м. м.
С. Ч.
*) Подробности по колебанието на черноморското
равнище вижъ въ статията „Колебания уровня в Потийскомъ порту" отъ Н. В. Малиновский, помъстена въ: „За
писки по Гидрографии", Томъ
Петроградъ 1923 г.,
стр. 163 — 193.
**) Подробности по въпроса вижъ въ статията —
„Склонение магнитной стрелки на Черномъ и Азовскомъ
моряхъ в 1925 г." отъ Н. Трубятчинский, поместена въ
„Записки по Гидрографии", Томъ
Петроградъ
192* с, стр. 241—245)
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Германските корабоплавателни дружества за
1928 год. показватъ едно отлично състояние. Въз
създаването на търговския флотъ въ последните
години е вървело съ грамадни крачки; капиталите
на дружествата еж увеличавани почти всека го
дина, а понъкога и по два пжти въ годината; всеки
ковоприбавенъ тонъ корабна вмъстимость веднага
се е поемалъ отъ народното стопанство и поради
това германскиятъ флотъ никога не е страдалъ отъ
хроническата болесть на другите флоти, голъма
часть отъ чиито кораби стои неизползувана по
липса на товари.
Състоянието на по-големите германски кора
боплавателни предприятия къмъ края на 1928 год.
се вижда отъ следната таблица:
о 5
о

ДРУЖЕСТВО

Ш1Х
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X
X

2«

а.

с

й
о •"
и
н о

5
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о '
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Милиони марки

Хамбургъ — Ямерика
линия
1,114,826 160 240-2 597
Северогерман. Ллоидъ
922,426 165 1653 46"6
Хамбургъ—Югоамерик.
параходно д-во . .
200,500 40 59 77
„Ханза"
278,364 32 45'9 10'6
Гарманска — източноафриканска линия .
57,494 8"5 18'8 2-1
Воерманъ—линия . .
.59,617 8-5 19 2-4
Фленсбургско параход.
дружество . . . . .
19,060 з-б 64 П
„Океанъ"— параходно
акц. д-ро
6,942 24 Г8 034

р/о

1Г6
14-2
27
35
0-578

о-б
0-22
0'18

Хамбургъ-Америка линия е имала 17,877 души
чиновници и моряци, на които е плащала 48.3 ми
лиона марки заплати и възнаграждения; за сжщата година това дружество е платило 7,036,868
марки държавни и обществени данъци. Само пжтници еж били пренесени съ корабите на това дру
жество 130,576 души, а.съ тия на Северо-германския Ллойдъ 175,000 души.
Г. С.
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МОРСКИ СГОВОРЪ;

- П. — „Какъ се умшцожаеатъ ма ЛИСИТЕ' рибки по р „Тунд
жа" (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 1, София 1929
г., стр. 13).
Борби на човъка въ дъното на океанитъ — (сп Нква год гГ
брой № 2, София 8.Х1. 1929 г., стр. 5).
'
'
В. Т. — „Ьез пуез <^1ц ОапиЬе с1е Ьоте а Огепоуо" (Ьа
Ви1даГ1е, УП-ете аппее, № 1882 е1№ 1884, 5огщ, X. 1929).
Воигс1е, Л. — „Ьез 1гауаих риЪНсз, гоихез е* спеттз, 1гауаих тагШтез, геУ1егез е! сапаих" (Л. В. ВаИИеге. 1929)
Гороцв*тъ — „Устройство на рибето Т-БЛО" (СП. Рибарски
прегледъ, год. I, брой 1 и 2, София 1929 г.).
Грозевъ, Гр. Ив. — „Водата на рибника и неймитъ богатства"
(сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 2, София 1929 г.,
стр. 20—24).
Сшспагс!, Ьои18 — „Н1з1о1ге йа В1осиз пауаП 1914—1918"
Рапз 1929, (Рауох, 240 р., — 20 (г.)
ОгаГ, ШаМег — „у/егс1едапд ешез Зеетаппез" ВегИп 1928
(К. УОП Оескегз Уег1ад, 0. Зспепск — 2.80 К. М.)
Г. С. —• „Мореплаването въ Югославия" (сп. Морски сго
воръ, ГОД. VI, брой 10, Варна XII. 1929 г., стр. 5).
Д. В. — „Възстановяването на германския търговски флотъ
следъ войната" (сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 10,
Варна XII. 1929 г., стр. 6 и 7).
Д. В. — „Марко Поло" (в. Търговско-примишлеиъ гласъ,"
год. VII, брой 1103, София 19.Х1. 1929 г., стр. 2).
ДрЪнски, Пенчо — „Ракъть, неговиятъ ловъ и развъждане"
(сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 2. София 1929 г.,
стр. 28—30).
Друмевъ, Анг. — „Гребане" (сп. Морски.сговорь, год VI,
брой 10, Варна XII. 1929 г., стр. 14).
Едно голямо културно тържество въ гр. Пловдивъ — (сп.
Морски сговоръ, >год. VI, брой 10, Вариа XII. 1929 г.,
стр. 17).
ЛеиПп, Р. — „Еуо1иНоп с!и рог! Йе 1Чап1ез" Раг'|5, 1929
(Ргеззез ишУегзИате, 316 р. — 60 !г.)
Исаевъ, Б. — „Варна" —• Импресия —• (в. Варненски новини,
год. XVIII, брой 1920, Варна 13.Х1. 1929 г., стр. 2).
Креевъ, Ст. — „Условия за създаване рибни стопанства У
насъ" (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 2, София
1929 г., стр. 19—20).
КЛтепкошвкь О-г Е1. — „Мг УОП йег Вгетеп: КбЬЬ П1гтаипсе, НйпеГеИ" ВегИп 1929 (ИсЬагс! 5аЬ1)
Каратеодоровъ, В. —• „Нощенъ лжть" .— Стихове — (сп.
Морски сговоръ, год. VI, брой 10, Варна XII. 1929 г.,
стр. 1).
1-аигепз, Лс1о1рпе — „Ргеоз сП-Пзкяге с!е 1а Сиегге 1ЧаУа1е
1914—1918" Рапз 1929. (Рауо1, 309 р. — 20 1г.)
Мановъ, Иос. А. — „Управляваниятъ чрезъ електрически
вълни германски ирицеленъ корабъ" (сп. Морски сго
воръ, год. VI, брой 10, Варна XII. 1929 г., стр. 7 и 8).
Моровъ, Проф. Д-ръ Т. — „Рибовъдния проблемъ на Бъл
гария" (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 2, София
1929 г., стр. 17—19).
Мй11ег-ГЧеи<1огг', ЯНсе — „Лт Зспшаггеп Меег" (Оеи1зспе
Л П д е т е т е 2еИипд, 68 Лапгдапд, N2 476, ВегИп 13. X.
1929, з. 6)
МОНег-МеиаогГ. Л, — „Ви1дап5СпегР1оПепуегет"(Оеи1зспе
ТадезгеНипд, 36 Лапгдапд, № 485, ВегИп 12. X. 1929,з. 5)
Маликовский, Н. В. — ..Колебания уровня в Потийском
порту" (Записки по Гидрографии, том ХПУН, Петриград 1923 г., стр. 163—196).
МеМаи, Н. — „Теспшзспе 1Чау!да1юп, \Уе11егкипс1е, МеегеззГгбгтшпдеп". — Вгете 1929 (у/тгег5 — 6.50 К. М.)
М1сЬоп, Р. — „Ьез сопуеШюпз тагШтез розШез". Рапз
1929 (Коиззеаи, 190 р. — 25 1г.)
Михяиловъ, Инж. Р. — „Върховниятъ желЪзопжтенъ и пристанищенъ съветъ" (сп. на Българското ИнженерноАрхйтектно Д-во, год. XXIX, брой 22, София- 20.Х1.
1929 г., стр. 429—430).
>
Моровъ, Проф. Д-ръ Т. — „Рибата като храна" (сп. Рибар
ски прегледъ, год. I, брой 1, София 1929 г., стр. 6 и 7).
Маргаритъ, Д. Д. — „Азъ рибарь съмъ" — Стихове — (сп.
Морски сговоръ, год. VI, брой 10, Варна XII, 1929 г.,
стр. 1).
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Нечаевъ, А, — „Риболовътъ въ Варненския районъ" (Вар
ненски окржженъ вестникъ, год. X, брой 21 и 22, Варна,
октомврий 1929 т\, стр. 2).
МедуЬоН, Непп — „1Чауа1 Орегахшп" Уо1. IV. \УКЬ т а р з .
— Не^-Уогк 1928 (Ьопдтапз, Сгееп ап<3 Сотрапу, — 7
сюИагз 50)
Орлов, А. — „Анализ записей Севастопольского анемографа" (Записки по Гидрографии, том ХПУ, Петроград,
1922 г., стр. 43—47).
Орлов, Проф. — „О приливах и отливах Черного моря в
Одесое « Севастопол*" (Записки по Гидрографии, том
ХПУН, Петроград 1923 г., стр. 141—161).
Пясковский, X. — „Невилировка в окресностях Одесси (За
писки по Гидрографии, том ХПУ1, Петроград 1923 г.,
стр. 275—277).
Поповъ, Р. — „Наколни жилища" (сп. Морски сговоръ, год.
VI, брой 10, Варна XII. стр. 2—4).
Романчукъ, Я. —• „Превземането на Варна отъ запорожскит-Ь
казаци" (в. Варненски коренякъ, год. III, брой 7, Варна
1.Х1. 1929 г., стр. 2 и 3).
Риболовъ съ корморани —• (сп. Рибарски прегледъ, год. I,
брой 2, София 1929 г., стр. 24 и 25).
Радевъ, Н. — '„Значението на думата „риба" (сп. Рибарски
прегледъ, год. I, брой 1, София 1929 г., стр. 11).
Руенски, Кир. Н. — „БЪло море като изворъ на блага за
Родопския край" (сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 10,
Варна XII. 1929 г., стр. 4).
Славяновъ, Г. — „Нашиягъ корабенъ тонажъ" (в. Слозо,
год. VIII, брой 2210, 2213 и 2214, София, октомврий
1929 г., стр. 2).
Славяковъ, Г. — „Защитата на Варна" (в. Народна отбрана,
год. X, брой 1421, София 18. I. 1929 г., стр. 2 и 3).
Скворцов, Е. — „О приливах и отливах в Севастополе" (За
писки по Гидрографии, Том XI.VII, Петроград 1923 г.,
стр. 137—140).
Скворцов, Е. и Никитин, В. — „Гидрологический разрез Чер
ного моря, произведенний в феврале 1923 г. на гидрогр.
судне Ингулъ" (Записки по Гидрографии, Том ХЬУШ,
Петроград 1924 г., стр. 221—240).
Списаревски, К. Д. —• „Министерството на търговската флотл
въ Франия" (в. Търговоко-промшпленъ гласъ, гсд VII,
брой НОЗ, София 19. XI. 1929 г., стр. 2).
Съперници на рибаря — (сп. Рибарски прегледъ, год. !,
брой 1 и 2, София 1929 г.).
Саевъ, Н. — „Марсилското пристанище" — По поводъ про
учванията за откриване българска параходна линия
Варна—Бургазъ—Марсилия—Барцелона — (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. VII, броеве 1107, 1103, 1109,
1110 и др., София, ноемврий 1929 г., стр. 1).
Сокачевъ, Ив. — „Цели и задачи на Рибарския съюзъ"
—• (сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 1, София 1929 г.,
стр. 1—2).
Сейрекова, Н. — „Морето" — Стихове (сп. Морски Сго
воръ, год. VI, брой 10, Варна XII, 1929 г., стр. 1).
Тайната за неуспеха на морската конференция въ 1927 го
дина — (в. Варненски новини, год. XVIII, брой 1913,
Варна 6. XI. 1929 г., сгр. 2).
Трубятчинский, Н. — „Склонение магнигной стрелки на Черном и Азовском морях в 1925 году" —. (Записки по
Гидрографии, Том ХЦУШ, Петроград 1924 г., стр.
242—245).
Торосъ. — „Моряци" — Разказъ — (сп. Морски Сговоръ,
год. VI, брой 10, Варна XII. 1929 г„ стр. 11—13).
Учредителният* контресъ на рибарския съюзъ — (сп. Ри
барски прегледъ, год. I, бр. 1, София 1929 г., стр. 4 и 5).
Ф. Ш. — „Термита, като средство за разбиване на ледоветЪ"
— Превелъ С. Н. И. — (сп. Морски Сговоръ, год. VI,
брой 10, Варна XII, 1929 г., стр. 9).
Черното море — (сп. Нива, год. II, брой № 2, София, 8. XI.
1929 г., стр. 4).
Шаровъ, Ник. — „МИЛИОНИТЕ на Черния принцъ въ Черно
море" — (сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 10, Варна
XII, 1929 г., стр. 9—11).

СТРЯНИЦН 24!

МОРСКИ С Г О В О Р Ъ :

РИБАРСКИ ПРЕГЛЕДЪ — органъ на Българския
рибарски съюзъ. (Редакторъ А. Петровъ, София, ул. „Патриархъ Евтимий" № 90; годишенъ абонаментъ за члено
вете на съюза 30 лв., за нечленове — 50 лв.).
Започнало е да излиза въ София ново списание —
„Рибарски прегледъ", което е органъ на Бъл?арския ри
барски съюзъ. Списанието е илюстровано и ще излиза все
ки месецъ, съ изключение на месеците априлъ и май. Него
вата главна цель е да ратува за разпространението на ри
барския спортъ, запазване и умножение рибното богатство
въ страната и иеговото рационално използване Отъ друга
страна, то има за цель и да държи въ тъгаа връзка члено
вете на съюза съ управителното му Т-БЛО, като въ сжщого
време се стреми да подържа единство между разните про
яви на отделните дружества за постигане общитЬ/ цели
на Съюза.
Статиите въ списанието ще засегатъ главно въпро
сите, свързани съ опознаваме ва рибната фауна, устрой
ството на модерни рибовъдници, нововъведенията въ риболовството и пр. Изданието се дирижира отъ редакционенъ
комитетъ въ съставъ: Проф. Д-ръ Моровъ, Н. Радевъ и
Хр. Нечевъ.
Въ втория брой на списанието еж поместени следни
т е статии: Рибовъдниятъ проблемъ въ България; Условия
за създаване рибни стопанства у насъ; Водата на рибника
и нейните богатства; Риболовъ съ корморани; Съперници
на рибаря; Ракътъ, неговиятъ ловъ и развъждане; Устрой
ство на рибето тело и Съюзни съобщения.
Ние препоржчваме това необходимо и единствено за
сега въ страната списание, посветено специално на рибар
ството, на всички наши членове.
С. Ч.
*
ЧАСОВОЙ •— Илюстровано военно-морско списание
подъ редакцията на В. Ореховъ и Е. Таруский. (6, Кие СаппеЬ1еге, Рапз XII, Ргапсе). Това списание е предна
значено за широко разпространение между руското войн
ство, което е въ изгнание, като му служи и за връзка. То се
списва въ популярна форма и дава често интересни статии
по морските въпроси. То излиза въ двойни номера и всеки
двоенъ номеръ струва 4 французеки франка. До сега еж
излезли следните двойни номера: № № 1—2, 3—4, 5—6, 7—8
и 9—10. Ние препоржчваме това списание на воички, които
се интересуватъ отъ морското дело изобщо и частно отъ
военно-морските въпроси.
С. Ч.
ГЕОЛОГИЯ НА МОРСКОТО ДЪНО. Презъ 1920 година
въ Берлинъ е излъзла една интересна, неотбелязана до сега
въ нашето списание книга: Япйгее Каг1—иСео1од1е<1е5Меег5
Ьоаеп5".Вапа II. 0!е Ва<1епЬе5СпаКепе11 ипс1 пи1гЬагеМа1ейа1еп
ап МеегезЬоаеп. ВегИп 1920 (Книгоиздателство ВогпМедег
700 страници, 139 рисунки, 7 таблици и една цветна карта;
подвързана, цена 92 марки).
Този трудъ се явява като първи по рода си въ дадената
область, защото ио този въпросъ въ настояще, време нема
систематическа литература, макаръ че на разни езици еж
публикувани много обширни отделни съчинения, разхвър
лени въ най-разнообразни периодически издания и отделни
трудове на научните експедиции. Пристжпвайки къмъ изучване геологията «а морското дъно, авторътъ си е задалъ
за цель да събере, систематизира и научно да обработи
всичкия разхвърленъ материалъ по този въпросъ.
Вториятъ томъ на съчинението му е раздъленъ на две
части: I. Съставъ на морското дъно и II. Полезни изкопаеми
и материалите на морското дъно.*)
Тази ценна книга требва да бжде набавена за наша
библиотека.
р ц_
*
ВОЮВАНЕ ПО РЪКИТЪ отъ К. Шилдбахъ (Държавно
Книгоиздателство. Отделъ Военна литература Москва—
Ленинградъ 1928 г.; 160 страници съ 31 схеми въ текста).
Това е една отъ малкото книги по този въпросъ въ
военно-морската руска литература. Поради това тази книга
заслужава големо внимание. Написана е отъ офицеръ отъ
инженерните войски и затова отъ морска гледна точка има
известни малки дефекти, обаче те не еж отъ естество да
намалятъ ценностьта на книгата. Краткото съдържание на
книгата, както авторътъ самъ го излага , в ъ предговора на
труда си, е: „Изследване значение!о на реките въ време на
война като пжтища за подвозъ, прикритие на фланговете
и преграждане на настжплението, и преодоляване на вод
ните прегради, отбранявани отъ противника, възъ основа
*) Въ първия томъ на сжщото съчинение се разглежда
въпроса за морското дъно въ морфологическо и геологи
ческо отношение; динамиката на морското дъно — ендогенна
и екзогенна.

: ГОД. VII. БР. 1

отъ опита на световната и гражданската войни, съ описание
на необходимите исторически примери".
Книгата е разделена на 7 глави: 1) Оперативното зна
чение на вжтрешните водни пространства . въ време на
война; 2) Исторически примери относно правилно и непра
вилно изпълнени операции по преминаване презъ реки;
3) Речни и езерни флотилии; 4) Практика на речните флотилии; 5) Отбрана на реките; 6) Форсиране на реките и
7) Вжтрешните водни пространства, като пжтища на съоб
щения и подвозъ.
*
БЛОКАДАТА И НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗЪ
СВЪТОВНАТА ВОЙНА отъ Я. И. Иоффе (Държавно изда
ние. Москва—ЛЕНИНГРАДЪ 1929 г., 224 страници, цена
2 рубли).
Този трудъ е много интересенъ, защото той разглежда
единъ въпросъ, по който не е писано почти нищо следъ
войната. Заслугата на автора се заключава въ това, че нему
се удало да обхване достатъчно добре и подробно сложностьта на явленията, които съпжтствуваха стопанските
прояви на двата главни противника презь време на светов
ната война — Англия и Германия. Книгата се разделя на
4 глави: 1) Англо-Германското икономическо съперниче
ство; 2) „Гладната" блокада на Германия Отъ страна на съ
глашението; 3) Влиянието на блокадата върху народното
стопанство на Германия и 4) Подводната война и блока
дата на Англия.
*
ТЕХНИКАТА НА ПОДВОДНОТО ДЪЛО отъ профе,
соръ К. К. Нехаевъ. Ржководство за водолазни специалисти,
техници,, пристанищни и морски инженери. — Държавно
издание. Москва—Ленинградъ 1928 г.; съ 145 фигури и 366
страници.'
Книгата съдържа 10 отдела, въ които авторътъ доста по
дробно и систематично излага съвременното техническо съ
стояние на водолазното дело. Той се спира доста Подробно
на достигнатите резултати въ това отношение въ странство
и достигнатите резултати въ Русия, като едновременно съ
това набелязва и пжтищата за бждещето водолазно разви
тие въ Русия.
•
ОРГАНИЗАЦИЯ И БОЕВОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА
МОРСКАТА АВИАЦИЯ отъ А. Хановъ и Б. Мусселиусъ.
(Офицерска библиотека на руския червенъ флотъ. Дър
жавно книгоиздателство. Отделъ Военна литература
Москва—Ленинградъ 1929 година; 112 страници, 23 рисунки
цена 1 рубла и 20 копейки).
Съ тази книжка е поставено началото на „Офицер
ската библиотека на руския червенъ флотъ", чиято задача
е да се даде на руския морски офицеръ съвършено кон
кретни, интересни, полезни и необходими сведения за не
говата всекидневна служба и за разширение на умствения
му кржгозоръ. Тя се състои отъ три части: I — Боевите
представи на морската авиация; II — Организация на мор
ската авиация и III — Боевото използване на въздушните
сили лри морската война. Споредъ известния руски морски
авиаторъ Н Лебедевъ, въ нея има много непълности и не
съобразности, но все пакъ тя се торепоржчва за общото за
познаване съ въпросите по организацията и използването
на морската авиация.
К
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Тази книга: „Подъ Андреевия флагъ" е написяня. птъ
руския морски офицеръ Димитърь Новикъ Т
К Тере
щенко) при сътрудничеството на известния французеки
морски пиоатель лейтенантъ Луи Гришаръ. Тя Гпрепоржчана отъ единъ специаленъ комитетъ отъ видни фанцузеки
писатели. Съ нея авторите ви запознавал, съ>"ро ИЧ ескит^
страници отъ неотдавното минало на руските морсм офи
цери отъ царския воененъ флотъ и сегашното кмТ поло
жение. Въ нея еж изнесени неколко ярки спомени ота
време на войната. Въ кратки черти е обрисувана каотана^
на лошото състояние на рускияГ вошенъ Флотъ^ следъ РУ
ско-японската война, и следъ тов а възраждането н а Алота
подъ командата на адмиралъ Есенъ. По-натат1къ се да!а
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Основана въ 1907 год. Габрово
РЯВКлСШЕ ОЕ ВОМИЕТЕК1Е

„ВАШ^СНГЮ5Т"
Наградена съ златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-Ор-Ьховица
и дипломъ за отличие отъ първата промишленна изложба въ гр. Габрово
Произвежда: Дамски, мжжки и детски: Фланели, гащи, кюлоти, корсажи, комбинизони и др. отъ
егеръ, платиръ, мако, мерсеризирани и др. памуци, които по здравина и изработка не отстжпватъ въ '
нищо отъ европейскитъ. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически
ризи и др. изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци съ гарантирани цветове.
Ажурени фланели и гащи специално нагодени противъ потенето лътно време. Ватирани фланели и
гащи, които замъстватъ напълно дебелитъ' вълнени фланели. Разни мжжки й дамски, памучни и
вълнени чорапи отъ финни материали, гарантирани по качество и здравина, .

Търсете ги въ всички добре уредени магазини!
За да не попаднете на имитация, внимавайте и въ българския гексгь на фабричната марка, защото
за всъка фланела носеща марката на фабриката гарантира за доброкачественостьта на материала '

ЦЪни достжпни за всЬкиго!
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ГЕОРГИ СТЕФАНОВЪ СИНОВЕ
^

,

В Ъ Л Н Е Н И ВЪ СЛИВЕНЪ;
ПЛЛТОВЕ
Придворни доставчици

ФАБРИКА ЗА

-

Основана въ 1888 г о д .

Сквдь и кантора въ СОФИЯ, ул. ..Царь Налоянъ" ГЬ1В
-НЯЙ-ПЪРВИ НЯГРЯДИ

*•» <м 1 « Ш Ш В Ч
ФАБРИКА З А В Ж Л Н Е Н И ' Г 1 Л А Т О В Е - С Л И В Е Н
-,'ОЕОКО ОТЕРНАМОНРПи». 81ДУ^«<ВЦШАК1Е)
ГАВК1ШЕ [;ЕТ0(ТЕЗ ЕМ 1АШЕ. ГИАТОНЕ ЕТ Т153А6Е

.

...

отъ Парижъ, Лондонъ, Ринъ Чикаго, Лиежъи Одеса '•
7

За телеграми: СТЕФАНОВИ.
Телефони № 3 и 138.
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ТРАКТОРИ „ИАКЪ КОРМИКЪ - ФАРПОЛЪ"
Най-последния моделъ трактори на всеизвестната свътовна фабрика за земледълски машини
ИНТЕРНЙЦИОНЛЛЪ ХАРВЕСТЕРЪ КОМПЛНИ въ Чикаго, готови на складъ и по поржчка.
ОТЪ СЖЩЯТЛ ФЯБРИКЯ:
скоповръзвачки тракторни и обикновени, жетварки
и' други подобни машини;

„ниши

моторчета о т ъ 1у2, 3 и 6 к. с. * Редови сЬялки с ъ
двойни дискове * Я р и о п е л к и 6, 8 и 10 ц о л о в и ;

„ДИРИНГЪ

к у л т и в а д о р и за кукурузъ (тесачки) и дискови
брани, т о р о п р ъ с к а ч к и , кукурузороначки и д р .

Представителство на ЛОЙЧЕ ВЕРИ" 1 1 1 София, мотори, помпи, мотоциклети, велосипеди, електромотори и др.
:
Представителство на автомобилитЬ „КРЯЙСЛЕРЪ".
:
М е х а н и к ъ с п е ц и а л и с т ъ на р а з п о л о ж е н и е на к л и е н т и т е в и н а г и б е з п л а т н о .
ОБЪРНЕТЕ

С Е КЪМТ»

Ф А Б Р И Ч Н И Я

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь :

димитровъ

ВБЛИЧКОП.

МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ'*' Л О М Т Ь
;
Телефонъ № 127 . . • . . . ' :
.
5-4

* ПОДЪ МИРОВОТО СЖДИЛИЩЕ
Телеграфни, адресъ: ДИРИНТЕРЪ

БР. М. & ЙЛ. Д .
СЛИВЕНЪ
&Ь1Р1>11Л<] а д е п с у !.«•** 1

Лдеп*з (ог: Ригпезз. у\м1Ну & Со Не!.
Коуа). гпеП в1еат раске( Со.

ФЯБРИКЯ З Я ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н
И
модерни платове, брашовски сукна,
шаяци, аби, навуща и жакардови одеала;

ВАТСОНЪ & ЮЛЪ

Ц

Параходна агенция Л-тдъ

К

Бургаски клонъ
Телефонъ № 255
ТЕЛЕГРАМИ: Ш и п и н г ъ - БУРГЛСЪ
__''

В И Р Н
елеганти
А М Г
луксозни

О В А Н И
платове;
А I» Н И
платове.

Телегр. адресъ: МЛРИНКЬОВИ
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Телефонъ № 6.
10-1

Воененъ шапкарь

ХР. ЦОНЗАРОВЪ
НЕНКО СЛЯВЧЕВЪ Р.
-—-—— Л О М Ъ - м .
ул. Преславска 19
ВЯРНЯ
ГОЛ-ВМЪ СКЛАДЪ:
на каскети, всички видове формени и
у ч е н и ч е с к и ф у р а ж к и • Винаги въ
д е п о з и т ъ м а т е р и а л и за е ж щ и т * .
ГОЛ-ВМЪ И З Б О Р Ъ
отъ меки шапки отъ най-реномиранитъ
и т а л и я и с к и ф а б р и к и и пр. и пр.
10—9

кжща основннн ю о з год. зя ТЪРГОПИЯ Г ^
1 ^ » ^ л Ш Ж ^ Л ^ ^ - ™ й Р и мяпшни

ВИНАГИ на СКЛАДЪ И НАИ-ГОЛЪМЪ1ИЗБОРЪотъ разни обикновени и тракторни плугове „ГЛИГАНЪ"*
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „ГЛИГАНЪ"'
т р и о р и .X Я Й Д Ъ" „-а р к а „О Р Е Л Ъ" •
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки ДИРИНГК"'
Ярмомелки „ДИРИНГЪ-;
^
™Ь •
трактори „КЕЙСЪ" и . Д И Р И Н Г Ъ '
и много други машини и уреди отъ голъмъ интересъ за
всъко м о д е р н о з е м л е д ъ л с к о
стопанство.
"
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ШВЕДСКИ МОТОРИ Зй ЛОДКИ
Петролни „РЕг4ТА"

Нафтови „5КАШ1А"

отъ 2 и пол. до 45 к. с.

отъ 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, ВИНТОВЕ (ВИТЛАК ДЕЙДВУДНИ ТРЖБИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СЪВЕТИ

и скици

ЗЙ ПОСТРОЙКА НЙ РДЗНН ВИДОВЕ МОТОРНИ: Д О И

* ТЪРСЯТЪ СЕ ДЕЯТЕЛНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Прешавитель ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БЮРО ГДНЧЕВЪ, Бургасъ. Собственик зап. кашанъ! втори ранга ГАНЧЕВ
10—9

Машинна фабрика

Е. Июлхауптъ & С-ие А. Д. Русе
Телегр. адресъ:
МЮЛХЯУПТЪ

Телефони:
Дирекция 331
Бюро 198

НЯЙ ГОЛЪМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НН БЯЛКЯНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ
З Л ВСИЧКИ В И Д О В Е М Е Л Н И Ч Н И М Я Ш И Н И И В О Д Н И ТУРБИНИ

система .ФРАНЦИСЪ' и

ЛЕЛТОНЪ'
10—9

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Година седма — оть редакцията; 2. Г. Славяновъ— Въпросъть з а мор1
ското разоржжаване и неговата най-нова фаза; 3. П. П. — Габровската
детска морска колония; 4. За морето — извлекълъ отъ френски Д. Марковъ; 5. Б. С. —
Български учебенъ траленъ рибарски параходъ; б. П. А. Шишковъ - Къмъ морското по
прище (разказъ); 7. Джозефъ Конрадъ — Приказката, прев. Б. Бошнакова; 8. Инж, Пр. Пампуловъ — За плаването; 9. Морски новини; 10. Морски книгописъ.

Братя Тенови —

Андрей Иваиовъ & Синове
В Н О С Ъ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. СТОКИ

скллдъ

КОЛОНИАЛЪ * ЖЕЛБЗАРИЯ
ДЖАМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически адресъ: ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.
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•

ломъ

Д Е Т Е О П ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ 2 СИНЪ

ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални автомобилни,
тракторни, турбинни и т р а н с ф о р м а т о р н и .
Вазелини и гресове. Индустриални и технически масла.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЛЙ-ХУБЛВИ КЯЧЕСТВЛ
ТЪРСЕТЕ Нй УМЪРЕНИ ЦЕНИ И ИЗНОСНИ
УСЛОВИЯ ПРИ ЕДИНСТВЕНИТЕ ВНОСИТЕЛИ:

СТЕФЯНЪ КИРЧЕВЪи Со, БУРГЛСЪ
КОМЯНДИТНО ДРУЖЕСТВО
Телефонъ № 101
За телеграми: Кирчевъ

10-6

А К Ц И О Н Е Р Н О ДРУЖЕСТВО

ВАРНА, УЛ. „ПРЕСЛАВСКА" № 33

СНЛ&ДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ

ДОСТАВЧИЦИ

Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан-.
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

Дени конкурентни
10-1

МешолУриа и стругарска работилница

ВУЛКАНЪ „СТРУГЪ"
ВАРНА

Фабрика за метални и « п ш й ц о изШия
Телеграф, [адресъ: ВУЛКЯНЪ. Телефонъ № 110ИЗРАБОТВА: разни мелнични и др. инста
лации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
СТРОИ и монтира всъкакви железни резервуари и ламаринени кумини.
ОТЛИВА всъкакви чугунени и бронзови части.
ПОПРАВЯ всички видове м а ш и н и и ин
сталации.
ИЗРАБОТВА прецизни зжбни колела на спе
циална фрезова машина.
ПРОИЗВЕЖДА: лопати, лизгари, кофи, под
кови, бодливътель, ментешета, пурии и пр.
10-9

I. ЕнгиОаровъ — Варна
ул. „Мария Луиза № 20
Фабрикува чугунени печки

типъ „ПЕРНИКЪ"

марка С

отъ 1925 г. въведени въ България като найекономични, п р а к т и ч н и и е в т и н и , при
способени съ обратно горене.

Изработва и извършва
всъкакви ремонти на разни индустриални и
земледЪлчески машини * Всички видове ла
гери, шайби и трансмисии, готови и по по
ръчка винаги при

= най-низки
цени
10-9

