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Година I. Брой 8.
• Списанието „Морени Сговоръ" се изпраща безплатно на всички • Годишенъ абонаментъ а
О Октомврий 1924 год. а
а
за
България
100
лв.
редовни членове на Българския Народенъ Морски Сговоръ.
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гр. Варна.
за чужбина 120 лв. а
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Какъ да се запиша за членъ на Б. Н. М. Сговоръ? — Обърнете се къмъ секретаритт*
• на клоноветъ на Б. Н. М. Сговоръ въ градоветъ и селата на Царството. Тамъ
Отдъленъ брой 15 лв. а
§
Урежда:
а
а
кждето н-Ьма клонове — отнесете се до Главното Управително ТБЛО на
Б. Н. М. Сговоръ въ Варйа. Месечна членска вноска 5 лева.
Я Квижшо-просвЪтш отдУъ. •
Ревакторъ: Сава В. Нвавовъ. а
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СЪДЪРЖЙНИЕ: 1) Пазачътъ на фара отъ И. Ст. Иосифовъ;'2) Нуждата отъ предсказване на времето за мореплаването отъ О
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Българскиятъ параходъ „Царь Фердинандъ" въ Марсилското пристанище
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Списанието «Морски Сговоръ" е удобрено и прелоржчано отъ Министерството на Народното про
свещение съ окржжно № 447 отъ 9.1.1924 год, и отъ М-вото на Войната съ наредба № 22 отъ 1923 г.
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И.;Ст. Иосифовъ.

ПАЗАЧЪТЪ НА ФАРА.
_

, Една подиръ друга вълнитЬ се гонятъ, :
•.у. Преварятъ» се, блъскатъ се въ каменийгфаръ; 1 .;
Облътнатъ на.зида, се.взира замисленъ
Въ морето пазачътъ прегърбенъ и старъ:*

' Отколе'ЖйвЪе'самОтенъ старикътъ
Средъ вЪчно бумгЬщи, пенливи вълни,
Но скръбь го не мжчи за минали тука
Въвъ синя самотность и нощи и дни —
Че люби той нежно морето пенливо
И съ кораба, разпналъ бурливи платна,
И съ чайки, що реятъ се съ кр-Ьсъци тжжни
Надъ фара, и съ цълата тазъ самота —
Съ всичко е свързанъ тъй здраво до гроба,
Че место не СМ-БНИЛЪ би съ трона на царь,
Но люби отъ всичко старикътъ най-много
И живъ е въ сърдце му спасителний фаръ:

*

Безброй добрини е извършилъ чрезъ него,
Предпазилъ е толкова-хора отъ зло,
Макаръ, че'го никой отъ гЬхъ не познава
— Свидетель е божето мждро око.
И после, чрезъ фара — тъй мисли горкиятъ —;
Душа си отъ мж.кигБ адски спаси,
Защото унесенъ въ самотность бурлива
Отъ гр-вшни жепаня сърдце си смири. . .
'
•Неволно оглежда се сеггнатъ старикътъ:
Вечъ нощь е. Морето бЪсней катъ пожаръ
'•--'•И бърза, доколкото сили му даватъ,
Да палне съ молитва спасителний фаръ.

'

'
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Стр. 3.

Сава Н. Ивановъ

НУЖДАТА ОТЪ ПРЕДСНАЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО
ЗА МОРЕПЛАВАНЕТО.
.
Най-приятно и сигурно е пжтуването по море,
когато времето е.ясно и царува безветрие. Повърхностьта му въ такъвъ случай е гладка като огле
дало. Това, обаче, не винаги се случва, тъй като
състоянието на морската повърхность е въ зависи:
мость отъ състоянието на атмосферата. Последнята
е почти винаги въ движение. Състоянието й постояно се мени благодарение на различните съчета
ния на физическите явления, които се извършватъ
въ нейната ср-вда и които опред-вляте добро или
лошо време. Състоянието на времето отъ своя
страна се отразява и върху състоянието на мор
ската повърхнина. Следствие на това ний имаме
случаи, когато морската повърхнина се развълнува,
когато се появяватъ силни временни течения, испарения, пада мъгла, задухватъ силни и неправилни
ветрове и пр. — обстоятелства, които изискватъ
едно особено умение отъ мореплавателите за да
могатъ да ги преодолеять и изпълнятъ благопо
лучно предначертаното си пжтуване. Отъ друга
страна, #торяцитв тр-вбва да знаятъ до каква степень ще се проявятъ тия обстоятелства и до колко
ТБ биха увеличили или намалили бързината на пжтуването имъ. Биватъ и случаи, когато морето става
толкова „лошо", че за предпочитане е —вместо да
се излагатъ обслугите на корабите и пжтниците
на мжчителни пжтувания и рискъ — да не се пжтува. Това, обаче, много редко се случава.
Отъ казаното до тукъ ясно изпъква необходимостьта за моряка да знае какво ще бжде вре
мето и морето за предстоя щето му пжтуване. Като
знае състоянието на времето, което ще господ
ствува презъ време на неговото пжтуване, моряка
ще може да направи добре разчетите си относно
пжтуването и ще насочи най-добре кораба си, за
да пристигне на време въ опред-вленото место.
Още отъ най-стари времена мореплавателите еж
съзнавали нуждата отъ предсказване на времето и
еж се мжчили да гадаятъ състоянието му за дни
напредъ. Невъоржжени, обаче, съ научни и теоритически познания, те не еж могли да получать го
леми успехи. Даже честите корабокрушения отъ
тия отдалечени времена, чакъ до преди половинъ
в-вкъ, се дължатъ главно на това, че старите мо
ряци еж немали сигурни средства за да могатъ да
отгатнатъ състоянието на настжпващето време.
Едвамъ въ ср-едата на XIX столътие, науката
можа да даде ключа за предсказване на времето,
чрезъ така наречения синоптиченъ начинъ за пред
сказване. А той се състои въ следното: Въ раз
пръснати по ц"Блата земна повърхнина метеороло
гически станции, свързани помежду си съ телеграф
на, телефонна или радиотелеграфна връзка, се пра
вите наблюдения въ едно и сжщо време върху
температурата, влажностьта, барометрическото на
лягане на въздуха, посоката и скоростета на вя
търа, движението и количеството на облаците и
пр., които наблюдения се изпращате въ една цен
трална станция и се нанасять върху съответ
ното мътто на една географическа карта. Получе
ната по този начинъ карта се нарича синоптическа.
Последнята ни дава представа за състоянието на

атмосферата въ дадена область за известенъ мо
мейте. Като проследимъ две последователни синоптически карти за една и сжща область, то можемъ
да определимъ в-вроятното състояние на атмосфер
ните условия за следующия день или часъ. Разби
ра се, че преди да бжде направено предсказването,
требва да се взематъ подъ внимание метеорологи
ческите закони и влиянието на местните условия за
това или онова изменение на елементите на времето.
Днесъ, въ всички напреднали въ културно от
ношение страни, които притежавате добре уредени
метеорологически мрежи, съ помощьта на синоптическите карти се предсказва времето за 1—2
дена напредъ съ в-вроятность за сбждване на пред
сказанието 80—90%.
Всички добре уредени пристанища получавате
всекидневно известия за предсказване на времето.
Тия известия се поставяте на видно месно въ при
станищата за да могатъ моряците преди да тръгнатъ въ пжть да се осведомятъ за времето, което
ще ги съпжтетвува. Ако се очаква много лошо време,
то въ такива случаи пристанищните управления
повдигате така наречените „Сигнали за предпаз
ване отъ бури", които предупреждавате корабите
да не напущате пристанището. Корабите, които
еж въ пжтуване, получавате известието за пред
сказването на времето по безжицния телеграфъ и
въ необходимите случаи, могатъ да се прибератъ
въ най-близкото пристанище. Чрезъ известията за
предсказването на времето моряците еж спокойни
презъ време на пжтуванието. Те еж предпазени
отъ изненади и знаятъ въ общи черти какво време
ги очаква и съ какво ще има да се борять.
Благодарение на науката за предсказване на
времето, нещастията съ корабите произлизащи отъ
изненадите въ състоянието на атмосферата, еж на
малени до възможния минимумъ. А като се прибави
къмъ това и заслугата на модерните пристанища.
които даватъ пълно спокойствие на корабите въ
най-лошо време и които еж достжпни за корабите
всЪкога, то може да се каже, че въ нашите дни
мореплаванието е напълно безопасно.
Ако все пакъ чувате за нещастия станали въ
морето, то се дължи на това, че НБКОИ отъ моря
ците еж пренебрегвали значението за предсказване
на времето или не еж взели всички предпазителни
мерки, които ги изисква науката за мореходството.
Такива нещастия — отъ невнимание — се случвате
и на сушата при автомобилния, железопжгния или
коларския превозъ, даже и въ по-голъ-мъ процентъ,
отколкото при мореплаванието.
За жалость, у насъ пристанищата не по
лучавате и не излагате известията за предсказва
нето на времето и нашите моряци еж принудени
да гадаятъ времето само на основание своята дъл
гогодишна практика. Все пакъ те имате известенъ
усггвхъ, защото знанията за състоянието на вре
мето могатъ да се четатъ и по небето, стига само
да се знаятъ буквите, се които е написана небес
ната книга. А буквите на небесната книга — това
е метеорологията — науката за предсказване на
времето.

Корабъ „Строги", Бургазъ 1. IV. 1924 г.
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Рибарско^пристанище—Куксхафенъ.

Картина отъ Каварналиевъ.

Г. Славяновъ.

КУКСХАФЕНЪ.
Още като ученици ний доста много учимъ за
големите германски пристанищни градове Хамбургь,
Бременъ, Любекъ, Данцигь и др., образуващи въ
ср-Бднигв векове богатиятъ и мощенъ съюзъ Ханза;
а и като граждани въ живота ний доста често чу
ваме тия имена, но като че ли сь техъ се изчерпвагь всичкитЬ ни познания за морска Германия и
неиниятъ бр-вгъ. Може би малцина у насъ знаятъ,
че цЪлото германско крайбрежие е гъсто населено,
че то изобилства съ пристанища и че по него н-вма
даже една педя пространство, която да не се из
ползува за стопански или здравословни цели. Едно
отъ тия многобройни населени мЪста е и КуксхаСрсНЪ.

^ ^ Х ? издаването на Бременъ и Хамбургь
(./88 и 808 години) и постепенното имъ развитие
като търговски-морски центрове, по северогерманското крайбрежие зацъвтева и морското разбой
ничество — пиратството. Едно отъ неговите гнезда
е билъ замъка Ритцебютелъ въ устието на Елба,
сжществуващъ и до днесъ и оставилъ името си на
административната околия на днешниятъ Куксха
фенъ. Въ течението на ср-вднитв в-вкове свобод
ната хамбургска държава, отчасти съ помощьта на
оржжието, отчасти чрезъ договорни съглашения,
си усигурява владението на Ритцебютелската область, която използва за да създаде необходимите
удобства за все по-силно развиващото се корабоплавание презъ устията на Елба и Везеръ къмъ
Северното море. Отъ тогава и до днесъ, областьта
Иитцебютелъ, разположена между устията на двете
големи плавателни р-вки, заедно съ неиниятъ центръ — града Куксхафенъ — съставлявать часть отъ
територията
на републиката Хамбургь.
„ „ 0 т ъ 1 8 1 6 г о д - Успоредно сь важната си роля
като предверие на свътовното пристанище Хам
Л7ЙО

бургь, Куксхафенъ почва да се развива като единъ
отъ първитЬ германски курорти на Северното море
(наредъ съ острова Нордернай — 1801 г.), а покжсно и като силна прусска приморска крепость и
военно пристанище за минните флотилии на гер
манските морски сили. Открай време обаче, Куксха
фенъ е билъ и риболовенъ центръ, — първона
чално за слабото р-вчно риболовство на Елба, попосле като междинна и спомагателна база на мор
ското риболовство, а днесъ той е едно отъ най-модернигв рибарски пристанища въ Европа за да
лечното морско риболовство на Германия.
Куксхафенъ днесъ е едно кокетно, добре бла
гоустроено градче съ около 30,000 жители, разпо
ложено въ устието на р. Елба, на неиниятъ л%въ
брътъ; неговото население се радва на едно за
видно благосъстояние! чийто изворъ е изключи
телно морето.
Идвайки съ параходъ оть Хамбургь по тече
нието на Елба, първото ГОЛ-БМО съоржжение, което
се вижда на бръта въ Куксхафенъ, това е широ
кото и удобно карантинно пристанище, съ него
вите всевъзможни дизинфекционни постройкиДдето
всвки параходъ, идващъ отъ заразено мътто, бързо
и леко бива очистенъ и всвкаква опастность отъ
зараза отстранена. Непосредствено до него, по на
северъ е разположено обширното пристанище Атепкапагеп, строено за големите океански параходи
на „Хамаургъ—Ямерика — линия", оть типа на „Императоръ",— съвременни колоси съ по 50—60,000
Вг. К. Т. вм-встимость.*) Тукъ еж слизали и отъ тукъ
еж се качвали преди войната всички пжтници, оти*) Само единъ отъ тия гиганмги е десеть пжти по-гол-Ьмъ отъ цЪлиятъ нашъ тьрговдчь!
флоть, взетъ въ него
вата обща вм-Бстима^ть^
' ч*
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ващи отъ Германия за Америка и обратно. Пара
ходите, подържащи съобщенията между двата кон
тинента еж минавали разтоянието между Куксха
фенъ и Хамбургь обикновенно праздни, Идващиять
отъ Америка параходъ стоварва пжтницитъ си въ
Куксхафенъ и по пжтя до Хамбургъ се приготов
лява за приемание на вжглищни и разни други за
паси; щомъ пристигне въ Хамбургъ веднага за
почва сь товарението на необходимите му запаси,
следъ което наново се отправя за Куксхафенъ, като
по пжтя ц%лия параходъ основно се почиства и
привежда въ своя обикновенъ блестящъ видъ, едва
следъ което приема НОВИГБ пжтници за Америка.

Океански параходъ въ Куксхафенъ, взимащъ пжтници
за Пмерика.
Фог. Н. Уод1.

Следъ войната германскитв океански кораби
бъха взети отъ съглашението и сега Атепкапагеп
служи като товарно пристанище и главно като база
на многобройните влекачни и спасителни кораби.
Тия кораби извършвать обикновенно превозната
влекачна служба на шлепове по р. Елба и близкиятъ Килски каналъ, чийто входъ въ Северното море
е разположенъ северо-източно отъ Куксхафенъ въ
пристанището на Брунсбютель. Най-често СЖЩИТБ
влекачни кораби, снабдени съ силни водоотливни и
размиващи морското дъно помпи, спужатъ и като
спасителни кораби. Крайно оживеното корабно
движение презъ устието на Елба, особенно презъ
мъгливите есенни и бурнитв зимни дни, дава неизбежниятъ въ мореплаванието проценть отъ кораб
ни нещастия: най-често заевдания по плитковинигв
или бръта и по-ръдко лоши повреждания и потъвания на корабите. Въ всички тия случаи влекачитв
— спасители оказватъ неоценими услуги на корабоплаванието, като веднага се явяватъ, даже и въ
най-лошото време, при пострадалиятъ корабъ,
бързо се справятъ сь повредитъ му и го докарватъ на поправка въ Куксхафенъ или Хамбургъ.
По протяжението на кейовата стена на АтепкаЬагеп, освенъ обикновените, минавать и други,
широки железни пжтища, по които се движагь цълъ
редъ моторни вдигачи (ВСЕКИ отъ ТБХЪ има по 3,000
кгр. товароподемность), сь помощьта на които бър
зо и удобно става товарянето, разтоварването и
претоварването на СТОКИТЕ отъ вагонитъ, парахо
дите или ГОЛЕМИТЕ близки товарни магазини — вла
галища. Многобройните и характерни за нашитъ
пристанища хамали и каруци, тукъ еж ръдко и да
же непознато явление.
Задъ товарнитЬ пжтища и магазини, срещу
пжтническата часть на кея, се издига огромното
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здание нав параходното дружество „НатЬигд—Атепка 1лте , което съ СВОИТЕ ресторанти, салони и
всевъзможни други помещения е служило единъ
видъ като гара за пжтницитъ, идващи по желез
ницата, за да продължать пжтуването си за Аме
рика сь парахода или обратно. Надъ главния входъ
на тая монументална сграда на параходното д-во
личи гордиять, но заслужено поставенъ надпись—
„Меш РеМ 151 сИе №е11"*)
Надлъжъ задъ карантинното пристанище и
Атепкапагеп, дълбоко въ бръга се връзва дългиятъ
басеинъ на рибарското пристанище, съ разположе
ните отъ дветъ му страни рибни тържища, по
стройки на рибарскитв параходни дружества, рибни
консервни фабрики и т. н.2)
Отивайки на северо-западъ по течениете на
Елба, заминавайки Атепкапагеп и входа въ рибар
ското пристанище, се идва до пристана на пара
ходите, които подържатъ пжтническитв съобще
ния съ курортнитъ мъста въ Северното море (остро
вите Хелголандъ, Нордернай, Боркумъ и т. н.). Непосредственно задъ този пристанъ се намира една
отъ пжтническитв гари на Куксхафенъ. Тукъ лътно
време ежедневно пристигатъ цъли гьлпи лътувачи
отъ вжтрешностьта на страната, за да продължать
по-нататъкъ пжтя си съ парахода за нъкой другъ
морски островенъ курорть.
Северо-западно отъ тоя пристанъ е входа въ
старото пристанище, състоящо се отъ нъколко ба
сейна единъ задъ другъ, които се връзватъ дъл
боко въ бр^га успоредно на по-рано споменатото
ново рибарско пристанище. Първиять басеинъ на
старото Пристанище служи като база на водачесКИТБ (лоцманскитв или пилотажни) кораби?и тия
на хидрографическата държавна служба; пакъ тукъ

Сигналната станция и фара въ Куксхафенъ.

Фот. Н. Уод1.

се прибиратъ корабитъ на крайбрежната полицей
ска и митническата полицейска служби. Следующиятъ басеинъ служи за база на многобройните
рибарски обикновени или моторни вътроходи. Между
двата басейна и въ страна отъ твхъ се строи новъ
басеинъ за по-удобното размъствание на водаческитъ кораби.
Както спасителната, тъй и водаческата служба
играе твърде важна роля за безопастностьта на
*) «Моето поле е свита".
*) По-подробни сведения за рибното тържище и рибар
ското пристанище на Куксхафенъ ще бждагь дадени въ особна статия въ една отъ следующигБ книжки на „Мор. Сговоръ",
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мореплаванието. Това еж служби, отъ които никой
добре уреденъ корабоплавателенъ пжть не може
да бжде лишенъ, а особенно пъкъ тукъ, при устие
то на Елба, кждето ежедневно влизатъ и излизатъ
стотици търговски кораби, идващи отъ морето къмъ
Хамбургь или къмъ Брунсбютелъ за презъ канала
и Балтийското море, или пъкъ обратно отъ тия
места къмъ Северното море, а отъ тамъ къмъ дру
гите германски пристанища или -пъкъ къмъ при
станищата на цълъ свътъ.
ВСЕКИ пристигащъ отъ морето корабъ бива
пресрещнатъ отъ единъ водачески корабъ още отвънъ устието на реката, приема водача на себе си
и по неговите указания може вече спокойно да
продължи пжтя си къмъ Куксхафенъ. кждето при
ема другъ водачъ, който ще го отведе по-нататъкъ
въ Хамбургь или Брунсбютелъ. По сжщиятъ начинъ биватъ извеждани и корабигЪ които изли
затъ навънъ въ Северното море. Минавани^то на
търговскигБ кораби презъ тия м-вста безъ водачъ
е изобщо забранено, а и освенъ това въ случай
на нещастие, ако кораба съ себе си не е ималъ ч
мъстенъ държавенъ водачъ, застрахователните дру
жества отказватъ изплащането на всъкакви застра
ховки.
Задъ упоменатите два басейна, навжтре въ
бръга' се връзва трети — дълъгь, и при отливъ
съвсемъ плитъкъ басеинъ, по чиито брегове еж
разположени цъттъ редъ,корабостроителници и ре-

Прйстана ;,Й11е.1леЬе* въ Куксхафенъ и рибарски в-втроходъ,
иЗдазайф презъ; Заледената р. Елба:
Фот. Н. Уод1.
мрнтни работилници. Тукъ се строятъ и поправятъ
м&лки .рибарски кораби, влекачи, шлепове и т. н.
!' . Огь другата страна на входа въ старото при
станище, на бръга на Елба се намира последниятъ
пристанъ, носещъ малко чудноватото име „АНе 1леЬе ? .*) Отъ тукъ тръгвать и тукъ пристигатъ обикновенно корабигЬ на разнитъ държавни служби:
водаческау хидрографическа, полицейска, митничес
ка и т . н! Тукъ е и любимото мъхто за разходка
на- куксхафенскитв жители презъ есеннитв и про
летни вбчери. Около тоя пристанъ, на бръта на
Елба, еж групирани всички останали съоржжения
обслужващи корабоплаванието: Куксхафенскиятъ
фаръ, радиотелеграфната станция, сигналната стан
ция, метеорологическата станция и т. н.
Отъ „Я1т.е и е Ь е " нататъкъ цълиятъ брътъ на
Елба, а по-нататъкъ и бръта на морето служатъ
*) „Стара Л ю б о в ь " . . . .

:
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за здравословни цели, тукъ е курорта на Куксха
фенъ. Бръта на ръката по ц-влотопротяжение на
града, който се разстила главно отъ тукъ нататъкъ,
е укрепенъ съ каменна стена. Д тъй като града
лежи въ една мъхтность равна на височината на •
морското равнище, то между него и укрепителната
стена върви високъ земенъ насипъ, който запазва
града отъ особенно опаснитъ зимни приливни вълни
въ време на буря отъ къмъ морето.

( Детския, басеинъ въ Куксхафенъ. , ;

Фот.Н. Нпде1Ьескл |

. Склона на земния валъ, обърнать къмъ моI рето и настланата съ плочи отъ горе укрепителна
', стена, — това е главната часть отъ курорта; тукъ
\ ставатъ разходките, тукъ по цълото протежение
': на бръга и. отгоре на вала еж поставени: Лейкитъ
I за почивка, тукъ между стената и вала сж.построI ени два гол-вми басейна за кжпание, плавание и
• игри на децата, тукъ еж разпръснати курортните
. кошове,*) тукъ еж и количките за морска баня,
движущи се по релсови пжтища отъ бръта на| вжтре въ морето, най-сетне тукъ еж разположени '
• и трите големи морски бани: мжжека, женска и
спортна, — построени на желъзни и бетонни устои
надъ водата до бръга и снабдени съ удобни ка
бини, салончета и ресторантчета.
:
Отъ ранна пролъть и до кжена есень, отъ
; рано сутриньта и до кжено вечерьта, даже и презъ
. студените и дъждовни дни, ц^лиятъ брегь тукъ е
усеянъ съ лътувачи и кжпанието никога не пре; става. Интересна гледка представлява склона на
земния валъ обърнать къмъ морето въ праздни: ченъ день; засътъ съ добре поддържана зелена
тр-вва, — въ тия дни той е съвършенно пъстъръ и
буквално залътъ отъ грамадна маса хора, легнали
| или седнали, облечени или полусъблечени, тъ ЦТБЛЬ
| день се пекатъ на слънцето, — доколкото въобще
! на бр^га на Северното море може да се говори
: за слънце или слънчева топлина. Това еж все не; дълни лътувачи, хора отъ средните съсловия на
| милионниятъ Хамбургь, които не могатъ да си позволятъ по-дълга лътна почивка въ нЪкой курортъ
1
и които въ праздниченъ день съ хиляди биватъ до; карвани тукъ сутринь съ специални влакове отъ
: Хамбургь, за да се върнатъ вечерьта обратно въ
:
своите скромни жилища на шумниятъ свътовенъ
; пристанищенъ градъ.
Надлъжъ задъ вала .се протака града; пър*) Плетени, покрити и отъ горе, столове за единъ или
. двама души, представляващи нвчцо като малки преносни
плетени колибки.
•
. . .
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виятъ редъ сгради къмъ бръта еж предназначени
почти изключително за лътувачигв. Това еж'все
хотели, вили, пансиони или пъкъ частни кжщи, да
ващи квартири на лътувачитБ гости на града. Меж
ду ТБХЪ се намиратъ и .три детски морски санато
риума, подържани оть частни благотворителни дру
жества, подпомагани отъ общината. Пакъ тамъ е
и ГОЛ-БМОТО и. хубаво здание на бившето офицер
ско казино, сега ;вече общинско курортно казино.

Стр. 7.

. може. да си почине,, да послуша музика, да се въз;
хищава на безбрежния морски лаиръ^ на западъ, да
следи движението, на множеството- кораби по Елба,
да се взира въ едва забележимите Холщайнски
брегове на севбръ, а вечерь да се любува на многобройнитв далечни свътлинки на Брунсбютелъ на
йзтокъ.
'
.

Миноносци въ новото пристанище на Куксхафенъ
Фот. й. Апде1Ьеск.
Вънкашнигв морски бани— плажа— въ Куксхафенъ
'. .,'"'.
[ фот.'. Н. Уод1, ••

Навънъ отъ града, тамъ дъто р^чниятъ. брЪгъ
постепенно преминава въ морски, — укрепителната
стена се свършва, като вместо нея почва „плажа"
на вънкашнигв морски бани: мжжка, женска и фа
милна (обща). Тия бани. еж съ СЖЩИГБ удобства,
както.й, другите' аъ града, но докато на вторитъ .
„плажа" е камененъ или съ изкуствена зелена по
ляна, на вънкашнигв— е „п^съченъ", т. "е. р-вчно
тинясто дъно, което се .оголва при. ОТЛИВИТЕ и то
гава на него легатъ да се пекатъ на слънцето по
сетителите на банигв. Тукъ еж разполежени.и НБколко големи летни ресторанта, кждето човекъ
Гюи-де-Мопасанъ.

Тукъ по брЯга еж разположени и орждията
на крепостьта, пр-рано — страшни' чудовища,''а'
днесъ — немощни" стари;пушкала, т. е! това което.
еж благоволили да ОСтавятъ творйтелйгв' на днешниятъ миръ: въ Европа. Часть отъ пйв'йлйо'н'нит%'
постройки на артилерийските казарми сет^сж "пре
върнати въ' летни морски колонии : за'Ул д^тда'отъ
вжтрешностьта на'страната.
' . ' ' ' ; ' ;; ''''•
Тамъ дъто свършва Куксхафенскиягь курортъ,
—- далечъ вънъ отъ града, — започва''пъкъ,,тря
на
най-близкото крайбрежно селце,: за да се скачй^.по?.
нататъкъсъ, курорта на по-далечното. село и'т. Ц,.
Така по цълиятъ брътъ се редуватъ стопански^поГ.
стройки съ курортни станции,..предаващи,на .гер
манския на родъ богатства и здраве ртъ.' морето.,,.,

.

ПО МОРЕ.
• Спяхъ дълбоко, когато моряка Бернаръ хвър
ли пътъкъ въ прозореца ми. Отворихъ го и нощния
прохладенъи
приятенъ лъхъ освежи лицето и ду
шата; ми. Небето бъ1 ясно и синкаво, евкашъ ожи
вено отъ бляскавото трептене на звездитв. Изправенъ до подножието на стената моряка заговори:
'—Хубаво време, господине.
' — Какъвъвътъръ?
— Вътъръ отъ бръта.
— Добре, ида.
Следъ половинъ часъ се спуснахме бързо до
бръта. Небосклона почваше да блъда-Бе и азъ виждахъ въ далечината задъ .заливчето Янжъ осветле
нието на Ница, а още по-далеко, въртящия се фаръ
на Вилфраншъ. Предъ мене неясно се очертаваше
силуета на Лнтибъ съ дветв си кули, които още
ограждатъ старигв стени на Вобанъ.
Изъ улицитв само нЬколко кучета и човека—
работници, които ставатъ отъ сънь. Въ пристани
щето нищо друго — освенъ едвамъ забележимото
люлеене на ветроходите, наредени край кея, и не
усетното клокочене на водата, която едвамъ се по
вдига и спада. ПонЪкога се чува скърцане на вър-

зало когато се опъва, или докосвано на,лодка край,
стената на НБКОЙ корабъ. Камънигв, корабите' й
самото море, съкашъ че спятъ подъ лазурното,
осъено съ злато небе и подъ погледа на малкия'
фаръ, който, изправенъ върху сипеите, бдй ,'надъ
малкото си пристанище.
/ ".', ..../','.,''.'.,•
Тамъ, срещу, склада на строителя ,Ардуейь><'
съзръхь свътлинка, усетйхъ движение, дочухъ/гДа-"
сове. Очакваха ме. Яхтата — плагноходъ „Добрия;'
Приятель" бе готова за тръгване.
. '-. ,!"!.'
Сл-взохъ въ салона, който се освътяваше ртъ_
два окачени и подвижни като компаси, свещници,
разположени до канапетата, които служеха нощно
време за легла; нахлухъ кжсото нощно морско ко
жухче, наложихъ единъ топълъ каскетъ, сетне се
качихъ на горния подъ. Вече вързалата на яхтата
б-Бха отдадени и двамата моряка, обирайки котве
ната верига заставиха кораба да дойде точно надъ
котвата. Сетне разтвориха голямото платно, което
бавно се издигна, при монотонното скърцане на
скрипцитв и стожера. То стоеше високо и бледно
въ нощьта, скривайки небето и звездигв, вълнувано
отъ духането на вътъра. А той идеше къмъ нась|
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Въ Варненското пристанище

сухъ и студенъ, отъ невидима още планина, която
даваше да се чувствува, че е отрупана съ снъгъ. ТОЙ
бе твърде слабъ, едва задухалъ, не остановилъ се
още и съ прекжсвания.
Сега моряците издигаха котвата. Взехъ кор
милото и кораба, подобенъ на грамаденъ призракъ,
се плъзна по тихата вода. За да се излезе отъ
пристанището требваше да лакатушимъ между задръмалигБ вътроходи и лодки. Ние отивахме бавно
отъ единъ кей до другь, влачайки следъ *себе си
нашата кжса и кржгла малка лодка, която ни след
ваше, както едва що излюпилото се малко след
ва лебеда.
Щомъ навлъзохме въ прохода — между сипея
и четирижгьлната кръпость—яхтата свкашъ се ожи
ви, ускори своя ходъ и побуйня, като че линъкакъвъ веселъ духъ бе проникналъ въ нея. Тя тан
цуваше по лекитв вълни — многобройни, низки и
подвижни бразди на безкрайната равнина. Тя чув
ствуваше морето, излизайки отъ неподвижната вода
на пристанището.
Нъмаше вълнение и азъ навлъзохъ между
градскитв стени и плаващия знакъ, който опредъля
големия проходъ; следъ това, като попаднахъ въ
попжтенъ вътъръ, опжтихъ се да заобиколя носа.
Съзоряваше се, звездитъ изчезваха, фара на
Вилфраншъ склопи за последенъ пжть въртящето
си око и въ далечното небе на още невидимата
Ница азъ съзръхъ чудновати и розови свътлини;
това бъха Ялпийскитъ глетчери, чиято зора огря
ваше върховетъ.
Отстжпихъ кърмилото на Бернара за да гледамъ изгръването на слънцето. Сега хладния вечернякъ ни носеше по трептящата теменужена мор
ска вода. Камбаната удари три двойни удара, които
вътъра отнесе съ себе си. Защо ли при изгревъ
звука на камбаната се показва по-веселъ, а при
свечеряване — по-жаловитъ ? Обичамъ тоя прохла- <•
денъ и лекъ утренъ часъ, когато човъкъ още спи!
а земята се пробужда. Въздуха е изпълненъ съ
тайнствени трептения, които, не еж познати на успа
лите се въ леглото. Поема се, пие се, вижда се
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възраждающия се животь, материалния животъ на
света, живота, който обикаля звездитъ и чиято
тайна е нашата безкрайна мжка.
Раймонъ проговори:
— Скоро ще имаме източенъ вътъръ.
Бернаръ отговори:
— Азъ по-скоро допущамъ — западенъ вътъръ.
Бернаръ, капитана на яхтата, е сухъ, подвиженъ, много чистъ, грижливъ и благоразуменъ.
Брадатъ е до очитъ, НО има„благъ погледъ и гласъ.
Той е човъкъ преданъ и чистосърдеченъ. На море
обаче всичко го безпокои: внезапно срещната
мъртва вълна, която означава че има вътъръ въ
открито море, проточилия се надъ Естрелъ облакъ,
който предвещава появяването на мистралъ.*) че
дори и барометъра, който се качва, а това — може
да служи като предвестникъ на буря отъ изтокъ.
Като превъзходенъ морякъ, той непрестанно бди
надъ всичко и до толкова пази чистота, че изтрива
меднитъ части даже ако капка вода ги докосне.
Раймондъ, шуря му, е якъ момъкъ, мургавъ
и мустакатъ, неуморимъ и смълъ, еднакво чисто
сърдеченъ и преданъ както и другия, но по-малко
подвиженъ и нервенъ, по-спокоенъ предъ изненадитъ на морето.
Бернардъ, Раймондъ и барометърътъ по нъкога си противоречатъ и ми разиграватъ една за
бавна комедия въ три лица, отъ които едното е
нъмо — най-добре осведоменото.
— Бога ми, господине, ний добре вървимъ,
каза Бернаръ.
Ние преминахме действително залива Салисъ,
пресекохме Галупъ и се приближаваме до носа
Гро — плоска и ниска скала/проточила се по повърхностьта на вълнигЬ.
Сега цълата Алпийска верига се показа и из
глежда на чудовищна гранитна вълна, увенчана съ
енъгь и на която всички гребени изглеждатъ, че
еж покрити съ неподвижна,, замръзнала пъна. А
*) Средиземноморски северо-западенъ вЪтьръ.
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слънцето изгръйвайки задъ тия ледове ги обсипва
съ сребристия потокъ на неговитв лжчи.
Заобикаляйки носъ Янтибъ, ние съзряхме
островетъ Леренъ, а далеко задъ ТБХЪ — зигзаго
образната Естрелска верига. Естрелъ е накита на
Канъ. Тая прелестна планина ВСЕКИ часъ презъ
деня мени цвъта си и омайва ОЧИТЕ на хайлайфа.
Сутринь, върху чистото синьо небе, планинската
верига се очертава правилно и ясно. Но вечерь,
гориститБ крайбрежия потъмняватъ и представля
ватъ едно черно петно върху огненото небе — не
вероятно драматично и червено небе. Никжде не
съмъ виждалъ такива феерични свечерявания, та
кива пожари на целия небосклонъ, тия разпуквания на облацитЬ, това. искуствено и великолепно
подновяване на боитв, това ежедневно подновяване
на извънм-врни прелести, които еж за удивление и
които биха предизвикали усмивка, ако ТБ бъла на
рисувани отъ човешка ржка.
Островите Леренъ, които ограждатъ отъ изтокъ залива на Канъ и го ОТДЕЛЯТЕ ОТЪ залива
Жюанъ, изглеждать като два опереточни^острова,
поставени тамъ само за удоволствие на зимующитъ
и болнигБ.
Отъ ср-Ьдата на морето, кждето сме сега, те
приличатъ на две мрачно зелени градини, които
еж изникнали изъ водата. Въ откритото море, въ
края на Сенъ-Хонора, се издига отъ ВЪЛНИТЕ една
съвършено романтична развалина, истински Валтер-Скотовъ замъкъ, постоянно блъсканъ отъ ВЪЛ
НИТЕ. Тамъ нъкога монаситъ се защищавали отъ
сарацинитЬ. Сенъ-Хонора винаги е принадлежалъ
на монаси,, освенъ презъ време на революцията.
Леренъ, Сенъ-Хонора и Сенъ-Маргерить, прочутата
крепость, кждето били затворена Желъзната маска
и Базенъ — всичко това е приятно, кокетно, романтическо, поетично и малко безвкусно за това
приветливо Канско крайбрежие. Замъка Сенъ-Мар
герить има видъ на прихлюпена стара кжща, безъ
нищо гордо и величествено. Той изглежда сгушенъ,
грубъ и потаенъ — сжщински капанъ за затворници.
Сега виждамъ тритъ залива. Предъ мене —
отвъдъ островитЬ — залива на Канъ, по-наблизо
залива Жюанъ, а задъ мене заливчето Анжъ, надъ
което се изпречватъ ЯЛПИТБ СЬ енъжнитъ си вър
хове. По-далечъ, много по-нататъкъ е италиянската
граница.
Ина всЬкжде по това крайбр-Ъжие — градо
вете покрай водата, върху склоновете на хълмоветБ кацналитв села или разпръснатите изъ зеле
нината селища имать видъ на б-вли яйца, снесени
по прибръжнитБ пъсъци, снесени по скалитъ, сне
сени въ боровитЬ гори, отъ чудновати птици дошли
презъ нощьта отъ СНЪЖНИТБ страни, които се
съглеждатъ въ висинето.
Върху носъть Янтибъ — дълга издигната земя.
захвърлена между две морета — градина въ която
никнатъ най-хубавитБ европейски цвътя, се виждать вили, а на самиятъ върхъ Елиенъ Рокъ —
прелестното и чудновато жилище, което идватъ да
посещавать отъ Ница и Канъ.
Земниять бризъ затихва, яхтата едвамъ върви.
Следъ въздушното течение отъ сушата, което
преобладава презъ нощьта, ние се надъваме на
въздушнотечение отъ къмъморето, което ще бжде
добре посрещнато отъ която посока и да дойде.
Бернаръ все предсказва западенъ вътъръ, Раимонъ
— източенъ, а барометърътъ стои неподвиженъ —
малко по-горе отъ 776 мм. Сега слънцето блести,
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облива земята сь ЛЖЧИТБ си осветява зидовете на
КЖШ.ИГБ, които имать отдалечъ видъ сжщо на раз
пръснати енъгъ, и отражава въ морето една чиста
глечъ — свътлива и синкава.
Малко по-малко възползвайки се оть най-слабитъ пориви на вътъра, отъ ония едва усещани
отъ кожата въздушни милувки, които при все това
каратъ да се плъзгатъ по гладката водна повърх
ности чувствителните и добре въоржжени сь платна
яхти, ние се отдалечаваме отъ последния върхъ
на носа и предъ насъ се открива цълия заливъ
Жюанъ съ разположената ескадра всредъ него.
Отдалечъ броненосцитЪ имать видъ на скали,
на островчета, на покрити съ сухи дървета подвод
ни камъни. Пушека на единъ влакъ, отивайки отъ
Канъ въ Жюанъ-ле-Пенъ, лети по брега. Три гиз
дави вътроходи съ три трижгълни платна, отъ които
едното е бъло, а другитв две червени, еж се остановили въ прохода между Сенъ-Маргерить и сушата.
Морето е тихо, ЛЖЧИТБ на южното пролетно
слънце ме съгряватъ, настжпила е приятна тишина
и чини ми се вече, че съмъ напустналъ отъ сед
мици, месеци, години хората, които приказватъ и
се вълнуватъ; усещамъ въ мене да прониква въз
хищение, че съмъ самъ — възхищение приятно —
заради спокойствието, което нищо не смущава: ни
бело писмо, нито синя телеграма, нито звънеца на
вратата ми, нито лаението на кучето ми. Не могать да ,ме викатъ, да ме канять, да ме отвеждатъ,
да ме отегчавать съ усмивки, да ме дразнятъ съ
учтивости. Лзъ съмъ самъ, действително самъ, на
пълно свободенъ. Пушака на влака лети по бръта,
а азъ плавамъ въ едно крилато жилище, което се
люлее, гиздаво като птица, малко като гнездо, поприятно оть люлка и което по волята на вътъра
се лута надъ водата, , безъ да се държи за нъщо.
За прислуга имамъ двама моряка, които ми се покорявать. Съ мене еж нъколко книги за четене и
храна за петнадесеть дена. Петнадесеть дена безъ
да говоря — каква радость!
Склопихъ очи подъ слънчевата топлина, на
слаждавайки се отъ пълната почивка въ морето,
но въ това време Бернаръ продума полугласно:
— Тамъ, хе, при ветрохода, духа вътъръ.
Действително, тамъ некжде твърде далечъ —
срещу Лгей, единъ ветроходъ иде къмъ насъ. Лзъ
виждамъ съ далекогледа твърде добре неговите
кръгли платна, надути отъ вътъра.
— Чудно, това е струята на ветъра оть Егей.
отговаря Раймонъ, на носъ Ру е тихо.
— Дрънкай си ти каквото щъшъ. ще имаме
западенъ вътъръ, отговоря Бернаръ.
Навеждамъ се за да погледна барометъра въ
салона. Отъ половинъ часъ насамъ той е спадналъ.
Казвамъ това на Бернара, който се усмихва и мър
мори :
— Усещамъ западенъ вътъръ, господине.
Любопитството ми се разбужда, това особенно
за пжтующитЬ по море любопитство, кара човека
всичко да вижда, всичко да наблюдава, да се пристраства и за най-малкото нещо. Далекогледа не
се махна отъ ОЧИТЕ МИ. Поглеждамъ на хоризонта
цвета на водата. Тя е бистра, глечосана, светла.
Яко има вътъръ, той е далечъ.
Каква особа е за моряцитъ вътъра! За него
говорять като за човекъ, като за всемогжщъ властелинъ — ту страшенъ, ту благосклоненъ. За него
най-много приказватъ презъ целйтъ дни, за него
непрестанно мислятъ презъ ДЪЛГИТЕ ДНИ И нощи,
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Вие, хората отъ сушата не го познавате; А ние,
ние, го познаваме по-добре, отколкото баща си и
майка си, тоя невидимъ, тоя капризенъ, тоя потаенъ
изменникъ — свирепиятъ вътъръ. Ние го обичаме и
се боимъ отъ него, ние знаемъ гнева и злобата му
и- го предугаждаме по небеснитЬ и морски приз
наци. Венка минута, всвка секунда той ни при
нуждава да мислимъ за него, защото борбата между
насъ и него никога не престава. Цълото НИ сжщество е на щрекъ при тая борба : окото, което търси
да схване неуловимите признаци; кожата, която
възприема неговите милувки или удари; духътъ,
който разпознава нрава му, предвижда изненадите ;
му и сжди дали е тихъ или капризенъ. Никой неприятель, никоя жена, не ни дава колкото него да
почувствуваме, че ни предстои сражение и не ни
принуждава на такава предвидливость, защото той
е господаря на морето — оня, — когото можемъ да
отбътнемъ или използваме, но когото никога не мо
жемъ да укротимь. И въ душата на моряка, както
въ душата на верующия преобладава идеята за
единъ раздразнителенъ и страшенъ богь — тайн
ствения, религиозния, безкрайния страхъ отъ вътъ
ра —чието могжщество се почита.
'—Ето, господине, ми каза Бернаръ.
Тамъ, „далечъ нъкжде, тъкмо въ края на хо
ризонта, се протака една тъмно-сива ивица върху
водата. Това е неговота несъзрима свика. Това е
той непременно. Сега ний очакваме вътьра, непо
движни, подъ горещината на слънцето.
Поглеждамъ часа — той е осемь — и казвамъ:
— По врага, рано е още за западенъ вътъръ.
— Ще духа силно следъ пладне, отговаря
Бернаръ. •••
Поглеждамъ плоското, мекото, мъртвото платно.
Блъскавиятъ му трижгълникъ, като че се изкачва
до небето, защото, ние издигнахме върху главното
платно още едно добавъчно за хубаво време, чиято
върлина надвишава съ два метра върха на мачтата.
Никакво движение вече: човъкъ би помислилъ, че
се намира на суша. Барометьрътъ все спада. Между
това забелезаната надалечъ върху повърхностьта
на водата тъмна ивица се приближава. Металическиять блътъкъ на водата, внезапно потъмнялъ, се
преобразува на аспидовиденъ. Небето е чисто —
безоблачно.
Внезапно — около насъ — по прозрачното и
гладко като стъклена плоча море, се плъзгатъ отъ
мъсто на м^сто бързи, почти незабелезани трепте
ния, които изчезвагъ мигновенно. Като че ли въ
морето еж хвърлили хиляди шепи дребенъ пъсъкъ.
Платното бавно трепти, а сетне полека-лека се изизмъстя къмъ дъсната страна на кораба. Сега единъ
лъхъ милва лицето ми и трептенията на водата
около насъ се умножаватъ — като че ли непрекженато вали пъсъкъ. Яхтата почва отново да се
движи. Тя се плъзга съвсемъ право и отъ дветв си
страни започва да образува леки вълнички. Кър
милото — дългь меденъ пърть, който подъ лжЧИТБ на слънцето изглежда като огненъ — иска да
надвие силата на ржката ми, а вечерняка — земниять бризъ — отъ секунда на секунда се засилва.
Требва да лжкатушимъ, но какво отъ това, корабътъ върви добре при тоя вътъръ и ако не от
слабне той ще ни отведе надвечерь — съ лакатушене — въ Сенъ-Рафаелъ.
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Приближаваме се до ескадрата, чийто шесть
броненосеца и два изтребителя бавно се завърт• ватъ около КОТВИТЕ
СИ; обръщейкй носъ къмъ западъ. Ний се1 насочваме" къмъ открито море за да'
преминемъ Формигъ. Съ удивителна бързина въ
търа все по-вече и по-вече се усилва,'а и вълната
се издига — кжса и бърза. Нагиздена съ ВСИЧКИТЕ
си платна, яхтата се наклонява и лети съ вирнатъ
въ въздуха носъ и потжнала дълбоко въ водата,'
между две възглавнички отъ пъна, задница.
Приближавайки се до острова Сенъ Хонора,
ние преминаваме предъ една гола червена скала,
набодена съ тръни като таралежъ — толкова гра
пава, назжбена, та едва е възможно да се върви
по нея; тая скала се нарича Сенъ-Феролъ. Малко
пръсть, неизвестно отъ кжде дошла, се натрупала"
вь пукнатинитв на скалата и вжтре еж поникнали !'
разни видове кремове и сини перуники, чието семе,
: като че ли е паднало отъ небето.
Тъкмо върху тая чудновата скала всредъ мо
рето, е било заровено и скрито' презъ течение на
цъли петь години твлото на знаменития артистъ- '
виолонистъ Паганини.
•
По-далеко всредъ морето се издига замъка
Сенъ-Хонора, който съгледахме, когато забикаляхме
носа Янтибъ, а още ' по-далеко — редъ подводни
скали, които се завършватъ съ една кула. Сега под- '
ВОДНИТЕ скали еж б-вли, пънести и шумящи. Тукъ
е едно отъ най-опаснитъ мъхта на крайбрежието,
особено презъ нощьта, защото никакво освътление '
не го посочва и за това корабокрушенията еж '
много чести.
Единъ внезапенъ поривистъ вътъръ до тол
кова ни наклони, че водата почна да се изкачва по "
горния подъ. Запов-вдахъ да спуснатъ добавъчното
платно, защото яхтата не можеше повече да го
носи, безъ да рискува да се" счупи стожера.
Вълната задълбава, разрежда се, пъни се, а
вътърътъ духа, б-Бснъе съ своите пориви — страшниятъ вътъръ, който вика: „пазете се".
— Ще бждемъ принудени да спимъ въ Канъ,
дума Бернаръ.
Следъ половинъ часъ тр-вбваше да се приспусне голъмото трижгълно платно за да се за
върже една брънка*); четвъртъ часъ по-кжено ние
завързахме втора брънка. Тогава се решихъ да се
приберемъ въ пристанището Канъ — малко лиманче
— което нищо не запазва и е доста опасно за ВСИЧ
КИТЕ кораби, защото е открито за морето отъ юго-'
западъ. Като си помисли човъкъ какви грамадни
суми биха оставили въ тоя градъ ГОЛЪМИТБ чужди
яхти, ако можаха да намърятъ тукъ сигуренъ заветъ, разбира, колко голяма е небрежностьта на
южните хора, които не еж могли до сега да добиятъ подръжката на държавата за да защитятъ
искуствено това лиманче.
Въ 10 часа ние спущаме котва срещу про
хода Каноа и азъ излизамъ на сушата, натжженъ,
че тр-вбва да прекжена разходката по море. Цълото заливче е изпълнено съ пъна.
Превелъ отъ френски: Н. П. Ивановъ.
*) Да се върже брънка ще рече, да се намали плоскостьта на платното, като се приспусне и сеподвие отдолу. '
Подвитата часть се завързва съ специално за това прикрепенигв къмъ платното връвчици.
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василико и Ахтополъ преди балканската война и днесъ.
1. гр. Василико.
Града Василико брои 337 кжщи съ 405 семей
ства, отъ които 14 еж. мъттни-кореняци и 392 бе
жанци, предимно отъ източна Тракия: Визенскр и
Бунаръ-Хи арско, дошли презъ 1913 год. Общия
брой на жителитв възлиза, сега на о:<оло 1672 ду
ши, когато преди „Балканската Война" град > е
броялъ 2132 души. Строежъ н-вма никакъв>. Об
щия поминъкъ на населението се състои въ вжглищарство, земледълие, лозарство и твърде слабо
рибарство, практикувано главно отъ МЪСТНИГБ гър
ци, неизселени още. Празни кжщи н-вма никакви —
жилищна криза гол-вма, предизвикана главно о т ъ "
това, че всички държавни учреждения еж настане
ни, въ кжщи за жилища. Обработваемата земя въз
лиза на 6000 декара съ слабо плодородие, лозята
възлизатъ на 300 декара.
2. гр. Ахтополъ
Града Яхтополъ брои 71 кжщи, 48 новопо
строени, 23 стари и 4 въ строежъ съ 280 семей
ства, отъ които 30 мъттни кореняци гърци и 250
бежанци отъ Източна Тракия, предимно отъ Бунаръ-Хисарско, дошли презъ 1913 година. Общия
брой на жителигв възлиза на 1200 души. Общия
поминъкъ на населението се състои главно въ земледътше, лозарство, скотоводство и слабо риболовство, практикувано отъ М-БСГНИТБ гърци. Жилищ
ната криза е много гол-вма. Обработваемата земя
възлиза на 3500 декара съ слабо подобрение. Ло
зята възлизатъ на 150 декара.
Следната сравнителна таблица ще ни покаже
нагледно; че н-вкогашнигв прочути риболовни, тър
говски и. винарски центрове въ крайбрежието на
Странджа днесъ не еж. нищо друго, освенъ едни
обикновенни континентални селища, които дори се
страхуватъ отъ морето.
^
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лхтополъ 1

Наименование
* '

-

•

Кжщи . . . .
Семейства . .
Жители . . .
МЪст. семейства
БЪжанци сем. .
Обработ. земя .
Лозя . . . Нламани за паламудъ
. .
Таляниза скумбрия
. . .
Таляни за чироз.
МрЪжи за барбуни . ' . - . • .
Мр*жи за скумт
брия «Батерия"
По 200 колача .
ВЪтрох. ГОЛ-БМИ

Преди Балк.
война

337
406
1672
14
392
(000д.
300

337
480
2132
480
—
6000
550

—

и

и

Преди Балк.
воина

и

и

71
800
1040
280
4000
1200
1040
50
—
250
7000 дек. 3500 д.
600 „
150 „

5 чиф.

14ч.

6
6

—
—

3
4

„
„

1 »
—

—
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„

—

•

—
—
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12 чиф.

4
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„ '
„

2ч.
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Отъ гореизложеното се вижда,.,че живота въ
тия градчета е кипллъ главно съ .своето рибар
ство, лозарство и търговия, когато днесъ то е за
местено съ землед-влие, което се дължи главно на
това, че бежанците, "които еж се забелили еж дош
ли отъ земледвлеки краища, несвикнали съ мор
ския животъ. Вънъ отъ това гррлгБ, които еж що
еж били едно богатство за общините и население
то, днесъ еж отнети отъ държавата.
•' Този кжтъ отъ Крайморска България предста
влява ползотворно поле за дгйствие на нашия Бъл
:
гарски Народенъ Морс.чи Сгсворъ. . .
"'
;'

, »

Кагт. .II р. Б СтателЪвъ.

Норвежкото мореплаване презъ 1923 г;од. Общс*
взето презъ изтеклата година положението на нор-:
вежкото мореплаване е още' по-лошо отколкото по
миналата (1922) година. И до като стопанските
условия въ Ср-вдна Европа еж все още така неуяснени, не може да се смъта че ще настжпи едно
стабилизиране на норвежкото мореплаване. Но
въпреки това, сравненъ норвежкия търговски флотъ
съ този на другигв нации, ще видимъ, че той не е
много изгубилъ. Наистина Норвегия продаде доста
свои параходи въ чужбина, така че числото-и тонажа
на норвежките кораби; се е малко намалилъ (презъ
1923 г. съ 20 - 300,000 тона), но въ замина на това
се пуснаха въ движение НБКОЛКО" НОВИ големи и
модерни кораби, които увеличиха д-веспосббностьта
на норвежкото мореплаване. Въ н-Ькои големи ком- (
пании Сжществува желание да строятъ големи мо- и
торни'кораби, което обстоятелство сигурно ще по-',,
действува доста благоприятно на' норвежкото мо
реплаване къмъ края на 1924. година. Презъ из
теклата година норвежките корабовладелци се стре
миха да въвецатъ постоянни рейси (линии) въ мо
реплаването и създадоха по този начйнъ нови по
стоянни пжтища съ странство. Единъ такъвь новъ
пжть и отъ голЪмо значение е този, който съеди
нява западна Индия съ • Съединенитв Щати. Понататъкъ требва да се споменатъ специалните ко
раби пригодени за дървенъ транспортъ. Къмъ 1
Ноемврий 1923 г. търговския тонажъ е възлизалъ
на 2,564,343 Бр. Рег. Тона, отъ които 2,422,957 Бр.
Рег. Т. паренъ и . моторенъ корабенъ тонажъ и
141,396 въ"гроходенъ тонажъ. Къмъ 1 Януарий 1923
год. т^зи цифри б-Бха съответно 2,542,636 общъ то
нажъ, 2,367,894 паренъ и'моторенъ тонажъ, 174,842 '
: в-втроходенъ корабенъ тонажъ. ПоследнИятъ се е '
: още по-вече намалилъ презъ изтеклата година.
(Изъ „\У., К. Н . \ превелъ К.)

. Морския риболовъ въ Тунисъ. Риболова покрай
| тунискитф крайбрежия • се извършва • само въ близ; КИТБ териториални води. Дълбочините на откри-; тото море могатъ да се считать • съвършенно дев| ствени въ това отношение. Като се вземе предъ
> видъ, че мастното население е дисциплинирано и
! съ морско-рибарски -наклоности, то ако- се органи
зира отъ европейцигв и снабди съ модерни рибар-
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ски кораби и уреди, би могълъ туниския риболовъ и риболовната индустрия ^да се преобрази и
напредне много.
За сега, макаръ да се работи сь първобитни
средства, отъ тунискитв води се лови средно го
дишно около 7,000,000 килограма риба. Главнитъ
видове, които се ловятъ еж: скомбриигв (тонъ, бонити, паламуди); клупеидитв (алаши, сарадини, анчоуси); спарит-Б (кефали, бакалара, райя, сопъ, барбуни, пажо) и раковидни (астакоси и др.).
Въ Габеския заливъ ловятъ сюнгеригЬ. чийто
годишенъ уловъ се колебае между 3 и 4 милиона
фр. франка.
Мъстнитв рибари еж около 7000 души, но тЬхното число значително се увеличава еъ това на
пришелцигв рибари.
По тия места най-много се лови тона и то

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

ИЗЪ О К Р Ж Ж Н О № 4 4 5
отъ 4 VII 1924 год>
До Господа Председателите
на Управителните Тъпа на клоноветъ на
Б. Н. М. Сговоръ въ България.
Благодарение систематическите усилия на Гл.
Управително Тъло въ продължение на повече отъ
една година сега вече еж отстранени всички пречки
и уредени всички подробности по една часть отъ
проектираните задгранични морски екскурзии, а
именно тия до Цариградъ.
I. Издействувани отстжпки:

1) 50% намаление отъ тарифата на Б. Д. Желъзници при групи най-малко 8 души редовни членови съ редовни членски карти. Пжтувать съ уве
рения изпратени съ окржжно № 109.
2) 75% намаление отъ тарифата на Българ.
Търгов- Параходно Д-во при групи най-малко отъ
40 души редовни членове отъ Варна до Цариградъ
и обратно.
3) 50% намаление при групи най-малко отъ
30 души редовни членове отъ Варна до Цариградъ
и обратно.
При 75% намаление отъ тарифата на Б. Т.
П. Д-во таксите на билетитъ отъ Варна до Цари
градъ и отратно еж:
1-ва класа 560 лв. безъ храна, на човекъ.
Н-ра класа 410 лв, безъ храна, на човекъ.
Ш-та класа 210 лв. безъ храна, на човекъ.
При 50% намаление отъ тарифата на Б. Т. П.
Д-во такситъ на билетитъ отъ Варна до Цариградъ
и обратно еж:
1-ва класа 1110 лв. безъ храна, на човекъ.
Н-ра класа 810 лв. безъ храна, на човекъ.
Ш-та класа 410 лв. безъ храна, на човекъ.
4) Пълна дневиа храна на парахода при гру
пи най-малко отъ 30 души съ предплащане при

най-добре съ помощьта на мадрагата — съвокупность отъ неподвижни мрежи край бръта. Улове
ния тонъ се пренася на сушата въ специалните за
води, кждето се консервира въ масло. Тия заводи
наречени „тонери" еж въ състояние да консервиратъ 100,000 килограма риба за 36 часа. Отъ тона
нищо не се изхвърля: хайверя на женските служи за
фабрикуване на тарама; салармата на мжжкитъ и
вжтрешноститъ се насоляватъ; отъ червата и останалитъ кжсове, които не еж могли да бждатъ насолени или консервирани въ масло, правятъ една
особена кървавица; главите, опашкитъ и гръбна
ците се оставятъ Да угниятъ, следъ това се сваряватъ, пресуватъ се и добиватъ по тоя начинъ пре
възходно масло, а отъ остатъка получаватъ торъ,
който се пласира много лесно.
(Превелъ отъ френски Н. П. И.).

закупване билетитъ ще струва по 68 лв. дневно при
следното меню:
Утринна закуска: единъ или два чая съ за
куска сирене, или кашкавалъ, или маслини, илй риб
ки сърдели.
Обгьдъ: 1) супа отъ месо или отъ кокошка, 2) ях
ния отъ месо или постно, 3) печено, 4) фрукти или
сладко, 5) кафе и 6) хлъбъ.
Вечеря: Яхния или понъкога постно, 2) печено,
3) кафе и 4) хлъбъ.
При групи най-малко отъ 30 души, ако екскур
зиантите се хранятъ само на вечеря въ парахода,
която ще се дава най-късно до 9 часа вечерьта,
като си получатъ утринната закуска преди слизанието отъ парахода, при горното меню, ще струва
45 лв- дневно. Това е при предположение, че на
екскурзиантите не ще бжде удобно да се връщатъ
само за единъ объдъ на парахода.
5) При групи най-малко отъ 30 души при же
лание да се храни въ парахода всъки екскурзиантъ
поотдълно плаща:
За утринна закуска 20 лв. За объдъ и вечеря
по 50 лв.
При желание може да не се храни на пара
хода, а на своя сметка или съ свои продукти
6) Получи се разрешение съгласно което тур
ския консулъ само въ Варна ще визира колектив
ния паспортъ на групи членове на Б. Н. М. Сго
воръ екскурзианти до Царипрадъ и обратно, ако
въ групитъ не влизатъ гърци и арменци.
II. Н а р н ж д а н и я.
1) Съ право на участие въ тия екскурзии ще
се ползватъ всички редовни членове на Сговора,
като се спазватъ даденитъ сь окржжно № 111 отъ
12 ноемврий 1923 год. нареждания.
2) желающотъ да участвуватъ въ тия екскур
зии ще се записвать при СВОИТЕ клонове, отъ кждето ще се образуватъ групи за всБка отдълна ек
скурзия. Ако въ единъ клонъ се запишатъ наймалко 40 души желающи, то тЬ ще образуватъ
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една група, при по-малко желающи, то гв ще се
образуватъ отъ два или неколко клона.
3) Въ Цариградъ екскурзиантите ще се развеждатъ (обаче, винаги цялата група заедно) отъ
члена на Сговора г. Тодоръ Ангеловъ — агентъ на
Б. Т. П. Д-во.
4) Пжтуването ще става съ общъ паспортъ.
Грижата - на получаването на тоя паспортъ отъ
местните административни власти ще поема клона,
отъ кждето съответната група ще се отправя за
Варна.
ЗЛБЕЛЕЖКЯ: Общия колективенъ паспортъ
ще се състои отъ единъ списъкъ на екскурзианти
те. направенъ въ 2 екзмпляра, въ който срещу име
то на ВСЕКИ екскурзиангь се залепя неговата фо
тография.
5) Нощуването въ Цариградъ ще става пакъ
на парахода безъ да се доплаща нвщо, следова
телно отделно за хотелъ нъма да има нужда да
се плаща.
6) Съобщава се за сведение, че се получи
разрешение за колективна виза на паспорти за
посещение на гръцките пристанища съгласно Лрхипелагската линия на параходите на Б. Т. Пара
ходно Д-во съ общо траене 14 дена и посещаване
пристанищата: Бургазъ, Цариградъ, Кавала, Солунъ, Пирея (Ятина), Хиосъ и Митилинъ.
за Председатель: Д-ръ Неделковъ
Секретарь: Михаиловъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 1.
На Главното Управително Твло на Бъл
гарски Народенъ Морски Сговоръ
гр. Варна, 5 Септемврий 1924 год.
1) Презъ месецъ августъ т. г. пребиваващиятъ
въ гр. Варна Народенъ представитель г. Григоръ
Василевъ държа предъ членовете на Главното уп
равително твло и тия на Управителното тЬло на
Варненския клонъ беседа на тема „Борбата между
морето и сушата", въ която разгледа епохата на
Филипа II Македонски и едничкиятъ съзнателенъ
и резултатенъ сгремежъ на българското и маке
донско племе къмъ морето, които историята е от
белязала до сега. Сжщата епоха още по-подробно
е разгледана въ съчине.чието на г. Професоръ
Гавраилъ Кацаровъ, — „Филипъ II Македонски",
едно извънредно ценно съчинение, което разнесе
името на българския ученъ по всички културни
страни, даже и въ тия отвъдъ океана.
Предъ видъ голъмиять интересъ, който пред
ставлява това съчинение за всички, които искатъ
да се опознаятъ съ българската морска идея, Глав
ното управително твло на Б. Н. М. Сговоръ горещо
го препоржчва на всички членове на Сговора, тол
кова по-вече, че г. Професоръ Кацаровъ има голвмата любезность да отстжпи за членоветв на Мор
ския сговоръ своята книга по 50 лв., вместо опре
делената й продажна цъна 75 лв.
Желающитъ членове на сговора да се снабдятъ съ съчинението на г. Професоръ Кацаровъ да
се отнесатъ до Гл. управително твло, като изпратятъ 50 лв. за книгата и 5 лв. за пощенски раз
носки.
2) Презъ времето отъ 31 Юлий до 31 Мвгусть
еж уредени отъ Б. Н. М. Сговоръ 4 задгранични
екскурзии по море до Цариградъ; тия екскурзии,
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въ които взеха участие толъмъ брой членове н;
Морския сговоръ, бъха устроени отъ клоноветв вт
гр. Варна, Шуменъ, София, Пловдивъ, Ст.-Загора I
Нова-Загора. Предстои една повторна екскурзия н<
друга група отъ членовете на Пловдивскиятъ клонъ
Вероятно ще бжде устроена и друга екскурзия пакт
до Цариградъ, отъ Софийския и Варненския кло
нове съвместно съ Полско-Българското Дружествс
за посещавание голвмага полска изложба, която с<
открива презъ Септемврий месецъ т. г. въ Цари
градъ.
3) Ползувайки се отъ случайното пребивание
на г. Министра на Вжтрешнитв Работи и Народ
ното Здраве въ гр. Варна, Главното Управително
Тъпо на Б. Н. М. Сговоръ изпрати при г. Министра
една делегация въ съставъ председателя, 11-рия
подпредседатель и секретаря, която да му изложи
програмните решения на 1-вия Редовенъ Съборъ
на Сговора въ свръзка съ заселванието и оздравяванието на Черноморското ни крайбрежие и глав
но ла го осветли върху гледището на Б. Н. М.
Сговоръ по болния бежански въпрось — настаня
ването на бежанцитъ по бръта. Отъ разговора на
делегацията съ г. Министра е станало ясно, че
много отъ исканията на Сговора еж на пжть да
се реализиратъ въ едно близко йли по-далечно
бждаще.
Господинъ Министра е изказалъ своята пълна
готовпость да използува сътрудничеството на Б. Н.
М. С. при разрешаванието на многобройните и
твърде вижни въпроси въ свръзска съ нашето Чер
номорско крайбр-вжие. За тая цель г. Министра е
изказалъ желанието <.и да получи отъ Б. Н. М. Сго
воръ едно пълно и конкретно изложение на всички
искания на сговора, което изложение да му пос
лужи като база за дейностьта на вжтрешното ми
нистерство по заселванието и оздравяванието на
Черноморското крайбрежие.
4) Сжщата делегация е имала една среща и
съ членоветв на комисията по административното
деление на страната, временно пребиващи гр. Варна.
Въ тая среща делегацията на Главното Управи
телно Твло е изложила и развила решенията на
1-вия Редовенъ Съборъ на Б. Н. М. Сговоръ по от
ношение административните устройства и прина
длежности на селищата по Черноморския бръгь.
Комисията е възприела исканията на Сговора и е
обещала да ги удовлетвори въ кржга на възможното.
Дъловодитель: Г. Славяновъ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ

СЪОБЩЕНИЕ № 2 .
гр. Варна, 10 Септемврий 1924 год.
Въ заседанието си на 8 септемврий т. г. новиятъ съставъ на Главното Управително Твло се
конституира както следва:
I ОТДЬЛЪ. (Председателство).
1) Председатель Петръ Стояновъ, кмегъ на
гр. Варна.
'
2 I Подпредседатель Д-ръ Ял. Неделковъ,
старши общински лекарь.
3. II Подпредседатель Яковъ Найденовъ, търговецъ.
4. Секретарь Г. Славяновъ, Началникъ на Мор
ското Машинно Училище.
5. Дъловодитель Мичманъ I р. В. Тонковъ.
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II ОТДЪЛЪ. (Домакински).
6. Домакинъ П. Кашлакевъ, Началникъ на Мор
ските Специални Школи.
7. Касиеръ Стефанъ Цаневъ, възпитатель въ
Мор. Спец. Школи.
^
III ОТДЪЛЪ. (Книжозно-просаетенъ).
8. Редакторъ Сава Н. Ивановъ, Командиръ на
групз полиц. кораби.
9. Помощникъ-редакторъ Никола Мишевъ, инспекторъ на класоветъ въ Мор. Маш. Училище и
Морски Специални Школи..
10. Ядминистраторъ Мич. I р. Георги Ватевъ.
11. Библиотекарь Георги Пецовъ, възпитатель
въ Мор. Маш. У-ще.
IV ОТДЪЛЪ. (Морски музей) .
Уредници на музея:.
12. Карлъ Шкорпилъ, общественикъ.
13. Иванъ Вариклечковъ, Командиръ на група
полицейски кораби,
14. Ялександръ Маноловъ, Директоръ на Д-во
Български „Лойдъ".

>

Съветници:

15. Инженеръ Т. Ятанасовъ, председатель на
Варненския Окржженъ Съветъ.
16. Инженеръ Т. Каракашевъ, Директоръ на
Бълг. Търг. Параходно Д-во.
17. Капитанъ II р. Б. Стателовъ. К-ръ на Кр.
Жанд. Дружина.
18. Василъ Игнатовъ, търговецъ.
19. Слави. Грековъ, преподаватель въ Търгов
ската академия.
Запасни членове:
20. Капитанъ II р. Сава Стефановъ.
21. Инжинеръ Златанъ Бръчковъ.
22. Борисъ Сакжзовъ, преподаватель въ Тър
говската академия.
23. Иванъ Стояновъ, преподаватель въ Тър
говската академия.
24. Никола Бабевъ, Командиръ на парахода
„Кирилъ". :
Секретарь: Г. Спавяновъ.

>г^:О^А!К>сг^дг%^Н>^

(Приключенъ на 15.1У.1924 г.
СЪКРАЩЕНИЯ:
Ик. Изв. — .Икономически Известия'.
М. С. — .Морски Сговоръ".
А.
Андреевъ Н. — .Барбароса" (Бълг, Воинъ, год. * II кн№60, София 18 май 1924 г., стр. 3 и 4).
Антоновъ, Кр. П. — .Нашите морски курорти" (в, Фаръ
год. V, брой 225, Бургазъ, I. VI. 1924 г., стр. 2).
Андреевъ, Д-ръ Ив.— .Ползата отъ морските бани въ
гр. Месемврия" (в, Фаръ, год. V- брой 227, Бургазъ
15ЛЛ.1924 год., стр. 2) Ни^егпаг, ~). — „1_е таТтгез с1е 1а т е г , с!е 1а НиШе е!
с!и ре1го1е". Рапз 1923. (ИоиуеНе и Ь г а т е Г4аНопа1е, 290 р„ цена 10 франка).
Б.
Воиспег, Н. —„1_а т а п п е тагсНапс! а т е п с а т е , с!е 1585
ай 11 поуетЬге 1918" Рапз, 1923 (Книгоизда
телство Коиззеаи).
Болчевъ, И. — .Месемврия" (Български туристъ, г. XVI,
кн. 9., София, май 1924 г,).
Бояджиевъ, Ив. — .Рано на курортъ" (в. Свобдна речь,
год. I, бр 110, София 2. VII. 1924 г.).
В, '
Ватевъ, Д-ръ С.— .Морските бани" (Вестникъ на же
ната, брой. 152. София, 31 май, 1924 г,).
Ватевъ, Д-ръ С —,Речните бани" (сжщия вестникъ,
брой 153. София, 7. VI. 1924 г.) <
В —„Използването на приливите и отливите" (сп. При
рода, год, XXIV, на 8 и 9, София, априлъ и май
1924 год., стр. 125).
Vе5за2, 0. — ,1_ а т а п п е плгяие" (Ьа Ви1даНе, ргегшеге аппее, № 297, 5ойа 23.У1.1924).

Т.
Георгиевъ, Хр.[—„Отъ Кавала до Ангисга" (Народна От
брана, год. VI, брой 1086 и 1087, София, 31. V.
и 3. VI. 1924 год.).
(Згоз. — „Оег Кпе& т Иогйзее". Вапй IV. ВегНп, 1924.
(Е. 5. МШ1ег^& ЗоЬп, 442 страници, 12'5 златни
марки).
Д.
Дииковъ, иайоръ. — .Едно мило тържество", (в. Морска
Заря, год. I., брой 167, Бургазъ, 20. VI. 1924 г.).
Д-ОВЪ, Ю , инженеръ — „Конвенцията, сключена между
Гърция и Кралството на Сърбите, Хърватите и Словените за уреждане транзита презъ Солунското при
станище". (Сп. на Бълг. Инжен.-Архитект. Д-во, г.
XXIV, бр. 10, София, май 1924 г., стр. 147—149).
Д. И. — .Отъ где иде соленостьта на морската вода*.
: (Природа, год. XXIV*, кн. 8 и 9, София, май 1924
год., стр. 129).
Делото на Морския Сговоръ, — (в. Слово, год. III, брой
673, София, 22. VIII 1924 г.).
Д У. Г. — „Единъ кжтъ на нашия черноморски брЪгъ"
(в. Народна отбрана, год. VI, брой 1118, София
21..VIII. 1924 г.).
И.
Ивановъ, Сава Н. — „Името на Черно море, споредъ мю
сюлманските писатели отъ VIII до X векъ" (сп.
Морски Сговоръ", год.;1, брой 6, Варна,*юнйй 1924
г., ст. 2 и 3).
Ивановъ, Сава Н. — „Спортните лодки „Ва Ра ЛУе"
(сжщото списание, брой 7, стр. 7—9).
Ивановъ, Вичо Д — „Бегло изследване бита на староверците" (сп. Морски Сговоръ, год, 1,'брой 6,
Варна, VI. 1924 с, стр.'7 и 8),
Изъ ОТЗИВИТЕ на униженията на идеята за плавател-

брой 8.

ностьта на Тунджа, (в. Тракиецъ. год. I, брой 52,
Ямболъ, 29 май, 1924 г)'.
К.
КачГзкать К. К. — ,Ье ргоЬ1еше йа РасН1дие х е! 1а ро- ;
НгЦие ^аропа1зе". Рапз 1924 (Воззаго., 310 р —18 н\).
КиНег, V?. Р. — „Веше^ип^ йез \у"аззег5 т Капакп ипа
' РШззеп*. ВепНп 1922. (Уейа&зЪисппапсИип^ Раи1
' Рагеу).
Консуловъ, Д-ръ Ст — „Нашите морунови риби". (При
рода, год. XXIV, кн. 8 и 9. София, май 1924 г,
стр. 117 и 118).
Л.
Ьогепз, Н. — „Ье Вюсиз Йе 1а Оиегге зоиз-тагше. Рапз*.
1924. (СоНп, 200 р. ~ 5 п\).
, Ьеуу, 5 а т . — „Ап^ога ой Сопз1апНпор1е. (Ьа Ви1§апе,
ргегшеге аппее № 278. ЗоНа, 29. V. 1924).
1.а глог! йе Сопз1ап1тор1е. (Ьа Ви1§апе, ргепйеге аппее,
№ 279, ЗоНа, 30. V. 1924).
(•
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Маптгогн, Ргот. Сагп, — „Зюпа с1е11а Маппа 1гаНапа Йигап{.е-1а Сиегге МопсНа1 1914—1918". Вою^па 1923.
МагНп, "}. — „ТгаИе йе йгоИ шапНше соттегаа1 е{ йе
1ароНсейе 1а пау]°§;агюп." Рапз 1924. (8ос. Ей. Оео^.
. Маг. Со1,,480 р. — 20 (г.).
Маппе!еЦипд — „ЗееЬапйЪисп с!ез Капа1з" (Е. 5. МШ1ег
& Зопп — ВегНп).
. МеУШе, Н. — КаУ1'§;аНоп Шг МоюгЬоо^зШпгег". ВегНп
1923.
(Риспагй Саг1 8сппнаг ипй С-о). Цена 3 50
зл. марки.
Мут. фовъ Ей.;— .Приказка за Варна", — фантазия — (Сп.
„М. С " , год, I, брой 7, Варна, септември» 1924 г.,
стр 9—11).
Н. • .
Нашето риболовство — (в. Слово, год. II, брой 603,
София, 28 май 1924 г.).
О.
.
Отворено писмо до Околийския началникъ въ гр. Анхиало. (в. Морска заря, год. I, брой 175, Бургазъ,
28. VI. 1924 г.).
П.
Приятенъ за дълготърпението отзивъ — (в. Тракиецъ,
год. I, брой 52, Ямболъ 29 май 1924 г.).
Панчевъ, П. Ст. — ,3а нашата корабна служба по Ду
нава". (Сп. Морски Сговоръ, год. I, брой 6, Варна,
юний 1924 г., стр, 6).
Патевъ, Н. — „Златна Панега" (Природа, год. XXIV,
кн. 8 и 9, София, май, 1924 год, стр, 137—139).
Ра1еН, И. <5. — „21агпа Рапе^а" (Ьа Вш^апе, Ргегшеге
. аппее № 276, 5ойа 27. V. 1924).
Половъ, Сава — „Море" — стихове — Сп. Море, год-1,
бр. 6, Варна 29. VI. 924 г. стр. 1),
Палчевъ, Д-ръ Д. — „Морски курорти и морско леку
ване* (в. Демократически сговоръ, год. I, бр. 220
София, 1924 г).
Р,
Коисп, ^. — „Роиг уоуа§ег еп радиеЬо!". Рапз, 1924
Маззоп е* С-1е, 230 р. — 15 гг).

Получиха се въ редакцията ни следни*
1) Портартурската ескадра (7-мо издание),
2) Ескадрата на Рождественски. По нжтя на
самопожертвуването (7-мо' издание),
3) Ескадрата на Рождественски. Смъртьта
на броненосеца(9то издание),
4) Следъ Цусима. Цената на кръвьта (6-то издание).
Книгите даватъ пълна картина за развилите се по
море събития презъ Руско-Японската война (1904-1905 г.).
Участвувалъ лично и свидЬтель на действията на
Портартурската ескадра, авторътъ е билъ старши офи-

15.

Рад. — „Морски течения" —Несъстоягелностьта' на хи
потезите, както ги обясняватъ. —• Пловдивъ 1922 г.
(Печатница „Работникъ").
Когеггтшй, \А?. — „01е Ьайип^" — Еш Напйоисп Шг
а11е, <Ие тН 5спШз1айип^еп ги 1ип ЬаЬеп — Нагайип* 1924 (Уег1а§ УОП Ескагск & Мехзкптг, НатЪиг§. Цена 8 зл, марки).
»
С.
Стателовъ, Б., кап. II р. — „Ролята на търговските
флоти въ живота на народите". (Сп. Морски Сго
воръ, год. I, бр. 6, Варна, VI 1924 год , стр. 4 и 5).
С. Т. — Дунджанско плаване" (в. Тракиецъ, год. II,
брой 1 и 2, Ямболъ 19. VI. 1924 г.).
Славяновъ, Г. — „Външната ни търговия и нашето мо
реплаване". (Ик. изв., год. II, брой 36, Варна,
12. VI. 1924 год, стр. 1 и 2).
Славяновъ, Г. — „Повдигане черноморското ни крабрЪжие въ стопанско отношение" (Ик. Изв., год. II,
бр. 38 и 39, Варна 4.VII. 924 г, отъ 1—3).
Славяновъ, Г. — „Черноморскиятъ ни брегъ въ лечебно
отношение" (Сп, М. С, год. I, бр. 7, Варна 1IX.
924 год. стр. 2—6.),
5а1ошяие рог1 Ьа1катяие. (Ьа Ви^апе, ргеппеге аппее
№ 303 5о«а, 30. VI. 1924).
Сяровъ, Д. — „Въ Варна" — фейлетонъ — (в. Слово,
год. III, брой 155. София, 27^111.924 г.).
Ф.
Ри1з* ипй 5сНПНпд — „ЬепгЬисп йег Шу^зНоп" (Негаиз^е^еЬеп уоп Б-г Н. Ме|йаи. 2еЬп1е АиНа^е. Вгетеп О.ТОшегзВисИпашИип^ Рп <2ие11е ИасМ 1924.)
Цена 14 зл. марки.
.' х Негйтап, 5|г V?. Н. — „Роипйегз о! осеапо^гарйу апй
Шеп УГОГК". Ьопйоп 1923.
Нагйу, П. С. — „МагсЬап* 5р1р гурез". Ьопйоп 1924. )
Нортапп. — „Оаз Ьо^Ъисп етез аеизспеп 8ееоЙ21егз*.
ВегНп 1924 (Аи§из1 ЗсЬег1, 422 стр., цена 13 зл.м.
Хербертъ, Карлъ — „Вечерь на екватора" — преводъ
отъ В. Бояджиева — (Развигоръ, брой 144, София,
24 май 1924 г., стр. 2.)
Христовъ, Инж. Хр. — „Бургазъ — портъ на България"
(в. Фаръ. год. V, бр. 229, Бургаз, 6.\Ш.924. стр. 1).
Ч.
Чолакова, Зл. — „Аладжа монастиръ" (Бълг. Турисгь,
год. XVI, бр. 9, София, май 1924 г., стр. 142-144).
Черноморски, С. — .Може ли българинътъ да обикне
морето" (Сп. Морски сговоръ, год. I, бр. 6, Варна,
юний 1924 г.,стр, 9 и 10).
Чиракчиевъ — „Боя при реката Ахилое — до Месем
врия" (Народна Отбрана, год. VI, брой 1083-1084,
София, май 1924 год.)
Ш.
5сп'|ттапг10аНгЬисН 1924 —(Уег1ад ЗеесНепз* АкКепеез.
НатЬигд 1). Цена 10 зл. марки.
5споН. — ,РЬуз1зсНе Меегезкипае" ВегНп 1924 (\У. ае
Огиу1ег & С-о, 5атт1ип§ ЗбзсЬеп, 155 стр. 1-25 зл. м)
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отъ шнтонъ 2 р. Семеновъ.

церъ (II капитанъ) на кръстосвача Диана. Следъ неус
пешния морски бой предъ Портъ-Артуръ на 10 августъ
1904 год., Диана, повреденъ въ сражението, се промък
ва до неутралното (френско) пристанище Сайгонъ и тамъ
бива разсржженъ по заповедь отъ Петербургь. Семеновъ
побързалъ да се завърне въ Русия, пристигналъ на вре
ме въ Либавз за да получи по собствено желание нопо
бойно назначение въ ескадрата на адмиралъ Рождественски,
въ която е билъ зачисленъ. Огъ този моментъ той спо
деля участьта на адмиралъ Рождественски: историческия

походъ отъ Либава до Цусима, боя при Цусима, пленничеството въ Япония и подсждимата скамейка въ военния
сждъ въ КронщгГдтъ (Русия).
Презъ време на похода и въ време на боя, личностьта на адмиралъ Рождественски изпъква и се налага
на вниманието на всички морски държави. Съставътъ на
ескадрата е най-разнообразенъ по видове, по години на
корабит*; персоналътъ ? — адмиралъть е требвало да
го обучи презъ похода за да създаде' отъ него моряци!
Русия тогава имаше само врагове и тукъ-таме срамежли
ви приятели, които се спотайваха и не смееха да се
обаждатъ, понеже приятелка на Япония беше Англия!
Международното морско право не можа да защити ес
кадрата! И тя тръгна да хлопа отъ портъ на портъ, но
отъ всекжде тя.биваше отблъсната като .парии". Какви
свърхчовешки усилия, енергия, воля еж. били нуждни на
Рождественски за да превъзмогне всички тези пречки и
Но фаталностьта излезе по-силна отъ
препятствия
всичко и повлече въ провалата при Цусима Рождественски,
великанъ дори въ очите на японците! „Делата му из
викваха възхищение и възторгъ у всеки истински морякъ"
докладва Елизей Оливистъ въ френската морска лига!
„Очудва ме, се провиква единъ отъ най-бележитите
френски адмирали, адииралъ Жермине, че може да се
вини Рождественски за погрома при Цусима. При обстоя
телствата при които той се е намиралъ, съ средствата съ
които е разполагалъ, при директивите, които му еж били
налагани, никакъвъ гений не може да бжде победитель".
Ако следъ падането на Портъ-Артуръ, Рождественски
все е още съхранявалъ малка надежда, че ще може да
се промъкне до Владивостокъ, следъ като се присъедини
къмъ него отрядътъ на адмиралъ Небогатовъ, той из
губва всекаква надежда за какъвто и да. е успехъ! Ро
ждественски се опитва всячески да спре изпращането на
този отрядъ, който по състава си можеше да бжде само
товаръ, но въпреки всичко отрядътъ се изпраща и на
Рождественски се дава заповедь да го чака! Съ прибли
жаването на горния отрядъ, който иде на присъединение
презъ Суецкия каналъ, Рождественски вижда приближава- нето гибельта на ескадрата си и рухване на всичките му
надежди за възможенъ най-малъкъ успехъ,
„Отблъсквани отъ всички и отъ всекжде като парии
повлечени отъ фаталностьта, нещастните руски моряци
се провалиха въ бездната при Цусима, следъ като изка
чиха стъпало по стъпало най-горчивия Голгота".
Семеновъ издава своя бележникъ въ горните книги.
Това еж наблюдения, които представляватъ неизмеримъ
интересъ, защото това еж непосредствени наблюдения,
вписвани веднага и за това даватъ вЪрна представа, като.
снимки отъ фотографически апаратъ.
Книгите еж преведени на френски отъ капитанъ 2
р. Балинкуръ, добре извесенъ въ френската морска ли
тература. Но въ случая Балинкуръ поднася на читателя
много интересна кратка своя преценка.
••
Подробно за книгите нема защо да се.говори. Те
еж толкова известни : преводътъ имъ На почти всички
езици е най-силното доказателство за истинското техно
значение въ всемирната морска литература. Те еж били
преиздавани на неколко пжти, защото постоянно се търсятъ, дори и сега следъ опита отъ Големата Война!
Интересно е да се припомни шума и трвогата, съ
които те се появиха на белъ свегь, какъ веднага бЧха
верно оценени и заеха най-почтено место въ всека поуредена библиотека. Те представляватъ интересъ не само
за специалиста морякъ, още и за тези, които се интересувагь да си обяснатъ какъ можа могжщата Руска Иммерия да бжде тъй катастрофално разгромена отъ сра
внително малкия си неприятель.
На този последенъ въпросъ, авторътъ отговаря въ
самите подзаглавия на книгите си,
Първата и втора книги . . . Разплата/
.

2)0

Щ&А.
За автора, грешките отъ еждбоносно зи
организирането на държавните сили, подготс
морските сили не въ морски духъ, липсата на
военна и дипломатическа подготовки на'
I стжпниятъ начинъ на воденето й (фаворизинане на;бе^
дарности, бездейность, безпринципность и пр. : . , Ч*рЦ
следване или игнориране верните схващания), всичко ТОц.аЛ
• представлява толкова подписани отъ Империята полицЩИ^
И когато удари часътъ на падежа, могжщата Руси)^
• не бе въ състояние да покрие подписа си! За честьта н а ^
Родината, неотговорните, жертвите заплатиха съ кръвьта
си за нея . . .
Да, РазплатаХ
Смъртьта на броненосецаХ (Трета книга).
Деньтъ на падежа! . . . Броненосецътъ „Адмиралъ
Суваровъ", който носи флага на адмиралъ Рождественски,
обречената още при тръгването отъ Либава жертва на
. канцеларизмъ, камарили, разпореждания отъ зеления кабинетъ, топлия кабинетъ, зелената маса, въоржжена съ
страшния апаратъ на буквоедство, късогледство и угодничеетво!
Броненосецътъ е сломенъ , . . Ескадрата. разбита . , .
Негодниятъ товаръ, метнатъ на вратътъ на адмиралъ Ро
ждественски, въпреки най-енергичните му протести, въ
преки най отчаяните му съпротивления, негоденътоваръ отъ
който на неколко пжти се опитва да избегва, този негоденъ
товаръ спуска флага си и се предава въ момента ко
гато тежкоранениятъ адмиралъ Рождественски предава на
началника на този негоденътоваръ командуването на целата еСКадра I Деньтъ на падежа! .•'*•";» И дрблестните
воини заплатиха съ кръвьта си, съ свободата Си за чужди
грехове, за греховете на Руската Империя!!!...
Думите на капитанъ Балинкуръ потрес^юще верно
рисуватъ трагедията на тЬзи, чийто походъ, макаръ да
не беше триумфаленъ, неуспоримо заслужала да бжде
нареченъ героиченъ: .Нещастните храбреци! . . . Те заслужаватъ по-добра у ч а с т ь ! " . , ' " '
Цгьната па кръвьта \, .. (Четвърта книга).
Следъ като при падежа, неотговорнитЬ заплатиха
съ кръвьта си' за честьта на Родината, следъ пленичеството, потърсиха се виновниците.
Това не беше ли предупреждение, но неразбрано
предупреждение? 1905 година не предсказваше ли 1917
година?!...
Но, уви! И тукъ фаворизаЦията и страхътъ отъ
отговорности се съюзиха да се поставягь на скамейката
на подеждимите... самите жертви, вместо виновниците!!!
Книгите еж издание на издателската кжща А. Шаламель," улица „Жакобъ", 17, Парижъ (VI), основана
презъ 1839 г.
Тази издателска кжща въ последните години се пре
образува въ
Дружество за географски, морски и колониални
издания, съ сжщия адресъ*).
Редакцията на Б, Н. М. Сговоръ се счита щастлива
че можа да влезе въ връзки съ издателството, ползваще
се съ всемирна известность^Чрезъ това дружество, чита
телите ни ще могатъ да следатъ най-редовно и своевре
менно всека проява на морска мисъль въ целия светь.

—

н. м.

*) ЗосШе (ГесШшпз Оео^гарМцие, МагШтез, е4 Со1оп1а1е5,
17, Кие ,1асоЪ, Рап$ У1-е.
Вс^ка неполучена книжка отъ списанието трЪбва да се поиска най-кжено следъ получа
ването на спеднята. Въ противенъ случай рекламациите се оставатъ безъ последствие. Спи
санието излиза вевки месецъ, освенъ месецитЪ юпий и августъ.

