ГСЗ » »

БЪЛГ. МЦ. ДгВО!

И » I**

Зй СТР08НЕ КОРдБИШ

локомотиви и вагони

ШвШШШ В и р н а -ШйЖМШ
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 326

Строежъ на кораби и всички в и д о в е л о д к и к а т о :

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всвкакви видове машини иинсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ.
РЕЗЕРВУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕИННИ ЗЯВЯРКИ
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
10—5

Представители на:
0Е11Т5СНЕ ЬЕУЯИТЕ ШЕ, НЯМВ<ЛКС
Редовна служба отъ Хамбургъ, Бременъ,
Анверсъ за Средиземно и Черно морета.

ЛОН145ТСЖ ЬШЕ, и У Е К Р О О Ь
Редовна служба (всеки 2 0 дена)
отъ Анверсъ, Ливерпулъ, Суансий за
Средиземно и Черно морета.

сиияко ииЕ,

ИУЕКРООЬ

Е ж е с е д м и ч н а служба, съ б ъ р з о ходни кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
Суансий за Средиземно и Черно морета.

М055

МИЕ,

МУЕКРООЬ

Е ж е с е д м и ч н а служба, с ъ б ъ р з о ходни кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
Суансий за Средиземно и Черно морета.
6-5

ЗЛ ТЕЛЕГРАМИ: „П РИНЦКИ" — Г Я Б Р О В О . ТЕЛЕФОНЪ № 59

Произвежда най-доброкачественни
зефири, оксфорди, бар
хети, маристи, б4лени
платна, американи, ха
сета, чаршафи, сини и
спортни докове, обу
щарски докове, панами,
ангини, дюшекликъ ма
терии, габардини, лице
ви обущарски платна,
швейцарски материи и
други, които се изработватъ отъ най - доброкачествени
прежди и се боядисватъ съ най-упорни бои

ЕЬПИЕ№ ТЖТИЛШ ЯШДО=П1БР°№
I

Производство на шаеци и фини камгарни платове
ОСНОВАНА 1904 ГОД.

ЗА ТЕЛЕГРАМИ: Ф А Б Р И К А Н А Д Е Ж Д А ТЕЛЕФОНЪ № И
10-3

Кожарска фабрика Произвежда лицеви
кожи:- Боксъ черъ и цвЪтенъ, Белони, Лакъ, Шевра, Кожи за
кожени ИЗДЕЛИЯ и мебели

СОФИЯ
Главня депозитор» ла
нашарената фабрш

БРШК.БШ1
СОФИЯ-РУСЕ-ВАРНА-ПЛОВЛЯВЪ

Кожарско ателие
Произвежда: Куфари,
Ядвокатски чанти/Несесери,
Дамски чанти, Портофели и др.
10-3

ТРАНСМИСИОННИ
«*ч

25 1.1 1°1 ч.

~-—.

_- г и / / •? д"
П6РГВП€ИТОвУ>
ЪЮПОй»»

Рус*
0ИННТ^
31

„БЖДАЩНОСТЬ"
на

ИЛИЯ ИЛЕВЪ
Основана въ 1907 год. Габрово

РЯВК.СШЕ ОЕ ВОММЕТЕК1Е

„ВАОА5СНГЮ5Т"
Наградена съ златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-Ор-вховица
и дипломъ за отличие отъ първата промишленна изложба въ гр. Габрово
Произвежда: Дамски, мжжки й 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 европейските. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически
ризи и др. изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци съ гарантирани цвътове.
Ажурени фланели и.гащи специално нагодени противъ потенето лътно време. Ватирани фланели и
гащи, които замъхтватъ напълно дебелите вълнени фланели. Разни мжжки и 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 гекстъ на фабричната марка, защото
за всека фланела носеща марката на фабриката гарантира за доброкачественостьта на материала

ЦЪни достжпни за всЪкиго.'

99

ОРЕЛЪ"
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БЪЛГАРСКО ОБЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО Д-ВО
ОСНОВЯНО ПРЕЗЪ 1914 ГОД.

КЯПИТЯЛЪ И РЕЗЕРВИ НЯДЪ 50.000.000 Л.

Първостепенен* застрахова. КЛОНОВе: ЖИВОТ Ъ, ПОЖАР Ъ.
теленъ институтъ въ Бълга- ^
^
*
»«»ж *^,
рия с ь широки междуна- ЗЛОПОЛУКИ,
ТРЯНСПОРТЪ,
родни презастрахователни и ._ _ _ ^ ^ г ? п
и п с о т
г» ^> »•» л
банкови връзки. Интересигв КгП Ж. БЯ ЧРЕЗЪ
ВЗЛОМЪ.
на застрахованите при Д-во
„Орелъ" е ж напълно обезпечени На осигуренитв по клона „Животъ" По специал-

п р а ДИРЕКЦИЯ въ ЕОФЙЯ

ТЕЛЕФОНИ &

15941 и» 22Й ™ Й ^ , ? с Г 5 г г г г ^ г ^ - у Г Й й ' ^ ^

^Представели въ всички градове и по-гол-Ьми села

тата год. и

достига за нъкои д о 45% отъ премията

КОНКУРСЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ ШОРСКИ СГОВОРЪ ЗД МОРСКИ РАЗКАЗЪ
1-. Обявява се конкурсь за написване на морски разказъ, който да има за сюжетъ родното
море, стремежа и любовьта къмъ него, живота на нашитв моряци, рибари.и пр.
2. Въ конкурса може да вземе участие всеки българинъ.
3. Представениятъ разказъ требва да бжде . написанъ специално за к о н к у р с а и
непечатанъ по-рано.
4 Разказътъ трЪбва да бжде представенъ най-късно на 1 септемврий 1929 г. въ Българския
Народенъ Морски Сговоръ — Варна, ул. „Царь Борисъ" № б. Той тр-вбва да бжде написанъ
на пишуща машина и да носи мото, а въ отдЪленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мотото и
и приложенъ къмъ разказа, да се представи името на автора, заедно съ точния му адресъ.
5. За преглеждане на представенит-в разкази ще се състави комитетъ-жури отъ 5 члена,
трима отъ които ще се посочатъ отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ, единъ отъ Писа
телския съюзъ въ София и единъ отъ Министерството на народната просвета. , •".
6. За двата ней-хубави разкази се определя по една премия: 1 отъ 3000 лв. и 11 отъ 2000 лв.
7. Журито има право да посочи, кои отъ непремиранитв разкази сл> добри и да ги препоржча за отпечатване въ списанието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника
на Книжовно-просветния отд-влъ при Б. Н. М. С.
8..Два. месеца следъ оповестяването на резултатитв.отъ конкурса, представените и непремирани.или неодобрени за отпечатване работи се държатъ на разположение на авторитв имъ.
Следъ този срокъ т-в ще бждатъ унищожени.
9. Неотговарящитъ на изброенитъ по-горе условия разкази ще се изключатъ отъ конкурса
и ще се оставятъ непрегледани отъ журито.
гр. Варна 25 октомврий 1928 год.

Отъ Главното управително т!ло на Българския Народенъ Шщ Спзворъ

Българско машиностроително дружество

„ПОВЕДА"

Машинна фабрика и желъзолеярница — гр. Русе
Телегр. адресъ: фабрика ПОБЕДЯ Русе, телеф. 232, клонъ—София инженеръ ЦвЪтко Димитровъ, Мария Луиза 62
ЕДИНСТВЕНОТО НЯЙ-ДОБРЕ ОБЗНВЕДЕНО И УРЕДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЯ

Водни турбини — всички системи мелнични машини — всички видове
Шелмашини, Еврики комбинирани, Тарараспяв 6 отдела. Мелнични "камъни „Ла Ферте*
ратори, Елеватори, Бурати, Филтри, Деташьори,
двегв лъвчета. Дизелови и нафтови мотори..
Вентилатори — винаги на складъ. Валцове
Динамомашини. Комплектни трансмисиони
европейски — за брашна Търговски и небетжелезарии. Специални машиниТза преназжбчийски. Планзихтери европейски съ 2—3—4
ване и изглаждане на мелнични'валци
Инженери и специалисти механици винаги на разположение
2—2

Воененъ шапкарь

мягязинъ

НЕНКО СЛЛВЧЕВЪ

„ЖЕЛВЗНД Р Ж К Г

ул. Преславска .9
ВЯРНЯ

подъ Окржжния следъ гр.
Русе, ул. Николаевска № 12

ГОЛЪМЪ С К Л Я Д Ъ :
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 с ж щ и т е .

Желязо, ламарина на едро и дребно,
тжрби галванизирани, черни и частитъ
имъ. Сита разни марки, каиши, елевато
ри мелничарски чукове. Дразни видове
масла, азбесть, клингеритъ, графить и
всички други мелничарски и технически
артикули.
а—з

ГОЛЪМЪ И З Б О Р Ъ
отъ меки шапки отъ най-реномиранитъ
и т а л и а н с к и ф а б р и к и и пр. и пр.
с

3—2

•п I Ъ

Шт тт® ш,

ОРГПНЪ '
ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ:
Г 0 Д И Н А VI. ЬРОЙ 3 . З а България . . . . . . . . 140 лева. З а странство

ВАРНА мартъ 1929 година. У Р Е Ж Д А

170 лева

КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ

ОтДЪЛВНЪ 6РОЙ 1 5 Л8ВЗ

О Т Д Ъ Л Ъ Гл.редакторъСАВАН.НВАНОВЪ
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Р ИБ ЯРСКЯ ПЪ СЕН Ь
Слова Ел. БЪлчева-Багряна
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На този свЪтъ лодката само азъ имамъ
и Д5ет"Ь весла. —
Но тя ми е всекога незаменима
другарка била.
Трала; трала и пр.

ОС141.
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Отъ сутринь до вечерь съсъ нея въ морето,
минава деньтъ.
Забравя се съ нея бедняшката несрета,
и лекъ е съньтъ.
'Трала и пр.

Не давамъ морето и лодката стара
за царство и власть. —
Баща ми и дъ\до ми б*ха рибари, рибарь съмъ и азъ.
Изъ си. „Морски сговоръ", год. 5, кн. 5 — 1928 г.
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Лвтнитъ рйчни бани на Ямболския клонъ отъ Б. Н. М. С. на рЪка Тунжа презъ 1928 г.
Г. Славяновъ

Фото М. Карапаневъ

ДИРЕКЦИЯ НЯ МОРЕПЛДВЯНЕТО

Въ връзка съ финансовата автономия на желЪзницитъ поставя се и въпросътъ за местото на при
станищата, а заедно съ тЪхъ и на доведеното имъ
дете
корабоплаването, при бждещото устройустройство на жел-Ьзничното ни стопанство. До
сега държавата е давала малко значение за разви
тието на воднитъ ни съобщения, затова ги е и по
ставила на едно тъй незначително мъсто въ своето
устройство. Какво е значението на тия съобщения
за народното стопанство, на тази тема презъ по
следните години се писа твърде много, обаче все ,
пакъ съзнанието за това значение не е успало на
пълно да си пробие пжть тамъ, кждето требва, а
затова и вниманието къмъ българското корабопла
ване не се е увеличило въ нуждната степень. Без
спорно, крачка напредъ е направено, но тая крачка
требва да се последва отъ втора, после отъ трета
и т. н., за да дойдемъ най-сетне и въ областьта на
морското дело къмъ едно непрекжснато движение
непредъ.
Преди три години Дирекцията на железницитъ
бе оповестила, че еж били изработени и наскоро
щели да бждатъ внесени въ Народното събрание
за разглеждане три законопроекта: за търговското
корабоплаване, за насърдчение корабоплаването
подъ българско знаме и за организиране на при
станищните служби, а въ края на 1926 година бе
свикана една голяма комисия, която да разгледа и
. приеме първия законопроектъ. Комисията свърши
работата си, като представените въ нея моряци,
застжпващи гледищата на Морската полиция и
Б. Н. М. С, останаха на особено мнение по нъкои
важни постановления на проекта, а най-вече по
становленията, които даваха приложението на за
кона въ ржцетъ* на една неподготвена за това адми
нистрация, като по този начинъ ставаше безсми
слено създаването на целия законъ, съ ВСИЧКИТЕ
негови хубави страни. Тримата моряци се явиха
предъ г-на Министра на железниците и следъ като
му изложиха своето становище, получиха неговото категорично уверение, че въ Народното събрание
ще бждатъ внесени за едновременно разглеждане
и трите законопроекта,, така че гЬсно свързаните
въпроси за насърдчение на корабоплаването, за
държавния контролъ надъ сжщото и за админи
страцията, която ще упражнява насърдчението и
контрола, ще бждатъ поставени въ пълна хар
мония помежду си. Дали поради станалата наскоро
смена на Министра на железниците или поради

други, скрити за обществото причини* обаче ето
вече три години отъ тогава и тия важни законо
проекти, съ които даже се бързаше на времето, не
само че не еж внесени въ Народното събрание, не
дори се и забравиха вече. Така, първата стжпка въ
областьта на нашето морско законодателство все
още не е окончателно направена.
До преди няколко години едничките моряци,
които участвуваха въ неуреденото още админи
стриране на мореплаването у насъ — пристанищ
ните капитани, заемаха мизерното место на дър
жавни служители отъ IV. категория: толкова низко
се е ценялъ по-рано моряшкия елементъ у насъ! Въ
последните 2—3 години обаче това срамно поло
жение се промени, пристанищнитъ капитани посте
пенно минаха въ трета, а за по-големитт> приста
нища — и въ втора категория. Успоредно съ това
въ некои пристанища се появиха и втори предста
вители на моряшката професия — назначени б-вха
държавни водачи (пилоти) за въвеждане на чуж
дите кораби въ нашите пристанища. Миналата го
дина се отиде още по-натаъкъ: назначенъ бе
единъ морякъ и въ централното управление на при
станищните служби. Така, първата стжпка въ об
ластьта на нашата морска администрация като че
ли е по-сигурна. Обаче тъкмо тука има още много
да се желае, докато се достигне до една по-здрава
основа, на която да може да се опре развитието на
нашето мореплаване.
Първо, изоставениятъ отъ много години въпросъ за положението на пристанищните капи-'
тани, техните функции, права и задължения и гЬхното отношение къмъ пристанищните началници
и строителните инженери, все още стои неразрешенъ и неясенъ. НЪщо, което въ никакъвъ случай
не може да продължи и въ бждеще, ако желанието
за създаване на българско морско законодателство
и неговото правилно приложение е искрено и се
риозно.
Покрай този старъ въпросъ явява се и единъ
съвсемъ новъ и почти идентиченъ нему — тоя за
наскоро създадената длъжность въ Дирекцията на
железниците и пристанищата — инспекторъ на
корабоплаването. Какви еж неговигЬ функции,
права и задължения, какво е неговото отношение
къмъ различните гЬсно свързани помежду си погорни, равни и по-долни служби въ централното
учреждение — дирекцията и въ изпълнителните
учреждения — пристанищните управления, на това,
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естествено, държавниятъ бюджетъ, съ който е съз
дадена тази длъжность, не отговаря.
Но покрай пристанищните капитани и водачи
и техния неотговоренъ инспекторъ, сжществуватъ
още много празднини, които постепенно ще требва
да бждатъ попълнени, за да се дойде единъ день
до Дирекцията на мореплаването въ нейните
пълни размери, така както я разбиратъ и поддържатъ моряците още отпреди десеть и Б. Н. М. С.
отпреди петь години. Тъкмо сега е най-удобниятъ
моментъ да се обмисли организацията на тази ди
рекция и сега веднага да се положатъ нейните
основи, макаръ и въ най-ограничени размЪри, —
даже и само въ кржга на наложилата се реорга
низация на службите въ Дирекцията на -железни
ците и пристанищата.
Какво требва да съдържа и представлява .отъ
себе си Дирекцията на мореплаването, по това се
е писало толкова много, че е излишно повече да се
повтаря. Сжщо така съмненията за нуждата отъ
това учреждение и формата, въ която то требва да
се създаде, следъ толкова лутания сртздъ нашата
действителность и търсения на примери и образци
отъ чужбина, требва да се считатъ за отстранени.
Както въ колоните на „Морски сговоръ", така и въ
тия на всекидневния печатъ и на други списания,
се появиха много статии за уредбата на морските
служби въ чужбина. Въ настоящия брой на спи
санието, въ отдела Морски новини, е помъхтенъ
още единъ такъвъ образецъ — „Схема за морското
управление въ Югославия". Тукъ заслужава осо
бено да се обърне внимание на този примЪръ, не
само защото той напълно съвпада съ принципално
предлагания отъ Б. Н. М. С. проектъ за морска
дирекция въ България, но и защото Югославия е
най-младата морска държава, при това на Балкан
ския полуостровъ и стояща най-близко до нашите
условия.
Централната власть на морското управление
въ Югославия е съсредоточена въ Министерството
на съобщенията. Тамъ сжществува единъ големъ
ОТДБЛЪ — „Управа на мореходството и на ръчнитв
съобщения", въ който влизатъ петь отделения:
общо, техническо, морско, военно и за съобщения
по плавателните реки. Двата най-важни органа на
централната власть еж: Дирекцията на речните
съобщения, въ Бълградъ, която ржководи разви
тието на речното корабоплаване, и Дирекцията на
морските съобщения, въ Сплитъ. Последната
включва въ себе си петь отделения, всеко отъ
които съ по н-Ьколко „одсека" (подотдела или
бюра). Общото отделение включва риболовството,
финансовата, административно-правната и персо
налната части. Едно корабно отделение има под
разделения за службите по корабоплаването (на
вигацията), съобщенията, сигурность на плаването
и воененъ „одсек". Следващето, строителното
отделение, обема службите за поддържане и
строежъ, за контрола („ревизионни одсек") и за
геодезия. Последното — машинно-корабостроителното отделение — обхваща въ себе си два „од
сека": единъ за инспекция на парните котли и
единъ за поддържане и използуване („погон) на
плавателните обекти.
Изпълнителните учреждения, подчинени на
дирекцията и разпръснати по целото крайбрежие,
еж четири вида: изпълнителна пристанищна (край
брежна) служба; морски строителни секции; ри
барска съветодавна комисия и морска инвалидна
каса.
Пристанищната служба се състои отъ петь
първостепенни пристанищни капитанства, разполо
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жени въ първостепенните пристанища, въ чието
подчинение стоятъ второстепенните пристанищни
капитанства и пристанищните представителства
(„застжпничества"), учредени въ ср"вднитв и мал
ките пристанища по брега.
Морските строителни секции еж четири и едно
застжпничество, техните селища почти съвпадатъ
съ първостепенните пристанищни капитанства (Сушакъ, Шибеникъ, Сплитъ и Дубровникъ, а на капитанството въ Мелине съответствува застжпничеството въ Опузенъ).
Централната рибарска „съветодавна" комисия
е при дирекцията на морските съобщенил вь
Сплитъ, а мастни рибарски комисии („поверенства") има почти при всички първостепенни и вто
ростепенни пристанищни капитанства и застжп
ничества (всичко 28 комисии — поверенства), пред
седателствувани отъ съответните пристанищни ка
питани.
Организацията на морската инвалидна каса е
сжщата, както и на рибарските съветодавни ко
мисии — централната каса е въ Сплитъ, председа
телствувана отъ директора на морските съобще
ния, а местните комисии, на брой 23, еж къмъ при
станищните капитанства,
председателствувани
пакъ отъ пристанищните капитани.
Горниятъ примЪръ за Югославия много ясно ,
шсочва, какво грамадно значение се дава тамъ на |
НОДНИТБ съобщения, какво важно мЪсто заематъ '
морските служби, каква отговорна роль играятъ
пристанищните капитани и най-сетне, на каква за
вършена и стройна административна система се
радва югославянското корабоплаване и изобщо
морско дело. Сравнявана организацията на мор
ското управление въ Югославия съ организацията
на сжщото у насъ, веднага и ясно изпъкватъ голе
мите недостатъци и още по-големите непълноти
въ нашата морска, корабоплавателна или приста
нищна администрация (ние немаме даже устано
вено понятие и все още не знаемъ, какъ да наречемъ нашата администрация, а евентуално и ди
рекция, — „морска", „корабоплавателна", „приста
нищна" или н-вкаква друга).
Дали при създаването на Дирекцията на мореплаванието у насъ ще вземемъ за образецъ Юго
славия или некоя друга страна (или пъкъ некаква
друга комбинирана система отъ много страни) и
въ какъвъ размъръ ще създадемъ тази дирекция,
това еж въпроси, които въ случая не еж толкова
важни; организацията на службитв ще требва да
бжде съобразена преди всичко съ характера и осо
беностите на морското д^ло и съ условията, при
които ще се развива то у насъ, а твхниятъ размеръ
ще зависи отъ средствата и ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, съ
които разполагаме. Най-важното за сега е да ще
пропускаме удобния моментъ и да не отлагаме
този въпросъ още за дълги години. Ако съзна
нието за значението на водните съобщения е на
лице, нека се прояви и воля за творческа дейность
въ тая почти девствена область на нашия стопански
животъ; нека се пристжпи къмъ едно решително
реорганизиране на пристанищните служби и къмъ
създаването на тъй необходимата за насъ Дирек
ция на мореплаването, макаръ и въ най-скромни
рзмери на първо време.
Много легенди и много подозрения б-Ьха съчи
нени и хвърлени около предложението за дирек
ция на мореплаванието; тЪ всички бидоха зали
чени, опровергани и отхвърлени съ течение на вре
мето отъ здравия разумъ. Нека тъ бждатъ оконча
телно забравени, нека да погледнемъ трезво, обек-
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тивно и спокойно на н-Ьщата и на действителностьта, въ която е поставено морското дело у
насъ. Така погледнато на въпроса за дирекцията
на мореплаването (или за реорганизцията на при
станищните служби), той ще престане да бъде
Ивами
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страшенъ и не ще представлява източникъ за не
доразумения и за, спорове между представителите
на различни среди и професии. Нека поне по отно
шение на българското морско дълоне се дълимъ
на партии!

1- ЯДМИРЯЛЪ ШЕЕРЪ

сила отъ първа величина. Следъ кратко престоя
ване въ строя той се зърна на поста началникъ на
централното отделение въ морското министер
ство. Въ течение на 4 години въ тази служба
Шееръ можа дълбоко да проникне въ духа и ума
на „Майстора". Въ 1912 т. той е вече началникъ на
общия отдълъ отъ морското министерство и съ
трудничи по въвеждането на 38 см. оръдия.
По този начинъ той отдаде мисъльта си и
Отиватъ си близките ни — вст.ки човъкъ
своята винаги годъма енергия на служба въ мор
умира. Никога обаче не умиратъ дълата на чо
ското министерство. Сърдцето
века, който е създалъ нъщо
му обаче принадлежеше на
велико презъ своя животъ.
строя, на командния моТака днесъ ни изглежда личстикъ, на съвместната служба
ностьта на нашия гол^мъ вои сътрудничество съ корабния
дачъ въ боя при Скагеракъ.
и миноносенъ личенъ съставъ,
Като че ли никога тя не е била
така светла, както сега, когато
миноносенъ личенъ съставъ,
стоиме тъй опечалени предъ
на другарската офицерска сре
неговия гробъ. Струва ни се,
да. Винаги морето бъше негоче всичко въ неговия животъ е
виятъ най-голъмъ учитель въ
било така насочвано отъ сждживота и на него той посве
бата, за да нам-ври своето осъ
щаваше своя чистъ младежки
ществяване въ деня на боя.
духъ и тъло, нъщо, което го
отличаваше и като адмиралъ.
Когато презъ 1879 г., като
Той не беше приятель на кан15'/2 годишенъ младежъ той
деларщината и неговата бърза
постъпи въ Флота, всичко въ
и върна съобразителность, поч
Германия още бъчпе подъ впе
ти безъ изключение, винаги го
чатлението на славните побе
ръководъше сигурно и право.
ди на нашата войска, която
обезпечи създаването на обе
Неговиятъ в и м п е л ъ за
динената геманска държава.
пръвъ пжть се развъваше въ
Вече презъ 1885 г. младиятъ
1890 г., на единъ малъкъ миофицеръ получи своето бойно
ноносецъ, а следъ десеть го
кръщение въ боевете въ Камедини по-късно пъкъ носеше
рунъ, които бъха съ по-други знамето, като началникъ напоследици, а именно: създава
рлотилия. Въ промежутъка,
нето на една колониална дър
следъ завършване морската
жава при засилващата се мла
академия, той прекара като
да морска сила. При следва
•
задграниченъ и ескадренъ нат Адмиралъ Шееръ
щите плавания до Африка, Из
вигационенъ офицеръ. Много
точна Азия и Южните морета, той преживъ рачесто неговото призвание го изправяше предъ
достьта да вижда развеващето се германско знаме
опасности, въ които само мъжествената решителвъ далечните крайбрежия. Когато презъ 1890 г.
ность,- смелата дързость и настойчивость можеха
се завърна отъ.Китай, той бе преизпълненъ отъ
да го спасятъ. Въ случая предъ него не липсваха
болки за голъмото неравновесие между тъй много
и примерите: при арабското възстание на афри
разрастналата се световна търговия и недостатъч
канския брътъ негови началници бъха Дайнхадъ и
ните кораби, както за нейната защита, така и за до
Кнорръ; разцвета на корабната артилерия той изстойното представителство на държавата въ чужби
живъ при Томзенъ; командваше линеенъ корабъ
на. Още тогава му стана ясно, че е потребна една
въ ескадрите на Шредеръ, принцъ Хенрихъ Пруски
военно-морска политика за прокарване търговскои Кьостеръ. По-късно, като началникъ щаба иа
политическитъ стремежи н че е дошло времето,
германския
флотъ при Холцендорфъ, благодаре
когато флотътъ ще играе решителна роля. На тази
ние на свои лични заслуги, той можа да въведе
мисъль той посвети цълия си животъ и щастието,
една нова и съ по-голъма подвижность тактика на
което трайно съпровожда само даровититъ, не го
Флота, плодоветъ на която той видъ да узръятъ
напусна никога.
при Скагеракъ. Отъ своитъ по-сетнешни против
Презъ юний 1897 г., когато Тирпицъ започна
ници той се е запозналъ съ Киченеръ въ Източна
своето голЪмо дело — създаването на военния
Африка, а презъ 1910 г. по чудните пътища на
флотъ, Шееръ биде повнканъ въ морското ми
съдбата той се срещна въ Килъ, на борта на ад
нистерство,, да работи по развитието на минното
миралския корабъ, съ своя бждещъ противникъ —
оръжие. Той прояви голъма настойчивость при
адмиралъ Желико. Въ 1913 г. той е началникъ на
въвеждането на голЪмигв миноносци вместо мал
2-а ескадра, следъ това настъпва войната, а заедно
ките тогавашни, въпреки всеобщата съпротива и
съ нея разочарованието. Флотътъ не беше часовъздържанието даже на всемогъщия тогава мор
ченъ къмъ големи действия на море. Обаче мал
ски министъръ. Това, обаче, го приближи къмъ
ките бойни срещи засилваха Убеждението, че както
последния и въ него беше открита една бъдеща
корабите, тъй и личния съставъ съ пригодни за
На 26 ноемврий 1928 г. се е поминалъ найголъмиятъ флотоводецъ на нашето време — германскиятъ адмиралъ Райнхардъ Шееръ. ТУКЪ даваме
въ преводъ надгробните слова отъ германския капитанъ I р. Гроосъ, които ни обрисуватъ светлата
и благородна личность на знаменития адмиралъ.

ГОД. VI. БР. 3 =

МОРСКИ СГОВОРЪ

големите задачи. Презъ декемврий 1914 г. той е
вече началникъ на 3-ата най-силна ескадра, бойна
та готовность на която ВСБЦЪТЮ ГО обхваща. На
неговия характеръ не подхождаше, щото той да се !
намеси въ тогавашната борба на възгледите за на
сочване Флота къмъ големите действия, докато той
лично това не можеше да стори. Когато обаче на
15 януарий 1916 г. неговото знаме като началникъ
на флота се разв-Ь на „Фридрихъ Велики" веднага
стана ясно, че се предвиждатъ съвсемъ други пла- ',
нове за изпълнение. Той повика въ своя щабъ ка
питаните I р. фонъ Троха и фонъ Левецовъ, които
„му б-вха познати, че не одобряваха досегашното |
въздържание на флота". Размишленията, които .|
дълго време_ бъха таени въ сърдцето, бъха превър- |
кати въ действие. При убеждението, че нападащиятъ |
има преимуществото за себе си и съ изненада ще
наложи своята воля даже и на по-силния/противникъ, той предприема цъла редица далечни набъти
съ всичките си морски сили, което доведе къмъ
успъха отъ 31 май.
Следъ пълния съ загуби бой, който Битти во
ди съ германските линейни кръстосвачи, когато му
съобщили за появяването на германския флотъ, той ;
билъ до толкова изненаданъ, че на първо време не |
повервалъ истинностьта на това донесение. Единъ
часъ по-късно Шееръ стоеше предъ най-големата
задача на своя животъ. Отъ бой за преследване на
разбитите английски линейни кръстосвачи боя се
превръща въ такъвъ срещу всичките английски
ескадри, т. е. срещу двойно и тройно по-мощенъ :
противникъ. При туй положение Шееръ се проя
вява като майсторъ въ тактиката. Съ спокойствие
и мигновенна решителность, които въ големите мо- |
менти го отличаваха, въпреки заблуждаващите
сведения за противника и липсата на пъленъ по- <
гледъ върху положението, Шееръ успе чрезъ усиленъ тактически маневъръ по нечуванъ начинъ съ |
единъ решителенъ ударъ върху средата на не- ;
приятелската линия да прекъсне
стоманения I
обръчъ, който заплашваше да го обкржжи, и по
този начинъ успе да отскубне отъ знамето на Желико победоносния лавровъ венецъ, който той
мислеше вече, че притежава. Стоящъ на команд
ния мостикъ всредъ единъ артилерийски двубой
отъ 500 орждия, Шееръ не изтърва отъ ржката си
нито за моментъ своя флотъ отъ стотина линейни
кораби и миноносци и чрезъ това прояви нечути до
тогава изисквания отъ водача на единъ небивалъ
боенъ инструментъ, какъвто никога светътъ не е
виждалъ. Презъ следващата нощь той си пробива
пжть презъ безбройните английски миноносни
флотилии, осветени отъ горящите като факли ан
глийски кораби. Неприятеля, който е считалъ този
пробивъ сжщо тъй невъзможенъ както и неверояния маневръ презъ дневния бой, повече не се опит
ва да го застави да приеме бой. Колко е велико
постижението на адмиралъ Шееръ се вижда отъ
официалните английски источници: „Славата е до
статъчна, за да бжде той причисленъ къмъ найвеликите морски водачи отъ всички времена". Сждбата на Германия лежеше на раменете му въ мо
ментите на боя при Скагеракъ; едно поражение
би лишило Германия отъ владение на Немското
море, което пъкъ още тогава щеше да означава
край на войната.
Напраздно не се осжществиха надеждите вър
ху подводната война, за която тъй настояваше съ
целата своя енергия победительтъ-адмиралъ. Той се
яви много кжсно, а сжщо кжсно се постави въ из
пълнение строителната подводна програма и съз
даване на обединено водене на морската война
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подъ него-чо началство — 1918 г. Преждевременно
то спиране на подводната война и въздържането
на флота отъ големи действия, каквито той пред
полагаше да развие, за да подкрепи затрудения западенъ фронтъ, го накараха да преживее найгорчивите часове отъ своя животъ. Даже при ужас
ните изпитания презъ 1918 г. той пакъ беше на
поста си. Той се бори съ злобните клеветничества
върху флота и изместваше дребните спорове къмь
големата цель.
Въ сказки и статии и съ своите издадени съчи
нения той посочваше най-настойчиво до последния
моментъ, че макаръ задачите и възможностите на
флота да еж изменени, все пакъ Германия и днесъ
има да пази 1000 клм. брегове отъ Емденъ до Мемелъ, за да осигури въ този районъ неутралитета.
Никога не може единъ мореходенъ народъ до
броволно да се откаже отъ своя флотъ. Презъ све
товната война германскиятъ флотъ изъ основи раз
клати всесилното положение на Англия и по този
начинъ разчисти пжтя къмъ свободата на море
тата, и въпреки разочарованията въ задачите на
германския народъ, даже при това положение на
нещата, но съответно на неговите сили и тежне
ния, следва да извлече потребните ползи. „Нашето
знаме не бива да изчезне отъ моретата". Това е
завещанието на победителя при Скагерракъ.
Ние, които бехме по-близо до него, винаги ще
го запомнимъ, какъвто го знаехме на командния
мостикъ всредъ бученето на боя или въ неговата
каюта на „Фридрихъ Велики" при изготовлението
на големите решения, когато неговиятъ сдържанъ
пламъкъ, спокойна и равномерна решителность,
изглаждаше всека негладка проява по пбводъ опе
рационния планъ и изпълваше адмиралите и ко
мандирите на корабите съ гранитна вера въ вода
ча си, което така славно се оправда при Скагеракъ.
Едно отъ най-големите сражения на световната
история носи отпечатъка на неговата личность. д е 
лата му ще живеятъ, докато има кораби по мо
ретата. Неговата Фигура стои предъ насъ: пряма и
силна, безупречна и верна, изпълнена съ сила и
смелость, като водачъ въ боя и победата.
** *
Освенъ общия големъ интересъ, който пред
ставлява за насъ личностьта на покойния големъ
германски военно-морски началникъ — адмиралъ
Шееръ, нека добавимъ, че макаръ и да е 1гпмалъ
случай да бжде въ България и лично да познае
страната и народа ни, той се възхищаваше отъ на
шата войска презъ време на войната. Това той го из
тъкна многократно, когато за единъ день на 8 сеитемврий 1916 г. напусна своя адмиралски корабъ и
посвети морската въздухоплавателна станция въ
Немско Море — Нордернай, гдето имахъ случай
да му бжда представенъ като българинъ и начал
никъ на българския морски въздухоплавателенъ
личенъ съставъ, който беше на обучение въ гер
манския флотъ. Идването му съвпадна съ падането
на Тутраканъ. Той указа въ моето лице пълното си
уважение и възхищение отъ въоржжения нашъ на
родъ и пожела нови успехи.
Русе, 22. I. 1929 г.

Мореплаването и флота на единъ на
родъ 'еж показателитъ- на неговото бласъстояние, култура и величие.
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ДИГЯТЯ ПРИ С. ГИГЕНЪ

Понеже съ тази дига България върши едно
грандиозно д^ло и понеже малко хора познаватъ
устройството й, то съ настоящите редове давамъ
описание на дигата. Тя е голъма стена (дълъгъ насипъ отъ пръсть), която не позволява на високигЬ
Дунавски води да заливатъ низината покрай Ду
нава.
Тя върви покрай Дунава и се включва между
р-БКигв Искъръ и Витъ. Съ нея ще се предпазва
така наречената Карабоазка низина отъ заливане
на реката. Когато приижда Дунавъ, той не само за-.
лива Карабоазката низина, но и подпира, т. е пови
шава нивото на Искъръ и Витъ, които отъ своя
страна сгкщо заливатъ тази низина. Ето защо ди
гата върви около 6 клм. успоредно съ най-долното
течение на Искъръ, 29 клм. успоредно съ Дунавъ и
4 клм. успоредно съ най-долното течение на р. Витъ
Разположението .на дигата се вижда на преставения ситуационенъ планъ.

и ще я правятъ по-нетраина и по-пропусклива на
вода.
Когато се насипва и издига тази препятствена
стена (дигата) постншва се така: върху равната
земна повърхность с/ь плугъ се прокарватъ успо
редни бразди и следъ това върху назжбената повръхнина се насипва 25 см. пластъ отъ пръстъ. Та
зи пръстъ се много добре притъпква (трамбова)
съ каменни или желъзни валяци, теглени отъ воло
ве или коне. Следъ това пакъ се насипва 25 см.
пръстъ, пакъ се трамбова и т. н., докато се достиг
не желаната височина.
Горната площь на дигата не е водоравна, а
малко наклонена къмъ Дунава, та когато валятъ
дъждове, водата да се изтича къмъ реката.
За да не се измива пръстьта, полегатата стра
на отъ къмъ ртжата се покрива съ чимове. Тревата
въ скоро време се прихваща и по тоя начинъ заякчава дигата. За да се запази дигата отъ силното
еитуАцмогчшй П Л А П Ь Н А КЦЛОАГЗОАЗКАТА
н и з и и д С Й ПОСТРОЕНАТА И ЬЪ пгаот.ктгь А_И П А ; ~ .

!. ш/нянььа

с.г4мгагпи

Напречниятъ разръзъ на дъгата е почти трапецъ съ основа отъ 13—22 метра (средно 17 м)
височина отъ 2.5—4 м. и горна успоредна страна
отъ .3 м. Другите две неуспоредни страни не еж
еднакви: страната отъ къмъ реката е по-полегата
— 1:3, а тая отъ къмъ сушата 1:2*)
Дигата е съ 50 см. по висока, отколкото найвисокото ниво на Дунава, констатирано въ 1887 г
презъ време на най-големитъ наводнения въ
България.
Дигата се прави отъ пръсть, по-добре'глине
ста, отколкото пъсъклива. Самата пръсть най-вни
мателно се пречиства отъ тревата, коренитъ и су
хите стъбла, понеже при изгниване на тъзи растителни части ще се образуватъ каналчета въ дигата
*) Отношението 1:3 се разбира, че едната неуспоредна страна е 3 лжти по-дълга отъ височината на трапеца.

водно течение и отъ вълните на Дунава, правятъ
се и други изкуствени препятствия: дигата не се
прави на самия брътъ, а отъ 200 до 500 метра дале
ко отъ бр^га.
Това именно мЪсто се залесява съ върби, поса
дени въ шахматенъ редъ. Порастналитъ върби, не
само ще заякчаватъ почвата предъ дигата, но въ
'голЪма степень ще намаляватъ бързото течение и
силата на големите вълни.
Отводняването на низината се усложнява, тъй
като въ нея се намира Карабоазкото блато (състояще се отъ н/Ьколко блата), въ които отъ стотица
години ловятъ риба. Блатото е въ съобщение съ
Дунава поср-Ьдствомъ четири гърла „А", прокопа
но отъ турците, за да снабдява блатото съ пръсна
вода, „Б", „Г" и „В", наречено главно Карабоазко гърло. Блатото се снабдява съ вода, не само
презъ гърлата, но и отъ дъждовет-Ь и 'снега, а е
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възможно и отъ Дунава, чрезъ просмукване, по
неже на Н-БКОИ места дъното на блатото е по-низко
отъ нивото на средните води на Дунава. Едновре
менно съ направата на досегашната дига, достигаща до с. Мжгура, затвориха се и двете гърла „А"
и „Б". По-късно ще се затвори и гърлото „Г".
Отводняването на блатото ще става посръдствомъ изкуственъ каналъ, който ще започва бли
зо до с. Бръстъ, за да взема водите на Бръсткото
блато (непоказано въ ситуационния планъ), после
каналътъ ще върви презъ едно отъ КарабоазкигЬ
блата и ще свършва до единственото незатворено
гърло „В". На това гърло еж проектирани да се
направятъ скжпи съоржжения, състоящи се отъ
шлюзове съ самодействующи (автоматически) кла
пи и помпена станция. Когато водата на Дунава е
. малка и въ блатото се набере вода, последната
свободно ще изтича презъ гърлото, понеже тогава
клапите сами се отварятъ. Това е възможно есен
но време, тъй като отъ диаграмите, направени
възъ основа на наблюденията на нивото на Дунава
презъ последните 16 години, се вижда, че р. Дунавъ почва да спада презъ м. юлий. Това спадане
продължава презъ августъ, септемврий и октомврий и въ края на октомврий р. Дунавъ е наймалка, т. е. тогава нивото й е по-низко отъ това на
блатото. Когато пъкъ нивото на реката се пови
ши, тогава отъ налягането клапите автоматически
се затварятъ и не ще позволяватъ на водата да на
хлува въ блатото. Ако ли пъкъ едновременно и
Дунава е голъмъ и въ блатото се е набрала вода,
тогава ще действуватъ помпите, които ще прехвърлятъ водата отъ блатото въ Дунава.
По-миналото лЪто се довърши часть отъ дига
та отъ с. Гигенска-махала до с. Мжгура. Тази из
работена часть е дълга около 11 клм. и струва
на държавата 10 милиона лева. Останалата часть
отъ с. Мжгура до моста при с. Гулянци заедно съ
съоржженията по изтичане на водата отъ Карабоазкото блато (безъ поменатата станция), споредъ
девизната цена, ще струва 50 милиона Лева. Една
германска компания взема търга съ 23% подъ де
виза. По-късно обаче сжщиятъ търгъ се възложи
на дирекцията на трудовата
повинность съ 27%.
подъ девиза или всичко 361/2 милиона лева. Създа
де се и специаленъ законъ, който узакони учас
тието на дирекцията на трудовата повинность като
конкурентъ.
Планътъ на бждащата часть отъ дигата е зна
чително корегиранъ: 1) дигата ще бжде по-висока
отъ най-високите води на Дунава не 50 см., а

СТРАНИЦЯ 7

цълъ метъръ; 2) горната площь на дигата ще бжде
издута, така щото дъждовната вода ще се разлива
и предъ и задъ дигата; и 3) задната страна на ди
гата (откъмъ сушата) ще бжде разтеглена терасовидно. Съ това се увеличава дебелината на дигата
и въ такъвъ случай въроятностьта за просмукване
на водата ще се намали до минимумъ.
Стопанските последици отъ постройката на
дигата еж колосални и, докато не се привърши ди
гата и отводни Карабоазката низина, тъ не могатъ да се изчислятъ и опишатъ напълно.
Обаче съ положителность могатъ да се посочатъ следните голъми придобивки за народ
ното стопанство. Съ пълното отводняване ще
се освободятъ 173.000 декара първокачествена
и девствена работна земя, която ще даде изобилно
Ханаанско плодородие. Ако тази земя се отдаде
подъ наемъ и то по средна цена — 400 лева на
декаръ за година, ще се добие колосалната
сума 69.200.000 лева, сума по-гол-Ъма, отколкото,
струва цялата дига заедно съ шлюза и отводни
телните канали. Разбира се, че трудолюбивитъ земледълци, които ще обработватъ тази земя, ще добиятъ много по-големи доходи, отколкото пред
полагаемите.
Пишущиятъ тези редове минахъ това лъто
презъ карабоазката низина, любувахъ се на новопосаденитъ мамули (кукурузъ), които въ най-го
лемия пекъ при такава суша бъха съвсемъ свежи,
съ тъмнозеленъ цвътъ и при това стъблата имъ
надъ 4 метра — цълъ тропически лесъ. Карабо
азката низина — това е бждещата наша Нилска
долина.
Друга важна последица: върху отводнената
земя държавата ще може да колонизира хиляди
наши братя, прокудени отъ скжпитъ имъ родни
огнища оттатъкъ Рила и Добруджа, или пъкъ да
посели трудолюбиви българи отъ планинските
мтзста.
Отводняването на низината ще повдигне и
здравословното състояние на тамошното население,
което сега дава многобройни жертви на страшния
човешки бичъ — маларията.
Отъ всъко гледище дигата и отводняването
представляватъ едно грандиозно и разумно пред
приятие съ широки последици за България.
Съ пълно право може да се посочи на дигата
като първо дело, въ което българинътъ, изпол
зувайки по единъ разуменъ начинъ преимущест
вата на техниката, побеждава природните стихии.

Сава Н. Ивановъ

ПО ВЪПРОСЛ ЗЛ АРТИЛЕРИЙСКОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ НЛ ЛИНЕИНИТЪ КОРЛБИ,
КРЪСТОСВЛЧИТЪ И ЕСКЛДРЕНИТЪ МИНОНОСЦИ
Преди още да бжде започнатъ строежътъ на пър
вия германски 10,000 тоненъ линеенъ корабъ, въ
Германия много подробно еж били обеждени всич
ките тактически и технически възможности, които
биха могли да се приложатъ при новия линеенъ
корабъ съ толкова малко водоизмъстване. Осо
бено голема трудность е представлявалъ въпросътъ
за артилерийското въоржжение на подобенъ ко
рабъ и то съ големо-калибрена артилерия. Из
глежда, че по този въпосъ германското морско
управление напълно споделя мнението на видния
гЬхенъ морски артилеристъ — запасния капитанъ
II рангъ Г. Пашенъ, бившъ морски артилеристъ на
линения кръстосвачъ „Лютцовъ", който съ огъня

си потопи английския линеенъ кръстосвачъ „Куинъ
Мери" въ време на боя при Скагеракъ.
Преди всичко кап. II р. о. з. Пашенъ изтъква,
че артилерийското въоржжение на кораба зависи
най-напредъ отъ разпределението на тяжеститт> и
оставения свободенъ запасъ за артилерия и следъ
това — отъ наличното свободно место. Предъ видъ
на това, че тяжестьта на орждейнигЬ тела, ттзхннт-г.
установки, боевия запасъ и броневата защита при
близително еж пропорционални на куба отъ калибра имъ (т. е. грубо казано на тяжесть-та на сна
ряда), то числото на орждията, които биха могли
да се поставятъ на единъ опредЬленъ корабъ
е
обратно пропорционално на куба отъ калибъра
имъ. Ето защо, ако искаме да еждимъ за разли-
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чието въ тяжестьта и разрушителното действие на
снарядите отъ орждия близки едно до друго по
калибъръ, то удобно е да ги сравняваме по куба
отъ калибрите имъ.
За успешното управление на артилерийския
огънь, техниката на артилерийската стрелба изис
ква наличието на известенъ минимумъ орждия при
залпа и при това вс^ко увеличение на този мини
мумъ не е желателно. Четире водни стълба отъ
снарядите на големокалибрената артилерия образуватъ такава гжста водна стена, че тя скрива как
то цельта, така и плисъците отъ прелетите. По
тази причина едновременни залпове отъ 8—10
орждия изведнъжъ еж съвършенно недопустими*)
понеже затрудняватъ корегирането на стрелбата.
Още презъ време на световната война артилеристигЬ бъха на мнение, че е най-целесъобразно да
се включватъ въ единъ залпъ 4—5 орждия кали
бъръ 28 см. или 30.5 см. Съвсемъ не е желателно
сега да се съединяватъ въ единъ залпъ 6—8 орж
дия, при това съ калибъръ 40.6 м.
Въпросътъ за промежутъците между залповете
при голъмокалибрената артилерия е свързанъ съ
скоростьта на полета на снаряда. Още презъ време
на световната война за нормална последовател
ност, между залповете се е считалъ промежутъка
отъ 25 до 30 секунди; при такава скорость на стрел
бата, орждията и тогавашните установки еж из
държали добре, отъ което пъкъ може да се заклю
чи, че голъмото число орждия на единъ линеенъ
корабъ се е явявало до известна степень излишно
разточителство. Най-гол%мото полезно действие на
големокалибрената артилерия на единъ корабъ се
достига при разделение на артилерията му между
две цели; благодарение подобно „разполовяване"
на огъня боеспособностьта на кораба се увеличава.
Презъ време на световната война, обаче, този методъ на стрелба не е билъ достатъчно оцененъ, макаръ че всички условия еж били на лице, за да бжде приложенъ съ успехъ. Ако този методъ на
стрелбата не се има предвидъ, поставянето на 6—8
гол+,мокалибрени орждия на единъ линеенъ ко
рабъ требва да се счита като излишенъ разкошъ,
а още повече, когато поради ограничителните нор
ми на мирните договори по отношение на водоизмъстването тръбва да се намаляватъ тЯжеститъ,
които се поставятъ на кораба. Да се има резервна
материална часть на кораба е желателно, но при
посочените по-горе условия — ограничение въ водоизместването — резервната материална часть е
излишна.
На основание изнесените по-горе мисли и съо
бражения кап. II рангъ о. з. Пашенъ заключава, че
за малкия линеенъ корабъ е по-рационално да се
намали числото на орждията отъ големокалибре
ната артилерия до 4, отколкото да се намали ка
либъра имъ, като се запази по-голеМо число на
орждията. При това обаче необходимо е да се
обезпечи пълно съответствие въ последователностьта на залповете. Този въпросъ е напълно разрешенъ отъ техниката съ подходящи артилерийски
установки. Думата е за подобрение способите за
подаването на снарядите, а сжщо така и за никои
изменения въ управлението на последните. По
този пжть може да се намали числото на артиле
рийските кули на линейнигв кораби до две, което
пъкъ отъ своя страна ще позволи да се разместятъ
най-рационално.
,.,.,,„ *} Изкл к»чение се прави при особени благоприятни
> еловия за наблюдение на стрелбата.
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Резултатътъ отъ стрелбата на корабната арти
лерия зависи отъ числото на попаденията; сжществуващето мнение, че числото на попаденията е
въ зависимость отъ числото на орждията е погръшно. Сжщностьта въ получаване на попадения,
при единиченъ бой на корабъ срещу корабъ въ мо
рето, се състои отъ една страна въ малкото раз
сейване на корабната артилерия, -и отъ друга — въ
бързото и точно определение на изменението на
разстоянието. Познаването движението на цельта
е най-важното условие за успъхъ; въ това отноше
ние германскиятъ флотъ още не е достигналъ окон
чателни резултати, обаче отъ времето на светов
ната война досега той е направилъ голъма крачка
напредъ. Погръшно е сжщо така мнението за възможностьта да се получаватъ постоянни данни отъ
далекомерите въ време на своя и неприятелска
стрелба. Изменението на разстоянието никога нъма
да ни даде скоростьта и курса на противника. Глав
ните условия за успешната стрелба еж: 1) Намале
ние разсейването на корабната артилерия и 2) съз
даване «адежни приспособления за определение
движението на цельта. Намаление числото на орж
дията и увеличението на калибъра имъ съдействуватъ за постигане на горните условия.
Изнесеното по-горе е справедливо сжщо така
и по отношение къмъ артилерийското въоржжение на кръстосвачитъ, на които вмъсто .40.6 см.
орждия се поставятъ 20.3 см. орждия. Последните,
въ сравнение съ 15 см. орждия, обладаватъ толкова
големи преимущества по отношение на разруши
телното действие на снаряда имъ и по своите балистически качества, че както показватъ изчисле
нията, едно 20.3 см. орждие съответствува на две
и половина 15 см. орждия. Четире 20.3 см. орждия
поставени въ кули съ големи жгли на обстрелъ ще
дадатъ повече резултати, отколкото десеть 15 см.
орждия, които независимо отъ това, никога нъма
да могатъ да се съсръдоточатъ въ една цель. И
тукъ както на линейните кораби тръбва да се из,бъгватъ „мъртвитъ" артилерийски тяжести.
При разглеждане системата на орждейнитв
установки на кръстосвачитъ необходимо е да си
спомнимъ опита отъ световната война, който ни
показва, че установките съ щитове влачатъ следъ
себе си големи загуби въ прислугата, което се
обяснява съ разрушителното действие на фугас
ните снаряди, което е насочено на всички страни,
а следователно и къмъ задната открита страна на
щита. Установяването на орждията въ кули дава
прекрасна защита на прислугата, големи жгли на об
стрелъ и създава благоприятни условия за пода
ване и зареждане, а сжщо така и управлението на
огъня. Четире 20.3 см. орждия, установени въ две
кули, представляватъ отъ себе си идеално въоржжение за единъ кръстосвачъ. За да подкрепимъ
това ние ще припомнимъ голямото разрушително
действие на 21 см. орждия на кръстосваните „Шарнхорстъ" и „Гнайзенау" въ борбата си съ англий
ските линейни кръстосвачи и сравнително малките
резултати отъ действието на 15 см. орждия на кръ
стосваните „Емденъ", „Лайпцигъ" и „Нюрнбергъ"
въ време на фалкландския морски бой. Орждието
съ калибъръ 15 см. представлява отъ себе си орж
дие за стрелба съ фугасни снаряди, съ разчетъ за
повърхностно действие; всички опити да се изпол
зва това орждие (15 см.) за бронебойно еж претър
пели неудача. Непредвидената съпротивляемость
на ескадрениттз миноносци по отношение разруши
телното действие на 15 см. снарядъ, сжщо така
требва да се отнесе къмъ опита на световната
война и не тр*бва да изпуша изъ предъ видъ, осо-
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бено като знаемъ, че презъ последните години ескадренитт> миноносци еволюиратъ по отношение
увеличение размерите и здравината на корабното
корито. Въ настояще време 15 см. орждия още не
се употръчЗяватъ като зенитни орждия, вследствие
на което-за единъ кръстосвачъ ще еж необходими
и специални зенитни орждия. Последното обстоя
телство ни дава право, когато избираме калибъра
на главната артилерия на единъ кръстосвачъ, да
не се считаме свързани съ искането 15 см. калибъръ да се счита за универсаленъ.
Инъкъ стои въпросътъ при избиране главния калибъръ на артилерията за ескадренигЬ миноносци.
Необходимата економия въ местото и въ тяжестьта изискватъ и ни заставятъ да се стремимъ да
съединимъ въ единъ калибъръ и двете нужди (до
когато въ качеството на зенитни орждия се счита
необходимо да се използуватъ калибри отъ 7.5 см.
и по-големи). Най-подходящиятъ калибъръ за дей
ствие по морски въздушни цели би билъ 12.7 см.,
ако въобще не би било трудно да се използуватъ
тия орждия въ качеството си на зенитни, особено
на малкитЬ кораби, кждето надали биха се спра
вили съ техническите трудности, които еж свър
зани съ установяването на зенитната установка на
този калибъръ. Тукъ требва да отидемъ на компромисъ и да се установимъ на най-големия отъ
калибригЬ, който едновременно е годенъ да може
да се използува по въздушни цели т. е. въ случая
ще требва да се спремъ на калибъръ 10.5 м. Обаче
въпросътъ за зенитната артилерия на миноносцитв
може да се постави по другъ начинъ: неможе ли да
се оежществи отбиването на въздушните атаки
отъ ескадрения миноносецъ при условие да се откажемъ отъ снарядигЬ, които действуватъ на време
или разстояние и да се задоволимъ съ малокалиб
рените 40 мм. автоматически орждия, снарядите
на които се взриватъ само при прави попадения.
Ако по този начинъ разрешимъ въпроса за зенит
ната артилерия на ескадренитв миноносци, то мно
го би се облекчилъ въпросътъ за избора на глав
ната артилерия на сжщия корабъ и въ такъвъ слу
чай тогава тр-вбва да се установимъ на орждие съ
калибъръ 12.7 см. Подобни орждия почти два пжти
превъзхождатъ 10.5 см. орждия по отношение на
балистическитв имъ качества и въ сжщото време
при използване на разделни патрони тъ еж много
удобни за обслужване и не изискватъ сложни ме
ханически приспособления.
Снарядътъ на 12.7 см. орждия тежи 27 кгр. т. е.
малко по-малко отъ унитарния патронъ на 10.5 см.
орждие. Началната скорость сжшо така може зна
чително да бжде увеличена, благодарение на изпол
зването на разделния патронъ. Боевиятъ опитъ на
германските леки кръстосвачи и ескадрени мино
носци презъ време на световната война показа,
колко трудно е да се компенсиратъ недостатъците
Изъ „1-е МаНп"
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на по-малкия калибъръ на своята артилерия по
сравнение съ неприятелската.
Гореизложените съображения и доводи на за
пасния германски капитанъ II рангъ Пашенъ вед
нага се появиха и въ английския печатъ. АнглийКИТБ специалисти (морските артилеристи) напълно
се съгласяватъ съ доводите на кап. II р. о. з. Па
шенъ, но изтъкватъ, че те не еж ценни за англий
ското линейно корабостроение при съвременната
обстановка. Споредъ ТБХНОТО мнение артилерий
ското въоржжение на единъ 35,000 тоненъ линеенъ
корабъ требва да е състои отъ 8 или 9 — 40.6 см.
орждия, и само когато английското адмиралтейство премине къмъ строежъ на предполагаемите
бждащи линейни кораби съ водоизместване 25,000
тона, тогава предложенията на кап. II р. о. з. Па
шенъ ще се укажатъ напълно приемливи и за
Англия.
Следъ това кап. 11 р. о. з. Пашенъ поясни на
страниците, въ германското военно-мороко списа
ние „Марине Рундшау", че неговото предложе
ние да се жертвува по-добре числото на ГО.ТБМОкалибренитъ- орждия, отколкото величината на ка
либъра имъ, се отнася изключително за линейните
кораби съ ограничено водоизмъхтване. Тамъ, кж
дето водоизместването позволява, напримеръ на
35,000 тоннитЬ линейни кораби, не е необходимо да
се съкращава числото на орждията, защото: 1) излишнитъ орждия служатъ за резервни и 2) при
съответна обстановка може да се намали промежутъка между залповетв, безъ да се изчакватъ ре
зултатите отъ падането на всеки отдЪленъ залпъ.
Споредъ мнението на кап. II р. о. з. Пашенъ
стрелбата отъ 4 голтзмокалибрени орждия удовлет
ворява всички изисквания на теорията за управле
нието на артилерийския огънь тогава, когато за
реждането имъ трае 7 секунди по-малко, отколкото
времето за полета на снаряда; това последно изис
кване е изпълнено отъ техниката и за 40.6 см.
орждия.
Въ заключението си кап. II р. о. з. Пашенъ отдалечъ зачеква въпроса за метода на стрелбата,
къмъ който се придържа сега германскиятъ флотъ,
като изтъква, че изискването да се намали числото
на орждията въ залпа до 4 се отнася още къмъ
периода на световната война, когато методата на
стрелбата изцело- се е базирала върху наблюдение
то на недолетитъ и прелетите („вилка") и съвсемъ
не еж оценявали величината на отклонението. Въ на
стояще време обстановката се е изменила: корегирането отъ въздуха позволява да се оценява или
измерва отклонението, благодарение на което сега
е възможна стрелба отъ 2-3 орждия, и даже отъ
1 орждие.
(Изъ „Морски Сборникъ" № 6, 1928 год.).
Превелъ Н. П. Ивановъ

СЕДЕМДЕСЕТЬ И ДВЛ ЧЯСЙ ВЪ БУРНО МОРЕ СЪ ВОДОХВЪРЧИЛО
Тръгнали на 13 декемзрий 1927 г. въ 11 часа
отъ Аячио, за да отидатъ въ Тунисъ съ водохвърчилото си, авиторътъ Понсъ и радиотелеграфистътъ Майеръ, поради внезапно спиране на мо
тора, сжщия день, въ 14 часа и 30 мин., били при
нудени да слт>затъ близо до .носъ Карбонара на
югъ отъ Сардиния. За нещастие, т-Ь слезли въ мо
рето, когато въ Средиземното море бушувала
ужасна буря и имало грамадно вълнение. Въ про
дължение на 72 часа, презъ ц-Ъли три дълги нощи,

Понсъ и Майеръ, се борили на животъ и смърть съ
разбъснелата се буря. Най-сетне твхниятъ апаратъ, като по чудо, устоялъ на бурята, следъ като
се отдалечилъ отъ брега на 350 километра отъ
носъ Карбонара и на около 50 километра на северъ
отъ Палермо. Ето какъ самиятъ авиаторъ предава
своето приключение:
„Четиридесеть и осемь часа се б-Ьха изминали,
откато в"Бтърътъ ни би отвлЪкълъ отъ пункта,
гдето слязохме. Ср-Ьдъ разбеснелото се море ние
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знаехме само едно Н*ЕЩО : нашето дирене бе изо
ставено и само съ собствени усилия требваше да се
спасимъ. При все това куражътъ ни никакъ не от
падна, а още повече се укрепи при тая горчива
истина.
Сутриньта на 14 декемврий морето, макаръ и
не толкова бурно, б-в много непостоянно. Ранената
ни птица все повече и повече се гърчеше. Заднята
часть на водохвърчилото беше силно повредена.
Всека минута мислехме, че фаталниятъ часъ настжпва. Отъ предпазливость требваше да промънимъ жилището си и изоставяйки стаичката за багажъ, отидохме въ предната кабина, та да може да
се облекчи заднята часть на водохвърчилото. Цълиятъ день на 14 декемврий наблюдавахме небо
склона. При единъ крайно навжсенъ день, се виж
даше само страшното кълбене на вълните. Никакъвъ бр-Ьгъ! . . . Никакъвъ пушекъ! . . , Нито
платно!
За трети пжть отъ спирането на мотора, —
нощьта отново настжпваше върху пустото море.
Ветърътъ бе малко промънилъ направлението си.
Ние явно се отклонихме къмъ изтокъ. Тоя фактъ
не бе отъ естество да уталожи нашитв опасения.
Та догде ще ни преследва най-сетне тоя проклетъ
вЪтъръ? До кога най-после? Нашиятъ апаратъ ще
може ли да утрае на пристжпитв на стихията? —
Ние мислехме непрестанно и за домоветтз си.
Майеръ ругаеше своя безжиченъ телеграфъ, за
щото не можеше да занесе на домашните известие,
че още сме живи, което естествено би ги подбодрило. Въ тая тъмна нощь и вжтре въ насъ, бе
много студено, много мрачно и много печално,
както наоколо ни.
Внезапно засия радость въ насъ!- Нъкжде да
лече забелязахме една слаба светлинна . . . и
двама гледахме жадно . . . Мислихме и си приказ
вахме, че това може би е нищо, защото знаехме,
че измамата и разочарованието еж по-тежки, от
колкото постоянството и мжжеството да не се надЬвашъ на нищо. При тия дълги и мжчителни нощи,
често се случваше да вземаме нъкоя звезда за спа
сителна светлина!.. Малка беше вероятностьта...
Все пакъ, обаче, пуснахме нъколко ракети.
Следъ напрегнато внимание и дълго пресмя
тане и размишление, ние се убедихме, че светли
ната, която пронизва мрачния нощенъ хоризонтъ
съ една много малко бЪла точка, е нъкой фаръ
илисугяа . . . Тамъ на мжкигв ни би се турнало
край. Побързахме да вземемъ управлението въ ржцегв си! Горката машина, полуразрушена отъ въл
ните, тя едвамъ се държеше на вода.
Ветърътъ понамал-в малко, но все беше опасенъ за водохвърчилото ни. Той го подемаше отъ
страни и отново .го спущаше всрЪдъ бездната на
вълнитъ. Струваше ни се, че разединените лодки
ще се разбиятъ отъ силния напоръ на тия гра
мадни водни маси. Ние не можехме да пресметнемъ
отклонението, но все пакъ схванахме, че ако не
усп-вемъ да изменимъ посоката на водохвърчилото
си, ще отидемъ много на северъ отъ оня фаръ,
гдето беха приковани всичките ни надежди за
животъ.
Кърмилото не може вече да работи добре и въ
преки рисковете, които представляваше тая опе
рация, при единъ разнебитенъ отъ бурята апаратъ
и тъй развълнувано море, требваше да се пжтува
съ водохвърчилото. Моторътъ бе сжщо разнебитенъ отъ два дена насамъ, откогато бе престаналъ
да бръмчи въ въздуха. По н-вкога, застигнати отъ
вълнитъ и измокрени отъ ПЛИСЪЦИТЕ имъ, все пакъ
се опитвахме да го подкараме.
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Следъ много съмнения и надежди, къмъ 5 часа
сутриньта, моторътъ най-сетне забръмча спаси. телно. Само че апаратътъ не искаше да върви вече
безъ кърмило. Тогава за кърмило послужи Майеръ,
който се улови както можа за теленит-Ь вжжета.
Той се настани при перката, вървейки напредъ и
назадъ къмъ края на крилата, споредъ както му
заповътшахъ. Чрезъ тия движения — единъ видъ
кърмило — апарата почна да се покорява. Но въ
какво положение беше нещастния ми другарь
Майеръ! Измокренъ, изморенъ, сподавенъ отъ пли
съка на вълните. Той обаче желаеше да бжде обливанъ постоянно, до толкова водата му се стру
ваше гореща при ледения в-втъръ, който го про
низваше до костите при бързото движение на во
дохвърчилото. При все това Майеръ до толкова се
смаеше, та едвамъ можеше да се удържи . . .; той
се смаеше, защото б-вше на водачески пость . . .!
Азъ сжщо получавахъ морски плисъци, храчахъ,
кащляхъ и се давъхъ по най-комиченъ начинь ...
Съмна се. Предъ изнурените ни погледи отдалечъ се очерта краятъ на неприветливъ и негостоприеменъ малъкъ островъ, който ни се видя като
най-хубавия на св-вта. На деветь-десеть километра
сушата се виждаше въ профилъ, 'та можеше ли
това да не ни зарадва? Часътъ бйше 7 и половина.
Внезапно Майеръ се вслуша, намръщи вежди, не
помисли дори да изплюе солената вода, която по
гълна. Едно малко издрънчаване, а следъ това едно
остро скърцване и мотора спр-Ь да работи. Тогава
тукъ, при вида на сушата, за първи пжть, ние, на
които нт>миятъ хоризонтъ на пустото море не бъ
убилъ духа, изжив-вхме последните си надежди.
Майеръ напусна м-встото си, защото безполезно
беше вече да служи за кърмило. Въ продължение
на повече отъ половинъ часъ той напразно изто
щава СИЛИТЕ си, като мислеше, че ще накара мотора
•да-тръгне. Ала всичко б-вше напраздно — перката
остана неподвижна. Нъмаше вече и гориво за спо
магателния моторъ. Майеръ не чувствуваше вече
ржцетъ си, а краката му трепереха. Той бе крайно
унилъ и усещаше само студа, който го щипеше
презъ измокрените му дрехи . . . Свърши се . . .
Той не искаше повече да се мжчи. Още единъ последенъ опитъ и следъ това искаше да се простне,
да си легне, за да не вижда повече тая земя, която
се гаври съ насъ. Но съ единъ отчаянъ замахъ
Майеръ можа да пусне въ движение спомагател
ния моторъ и ето, че и гол-Ьмиятъ следъ това го
последва. Неговите 420 конски сили се впрегнаха
на работа. Сушата б-Ъше до насъ, като че ли съ
пръстъ ще се допремъ до островръхите и непривет
ливи крайбрежни скали. Не се виждаше, обаче ни
какво заливче или плажъ! Най-после едно малко заливче се показа, но плажа му отъ встжжде б-Ъше
заобиколенъ отъ огромни скали до самата повръхность на водата. Майеръ отново зае своигв функ
ции на чов-вкъ-кърмило, мислейки си, че ако водо
хвърчилото ни се разбие въ скалите и ние бждемъ
изхвърлени въ морето, това не ще ни измокри ни
повече, ни по-малко. И съ Бога напредъ' Съ 900
обръщения върху скалитв! Апаратътъ отскочи, ЛОД
КИТЕ ехнаха като барабанъ, но устояха. Едното
крило се строши и на десеть метра отъ брега оста
нахме неподвижни. До сушата се добрахме до
поясъ въ водата. Благодарение на нашето хладно
кръвие и упоритость ние извоювахме живота си
Приключението се завърши благополучно въ 14
часа на 16 декемврий. Ние бъхме изхвърлени при
Юстика, на брега на малкото островче Липари где
то италиянскигъ власти и гостоприемното населе
ние ни указаха възторженъ братски приемъ и ни
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помогнаха да спасимъ всичкия материалъ отъ раз
битото водохвърчило. Ние бЪхме спасени! Водохвърчилото обаче, втикнато между големите под
водни скали на Юстика, се разруши. Разцепениятъ
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празенъ скелетъ на голъмата птица тихо се лю
лееше отъ морските води, като оглозгано тъло на .
нъкой големъ смазанъ албатросъ, изхвърленъ
къмъ брега отъ бурята.

Добринъ Василевъ

ОЧИГБ НЯ МОРЕТО
Една велика кралица живъеше на морския
брътъ.
Още когато за пръвъ пжть тя дойде въ малко
то крайбрежно градче, което по щастлива случайнсоть и съвсемъ неочаквано приспадна въ нейното
царство, тя реши да направи отъ него завинаги
свое любимо и постоянно летовище. Градчето бе
ше накацало съ своите бели каменни кжщички
по малките ридове и скали, а надъ него въ голъма
вдадена навжтре джга малкиятъ заливъ се опасва
ше отъ високите сребристи брегове, примамливи
за моряците отъ югъ и изтокъ като бело видение.
Недалечъ отъ градчето по брега къмъ югъ ста
ваше най-стръмно. Гжста буйна гора заменяваше
бълата. премяна съ чиста зеленина и засъняваше
отъ окото на хората и северните ветрове скрити
прелести.
Тукъ нареди кралицата да се устрои царстве
ния й домъ и заповъда да изградятъ малъкъ лЪтенъ замъкъ. Китниятъ брътъ се превърна въ рай
ска градина. Тритъхъ малки рекички, които раз. ливаха водите си въ безпорядъкъ измежду скали
те и малките впадинки, бъха грижливо прибрани
въ нови зазидани корита и догдето слезатъ долу
до солената вода на морето, неколко водопада съ
шуменъ грохотъ непрекжснато разнасяха надъ цЪлата мъстноеть своята могжща пъсень. Пжтеки
една надъ друга и кръстосани една въ друга беха
прокарани изъ гората до най-непристжпните ме
ста. Те беха насипани съ чистъ жълтъ пъсъкъ и
всички водеха въ замъка. На високите дървета да
доха просторъ въ вишинето и изсъкоха кривите
и хралупести бръстове и липи. Дванадесеть тераси
разрезваха на равни площадки изкуствената гра
дина, пълна съ' всевъзможни мъстни и чужде
странни цветя. А най-низката се спущаше отвесно
въ морето, като пристанъ и опасваше въ джга
пъстрокамения заливъ.
Той сияеше съ своята чистота и белата висока
кула, съ червеномедно островърхо кубе. Три, из
писани изцЪло съ фрески тремове гледаха къмъ
морето. Въ техъ нощно време се сбираха най-кра
сивите нимфи и си разказваха чудновати морски
приказки. А въ стаите бе тихо. Тамъ множество
старовремски украшения, сждове, завеси и надписи
грабеха погледа и пренасяха душата въ другъ
свътъ.
Но преди да бжде съграденъ замъкътъ, крали
цата заповъда да изгонятъ всички бивши обита
тели. Събориха кжщичката на рибарите на самия
брътъ и развалиха гнездото имъ, останало отъ
дъди и прадеди. А тъхъ жестоко прогониха. Стариятъ градинарь, който живееше въ своята ко
либка горе при червената скала, зам%ниха, въ
преки молбитъ му на колене, съ въренъ пазачъ.
Малката воденица, сгушена между два голъми
оръха оставиха само за споменъ, но воденичаря
пратиха насила въ градчето. Тамъ той умре отъ
мжка. Остана сама на свъта неговата дъщеря. Ней
не позволяваха дори да вижда бащината си кжща,
гдето бе видела за пръвъ пжть слънцето. И тя се
прибра въ една малка кжщурка, далечъ задъ го
рата. Опасаха гората съ бодлива тель и надписи
съ остри закани, за да не може да приближи нито

човекъ, нито животно. Войници съ блъскви на
тъкнати ножове пазеха ревниво господарското
убежище.
Тогава кралицата се посели. Тя се радваше
като дете на новия свой домъ. Той бе скжпиятъ й
подаръкъ и най-голтзмата награда въ нейния животъ.
Тя посрещаше въ ранна Утрина слънцето, из
скачащо изъ дълбините на морето и благославяше
съ сладка благодарность б езценната хубость на
тихия заливъ. Очите й, вперени въ светлия изтокъ,
се разтваряха широко и въ тъхъ морската зеле
нина отхвърляше дълбоко сенки. Гърдите пиеха
свежестьта на морския южнякъ, а царственото
сърдце забрави останалия нейде далечъ назадъ
шуменъ, скученъ и скръбенъ светъ.
Тя изучи и най-малкото дръвче на горичката,
опозна и най-малкото камъче по брега. На единъ
бръстъ стояха издълбани кръстове и сърдца —
тя заржча да избълятъ кората до дъно. На една
скала надъ самото море личаха, ясно издълбани
дълбоко въ камъка четири думи на оня неразбираемъ езикъ, на който говоръха бившите госпо
дари на тоя край. Тя заповъда да ги изтриятъ и
на изравнената, изгладена скала да издълбаятъ
съ големи букви нейното име.
Но нощно време тя виждаше, че изподъ ней
ното име странните чужди думи трептятъ съ пламъкъ, който не може да се угаси.
Неразгадана мжка се загнездяше тогава въ
нея и по божественото чело на кралицата мина
ваха сенки на скрито предчувствие.
Тая мжка ставаше още по-голъма и тежка, ко
гато нощемъ тя съзерцаваше морето. Дълги нощи
наредъ то бе спокойно. То утихваше, ветърътъ
слагаше лека прощална целувка на меките кждри
на вълните и се прибираше въ усоите на бръта.
Луната хвърляше' блескавъ мостъ посредъ тъмно
зелената ширина и въ средата на тоя мостъ изплу
ваха две молящи очи. Тъ гледаха право въ душата
на царствената жена.
Или пъкъ, когато севрнякътъ правеше от
чаяни набези изъ смутения заливъ и издигаше
планини отъ пенлива клокочеща вода и вълнитъ
ревеха, подгонени отъ подводни хищници, тамъ,
въ черното кълбо на нощьта, се носеше чудноватъ
тристожеренъ корабъ. Отъ него блескаше мъл
нията на други две големи питащи очи. Корабътъ
се приближаваше до брега, разгръщаше платна и
неговиятъ корабникъ се възкачваше на мостика.
Той даваше заповеди, махаше съ ржце, сочеше за
мъка и израстваше все по-страшенъ. Гласътъ мУ
трепереше, въ него звучеше молба и клетва, която
се слагаше като черна огромна лапа надъ залива и
брега.
Тогава кралицата разбуждаше цълата стража,
излизаше сама на терасата и командуваше на вой
ниците да стрелятъ направо въ кораба, направо въ
корабника. Пукотъ оглашаваше залива и го зали
ваше съ остъръ писъкъ. Градчето се разбуждаше
въ тревожно недоумение, непрекжснатото ехо отъ
изстрелите се носЬше като зловещъ глъчъ и зася
даше въ душата на кралицата.
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Корабътъ изгаряше въ пламъка на стрелбата,
потъваше въ водата, но надъ вълните се носеше
бъло видение. Тамъ ходеше младежъ съ тръненъ
вънецъ на главата и съ дигната за проповъдь ржка.
На б-Ьлото чело чернееха две дупки отъ куршуми.
Отъ тъхъ струеше кръвь. Очитъ гориха въ огром
ния червенъ пламъкъ на страданието.
— Убийте го, крещеше кралицата, ужасена,
сломена, безпомощна.
Войниците сипаха желъзенъ огънь. Водата
около призрака заприличваше на решето отъ па
дащите куршуми. Но момъкътъ стоеше на едно
мъсто, по-голъмъ и по-свътълъ.
— Убийте го!
Кралицата припадаше. Нея занасяха въ по
коите смазана, унищожена, полумъртва.
Една бурна нощь, когато морето отъ ярость
се вгъна въ грамаденъ улей и небето падна въ
него, съборено отъ страшната буря, стражата
видъ, какъ една лодка, люшкана отъ вълнигЪ, се
блъсна о блоковете на крайбрежната тераса. Два
войника стиснаха пушките си и съ насочени но
жове се хвърлиха върху човека, който излезе отъ
лодката.
— Кой си ти, извикаха тъ?
— Азъ съмъ човъкътъ, когото вие стреляте въ
морето.
Тогава те видеха, че отъ него течеше вода и
кърви. Те го държаха, но ржцете имъ трепере
ха. Призракътъ, който ги бе наплашилъ и смущавалъ толкова нощи наредъ, бе между гвхъ и те
разбираха, че ако той избъга, те не ще могатъ да
го удържатъ . . .
Дойде десятникътъ.
— Кой си, извика той?
— Искамъ да приказвамъ съ кралицата, —
каза момъкътъ.
Началникътъ на охраната знаеше, че за нищо
не бива да събужда посръдъ нощь своята госпо
дарка, но отъ друга страна тя б% изказала толкова
пжти желанието, заповедьта, да се хване страшниятъ призракъ на морето и тя саморжчно да го
накаже. Тогава той се_ реши да наруши съня й.
Призракътъ можеше всъки мигъ да убегне.
Отиде кралската придружница.
Кралицата дойде зъзнеща. Тя идеше съ же
стоката радость, да отмъсти за мжкитъ си.
Но се спре.Стана светло. Много светло. Задъ момъка
светна огромна лампада. Затрептя бъло сияние.

Бурята утихна. ВОЙНИЦИТЕ пуснаха безсъзнателно
пленника.
Той стоеше изправенъ, гордъ.
Кралицата застана предъ него. Тя мълчеше и
стискаше песници.
Очите на младежа горъха, като две слънца.
Такива, каквито изгр-Ьваха всъка утринь отъ мо
рето. На челото кръвьта чертаеше неразгадани
думи. Ржцетъ се протегнаха на кръстъ къмъ гър
дите за милость. Те бъха пробити и кървави.
— Какво искашъ? попита строго кралицата.
— Милость и убежище.
— Ще ги имашъ, каза тя неочаквано.
— И една молба. Горе надъ тая гора има една
малка колибка. Тамъ живъе малка мома. Заповя
дайте да я доведатъ.
Кралицата махна съ ржка. Двама войника за
минаха веднага да изпълнятъ заповедьта.
Когато доведоха босоногата девойка, съ раз
плетена коса, тя се хвърли върху младежа.
— Ето това- е моята любима, каза младежътъ.
Ние и двамата сме родени тука — тя горе въ воде
ницата, която сега ,е безлюдна, а азъ въ малката
рибрска колибка, която Вие заповЪдахте да съборятъ, а нашия родъ прогонихте. Това е нашата
земя, нашето море. Когато бъхме деца още, да
дохме клетва за обичь до животъ. Тамъ, на тая
скала издълбахме четири думи на родния ни езикъ,
те значатъ:
„Ние се обичаме навеки".,
Погледнете, тъхъ никой не може да заличи.
Всички обърнаха погледъ. ЧернигЪ букви на
кралското име бъха заличени. Тамъ горЪха въ
бълъ пламъкъ четиригвхъ вечни думи, които раз
тълкува момъкътъ.
— Ние искаме да умремъ наедно, редътъ ни е
дошелъ вече. ТУКЪ, на тия наши канари.
Дайте царската си заповедь да ни убиятъ!
Кралицата се замисли. Тя погледна младежа.
Той бе сжщия Исусъ.
. Тя потрепера.
— Освободете ги веднага — прозвуча запо
ведьта.
И като тръгна сама за замъка, за пръвъ пжть
въ живота й, нейното сърдце се бе разтворило.
Тя вид-Ь, че бе сторила зло, голъмо зло на човеци,
които нищо не искаха отъ нея и въ нищо не бъха
виновни.
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МЛАДОСТЬ
(Продължение отъ книжка № 2, 1929 г.).

Ние имахме хубавъ вътрецъ и гладко море
чакъ до тропицигв, и старата Юдея подскачаше
тромаво подъ слънчевата светлина. Когато тя вър
веше съ скорость осемь възли, всичко подскачаше
нагоре и ние завръзвахме шапкитъ на главите си;
но обикновено тя си караше съ скорость отъ три
мили на часъ. Какво друго можеше да се очаква?
Той бе уморенъ — този старъ корабъ. Неговата
младость бе отишла тамъ, кждего е и моята сега
— кждето е и вашата — вие приятели, които слу
шате този разказъ; и кой приятель би ви упрекналъ за годините ви и за умората въ лицето ви? И
ние не роптаехме противъ неговата старость. На
насъ поне ни се струваше, като че сме родени въ
него, израснали на него, живели вечно на него, като
че не сме знаели никога другъ корабъ. Все едно би
било, да почна да укорявамъ старата селска черкова
въ родното ми место, че не е катедрала.
И колкото се отнася до мене сжщо и моята мла
дость ме правъше търпеливъ. Цълиятъ Изтокъ бъ
предъ мене, и цълиятъ живогь и мисъльта, че азъ
бъхъ изпитанъ въ този корабъ и изкарахъ доста
добре. И азъ мислъхъ за хората на миналото, които
още преди столътия пжтуваха по този пжть въ ко
раби, не по-добри отъ нашия, къмъ страната на пал
мите, на благовонните миризми и жълтитъ пъсъци и за тъмнокожите народи, управлявани отъ
царе по-жестоки отъ Неронъ, римлянина, и по-ве
ликолепни отъ Соломонъ, евреина. Стария вътроходъ се влачеше натежалъ отъ ГОДИНИТЕ и итъ тежестьта на товара си, докато азъ живъехъ живота
на младостьта въ незнание и надежда.
Той се плъзгаше въ течение на дълга редица
дни, и новата позлата, която блъскаше срещу за
лязващото слънце, като че ли извикваше надъ тъмнъещето море думите, написани на кормап му:
„Юдея, Лондонъ. Победа или смърть".
И така ние навлезохме въ Индийския Океанъ
и се отправихме на северъ, къмъ Ява. Немаше сил
ни ветрове. Седмиците течеха една следъ друга.
Корабътъ пълзъше напредъ „Победа или Смърть"
и въ Лондонъ скоро щъха да го отбележатъ вече
като пресрочилъ.
Една сгйботна вечерь б*хъ свободенъ отъ
служба и обслугата поискаха да имъ дамъ още
една кофа вода — за пране на дрехите. Тъй като
не искахъ да тегля отъ помпата за пръсна вода тол
кова късно, азъ отидохъ напредъ, като си подсвирвахъ съ уста и съ ключъ въ ржка, за да отворя
вратичката на предното помещение, съ намере
ние да взема водата отъ единъ запасенъ резервуаръ, който се намираше тамъ.
Миризмата долу ме порази и уплаши сжщевременно. Човекъ би помислилъ, че стотица парафинови ламби еж горели и пушили въ тази дупка съ
дни. Зарадвахъ се, като се намЪрихъ вънъ.
Човекътъ, който беше съ мене се закашля и
каза- „Страшна миризма, съръ". Азъ отговорихъ
• небрежно: „казватъ, че е полезна за здравето' и
отидохъ къмъ заднята часть на кораба.
Първото н-Ъщо, което направихъ, бъше да си
пъхна главата въ четирежгълния отворъ на венти
латора къмъ средата на кораба. Като повдигнахъ
капака, едно видимо дихание, нъщо подобно на
лека мъгла, на струйка слабъ димъ, се показа отъ
отверствието. Въздухътъ, който излизаше, бъше
горещъ и имаше тежка пушлива, парафинова ми
ризма. Азъ помирисахъ веднажъ и спуснахъ капака
Товалеко. Немаше защо да се задушвамъ самъ. т™°рътъ бъше се подпалилъ.

Сжщия день той започна да пуши сериозно.
Виждате ли, това требваше и да се очаква, защото
макаръ вжглищата и да б%ха доброкчествени, този
товаръ беше така разсипанъ, така разтрошенъ отъ
прехвърляне, че бъше заприличалъ по-скоро на
прахъ за козачница. После презъ всичкото време,
докато го товаръхме обратно отъ стария корабъ
и сега при това дълго пжтуване той се сгорещи и
самозапали.
Капитанътъ ни извика въ каютата. Той беше
разтворилъ една карта на масата и не изглеждаше
никакъ веселъ. Той каза: „Брега на Западна Австра
лия е близо, но азъ мисля да постоянствуваме до
нашето предназначение. Сега е сжщо месеца на ура
ганите, но при все това ние ще караме къмъ Банкокъ и ще се боримъ съ огъня. Никакво връщане
назадъ, кждето и да било, макаръ и да се опечемъ
живи. Ще се опитаме първо да потушимъ този дя
волски огънь, като не допущаме въздуха да влиза
вжтре.
Ние опитахме. Заковахме съ летви всичко долу
и все пушеше. Дима продължаваше да излиза презъ
невидими пукнатини, той успъваше да се промъкне
презъ главните подпори и покривки; той се про
мъкваше тукъ и таме и навсъкжде на тънки нишки,
като невидима паяжина по непонятенъ начинъ. Той
си проби пжть въ каютата, въ помъщението на
моряцитъ, отравяше заслоненитъ мъста на горния
подъ; миризмата му се подушваше чакъ на висо
ката площадка на главния стожеръ. Бъше ясно, че
щомъ пушекътъ излиза навънъ, значи въздухътъ
влиза вжтре. Това беше обезсърдчително. Огъньтъ
не можеше да се потуши.
Ние решихме да опитаме съ вода и отворихме
входовете. Огромни кълбета димъ белезникави,
жълтеникави, гжети, мръсни, мжгливи, задушващи,
се издигаха чакъ до върховете на стожерите. Цълата обслуга избъта къмъ задната часть на кораба.
Следъ това отровниятъ облакъ отлете и ние се вър
нахме обратно да работимъ въ пушека, гжетъ като
пушека на некой фабриченъ куминъ.
Приготвихме големата помпа, поставихме ка
учуковото черво, но то малко по малко се пукна. Та
то беше старо като кораба — предисторическо кау
чуково черво и непоправимо вече. Тогава ние чер
пехме водата съ слабата, обикновена помпа, теглих
ме водата съ кофи и по този начинъ успъхме въ
известно време да излеемъ една часть отъ водата
на Индийския океанъ презъ главния входъ на ко
раба за долу. Светлата струя блъсваше подъ слън
чевата свътлина, падаше въ единъ слой бълъ пълзещъ пушекъ и изчезваше върху черната повръхнина. на вжглищата. Издигаше се пара, смесена
съ пушекъ. Ние наливахме солена вода като въ ка
ца безъ дъно. Такава беше еждбата ни на този
корабъ — да черпимъ вода; да я изкарваме отъ
него и да я вкарваме въ него; и следъ като изкар
вахме водата отъ него, за да се спасимъ отъ уда
вяне, ние лудешки я вкарвахме сега въ него за да
ес спасимъ отъ изгаряне.
И той пълзеше напредъ „Победа или смърть"
при невъзмутимо ясно време. Небето бе божестве
но чисто, божествено лазурно. Морето бъше глад
ко, синьо, прозрачно, блъщ-вше като скжпоцененъ
камъкъ, протегнало се навредъ до хоризонта —
като че ли цълото земно кълбо беше единъ елмазъ, единъ колосаленъ сафиръ, единъ едничъкъ
безцененъ камъкъ, окованъ въ форма на планета. И
върху блъсъка на широките, спокойни води Юдея
се плъзгаше неуловимо, обкржжена отъ бавни п
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неуловими изпарения, отъ единъ ленивъ облакъ,
който се отправяше леко и бавно по посоката на
вЪтъра, единъ мръсенъ облакъ, оскверняващъ ве
ликолепието на морето и небето.
Всичкото това време, разбира се, ние не видъхмо огънь. Товарътъ тлееше нт>кжде на дъното.
Веднажъ, когато рабогвхме единъ до други, Махонъ ми каза съ странна усмивка: „Сега. тръбва да
протече кораба, здравата, както когато напуснахме
за първи пжть канала —• и ще се тури край на
това подпалване. Нали?" Азъ отговорихъ безъ
пръка връзка съ въпроса: „Спомняте ли си плъхо
вете?"
Ние се борехме съ огъня и вод-Ьхме кораба та
ка безгрижно, като че ли нищо не беше се случило.
Економътъ готвеше и ни прислужваше. Отъ оста
налите дванадесеть души осемь рабогЬха, докато
четири почиваха. Всеки си отслужваше реда, вклю
чително и капитана. Сжществуваше равенство и
ако не истинско братство, то поне много добро дру
гарство.
Пон-Ькога некой отъ обслугата, като плисваше
пълни кофи съ вода надолу презъ входа, извик
ваше: „Ура! за Банкокъ!" и останалигЬ се смъеха.
Но обикновено ние бъхме мълчаливи и сериозни
— и жадни. О! колко жадни! А ние требваше да
пестимъ водата. Строго определени порции. Корабътъ пушеше, слънцето блестеше. . . .
Дайте бутилката.
Изпитахме всички средства, направихме даже
опитъ да копаемъ долу, докато стигнемъ огъня.
Разбира се, безъ успЪхъ. Никой не можеше да
остане долу повече отъ една минута. Махонъ,
който отиде пръвъ, припадна тамъ, и човъка, който
отиде да го извади, направи сжщото. Ние ги из
теглихме на горния подъ. Тогава азъ скочихъ долу,
за да покажа колко лесно може да стане тази ра
бота. Обаче тъ бт>ха поумнъли вече въ това време
и се задоволиха съ това, че ме издърпаха съ една
кука отъ синджиръ, вързана за дръжка отъ метла,
струва ми се. Азъ не предложихъ да отида да си
взема лопатата, която остана тамъ долуу.
Работите започнаха да изглеждатъ зле. Ние
спуснахме дългата лодка въ водата. Втората лодка
бе готова за отплуване. Ние имахме и трета лодка,
14 стжпки дълга, която б% здраво закрепена на
кърмата.
Тогава, ето ти, димътъ внезапно намаля. Ние
удвоихме усилията си да наводнимъ дъното на ко
раба. Отъ два дена вече немаше никакъвъ пушекъ.
Всички беха широко усмихнати. Това се случи въ
петъкъ. Въ сжботата немаше работа, освенъ раз
бира се, управляването на кораба. Хората си из
праха дрехите и измиха лицата за пръвъ пжть отъ
две седмици насамъ и имъ бе даденъ тържественъ
объ\цъ. Те говореха за самозапалванията съ пре
зрение и даваха да се разбере, че тъ еж момчета,
способни да се справятъ даже и съ гЪхъ. Некакъ
си, всички ние се чувствувахме така, като че ли сме
наследили голт>мо богатство. Но една идиотска ми
ризма на изгорело се носеше около кораба. Очите
на капитанъ Бийрдъ се бъха подкопали, а страните
му хлътнали. Никога по-рано не бехъ забелязалъ.
колко свитъ и прегърбенъ беше той. Той и Ма
хонъ надничаха загрижено около входовете и вен
тилаторите и душеха. Внезапно ме порази това, че
бедниятъ Махонъ изглеждаше много, много старъ
човъкъ. Колкото се отнася до мене, азъ бехъ така
веселъ и гордъ, като че ли бехъ помогналъ за спе
челването на гол%ма морска битка. 0! младость!
Нощьта бе прекрасна. На сутриньта мина край
насъ на разстояние единъ пушеченъ изстрелъ
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единъ корабъ, който се връщаше въ Англия —•
първия, който видехме отъ месецъ насамъ; ние се
доближавахме най-после до СУ шата — Ява бъше
почти право на северъ на около 190 мили.
Следния день бъхъ дежуренъ на моста — отъ
осемь до дванадесеть. На закуска капитана забе
ляза: „Чудно, какъ се е застояла тази миризма въ каютата". Къмъ десеть, тъй като другиятъ офицеръ
бе на кормилото, азъ слт>зохъ долу на горния подъ
при главния стожеръ за единъ моментъ. Масата на
дърводелеца стоеше при главния стожеръ отъ
къмъ страната «а кормилото. Азъ се облегнахъ на
нея, смучейки лулата си, а дърводелеца, младъ човекъ, дойде да поприказва съ мене. Той каза: „Ми
сля, че направихме добре, нали?" и тогава забелязахъ съ досада, че глупакътъ се бъше опиталъ да зачука дърводелската маса. Азъ казахъ кратко: „Не
дейте, Чиисъ" и веднага следъ това почувствувахъ
нещо странно, «ъкакво абсурдно заблуждение —
струваше ми се, че некакъ си, азъ се намирамъ въ
въздуха. Навсекжде около мене чувахъ нещо по
добно на сдържано дълго дълбоко издишване —
като че ли хиляди гиганти беха казали едновре
менно: Пфу! — и почувствувахъ тжпъ ударъ, отъ
който изведнажъ ме заболеха ребрата. Никакво
съмнение въ това — азъ бехъ въ въздуха и тялото
ми описваше кжса парабола. Но колкото кжсо и да
беше това, нъжои мисли успеха да минатъ презъ
ума ми и доколкото си спомнямъ въ следния редъ:
„Това не може да бжде дърводелеца — Какво- е
това? — .не«акво премеждие — Подводенъ вулканъ? — Вжглероденъ газъ! — Бога ми! ние сме
хвърлени на въздуха — Всички еж измрели и азъ
падамъ задъ долния входъ — Азъ виждамъ огънь
тамъ."
Вжглищния прахъ, който висеше въ въздуха
на долната часть на кораба, се бе нажежилъ тъмно
червено въ момента на експлозията. За единъ мигъ,
за една безкрайно малка частичка отъ секундатаотъ първото зачукване на дърводелската маса азъ
оъхъ проснатъ въ пълната си дължина върху то
вара. Азъ се вдигнахъ и изкатерихъ навънъ. Това
стана така бързо, като че отскочихъ. Горния подъ
приличаше иа пустиня отъ смазани дървени части,
лежащи напреко, като дървета въ гора следъ не
кой ураганъ; огромна завеса отъ мръсни парцали
се вълнуваше леко предъ мене — това б^ше голъмото платно, нацепено на ивици. Азъ мислехъ че
стожеритъ ще рухнатъ надъ главата ми; и за да
изб-Ьгамъ по-скоро, спуснахъ се на четири крака
къмъ стълбата за кърмилото. Първото лице което
видЬхъ беше Махонъ, съ очи разширени отъ
ужасъ, отворена уста, а дългата му бела коса бе
щръкнала около главата като сребърно сияние Той
тъкмо мисл-влъ да слиза долу, когато вида на глав
ния подъ, който се раздивжи, издигна нагоре прео
бърна на трески предъ очите му, го вкамени на
горното стжпало. Азъ го гледахъ и не вървахъ на
очитъ си и той ме гледаше неКакъ странно съ
ужасъ и любопитство. Азъ не знаехъ, че нъмамъ
коса, нито вежди, нито клепки, че моитъ едва на
боли мустаци беха изгорени, че лицето ми бе Ш е
черно, едната буза разкжсана, носа разсЪченъ и
брадата разкървавена. Азъ си бЪхъ загубилъ шап
ката и една отъ обувкитъ и ризата ми висеше на
парцали. Азъ не знаехъ всичко това. Азъ се очудвахъ, че виждамъ кораба още да плува, задния подъ
ц-влъ — и даже всички живи. Сжщо и ясното небе
и невъзмутимото море ме очудваха силно Предполагамъ, азъ съмъ очаквалъ да ги видя сгъочени
отъ ужасъ
Дайте бутилката.

(Следва въ кн. № 4).
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Торосъ

КЯЛЕИДОСКОПЪ"
(Конгреса)
Презъ време на конгреса три, и словомъ три
аероплана, снабдени съ фотографически апарати,
летящи откъмъ Шипка, трепкаха криле, всеки
день, надъ старо-престолния градъ и правеха изъ
низко снимки, които еж изпратени до секретарията
на Б. Н. М. С. съ следнята бележка:
П. Г.
Излишните, неясните изхвърлете, другите из
ложете въ Морската градина, за да види старо и
младо, че нищо не се укрива, макаръ и гледано отъ
птичи полетъ...
'
Отъ Аер. отдъление.
Снимка:
Тренъ като морска пиявица се промъква изъ
живописни дефилета, надъ него навити кълба пушъкъ. Изъ прозорцигЬ на купетата надничатъ гла
ви въ морски фуражки; развъватъ се дамски кърпи
и пжтници съ чанти въ ржце нетърпеливо чакатъ
спирането на трена, аа да бждатъ първи на пе
рона на гарата.
река Янтра, като огромна свътло-люсписта
змия, прави чудни извивки; опасвайки най-ориги
налния градъ на света, провирайки се напреки презъ
нъколко каменни и железопжтни моста и игриво
скривайки се въ далечината... Градътъ, Царевецъ,
Трапезица, Карталъ-тепе... Като грамадни океан
ски параходи, заседнали единъ^ до другъ, умис
лени масиви, задремали като мистични чудовища...
Гарата:
Обкичена съ знамена има праздничеяъ видъ.
На перона редици: Членове на Морски сговоръ,
легионерки и легионери въ красиви форми, воен
ната музика — музиканти съ надути бузи... види
се свирятъ маршъ — Ботевата пъеень. Делегати и
делегатки въ разни пози, съ <и безъ шапки на гла
вата, личатъ като неподвижни фигурки. Предъ
тЪхъ, на чело на посрещачитъ, джентлменската фи
гура на председателя на клона — красивия окржженъ... (Казано П. С. въ последствие, въ него се
влюбили всички делегатки и делегати), до него
съ гола лъсната глава — неговия п-одпредседатель
— требва да е Тенекеджиевъ. Надъ гЬхъ стърчи
висока фигура, въ моряшка капитанска униформа,
много прилична на секретаря на Сговора известния
Славяновъ. Отъ самата снимка личи, че не се държатъ приветствени речи, защото всички еж въ
спокоенъ видъ, съ усмихнати приветливи лица...
Нема начумерени важни физиономии. На много
мьста двойки, прикръстосали ржце...
Следващата снимка не е тъй ясна. Представ
лява извивка — пжть, по който се провлачило мно
жество народъ, подредени хора съ музика на чело,
обаче, автомобили, и файтони еж дигнали облаци
прахъи снимкитъ еж неясни. Едва къмъ пресечката
къмъ „Света Гора", множеството се проточило като
върволица съ моряци на чело и лжчит* на жежкото
слънце се отражаватъ по музикалните инструНа опашката на цеоемониала се кландукатъ,
вънъ отъ строя, въздебелит* фигури на нъколко
тлъсти морски... сговористи: Бай Янко, Дъдо Цан
ко « единъ царски потомъкъ Иванко. И тримата
въ момента на снимането, изтриватъ потнитъ си
вратове съ шарени пошове...

Градътъ:
Накатерили се кжща връзъ кжща и народъ по
улици и балкони единъ връзъ другъ, като гимна
стическа пирамида (гледани напреки отъ аеро
плана), поздравляватъ съ шапки и ржце къмъ ми
наващите редици... Тукъ редовете еж стройни:
моряците стжпватъ самоуверено, подъ кракъ и
се прохлъзватъ подъ арка отъ зеленина.
Нова снимка:
Тъсна главна улица натъпкана само съ глави...
Отъ височината изглежда като грубъ полицейски
шнуръ. По-нататъкъ до сечената канара, предъ
Царевецъ, шествието се откройва въ изгледъ: като
че Царь-Асеновата войска се завръща отъ победенъ походъ край Черно-морокия Одесосъ... Тукъ
препречени ленти — надписи и много, много зна
мена. На челото на Царевецъ е кацнала кокетна ту
ристическа хижа, съ изгледъ на фортъ, а надъ и
около нея национални и интернационални зна
мена.
Аеропланитъ правятъ нъкакви извивки и на
ново се явяватъ да продължаватъ своитъ снимки.
И твърде отблизо сега е фотографирана хижата:
Сега по нейните прозорци се виждатъ разпро
стрени да съхнатъ моряшки потни блузи, горни
и долни мжжки, 'И две дамски ризи... Изглежда, че
делегатите еж въ домашна обстановка — на от
мора. А въ обширния салонъ, презъ широко от
ворените прозорци се вижда струненъ оркестъръ
връхъ естрада...
Въздухътъ е нажеженъ трепти на талази и на
фонда къмъ Карталъ-тепе и Гарга баиръ се по
явява теменужна окраска съ оранжеви петна.
Здрачъ.
На другия день, при по-силно слънце, отъ аеро
планитъ еж правени снимки, твърде напомнюващи
панорама — албумъ, картини, продавани при всъка
по-реномирана книжарница...
Откриване конгреса:
На полутъмната сцена въ историческа сграда
се открива голъмата по заслуги, а малка по ръстъ
симпатична фигура на професоръ Консуловъ. (Казватъ, че билъ избранъ за бждещи 20 години да
председателствува конгреса).. Съ дигнати ржце
той, като че благославя седящите въ първигЬ ре
дици на канапетата сговористи.
Тукъ ясно личатъ капитаните отъ разни ран
гове: Фичевъ, Славяновъ, Цаневъ... (Савичката липва), инспектори, учители, търговци и нъколко ад
вокати, флегматично сложили се по столовете, съ
полуизвити на дъсно рамена... Всички съ непо
движни погледи, впити въ говорящия.
Предъ секретарите Вълчевъ и Михаиловъ горятъ средъ бълъ день сперманцетови свещи. За
лата е прошарена съ красиви дами. Много делегати
еж дошли съ морскитъ си съпруги. Не липсватъ и
госпожици въ най-модерни фризури... Една русокоса софиянка и една черноока търновка, ти
чайки изъ залата да разпореждатъ, еж излезли на
снимкитъ съ единъ кракъ, като хвърчащи пеперуди.
Въ бюфета нъколко сънливи делегати, подъ
облакъ пушекъ, си оправятъ стомаситъ съ сифонъ.
Всички еж декорирани съ ленти и делегатския
знакъ. Софийскиятъ Димитровъ, остригалъ кждравите си коси, чете предъ входа полуразкраченъ,
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съ ржце вързани отзадъ, голъмия афишъ-програма, а до него оня съ голата глава съ трите' нашивки на ржкава, разперилъ ржце полунаведенъ,
дава нареждания на младъ, въ форма, разпоредитель. Професоръ Арнаудовъ държи на лента бе
лежки . . .
•
Друга:
- Разпръснати по цълата омайна красива околность, пълна съ чутовни старини, делегатитъ, въ
малки или голт>ми групи, еж фотографирани изъ
разни мт.ста въ разни пози... Тукъ гръбва да се
направятъ нъколко изръзки... Така е. Не всички
делегати еж дошли съ жените си.
Двамата Колювци съ краоивигЬ си половинки,
прилепнали на стъклото на единъ моденъ магазинъ, разглеждатъ изложената скжпа кадифяна по
кривка за маса; по долу — група делегати купуватъ изгледни картички. Нъколко шегажии-делегати накупъ, спръли се предъ примитивните бу
рета за вода на Търновската пожарна команда, спорятъ, отъ кой въкъ, при кой царь еж биле въ употръбва... Въ лозята „Мармарлия" надъ Марно-поле,
предъ малка вила, връхъ пъстра черга — „Морякъ
и Гергана" еж въ унесенъ морски разговоръ..., а
въ краката имъ пълзи красиво мжжко дете, разпе
рило ржчици къмъ малките ракиени чашки... До
макинята отъ вратата гальовно му се заканва съ
пръстъ.
На висящия надъ пропастьта балконъ, на про
чутия „Сжщински" хотелъ група делегати закус
ватъ за аперативъ; а отсреща на Трапезица плъз
нали делегати и делегатки, викатъ като на телеф о н ъ . . . Мжже разглеждатъ разкопките, стжпвайки
като велможи, жените бератъ китки отъ неувехки
и закъснели цветя.
Доле предъ историческите църкви и митро
полия, кржгъ отъ делегати, обкржжили историкадаскалъ, слушатъ съ трепетъ легенди — история
за славни времена; а отъ изпъкналата скала, надъ
тунела, тамъ, кждето нъкога е билъ чардакътъ на
омайно красивата еврейка Сара, отъ кждето при
мамно е размахвала копринена кърпа на влюбения
ц а р ь . . . . сега немирни деца хвърляха съ смъхъ и
кръсъкъ камани въ синеещия се дълбокъ в и р ъ . . .

Новиятъ параходъ „Бургазъ"
на Българското
Търговско Па
раходно Д-ство
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На Царевецъ, въ специаленъ, гръцки стилъ, павилионъ свири военна музика, обаче пушекъ на об
лаци край скарата за закуски и миризма, дръзняща
вкуса, се въздигатъ чакъ до ВИСИНИТЕ аероплански...
Вжтре въ залата, красиви легионерки, изпълняватъ нъкакъвъ имитация морски балетъ, а по вра
ти « прозорци стотици глави на жени >и д е ц а . . . .
Маси, попълнени отъ Търновски боляри и деле
гати, и много, много деца тичатъ по красиавта алея
край Балдуиновата кула, надвиснала страховито
надъ шеметна пропасть
По случай тържест
вото «а Б. Н. М. С. пръскатъ се ракети съ топовенъ
тръсъкъ и нъколко стъкла на хижата се обръщатъ
на песъкъ.
Лампитъ гаенъятъ — Янтра безсилна отъ су
шата да подкара моторите. Месецътъ идва на помощь . . . Огрева, осветява като въ день . . .
Омайна е гледката — феерйченъ е старопрестолния градъ. Хиляденъ народъ. Делегатите еж
като капка въ море. Търново живъе нощемъ. Бо
лярите и велможите се разхождатъ съ дългите си
сенки... Жените важни, грациозни...
На една дълга централна маса, предъ две
дузини делегати, известниятъ ексъ-адмиралъ Бай
Маринъ държи шеговита наздравица — две кра
сиви делегатки, вирнали чашите си на горе, акламиратъ славните му старини... Шуменци — мжже
и жени, малко по-долу, закусватъ съ кимионени
кюФтета, а Пловдивци, безъ славните братя О. О.,
безъ легионъ, безъ лодки и гребла, въздишатъ,
мечтаятъ осамотени ..., шепнейки~нъкакви закли
нания противъ тарифигв на Б. Д. Ж.
Плъвенци, цъло ядро делегати (повече отъ ду
зина), се закрили задъ купъ изпразнени бутилки, а
край тъхъ се суети изпотения отъ тичане келнеръ...
Аеропланътъ изхвърля снопове позиви, хвър
чащи като тъхъ изъ висината, деца тичатъ да ги
ловятъ изъ Асенова махала.
На тъхъ пише:
Всички до единъ на морското увеселение на
(връхъ) „Царевецъ!"
26 Августъ, 1928 год.
Аеропланитъ съ бумтежъ правятъ последнитъ
си извивки, прогонени отъ настжпилия здрачъ;
трепнаха криле и като грамадни птици, отлегЬха
къмъ незнаенъ аеродрумъ . . .

на вързала о
Варненския кей
(втория дЬсенъ)
— фото Нганчиянъ 1928 год.
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СЪОБЩЕНИЕ ЗЯ ДЕИНОСТЬТЯ НЯ Б. Н. М. ПРЕЗЪ М. ЯНУЯРИЙ 1929 Г.
Главно Управително Т*ло. Разменени теле
грами между Н. В. Царя и Г. У. Т. по случай рож
дения день на Н. В. Царя.
Я. Найденовъ — председатель Б. Н. М. С.
Варна
Благодаря отъ сърдце Вамъ и на членовете на
Морския сговоръ за родолюбивите чувства и ху
бавите пожелания, които ми изказвате за рождения
день — Царьгь.
Н. В. Царя — Двореца — София
По случай рождения день на Ваше Величество
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ поднася
на Ваше Величество своигЬ поздравления и благопожелания за дълго и щастливо царуване за вели
чието на България и преуспяването на Българската
морска идея.
Председатель: Я. Найденовъ
Павликени. По случай новата година между
Н. В. Царя и клона еж разменени следните поздра
вителни телеграми: Председателя на Б. Н. М. С ,
клонъ Павликени. Пановъ — Благодаря Ви сър
дечно за любезните приветствия по случай новата
година, която да е честита на всички Ви — Царьтъ.

Старинна църква въ Месемврия

София — Двореца
Н. В. Царя
На Върховния ни покровитель любимия ни
Царь членоветъ на Б. Н. М. С. клонъ Павликени
честитятъ новата 1929 година. Поднасяме нашите
приветствия и благопожелания за дългоденствие.
Да живъе Царя!
Председатель: Пановъ
София. На 1 февруарий т. г. клонътъ е уредилъ сказка въ салона на Чиновническото д-во на
тема: „Подводното плаване" отъ К. Скутуновъ.
Входъ свободенъ.
Русе. На 16, 17, и 18 януарий клонътъ бъ посетенъ отъ члена отъ Гл. Упр. Тъло проф. Я. Арнаудовъ, който е събралъ реклами за списанието
за 9000 лв. Клонътъ проявява голъма дейность по
организиране на рибарите.
Презаписване на членове. Презъ месецъ януа
рий клоноветъ еж презаписали членоветъ си и еж
се издължили предъ Г. У. Т. както следва: Пловдивъ
•— 232 члена. Варна — 199 чл. Габрово — 105 чл.
Ломъ — 49 чл. Павликени — 36 чл.
Гл. касиеръ: Ст. Цаневъ.

Фото. П. Калячевъ
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ВЪПРОСЪ: Какви морски училища сжществуватъ у
насъ и въ чужбина и при какви условия се постяшва. Читатель отъ Горня-Оръховица. •
ОТГОВОРЪ: У насъ сжществуватъ следнитъ морски
училища: Морско машинно училище въ Варна, съ 6-годишенъ курсъ (три години теория и толкова практика). Постжпва се най-малко съ успъшно завършено петокласно
образование, следъ медицински прегледъ и конкурсенъ изпитъ по математика и български езикъ. Завършилитъ получаватъ зрълостно свидетелство и се ползватъ съ правата
на сръдни техници.
Морски специални школи, сжщо въ Варна; машинномоторна и електротехническа( и радиотелеграфна) школи.
съ 4-годишенъ курсъ (две години теория и две години
практика). Постжпва се най-малко съ успешно завършено
третокласно образование (прогимназия), сжщо следъ меди
цински прегледъ и конкурсенъ изпитъ. Училището е професионално-техническо; завършилите се ползватъ съ права
на нисши техници.
Машинното училище и Специалнитъ школи еж затво
рени учебни заведения; издръжката на възпитаницитъ имъ
става изцъло отъ държавата; внасятъ се само малки такси
за учебни помагала. Подробни условия за постяшването
може да се получатъ срещу 5—10 лв. отъ Морската учебна
часть въ Ваона.
Кърмчийска школа при Морската полицейска служба
въ Варна, съ двегодишенъ курсъ и държавна издръжка.
Постжпва се най-малко съ третокласно (прогимназиално)

образование. Завършилитъ могатъ да постдшятъ по държавнитъ и частни кораби, като кърмчии. Подробности по
условията за постжпване могатъ да се получатъ отъ Мор.
пол. служба, срещу 3 лв: за писменъ отговоръ.
Внесенъ е законопроектъ въ. Народното събрание и
въроятно тази година ще бжде открито, пакъ въ Варна,
Мореходно морско училище, за подготвка на капитани за
търгвскитъ кораби и за пристанищните служби по Черно
морския ни и Дунавския бръгове. Устройството му ще бжде
сгкщото, както на Машинното училище, т. е. съ 6-годишенъ,
курсъ, постжпване най-малко съ петокласно образование.
следъ прегледъ и конкурсъ, издръжката държавна и пр.
Подробности — пакъ отъ Морската учебна часть, обаче
следъ като законопроекта бжде приетъ отъ Народното
събрание.
Практическо рибарско училище, за сега въ Варна,
обаче въроятно въ течението на тази година ще се премъсти въ Созополъ. Курсътъ му е 4-годишенъ; издръжката
държавна. Подготвя рибари-практици. Могатъ да поста>пятъ само кржгли сираци или синове на бедни рибари, съ
завършено прогимназиално образоваине, следъ прегледъ и
конкурсъ. Подробности направо отъ училището въ Варна
За всички училища въ България сведения могатъ да се
получатъ и чрезъ клоноветъ на Б. Н. М. С.
Въ чужбина има множество, най-разновидни морски
училища; тукъ ще посочимъ само сръдните морски учи
лища за подготовка на търговски капитани:

Обковани въ ледъ параходи въ Варненското пристанище
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Въ Созополския заливъ
Въ Италия такива училища има въ Генуа, Ливорно
Неаполъ, Месина, Палермо, Венеция, Триестъ, Фиуме и
други некой по-големи пристанищни градове. Всички учи
лища еж държавни, съ 4 г. курсъ; учениците се издържагь
сами. Постжпва се следъ свършване пълния курсъ на
Италианска гимназия или 6. класъ на наша гимназия. Следъ
завършване на първите две години на училището и съот
ветно плаване по търговските кораби, възпитаниците мо
гатъ да получатъ, следъ полагане на изпитъ, свидетелство
за капитани за близко (край-бръжно) плаване. Следъ
свършване на третата година и съответно плаване може да
се получи свидетелство за капитанъ за далечно пла
ване (въ открито море и океана). За плавателния си цензъ
всеки ученикъ се грижи самъ, като може да почне неговото
изпълнение още презъ лъгните ваканционни месеци на учи
лището; всички проплавани месеци, както презъ време на
училищния курсъ, тъй и следъ него, се събиратъ и зачитатъ напълно. Училището може да не се посещава никакъ
ако ученикътъ непрекъснато плава въ некой търговски корабъ (мзкаръ и като простъ морякъ), обаче явяването на
изпитъ заедно съ другите ученици въ училището е задъчжително. Бедните ученици, които нематъ средства да живеятъ въ града, могатъ да постдшятъ въ некой часгенъ
пансионъ — „Гаравентини", корабъ-жилище, вързанъ въ
пристанището. Такива пансиони има въ повечето приста
нищни градове, кждето има и морски училища; издръжката
въ тЬхъ е сравнително по-ефтина.
Въ Франция морски училища има сжщо въ всички поголеми пристанищни градове; техната уредба е подобна
на тия въ италианските училища.
Въ Югославия има едно морско училище, въ Бакаръ
близо до Сушакъ — Фиуме (на 6 клм.), бивше австрийско.
Курсътъ му е 4-годишенъ; учениците му се издържагь
сами (месечно еж небходими около 2500 лв.). Постлшва се
съ завършено петокласно образование, следъ приеменъ из
питъ по математика и хърватски езикъ; плаща се около
200 динара разни такси. Следъ свършването на училището
требва да се проплава 1 и половина година на търговски
корабъ въ големо крайбрежно плаване, като помощникъ
капитанъ, за да се получи право на капитанъ за големо
крайбрежно плаване, а следъ това още 1 и половина го
дина на корабъ за далечно плаване — за право на капи
танъ за далечно плаване.
Въ Съветска Русия морски училища има въ по-голе
мите пристанищни градове — Одеса, Петроградъ, Владивостокъ и др. Курсътъ имъ е 4-годишенъ, а следъ това из
вестно число години практическо плаване въ търговските
кораби. Постжпва се следъ завършване на гимназия. Въ
руските училища могатъ да следватъ и жени.
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Рисунка отъ Лл. Мутафовъ
Въ Германия морските училища еж сжщо държавни и
такива има въ всички по-големи пристанища градове: Хамбургъ, Алтона, Бременъ, Любекъ, Щетинъ и др.
Преди постжпването може да се следва 3 месеца, не
задължително, подготвително практическо и теоретическо
обучение въ училището. За да се постжпи въ което и да
било училище, е необходимо 45-месечно плавание на гер
мански търговски корабъ — една година като младикъ
(юнга), една-година като морякъ и 21 месеци като старши
морякъ, отъ които 12 месеца на ветроходенъ корабъ. Следъ
такова едно плаване, въ училището се следва 8—9 месеченъ
кърмчийски курсъ и се полага изпитъ за получаване право
на кръмчия за далечно плаване или на капитанъ за близко
плаване. Подиръ това требва да се проплава най-малко
две години на търговски корабъ, като кърмчия-навигаторъ
въ средно и далечно плаване, съ произвеждане необходи
мите навигационни наблюдения, за да се постжли повторно
въ училището, кждето се следва единъ 4—5 месеченъ курсъ
и се държи изпитъ за право на капитанъ за далечно пла
вание. Следователно, необходими еж общо 5 години и 9
месеца плаване по търговските кораби и само 1 година
(или 14 месеца) за следване въ училището, всичко близо
7 год., за да се стане капитанъ за далечно плаване. Образователниятъ цензъ за постжпване е нищоженъ — искатъ
се само общи аритметически познания и грамотность. Уче
ниците се издържагь сами. Училищните такси еж малки
Въ Англия морските училища еж подобни на герман
ските и се практикува почти сжщата система за добиване
капитанско звание. Училища има въ всеки ПО-ГО.ТБМЪ пристанищенъ градъ.
Почти всички търговски морски училища даватъ
средно специално образование. Висши еж навсекжде само
военно-морските училища; въ тЬхъ постжпването става ви
наги следъ завършване на пълно гимназиално (общо.
морско, техническо или друго) образование: курсътъ имъ е
3—5 годишенъ, най-често 4 годишенъ. Всека морска дър
жава има по едно такова училище: Русия — въ Ленинградъ, Ромъния — въ Кюстенджа, Турция — въ Цариградъ (на островъ Халки), Гърция — въ Пирея, Югосла
вия —• въ Гружъ (Дубровникъ), Италия — въ Ливорно,
Франция — въ Брестъ, Германия •—• въ Фленсбургъ, Ан
глия — Дартмутъ, Съединените щати — въ Анаполисъ и
т. н. Въ всички тия училища достжпътъ на чужденците или
е невъзможенъ, или е свързанъ съ много мжчнотии.
Висши морски специалности (корабостроение, водни
строежи, корабно инженерство, океанография, метеороло
гия, астрономия, хидрография и пр.) могатъ да се получатъ
почти въ всеки европейски университетъ или политехника
Г. С.

МОРСКИ СГОВОРЪ;

Рибарска конференция се е състояла въ Бургазъ презъ м. януарий т. г. по инициатива на Бургазката търговско-индустриална камара. На конфе
ренцията еж били свикани организираните и неор
ганизираните рибари. Г-нъ Грозевъ е челъ рефератъ на тема: „Общо за риболовството въ Бъл
гария и частно за риболовството въ Черно море. Въ
връзка съ разискванията по реферата конферен
цията е гласувала съответната резолюция, която
ще бжд*е представена на г-на министра на земледълието съ надежда, че законътъ за риболовството
ще бжде измъненъ презъ настоящата сеоия на ка
марата. Въ тази конференция е изработенъ уставъ
на рибарския съюзъ.
Ст. Цаневъ
Схема на морското управление въ Югославия.
А. Министерство на Съобщенията: министъръ, помощникъ министъръ, шефъ на кабинета; общо от
деление съ 5 отдъла: административенъ, правенъ,.
персоналенъ, социално-хуманитаренъ и санитаренъ.
Б. Управление на мореходството и на ръчнитъ съобщения съ 4 отделения: общо, техническо,
морско и за съобщенията по плавателните ръки.
Морското отдъление има 4 отдъла: за поли
тика, административно-търговски, корабоплавателенъ (навигационенъ) и рибарски.
Къмъ отделението за съобщенията по пла
вателните ръки има и воененъ отдълъ. По-нататъкъ ръчнигв съобщения се ржководятъ отъ
специална дирекция, чиято схема тукъ не е по
казана.
В. Дирекция на морските съобщения (въ
Сплитъ), тя се дъли на: 1. Управление съ директоръ и помощникъ-директоръ; 2. Общо отделе
ние съ 4 отдела: персоналенъ, административно-.
правенъ, рибарски и финансовъ; 3. Корабно отде
ление съ 4 отдъла: корабоплавателенъ, за съобще
ния, за безопасностьта на корабоплаването и вое
ненъ отдълъ; 4. Строително отделение съ 3 от
дъла: за строежи и поддържане, контроленъ и ге
одезки; 5. Машинно-корабоплавателно отделение
съ 2 отдела: за инспекция на парните котли и за
поддържане и строежъ на плавателни обекти.
До тукъ еж дадени централнитъ учреждения
въ Бълградъ и Сплитъ, по-нататъкъ следватъ
мъстнигв учреждения:
1. Изпълнителна пристанищна служба- съ 5
първостепенни пристанищни капитанства, а именно
въ Сушакъ, Шибеникъ, Сплитъ, Дубровникъ и Мелине.
Първостепенните пристанищни капитанства
иматъ въ свое подчинение второстепенните при
станища. Сушакското първостепенно пристанищно
капитанство има въ своя районъ 4 второстепенни
пристанищни капитанства: въ Бакаръ, Цриквеница,
Сени и Кркъ и 12 представителства. Шибеникското
има 3 второстепенни пристанищни капитанства: въ
Преко, Рабъ и Биоградъ и 10 представителства.
Сплитското — има 9 второстепенни капитанства:
Трогиръ, Макарска, Метковичъ, Супетаръ, Хваръ,
Стариградъ, Висъ, Враничъ и Омишъ и 5 предста
вителства. Дубровнишкото — има 4 вт. приет, кап.:
Гружъ (Дубровникъ 2), Корчула, Трпани и Велалука и 5 представителства. Мелинското — има 3
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вт. кап.: Херцегнови, Которъ и Баръ и 5 предста
вителства.
2. Морски строителни секции има 4: въ Су
шакъ, Сплитъ, Дубровникъ и Шибеникъ и едно
представителство — въ Опузенъ.
3. Рибарски съветодавни комисии. Централна
та рибарска комисия има седалището си въ Сплитъ,
тя се председателствува отъ директора на морски
те съобщения и има за членове чиновници специ
алисти отъ дирекцията и по нъколко представите
ли отъ четиритъхъ първостепенни пристанищни
капитанства.
Освенъ централната комисия сжществуватъ
още 28 местни рибарски повъренства, председател
ствувани отъ съответните местни пристанищни ка
питани и имащи за членове по нъколко представи
тели отъ района на пристанищното капитанство.
4. Морска инвалидна каса. Централна комисисия на касата — въ Сплитъ, при Дирекцията на
мореплаването, председателствувана отъ директора
на мореплаването и съ членове: представители на
дирекцията и на търговско-промишленитъ камари
въ Загребъ, Сплитъ и Дубровникъ.
Местните комисии състоятъ при първосте
пенните и второстепенните пристанищни капитан
ства; такива местни' комисии има 23, те се председателствуватъ сжщо отъ пристанищните капитани.
— Въ края на финансовата 1926/27 г. морската
инвалидна каса е имала 312,645 динара приходъ и
217.220 динара разходъ. Презъ годината касата е
подпомогнала 1722 души: капитани, механици, мо
ряци, рибари и вдовици и сираци на такива.
— Презъ течение на 1927 година еж били из
разходвани за подържане на пристанищата и за
нови строежи въ тЬхъ: за Сплитъ и неговия районъ
—5.563.910 динара; за Шибеникъ и района му —
8.193.870 динара; за Сплитъ и неговия районъ —
10.906.808 динара; за Дубровникъ и района му —
6.971.203 д. или всичко за пристанищата еж били
изразходвани 31.635.791 динара.
За подържане маяцитъ и знаковете по край
брежието, презъ сжщата година, еж били израз
ходвани всичко 302.097 динари, а за подържане на
пристанищните сгради — 573.685 динари.
— Дирекцията на морските съобщнеия прите
жава за своите нужди 10 парни и моторни лодки и
кораби съ вмъстимость отъ 1 до 212 регистърътона, а освенъ това, за подържане (дълбане и по
чистване) на плавателните басейни и канали сж
щата притежава 9 други плавателни обекта-драги,
кранове, шлепове и др."
(Изъ морския годишникъ за 1928 год на Ди
рекция на Мор. съобщения).
Г. С.
— Биологично-океанографски институтъ въ
Сплитъ (Далмация). Дългогодишниятъ проектъ на
югославянската академия на науките въ За
гребъ да създаде и построи на далматин
ския брътъ единъ биологично-океанограФски
институтъ е близо до своето оежществяване. Въ
това направление Загребската академия работи
въ съгласие съ академията на науките въ БЪлградъ
и съ югославянското правителство. Постройката
на огромната пететажна сграда на този институтъ
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ще започне въ най-близко време и ще се издигне
близо до Сплитъ, а едно нейно отделение — въ
малкото рибарско село Масленица.
Този единственъ по замисълъ въ Адриатика и
вторъ изобщо въ Средиземното море институтъ
ще обема океанография, метеорология и биология
на морските животни и растения и ще служи като
станция за изследвания за югославянскигЬ и чуж
дите учени.
Великолепнит-Ъ лаборатории на института ще
бждатъ на разположение сжщо така на студентите
по естествена история и медицина; за гЬхъ се предвиждатъ всЬкигодишни многомесечни курсове за
рационалното поставяне на рибарското ДЪУЮ.
Пространни басейни съ течаща морска вода ще
служатъ за отглеждане на риби и други морски
организми.
(Изъ „Югославянски туризъмъ")
Г. С.
Бележки относно експлоатацията на ромънската
речна корабостроителна служба*).
Ромънската ръчна корабоплавателна служба
Мау|даНипе Р1иуш1а Котпапа (И. Р. К.) е държавна
администрация, зависяща отъ министерството на
съобщенията. Тя се ржководи отъ единъ директоръ, който има седалището си въ Галацъ.
N. Р. К. обема превоза напжтници. и стоки
по Дунава и неговитт> главни притоци — Прутъ и
Тиса.
Превозътъ на пжтници се извършва съ помощьта на 19 пжтнишки парахода отъ различенъ
тонажъ, споредъ нуждата на отдЪлнит-в линии и
трафика.
Презъ 1925 г. еж превозени 772.388 пжтници и
4.324.086 кгр. багажъ.
Превозътъ на стоки се обслужва отъ влекачи
(реморкьори), шлепове и танкове. N. Р. К. прите
жава 25 влекача съ общо число на индициранигв
конски сили — 12.260. Тя притежава още и 150
шлепа, товароспособностьта на които се движи
между 400 и 1500 тона, а общата имъ товароспособность е 95.280 това. N. Р. К. притежава сжщо
така и 12 танка, товароспособностьта на които се
движи между 350 и 800 тона, а общата имъ товароспособность е 5.100 тона.
Шлеповетъ обслужватъ превоза на всички
стоки, освенъ петролните продукти: пжкура, рафнниранъ петролъ и бензинъ, които се превозватъ
съ танкове.
По специалните линии, т. е. тия безъ опреде
лено разписание, се обслужва превозътъ на стоки
отъ Гюргево, Т. Северинъ и Оршова за БЪлградъ,
Нови Садъ и Братислава, а превозътъ на петрол
ните продукти отъ всички видове — отъ Гюргево
за Будапеща и Виена.
Презъ 1925 т . по редовните линии еж прево
зени 31 247.654 кгр.; по специални линии презъ сжщата година еж превозени въ шлепове и танкове
171.257.267 кгр. Превозътъ на пжтници и общи стоки се из
вършва по определени тарифи; масовит* стоки,
обаче се превозватъ по цени и условия опреде
лени по общо съгласие за вс*ки отдъленъ случаи,
като се държи смътка за конкуренцията.
Като държавна администрация, Речната кора
бостроителна служба въ Ромъния се регулира отъ
*) Сведенията въ тия бележки ми бъха дадени вь
Букурещъ отъ г. инжен. Вардала - гл. директоръ на при
станищата и воднитъ съобщения, при служебната ми оби
колка въ Ромъния презъ м. окгомврий миналата година.
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законигЬ и правилниците, приложени за всичкигЬ
държавни администрации, но само колкото се от
нася до статутите за персонала, набавянето на
материалите и извършването на поправките. При
експлоатацията, т. е. определянето на ценитъ и
условията на превоза N. Р. К. се ржководи строго
отъ' търговскитъ принципи, защото тя требва да
се бори съ конкуренцията, както на ромънскигЬ
частни дружества, така и на чуждитъч
Цанко Каракуневъ
Развитието на тонажа по линиите на северния
Атлантически океанъ. Компанията Кюнардъ на
скоро ще започне постройката на единъ луксозенъ
и бързоходенъ корабъ, съ водоизмЪстване надъ
60,000 тона. Този корабъ, постройката на който ще
трае две години и половина, ще може да носи 5,000
пжтника. Известно е, че най-голЪмъ корабъ на тази
компанкя за сега е „Беренгария" — 52,226 тона,
който е бившиятъ германски параходъ „Императоръ"". Но най-бързоходенъ е параходътъ имъ
„Мавретания" — 30,696 тона, който въ 1910 година
мина океана за 4 дена и 10 часа при срътша скорость 26.6 мили.
Въ Белфастъ компанята Уайтъ Старъ въз
намерява да построи параходъ съ тонажъ, надми
наваща? тонажа на „Мажестикъ" — 56,551 тона
(„Мажестикъ" е стария германски параходъ „Бисмаркъ").
Известно е най-после, че и компанията „Женералъ Трансатлантикъ" ще тури въ действие презъ
1932 година на Нюйоркската линия параходъ,
който по размери ще надминава „Илъ де Франсъ";
предполага се, че неговиятъ тонажъ ще се прибли
жава до тонажа на парахода, който ще строи „Кю
нардъ".
Американците сжщо проектиратъ да заместятъ
„Левитанъ" съ единъ параходъ, хвърчилоносецъ,
съ 35 мили.
Вижда се известно надпреварване въ строежа
между отделните държави: Италия съ своя
„Рома", отъ 30,000 тона,- „Илъ де Франсъ", фран
цузин, отъ 42,000 тона; „Бременъ" и „Европа" —
въ постройка — германски кораби отъ по 46,000
тона. Най-после Америка, наверно подъ страхъ да
не бжде изпреварена, е внесла на разискване въ ка
марата проектъ за разширение на доковете си.
Организиране на институтъ за морски кредитъ
въ Италия. Този институтъ ще бжде въ Римъ и ще
има за цель да отпуща заеми за национални пред
приятия, които еж въ връзка съ мореходството.
Заемите, които ще се отпущатъ, нъма да пренишаватъ половината отъ настоящата стойность на
заложения корабъ и при условие, че гвзи кораби
еж свободни отъ ипотека или други гаран
ционни задължения. Отъ друга страна, подъ
форма на ипотека, институтътъ се съгласява
да отпуща заеми срещу такива кораби, съ под
писване на специални полици, гарантирани отъ на
деждно италиянско предприятие, одобрено отъ ин
ститута. Капиталътъ на института ще бжде около
600 милиона лирети, събранъ съ подписка измежду
най-силнигв банки и кредитни учреждения въ
страната. Интересно е да се отбележи, че вместо
марки, таксите за гербъ и други, ще се изплащатъ
подъ форма на ежегоденъ абонаментъ срещу
фиска, като за вевки 100 лирети ще се заплащатъ
на последния 10 стотинки.
Това ново кредитно учреждение ще бжде подъ
наблюдението на Министерството на съобщенията
и Министерството на финансигЬ. Това последното
ще има повече инспекторваща роля.
(Изъ „Ревю Маритимъ"" № 5, 1928 г.)
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Апорема — Предсмъртния сънь на „Кооператоръ" — фейлетонъ — (в. Морски ратникъ, год. II, брой 60, Варна
1. I. 1929 г., стр. 2 и 3).
Аитоновъ, д-ръ Николай П. — „За навлосването (афретиране)" (Известия на Бургаската търговско-индустриална
камара, год. XII, броеве 38, 40, 41 42 и последващите
Бургасъ 1929 год.).
Български народенъ морски сговоръ и Ядранска стража
(сп. Морски сговоръ, год. VI, кн. 2, Варна II. 1929 г.
стр. 1—7).
Грозевъ, Грозю Ив. — „Нашиятъ риболовъ" — рефератъ,
четенъ въ конференцията на морските риболовци, сви
кана отъ Бургаската търг.-индустриална камара на 15 и
16 януарий 1929 г. — (Известия на Бургаската търговскоиндустриална камара, год. XII, броеве 42, 43 и други,
Бургасъ 1929 г.)
Д. Ст. — „Експедицията на капитанъ Бърдъ къмъ южния
полюсъ" (сп. Природа, год. XXIX, кн. 3 и 4, София
1929 г., стр. 40—42).
Конанъ-Дойлъ, А. — „Чудовището на бездната" — преводъ
отъ Ал. Бъгажевъ — (в. Варненски новини, год. XVIII
брой 1625—1640 и други, Варна 1929 г.).
Кънчевъ, Крумъ — „Три лътни месеци" (в. Варненска поща,
год. XIV, брой 3515—3537 и други, Варна 1929 г.).
Кротиовъ, Н. Н. — „Нуждата отъ риболовенъ съюзъ на
българските рибари" (в. Морски ратникъ, г. III, бр. 60,
Варна 1. I. 1929 г., стр. 1 и 2).
Каргкашевъ, инж. Т. И. — „Още веднъжъ за статията „Бъл
гарско корабоплаване и пр." (Списание на Българското
инженерно-архитектно дружество, год. XXIX, бр. 1
и 2, София, 20. I. 1929 г., стр. 38—40).
Калянджиевъ, Ц. — „Нашето риболовство и Бургаската
риболовна конференция" (в. Слово, год. VII, брой 1990,
София 31. I. 1929 г., стр. 2).
Конрадъ, Джозефъ •— „Младость" — повесть, превела Б
Бошнакова — (сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 2
Варна Н. 1929 г., стр. 14—16).
Миленковъ — „Честита нова година" — Стихове (в. Мор
ски ратникъ, год. II, бр. 60, Варна 1. I. 1929 г., стр. 1).
М. О. — „За сигналната служба въ параходите" (сжщия
брой на вестника, стр. 2 и 3).
Найденовъ, Н. — „Панамски каналъ" (сп. Морски сговоръ
год. VI, брой 2, Варна II. 1929 г., стр. 10—12).
Орловъ, Николай — „Пристанището" — Разкази — София
1929 г. (Издание на автора, София, ул. Бъкстонъ № 44
цена 30 лева).
Празднуване на „Св. Никола" отъ Варненския клонъ на
Съюза на българските моряци — (в. Морски ратникъ
год. II, брой 60, Варна 1. I. 1929 г., стр. 1.).
Пампуловъ, инж.-корабостроитель — Екскурзия съ русалки
по вода презъ 1929 година" — II.. Пжтуване по Янтра
отъ Търново до Русе. III. Пжтуване отъ Бургасъ по
Черно море до южната ни и северната граници — (Сп.
Морски сговоръ, год. VI, брой 2, Варна II. 1929 г.
стр. 17—19).
Резолюция по риболовството .— (Известия на Бургаската
търговско-индустриална камара, год. XII, брой 43, Бур
гасъ 26. I. 1929 г., стр. 2 и 3).
Славяновъ, Г. *— „Парахода Кооператоръ и неговото потъ
ване" (сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 2, Варна II.
1929 г., стр. 7 и 9).
Спасяване — Разказъ — Превелъ Н. П. Ивановъ (сп. Мор
ски сговоръ, г. VI, брой 2, Варна II. 1929 г., стр. 12—13)
С. Н. И.— „Изъ военните флоти на чуждите държави"
(сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 2, Варна II. 1929 г.
стр. 22).
Уставъ на Рибарската районна кооперативна банка въ гр.
Созополъ. Варна 1925 г. Печатница К. Николовъ).
Уставъ на 1 Българско морско спасително кооперативно
дружество „Водолазъ" въ гр. Бургасъ. Бургасъ 1923 г
(печатница Ст. Д. Баевъ).
Ф-въ — „Българското параходно дружество" (в. Търговеко-промишленъ гласъ, год. V, брой 824, София 10. XII.
1928 г., стр. 2).
Чакъровъ, инженеръ В. — „Главните условия за правилния
и масовъ развой на нашите лозаро-овощарски про
дукти" (Известия на Бургаската търговско-индустриал
на камара, год. XII, брой 40, Бургасъ 5. I. 1929 г.
стр. 1 и 2).
Чакъровъ, инж. В. — „Износътъ на нашите плодове и зе
ленчуци". — Едно мнение (в. Търговско-промишлень
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гласъ; год. VI, броеве № 848, 849, 850, 851 и 892, София
1929 г., стр. 1).
Шишковъ, П. А. — „Въ борба съ морето". — Разказъ. —
(в. Спортъ, год. VII, брой 255, София. 13. I. 1929 г.
стр. 2 и 3).
Съвременното състояние на чуждата периодична военно
морска литература
Съвременната чужда военно-морска литература има
задъ себе си единъ почти въковенъ периодъ на съществу
ване. Презъ този дълъгъ животъ тя е придобила доста
тъчно опитность и практика. Все пакъ презъ това време тя
е усъвършенствувала и разширявала своята организация
Днесъ чуждата периодична военно-морска литература пред
ставлява отъ себе си единъ грамаденъ апаратъ, който е
разпрострвлъ своите пипала по цълия свътъ, и който, сис
тематизирайки добитите сведения, ги предава на читате
лите си ежемесечно, съ изумителна бързина и точность.
Редакциите на военно-морскитъ издания иматъ специални
кореспонденти по всички краища на света, които зорко
следятъ и за най-маловажните прояви въ чуждите военни
флоти и по възможность ги фотографирватъ. Независимо
отъ това, тъ се ползуватъ и отъ чуждитъ военно-морски пе
риодични издания, които днесъ за днесъ еж необходими и
важни помагала за редактирането и попълването на изда
нията имъ. Съ своите широко отворени очи и уши, раз
пръснати по цълия свътъ, които често пжти си с.тужатъ и
съ нелегални и непозволени средства, за да видятъ и чуятъ
това, което е тайно, тъ зорко следятъ всичко, и почти всека
проява на различните флоти се отбелязва веднага поподробна или по-съкратена форма. Не ще сгръшимъ, ако
кажемъ, че съвременната чужда военно-морска периодична
литература представлява едно голъмо и отлично огледало
не само на съвременните флоти и тъхнитъ прояви, но и на
бждещитъ имъ проекти. Въ нея е отразено погясно или
по-мъгляво не само всъко нововъведение, но и всеки
проектъ за бждеще подобрение и дейностъ.
Отъ особено значение еж и множеството, въ повечето
случаи отлични фотографически отпечатъци, които се даватъ въ военно-морската периодична литература и които
попълватъ текста и често пжти при кжеитъ и неясни съоб
щения говорятъ на внимателния читатель повече отъ него
(текста).
ч
Съвременната чужда периодична военно-морска лите
ратура наброява около 200 различни списания и вестници
които се занимаватъ, може да се каже, изключително съ
военно-морскит-в въпроси. Нъкои отъ гвхъ иматъ почти
вековно непрекженато излизане: така напримеръ, рускиятъ
„Морски Сборникъ" излиза подъ редъ вече 82 години. Ита
лианското списание „Ривиста Маритима" се печата безъ
спиръ, отъ месецъ на месецъ, 61 година и пр. Ние нтша да
се спираме тукъ, за да изброяваме поотделно имената и националностьта на всички чужди военно-морски списания и
техните особености, понеже то би ни отвлъкло твърде да
лече. Необходимо е обаче да се избрятъ по-важните отъ
тъхъ и то тия, отъ които най-много се ползуваме, и които
се явяватъ въ случая най-ценни за насъ. Такива еж:
Въ Американските Съединени Щати
Ягтпу апс! Иауу Лойта!
иштей Зта1ез г!ауа1 1п5Ши1е РгосеесИпд5
Соа5^ ЛггШегу Лойта!
Лоита1 о? Ше Ятепсап Зойету оГ г!ауа1 Епдшеегз
ипНей 5та1е5 №г Зепйсез
Въ Англия
1) Тпе [Чауа! апс! МШ1агу Кесогс!
2) Тпе Яггпу апс) Начу Кед'|$1ег
3) Тпе Мауу (флотъ)
4) Оиаг1ег1у о? 1Чауу Ьеаде
5) Тпе Яггпу, Иауу апд Ян- Рогсе ОагеМе
6) Лошпа1 оГ гпе Коуа1 ипКес! Зеппсе [пзптиИоп
7) Лоигпа1 ог 1пе Коуа! Яегопаипса1 5ос1е1у
8) Тпе Яегор1апе '
9) Епдтееппд
Въ Франция
1) Ьа Кеуие МагШте (5ос1е1е сГеаШопз деодгарМаиез,
тагШтез, союп'1а1ез, 184, 54. Оегтат — РаН5 (б-е)
2) Мошгеиг с!е 1а Р1оКе
1)
2)
3)
4)
5)
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МОРСКИ СГОВОРЪ;

3) Ье Уасп!
4) Кеуие с!е 1'Яегопаи^ие МШгаке
5) иПбгопаиНдие
Въ Италия
1) Ктзга МагШта (М\а Егю, № 12 — Кота)
2) ИаПа Магюага
3) Ьа Магта ЦаНапа
4) К1У151а ЯегопаиНса
Въ Германия
1) Маппе Кипс^сЬаи (Е. 5. МНИег & 5опп — ВегИп
5\У 68, Косп51г. 68-71)
2) 0еиг5сп1апс! гиг Зее
3) Яппа!еп йег Нудгодгаргне ипй тагШтеп Ме1еого1од1е
4) Ше УасЬ1
5) 5спНгЬаи
6) Мегтт., Кеедеге1, Нагеп
7) Ягсгйу гйг Зсгаггз ипд Тгореппуд1епе
8) 1.иШапг(:
9) 0)е 1_ит1\уасп1:
10) Напза, йеиЬсЬе Зсп^ГапПзгеизсппг!
Въ Монако
1) Кеуие Нуйгодгарпгдие (Вигеаи НМгодгаргпяие 1п1егпаИопаЬМопасо; издавано на френски и английски).
Въ Русия»
1) Морской Сборник (Ленинград — Центр. Главнос
Адмиралтейство).
2) Краснофлотецъ (сжщия адресъ).
3) Записки по гидрографш, издание Глазнаго,Гидрографическаго Управления — Ленинград).
4) Корабостроител — Органъ научнаго кружка корабо
строителен (Издания на Лениградския Политически Институтъ).
5) Зарубежньш Морской Сборникъ (Задгранично из
дание —• Прага — Органъ Объединешя рускихъ морскихъ
организацш въ Чехословакш — адресъ М. 51гаспеук:, Уеп21доуа 17, Ргапа II, С. 5. К.
6) Морской Журналъ (Задгранично издание — адресъ
М. 51гаспеу1с, Уегшдоуа 17, РгаЬа II, С. 5. К.
7) Звено (Задгранично издание — подъ редакцията на
Ю. Степановъ въ Бърно, — което се печата на пищуща ма
шина и се разпространява само въ няколко екземпляра).
Въ Югославия.
1) Ядранска стража — Сплитъ.
Въ Ромъния. ,
1) Ромъния милитара — Букуреш,ъ.
Въ Гърция.
1) Морско периодическо списание — Атина.
2) Моряшка Гърция.
Отъ изброените дотукъ чужди периодични военно
морски издания най-ценни за насъ еж безспорно руските,
едно, защото ний всички се ползуваме може да се каже сво
бодно отъ руския езикъ и друго — което е по-важно — за
щото тъ еж едни отъ най-пълните и най-изчерпателните
Отъ тъхъ държи първенство „Морския Сборникъ", който,
както вече споменахме, излиза непрекженато 82 години подъ
редъ и който се издава ежедневно въ книжки отъ 200 стра
ници всека. Това отлично военно-морско списание се списва
съ голъма опитность и умение и не пропуща да отбележи
и най-малкит* прояви на световния военно-морски животъ.
Освенъ ценните статии по всички въпроси отъ историята и
съвременното състояние на военно-морското дело, въ него
ще намеримъ вс*кимесечно сведения за живота на чужде
странните флоти, извадки отъ статии отъ чуждия военно
морски печатъ и богатъ библиографиченъ отделъ за руски
и чужди военно-морски издания. Смело може Дасе каже;
че който има на ржка и следи руския „Морски Сборникъ
той познава отлично световния военно-морски животъ и
световната военно-морска литература. Списанието „Морски
Сборникъ" за насъ българите е едно напълно ясно и соито
отражение на историята, съвременностьта и бждещето на
световното военното-морско дело. Сава Н. Ивановъ
КаиНсив 1928.
(Ежедневникъ за морска политика и световно стопан
ство Год XIX. Редакторъ Капитанъ II р. о. з. Шеибе. Берлинъ 1928 г. Издателство Митлеръ и синъ, 327 стр., съ илю
страции на отделни страници, цена — 16 марки).
Следъ двугодишно прекжеване презъ пролЪтьта 1928 г.
излезе 19 ятъ томъ отъ „Наутикусъ". Съдържанието на
новото издание на този винаги отличаващъ се съ точни и
верни сведения ежегодникъ значително се отличава отъ попоедишнит! издания. Той сега представлява отъ сеое си повеРчето спр^вочникъ за световното стопанство, отколкото
военно-морска справочна книга. И наистина отъ 327-те страници на Наутикусъ" само 84 страници еж отделени за
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военно-морскигЬ въпроси, а останалите страници еж по
светени на стопанските въпроси.
Ежегодникътъ-справочникъ се подразделя на следните
отдели: 1) Отделъ световно стопанство и световна полити
ка, 2) Отделъ корабоплаване по морски и вжтрешнн водни
пжтища и въздушни съобщения, 3) Отделъ морска поли
тика,' 4) Статистически отделъ: а) Световна търговия,
б) Мореплаване, търговско корабостроене, риболовство и
въздушни съобщения, в) Военни. флоти.
Първиятъ отде.тъ има за цель да изтъкне, какви еж по
следствията отъ световната война за световното стопан
ство: намаление значението на Европа (и особено Герма
ния) и увеличение значението на Съединените Щати. В.ь
този отде.тъ се разглеждатъ следните стопански въпроси:
добиване и обработване на железото и стоманата; напредъ
ка на електротехниката и химията; производство на изкуст
вената коприна; копринена, памучна и вълнена индустрия и
пр. (селско-стопанските и хранителните въпроси ще бждатъ
разгледани въ следующия номеръ). Останалите статии отъ
1 и II отдели разглеждатъ: изменението на световните търгов
ски пжтища следъ големата война; резултатите отъ Женев
ската економическа конференция; състояние на световното
търговско корабоплаване за времето 1926—1928 г.; рациона
лизиране на корабоплаването; международното значение на
големите европейски пристанища: Ротердамъ, Антверпенъ,
Хамбургъ и Бременъ; рационализиране на търговското ко
рабостроене; въпроса за германските канали и най-после —
съвременното състояние и целите на германските въздушни
съобщения.
Третиятъ отделъ отъ книгата разглежда въпроси огь
военно-морската политика. Въ началото на отдела еж да
дени кратки опчеания за развитието на военните флоти
презъ последните две години въ Германия и другите вели
ки морски държави. Очеркътъ, който е посветенъ на гер
манския воененъ флотъ, завършва съ изброяване на зада
чите, които му предстоятъ: 1) Предъ видъ на това, че 75%
отъ германската външна търговия се извършва по море :—
то една отъ задачите на морските сили е да осуетятъ опас
ната за страната блокада на крайбрежията имъ отъ непри
ятеля и да осуетятъ морските пжтища, минаващи презъ
близките къмъ германските брегове води; 2) осигуря ;ане
на морските съобщения съ източна Прусия. За изпълнение
на тия задачи за Германия е необходимо да има въ съ
става на военния си флотъ новъ типъ линейни кораби съ
водоизместване 10.000 тона, чиито елементи напълно съответствуватъ на изложените потребности.
Особено ценно е изследването на известния писатель
вице-адмиралъ Холвегъ, който борави съ стратегическите
въпроси. Неговата статия — „Изменението въ морско-стратегическата обстановка въ света следъ големата война — се
състои отъ следните глави: 1) Стратегическа терминология.
исторически очеркъ и обстановка предъ световната война;
2) Изъ областьта на морската тактика и международното
право и 3) Съвременната морска стратегическа обстановка
въ света. Основната тема на статията е изследването на
англо-американските противоречия по отношение на воен
но-морското съперничество.
Сжщо така ценна и обстойно написана е статията —
„Съвременното състояние на въпроса за разоржжгването"
— която изтъква безполезните опити на Обществото на На
родите по отношение на всеобщото разоржжение и огра
ничението на въоржженията.
Изъ „Морски сборникъ", № 6, 1928 г.)
Постиженията на ВЪЗДУШНИЯ флотъ. Подъ заглавието
Рогт5спт1Ие с!ег ЬиШагит. въ Франкфуртъ на Майнъ (Германия)
излиза ежегодникъ*), който държи първенство предъ дру
гите подобни нему издания, както по отношение на свое
образното разпределение на материала, така и по отноше
ние на съдържанието му. Тогава когато обикновените спра
вочници разпределятъ сведенията споредъ външните приз
наци (принадлежностьта на тази или онази държава, фирма.
конструкторъ, времето на изработката М пр.), като се грижатъ главно тия сведения да бждатъ колкото се може по
пълни — този справочникъ е разпределенъ^ по другъ начинъ. Безъ да губи справочния си характеръ. неговия материалъ е разпреде.тенъ по отдели въ зависимость отъ
общностьта на една или друга конструктивна идея или
форма; това съдействува за по-системно запознаване съ съ
стоянието и постиженията на въздушния флотъ.
Книгата започва съ встжпителенъ очеркъ отъ състави
теля й инж. Лангсдорфъ, който дава една обща картина на
авиационните постижения и главните събития въ тази область. Състезанията на водохвърчилата въ Варнемюнде и
конкурса за скоростьта на транспортните водохвърчила —
указватъ на големото внимание, което се отдава.на мор
ската авиация въ всичките държави. Тоя очеркъ заема 45
страници отъ книгата.
») Рогт5СппНес1егЬиШапг1 1927-1928 (УетЬд Н. ВесНоИ
— РгапкГиП а т Мат ; 508 стр. съ 770 рисунки, цена 1000 лв.).
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Вториятъ отд-Ьлъ на книгата, който заема 250 страници
представлява отъ себе си редъ илюстрации съ подбрани по
яснения къмъ гЬхъ, отлично отпечатани на специална хар
тия. Въ тия снимки еж изобразени конструкциите на найважните въ техническо отношение хвърчила, тъхнитъ глав
ни части и детайлни' особености. Тия илюстрации запознаватъ читателя съ устройството на хвърчилата, тъхното про
изводство, характера на съединителнигъ части, конструктив
ните отличия и пр. — изобщо тъ даватъ едно всестранно
опознаване съ съвременната авиационна техника. Този отд/Ь.ть потвърждава съвременните успехи на морската авиа
ция, растежа й и бързия темпъ на нейното развитие въ
последните години. Въ началото на своето развитие мор
ската авиация, която се появи следъ сухопжтната, въ конструктивно-техническо отношение е била въ зависимость
отъ последната. Сега техниката за строежа на морската ави
ация се е освободила отъ тази зависимость и се отличава
съ своите напълно самостоятелни форми. Този процесъ е
особено очебиющъ по отношение на множествата летящи
лодки. Въ резултатъ на всичко това, морската авиация сега
е способна не само да конкурира съ сухопътната авиация,
но и въ нъкои области даже тя е надминала последната,
като е достигнала по-го.тЬ.ми постижения. За случая доста
тъчно е само да се напомни за последната есенна победа
на английското водохвърчило „Супермаринъ", което взема
рекорда за скорость (512 клм. въ часъ) отъ сухопжтната ави
ация (448 клм. въ часъ).
Има още цъла редица области отъ авиационната тех
ника, които прогресиратъ благодарение на усъвършенству
ванията въ строежа на морската авиация. Тукъ требва да
отнесемъ металическия строежъ на хвърчилата, използува
нето на кръстовидната перка (витло) преобърнати мотори
и пр. Появяването въ сухопжтната авиация тъй наречените
„шпангоутни фюзелажи" най-добре ни показва, какъ морскоавиационната техника е повлияла на строежа на телата въ
сухопжтнитъ хвърчила, споредъ типа на летящите лодки.
Съ непрекъснатото нарастване размера на съвременните
бомбардировачни и транспортни хвърчила все повече и
по-вече изпъкватъ преимуществата на го.тЬмитъ мореходни
летящи лодки. Тъхното разпространение като хвърчила за
пренасяне на тежки товари е надминало предълигъ, които
е достигнала сухопжтната авиация за тежките апарати. Съ
многобройните си и разнообразни хвърчила и части то
зи отдълъ на книгата ни показва не само установената и
типична съвременна авиационна техника, но всичко друго.
което характеризира новите стремежи и възможни пжтища
при бждащето развитие на нищата.
Между илюстрациите на този богатъ отделъ еж да
дени чертежите и рисунките на устройството на найновите „разрезани" крила (но конструкцията на англий
ския торпедоносец!» Хендлей-Леджъ и др.), които позволя-

ватъ да се намали площьта на слизането — особно важно
за корабите-хвърчилоносачи и изобщо за военните и
търговските кораби. Отъ сухопжтните апарати, които се
употребяватъ въ морската авиация биятъ на очи французските хвърчила „Левасеръ" и английските „Париелъ-Пан•тера", които иматъ плаващи приспособления за да могатъ д^
ги задържатъ надъ водата, което обаче е въ ущърбъ на
водонепроницаемостьта на техните долни части.
Въ заключителната III часть на книгата еж поместени ре
дица очерки, които еж посветени на отделни въпроси отъ
авиацията и въздухоплаването и които даватъ прегледъ на
различните отрасли отъ тези специалности. Авиаторите на
тия очерки еж видни' специалисти въ въздухоплавателното
дело. Така напр., първиятъ поместенъ очеркъ е отъ инженеръ Рорбахъ, чиито летящи лодки се отличаватъ съ
оригинална конструкция, построени еж изце.то отъ металт.
и се използуватъ въ Англия, Япония, Дания и Турция. Той
описва постройката на гигантските апарати и постиженията
, въ металическото хвърчилостроене.
И останалите очерки (за моторостроенето, безмотор
ните хвърчила и безмоторното летене, дирижаблостроенето и пр. и пр.) сжщо така се отличаватъ съ умело изложе
ние на въпросите и богата илюстрация.
Поради големата пълнота на материала, книгата може
да служи не само като справочникъ, но и като отлично
учебно помагало.
(Изъ „Морски сборникъ" № 6, 1928 година).
Сава Н. Ивановъ

Българско Търговско Акционерно Дружество

АМЕРИКАНСКИ

РУСЕ
Телегр. адр.: МЕРКУРЪ

ЗЕМЛЕДЪЛСКИ

Телефонъ 60

МЯШИНИ:

Вършачки,, трактори, редосвялки.триори.сламорезачки, преси за грозде, мисирорезачки и др.

ЖЕЛ-ЬЗНРСКИ и КОЛЯРСКИ мншини
МЕЛНИЧНРСКИ МАШИНИ И АРТИКУЛИ:
К о п р и н е н и сита, м е л н и ч н и к а м ъ н и ,
м е л н и ч н и ч у к о в е и с а н т р а ч и и др.

ТЕХНИЧЕСКИ

ЛРТИКУЛИ:

Трансмисионни ремъци, водопроводни тржби,
ф и т и н г и , к л и н г и р и т ъ , а з б е с т ъ и пр.

Пристанищното дело у н а с ъ отъ освобождението до
днесъ отъ инженеръ Н. Ганчевъ, София 1928 год. (отдЬленъ отпечатъкъ отъ „Архивъ на Б. Д. Ж. и пристанища,
издание 1628 год., книга първа).
Архива на Б. Д. Ж. и пристанища, книга I, съдържа
неколко отъ значение за бедната ни морска литература ста
тии, между които е цитираната по-горе, която обема 36
страници. Тя обхваща следните ио-важни въпроси: 1. Исто
рически прегледъ на пристанищата по черноморския и Ду
навския брегъ; 2. Отъ освобождението до 1890 год.; 3. Периодъ отъ 1890 год. до войните 1912—1918 год.; 4. Периодъ
отъ войните 1912—1918 год. досега; 5. Бждещи переспективи за разширение на пристанищата; 6. Трафикъ и експло
атационна служба на пристанищата; 7. Корабенъ наркъ; и
строителенъ инвентаръ; 8. Международните задължения но
Дунава; 9. Фарова служба по българското крайбрежие;
10. Пристанищна политика и организация на пристанищата
въ България и 11. Пристанищно законодателство.
.Препоръчваме тази статия на нашите читатели, които
се интересуватъ отъ данните за нашите пристанища, на
стоящия имъ строежъ и подобрения и бждещите проекти
на държавата въ това отношение.
••
С. Ч.

ИЗВЪНБОРДНИ

МОТОРИ

„ЕЛТО"

отъ 4 до 18 к. с. развиващи бързина до

65 клм. въ часъ

ВОДОЛАЗНИ АПАРАТИ,
части и принадлежности отъ заводите на
Ф. ФЛОРЪ, КИЛЪ, превъзходни по качество

и конкурентни по цени
Извършване опасни подводни работи
ч р е з ъ в з р и в о в е , изр-взване съ оксиженъ
п о т ъ н а л и е ж д о в е з а с п а с я в а й е и пр.

Д- АТАНАСОВЪ
ВАРНА

ГИПСЪ, Ц И М Е Н Т Ъ

Оферти н каталози гратнсъ прн поискване
5—1

ул. 6 септемврий № 41
Ш ТЪРСЯТЪ СЕ ДЪЯТЕЛНИ ЙГЕНТИ Ц =
1—1

СабетайЛ. Бениешъ щом * мишлш
Русе
ЯКЦИОНЕРНО ТЕКСТИЛНО Д-ВО

Сливенъ

КЛОНЪ - СОФИЯ - ПЛ СВ. НИКОЛА 12

ФАБРИКА;ЗА ТАХАНЪ, ХАЛВИ, ЗАХАРНИ
ИЗДЪЛИЯ И РАСТИТЕЛНИ

Произвежда всички видове камгарни и
щраихгарни платове и разни одеала
3-3

„ЛТМАК"

МАСЛА.

30С1ЕТА 1ТА1-1А^ с!| 8ЕКУ121 МАР1ТТ1М1

ШИШ,

НОГШДО б( №№
0Е8 ЗЕПУЮЕЗ

. 5-3

Телегр. адресъ: БЕНИЕШЪ

бгапйехргезз, гарИез, роз^аих е! соттегс1аих

Телефонть:

роиг ГЕдур1е, 1а РаЬзНпе, 1а Зуг!е, *1а Сгесе, 1а
Тигяше, Ви1даНе, 1а Мег МсЯге е1 1е йапиЬе

ФАБРИКА № 373

Адепсе Воигдаз е\ Уагпа роиг 1а Ви1даг1е

5-3

Бр. Маринъ & Алекси Д. Маринкьови
у/АТ*ОН & У011Е1.1.

ФДБРИКД за чисто вълнени платове, сукна,
н а д аби. навуща и одеала въ СЛИВЕНЪ
Тшграфичеш адресъ: МАРНННЬОВН

Телефонъ № 6

Адеп1з 1ог: Ригпезв. «Ипу & Со Ш .
Ноуа! теН з1еат раске! Со.

В А Т С О Н Ъ & ЮЛЪ
Параходна!агенция П-тдъ ^
^
'•• Бургаски клонъ
Телефонъ №.255^3
; ТЕЛЕГРАМИ

10 & А1еху 0. Ш\\М ггвгез
РопЛее еп 1886
ВОШСЯ5 е* 5Ь1УЕМ (Ви1дапе)

Ш и п и н г ъ - БУРГАСЪ
.

10—5

Ишовичъ1 Леви

я воикаяз
с о т т е г с е еп д г о з : с е г е а I е з, 1а"те, р е а и х
Ьгиг.ез, сНагЬопз де Ьо15, у т з е4 зр|рт.иеих.

Я 51ЛУЕИ
г а Ь г ^ я и е с1е <1 г а р з е* е ! о г г е з <1е 1а1пе;

ФАБРИКА
за химически произведения
и т е н е к е н и ИЗД-БЛИЯ^

Я ЛЯМВОЬУ
г а Ь г 1 я и е Д О С Л ^ Л " — р г о с! и с Н о п а е
В г из. и е 5 е* т. и И е з (* у р е с!е М а г з е П1 е).
СЬатрз 1аЬоигаЬ1е5 а 0]оита1у (ЛггопЛззетеп! <1е СагпоЬа!).
В1Е№

1ММЕЦВ1.Е5 Я 5 0 Р Н 1 Я

ЕТ

У1ЕМИЕ
5-3

ОТКРИВЯ СЕ ПОДПИСКА
ЗП ШЕСТАТА ГОДИШНИНА НЯ ИЛЮСТРОВАНОТО СПИСАНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"

ОРГДНЪ НА БЪЛГАРСКИЯТЪ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Шестата годишнина на списанието започва на 1 януарий 1929 г. Презъ течение на годи
ната ще се дадатъ 10 книжки сь художествено изработени корици, съ отбрани морски
снимки и картини и най-разнообразенъ материалъ по морскигв въпроси огь наши и
чужди автори. Шестата годишнина на списанието ще излиза въ 24 печатни страници
ВСБКИ брой (безъ корицитв и. рекламинтв листове).
Годишенъ абонаментъ: За България 140 лв.; За странство 170 лв. Отдвленъ брой 20 лв.
На членоветв огь Българския Народенъ Морски Сговоръ, които еж издължили членскитБ
си вноски за 1929 година списанието ще се изпраща безплатно. На всички останали
абонати списанието ще се изпраща само следъ предварително платенъ абонаментъ.

На сътрудниците на списанието ще се плаща следния хонораръ
За оригинални статии на страница
180 лева
За компелативни статии на страница . . . . . . .
160 лева
За преводни статии на страница
. . . . .
. 140 лева
За стихове на редъ
5 лева
За оригинални картини и рисунки на квадратенъ сантиметъръ
. 1 . 5 0 лева
За фотографически снимки на квадратенъ сантиметъръ
0.40 лева
На ПОСТОЯННИТЕ сътрудници, признати за такива отъ редакционния комитетъ се плаща
хонораръ 20% повече.

На събирачите на реклами се плаща 2 0 % ртъ събраната
Всичко що се отнася до списанието „Морски Сговоръ" да се изпраща на адресъ:

Български Народенъ Морски Сговоръ Книжовно -Просвътаъ отдъш
ул.

Царъ Борисъ № 6 — Варна

„БЪЛГАРИЯ

Акционерно Д р у ж е с т в о

(Основано презъ 1891 год. въ гр. Русе)

„ВУЛШЪ"

ЗАСТРАХОВА И ПРЕЗАСТРАХОВА:

ВАРНА

!-во Българско Застрахователно Дружество

ПОЖАРЪ, ЖИВОТЪ, ТРЛНСПОРТЪ,
НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Г р а ж д а н с к а отговорность, кражба чрезъ
взломъ, автомобили, счупване на джамове,
витрини, огледала, джамлъци и други.

„БЪЛГАРИЯ"

е най-старото българско застрахователно
дружество въ царството
Г Я Р Я Н Ц И И НЛ Д Р У Ж Е С Т В О Т О :
КАПИТАЛЪ, РАЗНИ РЕЗЕРВИ И ДР.
на 31. XII. 1927 г. лева 188,835.482.57
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ (ЩЕТИ)
до 31. XII. 1927 г. лева 608,345.238.69
Главна Дирекция и седалище на дружеството въ гр. Р5Се,
ул. .Александровсха", съ Дирекция — София и агенции въ
всички градове и по-важни селски центрове на царството
_ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _

5—2

Фабрика за метални и металолЪри щУия
Телеграф, адресъ: ВУЛКйНЪ. Телефонъ№110
И з р а б о т в а : разни мелнични и др.
инсталации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
С т р о и и монтира вевкакви жеяБзни
резервуари и ламаринени кумини.
-.---'• О т л и в а вевкакви чугунени и бронзови
части.
П о п р а в я всички видове машини и
инсталации.
И з р а б о т в а прецизни зжбни колела
на специална фрезова машина.
П р о и з в е ж д а : лопати, лизгари,
кофи, подкови, бодливъ тель, ментешета,
пуриии пр.
_ _ _ _ _ _ ^ _ _ _
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Петролни „РЕТлГТА"

Нафтови „5КАШ1А"

отъ 2 и пол. до 45 к. с. .

оть 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, ВИНТОВЕ ( В И Ш ) , ДЕЙДВУДНИ Т Р Ъ Б И И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СЪВЕТИ И М И И ШРОМД ИД РДЗНН ВИДОВЕ 1Г0РШ ЛОШ * Ш И П [Е М Ш М Д Г Ш 1 Е И
Представитель ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БЮРО ГДИЧЕВЪ, Бургасъ. Собшеникъ щ капитанъ втори рангъ ГДНЧЕВЪ БОГДДНЪ

НЯИ-ГОЛЪМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Н й БЯЛКЯНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ
З Я ВСИЧКИ В И Д О В Е М Е Л Н И Ч Н И М А Ш И Н И И В О Д Н И Т У Р Б И Н И

с и с т е м а „ФРАНЦИСЪ" и

„ПЕЛТОНЪ"

Телеграфни, адресъ:

„И Н Д УХ Т Р И ДД"БПНКЪ"

Капиталъ 10,000,000 лева.

*

Ф о н д о в е 1,200,000 лева

Ч л е н ъ а к ц и о н е р ъ на Ц е н т р а л н а т а Б а н к а
на Българските П р о в и н ц и а л н и банки — София.
Кореспонденти въ всички г р а д о в е

на Царството.

Извършва всички банкови операции.
Доставя на комисионни начала за сметка на члеНовегЬ си раз
ни кожарски и текстилни сурови материали, химикали и др.
10—4

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО АНОНИННО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКА „АЛЕКСАНДЪР*" - ГАБРОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ И ПЛАТОВЕ
Почетенъ дипломъ, златни и с р е б ъ р н и п е д а л и отъ изложенията
въ парижъ 1900, Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Янверсь 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907

Ф Ш Ш Ш Ш Н Д Ъ Р Ъ - ГАБРОВО

Шп1ША1ШШЕ5-Ш.пи,У0(В1]|'вапЕ)

5-1е 1а1пе-техШе а п о п у т е раг асНопз

РАВК1011Е АЬЕХАШКЕЗ
ОАВКОУО (Ви1даг1е)
РАВИСАТЮК БЕЗ ШУЕКЗ П88118 ЕТ ИЬЗ БИ 1.АПЧЕ
тят

3^*^^Р^9^^^^^Ч^5^^^"

ХРИСТО Р. БОБЧЕВЪ & СИНОВЕ-Ш РОВ 0
Основана 1859 г.
Телефонъ № 4

ТЕЛЕГРЯФ. ЯДРЕСЪ:

БОБЧЕВИ

Предачна фабрика за финни прежди
отъ мастни и европейски вълни
Постояненъ депозитъотъ първокачественъ гайтанъ
10—4

Произвежда първокачествени памучни прежди
Най-голъма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво равни
жици, най-износни цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е прежди отъ ч у ж д и т в

Предпочитайте българското производство!
\Ш Ш О П , Д Ш ВО Р Ш "
Продажби чрезъ генералните представители: Сузннъ и С-ие А. Д м София-Варна
10—4
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ВЙРНП

БРАТЯ МАДЖУНКОВИ

СКЛАДЪ

Тел. № 387—263
Тел. № 1527
За телеграми: МНДЖУНКОВИ

БРЯТЯ ТЕНЕВИ

РУСЕ

КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗЯРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.

НА Е Д Р О
Телеграф, а д р е с ъ : Т Е Н Е В И
10—5
Телефонъ № 71

ПОДЪ ПЕЧЛТЪ Е

„ЧЕРНО МОРЕ"

СОФИЯ

ОБЩОДОСТЖПНИ

СТУДИИ

отъ СЛВЯ Н. ИВЛНОВЪ
КНИГЯН. ЦЕНЯ 30 ЛВ.

СКЛЯДЪ: всички стъкла, машини
и принадлежности за содолимонадовото, винено и бирено произ
водства, бои и е с е н ц и и , тапи.
П л е т а ч н и машини „Дубиедъ".
Бродерийни машини „Корнели".
Л е д е н и м а ш и н и „Линде".
Ш е в н и м а ш и н и „Виктория".
3-2

за поржчки, обръщайте се
къмъ автора (ул, Македонска 98
Варна) или къмъ Главното
Управително тЪло на Българ.
Народенъ Морски Сговоръ
(ул. Царь Борисъ № б, Варна)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : ») Рибарска пъхень — отъ Ел. Бълчева-Багряна; 2) Дирекция на
• мореплаването — отъ Г. Славяновъ; 3) Адмиралъ Шееръ — отъ
Ивами; 4) Дигата при с. Гигенъ — отъ М. Милчевъ; 5) По въпроса за артилерийското въоржжение на линейнигв кораби, кръстосвачитв и ескадренигв миноносци — отъ Сава
Н. Ивановъ; б) Седемдесеть и два часа въ бурно море съ водохвърчило — превелъ Н. П.
Ивановъ; 7) ОЧИГБ на морето — отъ Добринъ Василевъ; 8) Младость, отъ Джозефъ Конрадъ —
превела Б. Бошнакова (продължение); 9) Калейдескопъ — отъ Торосъ; 10) Официаленъ
ОТДБЛЪ; 11) Въпроси и отговори; 12) Морски новини; 12) Морски книгописъ.
МЕТЯЛОЛЪЯРНЯ

С. М. КЙТРИНОПУЛО
я.д,

1ТРУГАРСНД МЬОТИЛНЙЦн

* ВЯРНЯ

„СТРУГ Ъ"

Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 270

В.ЕНГИБДРОВЪ ВДРНД

ПОСТОЯНЕНЪ СКЛЯДЪ Н Л :

СТРОИТЕЛНО - ДЕКО
РАТИВНИ МВТЕРИЯЛИ
безиръ, терпентинъ, ла
кове, растителни и инду
стриални масла, рибени,
м и н е р а л н и , цилиндрови
Богатъ изборъ отъ разни
бои за караби и здания,
лакове за лодки и други
Четки всЪкакъвъ видъ
Бензинъ, парафинъ, блакъ,
смола, колофонъ,химикали
ВЖЖА,

КЯ НЯ П И

Главни представители на
г у м е н и ц а р в у л и отъ

фабрика „КДУЧУКЪ"

10—4

ул. Мария Луиза № 20
чденвни печки

Тй ПЪ

отъ 1925 г. въведени въ Бъл
гария като най-економични,
практични и евтини, приспо
собени съ обратно горене.

КОЖАРСКО АКЦИОНЕРНО Д-ВО

И

„ПЕНЧО К. Б О Н Е В Ъ "
ГЛБРОВО

всякакви ремонти на разни
индустриални и земледЪлчески
машини * Всички видове ла
гери, шайби и трансмисии, го
тови и по поржчка винаги при

Телеграми: ПЕНЧО Б О Н Е В Ъ . Т е л е ф о н ъ 119

5-ТЕ йЕ ТЯНИЕиК РНК ПСИОИ

„РЕШСНО К. ВОНЕРР"
ОЯВКОУО (Ви1дапе)

= НЯЙ-НИЗКИ ЦЕНИ =

Роиг Шедгагпгпез: РЕГгТСНО ВОМЕРГ

1С—2
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МЛГНЗИНЪ „ К Р И С . Т А Л Ъ "
на МОРДИ Б СОЛОМОНОВЪ
ВПРНЯ, ул. Ц а р ь Б о р и с ъ № 10

" МАРНА Е

Т е л е ф о н ъ № 467

ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ & СИНЪ
ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СЯЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ

Голъмъ изборъ на разни порцеланови, фаянсови, стъкларийски и
емайлирани издалия. Сервизи за маса, чай, сладко, кафе и други
Прибори отъ алпака, сжщо и посребрени, мушами за маса, ламбн,
полюлеи и други. Всички потребности за ресторанти, кръчми и пр.
6-5

ДОСТАВЧИЦИ

Винаги на складъ най-добъръ и з б о р ъ о т ъ ан
глийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика!
кастори и други.

ЩЕНИ

КОНКУРЕНТНИ!
•

« " • | * | * | м ^ | 00Щш^^0^1ш^^0т^1^щ^щ100щщ0н^ш^щШ11Щщ
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