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м строене корави:
локомотиви и вагони!
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Строежъ

на к о р а б и

и всички в и д о в е

лодки

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни и др.
Строежъ,

монтажъ

и поправка

на

всвкакви

видове

машини

иинсталации.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДВЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е И Н Н И ЗАВАРКИ
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
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авдш
Телеграфически адресъ: ЗОЛЯСЪ—ВЯРНН
Т е л е ф о н ъ № 58
е
Пощенска кутия № 20

Представители на:
ОЕОТ5СНЕ ШНШТЕ ШЕ, НАМЕШКО
Редовна служба отъ Хамбургъ, Бременъ,
Янверсъ за Сръдиземно и Черно морета.
.ЮНМ5ТОИ ЬШЕ, 1ЛУЕКРОО_.
Р е д о в н а с л у ж б а (всеки 20 дена)
отъ Янверсь, Ливерпулъ, Суансий за
С р е д и з е м н о и Черно морета.

оигтяко ЬШЕ, 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.
М 0 5 5 -.1ИЕ, 1 Л У Е К Р О О Ь
Е ж е с е д м и ч н а служба, съ бързоходни кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
Суансий за Средиземно и Черно морета'.
— — — — — _ — _ _ _ _ _ _
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ЗА ТЕЛЕГРАМИ: ;„ П Р И Н Ц К И" — Г А Б Р О В О . ТЕЛЕФОНЪ № 59

Произвежда н й-дсбрскачЕСтвенни
зефири, оксфорди, бар
хети, маристи, бЪлени
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 й се боядисватъ съ най-упорни бои

БЬЛИЕ№ ТЕКСГИПМ9 Я Щ Д ^ - Ш Б Р ^
Производство на шаеци и фини камгарни платове
ОСНОВАНА 1004 ГОД.

Зй ТЕЛЕГРДНИ: ФАБРИКА Н А Д Е Ж Д А ТЕЛЕФОНЪ № И
10-4

0-

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

СКЛАДЪ Во

СОФИЯ
Гшнк делоитср» м
пожариш фабршп

1РШШШЙ
СОФИМК-ВШ

К о ж а р с к о ателие
Произвежда: Куфари,
Ядвокатски чанти, Несесери,
Дамски чанти,. Портофели и др
10-4

а

Наградена съ златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-Орвховица
и дипломъ за отличие отъ първата промишленна изложба въ гр. Габрово
Произвежда: Дамски, мжжки и детски: Фланели, гащи, кюлоти, корсажи, комбинизони и др. отъ
егеръ, платиръ, мако, мерсеризирани и др. памуци, които по здравина и изработка не отстжпватъ въ
нищо отъ европейските. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически
ризи и др. изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци съ гарантирани цвътове.
Яж^рени фланели и гащи специално нагодени противъ потенето лътно време. Ватирани фланели и
гащи, които замъстватъ напълно дебелитъ 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 ВСЕКИГО!

ю-4

БЪЛГЯРСКО ТЪРГОВСКО ЯКЦИОН. Д-ВО - РУСЕ
Телеграфически адресъ: МЕРКУРЪ

Телефонъ № 60

ЗЕМЛЕД-ЬЛСКИ М А Ш И Н И :
Вършачки, трактори, редос-Ъялки, триори, сламорезачки, преси за грозде, мисирорезачки и др.

ЖЕЛЪЗЯРСКИ и КОЛЛРСКИ МАШИНИ, МЕЛНИЧЯРСКИ МЯШИНИ и АРТИКУЛИ:
Копринени

сита,

мелнични

камъни,

мелнични

чукове и сантрачи

и др.

ТЕХНИЧЕСКИ А Р Т И К У Л И :
Трансмисионни ремъци, водопроводни тржби, фитинги, клингиритъ, азбесть и пр. Гипсъ, циментъ
•

•

•

•

•

•

ОФЕРТИ И К А Т А Л О З И ГРАТИСЪ ПРИ ПОИСКВАНЕ ШШШШШШШШВШШШ^
ъ—г

К О Ш Р П ) йй БЪЛГАРСКИЯ НЙРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ЗА МОРСКИ РАЗКДЗЪ
1. Обявява се конкурсъ за написване на морски разказъ, който да има за сюжетъ родното
море, стремежа и любовьта къмъ него, живота на нашигв моряци, рибари и пр.
2../Въ конкурса може да вземе участие ВСБКИ българинъ.
3. Представениятъ разказъ требва да бзде написанъ специално за к о н к у р с а и
непечатгнъ. по-рано.
4. Разказътъ требва да бжде представенъ най-късно на 1 септемврий 1929 г. въ Българския
Народенъ Морски Сговоръ — Варна, ул. „Царь Борисъ" № б. Той трЪбва 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 представенитъ 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 просвъта.
6. За двата ней-хубави разкази се определя по една премия: I отъ 3003 лв. и II отъ 2О0О лв.
.' .. 7.-Журито има право да посочи, кои отъ непремиранитъ разкази еж добри и да ги препоржча за отпечатване въ списанието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника
на Книжовно-просвътния отдълъ при Б. Н. М. С.
,, . 8 . Два меседа следъ оповестяването на резултатите отъ конкурса, представенитъ и непремирани или неодобрени за отпечатване работи се държатъ на разположение на авторите имъ.
Следъ този срокъ ТБ ще бждатъ. унищожени.
: 9. Неотговарящите на изброените по-горе условия разкази ще се изключатъ отъ конкурса
и ще се оставять непрегледани отъ журито.
гр. Варна 25 октомврий 1928 год.

Отъ Главното управително Ш о на Българския Вароръ Морски Сговоръ

Ма18оп Гопйее
еп 1892

ОСНОВАНА 1892

ПЪРВА ЦАРСКА ПРИДВОРНА ФАБРИКА ЗА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО
Р А В К Щ Г Е О Ч В Т О Г Г Е 8 РШКЕ Ь А 1 ^

Изработва най-финни камгарни вълнени платове
За телеграми: БЕРОВЪ — Габрово
10—1

Телефонъ № 45

Шт тРш шЩшт т ^ши^ш

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ:
ГОДИНА VI. ЬРОЙ 4 . За България

ВАРНА априлъ 1929 година. У Р Е Ж Д А

140 лева. За странство

.170 лева ОТДШНЪ бРОН 2 0 Л6В8

КНИЖОЗНО-ПРОСВЪТНИЯ^ОТДЪЛЪ

Гл. редактор САВА Н. ИВАНОВЪ

Сава Н. Ивановъ

ГОЛЪМИТЪ СТУДОВЕ И ЗЛМРЪЗВЛНИЯТЛ ПО НЛШЕТО ЧЕРНОМОРСКО
КРЛЙБРЪЖИЕ ПРЕЗЪ 1929 ГОД.
Тази година преживяхме една много продъл
жителна и студена, но не и необикновена зима.
Продължителни зими съ големи студове еж се
случвали често въ Европа презъ по-големи или помалки периоди, но поради кратковременниятъ ни
животъ — сръдно около 60 години — ний не можемъ да бждемъ съвременници на нт.колко такива
и ето защо всЬка особено продължителна и сту
дена зима ни се струва като нтлцо необикновено.
Много студените.и продължителни зими се случватъ периодично, но до сега науката не е могла да
определи точно нито големината на периодите,
нито причините на тази пгриодичность. Може само
да се отбележи, че продължителните и, особено
студени зими въ Европа сгк се редували отъ време
на време въ пределите отъ 20 до 200 години.
Продължителните студени европейски зими
еж се отразявали винаги чувствително върху на
шето чепноморско крайбрежие и въобше върху
цълото Черно море. Наредъ съ тъхъ, споредъ степеньта и продължителностьта на студовете въ Ев
ропа, и Черно море е замръзвало въ по-голЪма или
по-малка степень. Специално за замръзванията въ
Черно море, за времето отъ Херодота до нашите
дни, азъ оше презъ 1926 година помъстихъ една
статия въ списанието „Морски Сговоръ", озагла
вена — „Замръзвания и ледове въ Черно море".*)
Тукъ нема да повтарямъ датите и описанията за
замръзването на Чгрно море, а ше опиша само на
кратко тазигодишната продължителна и много сту
дена зима по нашето черноморско крайбрежие и
последствията отъ нея — замръзването на нашите
черноморски пристанища и прибръжнитъ води, за
държане на корабоплаването за известно време и
появата на голямо количество пдавагощи ледове
както въ открито море, така и при бреговете ни.
Обикновено вс^ка година презъ зимата Черно
*) Списание ,.Морски Сговоръ", год. III, брой 8, Варна,
X. 1926 год., стр. 7 и 8.

море замръзва отъ единъ до два месеца само въ
най-северозападната си часть, главно при Одеса и
Очаковъ. Азовското море замръзва ц-Ьлото всъка
година на по-продължително време — отъ 2 до 3
месеца. Покрай нашия черноморски бръгъ, обаче,
зимите еж обикновено меки, снЬгъ вали много
р^дко и не се задържа повече отъ два-три дена,
а морето не замръзва. Но, имало е случаи, при из
ключителни студени и продължителни зими, да за
мръзне и морето при нашия черноморски брЬгъ.
Азъ 1гЪма да изброявамъ тия случаи, зашото тт.
сжщо така еж изтъкнати въ посочената по-горе
моя статия, а ще ги допълня само съ новитъ слу
чаи на замръзване.
По-миналата зима 1927—1928 година, дошла
елгдъ едно много горещо лъто, бъше една отъ
студенит-Ь зими за нашето черноморско крабръжие. Особено силенъ б^ше студа въ края на месецъ февруарий и началото на м. мартъ 1928 год.
По това време температурата на въздуха въ Варна
достигна до -— 15° Ц. Девненското езеро замръзна
цялото за малко време, а сжщо така замръзна за
два дена южната половина отъ пристанището —
при така наречения „Воененъ кей".
Тазигодишната зима, 1928—1929 година, б^ше
една отъ много продължителните и много студе
ните за нашето черноморско крайбрежие, каквато
не се е случвала отъ около две десетилетия насамъ. При това требва да се отбележи, че огъ 1900
до 1929 голина най-низката температура въ Варна
е била— 19°,4 (на 22. I. 1907 година), а тази година
на 10 февруарий 1929 г. най-низката температури
на въздуха достигна до — 23° Ц, което е едно много
ртзлко явление за българското черноморско край
брежие. Най-големия и продължителенъ студъ
бЪше презъ месецъ февруарий, прекженатъ съедно
малко затопляне къмъ срЯдата и края на месеца.
Съ настжпването на месецъ мартъ студа наново
сви, обаче не за дълго. При тия студове — въ пър
вата и втората половина на м. февруарий и въ на-

СТРЯНИЦЯ 2 !

МОРСКИ СГОВОРЪ!

т. год. VI. БР. 4

ГОЛ-БМИТ-В СТУДОВЕ ПО ННШЕТО ЧЕРНОМОРСКО КРЛЙБРЪЖИЕ

ВЯРНЯ — Замръзналото пристанище и вълнолома. Февруарий 1929 г.

Фото „Етюдъ" на К. Я. Терзистоевъ — Варна

ГОД. VI. БР. 4

МОРСКИ СГОВОРЪ:

СТРЯНИЦЯ 3

чалото на м. мартъ — пристанищата, малките заНачалникътъ на Варненското пристанище инливчета и езерата по българския черноморски
женеръ Б. Кжневъ, въ своите донесения до Дирек
брътъ замръзнаха, а сжщо така часть отъ Бурга
цията на железниците и пристанищата въ София
ския заливъ и нъкои части отъ морето при бръга
по случай голъмитъ студове и замръзванията,
— при носъ Галата, при устието на рЪка Камчия,
пише:
около острова „Св. Анастасия" и пр. Въ морето
„Начиня отъ средата на м. януарий 1929 год.
плаваха ледени плочи, които при благоприятни ве
почнаха да духатъ по нашето крайбрежие, кога
трове се натрупваха въ заливигв или около брега.
по-силни, кога по-слаби западни и северозападни
Особено много плавающи ледове еж се появили вь
ветрове, като температурата на въздуха спадна
Бургазкия заливъ, които, сковали се помежду си
много. Отъ 18 януарий, когато температурата на
отъ студовете, затрудниха за известно време дви
въздуха презъ цълия день бе — 6° Ц, до 25 януа
жението на корабите и даже спрЪха корабоплава
рий, тя не се качи надъ нулата, като се отбелязаха
нето за нтжолко дена. За да имаме една по-ясна
минимални дневни температури до — 10° Ц. Следъ
представа за това рЪдко явление покрай нашия
това последваха 4 дни съ източенъ вътъръ при тем
черноморски брътъ, азъ ще дамъ накратко разка
пература пакъ подъ нулата. Отъ 30 януарий наново
зите на нъкои моряци очевидци, пжтували по това
започнаха да духатъ силни северни вътрове и тем
време съ корабите си въ Черно море и извадки отъ
пературата на въздуха още се понижи. Поради тия
официалнитъ донесения на началника на Варнен
продължителни студове температурата на водата
ското пристанище и тия отъ Морската полицейска
въ
Варненското пристанище на 4 февруарий спадна
служба.
на — 2° Ц. и при царуващото по това време без
Началникътъ на корабния отрядъ отъ Мор
ветрие, тя почна да замръзва. Сжщата нощь е от
ската полицейска служба г-нъ капитанъ II р. о. з.
белязана минимална температура на въздуха
Т. Тодоровъ, който презъ време на големия студъ
— 11°Ц, а на сутриньта при температура на възпрезъ първата половина на м. февруарий е билъ съ корабъ „Строгий" въ
Созополъ и който въ петъкъ, на
8 февруарий следъ объдъ се завърна
съ кораба въ Варна, съобщава, че отъ
с. Гьозикенъ до Варна по целия хоризонтъ на морето плавали кржгли
ледени плочи. Отъ с. Гьозикенъ до
Варна, кораба се движелъ презъ всич
кото време между тия плаващи ле
дове, разпръсквайки ги въ страни при
движението си. Въ Варненското при
станище, което бЪше замръзнало,
• гой не можа да влезе, а остана да пренощуйа на котва въ предпристанкщето. Едвамъ на следната сутринь, въ
ежбота, на 9 февруарий влезе въ при
станището и се прибра на местото си
— въ югозападния жгълъ на приста
нището, кждето е така наречения Воененъ кей — следъ като пристанищниятъ катеръ „Осъмъ" разби леда по
пжтя на движението му.
Фото Терзистоевъ
Командирътъ на парахода „Варна" Замръзналото Варненско пристанище. Февруарий 1929.
отъ Бълг. търг. параход, д-во г. Н. Бадуха — 9° Ц. басейна се покри съ ледена кора отъ
бевъ, който презъ време на първия февруарски
средно 4 см. дебелина, като на мъста ледената
студъ е пжтувалъ съ кораба си отъ Цариградъ за
кора имаше 10 см. дебелина. На 5 и 6 февруарий
Бургазъ и Варна, разказва:
температурата на въздуха беше 0°, а на 6 февруа
• „Пжтувайки отъ Цариградъ за Бургазъ, презъ
рий по объдъ се качи на + 3°Ц.; поради тия при
нощьта забелязахъ при Маслинения носъ (Зехтинъчини ледената кора въ пристанището не можа да
бурунъ) плаващи ледове, идващи отъ североза
увеличи дебелината си. Презъ това време за да не
пад ъ, движени отъ силния вътъръ. Тия ледове из
се пречи на влизането и излизането на корабигЬ,
пълваха и целия Бургазки заливъ. Отъ острова
ний разбивахме ледената кора съ влекача „Осъмъ".
„Св. Анастасия" по посока на Бургазъ морето беше
На 7 февруарий започнаха да духатъ пакъ
замръзнало и парахода, цепейки ледената по
силни северни ветрове и температурата на въздуха
кривка, требваше съ трудъ да си пробива пжть, за
презъ деня спадна до — 15° Ц., а на 8. И презъ
да достигне до пристанището. Последното сжщо
нощьта тя достигна до — 20° Ц. Заледяването за
беше замръзнало. Употребихме сжщо така много
почна да се увеличава. На 10 февруарий на разсъмусилия до като разбиемъ леда и се долепимъ до
вне имахме температура — 23° Ц;*) нощьта бъше
кеевата стена. На излизане отъ Бургазкото приста
съвършенно тиха и ясна, за това и процеса на зале
нище леда още не беше се разтопилъ, а продъл
дяването се ускори. Освенъ пристанищниятъ бажаваше да сковава цълото пристанище, предприсеинъ замръзна цълия заливъ западно отъ линията
станищото и цЪлото море до меридиана на островъ
входния фаръ — Карантината и източната часть
„Св. Анастасия". По-нататъкъ по пжтя за Варна
на канала; останалата часть отъ канала и Девнен
морето бт>ше чисто отъ ледове, но наближавайки
ското езеро б"Ьха покрити съ ледъ още отъ 22 яну
къмъ Варна — при устието на ръка Камчия - - мо
арий. На 11 февруарий студа продължи — минирето сжщо беше замръзнало. Б^ше замръзнало и
Варненското пристанище, кждето за да застанемъ
*) Това е най-низката температура по Българския
на търговския кей, требваше педя по педя да се
ЧеПНПЧППГКН б п * П
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" ''"•
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мална температура на въздуха — 20° Ц. Още на
стена отъ студа и готова да замръзне при безве
10 февруарий се забелязаха на хоризонта — между
трие. На изтокъ по целия хоризонтъ, започвайки
двореца Евксиноградъ и носъ Галата — обширни
3 до 4 мили отъ бръта, се бт^тБеха ледени маси.
ледени полета, а на 11 февруарий фаропазача на
Единъ английски параходъ, пжтуващъ по посока
Галата съобщи, че плаващи ледени маси обхвана северъ, се движеше всръ\дъ ледени плочи. Мащатъ целия хоризонтъ отъ носъ Калиакра до носъ
каръ, че моя корабъ се движеше близко покрай
Емине, което се потвърди и отъ пристигналите па
бръта, все пакъ отъ време на време навлизаше въ
раходи „Хиосъ" (подъ германско знаме) и „Евдоледени пространства. Плаващите ледове имаха
кия" (отъ Българското търговско параходно д:во).
почти кржгла форма, съ диаметъръ около 50 см.
Подобно явление до сега по нашето черноморско
и дебелина 3 до 4 см.
крайбрежие не е наблюдавано и записано. По леда
Въ Бургаския заливъ, сжщо поради западния
въ пристанището можеше да се ходи свободно и
ветъръ, немаше плаващи ледове, обаче, хоризонта
множество граждани опитаха здравината му и се
на изтокъ б%ше побелЪлъ отъ ледени маси. Созофотографираха върху леда. Той имаше -следната
полския заливъ б"Бше чистъ.
дебелина: при военния кей 30 см., при седмото мЪсто 17 см., а къмъ малкия кей 11 см.
Напустнахъ Созополското пристанище сжщия
день (20. II. 929 г.) въ 21 часа при северенъ вЪтъръ.
На 12 февруарий температурата на въздуха
Бургазкиятъ заливъ не беше заледенъ, обаче ча
почна бавно да се качи и достигна до — 6° Ц., а на
изтокъ хоризонта, освЪтенъ отъ луната, се бъследующия день 13. II. 1929 г. тя б-Ъше — 5°Ц. На
лт^еше поради плаващите ледени маси. Отъ носъ
12 февруарий, поради върлуващата североизточна
Емине до Варна кораба пжтуваше непрекженато
буря и развилото се голямо вълнение леда въ за
въ гжета ледена маса, която се състоеше отъ ле
лива започна да се чупи. Английскиятъ параходъ
дени плочи, съ дебелина отъ 5 до 8 см. Формата
„Майдъ офъ Истъръ", едвамъ следъ петь часови
на тия плочи бт>ше овална съ диаметъръ отъ 50 см.
усилия можа да си открие пжть въ пристанището
до 1.5 метра, като преобладаваха плочит-в съ диа
и къмъ 18 часа замина. Къмъ 16 часа сжщиятъ день
метъръ отъ 50 см. до 1 мгтъръ. Ледените плочи
се помжчи да влезе въ басейна гръцкиятъ пара
б-Бха на гжето една до друга, почти залепени, и
ходъ „Систосъ", но не можа да разбие леда и спря
представляваха една дебела покривка върху вод
северозападно отъ зеления фаръ. Къмъ 19 часа
ната повърхность, която не позволяваше да се об
шведския параходъ „Грекландъ", използва напра
вения отъ английския параходъ пжть
и замина. На 13 февруарий сутриньтг
по сжщия пжть заминаха отъ Варнен
ското пристанище българските пара
ходи „Евдокия" и „България".
На 14 февруарий настжпи едно за
топляне,. като температурата на въз
духа на обедъ се покачи на + 5° Ц.,
вследствие на което леда въ пристани
щето се разчупи. Затоплянето про
дължи няколко дена и леда се разтопи.
Къмъ 18 февруарий наново се застуди. На 20 февруарий температу
рата на въздуха достигна до — 13° Ц.,
вследствие на което се образува слабъ
ледъ въ пристанището, около Каран
тината и носъ Галата. По хоризонта
се появиха пакъ плаващи ледени по
лета. На 22 февруарий температурата
спадна до --16°Ц., а дебелината на леда
се усили, като достагна на м%ста до
7 см.; по п/Ьлия воденъ хоризонтъ извънъ залива се виждаха ледени плочи, Замръзналото Варненско пристанище. Февруарий 1929.
Фото И. Иосифовъ
обаче, въ залива н-вмаше още ледъ.
Отъ 24 февр. настжпи повишение на температурата
разува вълнение* въпреки, че вЪтърътъ б-вше
на въздуха. Вследствие на това затоплюване, леда
много силенъ (6 до 7 бала)".
почна да се топи. Въпреки това, обаче, ц-Ьлото море
Началникътъ на Семафорно-наблюдателната и
предъ Варненския заливъ и по-далечъ, доколкото
спасителна служба отъ Бургазкия районъ, запас
можеше да го обхване окото, бе покрито съ-пла
ния капитанъ-лейтенантъ Б. Рачевъ, въ донесе
ващи ледени плочи. Параходите се движеха сво
нията си отъ Созополъ до Началника на Морската
бодно. Сведенията на нЪкои вестници, за дебели
полицейска служба въ Варна, пише:
ната на леда, еж крайно преувеличени".
„На 23 февруарий една компания отъ 5 госпо
Командирътъ на корабъ „Смели", лейтенантъ
жици
е ходила върху заледения заливъ между
о. з. П. Неделчевъ, който презъ време на втория
острова „Св. Трифонъ" и града на разстояние
февруарски студъ е пжтувалъ до Созополъ и об
около 80 метра отъ брега. Леда се .е пропукалъ и
ратно, въ служебното си писмо до Началника на
всички еж се намерили въ водата. Четири отъ госпо
Подвижната полицейска служба донася:
жиците еж спасени, а едната отъ тЪхъ — петата —
„На 20 февруарий т. г. заминахъ съ корабъ
която е попаднала подъ леда, се удави.
„Смели" за Созополъ, а на следния день въ 2 часа
сутриньта се завърнахъ въ Варна. Презъ време на
На 24 февруарий Ц-БЛИЯ Бургазки заливъ, Сопжтуването отъ носъ Галата до носъ Емине, вслед
зополския заливъ и цЪлия хоризонтъ бЪха покрити
ствие западния ветъръ, морето б^ше чисто отъ ле
съ плаващъ ледъ. На места се виждаха голъми кждени маси, обаче повърхностната вода б"Ьше сгжсове, а въ повечето случаи дребни парчета. Поради
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тихото време, плаващитъ ледове бъха въ застояло
положение.
На 26 февруарий ледовете отъ Бургаския и Созополския заливи се разпокжсаха на парчета,
вследствие повишение на температурата.: Южно
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Анастасия", неможайки да разбие придошлитъ ле
дове. Едвамъ привечерь той си проби пжть и за
мина за Варна. На 4 мартъ морето покрай южния
ни черноморски брътъ се заледи съ ледъ дебелъ
15 см., върху когото е падналъ обиленъ онътъ. По>
ради това движението на корабите е
доста затруднено. На 5 мартъ плава
щите ледове се натрупаха въ южната
часть' на Бургазския заливъ, въ Созополския заливъ и по крайбрежието
на Маслинения носъ. Отъ една седми
ца съобщенията между Бургазъ, Созополъ и Василико еж прекженати.
Голъми преспи затрудняватъ всъкякво движение по суша. а ледоветъ
пръчатъ за съобщение по море. На 5
н 7 мартъ парахода „Евдокия", из
вършвайки крайбрежното си пмтукане, не можа да посети СозопоЛското пристанище, понеже последното
е замръзнало."
Единъ отъ офицерите на българ
ския параходъ „Бургазъ", който въ
края на м. февруарий е пжтувалъ съ

Замръзналото Варненско пристанище. Февруарий 1929. Фото Яврамъ Славовъ к о р а б а Отъ С р ъ д и з е м н о море За Б ъ л 
гария, р а з к а з в а

отъ постъ Месемврия, залива бъше покритъ съ
едри плочи ледъ, а северно отъ сжщия заливъ бъ
заледено отъ бръта къмъ морето на около 30 метра
широчина. Ледътъ имаше дебелина 15 см. Поради
тихото време леда бе въ застой. Около Маслине
ния носъ (Зехтинъ-Бурупъ) бе сжщо замръзнало.
Кюприйскиятъ заливъ е замръзналъ до село Ембелецъ. Предъ Василико морето е замръзнало на едно
пространство до една миля отъ бръта. Ледътъ въ
.Василиковското пристанище започна да се размръзява. На югъ къмъ Ахтополъ е замръзнало на раз
стояние около 2 мили. Успоредно на бръта се вижда
една ивица пода, широка около половинъ миля, а
задъ нея следватъ ледове. Привечерь,' поради на
станилото затоилюване, ледовете започнаха да се
топятъ.
На 1 мартъ, вследствие голямото вълнение, пла
ващия ледъ отъ заливнтт. се натрупа по крайбре
жието. Вжтрешностьта на морето б-Ьше чиста отъ
плаващи ледове. На следния день — 2 мартъ —
северниятъ вътъръ докара на хоризонта нови пла
ващи ледове, които идвайки къмъ бръта, се то
пяха. На 3 мартъ северниятъ вътъръ и вълнение

„На 24 февруарий пристигнахме въ Цариградъ.
.Златниятъ рогъ б%ше заледенъ на малки тънки ле
дени парчета. Отъ параходната агенция ни съоб
щиха, че въ Черно море се движатъ ледени бло
кове. Следъ два дена, на 26 февруарий въ 16 часа,
напуснахме Златния рогъ на пжть за Бургазъ. Въ
18 часа напуснахме Босфора и навлъзохме. въ
Черно море и едновременно съ това на хоризонта
се откри бела ивица, движеща се къмъ насъ. На
малихме хода, тъй като това бтзше плаваща ле
дена маса, която требваше да пресъчемъ. Въ" 19 и
половина часа навлезехме въ ледената область,
която се състоеше отъ ледени блокове съ голе
мина 3 до 4 квадратни метра и височина надъ во
дата 30 до 40 см.,*) които едвамъ мръдваха при
ударите на кораба. Тази ледена область обхва
щаше едно пространство отъ 2 до 3 километра и
представляваше авангардъ на следващите задъ нея
ледени области, които започнахме да откриваме
последователно. Леденйт-в области имаха различни
големини и се движеха отъ северъ къвъ югъ. Последугощитъ ледени области не. бЪха разчупени на
ледени блокове, а представляваха компактни ле
дени полета, съ диаметъръ около,2 до
3 километра. На изтокъ цълия хоризонтъ бъше побълълъ отъ ледъ. Едни
*•*-«?; «^й*^**»,
ледени области, вероятно влачени отъ
течението, идваха отъ северъ, а други,
носени отъ силния западенъ вътъръ
— идваха отъ западъ. Тукъ-таме меж
ду отдълнитъ ледени области се виж
даха иници морска вода. Стараехме
се да се движимъ по тия ивици вода.
обаче не винаги това биваше възмож
но. Едни ледени полета заобикалях
ме, а други разбивахме и пооади това
се
дпижехме много бавно. Сутриньта,
•4ч
на 27 февр., навлъзохме въ Бургазкия
За."
заливъ, който беше изпълненъ съ малръзналото Варненско пристанище. Февруарий 1929. Фото И. Йосиф.
овъ
ки ледени парчета. Бургазкото при
докараха ледените .маси отъ хоризонта къмъ бръга
станище беше замръзнало, но наръзано на бло
конто вследствие силния студъ се затвърдиха въ
кове вследствие на разбиването на леда отъ влизаедри плочи и пръчеха на движението на корабитв
щит-в и излизащи кораби. Съ разбиване и отстраПараходъ „Бургазъ", отъ Българското параходно
няване на ледовете, стжпка по стжпка, съ голъми
д-во, които тази сутринь рано напусна Бургазкото
пристанище, застана на котва предъ островъ Св
*) Обща дебелина на леда около 2.5 метра.

ГОД. V]. БР. 4

МОРСКИ СГОВОРЪ

СТРЛНИЦЯ 7

ГОЛЪМИТЪ СТУДОВЕ ПО НАШЕТО ЧЕРНОМОРСКО КРЯЙБРЪЖИЕ

ЛЕДП

. ЛЕДН
6УРГЯЗСКИЯ
ВЪНКТШЕНЬ

ВШОЛОМЙ

и

звлнвь

МОРЕТО

;«^$чь«й&

4&*&

ПРИСТАНИЩЕТО

ЗгШРоЗНР!Г1г1ЯТ& БУРГНЗСКИ ЗЙЛИВЪ ~ М.фЕвРУПРИИ 1929С

ЛЕДН

ВЬ

ЗЯЛИВН

ЛЕДР\ ПРИ

новия

ВНСПЛИКОВСИИ
усилия къмъ 6 часа сутриньта, на 27 февруарии,
застанахме до кеевата стена. Понеже лошото време
не ни позволи да разтоваримъ стоките си веднага,
то требваше да останемъ въ пристанището до

КВЙРТЯЛЪ

ЗШ1ИВ*

3 мартъ. Презъ това време, вследствие на северната
виелица и голъмия студъ, морето отъ Бургаския
заливъ до островъ „Св. Анастасия" замръзна. Отъ
Бургаското пристанище тръгнахме за Варна на
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каша. Пжтуването ни отъ носъ Емине до носъ Га3 маргь въ 3 и половина часа сутриньта. Още при
вжтрешнитъ фарове на Бургаското пристанище се ! лата се затрудни, понеже ледената каша се сгжсти
натъкнахме на ледъ, дебелъ 35 до 40 сантиметра. ! много. Едвамъ на 3 маргь презъ нощьта въ 23 и
Обикновеното пжтуване беше невъзможно, ето | половина часа пристигнахме въ Варненското призащо започнахме да трошимъ леда. Съ малъкъ ' станище, което не беше заледено".
Началникътъ на семафорно-наблюдателнат?
ходъ назадъ и пъленъ ходъ напредъ ние разби |
вахме постепенно по .10—15 метра на вс/Ьки ударъ. I служба отъ Варненския районъ, г-нъ капитанъ II {Следъ 3—4 часово трошене на леда, едвамъ стиг ! о. з. Вариклечковъ, въ донесението си до Началнахме до външния фаръ на Бургазкото приста ; ника на Морската полицейска служба по поводъ
нище, и то съ много голъмъ рискъ да повредимъ I замръзванията по нашия черноморски бръгъ за
кормилото. Следъ като завихме покрай вънкашния ' времето отъ 2 февруарий до 8 мартъ, пише:
„На 2 февруарий 1929 г. слабо заледяване по
фаръ, навлъзохме нъ по-дебелъ ледъ. Искахме да \
•'
крайбрежието. Отъ 3 до 12 февруарий
- ' ^ • ^ У р ^ Л Я М О р е т о замръзна до линията на хо„\ , " У ? ' » ' ' ризонта съ дебелина на леда 15 до
' Л-^\ у: " * 20 см. На 13 февруарий силното въл.ц**лни^Ох^ нение разчупи леда и го натрупа по
брега. Отъ 14 до 22 февруарий море
то беше чисто отъ ледъ. На 22 фе
вруарий къмъ 17 часа се появи на
2 мили отъ брега една ледена маса,
която къмъ 18 и полов, часа, благо
дарение на силния западенъ вътъръ
бе отдалечена навжтре въ морето. На
23 февруарий морето наново се за
леди съ тънъкъ ледъ по цълото край
брежие. На 24 февруарий морето на
ново се заледи до хоризонта. Намъста
върху леда се беляза снъгъ.. Следъ
объдъ сжщия день, вълнението и въ.
Замръзналото Варненско пристанище гледано отъ карантината. Февруарий 1929
търа, отделиха леда на около 400—500
метра отъ брега, а тукъ-тамъ се забелязаха просе върнемъ обратно, обаче не успахме, понеже раз
шарвания отъ разтопени мъста. На 25 февруарий
чупените блокове задъ.насъ се съединяваха, за
леда се разтопи и насъбра къмъ брега и въ Вар
мръзваха и по този начинъ затваряха и затрудня
ненския заливъ. На 27 февруарий южнигЬ постове
ваха обратния пжть. Въ сжщото време единъ франнаблюдавали заледяване на морето съ дебелина на
цузки параходъ се бореше съ леда и се мжчеше да
леда 3 до 4 см. На 27 февруарий, поради затопля
се прибере въ Бургазкото пристанище. Едвамт.
нето и пкстата мъгла не е могло да се наблюдава
къмъ 16 и полов, часа достигнахме на равно съ
морето. Отъ 1 до 8 мартъ северното българско чер
островъ „Св. Анастасия", и навлязохме въ водното
номорско крайбрежие и морето предъ него е било
пространство. Цялото море отъ островъ „Св. Ана
чисто отъ ледъ".
Варна, 10. III. 1929 г.
стасия" до носъ Емине б^ше покрито съ ледена
Капитанъ I р. о. з. Михаиловъ

ЗНЛЧЕНИЕТО НЯ ДУНЯВЯ ЗЯ НЯСЪ
Плаването по Дунава е било познато и се из
вършвало още въ дълбоката древность, обаче зна
чението на ръ\ката като голЪмъ европейски воденъ
пжть за нуждигЬ на международната обмъна е по
раснало и се затвърдило следъ развитието на тех
ническите сръдства за плаването.
Реката Дунавъ днесъ обслужва стопанската
дейность както на народигв, които населяватъ не
говите брегове, така и на отдалечени народи.
Крайбръжници на ръката днесъ се явяватъ гер
манците, австрийците, маджаритъ, чехите, югославянитЬ, ромъните и ние. Обаче, освенъ Твхъ,
по Дунава се срещатъ знамената на много други
европейски и не европейски народи, което иде* да
потвърди големото значение, което има реката за
международната търговия.
Презъ цЯлия XIX вЪкъ положението на р. Ду
навъ и режима въ разни негови участъци се тре
тираше почти въ всички преговори следъ между
народните сблъсквания, макаръ че борбите и борящите еж били далеко отъ ръката.
Многороднитъ интереси на Дунава оправдаватъ прогласяването му за международна рЪка
чрезъ мирните договори отъ 1919—1920 год.
Това положение днесъ е вече осигурено чрезъ
единъ постояненъ и всестраненъ надзоръ върху

ръката, изразенъ чрезъ Международната дунавска
комисия — органъ на Обществото на народите.
Тукъ нъма да засегнемъ развитието на отдел
ните народи— крайбръжници и не крайбръжници
по Дунава, макаръ че нъкои отъ тъхъ като напр.
въ миналото ромънитъ, австрийците и германцитъ,
а въ днешно време на чехите, югославяни гЬ, ан
гличаните и французите представляватъ много го
лъмъ интересъ и много добъръ примъръ да се поучимъ какво требва да направимъ, за да станемъ и
ние съучастници въ международната ръка, на която
днесъ сме само съкрайбръжникъ. Днесъ всъки поданникъ на крайбрежна държава може да намъри
по Дунава свое знаме, подъ което да пропжтува
цълата ръка или подъ него да изпрати своето про
изводство; само ние доброволно сме се лишили
отъ удобствата, които би предлагало българското
знаме за нашия вжтрешенъ и външенъ обмънъ.
Отъ всички съкрайбрежни държави само на
шето отечество е лишено отъ преданностьта, съ
която българското знаме би служило на мирно
временното развитие на културна и стопанска Бъл
гария и отъ преданностьта, съ която корабоплава
нето подъ народно знаме би служило на България
въ случай на война.
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Ние сме единствените край Дунава, които пжтуваме по своята р%ка сжшо така като че ли пжтуваме въ чуждия за насъ \Мадоп-1Пили въ вагонъ
гез1:оигап1:по Б. Д. Ж. съ тази разлика, че при
вжтрешнитъ пжтувания по Б. Д. Ж. въ трена има
и други вагони, гдето може чове«ъ да си поговори
и се разбере на своя езикъ, а по Дунава за бълга
рина изборъ нема..
Само плодовете на българското производство
се разнасятъ по световните пазари отъ чужди зна
мена, и затова често пжти нашето, производство
минава подъ чужди етикетъ.
Значението, което има Дунава за нашето на
родно стопанство съ огледъ на другите външни
посоки, по които то се движи, а именно: морето и
сушата се вижда отъ приложената таблица, гдето
еж дадени процентите по тегло на нашия вносъ и
износъ по море, Дунава <и тю сухо отъ 1886 год.
до 1925 год.
Вносъ и износъ отъ България по тегло презъ
море, Дунава и по сухо отъ 1896 до 1925 год.
1925 1924 1923 1922 1921 1920

Износъ Вносъ

Износъ Вносъ

ПО

Море
Дунава
Сухо

36% 34% 3 1 % 40% 5 5 % 72%
4 8 % 50% 50% 5 5 % 29% 15%
16% 16% 15% 5 % 16% 15%

Море
Дунава
Сухо,

66% 56% 5 5 % 60% 42% 27%
2 1 % 34% 4 0 % 2 3 % 4 5 % 66%
13% 10% 5 % 17% 15% 7 %

ПО

1919 1918 1917 1916 1915 1914

Море
Дунава
Сухо

7 3 % 2 5 % 4 % 16% 12% 5 3 %
15% 5 5 % 64% 6 1 % 6 5 % 35%
12% 19% 3 2 % 2 3 % 2 3 % 12%

Море
Дунава
Сухо

5 2 % 0.3% о--% 4 5 % 28% 54%
6% 6Ь% 12-/% 17% 6 1 % 37%
42% 4 Г , % 8 7 % 3 8 % 1 1 % 8 %
1913 1912 1911 19Ю 1909 1908

Море
Дунава
Сухо

4С% 46% 4 8 % 3 1 % 34% 3 5 %
4 3 % 3 8 % 38% 40% 4 5 % 26°/о
17% 16% 14% 25% 25% 35°/о

Море
Дунава
Сухо

3 1 % 4 7 % 5 5 % 34% 4 2 % 4 7 %
58% 38% 7% 22% 34% 27%
1 1 % 15% 3 8 % 4 5 % 2 4 % 26%

ПО

1907 1905 1905 1901 1896 1886

Вносъ

1 Износъ Вносъ

ПО

Море
Дунава
Сухо

4 6 % 42% 4 0 % 4 1 % 46% 3 1 %
2 4 % 2 5 % 42% 4 5 % 38% 4 5 %
3 . % 3 5 % 18% 14% 16% 26%

•а
о

Море
Дунава
Сухо

4 8 % 4 5 % 44% 46% 42% 3 5 %
2 5 % 2 7 % 2 8 % 27% 26% 32%
2 3 % 3 0 % 3 8 % 27% 22% 2 5 %

О
X

т
X

Сред но з а

Ц%ЛИЯ

пери одъ :

Вн(зсь: по море - 3 8 ° /о Из!юсъ.
п
„
п Дуна за 41° /о
п
„
» сухо - 2 1 ° /о

гю мор>е — ^4 %
„ Дун ава 2 2 %
, сухс — 2 4 % -
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Средно за цълия периодъ отъ 1886 до 1925 г.
сме внасяли презъ Дунава 41 % отъ всичкия нашъ
вносъ и сме изнасяли презъ Дунава 32% отъ всич
кия нашъ износъ.
Най-големите проценти на вноса ни по Дунава
се отнасятъ къмъ последните военни години 1915
—1917 г., когато съвпадатъ и най-малките про
центи на вноса ни по море, което се обяснява съ
нашето и на другите воюващи положения по Ду
нава и Черно море въ връзка съ проливитЬ и въ
връзка съ мъняващето се военно положение на ре
ката Дунавъ при Сърбия и влизането на Ромъния
въ войната.
Сжщитъ причини се отразяватъ за сжщото
време и на износа.
Годината 1918 макаръ и военна не показва за
нашия износъ такава голъма аномалия по Дунава
и по сухо, както за предишните военни години,
тъй като положението въ тия области беше уста
новено и владението на пжтищата и съобщенията
по сухо и по Дунава беше въ ржцетъ на съюза до
като за сжщата 1918 г. износа по море слиза до не
нормалния 0.3% поради блокадата на проливитъ".
Следвоенните години показватъ едно посте
пенно нагаждане къмъ обикновеното движение.
Цифритъ ни показватъ една многодетна твърдость, която не се измества въ осезателенъ размЪръ въпреки вжтрешното наше стопанско раз
витие и промени, които постоянното наше дър
жавно строителство и народно стопанство показ
ватъ за сжщия периодъ.
Затвърдените въ нормално време проценти на
нашия износъ и вносъ по Дунава съ огледъ на циф
ритъ за другитъ направления показватъ голъмото
значение, което има реката върху нашето народно
стопанство. Тия цифри хвърлятъ първия упръкт
за нашето положение на гостенинъ на брега на
една така гостоприемна за всички предприемчиви
народи ръка. Нейното значение ще изпъкне още
повече като се има предъ видъ специалното значе
ние, което има ръката за северна България, тъй
като поради напредналото развитие на вжтреш
нитъ ни пжтища, у насъ вече може да се приеме,
че има установени производствени области и техни
съобщителни направления. Даже специалната благоприятствена тарифа за Варненското пристанище
около 1905 год. не можа да повреди на значението
на Дунава като направление за нашия износъ. Въ
всъки случай отклоненията, които еж предизвикани
въ миналото и въ последно време и които еж плодъ
било на вжтрешната ни тарифна политика, било
на външни политически последици не опровергаватъ постоянното — средното значение, което
има Дунава за нашата търговия, което пъкъ об
стоятелство дава да се заключи, че подканата къмъ
наше съучастничество на Дунава паралелно съ
другите народи си остава постоянна; че тя из
хожда отъ вжтрешностьта на страната, отъ непрекженато-туптящето сърдце на трудолюбива и на
предничава България и отъ естеството и вида на
нашето участие въ международното стопанство.
Тази подкана иде да подчертае факта, че веднажъ
сме по бреговете на Дунава тръбва да се впуснемъ
и по водитъ му, Това го иска добре разбрания ни
интересъ.
Това се налага отъ припадащия ни се дълъ въ
международното икономическо сътрудничество, за
което тъй преданно и неуморно работи съ всеобщопознатото трудолюбие попуканата десница на
българина. Това тръбва да го сторятъ тия, които
еж призвани да го водятъ.
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новитъ янглийски
Въ Англия еж влезли въ строя новигь линейни , ,
кораби „Нелсонъ" и „Родней". Това еж едничките I
линейни кораби въ свъта, построени следъ и съ- |
гласно постановленията на Вашингтонската вое- 1
но-морска конвенция. Тъ еж и едничките кораби '
отъ тоя типъ, въ които напълно е използванъ опита |
на голямата война; и такива ще останатъ ТБ наймалко до 1935—36 год. Споредъ постигнатото спо
разумение на петтЬхъ велики морски държави въ :
Вашингтонъ, не може да се започне постройката }
нито на единъ корабъ, съ повече отъ 10.000 тона '.
водоизм-Ьстване, преди края на 1931 година. Изклю
чение е направено само за Франция и Италия, на
които е разрешено да започнатъ постройката по !
на единъ линеенъ корабъ — вашингтонски типъ — !
въ 1927, 29 и 31 години, но и двете държави, нами
райки се въ затруднено финансово положение, не
еж се възползвали, нито пъкъ проектиратъ да се
възползватъ отъ това разрешение. Но и да се за
почне, въ нтжоя отъ тия държави, строежа на ли
неенъ корабъ презъ последната (931) година, то
той едва ли где бжде готовъ по-рано отъ 1935—
36 година.
Постройката на новите английски кораби е |
започната въ 1922, пуснати еж на вода въ 1925.
а влезоха въ строя презъ 1928 година.
Споредъ англичаните, богатия опитъ отъ све
товната война налага за линейните кораби и кръстосвачи: 1) увеличение на скоростьта, 2) усилване
огнената сила на кораба, въ частность увеличаване
далекобойностьта и скорострелностьта на орждието, 3) усилване на бронената защита и 4) осигу
ряване възможно най-голЪма жизненость на ко
раба. За да се отговори на всички тия изисквания,
споредъ пресмятанията на нъжои английски кора
бостроители, необходимо е увеличението на водоизмъстването до 57,000 тона, когато споразуме
нието поставя пред-Ьли — 35,000 тона водоизмтзстване и 40.6 с. м. орждия. Естествено е, че въ тия
рамки не могатъ да се включатъ елементите на за
строените до вашингтонската конвенция линейни
кръстосвани — главно тъхната голяма скорость
(Англия — „Худъ", спуснатъ на вода 1918 год.,
45,000 тона, 32 мили скорость), съ други думи следъ I
тази конвенция и докато сжществува тя, построй
ката на тоя типъ кораби (линейни кръстосвани) ;
става невъзможна, сжщо така и първото изискване '
на бойния опитъ — увеличение на скоростьта
отъ само себе си отпада/Но и задоволяването на ' ,
останалите условия е силно затруднено; на англи- ;
чанитъ за пръвъ пжть е поставена проблемата — •
да вмъхтятъ въ определеното водоизмЪстване да
дени тактически свойства, до като обикновено — I
последните опред-Ьлятъ първото. Английските ко
рабостроители, обаче еж се справили съ тъзи труд
на задача твърде оригинално и остроумно.
Първото условие ~ увеличение на огнената '
сила; тъй като калибъра е ограниченъ — 40 6 см
'
то англичаните увеличаватъ броя на орждията !
(последните американски и японски линейни ко- !
раби иматъ по 8—40.6 см., а английските — по |
Ь—38.1 см. орждия) отъ 8 на 9. Предизвиканото !
увеличение на тонажа отъ деветото орждие се спе- !
стява чрезъ намаление броя на кулите съ една. За I
пръвъ пжть англичаните преминаватъ къмъ си
стемата на три орждия въ една кула, всичките имъ
досегашни кораби, включително и „Худъ" (8—38.1
см.), иматъ по две орждия въ кула) три орждейни
кули иматъ: италианците — типове „Андреа Дориа", 1913 г„ 23,000 тона 13—30.5 см. и „Данте-
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Алигиери", 1910 г., 21,000 тона 12—30 см.; руситт,
— типътъ „Маратъ", 1911 г., 26,000 т., 12—30.5 см.;
американците — типове „Калифорния", 1919 год.,
33,700 т., 12—35.6 см., Пенсилвания, 1915 —17 г.,
12—35.6 см. и „Оклахома", 1914 г., 10—35.6 см. и
германците — най-новитъ леки кръстосвани типъ
„Кйонигсбергъ", 1927 г., 9—15 см.).
Постигайки засилване на въоржжението, след
вало е да се реши.въпроса — какъ да се усили за
щитата, безъ да се увеличава тонажа; и тази за
дача англичнит-в решаватъ твърде остроумно, а
именно чрезъ едно съвършенно ново за линейнитъ
кораби разместване на артилерията —; съсредото
чавайки цълата тежка артилерия въ средната (по
дължина) часть на кораба. По тоя начинъ, вместо"
да размЪстватъ артилерийските запаси въ две ме
ста, както е въ последните японски, американски и
предшествениците на „Нелсонъ" английски кораби
или както е въ руските — на четири м^ста, тт> ги
съср-Ьдоточаватъ само въ едно мЪсто — подъ съ
браните заедно три кули. Съ това, вместо необходимостьта да се засилва защитата на две или по
вече места, англичаните я усилватъ само на едно
м^сто, като чрезъ това, естествено, печелятъ и въ
тонажа, съ други думи, ТБ безъ да увеличаватъ
вм-Бстимостьта, чувствително засилватъ бронята.
При това англичаните се отказватъ отъ досе
гашната си система на брониране възможно поголеми повърхности отъ корпуса съ нЪколко бро«ени пояса, поради което главния поясъ не е могло
да се направи много дебелъ, а преминаватъ на аме
риканската система, като знчително я усъвършен
ствувате, — всички жизнени части на кораба, съ
брани на едно место, и само тЪхъ ТБ забронирватъ
отъ всички страни — по стенитв съ дебели стенни
пояси (355 мм.), напр%ки съ сжщо така бронирани
прегради, а отъ горе (за боя на далечни разстояния
и противъ въздушни нападения) съ дебелъ броненъ горенъ подъ (152 мм.), образувайки една,
отъ вгЬкжде затвърдена, силно забронирана „крепость".
Едновременно съ орждейнигЬ кули и лежа
щите подъ тЬхъ погреби, съ средната часть на ко
раба е поставена и бойната кула, въ която е съ
средоточено цъ\лото управление «а кораба, на ар
тилерийския огънъ, на свт>таинигБ средства и на
главнитъ механизми.
Така, съ своята съвършенно нова и оригинална
постройка, при водоизмъттване не по-голямо отъ
-това на своите предшественици. „Нелсонъ" и „Род
ней" се явяватъ и по-силно въоржжени и по-добре
защитени. Разбира се, срещу това англичаните е
требвало да се откажатъ отъ множество свои устаръли, укоренени възгледи и предразеждъци, между
които и отъ естетичниятъ и изященъ видъ на ко"раба, какъвто имаха до сега обикновенно всички,
а особенно английските военни кораби. Отвънъ
„Нелсонъ" и „Родней" иматъ единъ съвършенно
своеобразенъ и неприличенъ изгледъ; у тъхъ вед
нага се хвърля въ очи извънредно дългата предна
или носна часть, която е съвсемъ равна и безъ как
вито и да било надстройки; тамъ еж поставени
само трите кули на тежката артилерия; тая часть
заема повече отъ половината дължина на кораба —
124 метра отъ всичко 214 метра. Непосръдственно
задъ третата артилерийска кула се издига, осамотена, твърде високата бойна кула (обикновенно,
тази кула се съодинява съ предниятъ стожеръ или
предната димна тржба), задъ нея пъкъ — твърде
низката, единственна димна тржба и най-отзадъ
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сжщо така единствениятъ стожеръ. На кърмата, по
дветъ стени,, между димната тржба и стожера е
съсредоточена делата противоминна артилерия —
12 — 15.2 см. орждия, разположени по две въ кула
(а не както въ старите кораби —- задъ щитове или
каземити), по три кули отъ всъка страна.

Новия английски линеенъ корабъ „Нелсонъ"
-С:ШИ.

2х.Ема*на Л И Н Е Е Н Ъ К О Р З Б Ъ _
.Тип» .ИЕ.1С0Н1'

•

'

Колкото и да е силна бронената защита, днесъ
тя не осигурява жизненостьта на кораба, презъ
последната война бронята отстжпи, въ въковниятъ
си двубой, на артилерията. Но на помощь на бро
нята се явява изкуството въ корабостроението;
чрезъ една стройна и сложна система отъ отделе
ния, преградни, водонепропускаеми врати, двойни
и тройни дъна, чрезъ разположението на воднитъ
и нефтени щерни или вжглищни ями, чрезъ противоминнитъ удебеления и пр. всевъзможни сред
ства, съвременния корабъ става твърде жизнеспособенъ и лесно устоява на страшната разрушителна
сила на неприятелската артилерия, мини или тор
педа. Въ това отношение германското корабостро
ително изкуство 6% отишло твърде далечъ и то,
заедно съ особените качества на германската бро
ня, придаваше на германските кораби въ Скагеракския бой една упорита стойность, когато английскиттз линейни кръстосвачи потъваха отъ напа
дението само на единъ неприятелски залпъ („Индефатигаблъ", „Куинъ-Мери"). Въ това направле
ние, изглежда, че англичаните еж възприели и
усъвършенствували всички придобивки на герман
ския и американския флоти.
Вашингтонската конвенция ограничава нор
малното водоизместване на 35,000 тона, но безъ да
включва въ него запасите отъ гориво; такива „Нел
сонъ" и „Родней" взематъ по около 4,500 тона
нефтъ, като съ това пълното имъ водоизмъстване
възраства близо на 40,000 тона. При пъленъ ходъ
отъ 23.5 мили (по скорость тъ отстжпватъ само на
предшествениците си въ английския флотъ —
гипъ „Малайа", 1915 год., съ 0.5 мили и се изравняватъ съ последнитъ японски линейни кораби,
типъ „Мутсу", 1919 г., като превишаватъ всички
останали линейни кораби въ света) тъ иматъ
районъ на действие надъ 6,000 мили, а при економиченъ ходъ отъ 15 мили въ часъ, района имъ до
стига «адъ 20,000 мили, докато района на действие на последнитъ американски кораби, при сжщата скорость достига едва 12,000 мили.

СТРЯНИЦН 11

За да бжде по-пълна характеристиката на бой
ните качества на тия кораби, заслужава да се дадатъ нъкои подробности за гЬхното артилерий
ско въоржжение.
Всичките имъ 9 голъми орждия, 40.0 см. (Д 50)
еж поместени въ три трпорждейни кули, а тия последнитъ отъ своя страна еж разположени въ диа
метралната (надлъжната сръдна) плоскость на ко
раба; при това, втората кула се издига надъ пър
вата и третата, вследствие на- което последната не
може да стреля не само къмъ кърмата, но и къмъ
носа, тя стреля само въ страни, По такьвъ начинъ,
по направление на носа стрелятъ първитЬ две кули,
т. е. 6 орждия, въ страни стрелятъ всичкигг, 9 орж
дия, а въ посока на кърмата — нито едно. Следова
телно бойната сила на тия кораби не е еднаква на
всички курсове, като при известни курсове тя е
равна на нула, .обстоятелство, което би могло съ
успъхъ да, бжде използвано отъ единъ изкусепъ
и ловъкъ противникъ.
Тъкмо обратното е съ противоминната (за от
брана отъ нападенията на миноносцигЬ и изтръбителитъ) артилерия, съставена отъ 12—15.2 см.
Д. 50 орждия, по две въ шесть кули, тя цтзлата е
съсредоточена въ кърмовата часть на кораба. Пра
во по направление на кърмата могатъ да стрелятъ
4 кули или 8 орждия, право напредъ — сжщо, а въ
страни — само по три кули или 6 орждия.
Кулната броня на голъмитъ орждия е съ де
белина 355 мм., а на сръднигв — неизвестно, но
все пакъ доста дебела.
I
Вънъ отъ горните орждия, корабигЬ иматъ и
по 6 противовъздушни 12 см. орждия, по 4 — 4.7
см. и 8 картечници, а сжщо две подводни 53.3 см.
минни тржби.
40.6 см. орждия иматъ дължина на ствола 18.3
метра, тегло на тълото — 110 тона, на снаряда —
1042 килограма, па заряда — 290 кгр. (кордитъ),
1
начална скорость — 800 м. въ секунда. Предълна
далекобойность — 36 клм., скорость на стрелбата
— два изстрела въ минута. Тегло на страничния
, залпъ — 9,450 кгр. Стойностьта на единъ залпъ
\ отъ една тр1иорждейна кула е 700 лири (около
470,000 лева)
Брой на обслугата — 1452 души, офицери и
моряци.
Стойностьта на единия корабъ възлиза надъ 6
милиона лири (около 4 и половина милиарда лв.
единия и 4,700 милиона лв. другия.
Срокъ на службата — 20 години., т. е. въ 1942 г.
требва да бждатъ заменени съ нови.
Отъ всичко гореизложено се вижда, че новитъ
английски кораби еж построени, явно, за водене
само нападателенъ и успореденъ бой. АнгличанигЬ
могатъ да си позволятъ подобна смелость — да
предполагатъ, че за гЬхнит4> кораби не ще стане
нужда да отстжпватъ подъ натиска на но-силенъ
неприятелски флотъ, но никоя друга велика морска
държава не може да си позволи такава смелость и
; за това едва ли нъкоя ще се реши напълно да въз
' приеме линейния корабъ типъ „Нелсонъ".
Все пакъ вложените въ новитъ английски ко
>,
раби идеи се явяватъ не само нови, но и носещи
единъ твърде голъмъ преломъ въ линейното кора
бостроене, затова не ще бжде преувеличено твър
дението, че г в ще станатъ прототипъ на бждещитт.
линейни кораби, какъвто прототипъ бъше въ 1908
год. линейния корабъ „Дреднаутъ", чието име
; стана по-кжено даже нарицателно. Така, „Нел
сонъ" ще стане вероятно родоначалникъ на новия
типъ линейни кораби, които англичаните наричатъ
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„Вашингтонски", а германците — „следъ
— Ютландски".
За сега „Нелсонъ" и „Родней" се
явяватъ най-силните и мощни линейни
кораби въ света и такива ще останатъ
до края на 1935—36 год., • до когато не
не ще бркде готовъ нито единъ новъ ко
рабъ отъ типа на линейните кораби, те
ще запазятъ своето превъзходство поч
ти 9 години, явявайки се въплош.ение на
английското морско могжщество. .
(Изъ Зарубежнмй Морской Сборникъ, № 1; Г. С).
Замръзналото Варненско Щ
Торосъ

Т Ж Г Я Т Я НЯ М О Р Я К Я
(Разказъ)

Подпряла съ ржка мряморно чело, тя стоеше
унесена задъ тъмните .стъкла на прозореца въ
стаята, надвиснала надъ високия брътъ. Тамъ долу
немирното море день и нощь люшка и разбива
пенливи зоди въ стърчащите безформено раз
хвърлени блокове — открехнали се отъ брега го
леми камъни, стърчащи като настръхнали чудо
вища, топнати въ мощните води . . .
Отъ малка привикнала на тази вековна борба
на морето съ брега, тя разбираше езика на въл
ните — чувствуваше въздишките на морето; оби
чаше еднообразната му песень и съ захласть се
вглеждаше въ безбрежната ширъ. Очите й плам
ваха, когато морето се озвереше: бумтежа и воя
на морето караха душата й да се униса въ при
казни мечти . . . Колко пжти съ въздишка е поже
лавала да бжде момче . . . мжжъ, и като волна
чайка да хвръкне къмъ незнайни страни . . .
Да, момче . . . И съ клюмнала глава е слизала
по извиващата се стръмна пжтека, непосредствено
отъ малкия дворъ, за да отиде долу до привърза
ните рибарски лодки. Дъщеря на най-заможния въ
селото търговецъ-рибарь, обичана отъ бащини
съдружници и работници, тя неусетно отрасна,
свърши гимназията въ големия морски градъ и
сега студентка въ. университета по естествените
науки, бе се завърнала въ ваканция, въ роденъ
кжтъ, при стара майка.
— Ана!
Тя се отзова отъ тъмната стая на зова на
майка си.
— Седишъ въ тъмно . . . Чувашъ ли кякъ
страшно бучи морето? — и старата, стжпила на
прага, се прекръсти.
— Да, майко, отдавна не съмъ го слушала тъй
озверено . . . Когато татко беше живъ, мислехме
въ такава нощь, дали се е прибралъ подъ стреха...
Старата въздъхна. Клюмна побелела глава.
— Ехъ Боже! Какво тихо време бе до обедъ...,
а сега . . . Колко е коварно нашето Черно-море,
пришепна на себе си младото момиче.
Майката понечи да запали лампата. Момичето
я спре.
— Тъй, отъ тъмно по-добре се гледатъ свет
кавиците изъ морето . . .
И дълго седя тя унесена, съзерцавайки сти
хията.

И наистина, като че ли двете чудовища, мо
рето и надвиснали тъмни облаци — две тъмни
сили, си даваха сражение: светкавици цепеха надтежалия хоризонтъ, глухи тресъци друсаха стък
лата на прозорците. Морето се гърчеше, нараня
вано отъ светлите стрели, ревеше бумтеше, като
да изкочи изъ бездънното си легло . . .
Омайна и страховита беше тази борба. Земята
трепереше . . .
Светкавиците следваха една следъ друга . . .
Страшна беше нощьта.
За мигъ небето, като че ли се запали: близъкъ
тресъкъ раздруса малката сграда. Момичето от
скочи отъ прозореца и затули очи съ ржце.
Тя видъ . . . Ясно видЬ; вжтре въ морето
ветроходъ . . . съ нацепени на парцали платна,
изтрошени, увиснали по вжжета остатъци отъ сто
жери . . .
Стихията за мигъ го освети, за да го люшне
като играчка въ бездънна пропасть. Стори й се,
че по вжжетата беха увиснали некакви фигурки.
Живи хора . . . безнадеждно тласкани, развевани . . . "
Съ широко разкрити, черни като маслини, очи,
тя прилепи чело на стъклото; устреми погледъ въ
тъмнината и чакаше . . . искаше . . . по-силенъ
тресъкъ, по-силна светкавица . . .
— Майко, загиватъ! . . .
И бързо запали лампата и я сложи на прозо
реца. Тя знаеше — беше слушала отъ баща си и
моряци, че въ тъмна бурна нощь и най-малката
светлина сочи близостьта — спасителния брегъ.
Нови светкавици разкриха загиващия корабъ.
Искаше да изтича въ съседната стая, да събуди
майка си, но . . . остана като прикована на про
зореца.
Нова светкавица й посочи, че издигналите се
като планини вълни люшкатъ ветрохода къмъ зжбестите скали на брега, а тамъ . . . тамъ е неиз
бежна смърть на корабъ и хора! . . .
Косите й настръхнаха. Духна за мигъ лам
пата — светлива примамка къмъ подводни скали...
Изтърча навънъ « се отзова на брега, надъ пропастьта. Бурята сграби кждравите й коси, задърпа
ги и приплъска надъ челото. Едри капки дъждъ
шибаха лицето й . . . На стотина крачки, връхъ
една скала бе заседналъ разнебитения ветроходъ
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-и грозно се бъ наклонилъ на левия си хълбокъ...'
Една силна светкавица . . . И грозенъ тресъкъ,
като отъ срутено дъсчено здание . . . И всичко се
разсипа за мигъ.
Тя изписка въ смъртенъ страхъ и омалъла ко
леничи на високия брътъ, съ ряще прострени къмъ
бездната . . .
Морето ревеше зловещо, прибрало въ присмъртни прегръдки корабъ и животъ . .'.
Бурята се кискаше, свист-Ьше съ зловещъ
смехъ . . .
— Ана! Ана! . . .
Старата се суетеше изъ стаята за своята дъще
ря. Сетне излезе навънъ и . . . зграби презъ кръсть
прималялото, измокрено, облечено въ нощна блу
за, момиче.
— Майко, долу гинатъ хора! — едва промълви
тя — изтръгна се изъ ржцегЪ на старата и се
втурна изъ стръмната пжтека надолу . . .
Новъ блесъкъ . . . вълните се разбиваха въ
скалитъ и като изъ вулканъ, на облаци, парцаливо
се пръскаха чакъ до високия бр%гъ . . . Предъ
краката й, въ малка ивица песъкъ, гЬ изхвърлиха
човъшки трупъ и го вал-Ьха като играчка . . . Това
беше трупъ на морякъ, съ прострени напредъ, съ
разперени пръсти, вкочанени ржце. Той се гърчеше
въ последни конвулсии . . .
ВълнитЬ се оттеглеха, дърпайки, събаряйки
пъсъка, и трупътъ, повличанъ отъ кипящата пъна,
се подв'ижи обратно къмъ вжтрешностьта . . .
Момичето се хвърли напредъ, елови дрехата
на моряка и съ последни сили го затегли къмъ
брега. Нова вълна тласна трупа и нея и тя падна
на гърбъ, влачейки съ себе си и удавника • • •
Старата на време се притече на помощь. Из
теглиха трупа въ наклона на пжтеката и го поста
виха съ овиснала надолу глава. Вода и пъсъкъ
бликнаха изъ неговата уста . . .
Момичето, чадо родено край море, знаеше:
сложи колено подъ гърба му, притисна гърдите и
прикръстоса ржце, и скоро хрипъкъ . . . знакъ на
загасващъ животъ, се зачу отъ неговигв гърди . . .
Морякътъ въздъхна изъ дълбоко, започна да про
стира ржце и се извърна настрани . . . Тя подпре
клюмналата му глава и го подкрепи да седне, но
той, изтощенъ, наново изпадна въ несвъсь, за
литна и сложи глава на гърдите й . . .
Майката отърча да повика съседи, да помогнатъ, а момичето го държеше, приседнала до него,
сложила главата му на своитъ поли.

Следъ малко той наново се свести и
прехвърлилъ ржка презъ рамото на мо
мичето, здраво подкрепенъ, се изкачиха
по брега.
Бурята СЕирепствуваше. Ручей вода
се свличаше отъ нощното й облвкло.
Тънката й бъла нощна дреха, измокрена,
ОБ олепнала, като у мраморенъ бюстъ.
Пристжпили прага въ стаята, при
светлината на лампата, тя се ужаси отъ
вида на удавника: лицето му беше мо
раво, съ сини петна. Широка цепна
тина — рана — зееше надъ дъсната му
вежда, ручей кръвь бе облела полови
ната му лице . . .
Той приседна на дивана и съ мътенъ погледъ
се оглеждаше плахо наоколо. Тя изми набързо
раната и я превърза съ кърпа. Отъ ОЧИГБ му се
търкулнаха едри сълзи. Като ангелъ, изпратенъ
отъ небето, се мъркаше предъ него стройната фи
гура на жена и впи погледъ въ бледното лице съ
прилепналите по страните мокри, черни, кждрави
коси . . . .
Поиска да проговори, но гласътъ му отказа;
зачупи безпомощно ржце и въ погледа му се появи
блесъкъ . . . Той разбра . . . той е спасенъ. Тя се
усмихна, а той притвори очи, друсна глава отъ
мжка и дълбока въздишка поклати хрипкави още
гърди . . .
Презъ поясъ беше пристегнатъ съ пжже, единиятъ край на което висеше до петитъ му.
Той направи движение. Тя разбра и съ ножъ
преръза впития вжзелъ. Той поблагодари съ по
гледъ, склони глана на възглавницата и притвори
очи . . .
Старата се завърна съ разбудени съседи. Ана
се скри въ стаята си, за да се ..преоблече. Нейната
б%ла дреха бе облена съ кръвь, като да бъ сама
въ гърди ранена . . .
Първитъ думи на моряка, следъ като дойде въ
пълно съзнание, беха: „Момчетата! Момчетата!
Всички ли загинаха!"
И скочи на крака. Мжжетв отърчаха съ фе
нери въ ржце къмъ брега . . . Нищо. Морето ли
куваше, бесн%еше отъ радость, за погълнатите
жертви, ръмжейки, простираще ненаситно пенливи
ржце за още жертви . . .
Още презъ нощьта телеграфираха въ флота,
че кораба-ветроходъ „Светкавица" е разбитъ на
трески, шесть моряка еж удавени; спасенъ е по
чудо само корабоначалника Катовъ.
II.
На другия день, следъ дълъгъ отморителенъ
сънь, той разказваше на приседналото край нгго
момиче, какъ бурята го изненадала навжтре въ
морето, съ малката команда, и люшнала къмъ незнаенъ край. Всички усилия да се завърнатъ къмъ
брега били напразни. Стожерите изпотрошени,
платната на парчета . . . Обвързали се съ вжжета,
за да не изхвъркнатъ изъ кораба.
Той съзрелъ близо светлина, подозирайки
близо брегъ, но предъ очигЬ му, въ свъткавицигЬ,
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се мЬрнали зжбести скали . . . викналъ: „Режете
вжжетата, и се хвърляйте къмъ брт>га! . . ."
Нъкакъвъ ударъ . . . И той не помни вече
нищо . . .
Ана, съ прибледнЬло отъ безсънната нощь
лице, съ проплакали очи, следъше кротко, съ унесенъ иогледъ, разказътъ на моряка: той, като че
кжсаше думите си изъ наранено сърдце-. Тжга,
дълбока тжга се чертаеше въ влажните кафяви
очи на моряка . . . Той жалъше за изгубенитъ
примерни и юначни .момчета . . .
На времена изпадаше въ безмълвие и заби
ваше погледъ предъ себе си . . . Трепкаше неговото
мургаво лице, като че тамъ нъкжде дълбоко
ужасътъ се събуждаше въ неговата душа . . .
И съ блоезнена усмивка й разказа, че пред
смъртните моменти били пълни съ чудни приви
дения: видЬлъ жена въ б%ла премъна.л . ..той
слага глава на топли гърди и пригърналъ станъ на
сирена, се издига въ небеса . . . Изведнъжъ
кръвь облива бълитъ й дрехи и се изгубва за
мигъ . . .
Тя наклони свънливо погледъ и едва прошепна:
„Това не е сънь . . . не бе сънь . . . " И пристжпи
предъ смаяния му погледъ, влезна въ стаята си и
се появи въ окървавената бьла дреха . . .
Той изтръпна, скочи и се втурна къмъ нея. —
Сжщата дреха! Сирената . . . Окървавената дре
ха! . . . И бъсно й зацълува ржцетъ. Цълуна й
кървата дреха. А тя, съ примрежени очи, стоеше
изправена на прага. Въ чернитъ й очи две радостни
сълзи — два брилянта, крадливо се търкулнаха по
край трептящитъ й устни . . . И се изгубиха въ

русите коси на наклонената му надъ ржцетъ й
глава.
— Боже мой! Това е нечувано, момиче да спаси
морякъ! Това не е било . . . И той впи погледъ
дълбоко въ нейнитъ очи . . . Трепнаха младитъ
сърдца . . . Искра прониза две души. Чайка из
писка, летяща надъ кжщицата . ; .
Морето пъшкаше полуукротено.
Следъ една седмица тя получи от.ъ него писмо.
Ана,
На колъне съмъ предъ тебъ. Живота си ти
дължа . . . Неотлжчно си при менъ. Нося те дъл
боко въ сърдцето си. Не отблъсквай, мила сирено,
простръната ми ржка; подай ми и твоята. Тжжа
за тебъ . . . Една дума и азъ ще хвъркна къмъ
тебъ. Обичамъ морето, обичамъ и тебъ . . .'
Катовъ"
И до кжсна нощь сеДя тя надъ писмото, И като,
че чувствуваше окървавената му глава на пламнала
млада гръдь . . . Цълуна писмото и презъ сълзи
написа: „Ела . . . очаквамъ те, мили удавникъ!...
Ана"
Мсецъ следъ това, на новия красивъ корабъ
„Бургасъ", въ тиха нощь, щастлива двойка мжжъ
и жена, сложили ржка въ ржка, гледаха мълча
ливо, съ овлажнени отъ щастие очи, трептящите
тамъ горе, при Бога, звезди . . .
Морето сумтъше недоволно.
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Ял. Новиковъ — Прибой1)

ПОДВОДНИЦИ
(Разказъ)
Рано сутриньта се намерихме въ открито море. |
Те еж петь. Единъ, най-голтшиятъ, черенъ,
Небосклонътъ е чистъ. Продължаваме своя пжть.
кржглоглавъ, плува отпредъ. Рогата му липсватъ,
Отъ вчерашната буря е останала само мъртва
може би снарядъ ги е отнесълъ. Той повдига окърпЬна. Равномерно се поклаща „Мурена". Предъ
вавена морда и мучи въ смъртна мжка.
насъ се разкрива и сияе далечината, а надъ насъ
Параходътъ е целиятъ обхванатъ отъ огънь.
безводниятъ океанъ. Морското ширине се люлее—
Бушува пламъкътъ, извива се, изхвърля облакъ
полирани хълмове се редятъ единъ задъ другъ до
черъ димъ. Страшниятъ ревъ на биковете, цЬло
стадо, разтърсва въздуха, далеко се разнася по
безкрая, свт>тягъ безброй кжсове. отъ разбито
.морето. Въ него — молба за помощь, въ него —
огледало.
•
проклятие по насъ. Кърмилото спира своето дви
Дизелите блъскатъ, упорито тласкатъ лодката
жение. Още минута — и параходътъ се скрива
къмъ тайнствения хоризонтъ.
целъ.
Раздаде се взривъ отъ парните котли, пов!
Какво >ни очаква тамъ, задъ синята граница?
дигащъ грамаденъ етълбъ вода — последна въз
дишка на парахода.
На объугд> едва захванахме последното блюдо—
Параходътъ не сжществува.
любимиятъ компотъ, когато изведнажъ се раздава
Както по-рано, морто се вълнува.
тревожниятъ звънъ. Звучи громко и ръзко, раз
„Мурена" увеличава хода. Биковете заиочкъсва нервите. Хвърляме кърпите.
; ватъ да изоставятъ. Само единъ, бт>логлавиятъ,
Бързо се готвимъ за постовете.
най-силниятъ, все още плава недалечъ отъ насъ.
Мисъльта трепти остра и силна — че ей сега
Ахъ, какъ той мучи! Неговиятъ тржбенъ ревъ се
предстои срещата съ враговете,
започва съ низка октава и се свършва съ висока
По места! Командува командирьтъ. Бързо
малко извиваща нота. Той плаче, вика, заплашва.
въ уравнителната! Електромотори напредъ. ДеветТой плаче зове. Този предсмъртенъ викъ на загисоттинъ ампери въ валъ!
ващето животно изгаря сърдцето, дави душата.
Отиваме на морегледа. После боева тревога
Моряците поглеждатъ мълчаливо назадъ къмъ
кърмилото. У всички — сериозни лица, като че ли
разговорит-Ъ еж запретени. Тихо. Слуша се какъ
еж загубили близъкъ човекъ. А електромонтьоелектромоторите изтънко и заунивно пеятъ своята
рътъ Сидоровъ, този непоправимъ пияница, скри
пЪсень. Мисъльта се бие безъ отговоръ: какво
то изтрива сълзи.
става горе? Сериозна опастность или нищо? Само
командарьтъ знае, само той е съединенъ съ вънАзъ съ тжга отивамъ въ стаичката си, на носа
гпния свЪтъ чрезъ морегледа. А всички останали,
на подводницата.
около 40 човека, вече не еж хора. Те еж живи уре
Моряците угощаватъ съ обедъ нЬмския капиди въ добавъкъ на грамадната маса отъ машини.
танъ и неговия помощникъ, а те ядатъ и се усмихЧувствува се напрежението. Не само въ насъ, но и
ватъ, като че ли искатъ да кажатъ:
въ всички части на механизмите.
— Другари, ние сме съ васъ.
Ехъ, попаднешъ ли подъ колело — ставаше
Следъ четвъртъ часъ се стрескаме.
дяволъ.
— Комендоригв при орждията!
До вечерьта времето мина безъ приключения.
Откриваме процепите. Заедно съ всички и азъ
Срещнахме
само неколко неутрални парахода.
изкачамъ на горния подъ. Предъ насъ — немски
Пакъ нощувахме на дъното.
параходъ. По нашъ знакъ той спира, изтежко люленъ отъ ленивите вълни. Приближаваме се. На
На следующиятъ день времето стана но-лошо.
горния му подъ се вижда рогатъ добитъкъ. СтарПоказаха
се скалисти брегове. Въ техъ се криеха
шиятъ офицеръ Голубевъ вика нещо по немски
презъ тржбата. На парахода се надига суматоха. ! заливи. Отидохме но-близо. Морето тукъ се бунтуваше и гърмеше.' Грамадни вълни непрестанно
Следъ неколко минути целата обслуга се наста
бухгвха по скалите, кипяха въ п"Бна, повдигаха
нява въ лодки и отплува на страни. А лодката съ
се високо на капки, прилични, на стъклени кжечета.
капитана и помощника се направлява къмъ нсъ.
ТеснинигЬ, съ ржбове отъ многогодишни битки,
Комендорите стреляте въ парахода и той по
мрачно гледаха въ загадъчната далечина, отъ кжтъва бавно. Въ кърмовата часть избухва пожарь.
дето въ пристжпъ срещу техъ се движеха безБиковетъ надигатъ ужасенъ ревъ. Неколко отъ
числени пълчища въ бели шлемове.
гЪхъ се хвърлятъ отъ горния подъ и бързо биватъ |
Въ далечината се показа димецъ.
отнасяни отъ парахода.
\
„Мурена" тръгна напреки хода на неизвест
Ние прибираме капитана и помощника. Оста
ния параходъ. Димътъ приближаваше, "увелича!
налите оставяме на произвола на еждбата въ мо
вайки се. А когато се показаха стожерите и се
рето, на леки лодки. Те се отправятъ къмъ едва ви ; очертаха на небесната синева, ние тревожно се злдимия брегъ. Дълго требва да гребятъ до тамъ. ] мислихме.
„Мурена" тръгва нататъкъ.
|
Следъ малко време командирътъ съобщи по
Следъ яасъ следватъ биковете, хвърлили се ' тржбата:
отъ парахода и плаващи по нашата струя.
— Немски параходъ. Типъ неопределимъ.
,
Приготвихме се за стрелба.
») Алексий Силичъ Новиковъ — Брибой руски морски |
После се раздаде заповедь:
писатель-поетъ. Р. 1877. Служилъ въ Балтийския флотъ.
—
Обърнете носовите апарати.
Участвувалъ въ знаменития Цусимски бой и още тогава
написалъ два морски разказа. Странствувалъ по много
Азъ стоя до десния миненъ апаратъ. Съ ед
страни. Издалъ: „Морски разкази" (1917); „Морето зове
ната ржка се държа за ржчката на боевия кла(1923) „Подводници" (1923). „Победительтъ ка буритъ (19М|
панъ, а кракътъ поставенъ на долната отвертка.
Две души" (1923); Джжбата на въковетъ" (1923).
Въ такава поза стои другия миненъ машиннстъ до
Бел. преводача.
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лъвия миненъ апаратъ. Чакаме следващата ко
манда, най-страшна, най-сждбоносна, а въ дълбо
чината на душата, като далечна зора, се явява до
гадката — значи, нъкакъвъ воененъ корабъ.
До насъ, до преговорната тржба, въ качество
на предаватель и наблюдатель, стои минниятъ
офицеръ Кудрявцевъ. Устата му разтворена, тън
ката шия неестествено изтеглена и на нея стърчи
малка гуша.
Напрежението р!асте. Всички замръзнаха на
местото си. Широко разтворените очи не мигватъ.
Съ всека минута ние се доближаваме до никаква
загадъчна черта. Какво ни чака тамъ? Тази неизвестность, тази таинственость като желъзна преса
примазва душата.
— ДЪсниятъ апаратъ!..
Кратка пауза, но най-мжчителна, най-трепетна.
Гърдитъ се напрегнаха, безъ да дишатъ. Ние като
че ли се движимъ по една само чертица по тъмната
бездна. Сърдцето замира.
— Огънъ!
Последното слово прозвуча, като присжда на
сждбата, разкжса ушите, като мълния прониза ду
шата. Потрепераха гърдитъ. Азъ хванахъ ржчката
на боевия клапанъ и въ сжщото време натиснахъ
кракъ на ржчката на отвертката. Като мазна, гжста
пара, изхвръкна изъ апарата полираната мина, раз
търси ц-Ьлия корпусъ на лодката. Изхвръкна, като
запушалка на гигантска бутилка, злорадно про
пищя и съ насмешка, съ бързината на пощенски
влакъ, се понесе къмъ своята цель.~
Отъ силниятъ тръсъкъ никои моряци пад
наха, но веднага се изправиха. Сега всъки разтвори
широко краката си. Сега ще избухне взривъ и лодката ще отхвръкне на страни. Чакаме.
— Левиятъ апаратъ! Огънъ!
И пакъ палящитъ минути на очакването.
На два пжти бЪхме разтърсвани.
Както после узнахме, това билъ немски параходъ, въоржженъ съ орждия. Затова нашиятъ командиръ решилъ да го потопи безъ предупреж
дение. Но въ най-критическия моментъ се случи
неголемо нещастие: командирьтъ си разби пенснето. Само-това. Нищо. Но въ нашето подводно
плаване всичко е сериозно. Указа се, че безъ пенсне командирьтъ е като новородено дете
не
вижда нито чертица. Така избега нъмскиятъ па"
раходъ. Но благодарение на това пъкъ ние по
паднахме въ ново критическо положение.
Изплавахме на морската повърхнина. Не усп*хме да откриемъ още върхната вратичка, когато
на среща ни се показа неприятелски миноносецъ
А това е най-големиятъ врагъ за една подводница.
Той лжтува къмъ насъ съ пъленъ ходъ.
'— По местата си! Потапяйте — гърми командирътъ съ своя гласъ и веднага изрежда всччки
команди.
На всички стана ясно, че опастностьта е голема. Това разбраха и нашите пленници — двамата побледнеха и изблйщиха очи.
Заработиха помпите, зашумяха водосбиро-
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Еетъч А около подводницата почнаха да се пръскатъ снаряди. Бавно се потапяме още. Ахъ поскоро на дъното! Иначе ще бждемъ разрязани отъ
неприятелския гръбнакъ. Изведнъжъ надъ носо
вата часть, надъ самата глава, нещо падна, тръсна.
Зазвъняха стъклата. Електричеството угасна. Ука
за се нъщо страшно. Мозъкътъ ми изригна, изхвръкна изъ черепа. Може би — самата смърть;
Не, азъ съмъ живъ, чувамъ какъ въ непрогледния
мракъ некой споменува бога, други ругае.
Не усптзхме още да се опомнимъ, когато по-чувствувахме, че къмъ насъ приближава страшенъ
призракъ подобенъ на бушуващъ пламъкъ, че на
насъ налита нещо огромно, пада върху ни мно
гоетажно здание. Траахъ! „Мурена" едва не се пре
върна. На върха нъщ.о се чупеше, трещеше, пукаше
се. Целото тЪло на лодката скриптеше, бумтеше.
Вжтре съ звънъ летеха въ безреда всичката посуда и разни дреболии. Чуваха се смжтни гласове.
Бухтеше нещо въ стоманените стени.
Лодката се отпуща въ бездната, пада като камъкъ. Схващамъ това ясно. Хладната мисълъ, като
ножъ разцепя мозъка, че тука е вечниятъ ни гробъ.
Сбогомъ животъ! Вселената ослепя за насъ за ви
наги.
Изведнъжъ ударила се о морското дъно, затихнаха звуковете, буквално целата обслуга умре
въ единъ мигъ. вероятно, всички, както и"азъ,
почнаха да се прислушватъ, не тече ли отъ нейде.
Тихо б^ше, тихо до вледеняващъ ужасъ, смазващъ дори и човешкото дихание. Неочаквано въ
малчиливия мракъ се разцепи властенъ викъ:
— Спокойствие! Пълно спокойствие . . .
Това б%ше гласътъ на командиря, страшенъ
гласъ. Той обезсърдчаваше и плашеше. Като же
лязна лапа сграбчи душитъ «и и ги държеше въ
властьта си. НЪмаше вече паника. Въ дъснататржба се раздава правилно разпореждане. Тъзи.
къмъ които се отнасятъ ги изпълняватъ въ непрогледенъ мракъ, пипнишкомъ, по привичка. Следъ
нъКолко минути подводницата биде осветена. На-.
деждата огръ въ очитъ. Дълбокомерътъ показва
40 метра. Нигде не тече. Отъ душите 'пада камъкъ.
•— Слава богу!
— Сега ще се издигнемъ!
Къмъ насъ се обръща нъмскиятъ капитанъ и
нЪщо говори. Долнята му челюсть трепери, а въ
очитЬ сълзи, страхъ, като че ли до гърлото му
държатъ ножъ. Клати глава и сочи своя помощникъ. — Гледаме-— той лежи безъ движение, на
пода, сгърчилъ се. Държи съ ржце главата си.
Устата разтворена, изкривена, зжбитъ почернели.
Изпъкналите очи гледатъ въ насъ съ застиващо
безсмислие.
Викаме фелдшера. Той .опитва пулса, при
слушва гърдитъ.
- - Починалъ. Сърдцето не могло да издържи ..
Нъкой пояснява:
— Да, безъ да е привикналъ човъкъ, мжчно
може да издържи такова положение въ подвод
ница.
Превелъ отъ руски: Д. Василевъ.

Джозефъ Конрадъ

млядость

Превела В. Бошнякова

~~ ~_~~~

(Продължение отъ книжка № 3, 1929 г.)

Некакъвъ гласъ викаше кораба отъ некжде —
въ въздуха ли, въ небето ли — не мога да кажа.
Сега азъ видвхъ капитана — и той като че беше
полуделъ. Той ме запита нетърпеливо: „Кжде е
масата отъ каютата?" — и да чуешъ такъвъ въ-

просъ беше ужасенъ ударъ. Азъ тъкмо бЪхъ хвър.
ленъ на въздуха, разбирате, и трепт-Ьхъ още отъ
това преживъване. Азъ не бЪхъ съвсемъ сигуренъ,
дали съмъ живъ. Махонъ започна да тропа съ
двата си крака и му викаше: „Господи! Господи!
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Не виждате ли че горниятъ подъ е вдигнатъ на
въздуха? Азъ можахъ да проговоря найпосле, заеквайки и като че ли съ съзнание за ни
какво голямо опущение на дълга: „Азъ не зная
кжде е масата отъ каютата". Това приличаше на
глупавъ сънъ.
Знаете ли, какво поиска той следъ това? Хмъ,
той поиска да туримъ въ изправность стожерите.
Много кротко и като че ли потъналъ въ мисли, той
настояваше да наредимъ предния стожеръ. „Азъ не
зная, дали има поне нъке здраво платно", каза Махонъ почти просълзенъ. „Нав-Ърно", каза той меко,
„ще има достатъчно останали, за да наредимъ
предния стожеръ".
Старецътъ изглежда, че е билъ въ собствената
си кабина и е навивалъ хронометрите, когато
удара го накаралъ да изхвъркне навънъ. Веднага
му* минало презъ ума — както разправяше той
следъ това — че корабътъ се е ударилъ въ нъщо
и той изтичалъ въ каютата. Тамъ виделъ, че ма
сата отъ каютата изчезнала нъкжде. Тъй като гор
ниятъ подъ 6% хвърленъ на въздуха, тя бе пад
нала до'лу,.въ лазарета. Тамъ, кждето ние бъхме
закусвали сутриньта, той виделъ само една голъма дупка на пода. Това му се сторило тъй
мистеризоно и го поразило така много, че
това, което видълъ и чулъ после, откакъ излъзълъ
на горния подъ, му се видело нищо и никаква дребулия. И обърнете внимание на това, той забеляза
веднага, че при кърмилото нема никой и че ко
рабътъ му не следва нуждната посока, и един
ствената му мисъль беше да насочи отново тази
мизерна, олющена, непокрита, димяща черупка съ
носа напредъ, къмъ мъстото на предназначението
й. Банкокъ! Ето какъвъ бъше той въ края на краи
щата. Казвамъ ви, че този тихъ, прегърбенъ, накуцващъ, почти деформиранъ дребенъ човекъ бе
великль по оригиналностьта на своята идея и по
своето незлобиво игнориране на нашите вълнения.
Той ни изпрати напредъ съ единъ повелителен!.
жестъ и отиде да вземе управлението на корми
лото самъ.
„Да, първото нъщо, което направихме, беше
Да наредимъ стожерите на тази развалина! Никой
не беше убитъ, нито даже направень неспособенъ
за работа, но всеки бъше повече или по-малко-нараненъ. Да бъхте ги видели само! Никои бъха въ
парцали, лицата имъ почернели, заприличали на
вжглищари или метачи, главите имъ имаха куршуменъ цвътъ и изглеждаха низко остригани, но
б-Ьха въ сжщность опърлени до кожа. Други пъкъ,
отъ долната смъна, разбудени при отхвръкването
имъ отъ съборените легла, трепереха непрекжснато и продължаваха да мърморятъ, даже и като
отивахме да работимъ. Но всички работиха. Този
ливерпулски екипажъ бе тъкмо за такива трудни
случаи. Отъ опитность зная, че еж такива. Морето
ги прави такива — широтата и самотата обграж
даща техните тъмни, груби души. А! Какво беше.'
Ние се спъвахме, пълзъхмже, падахме, ожулвахме
прасците на краката си въ развалините, теглехме.
Стожерите стояха, но ние не знаехме, доколко еж
изгорели отдолу. Морето бе почти спокйоно, но
дълги вълни отъ западъ го караха да се гърчи.
Стожерите можеха да паднатъ всеки моментъ. Ние
ги гледахме съ страхъ. Не можеше да се предвиди
накжде ще паднатъ.
Тогава ние се оттеглихме къмъ задната часть
на кораба и се огледахме наоколо. Горниятъ подь
представляваше бъркотия отъ остатъци на дъски,
краища отъ дъски, трески, разрушенъ дървенъ материалъ. Стожерите се издигаха вср%дъ този
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хаосъ като зисоки дървета надъ сплетенъ гжеталакъ. Междините на тази маса отъ развалини бъха
изпълнени съ нъщо белезникаво, лениво движеще
се — нъщр подобно на мазна мъгла. Пушекътъ
отъ невидимия огънь се появяваше отново, вла
чеше се като гжети отровни изпарения въ нтжоя
долина, задушена съ трупове на дървета. Лениви
кълбета почваха вече да се виятъ нагоре, между
масата трески. Тукъ-таме некое парче дърво,
щръкнало нагоре, наподобяваще дирекъ. Полови
ната отъ подпората на единъ стожеръ беше про
била долното платно и небето образуваше петно
блестяща синевина всръугъ измърсения платъ.
Група отъ нъколко дъски, скачени заедно, бе пад
нала връзъ перилата и единиятъ й край се издава
ше напредъ, презъ стената, подобно на изходъ, водещъ къмъ дълбокото море, водещъ къмъ
смъртьта — като че ли ни канеше да преминемъ
дъската и отведнъжъ да свършимъ съ нашите
смъшни тревоги.
А свръхъ това въздуха, небето — некой духъ,
н^що невидимо викаше кораба.
Некой се.сети да погледне и се оказа, че това
бе щурмана, скочилъ импулсивно въ морето и
който се стремеше сега да се върне обратно. Той
викаше и плуваше бързо, като нъкой тритонъ, на
равно. съ кораба. Ние му хвърлихме едно вжже и
той стоеше сега между насъ, водата се струеше отъ
него и той изглеждаше съвсемъ обезсърдченъ.
Капитана бе отстжпилъ управлението на кърми
лото другиму и настрани, облактенъ на парапета и
подпрълъ глава въ ржка, гледаше замислено мо
рето. Ние се питахме единъ другиго, какво ще правимъ по-нататъкъ? Азъ си мислехъ, това е нещо
забележително. Това е велико. Интересно ми е,
какво ще се случи. О младость!
Изведнъжъ Махонъ забеляза единъ параходъ
далече назадъ. Капитанъ Бийрдъ каза: „Може би,
той ще. може да ни помогне, още". Ние издигнахме
две знамена, което на интернационалния моряшки
езикъ значи: „Пожаръ, нуждна бърза помощь".
Параходътъ започна да се уголемява бърже и от
говори съ двете знамена на предния стожеръ: „Ида
ви на помощь".
Въ половинъ часъ той дойде паралелно съ
насъ откъмъ страната на вътъра и дотолкова
близко, че да може да се води разговоръ, като се
плъзгаше гладко, съ спрени машини. Ние изгу
бихме нече самообладание и извикахме възбудено
всички, изведнъжъ: „Ние бехме хвърлени въ въз
духа". Единъ човекъ съ б-Ьлъ шлемъ, който
стоеше на мостчето, извика: „Да! Добре, добре!"
и кимаше съ глава и се усмихваше и правеше успо
коителни жестове съ ржка, като че ли бехме купъ
изплашени деца. Една отъ лодките бе спусната
въ водата и тръгна къмъ насъ по морето, съ дъл
гите си весла. Четирма малайци-гребци караха
лодката съ полюлъващи се удари. Тогава видъхъ
за пръвъ пжть малайски моряци. Азъ ги познавамъ вече, но това, което ме порази тогава, бе тъхната безучастность: те дойдоха до насъ и даже чо
века при носа, който бе станалъ правъ и се дър
жеше за нашата главна верига съ куката на лод
ката, не благоволи да си повдигне главата, за да
ни погледне. Азъ мисля, че хора, които еж били
хвърлени на въздуха, заслужазатъ повече вни
мание.
Единъ малъкъ човекъ, сухъ като кремъкъ и
пъргавъ като маймуна се изкатери гора. Той бе
помощникъ-капитана на парахода.
Той хвърли единъ погледъ и извика: „Е, мом
чета — най-добре е да го напуснете."
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Ние мълчахме. Той говори настрана съ капи- |
тана известно време, изглеждаше, че спори съ него. |
Тогава тъ отидоха заедно въ парахода.
Когато нашиятъ капитанъ се завърна, ние {
узнахме, че парахода подъ командата на капитанъ I
Нашъ, беше „Съмървилъ", пжтуващъ отъ западна |
Австралия за Сингапуръ, презъ Батавия, е пощен- |
ски и че споразумението бъше, той да ни закара , \
до Анджеръ или Батавия, ако е възможно, кждето '
ние ще изгасимъ огъня, като пробиемъ дупки на ;
дъното и ще продължимъ тогава пътуването си
къмъ Банкокъ. Старецътъ излгеждаше възбуденъ. >
„И ще го направимъ, при все това", каза той на
Махонъ свирепо. Той замахна съ юмрукъ къмъ не
бето. Никой другъ не каза нито дума.
По пладне парахода започна да ни влачи; Той
вървеше напредъ, лекъ и високъ, а това, което бъше останало отъ „Юдея", следваше на края на
сто и тридесеть метровото дълго вжже — следваше
го бързо, подобно на облакъ пушекъ, отъ който
стърчаха навънъ върховете на стожерите.
|
Ние се изкачихме горе, да съберемъ платната. ]
Кашляхме по лдощадкитъ на стожеритъ, но колко :
внимателно работехме! Представлявате ли си, какъ
стояхме ние тамъ и навивахме грижливо платната
на този корабъ, комуто бе сждено да не пристигне
никога. Н-Ьмаше никой, който да не е мислилъ въ
това време, че всъки моментъ стожерите могатъ да
рухнатъ. Отъ горе ние не можехме да виждаме
кораба отъ пушекъ, но все пакъ работехме гриж
ливо, като навивахме вжжетата равномерно. „Навивайте здраво — тамъ горе!" викаше Махонъ отъ
долу.
Разбирате ли това? Азъ мисля, че който и да
било отъ тези хора не е очаквалъ да слезе долу
но обикновенъ начинъ. Когато това стана, обаче,
чухъ ги да приказватъ помежду си: „Хмъ, азъ мислт,хъ, че ще се намеримъ долу въ морето на купъ
— стожери и всичко останало — да ме взематъ дя
волите, ако не беше така." „Точно това мислъхъ
и азъ за себе си", отговаряше уморено другъ нараненъ и овързанъ като плашило: И помислете,
това не б-Ьха хора, обучени въ духа на послуша
ние. За единъ страниченъ наблюдатель тъ биха
представлявали купъ профанирани нехранимай
ковци, непоправими вече. Какво ги караше да го
правятъ, какво ги караше да ме слуша тъ, когато
азъ, съзнавайки колко сложна работа б-Ьше това,
ги карахъ .да развиватъ предното платно на два
ижти и да се опитатъ да го навиятъ добре? Какво?
Тъ- не б-вха такива по професия, нъмаха примъри,
не очакваха похвала. Не б-вше и чувство на*дългъ;
всички гЪ знаеха прекрасно, какъ да изклинчватъ,
да мързелуватъ и да шмекеруватъ — когато имъ се
искаше — и въ повечето случаи това имъ се ис
каше. Дали това бъха двата фунта стерлинги ме
сечно, които ги изпращаха тамъ? Т-Ь не мислеха,
че заплата имъ е и на половина задоволителна. Не;
това бт>ше нещо въ гвхъ, нъщо вродено, дели
катно и вечно. Може би и обслугата на нъкой
французки или германски търговски корабъ би
направила сжщото, но съмъ сигуренъ, че то не би
било направено по сжщия начинъ. Имаше нъкаква
пълнота въ това, нещо солидно, подобно на принципъ и могжщо като инстинктъ — разкритие на
нЬщо тайно — на това скрито нъщо, този даръ за
добро или зло, който причнява расовитъ разли
чия, който оформява сждбата на народите.
Тази нощь, къмъ десеть часа, ние видехме
огънь за първипжть, откакъ се броимъ съ него.
Бързината на тегленето бе раздухала тлъющитъ
разрушения. Синьо пламъче се появи отпредъ,
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блъскаше подъ развалините на горния подъ. То
светваше и се прекъсваше, изглеждаше, че се
движи и лази като светлината на светулка. Азъ го
забелязахъ най-напредъ и казахъ на Махонъ. „То
гава свършено е", каза той, „По-добре да прекратимъ това теглене, или той ще избухне отъ всъкжде, преди ние да усп-Ьемъ да се измъкнемъ". Ние
започнахме да викаме и да звънимъ съ звънеца, за
да привлечемъ вниманието имъ; тъ все теглеха.
Най-после Махонъ и азъ требваше да изпълзимъ
напредъ и да преръжемъ вжжето съ брадва, за
щото немаше време да го развързваме. Можеха да
се забележатъ червени езици, които ближеха безиорядъчно разбърканите трески подь краката-ни,
когато се отправихме обратно къмъ задния горенъ
полуподъ.
Разбира се, въ парахода откриха твърде
скоро, че вжжето е прер^зано.
Той изсвири силно съ тржбата си, светлините
му описаха широкъ кржгъ и той пристигна, като
застана близко покрай насъ и спре. Всички ние
бъхме въ сбита група на високия заденъ полуподъ
и гледахме къмъ него. Всъки отъ насъ държеше
нъкакъвъ малъкъ вързопъ или ржчна чанта въ
ржка. Внезапно кониченъ пламъкъ съ завитъ
върхъ избухна отпредъ и хвърли върху черното
море кржгъ отъ светлини,. въ центъра на които
биха двата кораба, полюлъващи се леко единъ до
Другъ.
Капитанъ Бийрдъ сед-Ьше на решетките тихо
и мълчаливо отъ часове, но сега стана бавно и
тръгна напредъ, предъ насъ, къмъ задния стожеръ.
Капитанъ Нашъ извика: „Елате тукъ! Внима
вайте хубаво. Имамъ човали съ поща на кораба.
Азъ ще Ви взема — Васъ и вашите лодки до Син
гапуръ".
„Благодаря Ви! Не!", каза нашия капитанъ.
„Ние требва да водимъ кораба до края". „Азъ не
мога да стоя по-дълго", извика другия. „Поща —
разбирате".
„Да! Да! Ние сме добре".
„Много добре! Азъ ще донеса за васъ въ Син
гапуръ . . . Сбогомъ!"
Той помаха съ ржка за сбогомъ. Нашите хора
оставиха вързопите спокойно. Параходътъ се по
движи напредъ и като излезе отъ осветения
• кржгъ, изчезна изведнъжъ за погледитъ- ни, засле
пени отъ огъня, който гор'Ьше страшно. И тогава
за мене стана ясно, че ще видя изтокъ за първи ,
нжть като капитанъ на малка лодка., Азъ си ми
слъхъ, че това е чудесно; и върностьта къмъ ста
рия корабъ бе чудесна. Ние ще го изгледаме до
края.

• • - . . •

О, пленителна младость! Твоя огънь е поослепителенъ отъ пламъцитъ на горящия корабъ,
който хвърля магическа светлина върху широката
земя и подскача смтзло до небето сега, за да бжде
загасенъ утре отъ времето, по-жестоко, по-безмилостиво, по-горчиво отъ морето — и подобно
пламъцитъ на горящия корабъ, обкржженъ отъ
непроницаема ношь.
'
(Следва въ кн. 5)
Б о р б а т а за обединението на Българското
племе е неминуемо свързана съ стремежа му
къмъ здраво заседание на бреговете на
море, отъ кждето сношенията съ външния
свътъ сж^независими отъ чужди фактори.
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СЪОБЩЕНИЯ
ИЗЪ ДЕЙНОСТЬТЛ НН БЪЛГДРСКИЯ НЙРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Гл. Упр. т е л о . — Спортпиятъ отдъмъ оргапчзирва гол'Ьми морски състезания на всички легиони
при В. Н. М. С. на 28 юлий 1929 год. въ Варна. По
дробности ще се съобщатъ допълнително.
София. Клона проявява особена оживена дейность насочена главно по голъмигъ въпроси отъ
дейната програма на Б. Н. М. С.
— На 8. II. 1929 г. въ салона на Чиновническото
д-вб е уредена сказка, на която е говорилъ д-ръ
В. Шумановъ на тема: "Морски детски летовища".
ч
— На 15 с. м. въ сжщия салонъ е говорилъ г,
про.ф. Мутафчиевъ на тема: „Българските морски
брегове въ миналото".
—- На 16, 17 и 18 с. м. клона е свикалъ акаде
мична конференция по излаза на България на Бъло
море, въ една отъ залите на Свободния университетъ. На конференцията еж участвували най-виднитъ- наши представители на висшите учебни заве
дения, вещи лица — специалисти, представители на
политически и обществени организации и пр.
Следъ станалите разисквания се е констатирало:
1. Въпросътъ за единъ гарантиранъ на така необ
ходимия за България излазъ на Бъло море е едно
задължение на Съюзнитъ сили къмъ иасъ. 2. Вси
чки интереси на страната изискватъ наложително

бждащия реаленъ излазъ на България на Б'Ьло
море да бжде непременно южно отъ Родопите. 8.
За предпочитане е този въпросъ да остане изве
стно време висящъ и да се изчака по-удобенъ моментъ за неговото правилно разрешение, откол
кото да бжде прибързано разрешенъ съ рискъ да
се осуетятъ интересит-Ь на страната. — Конферен
цията е решила изказаните мнения да се донесатъ
до знанието на надлежнитт» фактори въ страната.
Павликени. Клонътъ проявява твърде ожи
вена дейность. Редовенъ въ всЬко отношение и по
събирането на членскигв вноски за 1929 год. По
лага особено много грижи за подготовката на.
„Датската литна морска колония", за която има
вече събрана сума 16,000 лв. На 9. II. т. г. за въ
полза на колонията е била дадена, при добре декориранъ салонъ, много добре посетена морска ве
черинка, на която еж приежтетвували и гости отъ
Г. У. Т. Салонътъ за вечеринката е отпуснатъ без
платно отъ г. х. Стефанъ А. х. Славчевъ, синъ на
почетния членъ на клона г. Атанасъ х. Славчевъ.
Представителите на Г. У. Т. еж констатирали голъмъ интересъ на гражданството къмъ дълото на
Б. Н. М. С , което прави честь на интелигентнигЬ
сили въ Павликени.

Павилиона на Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С, построенъ при езерото въ градината „Царь Симеонъ", което е дадено на
използване отъ клона за три години. Снимката енаправена на 10. XI. 1928 год., при приемането му отъ комисията и когато
още езерото не е било напълнено сь вода. На снимката еж инициаторитъ за експлоатирането на езерото. Този павилионъ,
заедно съ една барака за моторъ и помпа за черпене на вода за подържане на езерото, струва на клона надъ 80,000 лева.
Павилиона има размъри 14 на 4 метра; въ него се помъщава разкошно мобилираната канцелария на клона, гаражъ за
лодки русалки и отдъление за душове. Той е изработенъ цълъ отъ дървенъ материалъ. Вжтре е измазанъ сь варь. Езерото
има пространство около 7000 квадратни метра и е дълбоко отъ 1-20 до 1-40 метра.
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Видинъ. На 2. II. 1929 год. клона е далъ своя
традиционенъ годишенъ балъ въ салоните на
Офицерското събрание. Балътъ е билъ добре посетенъ. Салоните еж били богато декорирани съ
собствените на клона фарове и получените отъ
Началника на Дунавската пол. служба морски де
корации.
Ямболъ. Д1ного редовенъ по събирането на
членски вноски за 1929 год. На 7 и 8. II. т. г. клонътъ еуредилъ две сказки на г. В. Кавалджиевъ —
„Световния тонажъ въ свръзка съ общоевропей:
ската война и участието на Българския флотъ въ
нея" и „Нашата'нова поезия".
— На 16. II. т. г. клона е далъ своята тради
ционна морска вечеринка.
Габрово. Урежда екскурзия презъ юлий до
Цариградъ.

— На 20. И. клона е уредилъ сказка отъ свещеникъ Илия п. Стефановъ на тема: „Българските
светини Хилендаръ и •• Зографъ" придружена съ
70 св. картини.
с. Гьозикенъ. На 27. I. т. г. по инициативата на
местни деятели се възобнови клона на Б. Н. М. С.
въ с. Гьозикенъ. На събранието е избрано ново на
стоятелство въ'съставъ: Председатель: Коста Костовъ; подпредседатели Петко Димовъ; секретарькасиер-: Асенъ П. Качевъ и съветници: Асенъ Г.
Голъмановъ и Желъзко Гяуровъ. Запасни членове;
Бончо Тенчевъ и Ангелъ Кацаровъ. Провърителенъ
съветъ: Христо Паровъ, Димитъръ Вълчевъ, Стефанъ Вичевъ. Запасни членове: Димитъръ Тодоровъ и Василъ Минчевъ.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТЪ БЪЛГАРСКИТЪ МОРЯЦИ.
До Господина МинистеръПредседателя, Министера на
финансите и Председателя
на Народното събрание.
Ст. София.
Господинъ министре,
Българските моряци отъ всички клонове на
съюза въ страната се осмеляваме да Ви представиме нашето писменно изложение на моряшкия
животъ и Ви молимъ да бждете благосклони да го
проучите.
Колкото нривлекателенъ и здравословенъ да
изглежда животътъ на моряка за ония, които го
познаватъ отдалеко или го познаватъ само идеализиранъ отъ поетичнитт> творения на Байрона и
Майнъ Рида, толкова въ действителность е тежъкъ,
нехигиениченъ и изложенъ на опасности.
Дори и тогава, когато при хубаво време пжтНИЦИГБ съ своите удобства се любуватъ на от
крита палуба на игривите вълни и се трогватъ отъ
прелестит-Ь на морската ширина или вечерь на
звездно небе, морякътъ е длъженъ, испълнявайки
своята служба^ да се движи лъте при тропическите
горещини въ душните и тесни помещения, а зиме
по заледената палуба и замръзналите вяшета, да
се излага на непоносимата жега предъ котлитъ въ
дълбоки, гвени и безъ дневна свътлина огнярни и
презъ дълги часове денемъ <и нощемъ да се прегъва подъ тежкия трудъ изъ парахода непрекъс
нато по цъ\ла седмица. Достатъчно е да се погледне
на такъвъ морякъ, когато настжпи втората нощна
работа и предъ Васъ ще изпъкне картината на човекъ изгубилъ вера въ себе си и надежда въ бждащето, едвамъ влачи изнемощелите крака и нео
хотно отива да продължи нови четири часа на не
поносими мжки, които при големите морски въл
нения стократно се отразяватъ на изнемощялото
отъ безсъница ТБЛО на моряка.
Когато лътнитъ горещини иреминатъ и рабо
тата въ котлигЬ и машината става поносима, на па
лубата се започва борбата съ страшната морска
стихия, която колкото е по-силна, толкова е попродължителна . и работата на палубата става по-

непоносима. А при маневрите, които въ такива слу
чаи еж необикновено продължителни палубни*я
морякъ неотлъчно е изложенъ, както на силните
ветрове и дъждове, така и на непоносимите сту
дове.
Като имате предъ видъ особените трудности,
несгоди и опастности на които непрекъснато е из
ложенъ нашия морякъ, ние мислимъ, че е справед
ливо да се предвиди и за насъ, както това вече е
строено за авиаторите и огнярите при Бъл. дър.
жел., единъ по-кратъкъ срокъ на служене, който
да дава право на пенсия. Въ намъ съседните и вси
чки европейски държави този срокъ на моряците е
намаленъ на 15 години.
За да подкрепимъ това наше искане ние на
мираме за уместно да изтъкнемъ по опредълено
нашите особени основания на които то почива.
Т'в еж:
1. Зловреднитъ климатични и метеорологични
фактори, на които морякътъ е изложенъ въ своята
служба. Това еж буритъ и ветровете — студени и
влажни, вилнеюпштБ стихии на бясното море и
мразовитйтв зими, които бърже похабявать и найкоравия организъмъ.
2. Постояната емтзна на резката температура,
на която моряка е длъженъ да се излага денемъ и
нощемъ, зиме и лъте, зле му подкопва здравето.
Докато дългътъ изисква да се обслужватъ котлитЬ и машинитъ при едва поносима горешина отъ
отъ 45° до 55°, при което отъ лицето и гЬлото на
полугодия морякъ шурти потъ — скоро следъ това
той е принуденъ да се изкачва на палубата и да се
излага на простуда. Службата при машината и кот
лите особено летно време е неизразимо тежка и
опасна за здравето още и затова, че тръбва да се
пие съ литри обикновено топла вода, която изто
щава и похабява стомаха, сърдцето и бъбрецигв.
Другъ едиъ тежъкъ бичъ, който редовно се
стоваря върху гърба на моряка и похабява гЬлото
и нервите му е нощната тежка и отговорна работа.
3. Екипажътъ на всъжи корабъ е изложенъ на
голъмъ рискъ да заболее отъ разни заразителни
болести, покрай другото и отъ чума, холера, петнистъ тифъ и други, които, ако не отнематъ жи-
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вота, оставатъ трайни последици, които правятъ
моряка полугоденъ за каквато и да е работа.
4. Хранителните продукти, които се закупватъ
отъ разнит-Ь пристанища въ здравословно отноше»ние еж често отъ твърде съмнителенъ произходъ
и много пжти биватъ носители на разни лоши
зарази.
5. Като последици отъ корабната борба, която
моряка има да води съ незгодитъ и морскитЪ сти
хии, той стаза най-вече жертва, ако не на морските
вълни, то на гръдните заболявания и на тубер
кулозата, която е грабила и граби здравето и жи
вота на мнозина наши другари.
Бронхита и разните катари на стомаха и чер
вата, тежки ревматизми въ ставите и костите, за
болявания на сърдцето и бъбреците, еж болестите
съ които морякътъ напуска преждевременно теж
ката си служба.
Измрелите повече отъ 25 души въ българ
ските кораби отъ поменатите болести и то отъ 5
до 15 годишна служба на параходите идавтъ кате
горично да потвърдятъ истината на горното.
Ето защо, поставенъ моряка при такива не
престанни незгоди, неговиятъ организъмъ, макаръ
отначало и най-коравъ, бърже се похабява и сломява, здравето се подкосява, нервите отъ постоянитЪ напрежения се изтощаватъ и следъ нъколко
годишна параходна служба морякътъ се вижда
принуденъ да я напусне, сломенъ и боленъ, почти
инвалидъ. И наистина едва 20% отъ цълото наше
морячество може да прослужи отъ 5 до 15 години.
Грамадната му часть до 80 % — едва могатъ да издържатъ една служба отъ 2 до 3 години, следъ
което, разочаровани и болни тЪ я напущатъ зави
наги.
Най-ярко доказателство за това е факта, че
въпреки нашия 40 годишенъ морски животъ въ
целата страна едва само 4 моряка еж могли да достигнатъ 25 годишна служба на море.
Какви нерви, каква сила и духъ еж необхо
дими за моряка да противостои въ неравната
борба съ морските стихии и другите недъзи, ко
гато държи въ ржцетъ- си грамадни народни бо
гатства и живота на десетки и стотици пжтници.
Въ замена на това той е забравенъ и безъ под
крепа оставенъ на произвола на еждбата.
Ако сравнимъ живота дори и на авиаторите,
които служатъ само 10 години за да добиятъ пра
во на пенсия, съ тоя на моряците, които получаватъ това право едва следъ 25 годишна служба
ние ще се уверимъ, че въпреки по-голъмигЬ не
згоди на живота на моряците спртзмо гЬхъ е из
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вършена голЬма неправда досежно гвхното пен
сионно време.
За да може въ бждеще да се избътне това
неестествено положение на моряка необходимо е
щото ползването отъ пенсия да става безъ ограни
чение на пределна възрасть следъ прослужени
15 години.
На край, като излагаме на Вашето просвътно
внимание, действителните условия, при които нашиятъ морякъ е принуденъ да работи, презъ езоя
та служба ние се ласкаемъ да вярваме, че Вие,
Господине Министре напълно ще възприемете на
шето искане и ще станете неговъ изразитель и защитникъ предъ Народното събрание.
Варна, мартъ 1929 год.
Съ почитание: Съюза на Българските моряци
иодъ покровителството на Н. В. Царь Бормсъ III
Гърция, макаръ и д а е морска държава, съ
грамадно крайбрежие и много големи и малки
острови, не може, сиоредъ твърдението на цЬлня
гръцки печатъ, да се похвали, че населените» й
обича морето. Това кара управляващигЬ и военните
кржгове да се замислятъ сериозно по въпроса за
създаване на любовь всръдъ гръцкото население
къмъ морето. Министерството на марината, искай
ки да помогне въ това отношение на държавата и
гръцката нация, отъ средата на 1928 год. започна
да издава морско списание, раздавано на моряцитъ
отъ флота. Чрезъ съответни четива и описания се
възбужда у техъ любовь къмъ морето. Отъ на
блюденията на офицерите надъ моряците, станало
явно, че списанието оправдало напълно надеж
дите, които му се възлагали отъ създателите.
См^та се, че когато се уволнятъ тия моряци отъ
редовете на флота, ще станатъ големи ревнители
и агитатори на идеята за обикване на морето.
Ст. Цаневъ
ИЗЪ ЧУЖДИТЪ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Англия. Завършена е постройката и е в.тЬзълъ въ строя новия английски кръстосвачъ —
Вшпингтонски типъ — „Лондонъ". Той има 10,000
тона нормално водоизмъстване, а при пълно нато
варване — 14,000 тона. Въоржженъ е съ: осемъ
20.3 см. орждия, четире 10.2 см. противоаропланни
орждия, 14 картечници и две четворни торпедни
тржби. Останалите три кръстосвача отъ сжщия
типъ „Девоншире", „Сузекъ" и „Шропшире" ще
бждатъ завършени окончателно — първитъ два въ
началото на летото, а третия презъ есеньта 1929 г.
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Английските кръстосвани обозначени съ буквата „В" еж сжш,о на привършване. Първиятъ отъ
гвхъ — „Уоркъ" ще влъзе въ строя презъ декеммрий 1929 год.
Презъ м. мартъ т. г. влизатъ въ строя 4 нови
подводни лодки типъ „Одинъ", а останалите две
подводни лодки отъ сжщия типъ ще влизатъ въ
строя малко по-късно.
•
Стражевигв кораби — миночистачи „Бридгеватеръ" и „Сандвичъ" еж завършили пробните изпитания и се изпращатъ на служба въ китайскитъ
води.
Изключени еж отъ списъците на английския
флотъ и еж продадени като старо желязо кръстосвача „Ярмутъ" и ескадренигв миноносци: „Ромола", „Таурусъ,,, „Торшъ" и „Урсула".
Презъ месецъ ноемврий миналата година е излъзълъ отъ печатъ томъ IV отъ „Английската официална история на световната война по море".
Първите три тома отъ тази история еж написани
отъ известния английски морски историкъ Джулиянъ Корбетъ. Следъ неговата смърть, обаче, ра
ботата по написването на историята е минала въ
ржцегЬ на съръ Хенри Нюболтъ. Четвъртия томъ
отъ официалната английска история за световната
война по море обема периода отъ м: юний 1926 г.
до м. априлъ 1927 г.
Сев.-американскитъ Съединени щати. Въ връз
ка съ англо-французекия компромисъ по морскигв
въоржжения, който е въ ущърбъ на американския
флогь, морското управление на Северо-американскигв Съединени щати е решило да построи тол
кова нови военни кораби отъ различните класове,
че американския флогь да е винаги равенъ по класове на корабите си и силата си на най-силния
свътовенъ флогь. Съ други думи, американското
морско управление, въ съгласие съ правителството,
е решило американския воененъ флотъ да бжде
равенъ на най-силния световенъ флотъ (англий
ския въ случая) и въ никой случай да не е на второ
место. За изпълнението на този принципъ амери
канското морско управление е решило да превъоржжи 22 стари кръстосвана (по 10,000 тона
водоизмъстване) съ 20.3 см. орждия и да построи
нови кръстосвани, чието число да съответствува
на нуждите на линейния имъ флотъ. На първо
време морското управление е решило да заржча
15 нови кръстосвача, • чиято постройка е била
утвърдена отъ Конгреса, но била временно отложена, по решението на Сената, до избирането на
новъ председатели на Щатите.
Япония. Изключени еж отъ списъка на флота
9 подводни лодки III класъ, обозначени съ буквите
„На" („На" 1; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10), построени въ
времето отъ 1908—1918 г. и съ надводно водоизмъстване отъ 300 до 500 тона. По настоящемъ въ
японския флотъ не еж останали подводни лодки
съ малко водоизмъстване. Съвременните японски
подводни лодки еж два типа— подводни лодки
типъ „Ро" , съ водоизместване отъ 700 до 1000
тона и подводни лодки типъ „I" съ водоизмъстване отъ 1000 до 2000 тона.
— Следъ четиригодишна работа по модерни
зирането на японския линеенъ кръстосвачъ „Харуна", въ началото на тази година е влЬзълъ на
ново въ строя. Водоизмъстването му е увеличено
отъ 27,500 тона на 30,500 тона, за да му поставять
добавъчна хоризонтална броня и противоминна
защита.
Франция. Следъ есеннитъ маневри на французкия флотъ, състояли се презъ месеците октом-
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врий и ноемврий м. г. при южния Французки брътъ
и около Бизертското пристанище, адмиралския
корабъ отъ французкия средиземноморски флотъ
— линейния корабъ „Провансъ" е посетилъ
островъ Малта, кждето се е състояло свиждане
между английския и французкия командующи
средиземноморските флоти, което безспорно е въ
тъсна връзка съ англо-французекия компромисъ
по морскйтъ въоржжения и подновяването на
англо-французкото съглашение.
— Новиятъ кръстосвачъ, Вашингтонски типъ
„Дукезнъ", който неотдавна влезе въ строя, се
е завърналъ отъ пжтуването си до Западна Индия.
Въ скоро време той ще замине въ ново петмесечно
пжтуване около Африка, като ще посети Мадагаекаръ и ще се завърне презъ Суецкия каналъ. Едно
типния нему кръстосвачъ „Турвилъ", ще замине
въ 8 месечно кржгосвътско плаване. По поводъ на
тия продължителни пжтувания на най-новитъ
французки кръстосвани, английската преса из
тъква голъмата увъреность на Франция въ невъзможностьта да възникнатъ въоржжени конфликти
въ скоро време, като въ сжщото време подчер
тава, че Франция не. е била предвидела началото
на световната война въ м. юлий 1914 г., защото въ
началото на месеца изпратила два отъ най-новите
си линейни кораба въ Русия, за да отведатъ тамъ,
съ цель на посещение, французкия председатель на
републиката — Поанкаре.
— Презъ м. октомврий 1928 г. Франция е реор
ганизирала управлението на въоржженигв си сили.
Създадено е самостоятелно Въздушно министер
ство. Подробностите на новата организация още
не се знаятъ, но е известно, че само корабната
авиация е оставена въ пълно подчинение на мор
ското министерство (т. е. хвърчилата отъ хвърчилоносачйтъ „Беарнъ" и „Командантъ Тестъ"
и тия отъ линейнитъ кораби и кръстосваните).
Всичките брегови въздухоплавателни станции и
съоржжения еж предадени на-въздушното мини
стерство, съ изключение на гЬзи, които еж разпо
ложение въ пределите на военно-морскитъ бази.
— Новострощиятъ се учебенъ французки ко
рабъ представлява отъ себе си намалено копие на
кръстосвача „Видиау Тгошп" и има следнитв дан
ни: водоизмъстване 6,600 тона, дължина 170 м., ши
рочина 17.7 м., газене 5.7 м„ мощность на меха
низмите (турбини)" 35,000 конски сили, скорость
25 мили въ часъ и районъ на действие 5000 морски
мили. Той ще бжде въоржженъ съ осемь 15.5 см.
орждия, поставени въ кули, четири 7.5 см. противозеропланни орждия, две тритржбни торпедни над
водни тржби, съ диаметъръ 55 см. и два катапулта
за излитане на хвърчила. Освенъ обслугата си,
учебниятъ корабъ ще може да побере* още 156
морски юнкера и 20 преподаватели отъ морското
училище. Помещенията за морскитъ юнкери еж
разположени въ сръдната часть на кораба, между
стожерите, подобно на многоетажните подове на
океанските пжтнически параходи, които еж обкржжени съ специални места за разходки и които
даватъ възможности на морските юнкери да се занимаватъ съ спортъ. Спалнитъ помещения, уми
валниците, баните, душовете, занимателните стаи
и пр. еж разположени надъ горния подъ въ два
етажа. По мнението на французкит-в морски спе
циалисти, този учебенъ корабъ въ време на война
ще може да служи като спомагателенъ кръсто
свачъ.
Испания. Въ настояще време се строятъ за
нуждитЬ на испанския флотъ: 2 кръстосвача съ
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водоизмъстване на 10,000 тона всеки, единъ кръстосвачъ съ водоизмъстване 8,000 тона и скорость
33 мили въ часъ („Алмиранте Сервера"), три водача на торпедни флотилии, съ водоизмъстване
по 1800 тона всеки и 12 подводни лодки.
Германия. Следъ продължително обсжждане
и -колебание, Германия е пристжпила къмъ по
стройката на единъ ограниченъ отъ рамкитт» на
договорите линеенъ корабъ, който ще замести
стария линеенъ корабъ „Пройсенъ" « който е нареченъ „Замъстникъ на Пройсенъ" (Ерзацъ Прой
сенъ). По-важните данни за този новостроящъ се
корабъ еж следнигЬ: водоизмъстване (безъ горив
ния запасъ) 10,000 тона, двигатели — 2 дизелъмотора съ обща мощность 50,000 конски сили, ско
рость 26 морски мили въ часъ и районъ на действие при скорость 20 мили въ часъ — 10,000 мор
ски мили. Той ще бжде въоржженъ съ шесть 28 см.
орждия, поставени въ две артилерийски кули (по
три орждия въ кула), осемь 15 см. орждия, четире
10 см. противоаеропланни орждия и две подводни
торпедни тржби. Кораба ще има два бронирани
пода, дебели вжтрешни надлъжни прегради и из
вънредно силно развита противоминна и подводна
защита, което ще му усигури голъма животоспособность. Стойностьта на постройката ще възлъзе
на 80 милиона златни марки (около 2,500,000,000
български лева).
Полша. На 14. X. 1928'г. полския учебенъ ко
рабъ „Искра", намиращъ се въ задгранично пла
ване на пжть отъ Шербургъ за Данцигъ, около
Дувъръ, въ време на мъгла се е сблъскалъ съ единъ
норвежки «ътроходъ. Последниятъ едвамъ билъ
спасенъ отъ потъване и отведенъ за поправка въ
Дувъръ.
— Въ връзка съ полския проектъ за построяване на 12 подводни лодки, три отъ които се строятъ въ Франция, се съобщава, че въ Тулонъ (Франция) еж открити подводни курсове за подготвяне
на 'поляци, специалисти по подводното плаване.
Югославия. Освенъ двете големи подводни
лодки „Небойся" и „Храбри", построени въ Ан
глия и встжпили въ строя презъ 1928 година, югославянското правителство е поржчало въ Франция
две нови подводни лодки за брегова отбрана. Една
огъ тия подводни лодки — „Смълий" е спусната
на вода на 1. XII. 1928 г., а втората — „Оственикъ"
(отмъститель) ще бжде спусната на вода презъ те
кущата 1929 г. Главнитъ данни на тия подводни
лодки (типъ Симоно) еж следните: Надводно водоизм-Бстване 600, а подводно водоизм-Ьстване 800
тона; скорость надъ водата 14, а подъ водата 10
морски мили въ часъ. Тъ ще бждатъ въоржжени
съ едно 10 см. орждие, една картечница и осемь
55 см. торпедни тржби (тегло на торпедата 1600
кгр.). Пределната дълбочина на потапянето ще
бжде 80 метра. Споредъ неофициалните сведения,
тия подводни лодки ще могатъ да носятъ съ себе
ей и по нъколко мини за заграждане.
Турция. Въ първата половина на м. септемврий
миналата година турския воененъ флотъ е произвелъ редъ боеви учения и малки маневри. Отряда,
въ съставъ кръстосвачитъ: „Хамидие" и „Меджидие", 3 ескадрени миноносеца и 2 подводни лодки е
произвелъ въ Дарданелитъ и Мряморното море
редъ дневни и нощни упражнения, които се отличаватъ отъ по-преднитъ години по замисълъ и
обемъ и които еж изтъкнали добрата подготовка
на личния съставъ и изправното състояние на ма
териалната часть. Най-интересния моментъ отъ
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упражненията е билъ, когато президента на репуб
ликата Мустафа Кемалъ, 'неочаквано е далъ нова
задача. Споредъ германското военно-морско спи
сание „Марине Рундшау", стратегическата обста
новка, зададена отъ президента Мустафа Кемалъ е
била много добре обмислена: Неприятеля е завладълъ полуострова и града Галиполи и е проникналъ въ Дарданелитъ; турскиятъ флотъ тръбва да
възпрепятствува по-нататъшното движение на не
приятелските сухопжтни сили и — малко по-късно
—да осигури десанта на турските войски при Га
липоли.
Въ момента на получаването на тази заповъдь
отъ Мустафа Кемалъ на 1 септемврий следъ обедъ,
турските кораби еж стояли на котва въ заливчето
Мода при Цариградъ и Измитъ. Къмъ полунощь
на сжщата дата цълия турски отрядъ успЪлъ да
се съсредоточи и пжтувалъ къмъ Дарданелитъ.
Кемалъ-паша, който лично ржководилъ изпълне
нието на задачата намиращъ се на яхтата „Ертогрулъ", очаквалъ идването на флота около Гали
поли. Сутриньта на 2 септемврий флота пристигналъ въ Дарданелитъ и веднага получилъ нареж
дания отъ президента. Презъ целия день на 2 сеп
темврий флота направилъ редъ упражнения, свър
зани съ изпълнението на задачата и съ настжпването на нощьта се упжтили за Цариградъ, съпро
вождайки яхтата на президента. Презъ време на
пжтуването, флота се занимавалъ съ тактически
упражнения, а къмъ полунощь на 3 септемврий
завършилъ бойните си учения и се прибралъ въ
пристанището си. Съ сигналъ, президента обявилъ
благодарность на командующия флота Фахри-бей,
на командиритъ на корабите и на целия личенъ
съставъ отъ флота за постигнатите добри резул
тати при ученията.
— Обединяването на морското и военно ми
нистерства въ едно „Министерство на Отбраната"
е предизвикало реорганизирането на централнитъ
имъ учрждения. Морското управление сега се под
разделя на следнигв служби: 1) Канцелария на
началника на Морското управление, 2) Хидрографическо управление, 3) Управление на военно
морското оржжие, 4) Пенсионно управление,
5) Управление на снабдителните служби и 6) Са
нитарно управление.
Длъжностьта началникъ на морския генераленъ щабъ е закрита, а-вместо нея е открита нова
длъжность — специаленъ морски помощникъ на
началника на сухопжтния генераленъ щабъ. Морскиятъ генераленъ щабъ е подчиненъ на сухопжтния генераленъ щабъ. По настоящемъ морския
генераленъ щабъ се подразд-Ьля на три отдела:
учебенъ, оперативенъ и технически. Цълата реор
ганизация е била изпълнена подъ ржководството
на сухопжтенъ генералъ и при съдействието на
единъ морски специалистъ. Едновременно съ реор
ганизацията на морското управление е билъ съкратенъ и личния съставъ. Отъ флота еж излъзли
450 морски офицери; отъ ГБХЪ 150 еж уволнени въ
запасъ, 230 еж преведени на служба въ армията,
авиацията и техническите ЕОЙСКИ и 80 еж изпра
тени да служатъ въ търговския флотъ.
(Изъ „Морски Сборникъ", № 12, 1928 г\; С. Н. И.).
Бждащето развитие на страната ни е не
разривно свързано съ морето, брЪговетЪ^на кое
то ни гарантиратъ изхода къмъ всемирните цен
трове, кждето ше се кове, на икономическото
състезание, бждащето на нацията ни.

СТРйНИЦА 24!

А1Ьо1<Н, Е — .01е ТгадасНе дег аИеп' йеиЬспеп' Маппе",
ВегПп 1923. (Оеихзепе УеНадздезеИзсЬаЯ тйг РоиМс
ипй Ое5сп1сЬ1е, цена б зл. марки).
Берхсн. кнж. С. Н. — „Основи гидроавиации" Ленинград,
'828 г. Тогудгрствстюе ^здательстео. 238 стр., ц. 5 руб").
В Т. — „ПЬ1оро1" ГЬа Ви1дапе, УИ-ете аппее, № 1670,
5оПа, 13. П.И29. р. 1 —2).
Вегагй, V. — „Ьев пау1даНоп5 а ^ у з з е " . Т. И. Репеюре е1
1ез тагшз йе5 Иез". Рапз 1928 (СоИп, 469 р. — 40 (г).
Вссилсвъ. Добркнъ — „Очите на морето" — разказъ —
Сп. Морски Сгсворъ, год. VI, брой 3, Варна, III. 1929 г.,
стр.

ГОД. VI. БР.

МОРСКИ СГОВОРЪ!
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Сгозз, О. — „5еекпедз1епгеп !т исМе йгз МеНМедз".
ВегНп, 1928. (Е. 5. МИНег & 5опп, 8-50 тк.).
Джудичи. Д. — „Спасителната експедиция на ледоразбивача Красинъ" — Прев. Ас. х. Тодоровъ — (Премия на
списание ..Природа", гоя. XXIX 1928—9 г., приложена
къмъ кн. № 5 отъ списание Природа, София, февруарий, 1929 г.).
За Българското параходно дружество — (в. Търговско. промишленъ гласъ, год. VI, брой 864, София, 1. II. 1929
година, стр. 2).
Златаровъ, Д-ръ Ив. — „НашигЬ минерални води и курорти
и ТБХНОТО рационално използване" (Трговско-промишл.
гласъ, год. VI, брой 884 и други, София, 1929 г.).
Ивами — „Адмиралъ Шееръ" (Сп. Морски сговоръ, год. VI,
брой 3. Варна, III. 1929 г., стр. 4 и 5)
Иваковъ, С. Н. — ,.По въпроса за артилерийското въоржженке на линейните кораби, кръстосвачитЬ и ескадремите ммпоносии" (Сп. Морски сговоръ, год. VI, брой 3,
Варна, III. 1929 г., стр. 7—9).
ИБГНСВЪ, Слва Н. — „Съвременното състояние на чуждата
периодична военно-морска лятеоатура" (Сп. Морски
сговоръ, год. VI, брой 3, Варна, III. 1929 г.. стр. 22и 23).
Кашевъ, Д-ръ С. Г. — „Стопанските ви сношения по р-Ък-т
Дунавъ" (в. Народна отбрана, год. X, брой 1424, София,
8. II. 1929 г„ стр. 3 и 4).
Козсровъ, Тссдоръ Ал. —• „Морето" — Импресия — (в. Род
на литература, год. I, бр. 1, Бургазъ, 31. I. 1928 г. стр. 3).
Кожсвниксв, Д. А. — „Трюмное дело" — Учебник для
класса трюмннх старшян машинной школи Б. М. и для
самостоятельной подготовки «а звание трюмного стар
шини — Кронштадт 1928 г. (Типография Шт. Уч. Отр.
МСБ Моря, 356 стр. и 228 рис).
КЖЕСВЪ, Ияж. Б. — ..Хлътване на Варненския вълноломъ"
(Списание на Българското Инженеро-Архитектно Д-во,
год. XXIX, брой 3, София, 5. II. 1929 г., стр. 43—46).
Кашевъ, Д-ръ Ст. Г. — „Черно море и нашитъ стопански
отношения" (в. Народна Отбрана, год. X, брой 1426,
София, 22. II. 1929 г., стр. 3).
Кснргдъ. Джозефъ — „Младость" (Сп. Морски Сговоръ,
гоя. VI. боси 3. Варна. III. 1929 г., сто. 13—15").
С1егс-К»тра1 — „1-а ргаН^ие йи уаспНпд". Рапз 1928.
(5ос. Е<1. Оеодг. Со1. Маг., 352 р. — 25 Гг.). Сои»\п е1 Кепаий. — „Мау1дагюп" (5ос. Ей. Оеодг. Со1.
Маг., 343 р. — 40 1г.).
Ьа ресЬе Йи п ^ и г е а и . Рапз 1928. (5ос. Ес1. Оеодг. Со1.
Маг., 62 р. — б Гг.).
Гискпег, СгаГ. V. — „ЗеетеиМ егоЬег! Ятепка". 1.етгщ,
1928 (КбМег ипд Яте1апд, 311 з. — 6 т к ).
Мсранъ Полъ — ..Пжтуваке до АнгилскигЬ острови" (в.
Слово, г. VII, бройове 1893—1998, София, 1929 г. стр. 1).
М. К. — „Любовьта на рибарката" — Разказъ — (в. Варнен
ска поща, год. XIV, бр. 3547, Варна, 8. II. 1929 г. стр. 2).
М;'рксвъ, Д. — „Морското съперничество между Англия и
Америка" (в. Отечество, год. X, брой 412, София, 9. II.
182Р г., стр. 2 и 3).
Мопй, ТЬ. — „1Лп<1и51пе йез ресНез ай Сатегоип". Рапз
1928 (Гог. Е<1. Оеодг. Со1. Маг., 250 р.).
Мплчевъ, М. — „Дигата при' с. Гигенъ" (Сп. Морски Сгогооъ, гпд. VI, кн. 3. Варна. Ш. 19?9 г., сто. 6 и 7).
№л»ЪоН, Непгу — „Н'1з1огу о? хпе Огеа! \Уаг". — Вазей
о? ОШс1а! Ооситетиз Ьу ОиесНоп о( 1пе Н'151ог'1са1
ЗесМоп оЕ 1Ье СотпйИее о{ 1трег1а1 ОеГепсе. — г!ауа)
ОрегаЯопз — Уо1. IV, Ьопйоп 1928 (Ьопдтапз).
Пзтевъ, Н;'йденъ — „Трагедията въ полярните ледове"
(Премия на списание „Природа" год. XXIX, 1928—9, при
ложена къмъ кн. 5 отъ сп. Природа, февруарий 1929 г.).

Ко81пзЬЛ, УР. — „Ьа Ро1одпе е! 1а Мег ВаШдие" — Сйапзк
е! Сйута — РоПв ВаИциез. — Рапз 1923. (ОеЬеНтег
е! \УоКГ, — 16 гг.).
СлаЕЯКсвъ, Г. — ..Дирекция на мореплаването". (Сп. Мор
ски Сгсворъ, год. VI, кн. 3, Варна, III. 1929 г., стр. 2—4).
Сслунъ —• Нашата столица — (в. Македония, год. III, бр. 702,
София, 14. II. 1929 г., стр. 1).
Седемдесг:ть и два часа въ бурно море съ водохвърчило —
(Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 3, Варна, III. 1929 г.,
стр. 9 к 10).
Тсрссъ — „Калейдоскопъ" —• Конгреса (Сп. Морски Сго•••"оръ. год. VI бпой 3, Варса. III. 1929 г., стр. 15 и 16).
ТгоНш, V. цпй Кйп1д, Р. — „0еи1зспе 5ееГаЬг1". ВегНп,
1928. (В1гкепчгегаег, ОКо Ргапке, 368 з. — 35 тк.).
Шишксвъ, П. А. — „Покрай брега «а Черно море" (в.
Спортъ, год. VII, брой 259 и др., София, 1929 г.).
Френскиятъ писгтель Шарлъ Льо Гофикъ е публикувалъ наскоро единъ свой трудъ посеетепъ върху „Морскит-Ь поети . отъ средните въксее до наши дни". Списа
нието ,.Ревю Маршяиъ" се произнася по следния начинъ,
по ловодъ появяването «а тази книга:
„Шарлъ Льо Гофикъ е осжществмлъ една отлична
идея като е «аписалъ тази антология, която се появява въ
едно време когато морето тъй да се каже е станало на
мода. Интересно е да се изтъкне, че чувството на морето,
на неговата прелесть или на неговата поезия се е събудчло
късно въ френската литература. Антологията е мапълно
модерна и съвременна. Въ нея се вижда какво голямо бо
гатство отъ впечатления, отъ душевни вълнения и красоти
еж почерпали отъ морето нашите поети. Малките поясне
ния, дадени за нт>кои поети, останали несправедливо неиз
вестни за широката публика, идватъ само да повишатъ ней
ната стойность. Тази тъй необходима кнкга, се предше
ствува отъ едно обширно въведение, въ което автора съ
основно познаване «а сюжета и голъма вещина изнася ця
лата ретория.ва морето въ нашата поезия, начевайки отъ
^романтичното море « чувство на безкрайното което сре
щаме у Шатобриянъ, до реалистичното море, описано тъй
гркждагво въвъ всичките .му образи, отъ неговите съвре
менни художници. Мкого внушителни еж размишленията
на автора върху морето и моряците, върху страстъта на
моряка къмъ морето и «ай-тюеле върху все повече растя
щия у.народа стремежъ за животъ край брега, на пла
жа V. пр.
Шарль Льо Гофикъ дава въвъ встдшлението .мате
рията и скиците на една хубава книга. Въ нашата литера
турна история последния би оставалъ необходимъ последователь на I. йоиайу и на-кеговата теза върху „Морето и
Английските поети".

мягязинъ

„ЖШЗНб РЖКД"
подъ Окржжння еждъ гр
Русе, ул. гиколаевска № 12
Желязо, ламарина на едро и дребно,
тржби галванизирани, черни и частигЪ имъ
Сита разни марки, каиши, елеватори, мел
ничарски чукове, разни видове масла, азбестъ, клингеритъ, графитъ и всички други
мелничарски и технически артикули а-4

СабетайЛ. Бениешъ
-Рус

Воененъ шапкарь

НЕНКО СЛЯВЧЕВЪ
ул. Преславска 19
ВЯРНЯ

е——

ФЯБРИКЯ
ЗЯ ТЯХЯНЪ, ХЯЛВИ, ЗАХЯРНИ
ИЗДЪЛИЯ И РЯСТИТЕЛНИ
МАСЛА.

ГОЛЪМЪ СКЛЯДЪ:
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 к
ГОЛЪМЪ И З Б О Р Ъ
отъ меки шапки отъ най-реномиранитв
и т а л и я н с к и ф а б р и к и и п р. и п р .
10-3

„11ТМАК"
80С1ЕТА 1ТА1.1АМА йг ЗЕВУШ МАВ1ТТ1М1

Шп^гшгс:, Ногйод е! № № .
Телегр. адресъ: БЕНИЕШЪ

йЕЗ ЗЕНУШЕЗ
5-4
Огапйехргезз, гар!с1ез,роз1аих е! соттегсиаих

Телефонъ:

роиг ГЕдур1е, Га Раюзглпе, 1а ЗуНе, 1а Сгесе, 1а
Тигяше, Ви1дапе, 1а Мег N01 ге еЬ 1е ОапиЬе

ФЯБРИКЯ № 373

5-4

Адепсе Воигдаз е! Уагпа роиг 1а Ви1даг1е

Бр. Маринъ & Алекси Д. Маринньови
ФАБРИКА за чисто вълнени платове, сукна,
шаяци, аби, навуща и одеала въ Ш В 1 Ъ

з м р р т д адепсу 1,-га

Телеграфически адресъ: МАРНННЬОВН

Телефонъ № 6

Ядеп1з (ог: Ригпезз, \лм1пу & Со Ий.
Поуа! теП зхеат раске! Со.
,

ВАТСОНЪ & ЮЛЪ
Параходна.агенция П-тдъ
Бургаски клонъ
Телефонъ № 255
ТЕЛЕГРЯМИ: Ш И П И Н Г Ь — БУРГЯСЪ
10—4

Исковичъ & Леви

Мапп & А1аху 0. МагткеН Тгегез
РогмДее еп 1886
ВОиКОЯЗ е* ЗШЕИ (Ви1дапе)

я воикояз
с о т т е г с е еп д г о з : с е г е а 1 е з , 1а1пе, р е а и х
Ьгиг.ез, сНагЬопз йе Ьо15, у"тз е ! зр1рт,иеих.

Я 5Ь1УЕИ
^аЬ'т^^ие

ФАБРИКА

бе а* г а р з е* е г. о г г е з бе 1 а 1 п е;

Я ЛЯМВОЬУ

за химически произведения
и тенекени издЪлия
5-4

Г а Ь ^ ^ ^ и е „Т О С1N ^ Я" — р г о а и с П о п с1 е
В г Ц и е з е* 4 и П е 5 (I у р е <1 е М а г з е Ш е ) .
СЬатрз 1аЬопгаЬ1ез а Орита1у (Яггоп^взетеп! йе СагпоЬа!).
В1ЕИ5 1ММЕС1В1.Е5 Н З О Р Н 1 Н

ЕТ У 1 Е И М Е
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА
за шистата годишнина на илюстрованото списаниЕ

МОРСКИ СГОВОРЪ"

ОРГАИЪ 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 морскитв въпроси отъ наши и
чужди автори. Шестата годишнина на' списанието ще излиза въ 24 печатни страници
всЬки брой (безъ корицигв и рекламинтв листове).
Годишенъ абонаментъ: За България 140 лв.; За странство 170 лв. Отдъчленъ брой 20 лв,
На членовегв отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ, които еж издължили членскигв
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 ше се плаща следния хонораръ
За оригинални статии на страница . • .•
. 1 8 0 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
1.50 лева
За фотографически снимки на. квадратенъ сантиметъръ
0.40 лева
На ПОСТОЯННИТЕ сътрудници, признати за такива отъ редакционния комитетъ се плаща
хонораръ 20°/о повече. На събирачитЬ на реклами се плаща 20% отъ събраната сума.
ВСИЧКО ШО

се отнася до списанието „Морсчи Сговоръ" да се изпраща на адресъ:

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ, КНИЖОВНО-ПРОСВЪТЕНЪ ОТДВЛЪ - УЛ, № БОРНСЪ к 6 - "

Акционерно Дружество

„БЪЛГАРИЯ
1-во Българско Застрахователно Дружество

и

УЛШЪ"
ВАРНА

Фабрика за метални и металолори издЬлия
Телеграф, адресъ: ВУЛКЯНЪ. Телефонъ№110

(Основано презъ 1891 год. въ гр. Русе)
ЗАСТРАХОВА И ПРЕЗАСТРАХОВА:
ПОЖЯРЪ, Ж И В О Т Ъ , ТРЯНСПОРТЪ,
НЕЩЯСТНИ 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
ГЛРЛНЦИИ ЬГЛ Д Р У Ж Е С Т В О Т О :
КАПИТАЛЪ, РАЗНИ РЕЗЕРВИ. И ДР.
на 31. ХИ. 1927 г. лева 188,835,482.57
ИЗПЛАТЕНИ ЗАГУБИ (ЩЕТИ)
до 31. XII. 1927 г. дева 608,345.238.69

С т р о и и монтира вевкакви
резервуари и ламаринени кумини.

желъзни

О т л и в а . вевкакви чугунени и бронзови
части.

Поправя

всички видове машини и

инсталации.
И з р а б о т в а прецизни зжбни колела
на специална фрезова машина.

.

Главна Дирекция и седалище на дружеството въ гр. Русе,
ул. .Ялександровсха", съ Дирекция — София и агенции въ
всички градове и по-важни селски центрове на царството

м-

И з р а б о т в а . : разни мелнични и др.
инсталации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.

5—3

П р о и з в е ж д а : лопати, лизгари,
кофи, подкови, бодливъ тель, ментешета,
пурии и пр.

'Е

Петролни „ Р Е Н Т А "

Нафтови „ 5 К А Ш 1 А "

отъ 2 и пол. до 45 к. с.

отъ 4 до 400 к. с.

СЪ ОСИ, В И Н Т О В Е ( В И Т Л А ) , Д Е Й Д В У Д Н И Т Р Ъ Б И И П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

. СЪВЕТИ И СКИЦИ Зй ПОСТРОЙКИ НЙ РЙЗНИ ВИДОВЕ МОТОРНИ ЛОДКИ * ТЪРСЯТЪ СЕ ДЕЯТЕЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Прщтавитель ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БЮРО ГДНЧЕВЪ, Вургасъ. Ш с п е п п зап. капнтанъ втори рангъ ГДНЧЕКЪ БОГДДНЪ

НЛИ-ГОЛЪМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Н й БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВЪ
ЗА 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"
10—3

Телеграфич. адресъ: „ИН ДУССТ Р.И ЛЯ^АНКЪ*
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 Банка
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.

И з в ъ р ш в а всички б а н к о в и

операции.

Доставя на комисионни начала за смЪтка на членовегЬ си раз
ни кожарски и текстилни сурови материали, химикали и др.
10-5

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО ДНОНИННО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКА „АЛЕКСДНДЪРЪ" - ГАБРОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ И ПЛАТОВЕ
П о ч е т е н ъ диплрмъ, з л а т н и и с р е б ъ р н и м е д а л и о т ъ и з л о ж е н и я т а
въ парижъ 1900, Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Лнверсъ 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907

ФАБРИКА А Л Е К С Д Н Д Ъ Р Ъ - Г А Б Р О В О

Шп1вШ1ЕШОпЕ$-6АВЩ0 (ВиГдапе)

5-1:е 1а1пе-*ехШе а п о п у т е раг асНопз

РАВШаиЕ АИЕХАШКЕ5
САВКОУО (Ви1даНе)'
РАВКГСАТ1СЖ БЕЗ ШУЕКЗ Т153иЗ ЕТ В1Х5 ЕN ЬАШЕ
10-5

ХРИСТО Р. БОБЧЕВЪ & СИНОВЕ-ГАБРОВО
Основана 1859 г.
Телефонъ № 4

ТЕЛЕГРАФ. ЯДРЕСЪ:

БОБЧЕВИ

Предачна фабрика за финни прежди
отъ м а с т н и и е в р о п е й с к и в ъ л н и
Постояненъ депозитъ отъ първокачественъ гайтанъ
10-5

Произвежда първо качествени памучни прежди
Най-голЬма 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 п р е ж д и отъ чуждитЪ

О р р ч и ш бшарото производство!
ТЪСЕТЕ ПРЕЖДНТЪ „ЦАРЬ ворКЪ"
Продажби чрезъ генералните представители: Сузинъ и С-ие А. Д., София -Варна
10-5
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ВЛРНЯ

1 Н Т 1 МАДЖУНКОВИ

СКЛАДЪ

Тел. № 387-263
Тел. № 1527
За телеграми: МЙДЖУНКОВИ

БРЯТЯ ТЕНЕВИ

РУСЕ

КОЛОНИНЛЪ * ЖЕЛТзЗПРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.

НА Е Д Р О
Телеграф, а д р е с ъ : Т Е Н Е В И
10—6
Телефонъ № 71

СОФИЯ

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".
Шевни м а ш и н и „Виктория".
3-3
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ПОДЪ ПЕЧЯТЪ Е

„ЧЕРНО МОРЕ"
ОБЩОДОСТЪПНИ

СТУДИИ

отъ САВА Н. ИВАНОВЪ
КНИГЯИ. ЦЕНЯ 30 ЛВ.
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 Я Н И Е : ») ГОЛ-БМИТВ студове и замръзванията по нашето черноморско
= = = = = = = = = = = = = крайбрежие презъ 1929 год. отъ Сава Н. Ивановъ; 2) Значението
на Дунава за насъ отъ Кап. II р. О. 3. Михаиловъ; 3) НОВИГБ английски линейни кораби
отъ Г. С; 4) Тжгата на моряка — Разказъ — отъ Торосъ; 5) Подводници — Разказъ — отъ
Ял. Новиковъ — Прииой, превелъ Д. Василевъ; б) Младость, — Разказъ отъ Джозефъ Конрадъ,
продължение отъ кн. 3, —превела Б. Бошнакова; 7) Официаленъ ОТДБЛЪ; 8) Морски новини;
9) Морски ннигописъ.
МЕТЯЛОЛВЯРНН

С1 МИТРИ!

ШШРШШОШЩД

Я. Д. • ВЯРНЯ
ТЕЛЕФОНЪ № 270

„СТРУГЪ";

ПОСТОЯНЕНЪ СКЛЯДЪ НЯ:

В.ШШРОВЪ ШНА

СТРОИТЕЛНО - ДЕКОРЯТИВНИ МЯТЕРИЯЛИ
безиръ, терпентинъ, ла
кове, растителни и инду
стриални масла, рибени,
минерални, цилиндрови

ул. Мария Луиза № 20
Фабрннува чугунени йечнн

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

Богатъ изборъ отъ разни
бои за караби и здания,
лакове за лодки и други
Четки вс-Бкакъвъ видъ
Бензинъ, парафинъ, блакъ,
смола, колофонъ,химикали
ВЖЖЙ,

КЯНЯПИ

Главни представители на
г у м е н и ц а р в у л и отъ
фабрика „КАУЧУКЪ"
10-6

КОЖЯРСКО АКЦИОНЕРНО Д-ВО

Изработва и извършва

ГАБРОВО

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

„ПЕНЧО К. Б О Н Е В Ъ "

Телеграми: ПЕНЧО БОНЕВЪ. Телефонъ 119

5-ТЕ БЕ ТА^МЕиК РАК АСТ10И

„РЕИТСНО К. ВОИЕРР"
САВКОУО (Ви1дапе)

Роиг Ш е д г а т т е з : РЕ1ЧТСНО ВСЖЕРР
10—5

МЯГЯЗИНЪ „ К Р И С Т А Л Ъ "
на МОРДИ Б. СОЛОМОНОВЪ
ВЛРНЯ, ул. Царь Борисъ № 10

Телефонъ № 467

= НЯЙ-НИЗКИ ЦЕНИ =
10—3

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

СКЛАДЪ НВ ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

Голъмъ изборъ на разни порцеланови, фаянсови, стъкларийски и
емайлирани издалия. Сервизи за маса, чай, сладко, кафе и други
Прибори отъ алпака, сжщо и посребрени, мушаии за маса, ламби,
полюлеи и други. Всички потребности за ресторанти, кръчми и пр.
6—6
/»«^-«м •

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

1ЦЕНИКОНКУРЕНТНИ!
10—6
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