;*>,-,

•«' ->% <.-,

^Г

* '^*г „ ^„^*._1* л ** 1 "*'*'*'

ЗЕ^-тто-^.

111Л1

II ш

А

йЗЕйИийЯвЙ!

:••••!"-

"•.

м&Ммм

: ***-ж

^я

,„

^ - А

^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш Ж - * '

' I ГОДИНИ VI. БРОЙ 9

.«»*^а»% Я

Варна, ноемврий 1929 г.

СЙЙ^кя**

Германскиятъ въздушенъ корабъ .Графъ Цепелинъ" при първото п;обно летение надъ
Линдау-Бодензее

5р!Д1Ш
РйЩ

А*
:*^гГ

УРЕЖДП КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯТЪ ОТД-БЛЪ НН БЪЛГАРСКИЯ ННРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
е-«|Ъ
Главенъ редакторъ: С Н В Н Н. И В Н Н О В Ъ
ИЕ^1
>
р«.п»„т„пИ - Пи Рг Ои Ф^- Я.
П.и ДД.[ С
К О Р Ч Е ^В Ъ , Лщ Н Л О| д | Х Р И ^С ^Т {О уВ Ш
Ъ ! , >«•«»--;
Редактори,
*• Н Р Н Н У ДмО В Ъ , Д^- |Р Ъ
^ ^
и ш
и -и| | ^
<м.'||»||."*|Л8|«ЦНЯЯ

' '

Ш1^^ШШ1
{'••'•132>522:
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*Я^ЙЙ

«за строене корави!
шокомотиви и вагопш
ТЕЛЕФОНЪ

Строежъ

на к о р а б и и в с и ч к и в и д о в е л о д к и

326

като:

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

и поправка

на всъкакви

видове

машини

иинсталации.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ 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
10—10

аховд
-Телеграфически адресъ: ЗОЛЯСЪ—ВЯРНЯ
Т е л е ф о н ъ № 58
е
Пощенска кутия № 20

П У ШЕТЕ

Представители на:
ОЕ11Т5СНЕ ЬЕУАИТЕ Ш Е , НЯМВС1КС}
.Редовнаслужба отъ Хамбургъ, Бременъ,
•^нверсъ за Средиземно и Черно морета.

ЛОНИЗТСЖ Иг1Е,

КДР|ЕЛЪ

иУЕКРООЬ

•-• : # е д о в н а с л у ж б а (ВС-БКИ 2 0 д е н а )
отъ Мнверсъ, Ливерпулъ, Суансий за
Средиземно и Черно морета.

ЗЯ ДЯ ВИ Е ЛЕКО НЯ ДУШЯТЯ

оиия.кЪ ЬШЕ, иУЕКРооь
Е ж е с е д м и ч н а служба, съ б ъ р з о ходнй кораби отъ Глазговъ, Ливерпулъ,
/Суансий заСръдаземно и Черно морета.

М6 55

Ь \ Й Е,

Ь^ЕКРООЬ

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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Ю-10

ЗА ТЕЛЕГРАМИ: „ПРИНЦК И" — ГАБРОВО. ТЕЛЕФОНЪ № 59

Произвежда найдоброкачественни
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 и се боядисватъ съ най-упорни бои
10—8

Производство на шаеци и фини камгарни платове
О С Н О В А Н А 1904 ГОД.

ЗА ТЕЛЕГРАМИ: Ф А Б Р И К А Н А Д Е Ж Д А ТЕЛЕФОНЪТ 47
10—8

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

[КЩЬ П

СОФИЯ
Гами дигат»»» и
шпрепп фабрка

РШ.М0В8
ттттммщт
10—8

Кожарско ателие.
Произвежда: Куфари,
Адвокатски чанти, Несесери,
Дамски чанти, Портофейли и др.

тшш
ТРАНСМИСИОННИ
%

>

*

*

06РГЦГ)«.И-ГОвМ

*?опоъ>»

*

„БЖДАЩНОСТЬ"
на

ИЛИЯ ИЛЕВЪ
Основана въ ЮОТ год. Габрово
РЯВР1СШЕ РЕ ВОМИЕТЕК1Е

„ВАОА5СНГ105Т"
Наградена сь златенъ медалъ отъ Първия Български мостренъ панаиръ въ Г.-ОрЪховица
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 отстлшватъ въ
нищо отъ европейските. Разни спортни фланели, юнашки фланели, бански костюми, туристически.'
ризи и др. изработени по най-нови образци, отъ доброкачественни памуци сь гарантирани цветове.Лжурени фланели и гащи специално нагодени противъ потенето л-Ьтно време. Ватирани фланели игащи, които зам-БСтватъ напълно дебелите вълнени фланели. Разни мжжки и дамски, памучни и,
вълнени чорапи отъ финни материали, гарантирани по качество и здравина.

Търсете ги въ всички добре уредени магазини I
За да не попаднете на имитация, внимавайте и въ българския гексгъ на фабричната марка, защото
за всека фланела носеща марката на фабриката гарантира за доброкачественостьта на материала
ЦЪНИ ДОСТЖПНИ з а ВСЕКИГО!
10-8

ДО

НйШИТгЗ П О С Т О Я Н Н И И СЛУЧЯИНИ
СЪТРУДНИЦИ
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на СВОИТЕ ПОСТОЯННИ И случайни
сътрудници да иматъ предвидъ следнитъ нареждания:
1) СтатиитБ и съобщенията да се пишатъ само на едната страна на листа и по
възможность съ пишуща машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия с ь много
поправки и зачерквания не се преглеждат
2) Статиитв тръбва да бждатъ кжси и въ никой случай по-дълги отъ 211? печатни
страници отъ списанието.' ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитеть не е длъженъ да дава обяснение на сътрудницитв си
защо статията му не е удобрена, или защо не е помъстена веднага следъ удобрението й.
ОТЪ РЕДДКЦИЯТЯ

ТРАКТОРИ „ Ш КОРИШ - ФДРИОЛЪ"
Най-последния моделъ трактори на всеизвестната свътовна Ф а б Р и к ^ 3 ^ " ^ " п о "попжчка"
ИНТЕРНЯЦИОНЯЛЪ ХЯРВЕСТЕРЪ КОМПЯНИ въ Чикаго, готови на складъ и по поржчка.
ОТЪ СЖЩЯТЛ ФЯБРИКЯ:

Ъ

»»

сноповръзвачки тракторни и обикновени, жетварки
и други подобни машини;
н

I»

моторчета отъ Ь/2, 3 и б к. с. * Редови сеялки съ
двойни дискове * Ярмомелки 6, 8 и 10 цолови.

м

„ДИРИНГЪ

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

Представителство на „ДОН ВЕРИ" Б.Д. 1. София, мотори, помпи, мотоциклети, велосипеди, електромотори и др.
•—:—- Представителство на автомобилите „КРЯИСЛЕРЪ".
М е х а н и к ъ с п е ц и а л и с т ъ на р а з п о л о ж е н и е на к л и е н т и т е ; в и н а г и б е з п л а т н о .
ОБЪРНЕТЕ

СЕ КЪМЪ

Ф А Б Р И Ч Н И Я

ПРЕДСТАВИТЕЛ!»:

ВЕЛИЧКО П. ДИМИТРОВЪ
МЯШИНЕНЪ

СКЛЯДЪ

• • Л О М Ъ

Телефонъ № 127

* ПОДЪ МИРОВОТО.СЖДИЛИЩЕ
Телеграфич. адресъ: ДИРИНТЕРЪ

И

В Н О С Ъ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. С Т О К И

ШАТДО1 & УОЦЕИ
$ь1Р1>1пд азепсу и-ха
Ядеп1з (ог: Ригпезз, \лп1пу & Со Но".
Роуа1 т е П з1еат раске! Со. .

ВАТСОНЪ & ЮЛЪ
Параходна агенция Л-тдъ

Бургаски клонъ

Телефонъ № 255

ТЕЛЕГРЯМИ: Ш И П И Н Г Ъ
•

'

— БУРГЯСЪ
10-7

•

Воененъ шайкарь

НЕНКО СЛЯВЧЕВЪ
ул. Преславска 19
ВЯРНЯ

ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ
отъ меки шапки, отъ най-реномираните
и т а л и я н с н и ф а б р и к и и-пр. и пр..

*""""'*

" '

'•

ЛОМЪ

Р. ХР. ЦОНЗАРОВЪ
•ЛОМЪ

•

1908 Г
кВСИЧКИ
Ж ^ 1 ?ВИДОВЕ
Ж ? Ж =ЗЕМЛЕДЪЛЧ.
°Д- УРЕДИ
ЗА ТЪРГОВИЯ
СЪ
И МАШИНИ

ГОЛЪМЪ С К Л Я Д Ъ :
на каскети, всички видове формени и
у ч е н и ч е с к и ф у р а ж к и * Винаги въ
д е п о з и т ъ м а т е р и а л и за с ж щ и т Ъ .

Е

10—2

" ТО-7

ВИНЯГИ на СКЛЯДЪ И НЯЙ-ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове „ГЛИГЯНЪ";
усъвършенствувани дисколи грапи оригиналъ „ГЛИГЯНЪ";
т
Риори „ХЛЙДЪ" марка
.ОРЕЛЪ"!
жетвенни машини обикнов.и сноповързвачки „ДИРИНГЪ";
Ярмомелки „ДИРИНГЪ";
т Р а к т 6 р и „К Е Й С Ъ" и „ Д И Р И Н Г Ъ "
.и много други машини и уреди отъ голъмъ интересъ за
всъко модерно, з е м л е д ^ л с к о стопанство,

е

РЙЯИ®

шЩттт №т%тяш>'ъ

н

СГОВОРЪ

ГОДИШЕНЪ ЛБОНЯМЕНТЪ:

ГОДННД VI. БРОЙ 9 .

За България . . . . 140 лева.

МРИ,

УРЕЖДА КНИЖОВНО-ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ

ш м в р 1923 гад.

^ ^ ^

5С

За странство

50^

170 лева

ОТДШЯЬ брОЙ 2 0 ЛЕВ!

Гл.редаяторъСАВАН.ИВАНОВЪ *

зос

Ник. Вас. Ракитинъ

ДУНЯВСКИ СОНЕТИ
1.

Л-БТО

3. АВГУСТЪ

На Бога е курбанъ обреченъ,
Бразди надежди еж хранили,
Гергйовски дъждъ съ напЪвъ провлЪченъ
Благословилъ ги и кълнили.

Презъ нощьта ги лъхнала смъртьта,
Клюмнали еж и треви и листи.
Бели кърпи вее утриньта,
Небесата еж дълбоки, чисти.

Гали ги втзтъръ, слънце пече,
НалЪлъ се класъ до класъ люл"Ье —
И ранно утро отдалече
Размахва сърпове и п"Ье.

Чувствува се въ тая широта
Надъ поляни и води сребристи,
Какъ разсипва слънце щедростьта
На последни радости лжчисти.

Вижъ: хукнало презъ ширинето
Какъ работното бодро л-Ьто
Престилки златни е разв-вло

Колко тихо е — ни звукъ, ни глъчка
По ликътъ на блесналото блато.
Нито свика, ни бразда, ни бръчка.

По валози, по бреговете
На б-влий Дунавъ, дето свЪти
Небето потопено цъло!

И звучи незрима тжжна лира
Тамо въ пламналия лесъ отъ злато,
Дето бавно лотото умира.

2.

БЛЯТО

4. СТРЛЖЪ

Слънцето разсуква златните си жици
По водите, дето в-втърътъ снове
И люл^е кржгове на върволици
До. потънали съ дървета брегове.

На пръсти бавно топла нощь в ъ з л о в а .
Лениви, кротки се талази м"Бтатъ.
Безшумно ладията ги прор%зва.
Въ дълбочините имъ звездите СВ-БТЯТЪ.

Като че отъ смърть разтворени зеници
Надъ вълни надничатъ жълти цветове.
Изъ тръстики, дето скри се ято птици
Мжката се рони на пискливи гласове.

И въ тишината жива, ясна, трезва,
Погълнала брега, де сенки шетатъ,
Тамъ върху него страненъ се изрезва
На часовоя буденъ силуетътъ. .

О, животъ, ти си непроходимо блато —
Въ делничния смрадъ и водорасли на бедитЪ
Вехне цветето на ВСБКО чувство свято,

По хълмове следъ стадото си, мирно
Овчарь ще свири, п"всень на девица,
Ще екне въ жътва изъ полето ширно,

И съ крила сломени въ кжтчета потайни
Пискатъ смъртно лебедите на мечтите
Съ дигнати очи къмъ небеса сияйни,

Животътъ въ грижи ще тече спокоенъ,
Додето тукъ на родната граница
Ще бодърствувашъти, нашъ храбъръ воинъ!
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3. Ревешъ отъ гн^въ и мжка диво.
И п-Ьешъ кротко отъ любовь
Подвижно, тайнствено и живо
Море, обичамъ твоя зовъ.

,

/Шил.-ЖРгц*
<у«х. -^Д&гпъ / _
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Ми*,^уи«.
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4. Обичамъ ТВОИТБ лазури

И твоя ширъ и твойта мощь.
Къмъ тебе въ тишина и бури,
Влъче ме непобедна нощь.

5. Какъ чувствамъ се съ душа свободна,
За подвигъ и животъ пламтя.
Привег н теб- гги ип ппн
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==СТРЯНИЦЯЗ

ИЗЪ ЖИВОТЯ НЯ ВЯРНЕНСКИЯ МОРСКИ СПОРТЕНЪ ЛЕГИОНЪ ПРИ Б. Н. М. С.

ВНРНР1 1 Д , 1929 ГОЦ

ФОТО К.Н.ТЕРЗПСТОЕВЗ.

1. Излетъ до Карантината съ участието на дамскигв обслуги .и обслугитт» „Пиратъ" и „Слава" — моментъ преди тръгването
отъ пристана на легиона. 2. ДамскитЪ обслуги следъ тръгването. 3. Моментъ огь тръгването.
Капитанъ 1. р . о . з МИХЯИЛОВЪ

ВОЕННИГВ ФЛОТИ НЯ ДУНЯВЯ
Съ разпадането на Ав:тро-Унгарската монар
хия се образуваха нови дунавски държави. Отъ
тъхъ Австрия и Унгария, както и България, нъматъ
правото да подържатъ на ръката воененъ флотъ,
а само полицейски такъвъ и то въ ограничени
размери.
Само Чехия, Югославия и Ромъния имагъ пра
вото да подържатъ на Дунава воененъ флотъ. Пър
вата отъ тъхъ влад%е малъкъ брЪгъ отъ р-Ъката и
не е проявила намърение да създаде голъмъ ръченъ флотъ.
Обаче Югославия и Ромъния иматъ сериозни
речни сили и полагатъ големи грижи за разви
тието и подържането имъ.
Преди войната Сърбия н-вмаше никакъвъ
флотъ. Следъ войната вече Югославия получи отъ
бившия дунавски австроунгарски флотъ:
1) монитора „Вардаръ" — бившия „Возпа".
2) монитора „Драва" — бившия „Еппз".
3) монитора „Сава" — бившия „Вос1год".
4) монитора „Морава" — бившия „Кбгбз".
„Вардаръ" и „Драва" еж нови и мощни кораби,
построени въ началото на войната, 600 тона водоизмъстване съ 4 - 12 см., 2 - 7 см., 2 - 47 м.м.
орждия и б картечници. Палубата е съ 25 м.м.
дебела броня, а бортовегв съ 40 м. м. броня. Иматъ
скорость 25 клм. и по 90 души личенъ съставъ. „Сава"
е малко по-старъ типъ, а „Морава" най-старъ, обачг
и двата иматъ достатъчна броня и 12 см. артиле
рия. Обща отрядна скорость 24 клм. Този мониторенъ отрядъ съставлява една здрава ядка, къмъ
която сега се работи да се придадатъ другите ти
пове второстепенни кораби на ръчния флотъ, на
речени стражеви и други по-дребни еждове.
Действията по ръката, въ отличие отъ тия по
море еж много повече и непосредствено свързани
съдействията по сухо. Даже въ по-голъмата си
часть тъ еж предизвикани и оперативно разчетени
изключително отъ сухоземнитъ операции. Друга
важна особеность е, че къмъ действията по ръката
съ голъмъ успехъ могатъ да бждатъ преустроени
и привлечени почти всички видове еждове, които

въ мирно време плаватъ по реката, като влъкачи,
шлепове, моторни кораби, катери и пр. Тръбва да
отбележимъ, че мощниятъ югославянски търговски
флотъ дава голъмъ изборъ и голъма възможность
да служи за успаха на югославянското оржжие по
реката, а особено при липса на какъвто и да е
другъ противникъ, освенъ ромънския флотъ.
Постепенното развитие на ромънския ръченъ
флотъ говори за една похвална методичность и
настойчивость.
Така: веднага следъ руско-турската война Ро
мъния, н-вмайки сръдства и възможность да създаде
ръченъ флотъ отъ голъми единици, а сжщо и по
ради липса на основания да счита новия си юженъ
съседъ за противникъ, използува богатия опитъ на
рускитъ моряци презъ войната и още въ 1882 г.
построи 6 стражеви катери типъ „Рапйиги1". —
Тия катери еж подражание на малкигв руски ка
тери „Мина" и „Шега", съ каквито рускитъ -мо
ряци извършиха знаменитите и недостатъчно по
знати намъ геройски минни атаки върху турскитъ
монитори, които се бъха опрели на здрави за него
време крепости, като Русе, Никополъ и пр.
Съ тия недостатъчно известни у насъ героични
действия рускитъ моряци поразиха турските вели
кани и осигуриха минаването на освободителните
войски. Тия катери еж особенъ типъ (дълги)) по
строени въ 1874 г. по указания на престолонаслед
ника, а по-сетне императоръ Александъръ III. —
Това еж сжщитъ катери, които и днесъ влизатъ въ
състава на Дунавската полицейска служба — „Ботевъ" и „Левски". — До преди 4 години тия ка
тери съставляваха единственитъ и най-добри наши
единици на Дунава, докато тъхнитъ съвременници
въ Ромъния „РапаЧнчН" вече отдавна стоятъ на по
следно мъсто въ ромънския ръченъ флотъ. Покъсно, но тутакси следъ като съюзницата на Ро
мъния, Австро-Унгария, построи стражеви кораби
типъ „Ь", „е", „и" (1906—1907 г.), Ромъния построи
етражевитъ кораби типъ „Сар*. 1_а$саг Водс1ап" съ
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увеличено водоизм-встване и съ въвеждане на
1—47 м.м. орждие. Въ 1906—1907 г. Ромъния по-,
строи 4-те монитори типъ „Братияну" съ силно
преобладаващи данни надъ съвременниците ймъ
„Воскод" въ австроунгарския флотъ. Отъ тогава до
началото на европейската война Ромъния бъше
първата дунавска военна сила.
Развитието на ромънския р-вченъ флотъ е
образцово по - своята системность и упорство за
неговото създаване, съ определено намерение да
бжде въ състояние да владее Дунава. Не беше
виновна материалната часть на тази първокласна
речна сила, каквато е ромънскиятъ дунавски флотъ,
загдето той не спомогна за предотвратяването на
безподобната военна трагедия на Ромъния презъ
1916 година. Затова пъкъ тр-вбва да изтъкнемъ
мирновременното творческо развитие на всички
дунавски въпроси, като строежа и развитието на
пристанищата, укрепяване бреговете, изучване и
подържане леглото на Дунава, риболовство.създаване собствено корабоплаване; по всички тЪзи на
правления Ромъния е проявила едно правилно раз
биране и съзнание за нуждата и връзката между
тЪхъ и ги е изпълнявала безспирно отъ етапъ на
етапъ, въ пьлна хармония помежДу имъ. Картината
на развитието на военния флотъ е само една
брънка въ сжщото д-вло, която не е дразнила и
не е възбуждала останалите прояви и дейности на
Дунава, както това е ставало у насъ и то въ найтежките минути за бившето българско морячество.
Независимо отъ своя р-вченъ флотъ до вой
ната, Ромъния получи следъ войната 3 монитори
отъ бившия австро-унгарски флотъ: „Буковина" —
бивши „5ауа", „Бесарабия" — бивши „1пп" и „Ардялъ" — бивши „Тетез". — Яко имаше и четвърта
военна плячка, в-вроятно щъше да се именува като
териториялната плячка „Добруджа".
Четирите монитора „Братияну", заедно съ
новопридобититв три монитора, съставляватъ глав
ните речни сили на Ромъния. Макаръ че ГБ ОК
два типа, но иматъ това ГОЛ-БМО удобство, че так
тическите имъ данни: артилерия, бронева защита
и скорость (24 клм.) еж у всички почти еднакви и
приличатъ на поменатите по-горе югославянски
монитори.
.СтражевитБ катери, макаръ и остарели, не
губятъ значението си, понеже въ другите държави
този типъ кораби съвсемъ липсватъ.
Огромниятъ търговски паркъ на Ромъния дава
безброй възможности за сътрудничество на воен
ния флотъ.
* * *

Известно е, че ние никога не сме имали на
Дунава р-вчни сили въ правата бойна смисъль на
думата. Веднага следъ освобождението у насъ
останаха на Дунава руски военни моряци, полу
чихме подаръкъ и н-Ькои рЪчни корабчета, съ което
б-в сложено началото на нашето корабоплаване —
на нашата Дунавска Военна Флотилия. Дейни лич
ности не намЪриха очакваната подкрепа за едно
сериозно създаване на нашитв р-вчни сили и скоро
си отидоха. Политическите пъкъ причини следъ
1885 г. накараха и другите руски моряци да ни
напуснатъ. Нашата дунавска флотилия никога не
е имала една пълна и съобразна съ военно-географскитв условия материална часть, а покрай това
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и потребната организация, затова пъкъ тя е имала
много големо значение за създаване на нашето
морячество и морска машинна техника. На Дунава
се обучаватъ първите наши моряци, отъ тамъ
стана прехвърлянето въ Черно море на личенъ
съставъ за образуване на военния ни флоть. Въ
Дунавската флотилия се зароди и създаде първото
наше Морско Машинно Училище, което днесъ е
въ 4б-а година на своето тъй ползотворно за род
ната техника сжществуване. Отъ 1921 г. до 1926 г.
въ стйритЬ, запуснати и отъ всекжде забравени
сгради на издъхващата наша дунавска флотилия
се сложи зародишътъ на второ техническо училище
въ страната, което следъ своето окончателно за( твърдяване напусна старото овехтило гн-вздо на
своя 46тодишенъ събратъ и днесъ краси гр. Русе
и радва техниката на страната съ своята ползо
творна работа, подъ названието Механо-Техническо
училище при Русенската търговско-индустриална
и занаятчийска камара.
Почти всички днешни наши служби на море
и Дунава въ връзка съ родното корабоплаване инашите пристанища еж запълнени съ ученици на
бившата наша дунавска флотилия или съ ученици,
на които учителите еж се създали въ нея.. Съ
право нашата бивша дунавска флотилия се явява
Иерусалимъ на нашето морячество. Тя изигра спа
сителна роль за Видинъ въ 1885 г.
Знайно е, че нещастната за насъ 1913 г. б-вше
фатална и за нашата дунавска флотилия, тъй като
поради една неоправдана военна прибързаность
целиятъ неинъ корабенъ съставъ б-вше потопенъ
отъ нашитЪ военни моряци.
Съгласно разоржжителнитв нареждания на
„усмирителните" договори, следъ войната бълга
рите, които самоволно се б-вхме лишили отъ по
требния за сигурностьта и достойнството на спра
ведливите ни исторически задачи морски и ръченъ
флоть, защото такъвъ не обладавахме — ние б-вхме
лишени въ бждеще и отъ правото за такъвъ. Ние
днесъ можемъ да подържаме малки полицейски
кораби на морето (само Черното море) и на Дунава.
Днесъ нашата Дунавска полицейска служба
има два дървени моторни кораба „Черноморецъ"
и „Беломорецъ" — 80 тона съ по 3 мотора по 220
конски сили и три дървени моторни кораба —
„Капитанъ Лейтенантъ Минковъ", „Миньоръ" и
„Взривъ" съ по 40 тона и по 2 мотора по 220 к. с.
Тези кораби еж американски постройки отъ 1916 г.,
предназначени за съглашенскитв флоти, предимно
за английския, като средство противъ надигналата се
опасность отъ германските подводници. Интересна
и знаменателна е бързината, съ която еж построени
т^зи кораби въ Дмерика. Първоначално Лнглия е
поржчала 50 такива кораба и веднага следъ това
поржчала още 500. Всичките 550 кораба, съвсемъ
новъ типъ, съ съвсемъ новъ типъ специални мо
тори, еж построени въ 488 деня, вънъ отъ неутрал
ната територия на Съединенитв Щати — въ Канада.
Освенъ тЬхъ, къмъ Дунавската полицейска
служба се числятъ и малките парни катери, оста
нали отъ освободителната война - „Ботевъ", „Лев
ски", „Борисъ'! и „Караджа" и няколко моторни
лодки: „Тилла" — подаръкъ отъ русенския гражданинъ Хуго Шоберъ, „Лейтенантъ Ляпчевъ", „Мичманъ Саевъ", „Генералъ Кирковъ" и „8/21 Ноемврий 1912 г."
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К СТ. ДОБРУДЖЯЛИЕВЪ

ЛОМСКОТО ПРИСТЯНИЩЕ
Като дунавско пристанище Ломъ е игралъ
важна роль въ икономическия ни животъ преди
освобождението, особено следъ 1838 година. Тогава вносътъ и износътъ на цЪла Западна Бълга
рия часть отъ Западна Македония и Източна Сър
бия е ставалъ презъ Ломското пристанище. Раз
бира се, тогавашните търговски връзки съ западно-европейските държави еж били още много
Следъ освобождението на България, хинтерландътъ на Ломското пристанище се значително
намалява, понеже се установяватъ държавни и
митнически граници. Въпръки това, до края на
19-ия въкъ то е работило, сравнително съ другитъ

дунавски пристанища, най-добре, защото най-кжсиятъ пжть между София и Централна Европа е
минавалъ именно презъ Ломъ. Обаче съ направата
на Сомовитската желЪзопжтна линия (1899 до 1913
год.) Ломското пристанище изгубва голямата си
роль, като вносенъ пунктъ, а запазва известна
часть отъ износа, макаръ че като неговъ хинтерландъ оставатъ само две-три околии.
Съ откриването въ 1913 година на желЪзонжтната линия София—Ломъ, вносътъ презъ Лом
ското пристанище започва бързо да се увеличава.
Отъ 35 години насамъ значението на Дунава,
като най-удобенъ и евтинъ пжть за търговската ни
обмена съ Централна Европа, непрекженато расте.
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Статистическите данни, съ които разполагаме
за последните 5 години следъ
голъмата война, показватъ, че V» отъ вноса и 1/25 отъ износа на цъла
България става презъ Ломското пристанище.
Трафикътъ на това пристанище за финансо
вата 1928/1929 година е билъ, както следва:
Пристанището е било посетено отъ 2000 ко
раба, почти всички чужди, съ обща, вмъстимостъ
ОКОЛО 470,000 регистъръ-тона. Отъ тъзи кораби еж
разтоварени вносни стоки за Царството около
52,000,000 кгр. Крайбрежно пренесени стоки отъ
други пристанища за Ломското — около 3,500,000
кгр. Презъ това време еж слъзли отъ странство и
отъ българскитъ крайдунавски пристанища въ
Ломъ около 12,500 души пжтници.
Пргзъ сжшата година еж изнесени отъ Бълга
рия за странство: зърнени храни, яйца, тютюни,
кожи, кюспе и др. около 14,000,000 кгр., на стойность около 300,000,000 лева, и то произведения отъ
български произходъ.
За сжщото време еж транзитирани повече отъ
1000 тона турски тютюни отъ Източна Тракия за
Централна Европа.
Отъ внесените въ България чужди стоки и
мастни такива еж пренесени отъ Ломъ за другите
крайдунавски градове около 6,000,000 кгр. и еж отпжтували отъ Ломъ за странство и крайбрежието
около 13,500 пжтника.
•Отъ внесенитъ транзитни чужди стоки и отъ
износа на такива отъ български произходъ е постжпилъ приходъ за държавното съкровище оть

мита, гербъ и други около 90,000,000 лева; при
това тръбва-да се има предъ видъ, че само една
малка часть отъ внесените стоки се обмитватъ въ
Ломската митница; всички останали се обмитватъ
най-вече въ Софийската и други митници.
Освенъ прихода отъ мита, постжпватъ още
разни пристанищни такси, събирани отъ стокитъ и
корабите, посетили пристанището и отъ слъ-зли и
качили се пжтници, наемъ на пристанищни мъста
и хангари за складиране на стоки и пр., отъ което
приходътъ за държавното съкровище значително
се увеличава.
Бждещето чертае добри перспективи за Лом
ското пристанище, чийто трафикъ особено чув
ствително ще нарастне следъ завършването на ка
нала Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, големия воденъ
пжть, който ще свърже Северното съ Черното
море.
Напоследъкъ, правилно ценейки големото зна- '
чение на Ломското пристанище, държавата е от
пуснала около 4 милиона лева за разширението му,
но требва да се върва, че грижите на държавата
не ще се изчерпятъ само съ разширението на при
станището; необходимо е да се предвидятъ и
други кредити за постепенното му снабдяване съ
модерни, механически средства за бързо и ефтино
товарене и разтоварване. Необходимо е сжщо така
да се създаде и едно зимно пристанище, т. е. удоб
ства за безопасно презимуване на известенъ брой
кораби; географическитъ условия на бръга, осо
бено ако се използува устието на р. Ломъ, твърде
благоприятствуватъ за това.

Л. СП. РЛЗБОЙНИКОВЪ

ИМЕТО НП БЪЛО МОРЕ
Известно е, че древните гърци наричаха Бълото море „Егейско", което име днесъ е широко
разпространено между всички неславянски народи.
За това име те еж създали една хубава легенда —
за царя Егея, който, отъ жалба за своя синъ Тезей, когото смъталъ за загиналъ, се хвърлилъ въ
морето и се удавилъ. Славянските народи, обаче,
наричатъ това море „Бъло", което име, преве
дено, често се употребява отъ нъкои европейски
народи.
Името „Бъло море" е разпространено всрЪдъ
български народъ, и въ най-затънтената ко
либа. Морето, което е тамъ далеко къмъ югъ, къмъ
топлите страни, за нашия, народъ е „БЪдо море".
-Отъ тамъ иде единъ влаженъ вътъръ, който при
чинява промъна на времето; обикновено следъ
него идва дъждъ. Тоя вътъръ нашиятъ народъ на
рича „б-Ьлъ вътъръ" или „бъдно". Известна е на
всички ни народната пъсень „Бълъ вЪтъръ духа
енътове топи". Разбира се, това хубаво българско
име на морето ние -тръбва да пазимъ, а не, както
правятъ н-Ькои политици и вестникари, да го за
местваме съ чуждото име Егейско море, а нтжои,
сигурно отъ невежество, дори го наричатъ „Егея
бълъ"!

Явно е сжщо, че думата „бело" означава б*лъ
цвътъ, въ противоположность на „черно", а са
мото име Бело море е въ противоположность на
другото море, Черно море, което сжщо е било из
вестно на българскитъ славяни, дори по-рано отъ
Бълото море. Кога е кръстено морето съ това име
„Бело море" и защо още старите български сла
вяни така еж го кръстили, представлява единъ интересенъ въпросъ за изследване. Доколкото ми е
известно, по това въ нашата и чужда литература
дсега почти нищо не е писано.

ЦЕЛИЯ

Безспорно е, че името „Бело море" е дадено
на това море отъ българския народъ и отъ тукъ то
е .разпространено и у всички почти славянски на
роди. Или по-точно, това море е наречено така още
отъ тия славянски племена, които образуваха или
влъзоха въ състава на българския народъ презъ
първата половина на сръднитЪ векове — при Бориса и Симеона.

*

*

•

*

Следи за ^славянски поселения въ Балканския
полуостровъ имаме вече отъ срт>дата на IV векъ
сл. Хр. и то тия следи еж къмъ средното течение
на р. Марица — изобщо доста на югъ, не далеко
отъ Б-Ьло море. Но следите отъ следващия V въкъ
еж още по-безспорни. Само че славянскитъ нахлувания и поселения въ полуострова още не ще
да еж били много големи, славяните повече еж
опустошавали Византийската империя и се връ
щали въ отечеството си отвждъ р. Дунавъ. И на
истина, въ края на V вЪкъ славяните вече ком
пактно населявали земитъ насеверъ отъ долни и
средни Дунавъ. Въ началото на VI вЪкъ тъ започ
нали чести и масови нахлувания въ полуострова,
въпреки силната съпротива на Византийската им
перия. Това продължило презъ цълото столътие,
а сжщо и първата четвъртина на VII векъ. Славя
ните не само опустошавали имперскитъ земи, но
сжщо се установили в ъ империята „като че ли тя
на тъхъ принадлежи", както се изразява единъ съ-
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временникъ. Те заселили земите на днешна Бъл
гария, южна Тракия до Мряморно и Бело море,
Македония, Гърция, Албания и Сърбия дори до
Бълградъ. Това еж били българските славяни, отъ
българската езикова група. Чакъ следъ техъ и
късно (629 г.) еж дошли сърбо-хърватитъ, които
били изселени въ северо-западния жгълъ на полу
острова; но те били заселени съ съгласието на Ви
зантия, като признавали и властьта на императора.
Българската славянска група здраво заседнала
въ полуострова, но била разпокжсана на отделни
племена, които византийските императори отрано
се опитали да подчинятъ. Тия племена стигнали до
Б-вло море въ Гърция, Тесалия, Македония и Тра
кия. Въ 550 год. една славянска група стигнала
р. Марица, разделила се на две и едната й поло
вина превзела крепостьта Топиръ на Беломорския
бръгъ. За н-Ькои отъ славянските племена има ин
тересни сведения въ житието на св. Димитрия Со
лунски. На той пжти те безуспешно обсаждали Солунъ (къмъ'581—584 г. и въ 609 г.). Третия пжть
обсадата се водела по сухо и по море. Въ житието се
спомнятъ следните славянски племена, които отъ
море до мопе опасватъ Солунъ — отъ западъ, северъ и югъ,. изобщо заемали еж южна Македония
до морето: драговичи, сагудати, белегезити, военити, березити, стримонци, ринхини въ Халкиди«еския полуостровъ до залива Орфано. Бъ жи
тието ге казва, че имало още и други племена. Въ
областьта на долна Мъста еж били смолянитъ. Отъ
тукъ на изтокъ, въ подножието на РодопитЬ, и
още по на изтокъ — край Бъло море, ние не
знаемъ имената на заселилите се славянски пле
мена. Всички тия племена влъзоха въ състава на
българския народъ.
Отъ житието на св. Димитрий Солунски ние
имаме интересни сведения за мореходството и
мореплавателното изкуство на тия славяни ирезъ
VI и VII векове. Но такива сведения имаме й отъ
други съвременни източници. Особено се славили
като мореплаватели изъ Бъло море халкидикскит-Ь оинхини и т-Ъхниятъ князъ Пребъндъ. Отъ
тъхъ треперело населението на Бъломорскитъ
острови Въ 689 г. струмци и сагудати презъ Бело
мопе и Дарданелитъ стигнали въ Мраморно море и
предъ портите на Цариградъ, като ограбвали корабите които носели храна за града. Въ 622 г. за
селилитъ се славянски племена въ Гърция, казватъ
летописците, предприели грабителскн походи въ
БЬЛОМОРСКИГБ острови, като достигнали чакъ до
островъКипъръ въ източното.Средиземно море.
Въ 626 г сжщо славяните обсаждали Цариградъ
съ своеобразна своя флота - вече представлявали
морска сила! '
Интересно е, че въ сведенията си съвременните
автори го Р во рятъ за тия славяни, като ги смътатъ
ИЗКУСНИ И безстрашни моряци, които разполагат,
ъ1шого кораби и предъ техните нашествия б-Ьгало островното
и крабръжно население на Бъло
море НоРинтересно е било и друго: тия страшни
кораби на българските славяни, смилият, имь
беломорски Флотъ, се състоялъ отъ лодки-еднод р З Презъ VII въкъ ние требва да считаме слатискнтЬ племена като разпоредители въ Б-Ьло
мопе И никой не требва да се съмнява, че това
море вече така добре опознато, е кръстено още
презъ V1вЬкъ съ името „Бело море"; името му се
е п е т а л о отъ уста въ уста, отъ поколение на
^коление като
е преминало въ народните преда
н и и ^ — ^ и я в* н а Р ^ ^
Би било
важно Та се знае обаче, кога за пръвъ пжть въ

българската лътопись е споменато името „Бъло"
море.
*

*

Българските славянски племена, за да кръстятъ морето съ името „Бъло", требвало е да иматъ
своигЪ основания. Мжчно е да се допусне, че те
еж го нарекли просто въ противоположност!, на
Черно море, или че то е било, или имь се е видъло.
по-тихо, по-приветливо. Защото всько море си е
море — една неспокойна стихия. Сигурно за тъхь
южното, новото море е било „бъло" поради нтжой
външенъ белегъ.
И наистина, разглеждайки Бъло море като отд-Ьленъ индивидъ, ние се натъкваме на характер
ния неговъ белегъ — то е пълно съ острови и
островчета. Не случайно гърците първоначално го
нарекли „архипелагъ". Отъ тая гледна точка на
шите славянски прадеди биха били прави, ако
б"Ьха го нарекли „островно море", но въ такъвъ
случай гЬ просто биха превели гръцкото му назва
ние. Славянскиятъ гений се е спрълъ на другъ бе
легъ, изоставилъ е гръцките имена и тъй, както
българските славяни сами се явили предъ водите
на Бъло море, сами еж открили нъщо характерно
въ морето, което го отличава, и съ тая характерна
отлика, съ това качество или съ тоя белегъ на мо
рето, те еж започнали да го наричатъ.
Коя е, прочие, „белотата" на Бъло море, коя
е бъленината, която се е натъкнала предъ взора на
появилия се предъ морето български славянинъ н
предъ тоя, който предприелъ рискувано и смело
плаване по неговите води?

БЬло море е малко море. То отъ три страни е
заобиколено съ суша, която край него много често
издига високи планини и върхове (в. Атощ, 1935 м.
и др.). На югъ отъ псго се намира голЬмиятъ о-въ
Крит,, сжщо заетъ съ високи планини, иърховетт.
на конто достигат» до 2470 м. Многобройните
острови въ БЬло море еж сжщо съ планини. Пла
нините високо се издигат, надъ гладката или
бурна морска повърхнина. О-въ Самотракн се из
дига 1600 м.; така е и съ много други острови (о-въ
Лесбосъ 940 м., Лимносъ 430 м., Имбрось 600 м.,
Тасосъ 1045 м.).
Това, което прави и днесъ впечатление на мо
ряците въ Бело море, еж бълитъ облаци надь
него, които често увенчаватъ върховете на остро
вите, на островните планини, а понекога се разсти
лат. надъ цдЧлото море и му придаватъ бе.чъ изглгдъ. Това явление понекога е свързано съ бързо
сменяващи посоката си ветрове. Въ такова време
платноходит-е еж много изложени. Явлението- се
обяснява съ спестяването на водните пари, изхо
дящи се въ въздуха, вследствие на възходяще дви
жение, или съ сблъскването на въздуха о плани
ните на беломорските острови или о тия, които се
намиратъ на забикалящата го суша. Особното
физико-географско положение на Бело море, съ
планински острови и планински крайбрежия, раз
положено на югъ при паляще слънце, го обособява
като отделенъ индивидъ, еъ едно характерно ме
теорологическо явление, което ще да е направило
още въ ония далечни времена впечатление на на
шите прадеди славяни. Те еж видели тоя характеренъ белегъ нз морето, нарекли еж го „Бъло море"
и отъ поколение на поколение това име е достиг
нало до насъ.
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Строителницата за въздушни кораби — Фридрихсхафенъ.
М. Остревъ

„ГРЛФЪ

ЦЕПЕЛИНЪ'

миятъ и най-усъвършенствуванъ въздушенъ ко
Лошиятъ край на последиците отъ светов
ната война постави Германия презъ изтеклите го
рабъ.
дини въ извънредно тежко финансово и стопанско
Корпусътъ е построенъ почти по досегаш
положение. Мирнитъ договори й наложиха редица
ните основни принципи. Цълиятъ скелетъ е отъ
ограничения и пръчки за по-нататъш
лекъ металъ, алуминиева сплавь; сьното й разви|Ие и животъ, като кул
ставенъ е отъ напръчни пръстени,
турна велика държава. Но последните
усилени и заздравени посръдствомъ
години изнесоха много дъла на гер
диаметрално опънати телове; помежду
манците, които потвърдяватъ мощьта
си пръстените еж свързани чрезъ
и голъмото значение на тоя напреднадлъжни ребра. По цълата дължина
налъ въ всЬко отношение народъ.
на корпуса въ долната му часть има
Днесъ ние сме свидетели на ново
коридори, които служатъ за сноше
чудо на германската техника. Въ
ние съ моторнитъ гондоли и товарФридрихсхафенъ, въ строителницата
нитъ помещения и за оглеждане
за въздушни кораби е привършенъ
всички механизми на кораба.
вече отдавна и поставенъ въ служба
На кърмата еж неподвижно здраво
най-новиятъ такъвъ — „Графъ Цепе-.
закрепени две вертикални и две хо
линъ", който по големина' и усъвър
ризонтални, диаметрално разположени
шенствуване надминава построения
направляващи плоскости, о задните
презъ 1924 год. цепелинъ 1_. 2. 126 Стариятъ генер. Графъ Цепелинъ краища на които еж подвижно съ(сега „1_оз Лпдеюз") за американския — изобретателя на възд. корабъ е д и н е н и вертикалнитъ и хоризонтални
флотъ.
кърмила. Тъ иматъ почти право„Графъ Цепелинъ" носи строителенъ № Ь. 2.
жгълна форма и еж съ общо плоско съдържание
127. и е сто и седемнадесетиятъ построенъ въ
около 25 м.2
•
Фридрихсхафенъ въздушенъ корабъ*).
Обшивката на корпуса, отъ особенъ здравъ
Новиятъ въздушенъ корабъ има следните
памученъ платъ, е отъ надлъжни ленти, заловени
главни размери:
помежду си и о корпуса чрезъ здравъ шевъ. За
Най-голема цължина
233'00 м.
непроницаемость, а сжщо и за намаление съпро
Най-голъмъ диаметъръ
30'52О м.
тивлението на въздуха, външната страна на об
Най-голъма височина
. 34'45 м.
шивката е 3—4 пжти единъ следъ другъ боядисана
Кубическо съдърж. на носящия корпусь 105,003 м.3
съ целулозенъ лакъ, а за намаление до минимумъ
Можелъ е да получи по-голъми размери, но
действието на топлите слънчеви лжчи върху лекия
конструкторите му еж били ограничени отъ раз
носещъ газъ, е обработена съ алуминиевъ прахъ,
мерите на хангара, съ който корабостроителни
чрезъ което е получила огледаленъ блесъкъ.
цата за сега разполага. Въпреки това ограничение,
Въ носещия корпусъ еж разпределени 17
обаче, „Графъ Цепелинъ" днесъ е най-голъотделения за лекия (носещъ) газъ, въ 12 отъ които
има и отделни резервоари за силовъ (горивенъ)
•*) Преди световната война еж построени тамъ 25
газъ за моторите. Всички резервоари за лекъ и
въздушни кораби, презъ войната — 88, презъ 1919—1920 г.
силовъ газъ еж снабдени съ подходящи предпази
двата пжтнически въздушни кораби „Войепзее" и „Иогс1телни клапани, макаръ големината имъ да е така
згегп", които съгласно исканията на Съглашението еж да
дени единиятъ на Италия, другиятъ на Франция.
разчетена, че и при най-големъ товаръ да не по-

На котвената мачта въ 5(аакеп. „Ц. 2. 127 Сга? 2ереИп."
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лучаватъ максималното налътане, което те издържатъ.
За балансиране и подържане устойчивостьта
на кораба служи система отъ осемь балансирани
водни резервоари, ВСЕКИ СЪ ПО 300 кгр. съдър
жание, разпределени 4 въ носовата и 4 въ кърмовата часть на
кораба. Освенъ
гвхъ има още
водни м-вхове въ
разнитъ отделе
ния на кораба.
Съ цълата ба
лансирана систе
ма се манипули• ра отъ команд
ния мостикъ.
Подъ предната
часть, заловена
непосредствено
о корпуса, е по
строена, голЪмата гондола за ко
рабната обслуга

Отъ кърмилното отделение се управляватъ
кърмилата за въ страни и на височина. Тамъ има
сжщо машиненъ телеграфъ, механизмите за дей
ствие съ балансирната система и необходимите
навигационни и измерителни уреди.
„Графъ Цепелинъ" се движи отъ петь мотори
система Майбахъ,
установени въ 5
отделни гондоли,
висещи
здраво
закрепени о кор
пуса.
Моторите еж съ
следните данни
за всеки единъ.
Число на цилиндригв — 12:
диаметъръ на бу
талото —140 мм.;
нормална, мощность при 400 м.
височина 550 Р.5.;
число на въртенията въ минута
и ПЖТНИЦИТБ. Въ
— 1600; разходъ
нея отпредъ се
на бензинъ въ
помъщаватъ кочасъ — 117 кгр.;
мандниятъ
мо
разходъ на масло
стикъ съ кърмилвъ часъ—2'5кгр.;
ното отделение,
общо тегло на
Погледъ презъ вжтрешностьта на корпуса откъмъ носа
навигационното
мотора 1150 кгр.;
най-голема дължина 1*95 м.; височина — 0'97 м.;
отделение, радиотелеграфната кабина и кухнята,
широчина — 093 м.; преместване хода — директно.
после следва голЪмъ салонъ за ПЖТНИЦИГБ и офи
Витлото е задъ гондслата. Всички витла еж
церите, следъ него — десеть спални кабини по
дървени, по подобие на аеропланнигв, но е пред
двете стени на гондолата съ надлъженъ коридоръ
видено да бждатъ зам%нени по-късно съ такива
между ТБХЪ и най-отзадъ еж омивалнигв- отде
отъ лекъ металъ — алуминиева сплавь.
ления и тоалетите.

Конструкция на корпуса безъ предния конусъ.

Командната и пасажерска гондола въ строежъ.
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За кухнята, . сжщо електрическа, се взема
Отиването въ моторнитъ гондоли става по
енергия отъ трето динамо, което се привежда въ
една лесно прибираща се стълба, до която пъкъ
движение пакъ отъ въздушното течение. То дава
отъ голъмата гондола се отива презъ коридорите
енергия и за топлене вода въ омивалнитъ.
за съобщгния.
Пръсната вода се съхранява въ три ежда,
За гориво на моторигв служи бензинъ и горивсъки по 350 литри съдържание, които еж обшити
венъ газъ (вжглеводороденъ газъ), който се съхра
съ лошъ проводникъ на топлината, така че при
нява въ 12 леки резервуари. Тржбопроводитъ за го
нужда може да се държи ледъ въ тъхъ. Изтича
риво еж така построени, че всеки моторъ получава
щата се употребена вода се събира въ долната
гориво самостоятелно — независимо отъ другите.
часть на гондоРезервоаригв
^ 4 ^ ч ^ г г т ^ ^ г _ , ^
лата
подъ
кух _
за силовъ (горинята, въ поставе
венъ) газъ съни за цельта сждържатъ 40,000
дове и отъ тамъ,
куб. м. газъ. Бензинътъ се съхра
поср-Бдетвомъ ед
нява въ седемь
на ржчна помпа,
г р у п и по три
отъ в р е м е на
ежда, а всъки
време се изпра
еждъ съ 420 л.
ща въ балансирсъдържание или
нитъ резервуари.
общо около 9000
Обслугата*) се
литри бензинъ.
помъщава въ: ед
При нужда обаче
на командантска
могатъ да се взекаюта, три сало
матъ
резервни
на —' всъки съ
еждове за бен
шесть м^ста за
зинъ.
съдане около ед
Радиотелеграф
на маса въ сръната станция се
дата, 18 спални
състои отъ: единъ
кабини, разпре
главенъ
изпраделени въ дол
щачъ, единъ споната часть на.ко
магателенъ
израба. по цълата
ПетьтЬ моторни гондоли на „Графъ Цепелинъ" въ строежъ.
пращачъ и три
му дължина отъ
приемни апарати.
дветЪ страни на
Антената е висесъобщителния
ща, двужична, съ
коридоръ. Поме
най-голъма дъл
щенията за пжтжина 120 метра.
НИЦИТБ еж
въ
За енергия на ге
предната голъма
нератора отъ ра
г о н д о л а . Непо
диостанцията се
средствено задъ
използува вътъкухнята и радио
рътъ, който се
станцията е гополучава при пжлъмиятъ салонъ
туване, като се
5 X 5 метра, съ 4
добива въртенимаси и кресла и
ето му чрезъ вим^ста за съдане
тло,
закрепено
за около 25 души.
извънъ корпуса
Десеть с п а л н и
— отстрани на
пжтнишки каби
радиотелеграф
ни съ по две
ната к а б и н а .
легла задъ сало
Единъ резервенъ
на по двете сте
генераторъза сжни, съ съобщитещата с т а н ц и я ,
ленъ надлъженъ
при нужда, може
коридоръ между
да се постави въ
Залавяне моторната гондола о корпуса на „Графъ Цепелин!."
т е х ъ . В ъ задната
действие чрезъ
часть на гондоелектромоторъ отъ енергията за осветление. Стан
литъ еж омивалнитъ, ОТХОДНИГБ места и поме
цията е снабдена сжщо съ уреди за пелингуване
щение за лекъ багажъ на ПЖТНИЦИГБ.
чрезъ радиотелеграфа.
За ГОЛ-БМЪ багажъ и товаръ има 34 поме
Динамомашината за електрическо осветление,
щения въ долната часть на кораба по цълата му
съ мощность 1,5 К Ж се движи сжщо отъ ветъра.
дължина, всеко отъ които може да побере до
Освенъ това, има резервна електрическа централа
250 кгр. товаръ.
за осветление съ бензиновъ моторъ и една аку
мулаторна батерия. Електрическата мрежа съдържа
Главните данни, които характеризиратъ ко
90 лампи за осветление, единъ прожекторъ, единъ
раба като бързо превозно и съобщително сред
трансформаторъза правътокъза резервния радиотество за далечни разстояния еж;.
леграфенъизпращачъ,единъелектромот.за макарата
на антената и централа за зареждане акумулаторите.
*) Цялата обслуга е всичко 30 души:
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Нормална скорость въ часъ — 110—120 клм.*).
Непрекжснато летение при средна скорость
отъ 115 клм. въ часъ, въ зависимость отъ товара
— 130—150 часа.
. Районъ на действие — 12,200—18,800 клм.
Известното вече на всички първо летение на
„Графъ Цепелинъ" до Лмерика и обратно,**) което
завърши съ пъленъ успъхъ, като се изключи мал
ката повреда на едната отъ хоризонталните на
правляващи плоскости, която бЪ веднага по пжтя
*) При първото му презокеанско летение е достигната
при благоприятенъ вътъръ 145 клм. въ часъ.
**) На връщане отъ Дмерика, на кораба е натова
рена поща — писма и колети за Европа, които донесоха
на Германия приходъ около 300,000 К. М. — 10 мил. лева.
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поправена, потвърди напълно горнитЬ качества на
кораба и даде достатъчна гаранция за сигурното
му бждеще приложение, като бързо съобщително
и превозно средство. Напоследъкъ корабътъ на
прави и второ благополучно океанско прелитане.
Въздушниятъ корабъ за сега е притежание на
ЬигЪсШгЬаи 2ереПп 0. т . Ь. Н. Рпе^псНзЬагеп.
Предназначението на „Графъ Цепелинъ" е:
чрезъ редъ дълги летения да докаже техническата
и стопанска"възможность за редовни презокеански
съобщения съ цепелини; да прави летения за на
учни и метеорологични изследвания; да служи
като сьобщителенъ въздушенъ корабъ за транспортъ на пжтници, поща и товаръ за страни вьнъ
отъ Европа.

Д-ръ Я. ЯРННУДОВЪ

ВЛСИЛЪ СТЛВРЕВЪ (1885—1929)
На 1 ноемврий се навършватъ шесть месеци
даше въ тихъ възгоргъ отъ всичко възвишено,
отъ смъртьта на учителя, писателя и общественика
красиво и добро и се отнасяше съ младежки жаръ
Василъ Ставревъ. Още много пръсенъ е споменътъ
и романтизъмъ къмъ ония личности, които му се
виждаха, че се явяватъ като висше въплощение на
за преждевременния му край и много остра бол
тия качества. Така требва да се разбира негоката по изтръгнатия за винаги приятель, за да си
виятъ култъ къмъ Рабиндранатъ Тагоръ,
дадемъ въ подредена форма отчетъ за
който култъ съвсемъ не бъше книженъ:
загубата, която, постигна съ неговата
единъ благоговеенъ трепетъ го обзе
смърть младата ни култура и специално
маше, когато говореше за индийския
литературата ни. Но и една бегла харак
мждрецъ, когото той познаваше така
теристика на покойния ще може да ни
основно. Когато преди три години Та
даде идея за ценностите, които се съче
горъ мина презъ България, Ставревъ
таваха въ неговата личность.
бЪше извънъ себе си отъ вълнение. И
Роденъ въ 1885 год. въ Пловдивъ,
въпреки много несгоди, той отиде на
гдето завършва средното си образова
поклонение при него и го придружи отъ
ние, той още като ученикъ проявява
до Русе. Той ценеше Та
къмъ родния езикъ и литература голъмъ
•и Г.-Орт>ховица
горъ
не
само
като авторъ на стихотво
интересъ, който бива подхранванъ и
рения, романи и драми; още повече той
поощряванъ отъ добре уредената плов
се вдъхновяваше отъ висшия моралъ и
дивска народна библиотека и по-късно
трансцедентната философии на мгйдрецл,
става отъ решаваще значение при из
и съ книгата си (Рабиндранатъ Тагоръ,
бора на бждещата му специалность. Вис
животъ и творчество, София 1927 г.) и
шето си образование по литература той
беседите си върху него той навсъкгвде
добива въ София, Австрия и Швейцария.
подчертаваше силния религиозепъ елеКато студентъ, въ София се сближава
Василъ Ставревъ
ментъ у Тагоръ и по тоя начинъ искаше
съ кржга около Д-ръ К. Кръстева, който
(1885-1929)
да раздруса изъ религиозното безразли
особно е ценълъ многообещаващия си
чие нашия народъ, възпитаванъ и ученъ въ течение
възпитаникъ. Следъ завършване на университета,
на 50 години съ интелектуалистични похвати въ
той започна да учителствува и до края на живота
духъ на позитивизъмъ и материализъмъ.
си беше учитель.
В. Ставревъ служеше преди.всичко на исти
Заставайки на почвата на нашия народгнъ
ната и правдата, любовьта къмъ които бе въздигбитъ, Ставревъ се бъ приобщилъ къмъ западно
налъ въ култъ. Тая любовь къмъ истината бе,
европейската култура и бе постигналъ една хармокоято императивно го накара да проучи щателно
ническа спойка между родното и чуждото. Юи
историята на Яворовата трагедия. Потресенъ из
б-вше р-Ьдъкъ характеръ, и о него можеше да се
вънредно много отъ последната, той чувствуваше
облегне здраво всеки, който бе загубилъ или 'беше
инстинктивно, че хорската злоба и ненависть се
на пжть да загуби въ Р а въ нашата интелигенция
стремеше да очерни нашия най-голъмъ поетъ
съ нейната поквара или морално равнодушие. Ьезследъ Ботева. И неговите изследвания го убедиха
крайно добросъвестенъ и доблестенъ, той не пра
окончателно въ невинностьта на поета. Тия про
веше никога компромисъ съ съвестьта и разбира
учвания
той разшири въ обстойно изследване на
нията си И когато обществениятъ животъ предя
живота и творчеството на Яворова, резултатите
вяваше къмъ него искания за подобни ш п р о отъ което бт. започналъ да излага въ единъ солимиси той предпочиташе да се уедини въ кабинета
денъ наученъ трудъ. Ала болестьта и смъртьта му
си, изпълненъ съ болка за неджзитв на нашето об
му попречиха да довърши работата си. Въ тоя си
щество И въ това уединение той вършеше скром
трудъ, отъ който само една часть имаме въ ржконо и безмълвно своята работа, безъ да престане
писъ, въ „Рабиндранатъ Тагоръ" и другитъ си поживо да следи проявите на нашата и чуждата.ли
дребни изследвания, рецензии и пр., а така ешцо
тература и изкуство и да се радва на всъка хубава
и въ многобройните си популярни сказки, той
Гроява на нашата култура. Изъ уединението си
проявяваше качества на сериозенъ ученъ: вдълбо
обаче той излизаше винаги, когато смъташе, ме
чаване въ предмета, основно проучване, най-готребва да сподели съ публиката резултатите_ отъ
лЬма добросъвъстность, обективность и изложеизследванията си Той се вдъхновяваше и изпа
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ние на хубавъ български езикъ, който той (позна
ваше като малцина. И той вършеше тая работа при
ония непблагоприятни условия за научна работа,
при които се работи въ нашата провинция.
Като учитель по български езикъ и литература
въ Варна, гдето прекара последните 13 години отъ
живота си, той разкриваше на подрастващите по
коления красотите на родната речь. Тукъ той
прояви всички ценни качества на добъръ педагогъ
и бе извънредно много обичанъ и уважаванъ отъ
възпитаниците си и цененъ отъ колегите си. При
това той никога не се задоволяваше само съ учи
лищната работа, а отделяше много време, за раз
ширяване кржгозора на младежьта чрезъ извъншколска работа.
Въ Б. Н. М. С. Ставревъ работи нтжолко го
дини като рецензентъ на художествени произведе- |
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ния, постжпили въ редакцията на списанието, и
беше особно полезенъ съ уместните си съвети и
ценното си сътрудничество. Той написа нъколко
статии за пропаганда на морската идея и 2—3 сти
хотворения съ морски сюжетъ, подъ псевдонимъ
Любомиръ Безсребърни. Напоследъкъ готвеше
една работа върху морските елементи въ нашата
народна поезия, ала и нея, уви, не можа да до
върши.
Василъ Ставревъ си отиде тъкмо тогава, ко
гато душевните му сили се намираха въ разцвета
си и той започна да ги използува, за да изгради
едно по-значително дтзло. Поради това и чувству
ваме така болезнено неговата загуба.
Варна, 6. X. 1929 г.

Капйтанъ II р. ЛУКИНЪ

НД МИНОНОСЕЦЪ „ЖУТК1Й"
(Изъ спомените на единъ морски офицеръ)
На 20 май миноносецътъ излезе изъ дока, а
на 28 май сутриньта пристигна въ Батумъ и вед
нага. встжпи въ състава на сборния дивизионъ,
плаващъ подъ флага на началника на източния отрядъ капйтанъ I. р. МакалинскШ.
Командирътъ на миноносеца бъше единъ отъ
пашите най-добри навигатори, старшиятъ лейтенантъ Чириковъ.
На 4 юний „Жутшй" получи заповЪдь да отиде
въ секретна експедиция съ началника на разузна
вателната часть при щаба на кавказската армия полковникъ Смирновъ. Съ него пристигна една група
горци, така наречените разузнавачи. Що за. хора?!
Високи, черни страшилища съ картечни ленти, нао
коло окачили оржжие, цело обковано въ сребро,
съ невероятни калпаци, изъ подъ които мрачно
блещукаха очитъч Съ шумъ, съ гюрултия тази
тълпа запълни целия миноносецъ и предизвика
неописуемъ ужасъ въ обслугата.
Начело на тази банда стоеше нъкой-си Мавридий. Гръкъ по произхождение, разбойникъ на раз
бойниците. Огроменъ чов-вкъ, снаженъ въ гър
дите, мраченъ, съ орловъ носъ, той и нощемъ не
се разделяше съ оржжието.
Като натовари тази разбойнишка банда, ми
ноносецътъ излт>зе въ походъ. Неговата първа за
дача беше да стовари въ района на Уние часть отъ
гЬзи разузнавачи за свръзка съ нашите шпиони,
действуващи въ тила на турската армия.
Времето беше тихо.
Къмъ 11 часа презъ нощьта миноносецътъ
предпазливо вл-взе въ неприятелския заливъ, като
би предварително бойна тревога. Пълно затишие.
Нощь — като вранско крило. Нищо се не вижда.
Като намали хода до най-малъкъ, за да не при
влече съ шума на винтовете вниманието къмъ себе
си, „Жутюй" внимателно се приближи къмъ бръта.
Днесъ неприятельтъ има Рамазанъ. Затова тази
нощь беше избрана за стоварваме на разузнава
чите, съ разчетъ, че бдителностьта на врага ще
бжде отвл-Ьчена отъ празденството.
Брътътъ наближаваше. По-скоро се чувству
ваше, отколкото се виждаше неговата планин
ска маса.
Миноносецътъ подхождаше почти плътно
къмъ него. Въ дътно се показаха редки огньове на

селище. Мостикътъ съ нервно напрежение се
вглеждаше наоколо . . .
Отъ брега започна да достига шумътъ на
града. Чуваха се хлопания на врати. Достигнаха
гласове . . .
Спръхме машините. Разстоянието до бръта
бЪше като да си подадешъ ржката. Съ всички предпазливости, безшумно спуснахме лодката. Греблата
и ключовете обвихме въ парцали, за да заглушимъ
всЬкакво тракане. Десеть разузнавачи седнаха въ
лодката и веднага изчезнаха въ тъмнината. Единъ
отъ тЪхъ требваше да изскочи на бръта, за да уз
нае може ли да се_ стовари групата въ устието на
р-Ьката „Чершембе". Той тръбваше да проникне въ
оговореното отъ по-рано мътто, гдето подъ отбе^
лязанъ, известенъ нему камъкъ, го очакваше писмо.
Това писмо той тръбваше да донесе на полковникъ
Смирновъ.
На останалите бътие заповядано да останатъ
въ лодката и, скривайки се между скалигв, да чакатъ връщането на изпратения.
Измерително и напрегнато течеше времето на
очакване. Минутит-Ь изглеждаха часове; Миноносе
цътъ стоеше съ спрени машини, пазейки тишина
и зорко оглеждайки се наоколо.
Командирътъ, съ примъра на своето спокой
ствие, за да подбодри нервната команда отъ про
дължителното стоене въ дълбочината на неприя
телския заливъ, се спусна въ своята походна кула,
намираща се подъ самия мостикъ и съединена съ
него съ права преговорна тржба. Сед-Ъше на диванъ и пушеше папироска. На мостика остана лейтенантъ ФеодоровскШ, комуто командирътъ запо
вяда веднага да му съобщи, въ случай че се появи
нещо. Часовниковата стрелка показваше единъ
часа презъ нощьта.
Внезапно оглушителенъ трЪсъкъ се разнесе по
бръга. Къмъ небето полетъха свътещи ракети. Въ
кулата влетя кръмчията:
— Стрелятъ! Тревога!
— Нека стрелятъ.
— Н о врагътъ, турците стрелятъ!

_ — Нека стрелятъ, не имъ бъркайте, — спо
койно отговори командирътъ, подръпвайки отъ
цигарата. Ще стрелятъ и ще престанатъ. — Виж
дайки недоумението на изплашения морякъ, той
прибави:
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— т е не стрелятъ по насъ, те имагь праздникъ — „Рамазанъ".
Олимпийското спокойствие на командира успо
кои обслугата. Всички съ любопитство подслуш
ваха шума въ града, гдето започна „Рамазанътъ".
Бенгалски огньове, стрелба, радостни, викове на
тълпата: всичко се смеси. Пируващиятъ градъ не
подозираше, че тука подъ носа му, скритъ отъ ви
соките- скали, стоеше неприятелски миноносецъ, а
по бр^га се промъкваше шпионинъ ».. .
Следъ два часа разузнавачътъ се върна. Лод
ката пристана къмъ миноносеца. Писмото беше
донесено. Известията се оказаха благоприятни.
Простр-Ьшта въ тила на неприятеля мрежа на разуз. навателната организация донасяше, че моментътъ
за стоварване на нова група е благоприятенъ, тъй
като предвижването на войските покрай бръта
току-що се б%ше завършило. •
Съ сгкщата предпазливость вдигнахме лодката;
миноносецътъ се развърна съ машините и, както
по-рано, спазвайки тишина, се отправи къмъ из-.
хода Като излезе въ открито море, той обърна на
изтокъ и тръгна покрай брега, съ разчетъ да при
стигне на разсъмване въ залива „Фацъ", намирашъ
се на 15 мили отъ Уние и на 180 отъ Батумъ.
Споредъ донесението на шпионите въ Фацъ,
при селото Тавла били съсредоточени голъми ин
тендантски складове, а край брега много в-Ьтроходи Тези кораби, плавайки надлъжъ покрай
брега, снабдявали турската армия. Въ Фацъ,
се на
мирала жандармерия, телефонна и т е ^ г Р*Р™
станция «оито разузнавачите, съ подръжката на
десанта и огъня на миноносеца, требваше да унищожатъ Къмъ 5 часа и 30 минути сутриньта миноГс?ц1тъ влГзе въ залива. Отъ л*во, между два
гористи хълма, се показа голъмото село Тавла.
Наоколо се простираха високи хребети „Башки"лоакъ°и Мозендракъ". Както и по-рано, времето
бе съвършено'спокойно. Започваше чуденъ слънчевъ день. На небето нито облаче.
Десантътъ облъченъ въ походна амуниция,
съ ппушки
и подривни патрони, се строи на «ииосъ У ш к " в 1 , я п _ГГ
т я г е постави картечница. Назна«„Тя , » а , — Т Г „ е я ™ с , Я т а ш^ш,
Иванов*
Г р о Х хората и ™ %

%

^

—

е 1 №

™

&&&%% 8ЖЙ2^-Р— -»•
какви фигури . . •
н а брега и отряЛодките бързо " Р ^ ™ 3 ^ дРа даде нито
^ миц.
д ъ т ъ благополучно е стовари 0 ^ ^
единъ изстрелъ. Часть отъ
,
съ
мана, се отправи къмъ с е л о ^ ;^ФУ л о д к и т % Н а
дуктора опанаяъ™*,**
^
м о ж е Ш е въ слу
хова место брегьтъ 6Ь низък о б с т р е д я н ъ с ъ н а .
чай на нужда да бжде д н
шата картечница.
,а71ИЯЯ стоеше готовъ подъ
Въ дълбочината на залива ст
КояаВДИръТЪ
ветрила целъ керванъ вЪтрох д
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той започна да вика съ високоговорителната тркба
на изплашените отъ неочакваното посещение хора:
— Ель-кенъ-андеръ-чабукъ! — Спуснете вед
нага ветрилата — и започна да ги потопява съ но
сови удари.
Единъ следъ други разбитите ветроходи по
тъваха. Но шесть отъ най-добрите командирътъ
реши да вземе за себе си като призъ. Нашитъ мо
ряци веднага се прехвърлиха на тт>хъ и вече поч
наха да подаватъ влъкала отъ единъ вЬтроходъ на
други, когато внезапно се разнеса оглушителенъ
кзривъ откъмъ страната на Тавла.
— Тра-та-та-та . . . — се чуваше картеченъ и
честь пушеченъ огънь и бу-бумъ — взривове на
бомбите.
Опасявайки се, че десантътъ не ще има по
дръжката на миноносеца и може да попадне въ
тежко положение, командирътъ остави приза, по
топи го съ носови удари и се понесе като буря.
Виждаше се какъ останалата за охрана на лод
ките групи-залегна на бръта и обстрглваше левия
край на селото и гористия склонъ на хълма до него.
Тра-та-та-та . . . — не спираше картечни
цата Излязлата отъ селото група съ прибЪжки
отстжпваше къмъ лодките. Далечъ се чуваше честь
неприятелски огънь.
Наблюдавайки съ бинокълъ картината на пре
стрелката, командирътъ изведнъжъ видЪ н%що съ
вършено странно. Некакъвъ морякъ отстжпваше
пълзишкомъ. Отвреме-навреме той сжщо така за
лагаше и обстрелваше. Една огромна върволица,
като змей дълга, едва ли нг до самото село, го
следваше по пт.съка. Наоколо се повдигаха обла
чета отъ прахъ отъ удрящите се въ земята кур
шуми. Но морякътъ, обстрелвайки, отново се повтигаше и съ сгкщото усилие продължаваше да
пълзи къмъ бр*га. Змеятъ отново почваше да го
следва. Невъзможно бт.ше да се предвиди какво
беше това. Чакъ по-късно се изясни, че този мо
рякъ, бившъ рибарь, видт.лъ разпростряна на ко
лове да се суши една голЬма мрежа. Неговото ри
барско сърдце не издържало, и безъ ла му мисли
много той намогалъ единия край отъ мрежата
около себе си и пълзишкомъ, подпирайки се съ
ржце и крака, я повлъкълъ съ всички колове. Той
така се увлъкълъ, че нг обърналъ внимание, че
изостава и рискува съ живота си . . . Като прецени
обстановката, командирътъ заповъда да се открие
орждеенъ огънь по хълма и дойде плътно до
брега за да отвлече къмъ себе си пушечния огънь
на врага и съ това даде време на десанта да се качи
въ лодките.
Настжпи най-трудниятъ моментъ — натоварва
нето на десанта подъ неприятелските изстрели.
Миноносецътъ откри преграденъ огънь, за да за
крие отъ врага съ земя и димъ натоварването.
Лодките, стреляйки, отблъснаха врага и тръг
наха къмъ миноносеца, който продължаваше огъня.
Командирътъ внезапно видъ- нт.що, което го
очуди. Купъ юргани, възглавници, шевни машини,
одеала, матраци и встжакви други домашни вети,
нахвърляни на купъ въ лодката и надъ тЪхъ и нао
коло се подаватъ големите калпаци на разузна
вачите.
Какво се оказва? Щомъ вдигнали склада въ
въздуха, разузнавачите се пръснали изъ селото на
грабежъ. Виковете и молбите на жените и децата
още повгче ги разпалвали. Ржчнитъ гранати съ
остървение летели къмъ врати и прозорци, а следъ
т*хъ въ хаоса на дима и огъня озверените горци
започнали грабежъ . . . Мичманъ Ивановъ съ ре-
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волверъ въ ржка, заедно съ моряците, се хвърлилъ да прекрати разбойничеството, но разяре
ните отъ грабежъ и кръвь страшилища грабели
безъ.да обръщатъ внимание никому. Привикнали
ежеминутно да рискуватъ живота си, те считали
грабежа за свое неотнемно право. Моряцитъ треб
вало да бързатъ съ унищожаването на телефон
ната и телеграфна връзка и затова не могли да имъ
попръчатъ . . .
Виждайки пристигащата лодка на разузнава
чите къмъ кораба, напълнена съ награбени нъщ.а,
командирътъ се възмути и отказа да я приеме.
На полковника бъше заповъдано да предаде
на кавказцитъ, че тъ требва веднага да гребатъ
обратно и да оставятъ на бръга своята плячка.
Следъ дълги пререкания, ругатни, поставяне кал
паците на тила и удрянето имъ о дъното на лод
ката, — най-сетне обърнаха къмъ бръга. Съ голъма мжка горцитъ ое раздъляха отъ награбената
плячка. Турците изглежда, че разбраха цельта на
връщането имъ и не попречиха да се доближатъ
до бръга и разтоварятъ.
На 20 юлий, намирайки се въ Трапезундъ, миноносецътъ натовари нова група разузнавачи подъ
команданта на пряпорщикъ Селивановъ.
По объдъ миноносецътъ излезе въ море и се
отправи къмъ носъ Бафра, за да стовари разузна
вачите въ дълбокия тилъ на турската армия въ
устието на реката Кончугасъ, намирайки се 200
мили западно отъ Трапезундъ.
Къмъ 2 ч. презъ нощьта миноносецътъ дойде
до устието на ръката. Нощьта бе тъмна.
Спуснахме лодка. Току-що влъзоха разузна
вачите въ нея, внезапно страшенъ взривъ потресе
въздуха. Грозно ехо се разнесе по долината и за
глъхна. Всички въ миноносеца трепнаха. Поча
кахме още минута и като виде, че тишината не се.
нарушава, командирътъ запов-Ьда на лодката съ
разузнавачите да се отправи къмъ бръта. Изпла
шени отъ взрива, обаче, те за нищо на свъта не
искаха да се отдълятъ отъ миноносеца..
— Кажете имъ —• се обърна командирътъ къмъ
пряпорщикъ Селивановъ, — че тръбва да отт
блъснатъ!

ЕДИНЪ
- Лосенакъ достигна изведнъжъ до върха на
славата. Действително, дългиятъ пжтнишки параходъ, който командуваше — „Валдевила", бъ потъналъ, натъквайки се на една подводна скала, ала
никой отъ нъколкото хиляди живота, за които той,
Лосенакъ, отговаряше, не бе загиналъ. Нито единъ,
дори и най-окромниять, благодарение на силната
воля, спокойствие и мжжество, чрезъ които командантътъ можа да преодолее съединенит-Ь водна
стихия и пожаръ. Когато по реда си и екипажътъ
напусна кораба, Лосенакъ пристжпи, за да влъзе въ
последната лодка, която бъше до толкова натова
рена, че едвамъ се държеше надъ водата.
— Колцина сте вжтре?
— Двадесеть и трима, капитане.
— Тогава погрижете се за спасяването си, азъ
съмъ излишенъ.
И Лосенакъ се покачи пакъ на пода, когато
„Валдевила" бавно догаряше и потъваше.
Отъ възтороженитъ разкази на пресата по тоя
случай азъ се опитахъ да възпроизведа катастро
фата, — докато около мене, при плющещи знамена
подъ бруленето на острия вътъръ и навжсеното
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Пряпорщикътъ предаде заповъдьта, но тъ не
мръднаха.
Започнаха безкрайни преговори. Като виде,
че тъзи .преговори не водятъ къмъ нъкакъвъ изходъ, командирътъ се качи на мостика и даде ржчката на машинния телеграфъ на „малъкъ напредъ".Зашумяха винтовегв, хората се поогледаха и се
хванаха за обводитъ на миноносеца. Лодката се
наклони.
— „Сръденъ ходъ!" Лодката се откжсна и едва
не се обърна, като се завърттз.
— „Пъленъ ходъ!"
Лодката изчезна въ нощната тъмнина..
Тази група требваше да прекара цълъ месецъ
въ тила на врага. Тя отиваше смъна на друга група,
която беше вече месецъ тамъ и, споредъ оговорването, точно въ 7 часа сутриньта на 22 юлий
требваше да се спусне къмъ устието на рт>ката
Кончугасъ. Къмъ това време тръбваше да дойде
руски миноносецъ, за да я вземе на кораба.
Точно въ 7 ч. сутриньта „Жуткш" дойде до
устието на реката. Командирътъ и офицерите съ
бинокълъ оглеждаха бръга. Нито едно живо сжщество. Изведнъжъ, обаче, измежду скалите се
показа турчинъ « направи условния знакъ. Мино
носецътъ отговори.- Веднага отъ всички страни
изъ-задъ разни скали и закрития се подадоха
турци. Това бъха наши разузнавачи, облечени въ
турски дрехи. Изпратихме лодка. Последната още
не бъше се отделила отъ брега, когато се показа
тълпа отъ жени и деца, спускащи се бЪгомъ къмъ
бръга. Достигайки до «его, тълпата се спре, вдигна
ржце къмъ небето и започна нъщо да вика. Изпра-тихме лодка. Това бъха турски бежанци изъ зае
тите отт. насъ области. Бедни, изпокжсани и
гладни те се стремиха обратно къмъ домоветъ си
и въ името на Аллаха молъха да ги вземемъ съ
себе си. Видътъ имъ бе толкова отчаенъ, че коман-дирътъ се съжали надъ гвхъ.
Като завърши съ това своята секретна експе
диция >съ разузнавачите, „Жуткш" се върна въ Батумъ на почивка.
Превелъ: Ст. Ц.

ГЕРОЙ
небе, любопитното и замисленото множество се
тълпеше.
Часътъ бе настаналъ, оня часъ, въ който сла
вата на Лосенакъ щъше да изпълни стария морски
градъ, неговия градъ, изписанъ и въплотенъ, така
да се рече, въ славния паметникъ съ величави
линии.
Облечени въ черно, жена му и синъ му пристжпиха измежду тълпата, чиито лица бъха ста
нали внезапно много важни. „Съ петьтъ стотинъ
хиляди франка, които подписката имъ донесе'— се.
изсм-Ь нъкой задъ мене — ето ги обезпечени на
пълно! . . . "
Обърнахъ се крайно ядосанъ, и видЪхъ . . .
съгледахъ тамъ хе, въ последния редъ на множеството едно лице . . ; едно лице между другитъ лица.
Боже Господи! Тия гжсти вежди, тоя грубъ
тъмно-сивъ погледъ! Възмоисно ли бе . . . да му
прилича до толкова? Безъ гжстата му разперена
брада, бихъ се заклелъ . . . Човтжътъ Сх-кщо ме
видъ « бавно тури пръста си на устата.
Лосенакъ! Той!
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А сетне съ горчива усмивка той се приближи
къмъ мене. Следъ това тихо и спокойно каза:
— Верниеръ, действително съмъ доволенъ, че
пакъ" ви виждамъ. Ала въздръжте се, ако ви е въз
можно, и хайде да влъземъ тукъ . . . . „Тукъ", това
б е една сгушена и потънала въ плесень кръчмичка,
както и другите кжщурки край тесния каналъ отъ
застояла вода . ...
Лосенакъ! Живъ! Каква изненада!
Въ минутата, когато щъхъ да оповестя чудото
и да извикамъ, той угади мисъльта ми:
— Не казвайте нищо, другарю (гласътъ му бе
изморенъ, почти угасналъ и за първи пжть забелязахъ сивите слъпи очи и оная дълбока като рана
гънка между очите). Лосенакъ умре и така е много
добре.
—• Но —' протестирахъ азъ — жена ви, де
тето ви . . . ?
— Тъкмо, Верниеръ, това е именно за г Ь х ъ . . .
При все това, при все това, когато завчера слъзохъ отъ Бордо следъ тридесетъ месеца неволя и
страдания, очаквахъ и копнъехъ само за една радость: да прегърна и двамата въ 'обятията си!
Защо не писахъ, защо не телеграфирахъ, не зная.
Да замина, само за това бЪхъ способенъ . . . Да
замина, да се приближа до ГБХЪ. Когато пристигнахъ тая зарань съ моряшката си чанта и-тая брада,
подобна на маска, родниятъ ми градъ ме прие съ
в-Ьнци, съ знамена, съ •праздниченъ видъ. Запитахъ
нтжои хора. т е ми казаха: всичко ми разкриха,
всичко. Другъ Лосенакъ б е ме заместилъ. Азъ
б-Ьхъ умрълъ. Да! Хубаво нищо е славата . . . но азъ
очаквахъ други целувки.
Лудость! — извикахъ. — Романтично преуве
личение, недостойно за вась, Лосенакъ, чийто справедливъ и рт>зъкъ тонъ бе като острието на ножъ!
— Азъ съмъ все оня ежшиятъ Лосенакъ, когото
обичате.. Но чуйте ме <и ще разберете. Вие знаете
несъмнено, че азъ бъхъ беденъ, неизвестенъ, измжчванъ отъ стргмежи и мечти неосжществими.
А кой е сега Лосенакъ? Единъ видъ божество, ле
гендарна фигура, едно име! Тогава намислихъ да
завещая всичко това на сина си . . . това дете,
отъ по-рано обречено на • посредственостьта, сега
ще преуспее; всичко това — и богатството, понеже
моитъ любими ще бждатъ тъй богати! Богати, Вер
ниеръ'
Та бихъ ли могълъ да се явя отново
(гласътъ му внезапно се оживи и неволно се изомъ)
предъ господата отъ комитета, предъ целия градъ
на разбуля лошия фарсъ, че съмъ възкръсналъ! Да
открия, че тия разкошни знамена,
знамена. окиченигЬ
естради, тия праздненства, всичката тая дандания
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еж плодъ на заблуда и измама; че съ тъхъ се вели
чае единъ негодникъ, който се е снасилъ както
другите, преди другите, може би . . . Хайде, Ло
сенакъ, хайде, върнете славата, върнете паритЬ,
всичко що сте откраднали и присвоили. Върнете,
върнете!
Той удряше масата съ своя юмрукъ, а лицето
му б'Ь набраздено отъ ужасно вътрешно мглчение.
Азъ го притиенахъ до обятията си, като дете и той
се поуталожи малко но малко.
— Верниеръ — продума топ, почти тихо —
дайте ми дума, че ще мълчите! Ш говорете. Кажете
само да. Азъ напълно ни вървамъ.
Покорихъ му се, безъ добре да зная защо, —
та и сега зная ли го? — дали дейстиувахъ за добро
или за зло. Между това нощьта 61; настанила, ;) съ
нея заедно гихъ и дребгнъ дъждецъ почваше съвсемъ отвесно да ръмоли презъ беседката отъ листа.
Лосенакъ изпраздни чашата си и постави
реката си въ моята:
— Сега, — продума той — ще трЬбва да стана
герой!
Ние излязохме отъ кръчмичката и азъ мъл
чаливо го последвахъ, предчувствувайки, уви! где
мг водеше. Следъ като вървехме нтжолко минути
подъ проливния дъждъ, чухъ го, че продума:
— Ето ни.
„Вилата", която сочеше — .малка кжщица безъ
горенъ етажъ — се гушеше въ дъното на една гра
динка, оградена съ низка же.тЬзна решетка.
— Верниеръ, — тихо пошепна Лосенакъ (той
стоеше правъ на шосето, вцепененъ и едва дишащъ). — Желалъ бихъ да ми направите една
услуга . . . Азъ не искамъ. Влъзълъ бихъ . . . И
докато азъ лриспйпяхъ, той продължи:
— Малко нтлцо — дребна работа — прнш/Квка . . . романтична. Ей тамъ, въ дъсно отъ
входа, проврете рлжата си презъ ир.т.чкитЬ. Усе
щате ли миризмата на цнътита? Това с.т. рози, които
азъ посъхъ. Превъзходно. Дайте, една ми стига.
Той взе цветето, което му иодадохъ и въ про
дължение на една минута изгледа к.гпцата си, к ъ 
щата на умрелия Лосенакъ, като че искаше да я
изтръгне, за да я изкара ио-добре въчп, отъ мра
чината, която я ограждаше.
— Верниеръ, сбогомъ, старин другарю . . .
Свършено!
Той ми стисна дветъ ржце, сетне отблъс
вайки ме, избъта като нтжой крадецъ.
Преведе отъ »Ма1т" — Н. П. Ивановъ

Поставянето на първи-.* блокове въ морето за новостроящето се Василиковсно пристанище
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ПР. ПЯМПУЛОВЪ

КУРСЪТЪ ПО ПЛЛВЯНЕ ПРЕЗЪ 1929 ГОД.
Главното управително ГБЛО на Българския Народенъ Морски Сговоръ, въ желанието да про
дължи дейностьта си по подготовката на учащата
се младежь въ областьта на плаването, устрои и
презъ това л-Ьто, отъ 20 юлий до 20 августъ, въ
Варна, третия по редъ курсъ за подготовка на ин
структори по плаване. Тоя курсъ се състоя подъ
покровителството на Министерството на народ
ното просвещение, което, както винаги, сжщо и тая
година, съзнаващо голъмото значение и полза отъ
плаването, оказа пълна подкрепа на Главното
управително ГБЛО на Българския Народенъ Мор
ски Сговоръ, за успешното и добро изнасяне на
тоя курсъ.
Курсътъ по плаване при Б. Н. М. С. презъ тая
година се откри на 20 юлий отъ подпредседателя
на Главното управително ГБЛО г. Яковъ Найденовъ, който поздрави курсистите съ „добре
дошли" и съ прочувствени думи имъ разясни зна
чението на тоя курсъ за бждещето развитие и фи
зическото възпитание на нашата 'учаща се мла
дежь — бждещигв граждани на родината ни. СжщигЬ бидоха поздравени съ „добре дошли" и отъ
председателя на спортния ОТД-БЛЪ при Б. Н. М. С.
г. инженеръ Къневъ.
Директорътъ на курса г-нъ Ангелъ Друмевъ,
помощникъ на главния инспекторъ по физическо
възпитание при Министерството на народното
просвещение, разви беседа, съ която описа разви
тието и значението на плаването въ живота на
човека.
Въ този трети по редъ курсъ се явиха всичко
37 курсистки и курсисти, отъ които 29 мжже и
8 жени; отъ техъ 1 офицеръ, като представитель
на Министерството на войната, "23 учители, 1 офи
церъ, 1 чиновничка (членка на Б. Н. М. С), 7 учи
телки и 4 легионери отъ спортните легиони при
Б. Н. М. С. Отъ ПОСТЖПИЛИГБ курсисти 7 мжже и
2 жени напуснаха курса по семейни, здравословни
и др. причини, така че до края курсътъ се следваше
отъ 28 курсисти — 22 мжже и 6 жени. Отъ тия 23
курсисти завършиха курса съ полагаемия се изпитъ всичко 18 души — 13 мжже и 5 жени, като
добитиятъ общъ сръденъ резултатъ отъ успЪха на
курсистите е 4.20 по шестобалната система и при
мерно поведение.
Занятията по плаване (на сухо и въ вода) се
водиха на плажа и въ водата предъ Практическото
"Рибарско Училище, а скоковете — отъ скочилото
на пристана при общинските морски бани. Теоре
тическите занятия и беседите въ връзка съ плававането се водеха въ една отъ класните стаи на
Варненската мжжка гимназия. Въ курса се препо
даваха следните предмети:
1) Всички видове плавания — преподаватели:
Ангелъ Друмевъ, инженеръ Даракчиевъ и Петко
Златевъ.
2) Организация на Б. Н. М. С. — преподаватель кап. II р. о. з. Г. Славяновъ.

3) Организация на спортни легиони при Б. Н.
М. С. — преподаватель инженеръ П. Пампуловъ.
4) Хигиена на плаването — преподаватель
Д-ръ К. Пашевъ.
5) Даване първа помощь на удавникъ — препо
даватель Д-ръ К. Пашевъ.
6) Скокове — преподаватель Петко Златевъ.
7) Устройство на плавателенъ басейнъ — пре
подаватели мичм. I р. о. з. Г. Пецовъ и инженеръ Да
ракчиевъ.
Въ курса се премина следната материя:
1) По плаване — основно, коремно, гръбно,
странично и бързите плавания „кроулъ", моряшко,
кучешко, индийско, обикновено порене водата
и др. Тия плавания биваха изучавани оч начало тео
ретически на сухо, а следъ тоьа практически въ
водата. Злтъване съ главата надолу и вадене пред
мети отъ дъното при дълбо .ина 1.59--2 м. Пла
ване подъ водата. Спасително плаване — различни
начини за подпомагане давещъ се плувецъ и извасяне на сухо удавенъ.
2) По организацията на Б. Н. М. С. — устрой
ство, целигв и характера на организацията, учре
дяването и днешното й развитие.
3) По организацията на спортнигв легиони
при Б. Н. М. Сговоръ: историческото развитие на
плаването и изучаването му презъ различните
епохи. Днешното развитие въ културните страни.
Цель и опганизация на спортните легиони при
Б. Н. М. С.'
4) По хигиена на плаването — всички пока
зани и противопоказани болести на водното ле
куване, ползит-Ь отъ студената вода, слънцето,
въздуха и разтворимите вещества въ водата, като
фактори за лекуване.
5) Подаване първа медицинска помощь на
удавенъ — всички видове и начини спасявания и
практически упражнения за ГБХЪ.
6) По спасителното плаване — различни на
чини за подпомагане давещъ се плавачъ и изна
сяне на удавенъ.
7) По устройство на плавателни басейни —
устройството на плавателни и други подобни ба
сейни въобще и тия въ Германия.
Всички преподадени лекции и четени беседи
предъ курсистите се преминаха въ 114 часа.
Презъ време на занятията, на 23 юлий т. г.,
единъ давещъ се биде спасенъ отъ група курсисти.
За да получатъ свидетелства за инструктори
по плаване, курсистите бидоха подложени на изпитъ предъ специална назначена за цельта коми
сия. Теоретическите изпити се произведоха въ
класните стаи на мжжката гимназия, а практиче
ските въ морето, при пристана на централните
морски бани. Теоретическиятъ изпитъ включваше:
преподаване, организация на Б. Н. М. С. и спортни
легиони, хигиена на плаването, първа помощь на
удавенъ и теория на плаването.
По практическия изпитъ кандидатътъ се из
питваше по плаване коремно (основно), гръбно,
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странично, изправенъ, бързит* плавания задър
жане на водата при помощьта са р м ° " а " Р 3 ^ '
затъване и скокове за женигв отъ височина 2.Ь0 м.,
а за мжжегв — отъ 4.60 м.
„„пгигти и
Курсътъ се завърши отъ следните курсисти и
КУРС
0 Андреевъ Момчилъ, учитель педагог, учи
лище - Ломъ, ср*Денъ 3-25;
,. ва прогимназия
2) Анчевъ Ангелъ, учитель I ва пи"

лище — с. Каялж-дере, добъръ 3.50,

5) Буцевъ Иетъръ, учитель непъл. см. гимна
зия — Кариобатъ, много добъръ 5.33;
6) Димитровъ Борисъ, учитель непъл. смесена
гимназия — Петричъ, добъръ 4.21;
7) Еневъ Ною, учитель с. Доганово, много
добъръ 4.58;
8) Кириловъ Стефаиъ, учитель — с. Лжджене,
Пирдопско, ср%денъ 3.06;
9) Стойковъ Асенъ, учитель И Софийска м.
гимназия — София, отличенъ 5.50;
10) Ивановъ Днмитъръ, учитель — с. Халачлий Ортакьойско, добъръ 3.58;
11) Червенковъ Николай, учитель педагог.
училище — Панагюрище, много добъръ 5.46;
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12) Памурски Никола, учитель — с. ЮмрукъКая, Бургаско, добъръ 3.75;
13) Ангелова Надежда, учителка педагог, училище — Ломъ, добъръ 3.75;
14) Ганева Венера, учителка девич. гимназия
— Габрово, много добъръ 4.64;
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15) Ошанова Надежда, учителка неп. сме
сена гимназия — Пещера, добъръ 4.04;
16) Тодорова Стефка, учителка девическата
гимназия •— Русе, много добъръ 4.56;
17) Деянова Елисавета, чиновничка — София,
добъръ 3.62.

ВОДНИЯТЪ СПОРТЪ ПО РЪКЯ МЯРИЦЯ
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Излетътъ на двама легионери 01ъ Пловдивския кломъ на Б. Н. М. С. по рЪка Марица до Свиленградъ съ русалката „Марица"
Фот. Д р ъ Черневъ 1929 г.
Я. ДРУМЕВЪ

ЗЯ ПОСТИЖЕНИЯТА И ПЪРВЕНСТВОТО ПО ПЛЯВЛНЕ У НЯСЪ
;Въ желанието си да пропагандира по-широко
въ всички сръди плаването, Б. Н. М. С. създаде
традицията на всЬкогодишни състезания по тоя
видъ воденъ снортъ. Това е едно превъзходно
сръдство, наистина, да се развие по-голъмъ интересъ къмъ тоя снортъ и да се възпита младежа въ
истинско кавалерство чрезъ съревнуванието. Но,
отъ друга страна, състезанията иматъ и друга за
дача — да се види резултата отъ едно рационално
практикуване на плаването, изразено тзъ добитите
постижения. Така, както до сега се организиратъ
състезанията по плаване, тъ нъматъ никаква науч
на стойность, защото нЬмаме възможность да проследимъ постиженията въ разнигЬ състезания и
да ги сравнимъ съ минималните резултати, които
требва да даде всеки състезатель. Отъ друга
страна, отъ добититъ постижения въ годишните
състезания по плаване ние ще имаме възможность
да преценимъ метода, по който е премината под
готовката на плаването, както и стила, който не
само за постиженията има значение, но и за са
мото практикуване на плаването като гимнастиче
ско упражнение. Отъ добититъ резултати при тия
годишни състезания ще се наложи на ржковод-

нитъ лица да нроучатъ употребения метод!, и, ако
резултатите еж насърдчителни, да бжде препоржчанъ, или да се замъни съ другъ, ако резултатитт»
еж незадоволителни.
Досегашната практика за произвеждането на
тия състезания требва да се изостави. Допуска
нето на плавачи, неорганизирани при спортните
легиони, е несъвместимо съ правилника и устава
на организацията. Независимо отъ това, масовото
участие въ такива състезания е изключено, поради
отдалеченостьта на мъстото на състезанията отъ
други пунктове. Тоя начинъ облагодетелствува
само мъстнитъ плавачи и близоживущитъ до
мъстосъстезанието. Допустимо е, поради тая при
чина, добрите плавачи да не се явятъ на състеза
нието. Едни годишни състезания за първенство по
плаване въ България требва да се уреждатъ така,
че да сг даде възможность за участие въ тъхъ на
всички, които се чувствуватъ добри плавачи. Зл
тая цель Б. Н. М. С. требва да въведе системата
на елиминитоара. Презъ месецъ май, напримъръ,
да се произведатъ състезанията за първенство въ
легионите. Пропадналите въ тия състезания пла
вачи се елиминиратъ, а победителитъ се извиквать
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на финални състезания, които могатъ да се състоятъ презъ августъ или септемврий сжщата го
дина. Между тия 'първенци на легионите ще се
опредълятъ победителите на разните видове пла
вания. Техните резултати ще зарегистриратъ бъл
гарския рекордъ на даденъ видъ плаване.
Участието на кандидатите въ повече отъ едно
състезание (видъ плаване) е свободно, както за
тия въ легионнигЬ състезания, така и въ финал
ните. Победительтъ на известно плаване въ легионнитъ състезания се допуска на сжщото пла
ване въ финалните състезания. Спортниятъ легионъ, отъ своя страна, записва добитите пости
жения на легиона си, а отделътъ „Воденъ спортъ"
при Г. У. Т. на Б. Н. М. С. съставя рекорденъ наржчникъ.
Колкото се отнася до въпроса да се провъз
гласи българскиятъ шампионъ по плаване, Б. Н.
М. С. требва да изработи специална програма за
тоя шампионатъ. Въ това състезание могатъ да
участвуватъ само легионнитъ първенци, които
учасгвуватъ за победители на даденъ видъ пла
ване въ финалните състезания.
Състезанието за шампионъ по плаване тръбва
да съдържа следните плавания:
1. Да се преплава едно разстояние по коремъ;
2. Едно бързо плаване по опредъленъ начинъ;
3. Едно продължително плаване съ начини по
изборъ;
4. Затъване (спускане) въ определена дълбо
чина;
5. Да се преплава определено разстояние подь
водата;
6. Да се скочи отъ определена височина съ
краката;
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7. Да се скочи отъ определена височина съ
главата;
Това състезание трЬбва да се произведе ВЪ
дни: нечетните въ първия депь, а четнитъ — Н1.
втория.
Състезанията: 1, 2, 3 и 5 ще се оценяван, по
време, а 4, 6 и 7 по дълбочина на спускането и ви
сочина на скачането.
Въ програмата за първенство тръбна да се
включи и спасителното плаване, което тръбна да
бжде съвършено отделно отъ другите видове съ
стезания.
Постиженията, добити въ годишните състеза
ния на Б. Н. М. С, ще блиатъ меродавни за Бъл
гария. За да бглдатъ признати тт. и отъ другите
страни, гдето се практикува той видъ спортъ, Б. II.
М. С. трЬбва да се ръководи по нравилата за
международните състезания,
изработени отъ
Международния съюзъ по плаване, отъ една
страна, и ла се признае отъ сл.щия съюзъ правото
на компетентность по плаване на Б. Н. М. С. — отъ
друга. За тая цель, крайно необходимо е Б. Н.
М. С. да стане членъ на Международния съюзъ но
плаване, за да се ползува и съ правото на между
народно участие въ състезанията за свътовепъ
шампионътъ, каквито С?Й състезанията на тради
ционните олимпиади. При сегашното ни отноше
ние къмъ Международния съюзъ по плаване, на
шата страна не може да бжде допусната на между
народни състезания, поради това, че Б. Н. М. С. не
е членъ на тоя съюзъ.
Ето, следъ една година, Б. Н. М. С. т е празднува десеггодишшшата отъ основаването си и ние
се надт.ваме, въ страниците на неговия отчетъ да
внди.мъ прогресивното развитие и на водния
спортъ, респективно плаването.

зтзз»зззз=»=сгхзз=с»5«я*^^

За единъ покойникъ. На 20 априлъ т. г. е починалъ Великиятъ адмиралъ отъ германския флотъ
Принцъ Хайнрихъ Прусски. Принцътъ е роденъ
въ 1862 год. въ Потсдамъ и още на 15 годишна> възрасть е постжпилъ въ германския воененъ флотъ
кждет-о се е възпиталъ и служилъ като морски
офицеръ презъ целия си «ивотъ до кра:я на го-тЬмата война. Отъ 1896 год. до 1906 год : ко анд>
валъ различни ескадри отъ «рманския 4мот
следъ което, до 1909 година е командувал!, ц1>л>я
германски „Флотъ на откритото мор. . После, го
началото на войната е билъ генераленъ инспекгоръ
на флота, а презъ течение на цълата вой" а ~ ™ а в
^
,
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,тп№ит'Н гили въ Ьалтиискою
некомандуващъ на морските с и л и ;
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тивника — Русия.
Втооиятъ редовенъ конгресъ (главна скуп-

давала предварителна конференция отъ ограниченъ брой делегати, на която е била свършена Н'1>лата дЬлова работа на конгреса, когато официалниятъ конгресъ на 23 юний (недт.ля) се е сьстоялъ
само отъ тържества и вземане на една обща ре
золюция.
Сараево е билъ избранъ за седалище на кон
греса, поради това, че Сараевскиятъ областсиь комитетъ, по своята дейность стои па едно отъ пър
вите места въ организацията. Отъ отчета се вижда,
че Ядранска стража брои всичко 40,000 членове,
разпределени между 1574 клона, съ обща наличность отъ около 1,980,000 динара и общъ каииталъ, включително нземанията и инвентара, възлнзащъ на около 3,500,000 динара. По брой на кло
новете, на първо мъсто стои Сараевската область,
}1а второ Сплитската, на трето Пршцинската, сетне
Скопската и т. н.; организацията има всичко 20
области или областни комитети. Всека область
включва въ себе си различенъ брой клонове
(мЪстни комитети), представителства (повъренства) и младежки секции. По броя на последните,
на чело стои с.т.що така Сараево, а следъ него идва
Сплитъ, Мариборъ, Крагуевацъ и т. н. По броя на
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членоветъ, на първо мт>сто е пакъ Сараевската область съ 4,634 члена, подиръ която следватъ Скопската—3,042 члена и т. н. По имотность и финансово
ската 3,042 члена и т. н. По имотность и финансово ,
състояние, начело върви Бълградъ съ 445,809 ди
нара, а следъ него Сараево съ 238,689 динара,
Нови Садъ съ 101,328 динара и пр.
Събирането на средства за набавяне отъ
страна на Ядранска стража на единъ учебенъ ко
рабъ за военния флотъ е било свършено и събра
ната сума отъ 1,142,125 динара е била предадена
на разположение на военно-морското "командване.
По развиване на дейность въ това отношение и по
размъръ на събраните суми, на първо мъсто стои
пакъ Сараево съ 310,850 динара, сетне идватъ Ве
лики Бечкерекъ съ 190,000, Бълградъ съ 150,000,
Нови Садъ съ 135,630 динара и т. н.
Отъ отчета могатъ да се извлъкатъ и следва
щите некои данни: организирани еж били до сега
три курса за морска пропаганда, които еж имали
добъръ успъхъ; продължено е било организира
нето на морски музей. „Архивътъ за пропаганда на
Ядрана (Адриатика)" е пръсналъ надъ 100,000
снимки и изгледи отъ Адриатическото море. Спи
санието „Ядранска стража" е достигнало тиражъ
отъ около 10,000 броя. Членовете на Изпълнител
ния комитетъ (централно управление) еж държали
около 50 беседи ,въ цълата страна.: Издадени еж
били около 60,000 броя разни печатни издания, а'
ббщиятъ брой на изданията отъ всЬкакъвъ родъ
(книги, брошури, снимки, значки) достигалъ до
214,564 броя, отъ които 117,200 бр. пласирани.
Подготвяло се издаването на „наученъ алманахъ",
а презъ септемврий т. г. щйло да почне да излиза
младежко списание „Младъ Стражарь".
На местото на починалия миналата година
председатель и основатель на „Ядранска стража"
Юрий Бианкини, конгресътъ е избралъ за председа
тель 'на организацията досегашния . подпредседатель Д-ръ Иво Тартаглия. Избрани еж били и дру
гите членове на Изпълнителния комитетъ на брой
16 души, 5 души контроленъ комитетъ и 2 замест
ници. Между избраните личатъ имената на 2 про
фесори, 3 адвокати и еждии, 1 епископъ, 1 виешъ
морски офицеръ (контъръ-адмиралъ Никола Станковичъ), 1 великъ жупанъ, 3 директори на банки,
1 литераторъ, 2 публицисти и пр. - На конгреса (конференцията) контъръ-адми
ралъ Никола Станковичъ е държалъ рефератъ от
носно югославянската морска политика и особено
по въпроса за създаването и развитието на воен
ния флотъ, като е очерталъ и конкретенъ планъ за
изграждане на единъ югославянски „ефикасенъ
отбранителенъ флотъ".
Решено е било за въ бждеще конгресите да
се' свикватъ всъка трета година; следнйятъ конгресъ ще се свика въ 1932 год. въ гр.' Скопие.
Относно програмната дейность, важно место
взема въпроса за екскурзиите и детските (младежкигЬ) летовища. Въ това направление Ядранска
стража ще засили дейностьта си по създаване на
нови морски летовища и по увеличение броя на
екскурзиите. Общата и всестранна пропаганда за
морето и Ядранска стража ще се засили и разшири;
до идния конгресъ въ 1932 год. организацията
„требва да брои поне 100,000 членове". Решено е
да се установи единъ „День на морето", който да
се празднува по пЪлата страна и на който да се
уреждатъ беседи въ всички училища и казарми за
морето и неговото значение.

"'
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При тържественото откриване на конгреса на
23 юний кральтъ е билъ представляванъ отъ армей
ския генералъ Зечевичъ, пристигналъ нарочно отъ
Бълградъ, правителството се е представлявало отъ
великия жупанъ М. Николичъ, Областното самоу
правление — отъ г. Ф. Спахо, босненското епископство отъ оамия епископъ Д-ръ Шаричъ и т. н. Дър
жани еж доста речи, следъ които се е състояла ма
нифестация изъ града отъ Сараевската младежь,
организирана въ Ядранска стража. Следъ пладне
е била уредена голъма народна забава, като за
цельта е била издигната на открито сцена, пред
ставляваща горния подъ на корабъ, а наоколо еж
били построени и поставени трибуни и столове.
Програмата се е състояла отъ номера, изпълнявани
отъ младежите — членове на Ядранска стража.
Г. С.
Новите ветроходни кораби въ чуждите военни
флоти. Въ водите на Средиземното море се е появилъ ветроходенъ корабъ съ външенъ видъ приличенъ на нъкогашнитъ ветроходни кораби отъ
епохата на Нелсона. Това е учебниятъ корабъ на
Италианския флотъ „Христофоро Коломбо", неот
давна построенъ. Той има 2985 тона водоизмЪстване и фрегатно ветроходно стъкмяване. Освенъ
това корабътъ е снабденъ съ дизело-електрически
двигатели: два дизела „Този", работящи на единъ
винтъ, които развиватъ обща мощность 1600 кон
ски сили и скорость 10,5 морски мили въ часъ.
Използването на ветроходното обучение въ
италианския флотъ е резултатъ отъ подробно обсжждане съ цель да се даде необходимата морска
практика на военните моряци. Новиятъ корабъ
требва да даде на личния съставъ едновременно и
най-добри чисто морски навици отъ областьта, на
ветроходството, и възможната техническа подго
товка.
Интересно е да се отбележи сжщо, че и въ^испанския и въ гръцкия флотъ въпросътъ за използу
ването на учебните ветроходи е разрешенъ въ по
ложителна смисъль. Новиятъ гръцки ветроходенъ
корабъ „Аресъ" е построенъ въ Франция; той има
1870 тона водоизмъстване, ветроходно стъкмя
ване и парна машина .съ тройно разширение при
мощность 1000 конски сили. Испанскиятъ ветро
ходенъ корабъ „>Жуанъ Себастианъ Елкано" има
четирестожерно ветроходно стъкмяване и е предназначенъ за продължителни плавания изъ ав
стралийските води.
(Изъ Морски Сборникъ № 2, 1929 г.). С. Ч.
Докове за водохвърчила. Английскиятъ министъръ на въздушната отбрана изучава възможностьта да се устроятъ специални докове за водо
хвърчила въ станциите, отъ големата въздушна
линия, която свързва Англия съ Индия. Единъ
докъ съ подобно назначение вече сжществува въ
Портландъ и се намира подъ ведомството на служ
бата по морската авиация. Влизането на водохвърчилото въ дока и изсушаването му става въ тече
ние на единъ часъ. Докътъ е снабденъ съ устрой
ство за повдигане, прибори за сменяване на мо
торите и крилата, работилници и помъщения за
личния съставъ: единъ офицеръ, двама подофи
цери и 12 моряка.
(Изъ Мор. Сб. № 3, 1929 г.) С. Ч.
Скоростите на съвременните кръстосвачй. Ан :
глийските 8,000 и 10,000-тонни кръстосвачй, споредъ съобщенията на английския печатъ, разви
ватъ скорость 32 морски мили в ъ часъ. Подобните
типове кръстосвачй въ Америка, Япония и Италия
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иматъ скорость до 36 мили въ часъ. Французите
и те ст си задали за цель да достигнатъ скоростьта 36 мили, макаръ че последните имъ кръ
стосвани <не еж могли да развиятъ скорость по
вече отъ 32 морски мили въ часъ. Въ Англия зорко
следятъ за това усилено съревнование за увеличе
ние на кръстосвачната скорость и обществото
упреква адмиралтейството за недостатъчната ско
рость на английските кръстосвачи.
. (М. Сб. № 2, 1929 г.) С. Ч.
Стъкмяването на английската Сингапурска
база. На 13. X. 1928 г. е пристигнала първата часть
отъ плаващия докъ, предназначенъ за Сингапур
ската морска база, следъ като въ продължение на
4 месеца е извършила едно пжтуване отъ 8,500
морски мили. Втората часть отъ дока е пристиг
нала въ Сингапуръ на. 16. X. 1928 г. При пътува
нето докъгь е билъвлаченъ отъ холандски влъкачи.
Първата часть отъ дока се е състояла отъ сред
ните понтони съ електрическите машини и рабо

тилниците; втората часть — отъ двете му крайни
части. Този пллващъ докъ има 50,000 тона подемна
сила, дължина 260 м., широчина 52 м. и височина
23 м. Водоотливнитъ му средства изхвърлятъ
30,000 тона кода въ часъ.
(М. Сб. № 2, 1929 г.) С. Ч.
Бреговата отбрана на Япония. Главната и спо
магателната артилерия на линейните кораби, разоржжени поради условията на Вашингтонския договоръ, била снета и се съхранявала до сега въ
военното пристанище Куро. Японското адмнралтейегво е решило да предаде на военното мини
стерство тия орждия, които иматъ калибъръ 30 см.
ПоследнитЬ, следъ необходимите поправки и при
способления, ще бждатъ използвани за усилване
бреговата отбрана. Изобщо военното министер
ство е получило за цельта всичко 48—30 см. орж
дия, като не се считатъ запаснитъ.

Андреевъ Ст. - „Какво е било старото население на Вар
ненско* (Варненски окржженъ вестникъ, год. X, брой 7,
Варна 27. VI. 1929 г., стр- 1).
Агдиз — „Ь'ассог<1 еп1ге 1а Коиташе ег, 1а Сотт!55юп Еигорееппе ай ОапиЬе" (Ьа Ви1дапе, УН-ете аппее, Ха 1715,
5оНа, б. IV. 1929, р. 4).
.
АпйНеи, А. — „ТигЬтез а уареиг. ЯррИсапопз а 1а пау1даКоп". Рапз 1929. (5ос. Е6. Оеодг. Со1. Маг., 32 гг.)
Я б а д ж и е в ъ , Инж. П. - „Водно д*ло" (Юбилеенъ сборникъ по случай 1000 г. отъ Симеоновата епоха и я> г.
отъ освобождението на България, стр. 47—58, София
1929 г., издатель Българското Инженерно Архитектно
Дружество).
л „„,
Ннгеловъ, Т. — „Варненското пристанище преди освобождението" (сп. Морски Сговоръ, год. VI, брои 6, варна,
VI, 1929 г.( стр. 32 и 33).
Нндреевъ Ст. - „Едно пжтуване край брЪговет* на Черно
море презъ XVIII зъкъ" (сп. Морски Сговоръ, год. VI,
брой б, Варна VI. 1929 г., стр. 33-35)БЪлчевъ Йорданъ - „Замръзването на Черно море около
гр. Василико" (Морски Сговоръ, год. VI, брои 5, Варна
V. 1929 г., стр. 12).
Броеръ - Иохшшъ - „Съ спортна лодка и "перанто
къмъ България" (в. Варненска поща, год. XIV, брои дал
и други. Варна, априлъ 1929 г.).
Божковъ, Инж. Л. - „Желъзницитъ и пристанищата на
България" (в. Търговско-промишленъ гласъ, год.
брой 949 и 950, София, 14 май 1929 г
стр..й).
^
ВоМсЬеУ. Л. 3 . - Л е * р о г Ь Ь и « д » « ' М и!д апе.УИ е т
аппее, № 1805, 5огш 29. VII.19». Ре ^
соттегоа]
ВакКагоУ, V. - ,М У111е Коиззб с о т т е . с е п « ^ с о
. аап 5 1е р а й е " Р-а Ви1дапе, УН-ете аппее, л.
. 26. VII. 1929,р. 1).
_
Д . у. брой 113,
Варна, морско лътовище - (в- Знаме, год.
у
София, 20. V. 1929 г., стр. 1).
Военнит* действия въ С р а м н о »о Р е
" ^ . П р о й
Ганевь. Д-ръ К. - „Лъчебни*> фактори^на Варна (В Р
ненски вестникъ на вестниците, год. VI, ор
17. VI. 1929 г., стр. Юварненски новини,
Гробницата на германския флотъ
\
V .
год. XVIII, бройН 1726, Варна Ь ^ V
( Ю 6 и Л еенъ
Ганчевъ, Инж.
' Г .1 0 Ж г ," ^т Симеоновата епоха и
сборникъ по случаи ° " н ° Б ъ л г а р И я , стр. 115-120,
50 г. отъ освобождението на ь м г а р ^ И н ж е н е р Н 0 . Л р София, 1929 г.; издание на Българското
хитектно дружество).

Гороцвътъ — -Загадката съ змиоркитв" (сп. Природа и
ловъ, гоц. IV, кн. 3, София, мартъ 1929 г. стр. 63 и 64).
Ганчевъ, инж. Н, — „Мостъ на Дунава между Ромъния и
България" (Списание на държавните желъзници и при
станища въ България, год. IV, брой 2 и 3, май-юний
1929 гол. стр. 41—43.
Гърция и Турция — Съперничество за надмощие въ въо
ръжението по море — (в. Отечество, год. X, брой 431,
София, 29. VI. 1929 г., стр. 4).
Домусчиевъ, К. И. — „Наши и чужди стремежи къмъ
Б-Ьломорския бръгъ" (сп. Огецъ Паисий, год. II, бр- 7, Со
фия, 1929 г.).
ОеГаде, Е. — ,,1.е Огате <1и ^иНапс^'•. Раг15 1929 (Ветагс!
ага$5е1, 12 1г.).
Доброполски, Б. — „За нашето корабоплаване и за неговит-в отлични дейци" (в. Черно море, год. I, брой 17,
Варна 12. V. 1929 г., стр. 3).
Данчовъ, инж. Ю. — „Дунавскиятъ пжть и значението му
за външната ни търговия" (Списание на държавнитъ
желъзници и пристанища въ България, год, III, кн. №9,
София, февруарий 1929 г., стр. 241—246),
Димитровъ. Д-ръ Д- Г. — „Свободата на моретата" (в. Оте
чество, год. X, брой 422, София, 20. IV. 1929 г., стр. 4.).
Дабковъ, Нрх. Д. — „Елате въ Варна" (Варненски вестникъ
на вестницитъ, год. VI, бр. 8, Варна, 17. VI. 1929 г. стр. 2).
Дипломатическата преписка Русчукъ—Букурещъ по Коз
лодуйския подвигъ на Ботева (в. Миръ, год. XXXV, брой
8691. София, 22. VI 1929 г., стр. 4).
Огоитеу, А. — „У1а1пе" (1_а Ви1дапе, УИ-ете аппее, № 1807,
5оПа, 31. VII. 1929, р. I).
БгвняИ, Р. — ЗоПа — „(1Ьег Ле УегЬгеИипд аег РатШе
СоЬШйае (Разсее) Ье$оп(1ег5 1т НтЬПск аиГ оЧе Ва1капНа1Ь1п5е1" (ЗИитдзгЬепсМе с1ег СехеНБсНаН паЬягогзсЬепаег Ргеипс1е, аиздедеЬеп а т 1 Ма! 1929).
Ешненази, Инж. И. — „Постройката на пристанище Васи
лико" (Списание на държавнитъ желъзници и приста
нища въ България, год. III, брой 8, София, януарий 1929
г., стр. 218-221).
Епд1епйег. ОвдоЬег! — „1„е раззаде йи йапиЬе раг 1а
1сЬб1а де Во1еу" (Ьа Ви1дапе, УИ-ете аппее, Кг № 1760—
1761, ЗоПа VI. 1929, р. 1-2).
Законоироектъ за търговското корабоплаване (в. Мор
ски Ратникъ, ГОД. II, брой 61—63 и други, Варна 1929 г.
стр. 4).
Златарски, Проф. В. Н. — „Морето въ политиката на старит* български царе" (сп. Морски Сговоръ, год. VI, бр. 6,
Варна VI. 1929 г. стр. 2-8).
Значение на Василиковското^пристанище. (в. Странджански'
гласъ, год, 111, брой 57, Василико 1. VI 1929 г.. стр. 1).

(М. Сб. № 3 , 1929 г.) С. Ч.
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Ивановъ, Сава Н. — „Черно море" (Живописни кжтове
изъ нашата родина — Библиотека за самообразование,
год. XIV, кн. 9 и 10 — Издава Ст. Ятанасовъ, София,
ул. Неофитъ Рилски № 36, стр. 13—17).
Ивановъ, Сава Н. — „Новото въ флота" (Воененъ журналъ, год. XXXV, кн. 11 и 12, София, февруарий и марть,
1929 г.. стр. 75-100).
Ивановъ, Сава Н. — „Волго-Донската канална система"
Морски Сговоръ, год. VI, бр. 5, Варна V. 1929 год. стр.
12-14).
Изъ дейностьта на Бургазскага Търговско-Инцустриална
камара, год. XII, бр. 51, Бургасъ 23. III. 1929 г. стр. 2 и 3).
Изложение отъ българските моряци (в. Морски ратникъ,
год. II, бр. 61-62, Варна, 1-15. IV. 1929 г. стр. 2 и 3).
Иванович, инж. Ив. — „Язовира на р. Тунджа" (Списание
на Инженерно-Ярхитектното Д-во, год. XXIX, брой 10, .
София, 20. V. 1929 г.. стр. 192-198).
Иширковъ, Проф. Н. — „Варна и Бургазъ" (сп. Морски
Сговоръ, год. VI, брой 6, Варна VI. 1929 г., стр. 11—13).
Кашевъ Д-ръ С. Г. — „Нуженъ ли е законъ за поощре
ние на корабоплаването" (в. Народна Отбрана, год. XI,
бр. 1440, София, 31. V. 1929 г., стр. 3 и 4).
Куртевъ, Д-ръ Нт. — „Варна — най-подходящата почивна
станция" (Варненски вестникъ на вестниците, год. VI,
брой 8, Варна, 17. VI. 1929 г., стр. 2).
Киселовъ, С. Н. — „Варна курортъ" (в. Варненски нови
ни, год. XVIII, брой 1793 и 1794, Варна, юлий, 1929 год.,
стр. 2).
Куртевъ, Дим. — „Кооперативно корабоплаване" (Морски
Сговоръ, год. VI, брой 5, Варна V, 1929 г., стр. 7 и 8).
Соок, С. „Уоуаде еп Осеаше 1772—1775*. Рапз 1929 (Еа.
Зрее 3-25 Гг.).
Конрадъ, Д ж о з е ф ъ — „Младость" — разказъ, превела Б.
Бошнакова — (сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 5,
Варна V. 1929 г., стр. 16—18).
Кротковъ, Н. — „Ватамството въ риболовството" (в. Мор
ски Ратникъ, год. II, бр. 61—62, Варна, 1 —15, IV. 1929 г.,
стр. 3 и 4).
Колосовски, полковникъ — „Свободата на моретата" (сп.
, Звено, год. 11, кн. 19, София, 26. V. 1929 г., стр, 298—302).
Краевъ, Ст. — „Отглеждане на малкитъ рибки отъ групата
ЗДтоМез" (сп. Природа и ловъ, год. IV, кн. 3, София,
маргь 1929 г., стр. 62—63.
Константиновъ — .Размножаването у рибите въ връзка
съ майчината имъ грижа" (сп. Прчрода и ловъ, год. IV,
кн. 3, София, мартъ 1929 г., стр. 65).
Купнежътъ на морето — (в. Морски Ратникъ, год. II, бр. 63,
Варна, 1. V. 1929 г., стр. 3 и 4).
Красотитъ на Варна и ОКОЛНОСТИТЕ Й. (Варненски вестникъ
на вестницитъ, год.М, бр. 8, Варна, 17. VI. 1929 г., стр. 3).
Калиновъ, Д-ръ Д. — „Риболовътъ въ стара и нова Бъл
гария" (сп. Морски Сговоръ, год. VI., брой 6, Варна, VI.,
1929 г., стр. 29 и 30).
Кратка история на родния ни флотъ въ дати — (сп. Морски
Сговоръ, год. VI., брой 6, Варна VI., 1929 г., стр. 35 и 36).
Каракашевъ, Инж. Т. — „Българското корабоплаване"
(Списание на държавнитъ желъзници и пристанища въ
България, тод. IV., брой 2 и 3, София, май-юний 1929 г.,
стр. 43—47).
Къневъ, Инж. Б. — „Мисли по поводъ изложбата на • морски пристанища въ Прага" (Списание на държав
нитъ желъзници и пристанища въ България, год. IV.,
брой 2 и 3, София, май-юний, 1929 г., стр. 50^-53)
Ьасозте е1 С Ш е — „Масгипе а"е 1а таппе с!е соттегсе".
Рапз 1929 (5ос. Ей. Сеодг. Маг. СоЬ, 416 р., 32 гг.).
Койчевъ, Д. П. — „Живописни кжтове изъ нашата ро
дина" (Библиотека за самообразование, год. XIV, кн.
9 и 10, София 1929 г.; Издава Ст. Ятанасовъ — София,
ул. Неофитъ Рилски № 36).
Морякъ — „История на ръчното право" (в. Морски Рат
никъ, год. II, брой 64, Варна 15. VI. 1929 г. стр. 2).
Михаиловъ, Кап. 1 р. о. з. — „Речните сили по „Дунава
(Приложение на в. Народна Отбрана.— 1929 г. — Сборникъ отъ статии № 12, стр. 37—43).
Михаиловъ, Кап. I р. о. з. — „Ние и другите на Дунава"
(Морски Сговоръ, год. VI., брой 5, Варна, май 1929 г.,
стр. 1—7).
Морякъ — „т Сава Ив. Маноловъ" (Морски Ратникъ, год. II,
брой 61—62. Варна 1—15. IV. 1929 г.. стр. 1 и 2).
Михаиловъ, Инж. Р. — „Дунавъ и желвзопжтната мрежа
на северна България" (Списание на Българското Инженерно-Лрхитектно д-во, год. XXIX, брой 10, София, 20. V.
1929 г., стр. 190-192).
Маноловъ, Ял. — „Уредбата на нашите морски приста
нища" — Фарове — (в. Търговско-промишленъ гласъ,
год. VI., брой 957, София 23, V. 1929 г., стр. 2).
Морякъ — „Справедливость" (в. Морски ратникъ, год. II.,
бр. 63, Варна 1. V. 1929 г., стр. 2).

Моровъ, проф. Т. и Нечаевъ, Ял. — „Приносъ къмъ изу
чаването разпределението на фауната въ Черно-море".
София. 1929 г. (Отдъленъ отпечатъкъ отъ годишника на
Софийския университетъ, физико-математически факултетъ, томъ XXV, кн, 3, 1929 год.).
Майнъ-Ридъ — „По море" — романъ — Търново 1927 г.
(Книгоиздателство Е. п. Христовъ, 128 стр., цена 22 лв.).
Марковъ, Д. — „Свободата на морето" (в. Отечество, год. X,
брой 429, София, 15. VI. 1929 г., стр. 3).
Новъ самоотверженъ подвигъ на българските моряци.
Подробности за морската катастрофа съ Шалана. Фа
тално место на черноморския бръгъ. (в. Черно море,
год. I, брой 14, Варна. 21. IV. 1929 г.. стр. I.).
Младеновъ, проф. Ст. — „Името на градъ Варна" (Сжщия
брой на списанието Морски сговоръ, стр. 24 и 25).
Михаиловъ, кап. I р. о. з. — „Ние на Дунава" (сп. Морски
сговоръ, год. VI, бр. 6, Варна VI. 1929 г., стр. 13 — 20).
Шдга Маго — (Ви1дага Езрегагпо, ^ г о X, № 8—10,5оНа, 1929.
Новиятъ режимъ на кейовото право въ Франция, (в. Тър
говско-промишленъ гласъ, год. VI, брой 954, София,
20. V. 1929 г. стр. 2).
Нешевъ, Ив. — „Заледяване морското ни крайбрежие (Спи
сание на държавнитъ желъзници и пристанища въ Бъл
гария, год. III., кн. 10, София, мартъ 1929 г., стр. 289—291).
НедЪлковъ, д-ръ Я л . ' — „Слънцелечение" (сп. Нашето
дете, гол. II., кн. 6. София, юний 1929 г., стр. 85 — 91).
П. С. — „На плажа" — разказъ — (сп. Нива, год. I., брой
37, София, 1929 г., стр. 7).
- Поляновъ, Вл. — „Заминахъ къмъ морето" — изъ разказа
„Играчи" — (Морски сговоръ, год. VI., бр, 5, Варна,
1929 г., стр. 15-16).
Пашиаковъ — „Корабоплаването у насъ и у съседите" —
Значението на националния търговски флотъ и где да
' насочимъ.нашитъ кораби — (в. Търговско-промишленъ
гласъ, год. VI, броеве 958, 959, 960 и др., София 1929 г.,
или в. Морски Ратникъ, год. II, брой 64 и последующите,
Варна, 1929 год.).
Пампуловъ, и р . — „50 години българско мореплаване"
(сп. Морски Сговоръ', год. VI, брой 6, Варна, юний 1929 г.
стр. 25-28).
Панчевъ, Вл. — „Положението на водите на Дунава и
замръзването му презъ 1928-1929 година" (Списание на
Българското Инженерно-Ярхитектно д-во, год. XXIX, бр. 13,
София, 5. VII. 1929 г., стр. 272-274).
Пашиаковъ, Зл. — „Да ценимъ и не забравяме морето"
(в. „Търговско промишленъ гласъ, год. VI, брой 991,
София, 5. VII. 1929 г., стр. 2).
Пашиаковъ — „Парни и,моторни кораби" (в. Търговскопромишленъ гласъ, год. VI, брой 966, София, 4 юний
1929 год., стр. 2).
Поповъ, Д-ръ Ст. — „Курортна Варна" (Варненски вест
никъ на вестницитъ, год. VI, брой 8, Варна, 17 юний
1929 г., стр. 2).
Резолюции на XIX общо годишно събрание на Бургазската Търговско-индустриална камара, състояло се отъ
28. II. до 6. Ш. 1929 г. (Известия на Бургазката Тър
говско-индустриална камара, год. XII, брой 51 и 52,
Бургазъ 1929 год.).
Кои1е, Ог. Ь. — „Се ро1$зопз еМе топйе у1уап* аез еаих".
Т. III. Уоуадез е! гшдгаМопз. Рапз 1929 (Ое1адга\ге,
373 р., 42 гг.).
Романски, Ст. — „Имената на некои македонски градове
— Солунъ" (Македонски прегледъ, год. V, кн. 2, София,
1929 г., стр. 78-85).
.
.
.
Славяновъ, Г. — „Потъването на Жйкъ Фресяне" (Морски
Сговоръ, год. VI, бр. 5, Варна, май, 1929 „г. стр. 8—12).
С. Ч. — „Наводнението въ гр. Пловдивъ".(Морски Сговоръ,
год. VI, бр. 5, Варна, май, 1929 г., стр. 14). ; .:
С. Н. И. — „Изъ чуждите военни флоти" (Морски Сговоръ,
год. VI, бр. 5. Варна V. 1929 г., стр. 22—24)..
3. В. — „1.а соп5{гисНоп сгддп роп1 зиг 1е йапиЬе цие геНегаН 1а Вшдапе а 1а Роитап1е (Ьа Ви!дапе УН-ете
аппее, № 1730, 5оПа 24. IV. 1929, р. 4),
Скорчевъ, Д-ръ П. Д
„Рибата^ като народна храна и
нейната продажба въ Варна" (в. Варненски новини,
год. XVIII, бр. 1752, Варна, 29. V. 1929 г., стр. 2)..
Стойчевъ, Д-ръ Хр. — „ Участието на българи въ превзе
мането на Цариградъ отъ турците" (в: Кубратъ, год. V,
брой 20, София, 23. V. 1929 г., стр. 2 й 3).
"
Седемь месеци отъ потъването на „Кооператоръ" (в. Мор
ски Ратникъ, год. II, бр. 63, , Варна, 1. V. 1929 г. стр. 1).
Славяновъ, Г. — „Отъ Яспаруха и Симеона Велики до Борисъ III". (Сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 6^:Варна,
VI. 1929 г., стр. 8-11).
Сакжзовъ, Д-ръ Ив. — „Черно море и стопанските връзки
на България съ чужбина презъ XVI .и XVII векъ" (спи
сание Морски Сговоръ, год. VI, брой 6, Варна VI. 1929 г.,
стр. 20-24).
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Саевъ, Мичман* Тодоръ — .Мореплаването въ старата
българска история и причините за неговото зачатъчно
състояние" (сп. Морски Сговоръ, год. VI, брой 6, Варна,
VI. 1929 г., стр. 28 и 29).
СъветигЬ — господари на Източно море. (в. Варненска
. поща, год. XV, брой 3773, Варна, 4. VI. 1929 г., стр. 2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Нашитв крайморски разходки"
(в. Варненски новини, год. XVIII, брой 1757, Варна,
3. VI. 1929 г., стр. 2).
Славянскигв морски пжтища и Егейската проблема —
(в. Тракия, год. VII, бр. 345, София, 27. VI. 1929 г.,стр.1).
Зтап.сЬеу, Т)-т — „ОЬеигПсеп. ЗгаНоп сигаНуе е! Ьаюеа1Ге"
(Са Ви1дапе, УН-ете аппее, № 1767, 5оКа, 17. VI. 1929,
р. 1-2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. «Защо идвагь на летуване въ Вар
на" (Варненски вестникъ на вестницитъ, год. VI, брой ь,
Варна, 17. VI. 1929 г., стр. 3).
.
8 . В — „Са Ви1даПе е( 1а тег" (Са Ви1дапе, УП-ете аппее,
Ш 1757, 5оПа, 30. V. 1929, р. 4).
Селвелиевъ, Ив. - „Воден* спортъ" - Защо не се съ
стояха състезанията въ Ромъния? —(в. Спортг.год. VII,
бр. 283, София, 28. VII. 1929 г, стр. 2).
- „
Спасовъ Ст. Ят. - «Варна» - (в. Отечество, год. X, брои
435, София, 29. VII. 1929 г., стр. 2 и 3).
Тоенхард*.
Д-ръ — „Морето и планината- (Вестникъ на
Р
« е н ^ а год Р ^П, бр. 376, София. 29. VI. 1929 г стр. 3).
Т Ш г у . М. — «Са у|е е1 1ез уоуадев с1и сариаше СооК .
Раг15 1929 (Р. Кодег, 15 гг.).
Теодоровъ, Д-ръ Ив. - „Варненския климатъ и неговитв
п Е у щ е с т в ? " (Варненски вестникъ на. вестницитъ,
гол VI, бр. 8, Варна 17. VI- 1929 г-, стр. 1. •
I
Тодоров* Т - „Хегемонията въ Егейско море" (в. Оте
чество год. X брой 430, София, 29. VI. 1929 г., стр. 2 и 3).
Усггъхи В ; постройката на корабни дизелмашини (Сп. Техникъ, год. VII № 2, Варна, 1929 _г.стр. : » ~ » )
Ие.сЬег, К. А. - ^ п ТНе Рауз о\ ТЬе Та11 5Ь1рз (Вгеп1апо% 348 р., 15 з. " ^
и
м о с г ь м е ж д у България
Хесапчяевъ, Хр. Г. — „Аунавс к и я ™" «оой 8681, София.
и Ромъния" (в. Миръ, год. XXXV, орои ооо»,
у
10. VI. 1929 г., стр. 1).
:
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Рятникъ Гол. II, брой 64, Варна, 15.VI. 19/!У г., стр.д.» )
Чо«а, п Г е р ъ - ; д ; н а в ъ « (в Морски Ратникъ, год. II. б Р .63,
Варна, 1. V. 1929 г., стр. 2 и 3 )в е с т н и к ъ „ а веС тЧужди преценки за В а р - (Варненски^
^
НИЦИТБ, год, VI, бр. 8, Варна »'• '
/ сп . Звено, годЛ.
Шумский, «• - » Д | Р ^ н е а а Т г а , Г Р 2Д36-239).
кн. 15, София, 21. IV, И М » ' ' « Ц
. ( в . Животъ, год. I.
Шншковъ, П, Н. — » и " и н ^ < , 1929 г).
брой 5 и следващитъ, София, •»«' г>
Варненски
Шумский, К. -Л&%Ч^пТ*$&.
апРилъР1929 , ) .
к
новини, год. XVIII б р . 1 Ш о н ъ ' В е л и К И „ Цариград*"
Шейтановъ, Д - р * " . — -^"Ъ"™,,, к н . 4, София, априлъ
(Училищен* преглед*. год. XXVIII, кн.
ц>
1929 г., стр. 415—435).
Тпякия въ освободиШ и ш к о . * , Ст. Н. - » Б . ^ ° 1 7 ^ 8 г."РПловдивъ 1929 год.
телната война презъ 18/' • « ' __
д Юст абановъ
у
(Издание на автора - п ™ в д и в ^
Ь 41. 132 «раници, цена 60 лев«.
„ „ „ музеи"
Ш. Н. - „Какво може да се види в 3 ] ^ ] Ь 1 9 2 9 г . . стр. 2).
(в. Черно море, год. I. бр. 33, варна.
.,,_ Николай Орлов*. София
Пристанището. Разкази, от* н ~ й а з к а Р з и > отъ които
1928 г. Тая нова сбирка съдържа ^т^ляватъ
значително
двата („Илю" и .Пристанището ) пред
а;
другитъ
обогатяване на бедната с ни морска « л »»
СТо„щата
два н-Ьматъ нищо общо ^ ? И М н о съ първитт, Г. Орловъ
бележка ше ге ^ " " " « „ " ^ е т р и с т ъ и ус*т* за особното
има несъмнено ™лант* на бедетрис
м
занимателно,
„а епическия р а з к а 3 аът , У М
^ Д а и Р и д ъ р ж и ПОСТояни ала
разпредъля умъло « «Р
значителна наблюдай
има
но буден* интереса. 1 о и ? *
ж и в 0 т а образи и кар
а н а дар!а и върно схващанит*отъ ^ а а н ъ Р р е а л и з ъ м * .
тини предава сполучливо и ^ ^ р Г л и з ъ Д както е случаятъ

Т7рГ„сЖ^^^
й Ж г 1 « д а « » иВ3?леГЖРд°аТТтс• с - Г Г ; ;
™ ^
тенденция У °Р-™ ва ладостенъ
мирогледъ, които пр» "
нетствувам единънерадост
^ ^ е с в ъ р з а н ъ траг
въ четиригЬ му разказа и ч

мътъ на неговия разказъ. Авторътъ схваща живота съ вснч
ката му бруталность и като такъвъ го рис>ва " ° " ^ " с н а
мизмътъ м/не е угнегяващъ. отчайващъ; една идеалистнчш,
нишка е прокарана почти въ всички разкази и чнтательп
пгтяпя съ впечатлението, че най-после едно дооро па го.™
взема надмощие Трагичниягь край на разказнт*, му, по тая
причина, е потресающъ, безъ да смазва; по-скоро той въз
дига като всъки истински трагизъмъ. Авторътъ > м*е с*
нъколко щрихи да рисува сполучливо картини отт,.
приро
дата, пропити съ хубавъ лиризъмъ и пълии и '* н а с т Р ° ^ Н | ^
Ка
В Ъ Н а Ч
Т0
сГ ^ е с ^ ^ с т Х Г с в ^ с Г к р а ; ,
2Ге% а ,в ъ р ^°ъ
и ^ 1 У а й " ю р ^ п е й с а ж ъ : въ началото "^Пристанището
гт, н-Ьколко оеда е предаденъ зноягъ на лътото по краиоръ
жието съ «говит* багри, сжщо и по-натагькъ (стр. М .

с^

животъ на рибаря и лодкаря; дадени еж, 1по-скоро карти ни
иД, живота на рибаритъ и пристанищнит* работници, хора
бтиз^и до море?о, които живъятт, съ него. използуват* Гма-

т . т а т ь благодарен» овекг» н« яорската поези».

Е

™

«

бляаки лората отъ долнигЬ с.тосве с» не-

82-^ЗХк?йто се суети около таблата си и съ мудностьта си
дразни купувачитв.
•
.
Тия разкази притежаватъ и драматичность въ голяма
гтепень Тъхниятъ драиатязъмъ е повече вттрешенъ; бор
биА се изживъватъ въ душит* на героигв, които обикно
вено мажо говорятъ: по жестове и изразъ на лицето може
ла се сяда главно за т*хнигЬ прежив*вания. Характерни
ся въ том отношение свиването на челото и дветЬ преси
чащи се остро въ видъ на ягълъ бръчки у Спира („При
станището") които издаватъ коварнитъ му мисли. Но въ
Решителния иоментъ. когато тръбва да се действува това
в ж ^ ш н о Движение се сгястява в* мощенъ волевъ актъ.
който™ въ състояние да раздруса и помете всичко наоколо.
Всчсдствие на тоя скритъ драматизма, които избива нав ш " в™ даден* момент*, решителните, действия на героиЛ иа пръвъ поглед* правяп. впечатление на пШо почш
нсоаквшю; затова пък* тъхната сугеетивна сила с толкова
о г о ^ м а Особно интересенъ ..* това отноп.снис е разказъгъ, 'пристанището", гдето злобата на Спиро е май«орс?и спотаена, като е оставена да прозре само на дветри
Ж а за да подготви читателя къмъ крайното и избухване.
Дватч най-подробно разработени типа, които ни дава
авторът*, с т Илю въ едноименния разказъ и Геро в* .При
станището" Илю живъе съ спомена за едно старо събитие
въ неговия животъ, когато морето грабва голъмия му брат*
и вуйча »\% хвърлил* се да спасява първия; това преживя
ване е потресло изъ основи душата му и се е запечатило
дълбоко въ нея. Сждбата и нещастието на хората съставля
ват* постоянната му грижа и когато случаят* го довежда
ло едно СМБЛО откритие, благодарение на което биха могли
ла ге предотвратят* корабокрушения, той бива хипнотизи
рай* отъ мисъльта да се направи откритието му достояние
на всички, ала въ безуспешната си борба за това бива сло
мен* физически и загива. Той се отличава съ нЪкность и
богатъ душевен* животъ, у него има много елементи ня
Фантаст* и всичко това го прави да б»де изключителен*
чаоактеръ всръдъ тия близки до природата хора. Затова и
тоя тип* не е така убедителен*, тия голъми душевни
' страдания по непостигнатъ блънъ, тия сложни преживъваI ния тоя непрекяснатъ стремеж* за осъществяване на
идеата — всичко това V Иля прави впечатление на нвшо
ботезнено и неестествено. Много по-близък* до реалностьта, затова много по-правдоподобен*, е другият* герой
— Геро И той се отдава на блънове, фантазията му го носи
датечъ по свъта, той има фантастични желания, ала всичко
това е преживъио у него съ сръдствата на примитивна пси
хика каквато е приежща на хора като него. Изобщо, на
пълно реалнитъ образи се удават* на автора много по-леко.
Огромната плещеста фигура на Геро с* усмихвашит* се
малки очи, г* неговото добродушие, но и съ неговата ги
гантска сила, съ неговия несложенъ начин* на мислене и
чувствуване — това е жив* образ*, който се запечатва и
оставя трайни следи, докато Илю с и остава до края м*глявъ образ*.
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МОРСКИ СГОВОРЪ

Изобщо тая сбирка има ценности, които ни каратъ да
очакваме отъ автора й много, ако той продължава да се
отнася съ сжщата сериозность къмъ живота и къмъ твор
ческата си задача, и ако той посвети по-го.тЬма грижа за
дообработване разказите, а най-вече на стила си, за да се
избЪгнатъ недостатъците, каквито съвсемъ не липсватъ на
тия разкази. Най-много има нужда отъ оглаждане стила,
който намътта издава големи изкуствености, грапавини,
неясности и несвойствени на нашия езикъ обрати Така напр.
на стр. 15: „И постоянната му замисленость и грижи за сждбата на хората, които навременно го обхващаха съ необик
новена сила и го правеха намръщенъ, съсръуюточенъ и нехаенъ, б-Ьха и единственото обяснение на болезнената
усмивка и влагата, която засени погледа му въ тоя мигъ."
Сжщо тамъ: „И какво можеше да изпита той отъ единъ
чужди разказъ и какво изпита тогава, едва 78 годишенъ —
бе почти несравнимо". Стр. 59: „Така ведно съ настжпилата
про.тЬть,... Илю из.тЬзе изъ кжщата на своята бабичка (?),
кждето живееше и се .тЬкуваше" . . . Неясенъ е и следниятъ
пасажъ (стр. 14): „Той не беше рибарь отъ детинство, стра-
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хътъ не бъ го сръщалъ и суровостьта на занятието му бъше
изработила въ него безкрайно търпение, една неизчерпаема
упоритасть и самонадеяность, . . ." Подобни мъглявини се
сръщатъ и другаде.
Н-Ькои и други несъобразности, произлизащи отъ техни
ческа неосведоменость (напр. неясно е, какъ ржчната кука
се е забола о китката на Геро така, че острието и да се по
казва презъ дланьта (стр. 103), или отъ непознаване на раз
стоянията и свързаната съ т*хъ перспектива, нъматъ съ
ществено значение за художествената стойность и стила на
разказитъ. Те биха се избегнали, когато авторътъ се за
познае по-отблизо съ нашето крайбрежие и съ подробно
стите на моряшкия и рибарския животъ. Ние му пожелаваме
по-скоро такова опознаване; защото даните, които съдържатъ разгледаните тукъ разкази, и любовьта, съ която той
рисува морето и живота на близките до него хора, ни ка
ратъ да се надеваме, че той ще стане единъ отъ добрите ни
морски писатели.
Я. Арнаудовъ

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ:
Природа и ловъ, год. IV, кн. 1—3, София 1929 г.
Нашето семейство, год. IV, брой 1—3, Русе 1929 г.
Заря, год. I, кн. 1—2, София 1929 г.
Огнище, год. VIII, кн. 1—2, София 1929 г.
Нашата Конница, год. XI, № 1—3, София 1929 г.
Общинска автономия, год. II, кн. 8—10, София 1928—29 г.
Юридически прегледъ, год. XXX, кн. 1—4, София 1929 г.
Училищенъ прегледъ, год. XXVIII, кн. 1—4, София'1929 г.
Звено, год. II, брой 2—16, София 1929 г.
Учителска мисъль, год. X, кн. 4—8, София 1928—29 г.
Кооперативно дело, год. VI, кн. 1—2, София 1929 г.
Земледелие, год. XXXIII, кн. № 1—3, София 1929 г.
Български туристъ, год. XXI, кн. Ь—4, София 1929 г.
Природа, год. XXIX, кн. 5—8, София 1929 г.
Месечни статистически известия на Главната дирекция на
статистиката въ българското царство,, год. XVIII, № 1—
5, София 1929 г.
Техникъ, год. VI, брой 9—10, Варна 1929 г.
Отецъ Паисий год. II, брой 1—8, София 1929 г.
Списание на Българското инженерно-архитектно д-во,
год. XXIX, № 1—10, София 1929 г.
Народно стопанство, год. XXV, кн. 1—4, София 1929 г.
Българско овощарство, год. X, брой 1—3, София 1929 г.
Витлиемъ, год. VII, кн. 3—6, Варна 1929 г.
Известия на Бургаската търговско-индусртиална камара,
год. XII, брой 44—48, Бургазъ 1929 г.
Здраве и сила, год. XXV, брой 7—12, София 1929 г.
Ловецъ, год. XXIX, брой 5—8, София 1929 г.
Списание на физико-математическото д-во въ София, г. XIV,
кн. 1, София 1928—29 г.
Нашето дете, год. II, кн. 1—3, София 1929 г.
Духовна култура, кн. 38, София 1929 г.
Полезни съвети, год. IV, кн. 1—3, София 1929 г.
Детско здраве, год. II, брой 1—3, София 1929 г.
Читалище, год. VIII, кн. 1и 2, София 1929 г.
Български сиракъ, год. VI, кн. 8—10, София 1929 г.
Светлина, год. XXXVII, кн. 2—5, София 1929 г.
Младъ туристъ, год. XIII, кн. 5—8, София 1929 г.
в. Камбана, год. XVIII, брой 1—17, София 1929 г.
в. Бургазски фаръ, год. XII, брой 2005—2107, Бургазъ 1929 г.
в. Подофицерска защита, год. XIV, брой 538—548, София
1929 г.
в. Кубратъ, год. IV, брой 1—19, София 1929 г.
в. Знаме, год. VI, брой 24—97, София 1929 г.
в. Търговско-промишленъ гласъ, год. VI, брой 83&—938,
"София 1929 г.
в. Съзнание, год. XXXI, брой 27—19, София 1929 г.
в. Слово, год. VII, брой 1990—2000, София 1929 г.
в. Дума, год. III, брой 158—181, Ст.-Загора 1929 г.
в. Трибуна, год. XI, брой 520—527, Нова-Загора 1929 г.
Църковенъ вестникъ, год. XXX, брой 1—17, София 1929 г
в. Тракиецъ, год. VI, брой 236—244, Ямболъ 3929 г.
Б. Наше слово, год. V, брой 214—228, Фердинандъ 1929 г.
в. Варненски коренякъ, год. II, брой 10, Варна 1929 г
Варненски окржженъ вестникъ, год. IX, брой 37—50- год X
брой 1—4, Варна 1929 г.
в. Прьпорецъ, год. XXXI, брой 1—17, София 1929 г.
в. Вечерна Бургазка поща, год. II, брой 254, Бургазъ 1929 г
в. Морски .ратникъ, год. II, брой 60—63, Варна 1929 г
в. Македония, год. III, брой 692—763, София 1929 г
Вестникъ на жената, год. VIII, брой 356—368, София 1929 г
в. Шуменски окржженъ бюлетинъ, год. X, брой 24, Шуменъ
1929 г.
в. Варненска поща, год. XIV, брой 3556, Варна 1929 г
в. Отечество, год. X, брой 412—423, София 1929 г.

в. Спортъ, год. VII, брой 259—269, София 1929 г.
в. Тунджа, год. XI, брой 498—507, Ямболъ 1929 г.
в. Странджански гласъ, год, III, брой 50—54 Василико
1929 г.
в. Технически гласъ, год. IV, брой 55—59, София 1929 г.
н. Черно море, год. I, брой 1—14, Варна 1929 г.
в. Завой, год. I, брой 1—13, Габрово 1929 г.
в. Земледелски гласъ, год. II, брой 9—11, Варна 1929 г.
в. Животъ, ^од. I, брой 5—6, София 1929 г.
в. Варненски новини, год. XVIII, брой 1700—1717, Варна
1929 г.
в. Морски техникъ, год. I, брой 1 и 2, София 1929 г.
в. Тетевенски вести, год. V, брой 1—3, Тетевенъ 1929 г.
в. Черноморска камбана, год. IV, брой 50—57, Варна 1929 г.
в. Тракия, год. VIII, брой 330—336, София 1929 г.
Статистика на кооперативните сдружения въ царство Бъл
гария презъ 1924 година. София 1928 г. (Издание на
Главната дирекция на статистиката, 156 стр., цена 285 л.)
Стенографически протоколи на XXXIII редовна сесия отъ
29. II. до 11. III. 3929 г. (Издание на Варненската тър
говско индустриална камара Варна 1928 г.)
Движение на населението въ царство България презъ 1921,
1922, 1923 и 1924 години. Часть I. Раждания, умирания
и женитби по населени места. София 1929 г. (Издание
на Главната дирекция на статистиката, 210 стр., цена.
370 лв.)
Движение на външната търговия на България презъ пър
вото и второто тримесечие на 1928 година. Вносъ и
износъ. София 1929 г. (Издание на Главната дирекция
на статистиката, 62 стр. цена 66 лв.)
Земледелска статистика за 1927 г. — Посеви и реколти —
София 1929 г. (сжщото издание, 103 стр., цена 180 лв.)
Статистически годишникъ на Българското царство. Година
XIX—1927 г. София 1929 г. (гжщото издание, 532 стр.
цена 320 лева).
Резултати отъ преброяване на населението въ царство Бъл
гария на 31. XII. 1920 г. По общини и населени" места.
III окржгъ Видинъ. IV окржгъ Враца. V окржгъ Кюстендилъ. (Издание на Главната дирекция на стати
стиката, София 1929 г.)
Изследвачит* на България чужденци отъ П. Делирадевъ.
София 1929 г. (Библиотека „Туристическа просвета"
№ 15, издание на Б. т. д.. Софийски клонъ „Алеко Ъ'онствнтиновъ", 80 стр., цена 20 лв.)
Статистика на кооперативните сдружения въ царство Бъл
гария презъ 1925 година. (Издание на Главната дирек
ция на статистиката, София 1929 г.; 162 стр. цена 280 л.)
Юбилеенъ сборникъ по случай 1000 г. отъ Симеоновата
епоха и 50 г. отъ освобождението на България. (Изда
ние на списание на Българското инженерно-архитектурно дружество, София 1929 г.)
1пГогтаНоп8 5ос1а1еа, Уо1. XXIX, № 1—13; Уо1. XXX,
№ 1—3, Оепеуе 1929.
Ь'Оог1еп1 ех 1а Тсп6соз1оуади1е, № 7 — Ргадие 1929.
Ьа Ви1даНе УН-ете аппее, № 1661—1773, 5оЙа 1929.
Ьа 1еипеззе. Ви1даге Ш-ете аппее, № 5 — Уагпа 1929.
1идоз1оуепзк1 Т и Н г а т , доаЧпа*П, Вго] 1—4, 5р1И 1929.
Еогзспипдеп ипй РоНзсНгШе, 5 ]аЬгд., № 1—15, ВегПп 1929.
ВиИеНп йе 1а с п а т Ь г е йе с о т т е г с е Ггапса1зе ви Ви1даг!е, 9-е аппее, № 84—88, 5огщ 1929.
1ЛтаНа т а Н п а г а , Нппо XXX, № 1--3, Кота 1929.
Зарубежнь1Й морской сборникъ, № 2, Пилзенъ 1928 г.
Ядранска стража, гор. VII, брой 1—6, Сплитъ 1929 г.

ИНЖЕНЕРЪ РОДЕВЪ
В А Р Н А * УЛ. М А К Е Д О Н И Я

№7

ЕКСПЕРТИЗИ - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Е К Ш Р Г 1 1 ВОШ И Ш «Е РЛН15 ЗА БЪЛГАРСКОТО ШЙМй В ЩП
ИЗВЪРШВА В Ш 1 Ш НЕО РСКВ1КСПЕРТИЗИ ЗА М Ш 1 НА В0ВЕАП УЕЯ1ТД5 В 31ЕВОП Ш Ш А
Доставя най-доброкачествени телени, манилови и други вжжета, бои подводни за желъзни и за дървени кораби,
оои надводни и за вжтрешноститъ на корабитЪ отъ известната марка V. НоуеИпд, котви безщокни патентъ „ВгИапп1с«
и обикновени — адмиралитейски тшгь счъ всякакви големини, вериги желъзни, боядисани или поцинковани, гребла
за лодки, парусини, мотори морски „Вгооке", машини инструментални, инструменти и разни уреди, стомани и желъза
на л и с т о в е и на п ъ р т о в е о т ъ р а з н и п р о ф и л и и р а з м Ъ р и, фарове, фенери, компаси, шамандури, вехи
и всички видове морски артикули, запасни части за машини и т. н., всички направо отъ най-първокласни фабрики

П О К У П К О ^ П Р О Д А Ж В А

НА

НОВИ

И

СТАРИ

КОРАБИ.

ГОТОВИ НЯ СКЛЯДЬ БОИ, ВЖ.ЖЕТЯ, ШКИМИЖГЯРЪ, ПЯМУЧНИ ОТКЪСЛЕЦИ ЗЯ ЧИСТЕНЕ НЯ МЯШИНИ И ДР.
СПЕЦИЯЛИТЕТЪ БОИ ЗЯ ЛОДКИ - ЧЕРВЕНЯ, ЗЕЛЕНЯ и БтзЛЯ ГЛЕЧНЯ (В!апс сГетаП) въ КУТИИ ПО 121/г, 5,2а/2 и 1 11А КГР.

Доставчикъ на Българското търг. параходно дружество, Ромънското дунавско параходно дружество, При
станищната служба, Морската и Дунавската Полицейска Служба, Главната Дирекция за Настаняване
на Бежанците, Риболовното училище, Районното инженерство по водите, частни рибари, лодкари и т. н.
ИЗОЛЯЦИОННИ МЯТЕРИЯЛИ Л З О Ь Е Х * ПРОТИВЪ ВЛЯГЯТЯ, ЗЯ НОВИ И ЗЯ ПО
СТРОЕНИ ВЕЧЕ ЗДЯНИЯ, МУШЯМИ „СОгЧТ1ИЕИТАЬ* ЗЯ ПОКРИВИ, ПОДОВЕ И ДР.

Ц Е Н И

Ф

И

Ч

Н И

У П Ж Т В Я Н И Я И СЪВЕТИ ПРИ СЪСТЛВЯНЕ НЛ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ, ДЕВИЗИ И ПР
К О Н Т Р О Л А ПРИ СТРОЕЖИ НЛ КОРЛБИ И ДРУГИ ПОСТРОЙКИ, КЛЛСИРЛНЕ
И -ПОПРАВКА НЛ СТАРИ Т А К И В А ПО П Р А В И Л А Т А НА БЮРО ВЕРИТАСЪ.
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РОДИНА
Телеграфически адресъ: Търгбанкъ

Централа : СОФИЯ

Седалище: Р У С Е

БЪЛГАРСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО Д-ВО

=

--СОФИЯ

Клонове въ София:
Централенъ кпонъ — ул. Графъ Игнатиевъ № 14
Клонъ „Халитъ", бул. Мар, Луиза 35 (тел. адр. „ТЪРГХЯЛЪ")
Клонъ въ Ючбунаръ, ул. Пиротска 60 (тел. адр. „ТЪРГЮЧЪ")

Клоногз въ провинцията:
Бургасъ
Варна
Габ^с-В'..Ломъ

Пловдивъ
Попово
Русе
Сливенъ

Стара-Загора
Тръвна
Търново •
Фердинандъ

Хасково
Червенъ-Брътъ
Шуменъ
Ямболъ

Сродни банки:
ВИДИНЪ — Видинска Търговска Банка

СВИТНГРЙ

)- — —

п

" « » ° д"° -Пр»"

Гага РЯДНЕВО — Радневска Търговска Банка

Други сродни дружества:
1-во Българско Застрахователно д-во „България" — Русе;
Бълг. Лкц. Д-во за Търг. и Промишлен. „Б%ло море",София;
Българско Якционерно Дружество „Бждаще^ - София;
Якциоч. Д-во за електрическа енергия „Ндрее" — София;
Якц. Д во за текстилна индустрия „Св. Георги" — Тръвна;
Якци1 I. Д-во „Трудъ" за керамични издЪлия - Русеидр.

ИНСПЕКТОРЪ: П. Б Ъ Р З Я К О В Ъ

ИЗЛЕЗЕ

ОТЪ

ПЕЧЛТЪ

„ЧЕРНО МОРЕ"
ОВЩОДОСТп^ПНН СТУДНН ОТЪ САВА Я. НВДНОВЪ
КНИГЯ И. ЦЕНЯ 30 ЛЕВЯ
за поржчки обръщайте се къмъ автора
(ул. Македонска 98 — Варна) или кьмъ
Главното Управително гЬло на Българ.
Нар. Сговоръ (ул. Царь Борисъ б Варна)

и щш при мш 1таши ши

ИВАНЪ х. БЕРОВЪ
ГАБРОВО
ГАВКВДЖШ 0 ' Е Т О Г Р Е 8 Р1Л1Е ЬА1М

ш Изработва най-финни намгарни вълнени платове Е Е
За телеграми: БЕРОВЪ — Габрово

Телефонъ № 45
10—5

Акционерно Дружество

НА СКЛАДЪ

„ВУЛКАЙЪ"
„ФОРДЪ"

АВТОМОБИЛИ И КАМИОНЕТКИ

ВАРНА

НОВЪ МОДЕЛЪ И ВСИЧКИ

Фабрика за метални и п л ш й ц ц 'щкш

Телеграф, адресъ: ВУЛКАНЪ. Телефонъ №110

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ З А ТЪХЪ
Безплатенъ за к л и е н т и т е механикъ
за ежемесечно преглеждане на
клиентскитЪ м а ш и н и .
ДИРЕКТЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

ниши
Телефонъ № 128
Телеграфни, адресъ: Ц В Ъ Т К О В Ъ
• • • - • • •

я _

2

И з р а б о т в а : разни мелнични и др.
инсталации, комплектни трансмисионни части,
шайби, лагери и пр.
С т р о и и монтира всякакви
резервуари и ламаринени кумини.

жел-взни

О т л и в а всЬкакви чугунени и бронзови
части.
'
П о п р а в я всички видове машини и
инсталации.
И з р а б о т в а прецизни зжбни колела
на специална фрезова машина.
П р о и з в е ж д а : лопати, ^лизгари,
кофи, подкови, бодливъ тель, ментешета,
пурии и пр.
'

1П—1

Петролни „ Р Е Й Т А "

Нафтови„8КАШ1А"

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 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СЪВЕТИ И С И Зй ПОСТРОЙКИ М РДЗНИ ВИДОВЕ МОТОР! ЛОДКИ * ТЪРСЯТЪ СЕ ДЕЯТЕЛНИ ПРЕДСТЯВИТЕЛИ
Представите! ПОЛИТЕХНИЧЕСКО БЮРО П К П , Бургасъ. Шимшъ зап. к а ш и втори рангъ Г П Ш ВДШЪ
10-7

Машинна фабрика

Е. Июлшптъ И-ие й. Д. Русе

Телеграфни, адресъ:

„И Н Д У С Т Р И ЯЛ Б А НКЪ"

Капиталъ 10,000,000 лева.

*

Ф о н д о в е 1,200,000 лева

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

на Царството.

Извършва всички б а н к о в и

операции.

Доставя на комисионни начала за смътна на членовегЬ си раз
ни кожарски и текстилни сурови материали, химикали и др.
10—9

ВЪЛНЕНО ТЕКСТИЛНО АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ФАБРИКА „АЛЕШПДЪРЪ" - ГАБРОВО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТО ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ И ПЛАТОВЕ
Почетенъдипломъ, златни и сребърни медали отъ изложенията
въ парижъ 1900, Чикаго 1893, Пловдивъ 1892, Анверсъ 1894, Русе 1892, Лондонъ 1907

Телеграфически адресъ.
ФАБРИКА А Л Е Н С А Н Д Ъ Р Ъ — ГАБРОВО

3-\е

л й ш 1е1едгар1нр:
ШОДдЕШШОШ-ШШО [ЩШ

1 а 1 п е - ! е х Ш е а п о п у т е раг а с Н о п з

РАВШОДЕ АЕЕХАШКЕ5
ОАВКОУО (Ви1дапе)
РАВгаСАТЮN ОК5 ШУЕК5 И З З и З ЕТ Р1Ь8 ЕМ 1.АШЕ
10—9

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

ТЕЛЕГРЛФ. ЯДРЕСЪ:

БОБЧЕВИ

Предачна фабрика за финни прежди
отъ мЪстни и е в р о п е й с к и вълни
Постояненъ депозитъ отъ първокачественъ гайтанъ
10-9

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

Предпочитайте щ а т производство!
ГОИ
Н Щ 1 „ЦАРЬ бОРИСЪ"
Продажби чрез* и ш п д а й представители: Сузинъ и С-ие А. Д., София -Варна
10-9

^^^^^^^

мягдзинъ

БРЯТЯ ТЕНЕВИ
ВЯРНЯ

„ЖЕЛВЗНЯ

СКЛАДЪ
КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗЯРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.

НА Е Д Р О
Телеграф, адресъ: Т Е Н Е В И
ю—ю
Телефонъ № 71

ТЮТЮНЕВЯ ФЯБРИКЯ

1 „ З О Р А" В

РЖКД"

ШШОВо-ПЛОВДШ

подъ Окржжния сждъ гр.
Русе, ул Николаевска № 12
Желязо, ламарина на едро и дребно,
тржби галванизирани, черни и части
те имъ. Сита разни марки, каиши,
елеватори, мелничарски чукове, раз
ни видове масла, азбестъ, клингеритъ, графитъ и в с и ч к и други
мелничарски и технически артикули.

ФАБРИКУВА
ННЙ-ПРИЯТНИ ЗЯ ПУШЕНЕ
ПЛПИРОСИ ОТЪ СТЯРИ ТРЯ-

кийски якя тютюни.

8-8
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : !• Дунавски сонети, отъ Ник. Вас. Ракитинъ; 2. Маршъ на Плъвенската морска
= колония (слова Н. В. Ракитинъ, музика Ст. Димитровъ); 3. Военнитъ флоти на Дунава,
отъ Капиганъ I. р. о. з. Михайловъ; 4. Ломското пристанище, отъ К. Ст. Добруджалиевъ; 5. Името на Бъло
море, отъ Я. Ст. Разбойниковъ; 6. „Графъ Цепелинъ", отъ М. Остревъ; 7. Василъ Ставревъ (1885—1929),
отъ Д-ръ Я. Ярнаудовъ; 8. На миноносецъ „ЖуткШ" (изъ споменитъ на единъ морски офицеръ), отъ Капитанъ
II р. Лукинъ — превелъ Ст. Ц.; 9. Единъ герой — разказъ — превелъ отъ „МаНп" — Н. П. Ивановъ; 10.
Морски спортъ: I. Курсьтъ по плаване презъ 1929 год., огь Пр. Пампуловъ; II. За постиженията и първенството
по плаване у насъ, отъ Я. Дуумевъ; 11. Морски новини; 12. Морски книгописъ.
МЕТЯЛОЛЪЯРНП

С.М.НИТРИНОПУЛО

СТРЗГГАРСКАРАБОТИЛНЙЦА

н. д. * ВЯРНЯ

„С Т Р У Г Ъ"

ТЕЛЕФОНЪ № 270

ВГЕНГНБАРОВЪ—ВАРНА

ПОСТОЯНЕНЪ СКЛЯДЪ Н Я :

>

>
>
>

ул. Мария Луиза № 20

СТРОИТЕЛНО - ДЕКОРЯТИВНИ МЯТЕРИЯЛИ
безиръ, терпентинъ, ла
кове, растителни и инду
стриални масла, рибени,
м и н е р а л н и , цилиндрови
Богатъ изборъ отъ разни
бои за караби и здания,
лакове за лодки и други
Четки всЬкакъвъ видъ
Бензинъ, парафинъ, блакъ,
смола, колофонъ,химикали
ВА\ЖЛ,

КЯНЯПИ

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

фабрика „КАУЧУКЪ"
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Фабрикува чугунени печнн
ТШДРН№"ШР«<Е
отъ 1925 г. въведени въ Бъл
гария като най-економични,
практични и евтини, приспо
собени съ обратно горене.

КОЖЯРСКО АКЦИОНЕРНО Д-ВО

„ПЕНЧО К. Б О Н Е В Ъ "
ГАБРОВО

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

Телеграми: ПЕНЧО БОНЕВЪ. Телефонъ 119

5-ТЕ БЕ ТЯММЕиК РЯК ЯСТЮг!

„РЕМТСНО К. ВОИЕРГ"
ОЯВКОУО (Ви1дапе)

= НЯЙ-НИЗКИ ЦЕНИ Ш

Роиг Шедгатглез: Р Е И Т С Н О ВОИЕРг 7
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• „М Е Т Е О К" •
ОРИГИНАЛНИ АМЕРИКАНСКИ МАСЛА
машинни, цилиндрови и специални автомобилни,
тракторни, турбинни и т р а н с ф о р м а т о р н и .
Вазелини и гресове. Индустриални и технически масла.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЯЙ-ХУБЯВИ КЯЧЕСТВЯ
Т Ъ Р С Е Т Е НЯ У М Ъ Р Е Н И Ц Е Н И И И З Н О С Н И
УСЛОВИЯ ПРИ Е Д И Н С Т В Е Н И Т Ъ ВНОСИТЕЛИ;

СТЕФЯНЪ КИРЧЕВЪ и Со, БУРГЯСЪ
КОМЯНДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми: Кирчевъ - \ '

Телефонъ № 101
10—4

ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ

ДОСТАВЧИЦИ

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

ШЦЕНИ

КОНКУРЕНТНИ!
10—10

