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ОТПЛЛТЛ НЛ ЗЛСЛУЖИЛИТЪ ЧЛЕНОВЕ
Спомня си читательтъза онова голтзмо културно
тържество, което Пловдивскиятъ клонъ на Българ
ския Народенъ Морски Сговоръ изнесе презъ юний
1929 год., по случай освещаването на езерото въ
градината Царь Симеонъ. Хиляденъ народъ беше
се етекълъ, за да демонстрира своето внимание
къмъ клона, да изкаже своите благодарности и въз
торзи къмъ далата на Б. Н. М. С. и да се радва на
красивата гледка, която градината доби, на про
хладата, която въ летните горещи пловдивски дни
е почивка, отмора и наслада за всички.
Това ГО.ТБМО по замисълъ и изпълнение дело
е и най-голъмата придобивка на Пловдивския клонъ
отъ основаването му до днесъ. Изнесено отъ Упра
вителното тело следъ дълги борби, трудности и
пречки, езерото стана едничкиятъ сжщественъ приходъ на клона, който за последните седемь месеци
отъ 1929~год. се възкачи надъ 300,000 лв. бруто.
Това голт>мо начинание беше значително под
помогнато д%лово и морално отъ Началника на
гарнизона, господинъ генералъ Куцаровъ — добре
познатия нашъ воинъ, отъ кмета на града госпо
динъ Еню Маноловъ и отъ благия дъдо Епископъ
Харитонъ. техното съчувствие, гЬхното съдей
ствие, тЪхното присжтствие даже еж импулсирали
Управителното тело и членовегБ, за да надвиягъ
всички пречки и тюбедятъ. Това е нещо повече отъ
участие, това е всичкото, което тия хора, отъ посто
вете, които заематъ, могатъ да дадатъ. Тукъ му е
мъстото да отбележимъ, колко много биха допри
несли нашитъ по-първи хора въ всички благородни
начинания, подети отъ групи, отъ дружества, отъ
организации, ако само проявъха най-малкия интересъкъмъ това, що се работи. Само погледътъпонЬкога е достатъченъ. Колко много пречки биха се
премахнали, колко хубави картини биха се наслагали по битието на щастливо надарената българска
природа! И какво друго може да се желае? Какво
по-хубаво за българина отъ да види роднитъ бре
гове украсени съ детски колонии, да слуша сире
ните на български параходи, да знае, че има брего
вете, че ги владее, че ги пази? Това е малкото,

което се иска и все пакъ това е най-многото, кое го
требва да се даде.
Като изразъ на своята благодарность къмъ тия
първи свои членове, клонътъ е взелъ решение да им ь
поднесе увеличени снимки отъ езерото, които, над
писани за случая, да имъ спомнятъ за възвишеното
дело, което еж подпомогнали. Тия снимки еж под
несени отъ Управителното тъло въ целия си съставъ, като еж направени визити по домоветъ\, кждето председательтъ съ неколко думи е очерталъ
заслугите.
Какви хубави думи се казватъ при тия случаи,
каква задушевность и близость се чете по лицата
на всички! Това наистина еж .моменти само отъ
живота на клона, но все пакъ това еж дълги часовегодини, това еж големи дела, това еж почить, ува
жение, благодарность. И колкото повече ги засви
детелствуване, толкова повече ще умт>емъ да ценимъ
себе си, толкова повече ще се уважаваме, толкова
повече ще успъваме.
Генералъ Куцаровъ казва: „Вашето внимание
ме трогва. Азъ все пакъ не виждамъ съ какво го
заслужихъ. Ако моето желание да видя нашите
чурупки, които имаме въ езерото, израстнали като
големи дунавски и морски единици да кръстосват ь
световните реки, морета и океани и да развяватъ
българския флагъ по всичкитъ краища на света,
ако това е което Ви кара да ми изразявате по такъв ъ
милъ и трогателенъ начинъ Вашата признателность и благодарность, азъ съ гордость ще пазя
тия снимки, защото наистина азъ желая всичко
около Васъ да израстне въ кръстосвани, броненосци, въ търговски шлепове и параходи, за радость на българското племе, за гордость на Бъл
гария."
Господинъ Маноловъ казва:' „За малкото,
което съмъ направилъ, Вие ми се отплащате сто
кратно съ тая хубава снимка, която ще пазя, като
милъ споменъ отъ Вашитъ полезни за града начи
нания. Азъ уважавамъ организацията Ви и се чувствувамъ гордъ, когато съмъ между Васъ, защото
въ краткото време, откато съмъ на чело на об-

!ГОД. VI. БР.4

МОРСКИ СГОВОРЪ

СТРЯНИЦЯ 2 ;

щинската управа, направихте най-многото, което
една организация може да направи. Вие рзхубавихте градината, украсихте Пловдивъ. Азъ не мога
освенъ да Ви благодаря отъ негово име и да Ви
декларирамъ готовностьта си да Ви бгкда всъкога
полезенъ."
Епископъ Харитонъ казва: „Каква мила кар
тина представляваше Вашето тържество! Азъ не
мога да не се вълнувамъ, когато си помисля за
всичкото внимание и благодарность, която заслу
жено Ви се даде, а най-вече за вниманието, което
ми оказахте, като ме поканихте да взема участие
при молебена. Азъ още веднъжъ Ви благодаря сега,
че ми създадохте случай да бжда между Васъ и да
се почувствувамъ скроменъ ратникъ въ всичко ху
баво, което направихте и което тъкмите да пра
вите. Богъ ще Ви подкрепи, защото наистина Вие
работите за здравето на младежьта, за разхубавя

ването на бреговете, за любовьта къмъ България
и ближния."
Колко много истина има въ тия правдиви думи,
какви красиви перспективи, колко импулсъ и на
дежди вдъхватъ! Ето така тръбва да се твори. Това
внимание, изразено сърдечно, е най-здравата връзка
между първигЬ хора на клона ни и насъ и найсигурната гаранция за успъха на делото ни. Това,
което пиша тукъ, бихъ желалъ да бжде прочетено
отъ всичко, що носи името българинъ и още бихъ
желалъ да се запомни отъ всички членове и усвои
отъ всички клонове. Думата ми е за начина, по който
Пловдивскиятъ клонъ отплаща участието на първи
те членове въ делата на клона, думата ми е да бждемъ повече моряци и като тъхъ да се чувствуваме
отъ едно семейство, отъ единъ родъ. Тогава всички
ще работимъ, тогава всички ще бждемъ доволни,
тогава ще успъемъ.
А-въ

КАЛОЛЪЧЕНИЕТО ВЪ ЯНХИАЛО
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Фото П. Я. Калъчевъ 18.У<1 1929 г.

,П. П.

ЯМБОЛСКОТО ДЕТСКО МОРСКО ЛЪТОВИЩЕ ПРЕЗЪ 1929 Г.
Както е известно, Ямболскиятъ клонъ на Б. Н.
Морски Сговоръ проявява една похвална дейность
въ устройването на детски морски летовища. Ето
вече четири години подъ редъ те уреждатъ такива,
като преодоляватъ всички срещнати трудности и
несгоди.

беше пренесена въ Анхиало. Насърдчени отъ от
личните резултати, които получаватъ отъ морето
даромъ за своите деца, те енергично работятъ въ
това направление.
Въ тази-годишното летовище тъ имаха 31 деца
отъ Ямболъ, две отъ Сливенъ, едно отъ Стара-

.2

Женското отделение на детската морсиа колония на Ям
болския клонъ на Б. Н. М. С. презъ 1929 год. въ Янхиало.

Първото летовище на ямболци бе уредено въ
Созополъ още презъ 1926 година. СледващитЪ две
години Ахтополъ беше любимото место на тъхната лътна морска колония, а миналата година тя

Детската морска >олония на Ямболския клонъ на Б. Н. М.
С. презъ 1929 г. въ Янхиало на «Яворова скала"

Загора и две отъ с Козлуджа, или всичко 36 деца,
отъ които 20 момичета и 16 момчета. Отъ тия деца
18 еж взети по бедность, 17 платили цела такса и
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едно съ половина. Цълиятъ разходъ на колонията
възлиза на сума 48,586 лв. Тая сума е събрана отъ
такси, помощи отъ разни учреждения, а най-главно
самиятъ клонъ е подпомогналъ отъ своята каса съ
14,554 лева.
Благодарение на голямата опитность и грижи
на ржководителитъ: г-жа М. Р. Калева и г. г. С.
Ханджиевъ и Г. Златаревъ — учители, всички ле
товници еж прекарали около 30 дни край море го
въ най-добро настроение и еж се завърнали съ
цветущо здраве.
Храната била изобилна, здрава и питателна, а
морелъчението ставало по съветите на лекаря.
Всички деца преди тръгването и следъ завръ
щането си еж били прегледани отъ лекаря. КонстаИнженеръ Пампуловъ Протасий

:
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гирано е, че средно всъко дете е наддало въ тегло
1.500 кгр., а единичното максимално наддаване е
5.500 кгр.
Ямболци още веднъжъ се убедиха въ неоцени
мите и даромъ предлаганите отъ морето лечебни
средства, които оказватъ най-благотворно влияние
върху слабите и болезнени детски организми, като
засилватъ техното развитие.
Освенъ физическото закрепване на децата, ле
товищата оказватъ голъмо влияние и върху мо
ралното имъ възпитание. Тукъ, първоначално
всръдъ детското общежитие, те се подгогвятъ да
станатъ съзнателни и добри граждани на своя
народъ.

ЗЯ ДЕТСКИТЪ ЛЪТНИ МОРСКИ КОЛОНИИ
Една отъ гол%мите задачи на Българския Народенъ Морски Сговоръ, която е отъ извънредно
важно значение за укрепване здравето на нашитъ
деца — бждещата опора на нацията ни, е създава
нето на. детски морски летовища по крайбрежието
на морето, кждето децата отъ вжтрешностьта на
страната, имащи нужда отъ морелечение, а нъмащи
възможность по другъ начинъ да дойдатъ на бре
говете му, да се възползуватъ отъ тритъ найважни и основни елементи на природата за здра
вето на организма — слънцето, въздуха и водата,
биватъ вземани подъ гри
жата на клоновете на Б ьл"
гарския Народенъ Мор
ски Сговоръ и настанява
ни въ видъ на колонии по
нашето Черноморско край
бръжие. Тая инициатива,
имаща изключително гор
ната цель, намери навсъкжде въ страната отзвукъ
на най-дълбоко съзнание
за голъмъ общественъ
дългъи, за радость на на
шитъ инициатори, е предметъ на най-големи сим
патии.
Водимо отъ сжщитъблагородни пориви, да
даде потребното за укреп
ване здравето на нуж
даещите се бедни деца,
Управителното тЬло на
Плъвенския клонъ на Б. Н.
М. С. вече редъ години,
подъ вещото ржководство на подбрани и добре
известни на всички намъ
носители на съзнанието
за добре изпълненъ общественъ дългъ, устройва
детски морски колонни въ Варна, кждето въ по
следните години числото на приютенитъ подъ за
крилата на клона нуждаещи се отъ морелечение
деца, предимно бедни, достигна внушителната
цифра 400. Какъвъ положителенъ резултатъ и
какво благотворно влияние оказва макаръ и крат
кото едномесечно пребивание на децата на брега
на морето за техното телесно укрепване — за това
иматъ думата родителите на децата.
Създаването, обаче, на такава една детска мор
ска колония е предметъ на особени грижи отъ
страна на клона и за да може той, отъ една страна,

да създаде възможната най-удобна обстановка за
живеене и хранене на децата и отъ друга — да на
мери необходимите сръдства за обзавеждането па
колонията съ необходимия инвентаръ и изхранва
нето на беднитъ деца, носителите на тия благородни
пориви, хора съ истински бащински сърдца въ
пълната смисъль на Думата, често пжти въ жела
нието си да бждатъ полезни на обществото, което
ги обкржжава, забравятъ себе си и своето сжществуване. Имали сме случаи да наблюдаваме не
веднъжъ тия труженици да се лишаватъ отъ обедъ
и почивка и въ най-горе
щите дни и часове да тичатъ и уреждатъ създава
нето на възможната найудобна обстановка за де
цата.
Редъ години, познатото
съ упоритата си твор
ческа работа въ това де
ло Управително тело на
Плевенския клонъ се мжчи да се справи съ найголемата трудность за
уреждането на колонията
си, трудность, която се е
преодолявала съ неизме
рими усилия отъ страна
на ржководнитъ лица и
която е първата и най-голъма грижа около създа
ването на една детска мор
ска колония, т. е. квар
тирния въпросъ и възможностьта за сдобива
нето на клона съ собстве
на сграда на брега на мо
рето или въ близость до
него, кждето да създаде
една постоянна, удобна, и целесъобразна обста
новка за летуване на децата. Тая голъма грижа за
създаването на тая обстановка биде веднъжъ за
винаги премахната отъ Плевенския клонъ съ ку
пуването на единъ имотъ въ село Галата край
Варна и то такъвъ, който на първо време се явяза
като задоволяващъ нуждите на колонията и който
същевременно дава необходимите условия, щото
въ бждеще да може да се доуреди и стане едно
хубаво летовище. Тоя.имотъ е" бивше притежание
на наследниците на покойния добрички житель господинъ Желъзъ Абаджиевъ и се намира въ самото
село Галата. Той е билъ построенъ презъ 1911 го-
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дина и е служилъ за жилищни устройства на хо
рата и добитъка отъ чифлика на покойния, намирашъ се въ сжщото село.
Купениятъ имотъ заема една повърхность отъ
5,450 кв. метра. Постройките заематъ общо 757.58
кв. (.метра и се състоятъ отъ главни жилищни по
мещения, застроени върху 336.29 кв. м., дамъ за
добитъкъ съ две стаи къмъ него, застроенъ върху
326.56 кв. м., хамбаръ за храни съ килеръ — върху
60.49 кв. м. и една кухня, снабдена съ фурна —
върху 34.45 кв. м., разположени както се вижда на
скицата. ГлавнитЬ жилищни помещения се състоятъ отъ 4 апартамента и то: първиятъ — сьстоящъ се отъ стая и кухня, вториятъ — отъ 3
стаи, кухня, салонъ и коридоръ, третиятъ — отъ
две стаи, кухня и салонъ и четвъртиятъ — сжщо
отъ две стаи, кухня и салонъ, или всичко осемь
стаи, четири кухни, три салона и единъ коридоръ.
Всички стаи еж съ югоизточно изложение 3съ раз
мери 4 м. X 5 метра, кухните — 2.80 м. X -40 м.,
двата крайни салона — 7 м. X 3.40 м., сръдниятъ
салонъ — 5.10 м. X 3.40 м. и кухните — 5 м. X
3.40 метра въ първия апартаментъ, 2.80 м. X
3.40 — въ втория и третия и 2.85 X 3.40
м. — въ четвъртия. Всички стаи, салони и кухни
еж добре запазени и могатъ да се използуватъ за
жилищни помещения за децата и ржководителитЬ
имъ, кждето може да имъ се създаде една удобна
и хигиенична обстановка. Независимо отъ главната
постройка, въ случай на нужда, като жилищни помъщения въ последствие, следъ надлежна по
правка, ще може да се превърне и масивната по
стройка на сегашния дамъ, кждето може да се съз
даде едно хубаво и удобно за цельта помещение,
а освенъ това и дворътъ е достатъчно големъ, за
да може въ случай на нарастнали нужди да се на
правя пь допълнителни нови постройки.
Общо взето, купуването на тоя имотъ отъ
Управителното ТБЛО на Плевенския клонъ е една
навременна и сполучлива сдълка и ние не можемъ
освенъ да се радваме за тоя така големъ и отъ
много голъмо значение успехъ за бждещето съз
даване на детските морски колонии на плъвенци
и да поздравимъ неуморните труженици, които,
макаръ и съ големи усилия, можаха да реализиратъ тоя активъ за своята детска морска колония
Ако хвърлимъ обаче погледъ върху дейностьта
и на другитъ клонове отъ вжтрешностьта на стра
ната, ще видимъ, че както въ миналите години,
така и сега всички почти работятъ за създа
ването на такива детски морски колонии. Отъ тия
клонове некои вече редъ години създаватъ
такива въ разнитъ пунктове на нашето Черно
морско крайбрежие, некои. пъкъ опитаха презъ
летотг» на миналата 1929 година създаването на
такива, като за жилищни помещения се използуватъ
главно училищата срещу незначителенъ наемъ.
Имаше случаи, обаче, кждето нъкои клонове, по
липса на училища, бъха принудени за два месеца
време -презъ лътото да наемат ь и частни сгради,
като требваше да заплащатъ за наемъ, отъ скром
ните суми, съ които разполагатъ, съ десятки хи
ляди лева, само и само да доведатъ нуждаещите
се отъ морелечение бедки деца на брЪг а на морето
и изпълнятъ своя граждански и общественъ
дългъ за благото иа нодрас1ващото покодвнке.
Такъвъ беше случаятъ презъ миналата година съ
децата на Русенската детска морска колония. Из
ползуването на училищните сгради за жилища на
детските морски колонии отъ година на година
става все по-затруднително, отъ една страна поради
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обстоятелството, че броятъ на училищата въ крайбръжнитъ населени пунктове е недостатъченъ, ?а
да мегатъ да се задоволятъ нуждите на всички
нуждаещи се клонове отъ вжтрешностьта на стра
ната, макаръ че и не всички училища еж пригодни
и хигиенични за жилищни помещения, а още и че
тъкмо презъ летния периодъ, когато децата еж
въ ваканция, училищните сгради и класни стаи
требва да се подтегнатъ и почистятъ за предстоя
щата нова учебна година. Макаръ че училищните
настоятелства навсъкжде, имайки предвидъ бла
городната цель, за която еж се използували учили
щата, еж бивали винаги готови да услужатъ съ
тъхъ, като еж оказвали най-голъмо съдействие за
създаването на възможната най-удобна обстановка
за децата, но тая тъхна любезна услуга ги е поста
вяла отпосле въ много затруднително положение,
поради краткото време, оставащо за ремонти и по
чиствания, следъ заминаването на колонията до
започване на новата учебна година. Налага се щото
всеки клонъ да прояви максимални усилия да събере
необходимите за нуждитЬ и размъра на коло
нията му средства и по примера на Плевенския
клонъ да се сдобие съ своя собствена сграда за на
станяване на морската си колония, Тъй като отъ
една страна поради финансовата криза днесъ сред
ствата еж мжчно събираеми, а отъ друга — имо
тите еж значително скжпи, ще използуваме идеята,
дадена отъ председателя на Габровския клонъ г.
Стефанъ Минковъ за създаването на единъ общъ
домъ за детски морски колонии на кооперативни
начала между клоновете. Днесъ едни клонове иматъ
възможность да събератъ повече средства, да издържатъ повече деца. Всеки клонъ записва тол
кова апартамента или стаи въ тоя домъ, съ колкото
средства разполага и колкото изискватъ нуждиг%
му по настаняването на неговите деца. Така съ съ
браните общи средства ще може да се напрази
общиятъ домъ съ всички изисквания и удобства за
доброто настаняване на децата. Всеки клонъ ще
бжде господарь на своите части отъ тоя домъ и
ще разполага съ него тъй както той намери за
добре, разбира се като се подчини на общия правилникъ, върху който ще се базира управлението
и използуването на дома. Въ тоя домъ, споредъ
нашето мнение, не би пречило нищо и откупването на отделни стаи или апартаменти- отъ от
делни редовни членове на Морския сговоръ, които
сега за да заведатъ децата си, или отидатъ те самитЬ на брега на морето, за да се възползуватъ отъ
целебните му свойства, требва да търпятъ редъ
ограничения и неудобства и да заплащатъ скжпи
наеми. Такъвъ единъ дамъ би създалъ възможната
най-удобна и хигиенична обстановка при сравни
телно най-малки разходи отъ страна на клоноветъ.
Ако само 10 клона биха вложили оная сума
300,000 лева, за която ПлЪвенскиятъ клонъ купи
имота си, то съ 3,000,000 лева действително би
могла да се създаде една великолепна обстановка
за нуждитЪ на тия 10 клона. При участието обаче
на повече клонове, а даже и отделни членове, въ
тая кооперативна постройка, респективните вноски
ще бждатъ значително по-малки. Въ всеки случай
тоя въпросъ подлежи на специално проучване от
носно нуждите и финансовата мощь на клоновегв,
но намираме, че той е навремененъ и заслужава да
бжде обмисленъ, като въ случай на общо одобре
ние отъ клоновете бжде подетъ съ необходимата
енергия и въ близко бждеще реализиранъ. Съ не
говото благоприятно разрешение ще се освободятъ
•клоноветъ отъ една голЪма и постоянна грижа.
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Г. Славяновъ

НЯШИЯТЪ КОРЯБЕНЪ ТОНЯЖЪ
На морския пжть и водния превозъ отъ край
време у насъ се е гледало съ пренебрежение. Въ по
следните години, обаче, интересътъ на обществото
и грижитъ на държавата къмъ тази забравена сто
панска область значително нараснаха, но те все
още далечъ не еж достатъчни и ние все още стоимъ,
•по отношение на мореплаването, далечъ задъ опаш
ката на културните крайморски държави. Свътовниятъ тонажъ днесъ възлиза на 65,192,900 бруто
регистъръ тона, отъ който българскиятъ въз
лиза само на 6,809 тона, т. е. нашата частъ
съставлява само 1.01 на сто. Нъма да привеждамъ данни за големите морски държави,
чиито флоти броятъ отъ 3 до 23 милиона тона
(Англия) корабна вмъстимость, съ тъхъ ние не
можемъ да се мъримъ, но при едно сравнение съ
малките държавици веднага ще изпъкне нашата
голъма изостаналость. Нема да вземамъ за примъръ и държави като Норвегия, които макаръ и
малки, 'но минаватъ за морски страни, защото у
тъхъ мореплаването не е средство за улесняване
своята външна търговия, а представлява доходенъ
поминъкъ —• средство за печалба. Нека п огледнемъ другаде: Холандия, която по територия е три
пжти по-малка, а по население слабо ни надви
шава, има 2,654,000 бр. р. т., т. е. нейниятъ търгов
ски флотъ е 390 пжти по-голъмъ отъ българския;
но ще кажете Холандия е страна съ-силно развита
търговия; да вземемъ Дания, която не само по те
ритория, а и по население е два пжти по-малка,
като при това е чисто земледълска и скотовъдна
страна, каквато е и нашата, — нейниятъ търговски
флотъ има надъ единъ милионъ бр. р. тона, т. е.,
гой е 166 пжти по-голъмъ отъ нашия. Далечъ ни
надвишаватъ по корабенъ тонажъ и Белгия (84
пжти), и Португалия (35 пжти), и малките задоке
ански републики Чили, Хондурасъ, Панама, Вене
цуела, Куба, Урагвай и т. н. държавици, които еж
все по-малки отъ България, но чийто търговски
флотъ е най-малко отъ 7 до 20 пжти по-голъмъ
отъ нашия. Но може да се възрази, че макаръ и
малки, това еж все държавици съ много по-дълго
свободно развитие и изобщо много по-напреднали
отъ насъ. Но тогава нека вземемъ нашите съседи:
Ромъния има 68,5'11 бр. р. тона (10 пжти повече отъ
насъ); Турция, която до 1924 г., подъ режима на
капитулациите, нъмаше почти никакво собствено
параходство и която презъ време на войната б е
понесла гра!мздни загуби въ своя търговски флотъ,
само въ неколко години успъ да доведе тонажа
си до 163,151 бр. р. т. (24 пжти по-голъмъ отъ на
шия); Югославия до преди войната, като затво
рена страна, нъмаше никакъвъ търговски флотъ,
въ 1922год. отъ грамадното австрийско наслед
ство получи едва 121,000 тона, които само за пър
вите три години следъ това е удвоила, а днесъ
вече ги е почти утроила, като достига до 296,000
бр. р. т. (44 пжти повече отъ насъ); Гърция съ
своите 1,287,257 тона (190 пжти повече, въ срав
нение съ нашия тонажъ), се нарежда между голъмитъ и напреднали крайморски страни. Но има
и още по-малки държавици, съ още по-закъснъло
свободно развитие, които все пакъ еж усп-Ъли да
ни надмйнатъ, — това еж изникналите следъ война
та: Финландия, по население два пжти по-малка отъ
насъ, съ скалиста, блатиста и неплодородна земя,
има вече 359,000 бр. р. т., или 53 пжти по-голЪмъ
търговски флотъ отъ нашия; Летония, и по те

ритория, и по население два пжти по-малка отъ
България, има вече 23 пжти по-голъмъ търговски
флотъ (158,178 бр. р. т.); даже три пгкти по-мал
ката Естония има почти 10 пжти по-голъмъ флотъ
(65,201 тона); а свободниятъ градъ — държава
Данцигъ, който е почти два пжти по-малъкъ само
отъ нашата столица София, има 133,369 тона или
19 пжти повече, отколкото цъла България. Но не
само крайморските народи еж ни изпреварили.
Насъ почватъ да ни изпреварватъ даже и страни
безъ собствено морско крайбрежие. До преди вой
ната т^зи държави нЪмаха право да иматъ свой
националенъ търговски флотъ, презъ време на мир
ните договори, обаче, главно по настояването на
Чехословашко, право на издигане националното
знаме надъ търговски кораби получиха и напълно
затворените страни. Така, днесъ търговски флоти
иматъ и Швейцария, и Австрия, и Унгария, и Чехо
словашко. Последната има вече морски корабенъ
тонажъ надъ 12,000 бр. р. тона; чехекитъ кораби
еж записани къмъ отечественото „пристанище"
Прага, а се базиратъ на чуждите такива — Хамбургъ, Триестъ, Данцигъ и Килъ. А ние, които
имаме морски брегове откакто сме се оформили
като народъ, вече цъли 12 столетия, при това
бръгъ, на който по дължина и природни удобства
могатъ да завидятъ много културни народи; които
отъ 50 години имаме правото на национално тър
говско знаме, а отъ 25 години притежаваме две
големи изкуствени пристанища, които еж гордость за страната ни, все още стоимъ са.мо съ 5 па
рахода съ 6,809 тона, които не отговарятъ нито на
дължината и удобствата на крайбрежната ни
ивица, нито на броя на населението ни, нито на
пространството на земята ни, нито на хубавитт. пи
пристанища, нито най-вече на нуждите па нашата
външна презморска търговия и народното ни сто
панство.
Нема да привеждамъ данни за развитието ла
търговския флотъ на разните държави, което е
сжщо тъй поразително, ще спомена само, че сзт>товниятъ тонажъ, въпртжи огромнитъ загуби ире ?ъ
време на войната, въ сравнение съ 1914 год., се е
увеличилъ съ огромната цифра отъ 18 милиона
тона, нъщо което съвсемъ не отговаря на- сравни
телно нищожното увеличение на световния стокообмънъ. Защо е това стремително надпреварваме
въ увеличението на корабния тонажъ и защо
всички държави правятъ грамадни усилия, за да си
създадатъ
достатъченъ
собственъ
търговски
флотъ? — Това е лесно обяснимо, като се знае огъ
какво неизмеримо значение е националниятъ воденъ превозъ за независимостьта на своята външна
търговия и изобщо за развитието на своето на
родно стопанство.
Поради това, че водниятъ превозъ е много
пжти по-ефтинъ и по-удобенъ отъ сухопжтния
и частно отъ железничния и поради това, че той
дава възможность за лесни съобщения съ почти
всички страни на земното кълбо, народитъ еж во
дили и водятъ кървави и изтощителни борби за
излази на '.морето, на гол-вмитъ плавателни ръки
и най-вече за пръкъ достжпъ до овободнитЬ мор
ски пжтища — откритите морета. По водните
пжтища се извършва едва ли не цълата междуна
родна търговия на света. И ние въ реда на всички
народи, извършваме :!/4 отъ нашата външна търго
вия по вода, кржгло половината отъ цълия ни
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вносъ—износъ върви по морето, а -1!» по Дунава.
Но отъ тукъ ние почваме да се различаваме отъ дру
гите народи. Всъки отъ тъхъ се стреми да поеме
своя вносъ-износъ и главно износа си, съ собственъ търговски флотъ, защото само по тоя начинъ се добива «езависимость на външната тър
говия, евободенъ изборъ на чужди пазари, сигуренъ достжпъ до техъ, силно намаляване на пре
возните такси, а съ това поефтиняване на внася
ните артикули и главно — значително засилване на
конкурентната способность на износните произве
дения. Наредъ съ това се достига и чувствително на
маляване износа на чмъстни платежни средства въ
видъ на корабно навло за чуждъ тонажъ, т. е. въ
голема степень се подобрява платежниятъ балансъ
на страната. Така напр. преди войната Германия е
получавала отъ своя търговски флотъ годишно
два милиарда златни марки, които инъкъ биха
били заплатени на чуждитъ кораби и биха били
изнесени отъ страната. Гърция, презъ една отъ
най-неблагоприятните за нея години — 1926 — е
получила чиста печалба отъ своя търговски флотъ
687,000 английски лири, а като се прибавятъ и за
платите на корабнитъ обслуги, презъ тази година
е внесено' най-малко 1,300,000 английски лири
(около единъ милиардъ лева), което съставлява
едно значително приходно перо за гръцкото на
родно стопанство. Другаде това приходно перо на
раства още повече, ако корабигЬ се строятъ вжтре,
въ страната, ако използуватъ за движението си
местно гориво и т. н. У насъ за вноса по море,
годишно народното стопанство плаща, въ видъ на
навло, около 750,000,000 лв., които почти изцело
се поглъщатъ отъ чуждите кораби и следователно
се изнасятъ отъ страната. За своя износъ по море
ние плащаме годишно около 400,000,000 лв., отъ
които само 6 до 8% или 22—28 милиона лева взема
Българското параходно д-во, т. е. оставатъ у насъ,
другите 375 милиона или заедно съ вносното навло,
надъ единъ милиардъ лева, се изнасятъ отъ стра
ната. Тази грамадна загуба за народното ни сто
панство се дължи на нишожния ни търговски
флотъ, който поема едва 5% отъ вноса ни и 17%
отъ износа ни, когато другаде тия проценти,
особено за износа достигатъ надъ 50, та даже
до 98%.
Тукъ не привеждамъ никакви данни за търго
вията ни по Дунава и изобщо за корабоплаването
по тая река. Тамъ нашата изостаналость граничи
съ престжпление срещу народните ни и държавни
интереси, тамъ ние нъмаме нищо и затова за своя
вносъ и износъ, че даже и за целия си вжтрешенъ трафикъ, плащаме много стотици милиони
изключително на чужденцитъ.
Интересно е да се отбележи, че стойностьта на
заплащаното за износа по море навло у насъ е
сравнително малка (400 милиона, когато за вноса
е почти двойно по-голъма). Това се дължи на влия
нието на собственото ни параходно д-во, чийто
тонажъ, макаръ абсолютно нищоженъ, все пакъ,
относително взето, .носи големи печалби и напълно
оправдава държавната годишна субсидия отъ 10—
15,000,000 лв., която се възвръща стократно на на
родното ни стопанство. Така напр., преди основа
ването «а дружеството (1893 год.), за тонъ изне
сена до Цариградъ стока се е плащало 20 лв.
навло, а веднага следъ това —само 2 до 5 лв., т. е.
изобщо стойностьта на превоза се е намалила отъ
3 до 6 тшти. Презъ балканската война, когато
дружеството не работЬше, навлата пакъ достиг
наха и дори надминаха предишнигв си размери.
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Следъ гол-вмата война, когато «ашитъ кораби
б-вха реквизирани отъ французите, навлата само
до Цариградъ достигнаха 700—800 лв. на тонъ, за
да спаднатъ, веднага следъ освобождението на па
раходите ни, на 150—200 лв. Така е при съществу
ването на единъ нищоженъ корабенъ тонажъ,
който при това, поради малката величина на пара
ходите си, може да обслужва само една малка
часть отъ износа ни и то тоя, насоченъ къмъ близ
ките източни пазари, а какво би било, ако нашето
знаме би могло да поеме 50—60—75% отъ на
шия износъ, при това тоя, който се насочва
къмъ западните пазари и който съставлява кржгло
70% отъ износа ни по море?
Близко до ума е, че поради наличието на единъ
далечъ по-големъ и несъответствуващъ на нуж
дите на международната търговия корабенъ паркъ,
конкуренцията и борбата за трафикъ между кора
боплавателните предприятия е унищожителна и
че 'множество отъ тия предприятия работятъ само
на загуби. Поради това, би требвало да се очаква,
че корабниятъ тонажъ би се намалявалъ, обаче
наблюдава се тъкмо обратното — търговскиятъ
флотъ на всека държава расте непрекжснато и
стремително <се увеличава. При това тоя стремежъ
се подържа отъ всека държава, като последната
пръко или косвено поема и загубите или неудоб
ствата отъ конкуренцията на националния тър
говски флотъ. И това е твърде естествено, като се
знаятъ огромните облаги, които флотътъ косвено
носи на своето- народно стопанство. Ето и «екои
данни за участието «а държавата въ развитието на
•своето корабоплаване. На малкитъ държави съ
малки флоти нъма да се спирамъ, защото за ГБХЪ
е напълно обяснимо и оправдано да правятъ гра
мадни жертви, за да подържатъ и развиватъ своето
корабоплаване, което инакъ не би могло да сжществува и веднага би било задушено отъ конкурен
цията на грамадните и богати корабоплавателни
предприятия на голъмитъ и силни морски държави.
Англия, която има най-голъмъ търговски
флотъ въ света (22 милиона тона) и която наймалко може да се бои отъ конкуренция и най'
малко би требвало да подкрепя своето корабопла
ване, отъ 1903 година насамъ заплаща за единъ
отъ най-бързоходнигБ кораби на най-силната си
параходна компания „Кунардъ-линия" годишна
субсидия отъ 90,000 лири (60,000,000 лв.). Сжщото
дружество получава, подъ видъ на „пощенска
субсидия", за подържаните съобщения между Ан
глия <и Ню-Йоркъ годишно 57,845 лири. Параход
ното дружество, подържащо съобщенията съ Ин
дия и Източна Азия, получава годишно „пощен
ска субсидия" отъ 252,500 англ. лири (170 милиона
лева). Подобни субсидии, но въ по-малки размъри,
получаватъ-още цЪла редица дружества. Корабо
строенето се подпомага ( Т г а а г а с Ш И е з а с 1
отъ 1921 г.) чрезъ държавни средства отъ 2 до 5%;
1926 год. държавата е поела гаранция за смътка
на корабостроителниците и корабоплавателните
предприятия въ разм-Ьръ на 20,014,000 английски
лири (13 и половина милиарда лева).
Държавата въ Франция само за двата най-нови
океански колоса, построени отъ дружеството „Женералъ—Трансатлантикъ" е поела лихвена гаран
ция за строителенъ кредитъ въ размтзръ отъ 220
милиона франка («адъ единъ милиардъ лева), като
плаща на сжщото дружество „пощенска" субси
дия годишно отъ 27,600,000 франка (150 милиона
лева) само за линията Хавъръ —Ню-Йоркъ. Презъ
1926 год. държавата е платила за подържането на
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редовни пощенски параходни линии общо
103,300,000 франка (560 милиона лева), независимо
отъ множеството специални облаги и привилегии,
създадени за насърдчение на французското нацио
нално мореплаване.
Въ Италия правителството е изработило обширенъ планъ за 'насърдчение на националното кора
боплаване, кждето е предвидило отпущането на
голъми субсидии за строежа на нови кораби. Чрезъ
кралски декретъ отъ 14 ноемврий 1926 год. се пред
вижда вписването въ държавните бюджети за
20 години (до 1946 год.) общо 3,204,779,500 лири
(23 милиарда или годишно надъ единъ милиардъ
лева) за своето корабоплаване и корабостроение.
Въ Испания, за постройката на 15 презокеан
ски парахода, правителството е предоставило на
дружеството „Трансатлантика" държавно поръчи
телство отъ 60 милиона пизети (1,200,000,000 лв.).
Сжщото дружество получава, за въ продължение
на 26 години, една годишна субсидия отъ
28,300,000 пезети (570 милиона лева).
Португалия отпуща значителни строителни
премии, като заедно съ това създава всевъзможни
пречки за- чуждото корабоплаване и големи, улес
нения и привилегии за своето такова.
Въ С. А. Съединени Щати за модернизирането
на сжтцествуващитъ търговски кораби еж били
отпуснати отъ държавата въ видъ на заемъ
61,300,000 долара (8 и половина милиарда лева).
Една чаеть отъ търговския флотъ на Щатите (цЪлиятъ иационаленъ флотъ възлиза на 14,585,300
бр. р. т.) е държавенъ и за покриване на дефици
тите му се харчатъ грамадни суми. Този държа
венъ търговски флотъ е погълналъ отъ 1920 до
1926 год. 199,592,221 долара (28 милиарда или го
дишно по 4 милиарда лева). Освенъ това, държа
вата плаща за пренасяне на пощата съ американ
ски кораби, за всъки фунтъ (полов, кгр.) по 80
цента, когато чуждите кораби за ежщата услуга
получаватъ-само по 26 цента.
Холандия и Швеция отпущатъ строителни пре
мии и кредити. Въ последната държава, въ 1903 г.,
е създаденъ държавенъ фондъ съ 5,000,000 швед
ски крони, увеличенъ преди войната на 17, а въ
1923 г. — «а 23 милиона крони (850,000,000 лв.),
отъ кждето се отпускатъ заеми «а корабоплава
телните предприятия за ерокъ отъ 8 години срещу
лихва отъ 4%, при това първигЬ две години се внасятъ само лихвите, а последните 6 години и пога
шенията. Сега правителството проектира ново чув
ствително увеличение на тоя кредитенъ фондъ за
мореплаването.
Япония субсидира корабоплавателните си
предприятия съ по 6,900,000 йени (около половинъ
(милиардъ лева).
Въ Германия, следъ отнемането въ 1919 год.
на целия й търговски флотъ отъ победителите
(кржгло 5 милиона тона), държавата бе прину
дена да обезщети параходните дружества, като по
този начинъ само въ неколко години търговскиятъ й
флотъ «аново се създаде и достигна до 3 и полов.
милиона бр. р. т. По-късно, отъ време на време,
държавата отпуска нови суми, но вече въ видъ на
заеми (1926 г. — 50 милиона марки —1,700,000,000
лева), все съ цель за насърдчение на корабострое
н е т о и мореплаването.
Въ Югославия държавата отпуща годишно
40,000,000 динари (100 милиона лв.) за субсидиране
само на морскитъ крайбрежни съобщения въ Дал
мация, останалите корабоплавателни предприятия
се подкрепятъ съ кредити, заеми, гаранции за нови
постройки и цъла редица улеснения и привилегии.
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Въ Ромъния близо две трети отъ целия тър
говски флотъ е държавенъ и всичките му гра
мадни дефицити (поради това, че повечето му ко
раби, вследствие твърде голъмата имъ екорость и
излишенъ луксъ, еж съвсемъ нерентабилни) се покриватъ чрезъ държавния бюджетъ.
Въ Съветска Русия флотътъ е автономно дър
жавно предприятие, за неговото засилване всека
година се отпущатъ грамадни суми за постройка
на нови параходи, като при това всички дефицити
отъ търговската му дейность, естествено, се покриватъ отъ държавния бюджетъ.
Въ Турция около 50% отъ целия търговски
флотъ е притежание на едно дружество (Сеиръ-иСефаинъ), което до такава степень се подпомага и
ржководи отъ държавата, че представлява почти
напълно държавно предприятие.
х"*"" У насъ, въ продължение на 50 години свободенъ животъ, държавата «е можа да намери време
и съзнателна ржководна мисъль, за да изработи законъ или мерка за създаване и насърдчение на
единъ яационаленъ търговски флотъ, който да
отговаря и задоволява нуждите на народното ни
стопанство. Тъкмо обратното, — благодарение на
едно необяснимо безгрижие у ржководните фактри и на административното •нехайство и бюрократичеекбто отнасяне на държавните ни учреждения
и чиновници, се е задушавала и унищожавала още
въ зародиша си всъка частна инициатива, а та
кива не малко еж се раждали, въ областьта на ко
рабоплаването; излишно е да се посочватъ при
мери, всеки който ги потърси въ крайморските
ни и крайдунавски градове, ще ги намери съ сто
тици. Това е и причината за нашата страшна изостаналость на морет&Ди особено пъкъ на Дунава.
Отъ петь години насамъ въ Дирекцията на желез
ниците и пристанищата се работи законопроектъ
за насърдчение на корабоплаването подъ българ
ско знаме, който въ днешния си видъ представ
лява само единъ бледенъ и неуспешенъ опитъ за
разрешение на голъмата стопанска проблема, или
по-скоро неискрено желание за „насърдчения", съ
които да се отговори на тъй настойчивата пропа
ганда на Българския Народенъ Морски Сговоръ и
раздвиженото обществено мнение. Все пакъ трт»бва
да се признае, че поне по отношение на еднич
кото ни параходно дружество, още при неговото
създаване и по-нататъкъ, държавата го е подпома
гала, макаръ не винаги твърде успешно и само съ
една годишна субсидия за проплавани мили, която
днесъ достига до 15 милиона лева и то нередовно,
неохотно и ненавреме отпускана. Други насърдче
ния това дружество не е получавало, освенъ може
би само чести спънки или дребни улеснения, дик
тувани не отъ некаква държавна политика, а поскоро отъ партизански съображения и домогвания.
Верно е, че срещу управлението на това дружество,
особено въ последнитъ години, се бъ вдигналъ ."0лемъ шумъ и недоволство. Доколко е виновно и
какви еж греховете на това управление, не му е
тукъ мъстото да се говори, но тръбва да се под
чертае, че даже и напълно справедливи да еж
всички обвинения и упръци, това все пакъ не озна
чава, че то трЪбва да се лиши отъ държавна под
крепа, давана въ единъ или другъ видъ, защото
въ края на краищата само за невежите или късо
гледите може да не е ясно, че субсидията, която
дружеството получава отъ държавата, то я връща,
както отбелязахъ и по-горе, стократно на народ
ното стопанство. Държавата има предостатъчно
средства, за да отстрани гнилото и негодното отъ
дружеството и ако тя не е сторила това своевре-
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менно, само тя е виновна. Не бива, обаче, заради
бълхата да се гори юрганя . . . Не бива държа
вата да отказва своята подкрепа, а по-скоро да я•
засили и увеличи, макаръ и подъ другъ видъ или
форма. Днесъ управлението на дружеството е обно
вено, то излиза съ проекти и намерения, за които
заслужава само похвала. Доколко то ще изпъл
нява своите обещания и на дело, за това е рано
да се говори, но поне за сега ние сме длъжни да
му в-Ьрваме — обществото и държавата требва ДЯ
му дадатъ всичкото си морално и материално съ
действие, за да чакатъ отъ него резултати и едва
следъ това да присжждатъ. Обаче, требва да се
подчертае, че ако дружеството не получи тази под
крепа и съдействие, то за него ще бжде мжчно, а
може би и невъзможно да оправдае надеждиГБ,
които му се «ъзлагатъ и да отговори на нуждите
на народното ни стопанство, които отдавна зъягъ.
Две еж главните посоки, къмъ които ще
требва да се насочи развитието на корабоплава
нето ни — по морето то требва да поеме обслуж
ването на линиите, къмъ които се' насочва го.темата часть отъ нашия износ!/ къмъ западните
европейски пазари Марсилия, Барцелона, Ротер
дам ъ, Хамбургъ. Втората посока е р. Дунавъ, кждето целиятъ нашъ трафикъ, вжтрешенъ и вьншенъ, е въ ржцете на чужденците, кждето' всич
ките стотици милиони за заплащане на превоза се
изнасятъ вънъ отъ страната и кждето липсва даже
и този слабъ „регуляторъ на навлата", какъвто
имаме на морето въ лицето на Б. Т. параходно дру
жество. За да се задоволятъ тЬзи големи нужди
не се иска много, — необходими еж добра воля и
разумни мерки отъ страна на държавата, готвенинтъ отдавна законъ за насърдчение корабопла
ването требва часъ по-скоро да се прокара, но
разбира се, като се потърсятъ и дадатъ действи
телни, а не книжни насърдчения и най-важното —
следъ като се прокара, този законъ ще требва
разумно и настойчиво да се прилага. Това е много
по-важно, защото държавата може и безъ законъ
да даде достатъчно насърдчения и да направи зна
чителни улеснения, стига да иска и стига да има
необходимото умение, за да се дадатъ те пра
вилно и на место. Това може и требва да се на
прави още отъ сега, защото прокарването и при.лагането на закона може да се забави много, а
нуждите не чакатъ, всеки пропуснатъ моменгъ
струва твърде скжпо за нашето производство и
неговия износъ. Докато се изчакатъ далечните
резултати отъ проектирания законъ за насърдче
ние на корабоплаването, необходимо е да се под
помогне сжществуващето сега параходно друже
ство, въ което участникъ — акционеръ е и самата
държава.
Вносъ-износътъ ни по море все по-ясно и
определено се очертава въ големи засилване зна
чението на западните пазари, за сметка на източ
ните, за обслужване на трафика до които е било
насочено досегашното развитие на параходното ни
дружество. Износътъ ни, презъ Варна и Бургасъ,
за Англия, Белгия, Дания, Германия и Холандия,
отъ 1921 год. насамъ, съ малки колебания, бързо
се увеличава (изключение прави 1923 г.), като се
покачва отъ 16,310 тона презъ 1921 год. до 103,098
тона за 1928 год., а процентно отъ 13.2% до 52.5%
отъ целия ни износъ по море; средно, за послед
ните петь години, този процентъ е 43.6%. Изно
сътъ за Италия, Испания и Франция сжщо така
отъ 1921 год. насамъ се е увеличилъ, макаръ за
последните години да се забелязва тенденция на
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непрекженато намаление; въ_1_921 год. по количе
ство тоя износъ е билъ 15,751 тона или 12.8%,
въ 1924 г. достига най-големия размеръ отъ
93,891 тона или 42%, за да спадне постепенно до
1628 год. на 31,576 тона или 16%; средно, за по
следните осемь години, износътъ ни къмъ тия на
гари съставлява 22.2% отъ общия такъвъ по море.
За сжщия периодъ износътъ ни къмъ източните
пазари, т. е. къмъ Турция, Гърция и Египетъ чув
ствително се намалява, като се движи отъ 78,363
тона, или 63.5% презъ 1921 год., до 53,604 тона
или 27.2% презъ 1928 год., като средния процентъ
за последните петь години е 31.4%. Износътъ за
други държави въ случая е безъ значение, гъй
като неговиятъ % се движи между 1 и 10%. Вносътъ ни пс море показва едно почти неизменно
постоянство, като естествено произходътъ му е
отъ западъ и само една малка часть е отъ съсед
ните намъ страни на ориента. Вносътъ отъ Англия,
Белгия, Дания, Германия и Холандия, за послед
ните осемь години се колебае между 42,218 тона
:.ли 41.2% (1928 год.) и 72,675 тона или 64.7%
(1922 год.), — средно — 53.2%. Вносътъ отъ Испа
ния, Италия и Франция се движи между 12,225 тона
'•ли 10.9% (1922 год.) и 26,001 тона или 26%
(1821 год.), средно — 16.4%. Отъ Гърция, Турция
к Египетъ се внасятъ 6,408 тона или 6.2% (1928 г.)
до 18,127 тона или 12.1%, средно — 8%. Отъ
други държави вносътъ е средно 22.3%.
Горните цифри показватъ, че износътъ ни се
насочва на първо место къмъ западните океански
пристанища, на второ — къмъ източните среди
земноморски пристанища и на трето — къмъ за
падните такива на Средиземното море, като по
далечните линии до Марсилия и Хамбургъ, които
лнесъ не ~се обслужватъ никакъ отъ насъ, отиватъ
средно две трети или 65.8%, а по близките линии,
подържани отъ нашите параходи, само една трета
или 31.4%. Вносътъ сжщо така идва близо две
трети или 69.6% по далечните линии и само една
нищожна часть отъ 8% по близките такива. Много
естествено, че корабоплаването требва да следва
посоките на външната търговия, а не обратното.
За съжаление, случаятъ у насъ не е такъвъ: докато
външната ни търговия е съсредоточена къмъ за
падноевропейските държави; параходите ни оти
ватъ само до близките страни на ориента, търго
вията ни съ които постоянно запада и намалява.
А това води отъ една страна къмъ все по-слабо
използуване на наличния националенъ корабенъ тонажъ и следователно, къмъ все по-големи загуби
за параходното дружество и отъ друга — което е
и много по-важно, къмъ все по-слабо задоволя
ване нуждите на народното ни стопанство, т. е.
параходното дружество все повече престава да
играе поне ролята на „регуляторъ на навлата",
тъкмо за което му назначение държавата е правила
досега известни жертви. Ясно е, че държавата и
параходното дружество ще требва коренно да
преобразятъ следваната до сега отъ те.хъ поли
тика (параходните линии се определятъ по договоръ между държавата и дружеството), като се
установятъ часъ по-скоро параходни линии до
Марсилия, Барцелона, Ротердамъ и Хамбургъ. Из
глежда, че това. е и желанието на дружеството, но
за тази цель нему е необходимо да се снабди съ
неколко нови, голе.ми товарни параходи. Тия, съ
които то разполага днесъ, съвсемъ не отговарятъ
за това ново назначение; поради малкия си тоьажъ и специалния си типъ (товаро-пжтнически), те. биха били съвсемъ нерентабилни, за. едно
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използуване по която и да било далечна линия.
Може би изключение прави само парахода „Бургасъ" и то въ най-добрия случай само за линията
до Марсилия—Барцелона, но съ единъ параходъ
не може да се подържа никаква редовна линия. За
съобщенията до западните Средиземноморски
пристанища. ще бжде необходимо да се набавятъ
още два големи, чисто товарни парахода, а за тия
до Ротердамъ—Хамбургъ най-малко още други
;>—4 такива парахода. Ако ще требва да се про
дължи едно' смислено сжществувание на параход
ното ни дружество, то ще требва, въ течение наймного на -2—3 години, на всека цена да се сдобие
съ тия тъй необходими нему параходи. Но знае се,
че дружеството не разполага съ средства и нало

жително е държавата да му помогне, ако не иск;1
да се откаже отъ ролята си на първоетепененъ
факторъ за развитието на народното ни стопан
ство. Естествено, това още не означава, че държа
вата ще требва да купи параходи за дружеството,
това тя пои днешното си финансово положение
мжчно би могла да стори, но тя .може и требва
да го подпомогне било като му осигури ефтинъ
кредитъ, било като го улесни да сключи единъ вжтрешенъ или външенъ заемъ, подъ своя гаранция
или още по-добре подъ тая на Народната банка.
Думата иматъ отговорните правителствени
фактори, но нека не се забравя народната мждрохть. че който навреме дава — двойно дава.

Рис. отъ Ял. Мутафовъ

СОЗОПОЛЪ — Буфетътъ и градината
Ив. Тамамджиевъ
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Плененъ отъ чара на морето, още миналата го
дина, когато гостувахъ за първи пжть край него
вите' брегове, дадоха си дума очите ми по-често
да виждатъ синия морски безкрай.
„На западъ слънцето потъва въ морските глжбини', запалило около себе си голе.мъ кърваво-червенъ пожаръ. Полегатите му лжчи златятъ излеко
върховете на едва кипналите вълни, малки и усмирени, които тихичко полюлъватъ закотвените въ
пристанището лодки. Безкраенъ ясносинъ просторъ, безкрайна и велика тишина! И смазанъ отъ
величието на картината, която изведнъжъ се из
пречи въ всичката си красота предъ менъ, азъ почувствувахъ, че неуловима и невидима нишка ме
свързва завинаги съ това невиждано до сега отъ
очите ми творение на ржката Господня — морето".
Това беше първото ми впечатление отъ него.
Виждахъ го преди години, още въ детството си,
но спомените ми отъ това време, неясни и вече
мъгляви, изчезнаха въ менъ предъ изникналата
жива действителности
^
По-нататъшното ми гостуване край орвга на

морето вече напълно ми разкри неудържимия копнежъ на старите гърци къмъ необятната морска
ширь; вече напълно ясна и оправдана беше за мене
безумната имъ радость, когато, бидейки далечъ
отъ морето, еж го виждали отново и еж го приветствували съ викове: „море, море!"
Открай време то е привличало човека съ
своята слепа и неограничена стихия, съ необузда
ната си мощь, съ своите вечно МБняващи се и ча
ровни багри. И ако още въ Одисеята и Илиадата
— тия два стари световни литературни паметници
— намираме прекрасни описания на морето, то те
еж само излишни доказателства за въздействието
.му — ввчно и неизменно — върху човешките сжщества.
Върху спокойната, сякашъ заспала . водна
ширь, погледътъ си отпочива. Духътъ, укрепенъ
и разведренъ, почерпва нови жизнени сили отъ
морските глжбини и като че се възродява. Това е
впечатлението и въздействието у онези, които еж
видели морето и които еж чули шепота на синигг.
му вълни.

Благословена е земята ни, макаръ и малка.
Богъ й е далъ покрай всички други блага и вели
чествено море. Следя по картата Черноморския
роденъ бр-вгъ съ красивитъ му и капризни разчле
нения, плодъ на вековечни упорити ласки отъ
страна на необузданата морска стихия, — и чув
ство на горда радость изпълня гърдите ми, че на
шето отечество има такъвъ бр-ьтъ.
Моятъ пръстъ спира тамъ, кждето е написано
Варна и на което мъсто като че ли сждбата е отре
дила царска корона. Местоположението на тоя
градъ ми се струва като най-подходящъ престолъ
за едно подобно царско отличие. Може би съмъ
повлиянъ отъ все по-често и по-настойчиво повта
рящите се ежедневни писания, че първенството
на Черноморското ни крайбрежие принадлежи
само на Варна. Но тогава, какво означава пъкъ
ежегодното поклонение на неизброими тълпи
предъ дверите й, ако не признание на царското й
достойнство!
Варна! Кокетна морска царица. Поклонниците
на Варна ежегодно растатъ, увеличавайки непре
станно своите кадри.
Доскоро съ физиономия на обикновенъ провинциаленъ градъ, оживъванъ само отъ пристигащитъ подъ разни флагове кораби по невидимите
пжтища на морето, съ все по-слабо биеще и зами
раше сърдце — Варна изведнъжъ като че ли се
сепна отъ дремката си. Съ леки и сигурни стжпки
тя тръгна напредъ къмъ състезанието съ европей
ските морски курорти.
И тя има всички условия да се закрепи и да се
развива въ тая насока, поради живописния си и удобенъ естественъ брегъ и поради грижите и уси
лията на ония, които ржководятъ сждбинитЪ на
града.
Толкова отрадно е, наистина, да гледа човъкъ
какъ подъ тласъка на една здрава и силна ржка,
действителностьта се огъва и приема новъ видъ.
А отъ тамъ, като отъ пълноводенъ изворъ блика
и върата, че коронясването на Варна като първостепененъ курортъ ще бжде наскоро живо двло.
Плодъ на тая трескава дейность еж разперените
бели крила на баните, готови сякашъ за полегъ
къмъ синия морски безкрай. Тукъ се виждатъ и
новите прирастъци къмъ курортната обстановка
— уютното гнездо на новото казино, скрито въ зе
ленина и ограничено отчасти въ рамки отъ южна
растителность.
Рожба на сжгцата тая здрава творческа ржка еж
и подобренията на морската градина въ стръмния й
наклонъ къмъ белия гръбъ на баните, гладките и
блеснали платна на улиците, чистотата на града и
много други приспособления.
. Нашата черноморска царица има за съседки
прелестни кжтчета, близкостоящи до нея, които въ
Пецовъ Г.

нищо не й отстжпватъ. Веднага отъ града брегътъ,
господствуващъ надъ морето, съ буйна и вълну
ваща се зеленина се проектира на северъ въ лжкатушни и живописни извивки покрай Евксиноградъ
до монастира „Св. Константинъ".
Евксиноградъ и „Св. Константинъ" еж чаровни
тихи места, истински отпочивни станции, залесени
и потънали въ гжето море отъ зеленина.
Пространни лозя пълзятъ около монастира по
самия склонъ на брътовата линия и еж въ непосред
ствено съседство съ синята, потрепваща коприна
на морето.
Отъ. мъетностигБ „Галата" и „Карантината",
които еж на отсрещния брегъ ,на Варна, се откриватъ далечни перспективи къмъ необятните морски
ширини и къмъ самия градъ, който гледанъ отъ
тукъ е като че ли израетналъ отъ безднитъ на мо
рето. Бълъ и разсвътналъ подъ последните лжни
на заходящето слънце, той прилича на нъкакъвъ
приказенъ градъ.
Гледахъ града отъ „Карантината" въ такъвъ
именно моментъ и той остави у менъ това впечат
ление, което нъма да забравя никога.
Варна има всички преимущества да стане единъ
първостепенеиъ курортъ по Черноморското край
брежие.
Това разбраха и оцениха достатъчно некои съ
седни намъ държави, предимно славянски и еже
годно почнаха да протичатъ отъ тъхъ като реки
къмъ нашата морска царица, върволица гости. За
почна все по-настойчиво да се лансира идеята както
отъ нашата преса, така и отъ чуждестранната нацоследъкъ, за създаване отъ Варна една . . . славян
ска Ница!
Варна — славянска Ница! Ето наистина под
сказване най-точно онова, което единъ день тръбва
да бжде Варна.
Достигнала , подобно положение, Варна • ще
бжде гордость за страната ни, безъ да взимаме въ
съображение и да говоримъ за всички други из
годи, които неминуемо ще дойдатъ като последица
отъ нейното издигане.
Въ тая насока по всички модерни методи
тръгва да заработимъ усилено. Пропагандата зъ
чужди списания и вестници требва да стане найинтензивна.
'
Требва да докажемъ на нашите еднокръвни
•братя-славяни онова, на което е способна една
малка и онеправдана България. Тръбва да направимъ отъ Варна мъсто, кждото ще се събиратъ всека
година всички клонове отъ голъмия джбъ на сла
вянството.
Нека всички заработимъ въ това именно на
правление — да създадемъ отъ Варна една славян
ска Ница.

ГЕРМЯНСКЯТЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНЯ СЛУЖБЯ ЗЯ ПРЕДСКЯЗВЯНЕ НЯ ВРЕМЕТО
ВЪ УСЛУГЯ НЯ МОРЕПЛЯВЯНЕТО
Службата по предсказване на времето, която се
състои въ събиране, систематизиране и разпращане
на сведенията за времето, получи въ последно време
големо и ценно приложение, както въ стопанския,
така сжщо и въ културния животъ на съвременния
човекъ.
Въ Германия организацията на тая служба
се състои отъ следнитъ отдели:
1) Мореходна метеорологична служба;
2) Въздушна метеорологична служба;

3) Стопанска метеорологична служба;

4) Особени метеорологични служби (съобще
ния за предстоящи студове; съобщения за насташващи бури, дъждове, наводнения и др.).
Отъ тия 4 клона на тая наука, особено голЪмо
значение се отдава на морската и въздушна метео
рологични служби.
Подъ метеорологична служба или „служба за
времето" се разбира въобще събиране на метеоро
логичните елементи (температура, налегане, облач-
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ность, влажность, валежи, вътъръ и др.), преработ
ването имъ въ нагледни синоптични карти (карти за
времето) и разпращането имъ за използуване. При
емането на суровия материалъ (на метеорологич
ните елементи) става въ последно време посрйдствомъ обикновения и безжичния телеграфъ. Въ
веждането на безжичния телеграфъ издигна до из
вънредно голт>ма степень тая нова служба. Въ Гер
мания отъ 1920 год. почти всички метеорологични
станции еж снабдени съ безжични приематели и
изпращачи, благодарение на което, те еж въ съ
стояние, бързо и на време да получаватъ сведенията
по метеорологичните наблюдения, както отъ оте
чествените, така и отъ чуждите изпращателни
централи.
Германската централа по метеорологичната
служба се намира при „Немската морска станция"
(Оеигзспе 5ее\уагте) ъъ Хамбургъ. ВСИЧКИ съобще
ния по времето, отъ чужди и немски станции биватъ първомъ тукъ събирани; отъ тукъ, прерабо
тени и систематизирани се разпращатъ отново по
всички посоки на републиката и останалигв евро
пейски държави.
Гол-Ьмото значение на метеорологията за
мореплаването извика още въ 1910 год. създазането на голъмата нЬжска метеорологична станция
..Нопддайхъ", която днесъ е едно допълнение на
Оец1зспе 5ее\уаг1е. Тая станция, използувайки съоб
щенията на чуждестранните и свои, брегови и па
раходни, метеорологични наблюдения, упражняза
една редовна корабна метеорологична служба.
Станцията Норддайхъ е връзката между наблюде
нието 'Въ открития океанъ и централата Дойче Зееварте. Докато по-рано плаващите кораби използу
ваха само съобщенията, които изпращателнигв цен
трали имъ изпращаха въ последно време сжщигв
тия кораби служатъ сжщо и като помощници на
тия станции. Тая помощь се изразява въ непосред
ственото наблюдение на метеорологичните еле
менти, въ известенъ моментъ и на определено ме
сто, и въ изпращането на тия наблюдения, посрЪдствомъ безжичния телеграфъ, на централите. Нем
ските кораби изпращатъ своите наблюдения на
бреговата станция „Норддайхъ", която въ единъ
опредъленъ моментъ ги препраща на „Дойче Зееварте" въ Хамбургъ.
Скоростьта на съобщенията е едно отъ найважните условия въ службата по времето.- Всички
наблюдения върху времето, отъ отделните нъмски
станции -се препращатъ на централата — Хамбургъ,
само въ едно разстояние отъ 20 минути. Следъ
необходимата преработка, която се извършва сжщо
съ голъма бързина, т* се разпращатъ по всички
посоки, чрезъ главната/безжична станция на Гер
мания „Кьонигвустерхаузенъ", съ която Дойче
Зееварте е съединена посредствомъ собственъ
кабелъ.
Картината за състоянието на времето, която
Дойче-Зееварте предава, бива допълнена чрезъ съ
ответните съобщения на чуждите изпращателни
централи. Въ интереса на изработването една пълна
картина за състоянието на времето въ Европа, сжществува международната европейска метеороло-
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гична служба. Тая служба издава ежедневно своигЬ
най-важни съобщения между 8 ч. 35 м. до 11 ч. 35 м.
предъ обедъ. Съобщенията следватъ по следния
редъ:
1) Дания, 2) Швеция, 3) Норвегия, 4) Англия,
5) Полша, 6) Австрия, 7) Франция, 8) Германия, 9)
Финландия, 10) Унгария, 11) Русия, 12) Северна
Америка, 13) Италия, 14) Чехия, 15) Испания, 16)
Гърция.
Въ тая международна служба се съобщаватъ
наблюденията отъ 300 метеорологични наблюда
телни станции.
Къмъ тия съобщения, едно големо допълнение
върху картината за състоянието на времето, дава
сжщо и голъмата североамериканска метеороло
гична станция „Анаполисъ".
Празднотата между американските и европей
ски наблюдения, състоянието на метеорологичнигЬ
елементи непосредствено върху океана, бива по
пълнена съ съобщенията, които плаващите но
океана кораби изпращатъ.
Морската служба по времето не се задоволява
само съ общигв съобщения за състоянието на вре
мето. Тя упражнява сжщо и особено важната за мореходството служба — предсказване настжпващите
бури (циклони). Такава служба е организирана при
всЬка брътова метеорологична станция, която по
различни начини и съ различни средства съобщава
на плаващите и стоящите въ пристанищата кораби
приближаващия се циклонъ.
Освенъ тая морска дейность, упражнява метео
рологичната такава и въ областьта на въздухопла
ването и народното стопанство. Отъ особено зна
чение е тя особено за въздухоплаването. Днесъ,
когато въздушното съобщение е отишло далеко
напредъ, метеорологията му се явява, като едно отъ
най-важните спомагателни средства.
За лесно разбиране и използуване на резулта
тите отъ службата по времето, върху състоянието
на Бремето, издаватъ централните метеорологични
станции, независимо отъ безжичните и обикновени
телеграфни съобщения, още нагледни карти за вре
мето. За Германия, като резултатъ отъ всичкия събранъ суровъ материалъ издава Дойче-Зееварте
следните карти:
1) Карта за времето върху Германия и Европа
за 10 часа сутриньта;
2) Карта за времето върху Европа за 3 часа
после об%дъ.
3) Карта за времето само върху океана.
: 4) Специални мореходни карти за времето.
Независимо отъ Дойче-Зееварте, издава нтл1скиятъ метеорологиченъ институтъ въ Берлинъ
дневно още 2 карти:
1) Карта за времето върху Европа за 8 ч. с.
2) Карта за времето върху северното полу
кълбо за 8 ч. с.
Картата за времето върху Европа за 8 ч. с. се
публикува ежедневно отъ всички немски вестници,
и по тоя начинъ влиза въ услуга на гражданството.
Берлинъ, 1929 г.
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КАКЪ ПОСТЖПВАТЪ ТРЕЗВИГБ И КУЛТУРНИ НАРОДИ ПРИ НЕЩАСТИЕ ПО МОРЕ.*)
Това, беше на 11 ноемврий 1928 г. вечерьта.
Пжтниците отъ парахода „Берлинъ" бЪха устроили
въ кораба едно весело праздненство. Никой не
предчувствуваше това, което нгвше да се случи;
никой не знаеше, че беше ни известено за силната
бури, съ центъръ 200 морски мили южно отъ Капъ
Хатерасъ, тъй като „Берлинъ", както всъкога, про
дължаваше спокойно и сигурно своето пжтуване.
На другата сутринь, на 12 ноемврий, положението
обаче се измт.ни значително. Морето беше бурно;
параходътъ се клатушкаше. Ураганътъ, жертва на
който стана „Вестрисъ", не мина незабелязано и
отъ нашия параходъ „Берлинъ".
Ние се намирахме още на 60 морски мили огъ
Нантукетъ, когато едно съобщение на радиостан
цията Тъкертонъ ни извести за опасностьта, въ
която се намираше „Вестрисъ". Това бъше въ 10 ч.
лре-ди объдъ. Требваше да се. реши какво да се
.йрави, да се отклонимъ ли на югъ или не? Ние
бъхме на 200 морски мили отъ местото на катастро
фата на „Вестрисъ". Други параходи требваше да
еж по-наблизо и можеха следователно да дадлтъ
изискващата се помощь по-рано отъ насъ.
Къмъ 11 ч. и 15 минути радиостанцията на
„Берлинъ" получи директни сигнали за помощь отъ
..Вестрисъ". Положението беше, въ всъки случай,
сериозно. „Всека минута тръбва да влеземъ въ
лодките; Вестрисъ се нуждае отъ бърза помощь;
параходътъ потъва бавно". Сега вече не требваше
да се губи нито една минута. Веднага къмъ югъ!
Може би и ние ще можемъ да имъ окажемъ некакви
помощь. Съ пълна пара се насочи „Берлинъ" къмъ
местото на катастрофата. По радиото съобщихме
на „Вестрисъ", че „Берлинъ" ще може едва къмъ
23 ч. да б?йде на местото на коработрошението.
Съобщи се, разбира се, и на потниците за намере
нието на началството. Те напълно състрадателно
отговориха: „Съвсемъ нй е безразлично дали ще
стигнемъ день но-рано или день по-късно въ НюЙоркъ; важното е да можемъ наистина да помогнемъ".
Радиостанциите работеха непрекженато. Стан
цията на нашия параходъ беше напълно заета съ
всички разполагащи сили. И въ друго направление
се работеше усилено на парахода. Целата морска
обслуга, както и много хора отъ домакинския персоналъ, си предложиха доброволно услугите за на
бързо организираната спасителна служба. Готозностьта да се помогне, която въодушевяваше
всички въ кораба „Берлинъ", б е достойна за по
дражание.
Подъ ръководството на офицерите се взеха
•мерки за сигурно спущане и дигане на спасителните
лодки. Направи се прегледъ на екипажа на лодките,
като му се дадоха нуждните инструкции. Параходниятъ лъкарь, отъ своя страна, направи сжщо
*) На 25 ноемврий 1928 г. се завърна въ Германия па
раходътъ „Берлинъ" отъ Норддойчеръ Лойдъ, който при
своето пжтуване за Америка взе живо участие при спасява
нето на пгптницитъ и екипажа отъ потъналия английски па
раходъ „Вестрисъ". Капктанътъ ма „Берлинъ" е направилъ
горнит-Ь интересни съобщения за спасителнитъ действия на
неговигв хора. Ние ги даваме въ преводъ въ нашето списа
ние въ връзка съ неотдавнашната катастрофа съ параходъ
„Варна", за да изтъкнемъ доколко екишажътъ отъ гръцкия
мараходъ „Хрисисъ" е постгкпилъ нехайно и жестоко къмъ
бедствуващия екипажъ оть нашия параходъ „Варна", <агина.ть по т+.хна вина.

своите приготовления. Лазаретътъ се приготви за
приемане на ранените пасажери; заведующия до
макинството нареди сжщо всичко за приемане на
потърпелите коработрошението: една голъма
часть отъ пжтниците изявиха готовность, да се откажатъ отъ своето место въ кабините, само и само
да могатъ и тепотояначинъдавзематъ участие въ
спасителното дело.'А знаеше се, че на горния подъ
на потъващия „Вестрисъ" се намираха 340 человека.
Времето започна явно да се влошава, следъ
като б е привидно хубаво. Пжтуването ни се затруд
няваше вече отъ явилата се отъ северъ буря, както
и отъ силния дъждъ, които ни караха отъ време на
време да преустановяваме радиослужбата. Посте
пенно взе да се смрачава. Радиостанцията ни прие
по едно време съобщения отъ параходите „Цедрикъ", „Санта Барбара", „Американъ Шиперъ", и
отъ японския параходъ „Охи Мару", които сжщо
се притичваха на помощь на „Вестрисъ". Между 13
и 16 часа хванахме дадените отъ „Вестрисъ" сиг
нали за необходима помощь. Те гласеха: „Не мо
жемъ да чакаме по-дълго, напущаме парахода! Молимъ дайте ни . . .", бе последниятъ потресающъ
викъ, който ние чухме отъ потъващия параходъ.
Въ последствие, обаче, получихме отъ другите па
раходи успокоителни известия. По едно време се
'мислеше, че пжтниците и целиятъ екипажъ оть
„Вестрисъ" еж спасени отъ японския параходъ
„Охи Мару". По-късно се получиха известия, които
опровергаваха горното, докато най-после едно за
питване по радиото на „Берлинъ", изпратено * „До
всички", установи, че никой отъ параходите не
беше съзрелъ нито остатките на потъналия пара
ходъ, нито блуждаещи лодки. Опитите ни да
опредълимъ точно местото на нещастието отна
чало дадоха несигуренъ резултатъ, но въ послед
ствие можахме да определимъ положително ме
стото на коработрошението; тогава ^Берлинъ" взе
посока малко по на изтокъ отъ действително го
место на коработрошението, тъй като се предпола
гаше, че лодките еж по-скоро отнесени отъ ветъра и
Голфщрома, отколкото корпуса на „Вестрисъ". Пои
пълна тъмнина „Берлинъ" нагази въ 23 часа района
на коработрошението. Отъ „Вестрисъ" ни следа; за
да обърнемъ вниманието на лутащи се изъ морето
лодки, започнахме да пущаме ракети. Никой, обаче,
не отговаряше на нашите сигнали; никжде се не
меркаха спасителни лодки. Само другите участву
ващи въ спасителното дело параходи се появиха
постепенно на хоризонта, така, че' съ тъхъ мо
жахме да бждемъ въ постоянни връзки.
Целата нощь мина въ напраздно търсене. Пои
силна буря, която извънредно затрудняваше търсе
нето, бидоха пропжтувани систематично 40 квад
ратни мили.
Уговори се съ останалите параходи една съв
местна планомерна работа, която се продължи
сжщо и на другия день, 13 ноемврий. Призори па
раходътъ „Американъ Шиперъ" и французкиятъ
танковъ корабъ „Мириамъ", за чието приежтетвие
никои до сега нищо не знаеше, съобщиха, че еж
срещнали по една спасителна лодка отъ Вест
рисъ", чийто екипажи еж прибрали.
Не много следъ това, изъ пжтя си „Берлинъ"
срещна три праздни лодки и различни корабни
части. Следъ по-нататъшно дирене къмъ 7г/2 часа
„Берлинъ" зърна пълната съ пжтници спасителна
лодка № 13 отъ „Вестрисъ". Параходътъ се насочи
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къмъ нея и прибра следъ внимателно маневриране
22-та пжтника отъ малката лодка. Следъ направената
топла баня, спасените се облякоха въ топло, сухо
обл%кло, нахраниха се и бидоха изпратени да
спятъ. При по-нататъшните дирения срещнахме
пакъ различни корабни принадлежности. Нена
дейно, къмъ Ю1^ часа, отъ горния подъ на „Берлинъ" се забеляза една стърчаща отъ водата чо
вешка ржка. Параходътъ се насочи веднага къмъ
плаващия въ водата мжжъ, като се опита да за
стане на навЪтреината страна: Маневрата сполучи,
въпреки че морето бе много развълнувано и «т>търътъ силенъ. Офицерите отъ „Берлинъ" Дене
(I офицеръ) и Мати (II офицеръ) излъзоха задъ
стена и сполучиха да изтеглятъ на кораба плава
щия въ водата мжжъ. Спасениятъ, единъ германнецъ живущъ въ Америка, на име Шмидъ, бе прекаралъ цъли 22 часа съ спасителенъ гжбенъ поясъ
въ водата. Въпреки ужасните приключения, Шмидъ
не бе отпадналъ духомъ. Най-напредъ се окжпа,
следъ това спа непродължително време и въ по
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следствие угаси своята жажда съ доста чаши вкусна
немска бира. Въ това време „Берлинъ" търсвше да
намери и други потърпевши коработрошението, за
да ги спаси, но напраздно.
Между участвуващите въ спасителното дъ\ло
параходи, беше се установила, следната система на
работа при спасяването: М-БСТОТО на катастрофата
се обхождаше кржгообразно, като при всъжо пжгуване кржговет-Ь се стесняваха. Само американскиятъ воененъ параходъ „Уойминъ" сполучи да
прибере отъ единъ салъ 5 жени и трима мжже.
Следъ като участвуващите въ спасителното дЬло
параходи се убедиха, че не може да има вече живъ
човтжъ върху водата, прекратиха търсенето и про
дължиха пжтуването си къмъ Ню-Йоркъ, кждето
„Берлинъ" пристигна съ единъ день закъснение.
При спасителното двло преобладаваше и беше
надъ всичко „истинскиятъдругарски морски дългъ",
който се проявява винаги, когато се касае да се
спасятъ човешки сжщества отъ морска гибель.
Отъ немски: Иосифъ А- Мановъ

^^^^^^^0^^^^^^^^^

с. н. и.

ЕДИНЪ СМЪЛЪ ПОХОДЪ СЪ ПОДВОДНИКЪ

На 4 августъ 1915 година, тъкмо когато гер
манските подводни лодки водеха най-усилена
борба срещу неприятелската морска търговия, ко
мандирътъ на германския подводникъ „У-38" капитанъ-лейтенантъ Максъ Валентинеръ, който би.чъ
съ подводника си въ Хелголандъ, получилъ зановедь да изпълни едно необикновено и смело пжтуване къмъ западния брътъ на Англия.
Въ английския лагеръ за военно-пленници
Бугггуп А1е<1, разположенъ въ околностъта на
града ОепЬщЬ въ провинцията Северенъ Уелсъ, се
намирали германски офицери пленници — главно
офицери отъ подводниците. Отъ английските
вестници те ежедневно следъли деятелностьта на
германските подводни лодки, които вече обикаляли
целото английско прибръжие, и това подбудило въ
тъхъ желание за нови Подвизи. Военнопленническиятъ лагеръ се намиралъ на незначително разстоя
ние отъ брега на Ирландското море — въ течение
на една нощь той можелъ да се достигне пешкомъ.
Възможно било да се организира избътване отъ
лагера, ако нтжой подводникъ би ги чакалъ на
точно установена дата при Огеа* Огтез Неаа.
Преди всичко било необходимо да се установи
връзка съ Германия. Капитанъ-лейтенантъ Толенсъ
(старшиятъ офицеръ отъ германския кръстосвачъ
Майнцъ), капитанъ-лейтенантъ фонъ Хенигъ (командиръ на подводника „У-18") и армейскиятъ поручикъ фонъ Хелдорфъ разработили съвмъстно
плана за поб%га. Въпръки строгостьта и бдителностьта на английската цензура, те успъли да съобщятъ плана си на командуващия германските под
водни сили въ Вилхелмсхафенъ Бауеръ, и да подържатъ съ него непрекжсната връзка въ течение па
много месеци. Бауеръ на драго сърдце се съгласилъ
да изпълни тъхния планъ. Съгласно този планъ,
единъ германски подводникъ е требвало презъ безлуннитъ нощи на 15, 16 и 17 августъ 1915 г. да чака
при западния брътъ на Велико-Британия, южно
отъ фара Оге<11 Огте* НеаМ и северно отъ разпо
ложените на бръга вили. Големите дълбочини въ
този районъ на морето давали възможность на под
водника бързо да се потопи въ водата, въ случай,

че бжде откритъ отъ противника. Върху картата
била означена една гвсна песъчна ивица, кждето
можела да се приближи гребна лодка. Двете страни
успели по таенъ начинъ да размЪнятъ мислите си
по този случай и да изкажатъ съображенията си,
безъ каквато и да била пр4зчка отъ английска
страна. Времето и местото били точно определени.
Подводникътъ е требвало да измине единъ пжть
отъ 1700 мили; необходимо било да се взематъ всички мърки да не би нъкое непредвидено
обстоятелство да попречи за изпълнението на опе
рацията. Затова, за по-голема сигурность, освенъ
„У-38" билъ изпратенъ и втори подводникъ —
„У-27", подъ командата на сжщо така опитенъ и
смъ\лъ командиръ, капитанъ-лейтенантъ Брендъ
Вегенеръ.
Отъ 4. до 12. августъ, при благоприятно лътно
време, „У-38" пресвкла Северното море, обиколила
Шотландските острови и Ирландия и достигнала
до южната часть на Ирландското море. По пжтя гя
не срещнала никакви препятствия, а напротивъ
успъла да потопи нъколко неприятелски и неу
трални параходи, носещи контрабанда. На 12. ав
густъ подводникътъ влезълъ въ Ирландското море
и забелязалъ по пжтя, водящъ за Ливерпулъ, голъмо движение на кораби, но се отклонилъ отъ гЬхъ,
стараейки се съ нищо да не издаде своето присжтствие въ тия води. На 13. августъ вечерьта подвод
никътъ достигналъ уговореното мъхто за среша съ
другия подводникъ „У-27". Изведнъжъ, въ сръдат;:
на Ирландското море, изъ нощния мракъ, се покагалъ силуетътъ на другия подводникъ на разстояние
около 300метра. Понеже командирътъ на „У-38", ка
питанъ-лейтенантъ Валентинеръ счелъ за неудобно
едновременното появяване на два подводника около
неприятелския брътъ, той предложилъ да изпълни
операцията самъ, а „У-27" да се отправи за борба
срещу неприятелската морска търговия въ Атлан
тическия океанъ. Командирътъ на „У-27" приелъ
предложението и се насочилъ къмъ Атлантическия
океанъ, а „У-38" продължилъ пжтя си. На 14. ав
густъ привечерь той се приближилъ къмъ северо
западния жгълъ на Уелсъ, ориентирайки се по
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огъня на фара Огеас! Огтез Неас! Около скали
стите брегове на това мъсто имало голтши дълбо
чини. Приблйжилъ се доста близко до брега, ко
гато дълбочината на дъното отстояла само 20 метра
отъ морската повърхность, подводникътъ. спрълъ
дизелмоторигЬ си и пусналъ въ действие слабо шумещитъ електромотори.
Времето било тихо. О скалистия бртзгъ немало
прибой. По морето никакво движение; нема ни
каква охрана наоколо.
Къмъ 1 часа следъ полунощь, когато дълбочина
та на дъното намалела до
10 метра, спрели машини
те. Отъ високия бртзгъ
фарътъ хвърлялъ ярка
светлина. Подводникътъ
билъ на разстояние 100 м.
отъ бреговата линия. Но
нощьта била тъй тъмна,
че не било възможно да
се различатъ добре ска
лите. Всичкото внимание
било насочено къмъ брЬга; на горния подъ на подводника била приготвена
сгъваща се малка гребна
лодка и единъ" подофицеръ, облеченъ въ цивил
ни дрехи, билъ готовъ все
ки моментъ да тръгне съ
нея. Часовете единъ следъ
другъ минавали, немало,
обаче, никакъвъ признакъ, който да укаже за присжтствието на беглецитъ на брега.
Когато започнало да се разсъмва, подводникътъ
се отдалечилъ отъ брега. Презъ целия день на 15.
августъ „У-38" останалъ на морското дъно, за да
не издаде своето присжтствие. Привечерь, щомъ за
почнало да се стъмнява, подводникътъ изплавалъ на
повърхностьта на водата и внимателно се приблй
жилъ пзкъ до брега. Както и презъ време на пред
шествуващата нощь, времето било тихо, тъмнината
пълна, не се забелязвало никакво движение въ мо
рето, а на брега било безлюдно. Подводникътъ се
приблйжилъ още по-близко до брега — до дълбо
чина на дъното 8 метра.
Брегътъ не се различавалъ, но се чувствувала
неговата близость. Безъ съмнение, запалена клечка
кибритъ би се видела или тихъ гласъ отъ брега би
се чулъ. Очакващъ съ все по-големо и по-големо
нетърпение, най-после подводникътъ насочилъ
лжча отъ прожектора си къмъ брега, въпреки
опасностьта, че биха могли да го забележатъ отъ
фара. Но подводникътъ нищо не видълъ на брега.
Изглежда, че нъщо е попречило на готвещите се
пленници да избегатъ.
Следъ като на следния день 16 августъ настжпило лошо време, вследствие на което малката
гребна лодка отъ подводника не би могла да се
приближи до брега, за да вземе беглеците, капитанъ-лейтенантъ Валентинеръ, поради невъзможность да действува тукъ, решилъ да прекрати из
пълнението на задачата си и отново се отдалъ на
главната си работа — борба срещу неприятелската
морска търговия. На 29. августъ той се завърналъ
въ Хелголандъ. Тукъ въ Германия, всички офицери
съ съжаление изслушали неговото съобщение, че
той не е можалъ да даде помощь на намиращите
се въ пленъ негови другари. Какво е станало съ
твхъ?
Извънредно голгЬма била изненадата между

посветените въ тази операция офицери, когато до
техните уши дошло съвършено ясно и точно съ
общение, че Толенсъ, фонъ Хенигъ и фонъ Хелдорфъ на 13. августъ незабелязано избягали отъ
английския военнопленнически лагеръ, въ течение
на три дена се крили около брега и едвамъ на 1Ь.
августъ били заловени и върнати обратно въ ла
гера. Въ течение на много години останало загадка
какво еж правили беглеците презъ тези три дена и
кое имъ е попречило да се
възползуватъ отъ приежтетвието на подводни
ка, за да избегатъ оконча
телно отъ Англия. Едвамъ
напоследъкъ, при по
дробното разглеждане на
действията на герман
ските подводници презъ
1915 година, се удало да
се разбули тайната на та
зи загадка. Благодарение
на изчерпателните сведе
ния, получени отъ взелите
участие въ бегетвото офи
цери, се изяснило стече
нието на следните обсто
ятелства.
*

Вечерьта на 13. августъ,
приблизително по тоза '
Ереме, когато всредъ тъм.
нината на Ирландското
море У-38 и У-27 се I срещнали въ определената
точка, тримата гепмански офицери-бъглеци, избя
гали отъ лагера Б у г I г у п А 1 е й се промъквали
къмъ фара Огеа! Оппез Неаа. Тъ сполучили да прерЯжатъ съ пила железната решетка на прозореца
си и да напуснатъ благополучно лагера, безъ да ги
забележи часовоятъ. Обаче тъмъ имъ предстояло
презъ нощьта да изминатъ шосеенъ пжть 65 кило
метра разстояние. Въ 8 часа сутриньта на 14. ав
густъ те достигнали брЯга. Намирайки се недалечъ
отъ фара, те видели морето. Внимателно и предпаз
ливо разгледали мъстностьта наоколо, видели ви
сокия скалистъ и нарезанъ брЪгъ и долу при рав
нището на морето, на югъ отъ фара, уговорената
гЬсна пЯсъчна ивица. Всичко било ясно и съвпа
дало съ уговореното по плана. Времето било тихо.
Недалечъ отъ фара имало наблюдателенъ постъ.
Толенсъ размЪнилъ нЪколко думи съ бреговата
охрана. Освенъ тЪхъ, наблизко немало никого
другиго; мъстностьта била пуста и безлюдна,
Между фара и вилите те открили една пжтека, по
която предполагали вечерьта да агвзатъ до пЪсъчната ивица при морското равнище. Да слЪзатъ при
морето и да останатъ тамъ презъ деня гЬ не по
смели, предъ видъ на това, че отъ наблюдателния
постъ могли да ги забележатъ и да се усъмнятъ въ
гЪхъ. Затова те решили да се скриятъ въ храста
лаците по високите скали и тамъ да си отпочинатъ
следъ уморителното нощно пжтуване.
Презъ нощьта те преживели първото разо
чарование — въ тъмнината не можали да нам-врятъ единствената пжтека, която водела за озна
ченото место при равнището на морето. Цълата
нощь те се мжчили да достигнатъ плажа що други
пжтища, отъ време' на време подавайки сигнали
съ джобно електрическо фенерче отъ височината
на скалите, но не успели. Откъмъ морето не по
лучили никакъвъ отговоръ на сигналите си. Нищо
не могли да видятъ въ морето, даже и призори,

Г0Д.У11. БР.4;

; МОРСКИ СГОВОРЪ

когато бътлецитъ най-после намерили пжтеката и
слезли при морето. Втората нощь на 15 срещу 16
августъ те прекарали долу на плажа при самото
море, като всичкото време давали уговорените
сигнали. Съ постепенното преваляване на нощьта
тъ почнали да губятъ надежда и запалили огънь
по склоновете на близко намиращия се високъ
скалистъ носъ, като размахвали една горяща
главня. Всичко било напраздно. Тогава те решили
да отидатъ пб на северъ по брега къмъ фара и
отъ тамъ да даватъ сигнали. Но скоро скалистиятъ
високъ носъ имъ преградилъ пжтя къмъ северъ.
Било невзможно да го прехвърлятъ, а отъ другата
страна на носа, северно отъ него подъ отвесните
му скали чакалъ подводникътъ „У-38". Въ течение
на две нощи подъ редъ, беглеците се намирали
само на разстояние неколко стотинъ метра отъ
подводника, но поради издадения въ морето носъ
и високите скали не могли да го забележатъ. По
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ради сжщата причина и отъ подводника не могли
да видятъ местото и сигналите на беглеците. Командирътъ на подводника капитанъ-лейтенантъ
Валентинеръ, въ желанието си презъ нощьта да
бжде по-близко до бръта, не искалъ да се спусне
пб на югъ, предъ видъ на това, че тамъ дълбочи
ните били по-малки, а отъ друга страна и пб къмъ
югъ се виждали светлини отъ рибарски и други
кораби.- Обстановката презъ деня не му дала възможность достатъчно подробно да изследва
мъстностьта и той се вмъкналъ нощно време чъ
едно малко заливче, неподозирайки, че пъсъчната
брегова ивица (уговореното съ беглеците мт>сто)
ще се закрива за очите му поради злополучния
високъ скалистъ носъ.
Този край на целата операция, подробно обми
слена, отлично организирана и" почти изпълнена,
требва да се признае като истински трагиченъ.
(Изъ „Морской Сборн.", Ленинградъ, № 12, 1929 г.)

Лейтенантъ Хелмутъ фонъ Мюке

ПЪРВЯТЯ
„Всички на кърмата" означаваха пищенията
на свиркитъ, които стражнитъ подофицери наду
ваха по всички подове на кораба. Въ мигь цълата
обслуга се събра на кърмата.
Това беше на 2 августъ 1914 год. около 2 часа
сл. объдъ., посръдъ жълтото море, когато капи
танъ-лейтенантъ фонъ Мюллеръ се показа върху
кърмата на кораба, държащъ въ ржка бланка за
радиодонесения.
Повече отъ 600 очи бъха отправени къмъ ко
рабоначалника, когато той започна да говори:
„Получено е следното радиодонесение отъ
Цингтау: Негово Величество Кайзера на 1 августъ
е заповъдалъ обща мобилизация на флота и ар
мията. Руски войски еж преминали източната ни
граница, поради което империята е въ война съ
Русия и Франция.
Повече отъ 44 години немскиятъ боенъ мечъ
е лежалъ въ ножницата си. Днесъ той наново е измъкнатъ, за да брани отечеството. Войната не ще
бжде лека. Дълги години противникътъ се е гот-вилъ за нея. Предстоятъ ни дни на усилия и лише
ния. Нашата задача е да водимъ търговска воина.
Възнамерявамъ да направя набътъ къмъ Владивостокъ. Надъвамъ се, че всякой отъ васъ до
стойно ще изпълни дълга си".
Трикратно ура за Н. В. Кайзера прогърмъ надъ
водната ширь на жълтото море, следъ което заповъдьта „приготви кораба за бой!" извика всекиго
да отиде на своя постъ.
„Артилерията готова!", „торпедните апарати
готови за действие!", машините и спомагателните
машини изправни!", „корабоводачните прибори
изправни!", „сигналните и радиографни съоржжения изправни!", „спасителните команди на поста
си'" следваха единъ следъ другъ рапортите.
• Следъ кратъкъ обходъ на кораба за проверка,
рапортувахъ на корабоначалника: „Корабътъ готовъ^а 1 ° и м и л и в ъ ч а с ъ с е нас0Ч ихме къмъ Цусимския протокъ. Съ настжпването на нощьта върху _
Емденъ" се пристжпи къмъ поддържането на
бойните стражи. При тия стражи половината отъ
обслугата заема бойните си места при орждията
бойните ламби (прожекторите), наблюдателните
постове, торпедните, машинни и огнярни отделе*) Глава I. отъ -книгата „Емденъ".

ПЛЯЧКА*)
ния и пр., като бодърствува, а -другата половина,
облечена и готова всеки мигъ, при нужда да скочи
и заеме поста си, лежи и почива. Едната бойн*а
стража се командува отъ корабоначалника, а дру
гата — отъ старшия офицеръ.
^Минавайки Цусимсшя протокъ, „Емденъ" се
отправи на северъ. Беше тъмна и безлунна нощь.
Не се виждаше нищо, дори и предъ носа на чов-Ька. Корабътъ пжтуваше въ пълно затъмнение.
Всички светлини, които се виждаха отвънъ и
отстрани бъха закрити, като до минимумъ бе нама
лено отделянето на димъ и искри отъ димните
тржби. Имаше вълнение и водата силно фосфорисцираше. Отъ действието на винтовете задъ кораба
оставаше дълга светлозелена свътяща лента, която
се губеше въ тъмнината. Издигащите се високо
предъ вълнореза (носа на кораба) вълни и втур
ващата се и разбиваща се въ корабните стени
шумеща вода, покриваха кораба съ фосфорисцираща лъскавина така, че той изглеждаше
потопенъ въ светещо злато съ червенозеленъ
отенъкъ. Отъ време на време върху водната повърхность се очертаваха, продълговати светещи
петна, тъй щото, много често наблюдателните по
стове донасяха, че еж забелязали подводници.
Въ 4 часа сутриньта, втората бойна стражз,
която командувахъ азъ, беше сменена. Започваше
да се съзорява. БЪхъ въ своята каюта и се готвЪхъ
да си легна, когато се чуха тревожни звънения, а
по коридорите и подовете се разнесоха стгкпки на
множество тичащи хора:
. „Приготви кораба за бой!" гърмъше заповедьта по всички отделения на кораба. Нима още
на първия день отъ войната требваше да се срещнемъ съ противника, русинъ или французинъ,
които споредъ получените сведения се намираха
около Владивостокъ?
Отъ разтърсването на кораба се забелязваше,
че машините му се движеха съ пълната си мощность. Въ сутринната дрезгавина забелязахме
предъ насъ очертанията на голъмъ корабъ, който
се движеше безъ светлини и изглеждаше на воененъ.
Съ най-голъма скорость се отправихме къмъ
него, когато той, забелязвайки ни, резко изви по
обратна посока и започна да се отдалечава. Гжсти
кълба димъ излизаха отъ димните му тржби,
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: накъ, че машините му работеха съ възможната
пълна мощность. Преследванията корабъ се дви
жеше къмъ намиращите се на 15 мили отъ нашето
место японски острови, съ цель да се добере до
техъ. Гжста ивица димъ се разстилаше и лежеше
низко надъ водата и закриваше почти целия ко
рабъ, на когото ясно забелязвахме само върховете
на стожерите, и отъ начало не можехме да определимъ що за корабъ беше. Обаче, отъ държа
нето му беше ясно, че той не е неутраленъ корабъ.
И така, следъ него! Между това започваше да
става светло.
На предния ни стожеръ се развеваше сигнала:
„Опрете веднага!" Когато следъ известно време
тая заповедь не беше изпълнена, последва яловъ
изстрелъ, а когато и това не спомогна — префу
чаха неколко гранати. Корабътъ не можа да се до
бере до неутралните японски води. Когато нашигЬ
гранати паднаха близко до него, той веднага спре,
обърна и издигна по всички върхове на стожерите
руското знаме. Така, още въ първата нощь отъ
войната, заловихме първата си военна плячка.
Това бъше корабътъ отъ руския доброволчески
флотъ „Рязанъ". Въ мирно време той извършваше
пжтническото съобщение между Шанхай и Влади.востокъ, а въ време на война требваше да-бжде
въоржженъ съ орждия и превърнатъ въ опомагателенъ кръстосвачъ. Корабътъ б е съвършено новъ
и бързоходенъ, построенъ въ немската корабо
строителница Шишау.
Поради усилилото се вълнение „Емденъ" и не
говата първа плячка се клатеха значително. Не
беше лесно да се спусне на вода лодката, която
щеше да отнесе командата отъ „Емденъ" за про
верка книжата на „Рязанъ". Бе.ше опасно тя да не
се разбие о корабните стени. Обаче всичко се из
върши благополучно. Скоро забелязахме изпрате
ния отъ насъ офицеръ заедно съ моряците, които
беха въоржжени съ пистолети, да се изкачватъ по
ижжената стълба на „Рязанъ". Руското знаме биде
спуснато, а на негово место се издигна нтдмското
военно знаме.
Тъй като корабътъ можеше да бжде използуванъ като немски спомагателенъ кръстосвачъ, корабоначалникътъ реши да го отведе въ Цингтау.
Съ 15 мили въ часъ се отправихме за тамъ, след
вани отъ „Рязанъ", върху който беше оставена ко
манда отъ 1 офицеръ и 12 моряци, които да следятъ щото обслужването на кораба, машините
и пр. да се извършва споредъ нашето желание.
Рускиятъ капитанъ на два пжти енергично
протестира, за гдето е безъ право задържанъ, тъй
като „Рязанъ" билъ миренъ търговски корабъ. Не
говите познания по военноморското право беха
твърде слаби. На въпроса, защо е искалъ да ни отбегне той замълча и нищо не отговори. Корабоначалникътъ заповеда да му се предаде, че сждбата
му ще се реши въ Цингтау.
„Емденъ" не взе прекия пжть за тамъ. Щомъ
забеляза това, капитанътъ на пленения корабъ наНОЕО запротестира, като настояваше да бжде отведенъ по най-кжсия пжть въ пристанището. Причи
ната за това беше вероятно тая,че той се страху
ваше да не откриемъ и заловимъ по пжтя, който
следвахме, други руски кораби. Сведения за техния
пжть ние нъ-махме, но отъ енергичните протести на капитана предполагахме, че именно тоя пжть те
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следваха. На протеста, разбира се, не се обръщаше
внимание, като на капитана се даде да разбере, че
малко требва да го интересува държането и дей
ствието на „Емденъ".
Отъ вестниците узнахме, че французски мор
ски сили, състоящи се отъ бронираните кръстосвачи: „Монткалмъ" и „Дуплейксъ" и множество
изтребители се намиратъ около Владивостокъ. Съ
такъвъ противникъ „Емденъ" не требваше да се
срещне денемъ.
Когато заобикаляхме южния .край на Корея,
поетавениятъ горе на стожерната площадка наблю.
датель съобщи: „Напредъ и надесно забелязвамъ
7 кълба димъ". За да се увери напълно, корабондчалникътъ ме изпрати на площадката. Азъ сжщо
ясно забелязахъ на хоризонта 7 отдалечени единъ
отъ другъ стълбове димъ, а така сжщо и горните
надстройки на малъкъ плаващъ сждъ, намиращъсе
най-близо до насъ. Следъ моето донесение корабоначалникътъ заповеда корабътъ да се отклониотъ пжтя, който следваше. Съ големъ обходъ от*
бегнахме срещата съ противника и безпрепятстве
но стигнахме въ Цингтау.
По пжтя заловихме интересно радиосъобщение: известното Ройтеръ-бюро беше разпратило
по целия света телеграма, съ която съобщаваше
на очудените четци, че кръстосвача „Емденъ" билъ
потопенъ. Нашето очудване беше сжщо голъмо.
Презъ настжпилата нощь „Рязанъ" ни създа
ваше нови грижи. Той сжщо требваше да се движи
безъ светлини. Това по-лесно беше да се заповеда,
отколкото да се изпълни. На кораба се намираха
множество дами пжтнички, отъ които повечето
беха дебели руски еврейки. Обхвднати отъ страхъ,
те всеки мигъ запалваха електричеството въ своите
кабини, така щото нашиятъ офицеръ биде принуденъ да скжса кабела, идящъ отъ машината. Но и
това не помагаше; съ други средства светлини
пакъ се запалваха.
Съ пристигането въ Цингтау „Рязанъ" беше
щателно огледанъ. Корабътъ беше съвършено
новъ. Русите не еж успели да похабятъ здравите
немски машини, така щото корабътъ спокойно
можеше да взема повече отъ 17 мили въ часъ.
Следъ като 6Ь въоржженъ съ орждия и заегъ
отъ немска обслуга, той беше превърнатъ въ спомагателенъ кръстосвачъ и получи името „Корморанъ".
Въ Цингтау царуваше пълно оживление и при
готовление за война. Поставяха се минни заграж
дания, прибрежните укрепления се заемаха отъ
защитници, а въ пристанището кипеше работа. На
кея беха застанали множество кораби, некои отъ
техъ се превръщаха въ спомагателни кръстосвачи,
а други товареха големи количества вжглища и
като спомагателни кораби щеха да обслужватъ
ескадрата'.
Беха получени заповеди отъ началника на
източно-азиатската ескадра графъ фонъ Шпей.
Последниятъ се ммираше съ двата бронирани кръ
стосвача „Шарнхорстъ" и „Гнайзенау", както и ле
кия кръстосвачъ „Нюрнбергъ" въ южното море съ
посока на движение къмъ северъ.
„Емденъ" требваше да се срещне съ ескадрата
БЪ определена точка въ Южното море.
Отъ немски: Куюджуклиевъ
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РЯЗБИТА ВЪЛНН. — Варна 1929 год'

Фото „Етюдъ" на К. Я. Терзистоевъ

БОЙНО ПЛЯВДНЕ СЪ ПОДВОДНИКЪ
— Изъ дневника на загиналия презъ 1918 годин; .1 мичмань II р. Михаилъ Иордановъ Миховъ —
(Продължение отъ брой 3).
25. XII.
Коледа! . . . Къмъ 8 часа, предъ видъло, из
плавахме горе, за да вземемъ прЪсенъ въздухъ и
да допълнимъ акумулаторите. Въ 9 ч. се потопихме
на 12 м. дълбочина. Презъ морегледа командиръть,
съ напрегнато внимание, следтзше водната повърхность. Движехме се съ най-малъкъ ходъ.
„Петдесеть метра въ дъсно страженъ корабъ!
На 20 метра дълбочина!" внезапно заповгЬда командирътъ. Нъколко часа подиръ това, когато ве
село коментирахме случая, командирътъ ни каза,
че тоя ни билъ забелязалъ и съ пълна скорость се
билъ устремилъ къмъ насъ.
Азъ б е х ъ на подводния телефонъ .и следЪхъ
шума на винтовете му, когато единъ силенъ гърмежъ, разтърси целия тюдводникъ. Водна бомба!
Дяволъ да я вземе! И, споредъ силата на тръсъка,
едва на петдесеть метра отъ насъ.
„На 30, на 40 м. дълбочина! Двете машини
сръденъ ходъ", последва новата заповъдь. А на
това м^сто имаше само 45 м. дълбочина! Подвод
никътъ се понесе стремително надолу съ наклонъ
по носа.
„Къмъ кърмата, бързо уравновесявай!" про
звуча енергичниятъ гласъ на командира: Презъ
тесните проходи хората заподскачаха като попа
рени и се промъкваха къмъ кърмата, а помпите
бързо прехвърляха вода отъ носните къмъ кърмовите систерни. Това беше едно упражнение,
което толкова често и настойчиво б е вършено
преди да тръгнемъ въ похбдъ, и което сега треб
ваше да ни спаси отъ сигурна гибель. Едва на 43
метра дълбочина успехме да възстановимъ равно
весието. Подводникътъ застана леко за моментъ и
бавно се издигна на 40 метра.

Това се казва да си между два огъня: горе —
врагътъ съ водните бомби, а долу — острите
зжби на скалистото дъно. Малко бъчпе останало да
натъкнемъ носа върху нЬкоя скала. Но, за щастие,
това не стана. Спокойствие, съобразителность и
бързо изпълнение ни спасиха.
Проверявахме подводника, да не е получилъ
некоя повреда. Въ тоя моментъ последва втори
взривъ, но тгйпъ и глухъ. Значи, врагътъ се б е отдалечилъ.
„На 20 м.! на 18 м.! на 14 м.! на 12 м.!" послед
ваха една подиръ друга нъколко нови заповеди.
Гробна тишина царуваше! Всичко се б е превър
нало въ слухъ. Отначало бавно, а сетне все побързо и по-бързо започнахме да се изкачваме на
горе. Вследствие вълнението, подводникътъ получи
наклонъ къмъ кърмата. Ново уравиовесяване. Пре
дишното упражнение се повтори по обратния пжть.
Издигнахме се до 7 метра. Половината на кораба,
се показа надъ водата. Сърдцата се свиха, защото
лесно можехме да бждемъ видени. Постепенно за
станахме на 12 метра. Слава Богу! заспалковцигг.
не ни видеха.
Съ малъкъ ходъ се отдалечихме отъ преслед
вача. Презъ морегледа се виждаха други 6 стражни
корабчета, сновящи предъ малкия островъ въ за
лива „Глазговъ". Тия, наверно, насъ търсеха.
Следъ '.малко т е се наредиха два по два да търсятъ
мини, като мислеха, наверно, че ние сме поставили
такива. Намериха си работа. Сега ние бЪхме пакъ
свободни.
Обедъ на 30 метра дълбочина, близко до
брега. Приятна и спокойна минута! Следъ това —
пакъ горе, на 12 м. подъ водата. На 5—6 мили отъ
насъ нашите приятели продължаваха да търсят ь
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мини. До вечерьта срещнахме неколко малки ко
раби, за които не си струваше да хабимъ тор
педата.
Въ 19 ч. излезохме, за да пълнимъ акумулато
рите си, защото електрическата ни енергия бе на
привършване. Но едва що бъхме се изкачили горе
и тръбваше отново да бегаме въ дълбочините.
Внезапно, на стотина метра близо до насъ, се
откри ярко силуетътъ на единъ преследвачъ.
„Бързо потапяне! на 20 м. дълбочина!" заповЪда командирътъ. Положението ни не беше много
завидно. Тоя дяволъ, появилъ се така внезапно и
на толкова малко разстояние до насъ, беше една
грозна опасность, ако беше ни видЬлъ; до бръга
имаше едва вжзелъ и половина. Слава Богу, не ни
видеха! Шумътъ отъ винтовете му постепенно за
глъхна. Тоя пжть Коледа ни спаси; приятелите
англичани беха, наверно, още съ коледното си на
строение. Но както и да* е — за техъ праздникъ, а
за насъ — по-големъ — опасение. Най-подиръ,
къмъ 20.30 ч. изплавахме и;съ голъма скорость на
сочихме подводника къмъ изхода, за Ливерлулъ.
А и време беше да излеземъ вече отъ тоя адъ,
въ който бехме попаднали и който ни се готвеше
още. Тукъ едва ли беше останало свободно кжтче,
където да си отдъхнемъ на чистъ въздухъ. Пре
следвачите се беха навъдили доста, а още колко
такива пилета пгЪха да се излюпятъ до сутриньта
и какво се тъкмиха да ни погодятъ презъ деня, на
видело, това знаеха само те, — любезните прия
тели англичани.
При острова Елза Крейгъ, прикрити отъ тъм:ния брЪгъ, минахме незабелязани отъ неколко
стражни корабчета, .конто сновеха тамъ.
26. XII.
Сръдъ нощь. Поетжпихъ на стража. Ясна
нощь, спокойно море, декемврийски мразъ. Подводникътъ гладко се плъзга и пори огледалната
мантия на морето. Ушите се триятъ въ студения
въздухъ и щипятъ ли, щипятъ, но малко потъркване съ ржце и те пакъ пламватъ отъ нова топла
струя кръвь. телото се чувствува добре подъ топ
лото зимно облекло. Свежъ и бодъръ е духътъ,
свежо и бодро е и телото. Очите пронизватъ кристалнопрозрачния и студенъ зименъ въздухъ, галятъ водната ширь и напрегнато търсятъ нъщо . . .
Какво —• мислите вие? — Наслада за душата отъ
околната красота ли? Всевишниятъ, като
че ли, я
е създалъ само за това. Но не е то. Тъ- търсятъ на
слада отъ честно изпълненъ дългъ, т-Ь търсятъ
врага.
Къмъ 5 часа слъзохме на дъното, на нощна по
чивка. Въ 8.30 ч. продължихме пакъ за Ливерпулъ.
Ц-Ьлата следваща нощь сновахме изъ -залива,
но нищо особено.
27. XII.
Бехъ въ леглото, когато, къмъ 4 ч. силно тресение ме събуди; машините вървеха съ големъ
ходъ. „Тукъ ще има нещо", казахъ си азъ и— хайде
на моста. Единъ пжтнишки 'параходъ, цЪлъ свътящъ, минаваше предъ насъ. Хубава мишена; стру
ваше си едно торпедо, но за жалость, мина далече,
а бъташе и по-бързо отъ насъ. Не можахме да го
стигнемъ.
Сутриньта, при изгрЪвъ слънце, забелязахме
други 3 парахода, отъ които единиятъ се прибли
жаваше, безъ да ни види.
„Тоя, вече сигуръ, ще погълне едно торпедо",
си казахме ние. Но какво излезе? Това беше единъ
малъкъ реченъ колесенъ параходъ. Оставихме го
да си поживее.
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Въ очакване други кораби, кръстосвахме цЪлъ
день изъ залива надъ водата, безъ да срещнемъ
н%що, заслужвашр особено внимание.
28. XII.
Втори день кръстосвахме предъ Ливерпулъ —
и дене, и ноще надъ водата, но все още нищо за
отбелязване.
29. XII.
Днесъ къмъ 21 ч. вид%хме една тъмна маса да
излиза изъ Ливерпулъ и 3—4 други следъ нея. Съ
пъленъ ходъ взехме позиция за торпеденъ изстрелъ. Нощьта беше ясна. Застанахме на 12 метра
подъ водата. Всичко беше готово, но той — дявол ъ т ъ _ единъ 4,000-тоненъ параходъ, шжтуваше
съ зиг-загъ курсъ и въ момента, когато игвхме да
стреляме, измени курса. Атаката не се състоя, параходътъ отмина. Излезахме отново горе, взехме
- втора позиция. Напрежението постепенно се пови
шаваше. — „Внимание!" „Огънь-бий!" — . . .
„Фсс-ш-ш-тъ" изръмжа весело торпедото и, като
ловджийско куче, пуснато на свобода, се понесе
съ все сила къмъ лова. Сърдцата ни се свиха.
Всъки. очакваше следващите 40 секунди. Дано . . .
дано . . .! 40—45—г50 . . . секунди — нищо не по
следва . . .
•
: ',
Несполучливъ изстрелъ! Една неприятна вълна
облива духа и омаломощава телото. А- коман
дира? Колко го обичахме и съжалявахме въ тоя моменгь! Нему се пада най-големиятъ делъ отъ радостьта при сполука и той пакъ поема най-големия
дтзлъ отъ болката при несполука. А какъ всъки
единъ, отъ всичките 41 човека на кораба му, върва
и желае да облекчи горчивината му! И въ това си
желание всъки, наострилъ ухо, напрегнато очаква
да чуе нови заповеди, дава си видъ, че работи
нътцо и не смее да отправи погледъ къмъ него, за
да не би „той" да прочете въ тоя погледъ укоръ,
или което е още по-лошо — съжаление.
Проклетъ облакъ! Отгде се намери! Закри лу
ната, тъкмо когато осветлението бъчпе най-необ
ходимо; когато требваше да се м%ри разстоянието,
курса и скоростьта на врага и то чрезъ морегледа
— изподъ водата.
„Сега ще стреляме надъ водата", каза коман
дирътъ и даде необходимите нареждания. Съ дви
жение по кърмовата следа на парохода опреде
лихме точния му курсъ — 270°. Съ големъ ходъ
следъ това го надпреварихме и застанахме предъ
него, на 300 м. въ страни отъ пжтя му. Готвехме
се за кърмови изстрелъ. Машините работиха съ
най-малъкъ ходъ. Грамадата се приближаваше
бавно, а нощьта, като че ли напукъ, сега бе станала
така ясна, че ние различавахме и хората даже. Още
една минута и ще стреляме. Въ тоя моментъ, обаче,
параходътъ ни вид-Ь, подаде тревожни сигнали и
обърна съ пъленъ ходъ нататъкъ. Готовиятъ тор
педенъ изстрелъ не се състоя. Оставаше ни артиле
рията, но тука стрелбата съ нея бъше опасна.
Пуснахме го да си върви, следъ цели три часа го
нитба.
Взехме курсъ обратно за Ливерпулъ. Вълне
нието е доста силно. Студеничко е
30. XII.
Сутриньта забелязахме четири кораба, между
които и единъ четиристожеренъ. Съ пъленъ ходъ
и големи надежди се отправихме къмъ техъ, не
предчувствувайки това, което ни предстоеше да преживЪемъ. Отъ групата кораби се отдели една черна
гадина, която съ приближаването къмъ насъ бързо
се увеличаваше и пенеше водата предъ носа си.
Изтръбитель! „Тревога!" „Бързо подъ водата!"
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Отъ 12 метра дълбочина командирътъ наблю
даваше презъ морегледа единъ чудесенъ английски
йзтр-Ьбитель, съ 3 димни тржби, на 500 м. разстоя
ние отъ насъ. Съ разтупано сърдце очаквахме след.
ващия моментъ, но не последва нищо. Изтръбительтъ се върна.
Следъ 15 минути изплавахме пакъ, но успокое
нието ни не беше за дълго. Едва що пуснахме мо
торите въ действие и тревожните звънци заиграха
нервно, изпълниха ГБСНОТО пространство на подводника съ острия си звукъ и възвестиха нова опасность... „Тревога!" . . . „Бързо потапяне!" се по
несоха зловещо отъ уста въ уста двете кжси и многозначещи заповеди. А гЬхното значение, въ мо
мента следъ изплаването, беше ясно: — ние бЯхме
изненадани! Три изтребителя и неколко преслед
вачи (бивши рибарски кораби) идваха съ пъленъ
ходъ право къмъ насъ. Отъ лървия ни разделяха
само н4колко стотинъ метра — една минута, две,
а ние бехме още надъ водата. Едната електрическа
машина беше готова, 'потопителните клапани и
кранове — отворени и ние потъвахме, но — ужасно
бавно! Единиятъ дизелъ рабогЬше още. Това пред
ставляваше смъртна опасность, защото презъ из
духвана му можеше да нахълта вода и да ни за
стави по неволя да излЪземъ пакъ горе и да влъземъ сами на вълка въ устата. „Проклето!" чухъ
командирътъ да извика, и като че ли нещо ме
обл-Ъ съ кипяща вода. „Това е вече края!" си
помислихъ азъ, но въ следващия мигъ маши
ните заработиха съ голъмъ ходъ и подводникътъ се гурна като риба подъ водата, близо
две минути следъ подаване сигнала за потапяне.
Слава Богу! една умна глава бе затворила клапана
на издухвана и сега ние се носехме съ голъма бър
зина, надолу, отдалечавайки се всъки 'моментъ отъ
белия свътъ...
Дълбочина! дълбочина! ти си нашата гробница,
ти си и нашето спасение!
Малко поуспокоени, очаквахме следващата ми
нута. Внезапно, силенъ тръсъкъ ни накара да изтръпнемъ. Двойна водна бомба и така близо!
„На 35 м. дълбочина! Двете машини малъкъ
ходъ! Тишина въ кораба! Следъ вс%ка бомба про
вери и веднага доложи!" заповеда командирътъ.
Трескаво работятъ механизмите; корабътъ
отива бързо на заповяданата дълбочина. Всичко е
слухъ и зрение. Нервите еж опънати до скжеване...
Втора бомба! И пакъ така близо! Силенъ трт>
съкъ раздрусва пространството следъ всека, телата
се свиватъ инстинктивно, като че ли така ще се запазятъ, ржцет-Б стискатъ по-здраво, предмета, ко
гото управляватъ.
„На 40 м. дълбочина!" проехгЬ новата заповъдь въ настяшилага гробна тишина, нарушавана
само отъ слабия монотоненъ шумъ на електромо
торите.
„Спомагателниятъ жироскопенъ компасъ повреденъ", доложи механикътъ.
„По магнитния направлявай!" заповеда коман
дирътъ.
Какъ всичко звучи странно и се струва поважно, отколкото е въ сжщность!
Третата бомба бъ по-глуха. Насгжпи слабо
уталожване. „Загубиха ни", помислихме си ние и
лицата позасияха. Но ето, последва четвърта, съ
още по-силенъ трЪсъкъ. Остъръ металически звукъ
издаватъ стените на кораба следъ всЯки взривъ,
кжса тръпка преминава по снагата му и пронизва
телата като електрически токъ.
Движихме се -по зигъ-загъ курсъ, но и това не
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помагаше. Дванадесеть водни бомби се изредиха,
и все така близо около насъ. Часове минаха, а
врагътъ бе все по петите ни.
— Дали не оставяме маслена следа? Или ни
подслушватъ съ подводенъ телефонъ? Ако е пър
вото, загубени сме!
Предполагайки, че врагътъ следеше съ подвод
ния телефонъ слабия шумъ отъ бавноработящигв
ни мотори, спуснахме се полека надолу и легнахме
на дъното на 43 м. дълбочина. Тракането на маши
ните престана, брътвенето на компаса заглъхна* хо
рата, съ затаенъ дъхъ, замръзнаха по мъстата си.
Само неколко лампи оставихме да мъждъятъ. Сжщинска гробница! А предъ мисъльта, че горе на
повърхностьта ни издава, може би, маслена следа,
косите настръхватъ. Сърдцето бие до пръсване;
ушитъ ясно долавятъ всъки ударъ на пулса...
Полека-лека едно безразлично спокойствие
овлад-в душигв и се показа на лицата: каквото ще
стане, да става!
Последваха още три бомби наблизо. „Това е
маслената следа", си помислихме ние, „усетиха ни
че лежимъ тука; краятъ е вече близо". Долавяхме
ясно шума отъ винтовете на неколко кораба, пре
минаващи точно наДъ насъ. Следъ всъко премина
ване очаквахме нова бомба.
Тежка, горчива минута! Стоишъ като вцепененъ и чакашъ, всеки последващъ мигъ да бжде
последниятъ. Но, не! Дълбочина! дълбочина! въ
тебъ намираме нашия гробъ, въ тебъ намираме и
спасение!
Въ 17.25 ч. избухна последната бомба. Къмъ
18.30 ч. отъ подводния телефонъ доложиха, че виитовиятъ шумъ отслабва все повече и повече . . . —
Че е едва доловимъ... Че се изгуби вече.
„Свободни сте!" прозвуча провлечено и малко
глухо, съ явенъ признакъ на умора, заповъдьта на
командира.
Б-Ьше време за вечеря. Лекиятъ хуморъ посте
пенно завлад-Ь душите и, на масата, това, което до •
преди неколко минути само правеше да лазятъ
тръпки по тЯлото и да настръхватъ косите, сега
беше предметъ на веселба. Това беше вече шега.
Повтарянето й, обаче, не се желаеше отъ никого, а
то, съ увЪреность, требваше да се очаква, ако не
веднага, то на другия день. Требваше да се излезе
отъ тоя адъ.
Къмъ 22.30 ч. се изкачихме на 12 м. подъ аодата и съ малъкъ ходъ вървъхме около половипъ
часъ, следъ което изплавахме горе. Далече къмъ
бръта сноваха неколко изтребители. Не ни видеха.
31. XII.
Курсъ 200°. На хоризонта се появиха два ко
раба, наверно изтребители, ако се ежди по вида нз
кърмата имъ. Завихме на дъсно, за да избътнемъ
неприятната среща, но единиятъ отъ ГБХЪ се на
сочи съ голЪмъ ходъ къмъ насъ. Хай дяволъ го
взелъ!
—. Бързо подъ водата! Почакахме 15—20 ми
нути, но нищо не последва. Наверно подводниягъ
му телефонъ го е насочилъ къмъ насъ. Продъл
жихме пжтя си надъ водата. На лъво и на дЪсно се
забелязваха облаци димъ. Проклети англичани!
Добра торба ни устроили. Обърнахме на курсъ
300°, за да отидемъ по-далече и потърсимъ изходь.
Но не мина много и ето другъ изтръбитель, насо
чилъ носа си право срещу насъ; разстояние около
2,000 метра.
„Тревога!" и ето ни пакъ на 20 м. дълбочина.
Доловихме ясно шума на винтовете му, точно надъ
насъ. Сърдцата неволно се свиха. Нищо не по-
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следва. Това беше къмъ 3 ч. сутриньта. Ясно стана,
че предъ насъ и около насъ б е разположена
стражна линия отъ изтребители. Подводните имъ
телефони работеха чудесно и откриваха бързо
шума отъ нашите дизели. Камандирътъ реши да
минемъ тая линия на главния курсъ — 200°, но подъ
водата. Остатъкътъ отъ нощьта мина сравнително
спокойно.
Къмъ 12 ч. по обЬдъ се събудихъ за стражи.
Бъхме вече южно отъ Ирландия. Надалече и на
широко не се виждаше никакъвъ врагъ. Само мо
рето се разяряваше все повече и повече и сегизътогизъ на моста ни обливаха студени вълни.
Нощьта настжпи доста рано, тъмна като въ
рогъ. Тъмни, черни облаци забулваха небето, а мо
рето кипеше. Само тукъ-тамъ посветваха фосфор
ните гребени на вълните. Опасна е такава тъмна
нонць. Срещата съ преследвачъ е гибель за подЕодника.'
1. I. 1918 г.
Нова година . . . ! Мили спомени отъ детин
ството бликатъ въ душата. Весели румени лица,
дръновката въ ржка и . . . „Сурва, сурва година . . . "
— отъ познати на<познати. Весели охолни години...!
Дали е пакъ така и сега въ България? Три години
война! Оскждицата, немотията, жалейката по
н-Ъкой загубенъ и страхътъ предъ това, що очаква
на фронта некого отъ близките, еж похлопали или
хлопатъ вече на вратите. Но малкитъ не чувствуватъ
това въ пълната му сила. Тъ еж пакъ съ дрЪновкитъ въ ржка, а студътъ ближе румените имъ лица.
Хубави спомени — мрачна действителность. Мо
рето е бурно, беснее и кипи! Вътърътъ свирепо
налита, кжса капки отъ гребените на вълните,
шиба съ тЪхъ, като съ камшикъ, лицето и ги пръска
на прахъ. Грамадни вълни, една следъ друга, блъскатъ и подмътатъ подводника, като играчка. За
мигъ сме горе на гребена. Подводникътъ не слуша
кърмилото, разголи снага, погледне на лъзо, по
гледне на десно, сякашъ иска да се отбие отъ пжтя,
но въ следващия мигъ е вече обузданъ. Отминава
тая, друга налита откъмъ кърмата, съ разпъненъ гребенъ, зловещо шумяща. Ето ни долу предъ
нея, а тя бързо приижда. Надвесила могжща лапа,
поглъща кърмата, шуми и селъни по пода, разбива
се тукъ и тамъ, облива ни на моста, пълни устата
ни съ горчиво-солена вода и отагинава разярена.
Недоволна е. Малката и упорита гадина като че ли
й се надсмива; здрава и невредима се опитва отново
да кръшне отъ пжтя, но друга вълна следва, а подиръ нея и трета и четвърта и т. н. съ часове и
дни . . . Кърмово вълнение. Опасно е то. Не единъ,
не два пжти е отнисало хора отъ моста. Мокри сме
до кости. Но що отъ това? Дългъ и отечество, мжже
ство и храбрость стоятъ надъ всичко. Тъ помагатъ
въ такива минути. Вълната се изпраща съ кратъкъ
смъхъ и епитетъ, не за предъ хора. Но колко нриятенъ и примамлив!) е сега образътъ на топлата ми
стаичка, съ мекото легло на жилищния корабъ —
п а р и я броненосецъ „Прусия"! Ала що отъ това?
На враговете сега не е по-добре.
2. I. 1918 г.
Сжщото вълнение. Само курса изменихме —
90", 100°.
5. I. 1918 г.
Следъ нъколко-дневно беенуване, ветърътъ
утихна и морето започна да се усмихва по-приятел
ски. Сивиятъ оловенъ цветъ на небето се замени
съ светлосинъ — пръвъ признакъ за хубаво време.
Най-после то требваше да настжпи, защото ето

;
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вече 17 деня както скитаме, а успЪхъ почти :шкакъвъ. Сърдцата затуптеха радостно. Вчера срещ
нахме единъ доста големъ параходъ, но лошото
море ни попречи; не можахме да му сторимъ нишо.
6.1. 1918 г.
Бискайския заливъ. Спокойно тихо море, ясно,
ведро небе. На изтокъ огнениятъ дискъ на слън
цето надникна изъ подъ хоризонта, весело и сра
межливо намигна, като че ли съ мжка се откърти
отъ водната стихия, бавно и равномерно се заиздига нагоре, обле съ сребъренъ блесъкъ гладката
водна повърхность, а топлите му лжчи сгреха Бискайската атмосфера. Всички отъ свободната стража
излезоха горе да се насладятъ на хубавото време.
Кжде останаха северните бури, пенещи се вълни
и мразовитъ ветъръ?
Съ една машина големъ ходъ и курсъ 90° (из
токъ) плавахме къмъ французекия брьтъ, южно
отъ Нантъ. Намирахме се 150 мили далече отъ
брега.
Бехъ легналъ да си почина, когато старшиятъ
офицеръ ме извика: „Миховъ, ставайте! Сега ще
стреляме." Облекохъ се набърже и — хопъ горе.
На хоризонта се виждаше единъ малъкъ ко
рабъ. Наближавахме го. Изнесохме гранати при
орждието. Шесть клм. Командирътъ даде разре
шение за стрелба и първия гъ снарядъ отлетъ. Ми
нута задържане на дъха и единъ стълбъ, въ десно
и задъ кораба, показа кжде 'падна снарядътъ. Вториятъ беше по-близо. А оня приятель искаше да
избега, но когато разбра, че гранатите бегатъ побърже отъ него, обърна носа и започна да стреля
по насъ съ малкото си 5-сантиметрово орждие.
Малките гранатки пишеха зловещо, но стрелбата
му беше лоша. Следъ неколко изстрела сполу
чихме съ първо попадане, следъ него второ, корабътъ спре и вдигна бело знаме.
Малко време подиръ това, отъ него се отдели
лодката му съ обслугата. Бехме на 1,700 метра отъ
него. Приближихме се до лодката и взехме французекото имъ знаме. Въ нея беха 7 души. Единиятъ
бе съ окървавено лице и ржце, другъ единъ, ве
роятно раненъ, беше си завилъ левата ржка. Отъ
разговора ни съ техъ узнахме, че това беше стражния корабъ „Сенъ Месйоръ", 250-тоненъ и-че 4
души лежатъ убити върху него. Поискаха ни вода,
но не можахме да имъ дадемъ, защото и нашата
беше на привършване, а такава можехме да вземемъ чакъ когато се върнемъ въ Германия. Пус
нахме ги да си вървятъ. т е опънаха ветрило и
поеха пжтя си къмъ брега, а ние — по нашия.
Благородна рицарска германска душа! Ето, пус
нахме ги да си вървятъ. Нема умраза, нема подла
мъсть. Въ паметьта ми изпъкватъ нъколко случаи
на подло издавяне беззащитни хора отъ обслугитъ
на германски подводници.
Още сжщата вечерь плавахме подъ француз
екия брегъ — островъ Белъ Илъ.
7. I. 1918 г.
Днесъ 'ветърътъ внезапно се усили, морето се
разигра и почна да бучи. Разрази се истинска буря.
Насочихме се на северъ, за да избегнемъ кржга па
низките налегания.
Презъ деня срещнахме единъ американски изтребитель. Съ гурване подъ водата избегнахме
опасния му носъ.
9. I. 1918 г.
Лошо море, неблагоприятно за работа. На
нжть сме за дома, защото времето ни мина. Жалко!
Слабъ успехъ! Какво беше преди шесть месеца! А
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какво беше още по-рано! Съ болка на сърдцето
разправятъ по-старите подводни вълци: „Тогава,"
казваха те, „нъмаше подводни телефони, нямаше
конвои, малко бЪха миноносцитъ, малко бЪха пре
следвачите, малко беха орждията, нямаше. . .
всичко онова, което се казва опитъ и което Съгла
шението има сега. Малко бЪхме, но много пота
пяхме и бъхме при това ограничени, нямахме пълна
свобода на действие. Само това ни липсваше. Гордиятъ Албионъ отдавна би преклонилъ глава предъ
тия малки чудовища. Войната щ-Ьхме да забравимъ . . .!"
Колко прави б%ха тия мисли! Сега имаме не
ограничена подводна война. Сега, обаче, я ограничи
врагътъ и я направи сигурна гробница за подвод
ниците. Отъ десеть излезли, четири не се връщатъ
вече. И това става все по-лошо и по-лошо. ВЪрата
въ успаха намалява. Духътъ пада. Проклета толерантность и късогледство!
Но . . . Горе главитв . . .! Ще издържимъ до
край . . .!

И т% издържаха до край, героите отъ подводникъ № . . ., между които и нашиятъ скжпъ Михо.
Къмъ края на месецъ февруарий 1918 година, подводникътъ замина за второ бойно плаване и . . . ие
се върна вече. Въ единъ зименъ мартенски день на
1918 год. Ирландското море затвори за винаги
хладната си мантия надъ стоманеното му ГБЛО.
Дълбочината пакъ 'му даде подслонъ. Днесъ той
лежи на морското дъно, нъжно прегърналъ милите
си 42 чеда. А тЬ, верни на дълга, стоятъ на поста
си и чакатъ „втората тржба", за да литнатъ изъ
морската ширь и поправятъ гръшкнтъ на живите...
Те умряха герои победители. На тъхната съвъсть не лежи позорътъ отъ неизпълненъ дългъ,
погромъ, унизителенъ миръ, репарации, малцин
ства, чуждъ контролъ... Свидно бе на морския
Богъ да ги остави да преживъятъ това унижение.
Дълбочината ги спаси . . .
Извлъкълъ: Дудевъ Д.

КЪМЪ ЧЛЕНОВЕТЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ!
Неполучаващите списанието ще почнатъ да го
получаватъ само следъ като издължатъ членската
си вноска за целата 1930 година.
Изплатилите вноската си и не получаващи спи
санието, требва да проверятъ въ Управителното
тело на своя клонъ дали точниятъ имъ и пъленъ
адресъ, при това непременно заедно съ съответ
ната вноска, еж изпратени въ Главното управи
телно тело въ Варна; безъ това, естествено, Гл.
упр. тело не може никому да изпраща списанието.
Редовно издължените членове предъ своя
клонъ, а отъ тоя последния — предъ Гл. упр. тело,
ако не пелучатъ некой брой отъ списанието, вед
нага требва да съобщаватъ за това съ отворено
писмо направо въ Гл. упр. т*ло на Б. Н. М. С. зъ
Варна, ул. „Царь Борисъ" № 6, като заедно съ това
съобщатъ точния си и пъленъ адресъ. Изгубената
книжка се изпраща повторно само ако се съобщи
за това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получаването
на следующата книжка.
За всека промена на адреса се съобщава свое
временно по сжщия начинъ, като се прилага и 5 лв.
за отпечатване на новия адресъ.
Требва да се помни добре, че най-често книж
ките се губятъ поради несъобщаване пълния
и точенъ домашенъ адресъ.
При адресъ, даденъ въ учреждението, дето ра
боти абоната, всекога требва да се разчита на из
губване на книжки отъ списанието. Винаги домашниятъ адресъ е за предпочитане.
От. Гл. упр. тЬло на Б. Н. М. С.
СЪОБЩЕНИЯ ИЗЪ ДЕЙНОСТЬТА НА БЪЛГАР
СКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г. У. Т.. — Г-нъ Батаклиевъ-Иванъ, асистентъ
по география въ Университета, по покана отъ Г.
У. Т. е обиколилъ нъколко клона отъ Северна Бъл

гария, гдето е държалъ сказка на тема: „Нашиятъ
Черноморски брътъ", придружена съ свътливи кар.
тини. Посетилъ е на 17. II. БЪда-Слатина, на 18. 11.
— Луковитъ, на 19. II. — ПлЪвенъ и на 20. II. —
Павликени. На всъкжде беседата е била много
добре посетена отъ гражданството.
—• Секретарьтъ г. Павловъ е посетилъ на 8. II.
Павликени, гдето е държалъ сказка върху „Нуж
дата отъ Б. Н. М. С", придружена съ свътливи
картини. Резултатите отъ сказката еж много
добри.
ПловДивъ. — На общото годишно събрание
членовете на клона, съ абсолютно болшинство и
акламации, избрали г. генералъ Куцаровъ за почетенъ членъ, като по тоя начинъ му изказватъ го
лямата си благодарность за проявените отъ него
ценни съдействия по пропагандирането на идеята
за морето.
— На сгащото събрание е избрано ново Упра
вително гЬло на клона, което се е конституирало
както следва:
Председатель: Д. Куртевъ; подпредседатели:
Д-ръ Салчевъ и Кирилъ Петровъ; секр.-касиеръ:
Иванъ Антоновъ; домакинъ: капитанъ Ангеловъ;
членове: Николаевъ, Шиваровъ, Алековъ и поручикъ Каролиевъ; представители на легионеритъ:
Керкеняковъ и Къркевъ. Контролна комисия: пред
седатель: Гевгаловъ и членове: Такучевъ и Миловски.
• — На 16. февруарий т. г. клонътъ е уредилъ
възпоменателно кино-утро, приходътъ отъ което е
за семействата на загиналите съ параходъ „Варна".
Прожектиранъ билъ филмътъ „Морските; титани", а
председагельтъ на Г. У. Т. г. П. Стояновъ е държалъ"
една сказка върху катастрофата съ „Варна". Успъхътъ — материаленъ и мораленъ — е много големъ.
София. — На общото редовно събрание кло
нътъ е избралъ ново Упр. т%ло въ следния съставъ:
председатель: Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ; подпред-
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седатели: Проф. Д-ръ П. Стояновъ и Д. Тодоровъ;
секретарь: Манчо Димитровъ; касиеръ: С. Пирчевъ; домакинъ: Ал. Мутафовъ; библиотекарь и
уреждане екскурзиигв:' Вл. Николовъ; членове: Д.
Илковъ, Д-ръ Кашевъ, Д-ръ Калиновъ, К. Скугуновъ, А. Друмевъ, П. А. Шишковъ, Б. Кеповъ, Д-ръ
Разсолниковъ, Г. Сърбовъ. Запасни членове: Н.
Каназиревъ, К. Добруджалиевъ, Христо Витановъ.
Контролна комисия: Б. Стоиловъ, Б. Гергановъ,
Ал. Танковъ, Д. Колевъ и Герасимовъ.
Бела-Слатина — На 10 февруарий клонъгъ е
ималъ общо годишно събрание, на което старото
Упр. тело е дало своя годишенъ отчетъ за изтеклата
година и било избрано ново, въ следния съставъ:
председатель: Инженеръ Христо Малушевъ; под
председатели Д-ръ Т. Георгиевъ; секретарь: В.
Илиевъ, касиеръ: Д. П. Христовъ; съветници: Н.
Петровъ и запасни членове: М. Георгиевъ, г-жа Ив.
Д-ръ Спирдонова. Провтзрителенъ съветъ: Д-ръ Ст.
Спирдоновъ, Д-ръ К. Милчевъ и Я. Малиновъ.
— Клонътъ развива една много активна про
пагандна дейность. Очаква се тая година да утрои
числото на членовете си.
Павликени. — На 8 февруарий т. г. клонътъ
уреди своята традиционна морска вечеринка, която
бе посетена отъ представители на Г. У. Т. и Тър
новския клонъ. Добре посетената вечеринка сви
детелствува за големия успт>хъ, който има клона
всредъ гражданството. Полученъ е общъ приходъ
около 9000 лв.

РЛО~*3-ЧК1

— Клонътъ е презаписалъ почти ВСИЧКИТЕ СИ
членове отъ миналата година, като е записалъ и
значителенъ брой нови такива. Проявява усилена
дейность, за да събере средства за организиране на
детско морско летовище, както миналата година.
— Секретарьтъ на клона г. Маринчевъ е предприелъ една обиколка по околните села, гдето е
говорилъ на тема: „Нуждата отъ Б. Н. М. С",
ималъ голт>мъ успЪхъ и записалъ доста нови чле
нове.
Бургасъ. — Клонътъ е проявилъ похвалната
инициатива, като е събралъ сумата 10,000 лв. —
помощь за семействата на загиналитъ съ параходъ
„Варна". Сумата е изпратена въ Г. У. Т. и ще бжде
предадена по принадлежность заедно съ тия полу
чени отъ другитЬ клонове.
Русе. — Клонътъ направилъ предложение да
поеме осигуровката на едно отъ децата на загина
лите съ параходъ „Варна" на сума 10,000 лв. Г.
У. Т. се е обърнало къмъ Съюза на Моряците въ
Варна да посочатъ името на едно подходящо дете,
което да бжде осигурено отъ клона.
Ямболъ. — Клонътъ въ редовното си годишно
събрание на 23. II. т. г. е избралъ нови членове на
Упр. ГБЛО, което се е конституирало както'следва:
председатель: Н. Т. Бояджиевъ, секретарь: Георги
Н. Султановъ и касиеръ: Величко Старцевъ. Чле
нове: Бл. Бочковъ, Т. Тодоровъ, Ив. Д. Ивановъ и
В. Бончевъ.
П. П.
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Делото по потъването на парахода „Варна"
бе насрочвано на два пжти въ турския углавенъ
сждъ въ Цариградъ, на 3 и на 7 февруарий т. г., но
поради избътването на подведените подъ отговорность двама капитани на гръцкия параходъ „Хриси" отъ Турция, и двата пжти то требваше да бжде
отлагано. За трети и последенъ пжть делото е на
срочено за 9 мартъ т. г., когато то ще се гледа за
дочно, ако обвиняемите и тоя пжть не се явятъ.
Избегването на двамата гръцки капитани съ
вършено ясно доказва гвхното варварско поведе
ние при потъването на „Варна" и неспасяването на
неговата обслуга. Съ тоя фактъ двамата беглеци
сами признаватъ извършеното отъ тъхъ големо
престжпление за загиването на 27 невинни чо
вешки живота.
Съобщенията на вестниците, за решението на
нъкаквъ турски търговски сждъ, да се заплати из
вестно обезщетение на семействата на загиналите,
еж неверни и се дължатъ на неосведоменость. Въпросътъ за тия обезщетения, както изобщо всички
обезщетения за потъналия параходъ, стоки и на
несени вреди и щети, ще се разглеждатъ отъ тур
ския морски сждъ пакъ въ Цариградъ, но покъсно. Засега, това двло още не е насрочено. За
о"безпечение на всички искове по него, виновниятъ
параходъ „Хриси" е задържанъ въ Цариградското
пристанище, докато собствениците му внесатъ въ
ежда парична гаранция въ разм%ръ на стойностьта
на целия параходъ. Требва да се знае, че при по
добни морски нещастия, както това съ „Варна",
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признатиятъ за виновенъ отъ ежда параходъ или
по-право неговиятъ собственикъ изплаща всички
приеждени вреди, загуби и обезщетения общо въ
размеръ не по-големъ отъ стойностьта на пара
хода виновникъ.
Въ дадения слуай требва да се установи отъ
назначени отъ ежда експерти стойностьта на „Хри
си" и следъ това ще бжде насрочено разглеждане
то на делото. •
За избегването на парахода „Хриси" отъ Ца
риградското пристанище, подобно на неговите
двама капитани, улеснено отъ гръцките консулски
власти и отъ агенцията на гръцкото параходно
дружество, чиято собственость е „Хриси", въ Цари
градъ, нема никаква опасность; срещу подобна
възможность еж взети всички мерки отъ турскигЬ
власти.
Отъ страна на гърцит-Ь еж направени сондажи
за постигане спогодба съ нашето параходно дру
жество и нашето правителство, което се явява като
застрахователь на потъналия параходъ „Варна", за
изплащане на известно обезщетение за нанесените
вреди и щети. Поради незадоволителния разм-Ьръ на предложеното обезщетение, косвено изра
зеното гръцко желание за спогодба не е прието
отъ наша страна.
Фактътъ на тия гръцки сондажи е още едно из
лишно доказателство за вината на „Хриси" за по
тъването на „Варна" — вина, която и сами гърците
съзнаватъ и признаватъ по тоя начинъ.
Г. С.
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На 22 февруарий еж пристигнали въ Варна
председательтъ и секретарьтъ на Бургаския клонъ
на Съюза на моряците, за да раздадатъ събра
ната, чрезъ подписка между гражданството, отъ
тъхъ сума 110,000 лева, на семействата на загина
лите съ парахода „Варна". Тъ обходили всички
пострадали семейства и имъ раздали по 2,000 лева
на членъ. Това благородно дъло на Бургаските мо
ряци внесе радость въ душитъ на близките на по
страдалите имъ другари.
П. П.
Първа международна конференция по фаро
вото дело въ Лондонъ. Съгласно решението на
конгреса по навигация, състоялъ се въ Кайро
презъ 1926 година, презъ м. юлий 1929 се е съ
стояла въ Лондонъ първата международна конфе
ренция по фаровото дело. Конференцията е била
чисто информационна, съ цель да се сподели прак
тиката въ фаровата службаидасенабележатъпжтищага за въвеждане единство по нЬкои въпроси
изъ областьта на фаровото дело.
Безъ да се взематъ каквито и да било резо
люции, въ конференцията еж били разгледани
следните въпроси:
1) Източниците на фаровитъ огньове. Необслужваеми осветителни системи. Авиационни
фарове.
2) Интензивность на фаровата светлина.
3) Плаващи средства за обезпечение на ко
рабоплаването, като се вклвдчатъ плаващите фа
рове и шенмандури. Прикрепянето на осветител
ните апарати къмъ плаващите фарове. Излъти отъ
стомана котвени вериги за фаровете.
4) Фарови конструкции, като се включи желъзобетона за морските й сухоземни кули и боя
дисването имъ.
5) Въздушни и подводни сигнали за въ време
на мъгла. Необслужваеми сигнали за въ време на
мъгла.
6) Радиотелеграфни сигнали за въ време на
мъгла, като се включи и синхронната сигнализа
ция. Характеристика и време за предаване.
7) Радио-звукова вжтрешна свръзка и управле
ние на радиотелеграфа отъ разстояние посрЪдствомъ автоматически необслужваеми апарати.
Следващата конференция ще бжде свикана
следъ четири години.
С. Ч.
Значението на австроунгарския флотъ презъ
време на световната война. Споредъ съвременни
руски схващания, австро-унгарскиятъ флотъ не е
билъ рационално и целесъобразно използуванъ
при създалата се обстановка въ време на световната
война. Излагайки мислите си по този въпросъ, тъ
посочватъ какъ би требвало да се използува той
отъ главното командуване на централните сили,
за да си обезпечатъ едно по-добро стратегическо
положение, особено въ началото на войната. Спо
редъ тъхното мнение, требвало още въ началото
на войната да се прехвърлятъ въ Босфора, по
добно на германските кораби „Гьобенъ" и „Бреслау", 2—3 дреднаута, 1—2 леки кръстосвана и
една флотилия миноносци, които заедно съ гер
манските кораби, биха действували и господству
вали въ Черно море и биха изменили коренно
стратегическото положение въ много благоприятна
смисъль за централните сили. Въ заключение казватъ:
„Още преди началото на войната при пролича
ващата невъзможность да използувагь италиянския флотъ за своите интереси, върховното коман
дуване на централните сили и генералните щабове
на Германия и Австро-Унгария требваше да си зададатъ въпроса за относителната важность на
адриатическото и черноморското операционни.на
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правления. Едното или другото решение треб
ваше да се вземе не въ зависимость отъ тъсните
мастни интереси на едната отъ двете държави,
влизащи въ съюза, а въ зависимость отъ общото
политико-стратегическо положение на съюза. Съ
избирането на адриатическото направление се е ре
шила задачата, изхождайки отъ тесните, лошо
разбрани интереси на Австрия. Нъма никакво съм
нение, че ако този въпросъ беше оперативно се
риозно разработенъ още преди войната, требваше
да се избере черноморското направление, което
предвещаваше на австро-германците, ако не бързъ
и решителенъ успехъ въ цълата война, то поне
значително по-изгодно стратегическо положение,
отколкото това, което въ сжщность се създаде.''
С. Ч.
Нови типове кораби. Наскоро е билъ свършенъ и пуснатъ на вода шведски корабъ, предназначенъ за източно-индийска линия, да пренася
кокосово масло и гумено млеко. Въ танковете еж
направени електрически приспособления, които
презъ пжтуването ще поддържатъ еднаква темпе
ратура на товара, вследствие на което качеството
на товара нъма да се променя.
Другъ единъ корабъ е направенъ за прена
сяне на циментъ. Въ него циментътъ ще се товари и
разтоварва съ пневмагическа машина. Въ Англия
е построенъ корабъ за пренасяне асфалтъ въ
течно състояние. За тази цель еж направени вь
хамбарите приспособления, които да поддържатъ
най-малко 275° температура. При тази температура
асфалтътъ е теченъ и така ще може много лесно да
се товари и разтоварва. — Прев. Ф.
Потъването на френския кръстосвачъ учебенъ корабъ „Едгаръ Кине". На 2 януарий т. г.
учебниятъ кръстосвачъ „Едгаръ Кине" съ екипажъ
800 души и 100 ученици отъ втори класъ на воен
но морското училище е напусналъ Алжиръ съ
курсъ къмъ Антилите. Сжщия день къмъ 14 часа,
. заобикаляйки носъ Казабланка, се натъкналъ на
подводни скали, които раздрали подводната му
часть въ продължение на 15 метра. Вследствие навлезлата вода, корабътъ започналъ да потъва.
Веднага дали радиосигнали за помощь, а нами
ращото се на кораба водохвърчило излетъло и се
отправило за Оранъ да донесе на командването на
морските сили подробности за станалото и за нуж
дите по спасяването.
Намиращиятъ се въ Оранъ 'подъ пара изтръбитель веднага се отправилъ на помощь съ пълна
скорость. Въ 16 ч. заминали къмъ мъстото на ко
рабокрушението 2 кръстосвача и 3 влекача съ во
долази. Други два влекача били изпратени отъ
Тулонъ.
Вечерьта къмъ 23 часа е билъ спасенъ целият ь
екипажъ на кораба. Корабътъ погъналъ, като подъ
повърхностьта на водата останала да стърчи само
носовата му часть.
Уведоменъ за станалото, управительтъ на Ал
жиръ и камандантъ на френските морски сили въ
Алжиръ се отправили съ първия вечеренъ тренъ
за Оранъ, гдето пристигнали сутриньта и веднага
заминали за мъстото на корабокрушението, за да
следятъ отблизо работите по изваждането на ко
раба.
Назначена е анкета за установяване на виновностьта за потопяването, което за сега се отдава
на вероятни грешки при управлението на кораба.
Министерството на марината е декларирало
предъ журналистите, че този е първиятъ случай,
станалъ презъ време на учебно плаване съ мор
ските юнкери.
(Изъ',Сог.с1.5ега")
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МОРСКИ СГОВОРЪ;

"" ГСРСГСИ
Апарата на Ст. Краевъ за изкуствено лупене на хайверъ —
(Сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 3. София 1929 г..
стр. 40—42)
А 1а Оппегепсе йе Ьолагез. — Ьа 1епеиГйи т^тогапйит НаНеп —
(Ьа Ви1даг1е, УИ-ете аппее, № 1973, 5о«а 21. II. 1939, р. 1).
Азмансвъ, Д-ръ инж. А. — „Нашите радиоактивни мине
рални извори и ГБХНОТО лечебно използване" (Списа
ние на Бълг. инженерно-архитектурно д-во, год. XXX,
брой 2 и 3, София 20. II. 1930 г., стр. 48—55)
Бургазкото пристанище — (Известия на Бургазката тър
говска индустриална камара, год. XIII, брой 44—46,
Еургазъ, 1930 г.)
ВогаЬ. \УШ. Е. — „РгоМетез де 1а Соп{егепсе №уа1" — Ьа НЬеИе йез тегз е! 1ез йгаНз йез пеиггез — (Ьа Ви1§аг1е,
УН-ете аппее, № 1950, 5оПа 24. I. 1930 р. 1).
Еасилевъ, Ер. — „Една фаталность, срещу която требва
да се боримъ" (в. Народна отбрана, год. XI, брой 1477,
София 14. II. 1930 г., стр. 1)
Грсзевъ, Гр Ив. — „Доходностьта отъ рибовъдството"
(Сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 3, София 1929 г.,
стр. 33—36)
ГсрсцБ-Ьтъ —' „Устройство на рибето тело" (СП. Рибарски
прегледъ, год. I, брой 3, София 1929 г., стр. 45 и 46)
Г. С. — ^Пристанището на Полша — Гдингень" (Сп. Мор
ски сговоръ, год. VII, бр. 3, Варна Ш. 1930 г., стр. 13—16)
ДрЪнски Пенчо — ..Пончета" (Сп. „Рибарски прегледъ,
год. I, брой 3, София 1929 г., стр. 43—45).
Д. — „Морските военни сили на великите държави" (в.
„Отечество", год. XII, брой 459, София 15. II. 1930 г.
стр. 1)
Ивансвъ, Сага Н. — ..Примери отъ английска доблесть
презъ време на световната война" (Сп. Морски сго
воръ", год. VII. брой 3, Варна III. 1930 г., стр. 16 и 17)
Краевъ, Ст. — ..Рибарското училище въ гр. Водняни — Чехославия" (Сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 3, Со
фия 1929 г., стр. 36 и 37)
Кокстантиновъ, Г. — „Бележки за тазигодишния чирозенъ
ловъ" (Сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 3, София
1929 г., стр. 38—40)
Ьев (гауаих йе 1а СопГегепсе пауа1 — (Ьа Ви^апе, УШ-ете
аппее, № 1959, 5оПа 5. И. 1930, р. 1).
Ьев <И'Нси1(е5 йе 1а Соп(егепсе йе Ьопйге—(Ьа Ви1§апе, УШ-ете
аппее, № 1971, 5о«а, 19.11. 1930, р. 1).
Морско разсржжение —• (в. Търговско-промишленъ гласъ,
год. VIII, брой 1166, София 8. II. 1930 г., стр. 1)
Месемврийски, Евг. — ,.ЦВ-БТЯ надъ моряшкия гробъ" (в. Зо
ра, год. XI, брой 3180, София 10. II. 1930 г. стр. 3)
Международенъ животъ — Конференцията въ Лондонъ —
Морските бюджети — ключътъ на споровете — (Сп.
Звено, год. III, брой 3, София 26. I. 1930 г., стр. 35)
Михсвъ, М. — „Бойно плаване съ подводникъ" — изъ днев
ника на загиналия презъ 1918 г. мичманъ 1 р. Михаилъ
Юрдановъ Миховъ — (Сп. Морски сговоръ, год. VII,
брой № 3, Варна, III. 1930 г., стр. 17—19.)
Нсйдсрфъ, Алиса М. — „Съ Българския народенъ морски
сговоръ по кргйбрежието на Черно море" (Сп. Морски
сговоръ, год. VII, брой 3, Варна III. 1930 г., стр. 1—4)
Нед-Ьлксвъ, д-ръ Ал. — „Французката Ривиера" (Сжщото
списание, брой № 3, стр. 9—13)
Пецовъ, Г. — „Германската плаваща раница" (в. Народна
отбрана, год. XI, брой 1476, София 7. II. 1930 г., стр. 3)
Пакъ за унищожението на рибата по р. Тунджа. — (Сп. Ри
барски прегледъ, год. I, брой 3, София 1929 г., стр. 38)
Петрсвъ, А. — „Съперници на рибаря" (Сп. Рибарскь
. прегледъ, год. I, брой 3, София 1929 г., стр. 41—43)
По заковопрсекта за рибарството •— (Сжщия брой отъ спи
санието Рибарски прегледъ, стр. 46 и 47)
РтШ в. — „Оа Кота а Ойезза* — Ье поцуеаи Нуге Йе М.
Иаю Ва1Ьо, 1шшз1ге Йе Гаегопаи^ие НаИеп — (Ьа Ви1§апе, УШ-ете аппее, № 1972, 5оПа 20. II. 1930, р. 1).
Пашмаковъ, Зл. — „Функции на българското търговско
параходно дружество и службата на неговия директоръ" (в. Морска заря, год. VIII, брой 1924, 1925 и 1926,
Бургазъ, февруарий 1930 г., стр. 2)
Пецовъ, Г. — ,.Лондонската конференция за защита на чо
вешкия животъ по море" (Сп. Морски сговоръ, год. VII,
брой № 3, Варна III. 1930 г., стр. 7—9)
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киигсгпь
Радославсвъ, Богомилъ М. — „Минерални води, бани и
бански курорти въ България" (Списание на Бълг. инжекерно-архитектно д-во въ България, год. XXX, бр. 2
И 3, София 20. II. 1930 г., стр. 65—68)
Списаревски, К. Д. — „Французкиятъ търговски флотъ"
(в. Търговско-промишленъ гласъ, год, VIII, брой 1164,
София 6. II. 1930 г., стр. 1)
Славяновъ, Г. — „Засилването на руския черноморски
флотъ" (в. Народна отбрана, год. XI, брой 1477, София
14. II. 1930 г., стр. 2 и 3, или списание „Морски Сговоръ",
год. VII, брой № 3, Варна III, 1930 г. стр. 4 и 5)
Зротешса ргуо$* ри1оуап)а кг. тогпапсе и Ш051гапе уойе (КгЬ
МаНа, В12ег*а) та] 1929. (1гйап]'е 'айгапзке 51гаге, 5рШ 1930).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Артезианскиятъ кладенецъ при
спирка Разделна до Девненското езеро" (Сп. Морски
Сговоръ, год. VII, брой 3, Варна III. 1930 г., стр. 5—7)
Тодсровъ, Т. — Малката война въ Северно море" (в. Оте
чество, год. XII, брой 458 и други, София 1930 г.)
Уставъ на Българския рибарски съюзъ. София 1929 г.
Уставъ на Българския рибарски съюзъ. София 1929 г.
(Печатница „Витоша")
Съгласно закона за рибарството е основанъ „Българ
ски рибарски съюзъ" съ седалище въ София.
Съюзътъ има за цель да обедини всички рибарски дру
жества въ страната и да съдействува на държавната власть
за правилното стопанисване и умножаване на рибното бо
гатство. Освенъ това той преследва и следнитЬ народополезни и просв-Бтителни цели: ратува за разпространение на
рибарския спортъ между населението и чрезъ него се стреми
да създаде проникнати отъ другарство, обичъ къмъ роди
ната и съзнание за разумно използуване природните блага,
български граждани.
За постигане на целите на съюза и издръжката му, ри
барските дружества внасятъ за всеки свой членъ опреде
лената отъ конгреса членска вноска. Освенъ това, друже
ствата внасятъ въ съюзната каса и задължителния абонаментъ за съюзния органъ „Рибарски прегледъ", за
всички свои членове.
€ъюзътъ се управлява отъ управителенъ съветъ, който се
избира отъ конгреса за една година въ съставъ: председатель, подпредседатель, секретарь, четирма съветника и двама
запасни членове, които длъжности еж почетни.
По-нататъкъ въ устава се излага организацията, съста
ва и управата на дружествата, техните средства иотчетность, книгите, които ЕОДЯТЪ и наказателни разпоредби.
Ако съюзътъ престане да сжществува, той ликвидира
съгласно закона за рибарството.
С. Ч.
Споменъ за първото пжтуване на кралския флотъ въ
чуждестранни води (Корфу, Малта, Бизертъ) презъ м. май
15-29 г. (Издание на Югославянското морско списание „Ядранска стража" Сплитъ 1930 г., 60 страници).
Презъ м. май миналата година младиятъ югославянски
флотъ почти въ пълния си съставъ (кръстосвача „Далма
ция", спомагателния корабъ „Хваръ", подводниците „Храб
ри" и „Небойма", и 6 миноносеца) направи първото си зад
гранично пжтуваке, като .посети островите Корфу и Малта
и пристанището Бизертъ, съ цель да се направи визита на
Гърция, Англия и Франция, и да се отдадатъ почести на
загиналите въ време на световната война сръбски войници
и моряци изъ съседните морета и въ посочените места Не
зависимо отъ това, този походъ е ималъ и известна потитическа и учебна цель. Цитираната по-горе книга дава по
дробно описание на пжтуването, тържествата и церемо
ниите, свързани съ него, състава на корабите и обслугите
имъ и много други подробности, които характеризиратъ
живота, духа и съвременното състояние на югославянския флотъ. Къмъ книгата еж приложени множество от
лично отпечатани на гланцова хартия снимки изъ живота
на флота въ време на пжтуването му. Самото издание е
луксозно и отлично въ всеко отношение.
Ние препоржчваме тази книга на тия, които се интересувагъ отъ живота и състоянието на съвременния воененъ югославянски флотъ.
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Изработва най-финни намгарни вълнени платове
Телефонъ № 45

За телеграми. БЕРОВЪ — Габрово
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Складъ н кантора въ СОФИЯ, ул. „Царь Налоянъ" №> 18
Шш*жт
Шв^&йом Сйяножш
ФАБРИКА ЗА ВХЛНЕНИ ПЛАТОВЕ -СЛ И В ЕН
• ОЕОКО 8ТЕРНА1ЧОКГИШ, 8Ь1У^М<ВЦШАКШ)
САВК1СШЕ 0ЕТ0РЕЕ5 ЕИ 1АЖЕ. т А Ш Н Е ЕТ Т155А6Е

ННЙ-ПЪРВИ НЯГРЛДИ
отъ Парижъ, Лондонъ, Римъ Чикаго, Лиежъ и Одеса

За телеграми: СТЕФННОВИ.
Телефони № 3 и 138.
10-4

;

МЯГАЗИНЪ

РУСЕ

подъ окржжния сждъ

— гр; РУСЕ —
ул. „Николаевска" № 22

СИТЯ:
копринени „Прима" и XXX,
марка ДВЕ КОТВИ, б р о н 
з о в и за б о р а т и , п л а н зихтери и грисмашини,

Дирете табленитъ и месингови

КРЕВАТИ
оть р у с е н с к а т а фабрика на

трансмисионни ости и каиши марка „Хер"кулесъ", шорупи за каиши и елеватори,
масленки, чукове воденичарски — марка

„КУМИНЪ" и „БЬОЛЕРЪ"
калофонъ, гресъ, цилиндрови и минерал
ни масла, азбесть, клингеритъ, графитни
набивки и всички други мелничарски и
технически артикули.

СЪ ЕТИКЕТИ НА ФНБРИКАТН.

Пазете се отъ имитации.
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8
ФЯБРИКЯ
ЗЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДБЛИЯ И
ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Извършва всъкакви морски експер
тизи за с м ъ т н а на В И К Е Я С 1
V Е К I Т Я 5 и з а е в о я смЪтка
Доставя най-доброкачествени, материала уреди и апа
рати за нуждитЪ на корабитЪ и корабоплаването.

СТАРИ КОРАБИ
Доставчикъ на Българското търговско параходно
д-во, Ромънското дунавско параходно д-во, Приста
нищната служба, Морската и Дунавската полицейска
служба, Главната дирекция за настаняване на 6Ъжанцигв, Риболовното училище,' Районното инже
нерство по водитЪ, частни рибари, лодкари и пр.

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ

РУСЕ-СОФИЯ
2—1

'

Упжтвания и съвети при съставяне на поемни усло
вия, девизи и пр. Контрола и поправка на стари
такива по правилата на б ю р о
Веритась.
10-1

БР. М. & АЛ. Д. МАРИШВп
СЛИВЕНЪ
ФЯБРИКЯ ЗЯ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ
Щ Р А Й Х Г А Р Н И
модерни платове, братови сукна, шаяци,
аби,
навуща и жакардови одеала;

Ц В И Р Н О В А Н И
елеггнтни платове;

К

А М Г

А

Р

И

И

луксозни платове.
Телегр. адресъ: МЯРИНКЬОВИ * Телефонъ № 6.

Р. ХР. ЦОНЗАРОВЪ I
Кжща основана въ 1908 година за търговия съ
всички видове земледълчески уреди и машини.

Винаги на складъ и най-голвмъ изборъ:
отъ разни обикновени и тракторни плугове ,ГЛНГДНЪ"
усъвършенствувани дискови грапи оригиналъ „МШАНЬ"
триори
„X Я Й Д V марка
„ОРЕЛЪ";
жетвенни машини обикнов. и сноповързвачки „ДНШГЬ"
Ярмомелки „ Д И Р И Н Г Ъ " ;
трактори „К Е Й С Ъ " и . Д И Р И Н Г Ъ "
и много други машини и уоеди отъ голЪмъ интересъ
за в с ъ к о м о д е р н о земледвлско стопанство.
10—7
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МОРСКОЙ ЖУРНДЛЪ
Ежемесечникъ — изнание на каютъ-компанията на
рускитъ морски офицери въ Прага.
Редакторъ: М. С Т Л Х Е В И Ч Ъ .
Годишенъ абонаментъ 1 доларъ. Писма и пари да
се отправятъ на адресъ:

М. 8 1 а с п е У 1 С , Ргаха II, УепгМочга 17.
1—1

•

„МЕТЕОП

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 В И Д О В Е НЯЙ-ХУБНВИ К П Ч Е С Т В Л
Т Ъ Р С Е Т Е НН 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 КИРЧЕВЪи Со, БУРГЯСЪ
КОМННДИТНО ДРУЖЕСТВО
За телеграми : Кирчевъ

Телефонъ № 101

Андрей Ивановъ & Синове
В Н О С Ъ НА ЖЕЛЪЗАРСКИ,
ТЕХНИЧЕСКИ И ДР. С Т О К И

Братя Твнеон — Варна
СКЛАДЪ
КОЛОНИАЛЪ * ЖЕЛЪЗДРИЯ
ДЖАМОВЕ * БЕЗИРЪ И ДР.
Телеграфически адресъ: ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.
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ВАСИЛЪ ХР. ПОПОВЪ & СИНЪ
ВАРНА, УЛ. „ПРЕСЛАВСКА" № 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.

Цени конкурентни
10-4

СНИМКИ отъ МОРЕТО
Ако желаете да имате единъ хубавъ албумъ
сь Ю О най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбръжие, обърнете се на адресъ:

Фото »ЕТЮДЪ«
Ф

10—7

ломъ

НА К. А. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВАРНА

Цена само З О О лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
1С—4

СЪДЪРЖЯНИЕ: 1) Я-въ — Отплата на заслужилите членове. 2) Калолъчението въ Янхиало. — Фото
^==а
= П. Я. Калжчевъ. 3) П. П. — Ямболското детско морско летовище презъ 1929 г. 4) Инженеръ Пампуловъ Протасий —За детскитБ лътни морски колонии. 5) Г. Славяновъ. —Нашиятъ корабенъ
тонажъ. 6) Созополъ — буфетьть и градината — рисунка отъ Ял. Мутафовъ. 7) Ив Тамамджиевъ. — Варна
•— Славянска Ница. 8) Пецовъ Г. — Германската метеорологична служба за предсказване на времето
въ полза на мореплаването. 9) Мановъ И. Я. — Какъ постжпватъ тр-взвитъ и културни народи при не
щастие по море. 10) С. Ц И. — Единъ смълъ походъ СЪ подводникъ. 11) Лейтенантъ Хелмутъ фонъ Мюке.—
Първата плячка. 12) Разбита вълна. — Варна 1929 г. фото-етюдъ на К. Л. Терзистоевъ. 13) Бойно плаване
съ подводникъ (изъ дневника на загиналия презъ 1918 год. мичманъ II рангь Михаилъ Иордановъ. 14) Официаленъ отдълъ. 15) Морски новини. 16) Морски книгописъ.

С Е Д М И Ч Н О СПИСАНИЕ ЗА КУЛТУРА, ХУДОЖЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА И, Н А У К А .
Одобрено и препоржчано отъ М-вото на Просвътата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г и отъ ВЪРХОВНИЯ
читалищенъ съюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноемврий1928 г. за всички у-ща, общински, градски и селски библиотеки.
НИВЯ е единственото списание съ най-богато и разнообразно съдържание, въ което участвуватъ като сътрудници първи наши пасатели, професори, публицисти и професионалисти въ областьта
на своята материя.
НИВЯ застжпва всички отдъли обективно, достъпно, съ данни отъ най-авторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени отделите: астрономия авиатика архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора, география, геология палеонто
логия, земледълие, стопанство, нови открития, описания на дивни и далечни страни литература ху
дожество, театъръ, кино, спортъ и всички най-нови събития на деня — придружени съ снимки 'кап
н
тини, скици и карикатури.
''
Списанието, което излиза II година и завършва скоро своето първо полугодие се оапва на
подкрепа въ обществото, а появилите се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериочно
илюстровано списание, което бързо се налага, за да стане необходимо за ВСБКО семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на КНИПРГПЯГЬЪ"
и т
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
"
*
НИВЯ, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 83? гтпя
ници - гол-Ьма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всека домашна и
обществена библиотека.
мимашна и
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачите, заплащатъ всъка книжка
ПО _? Л 6 В З .

А ето облагитв на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати •
„Нива" годишно дава по нъколко ценни премии въ произведения на наши автори най-гшксозно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани II
к
буми, атлази, алманаси и пр.
«•"•ич^вани ал
Втората година „Нива" продължава да дава на всички свои новозаписали се абонати
и м а г и гл Р П
нитъ безплатни премии:
"
<-лед.Еленово Царство" - драматическа легенда отъ талантливия български писатель Геатг?»
Раичевъ, издадена най-луксозно съ цвътни илюстрации отъ проф. Ст. Баджевъ, която о ит Д
лнозаТе
ш ш о за не
абонати струва 50 лева.
Географска картинна карта на България отъ известния картографъ Д. Пакчевъ
одобрена
агмсвь
отъ Министерството на народното просвещение съ № 489 отъ 31. I. 1924 г.
, одоорена
Третата премия — за второто полугодие.
Трит-в премии които струватъ около 150 лева, правятъ списанието „Нива" за нетвит-Ь.йп
нати действително най-евтиното у насъ.
ивитъ аоопРоДължаавПаИСВаНИЯТа " ' ' " ' """**"'
-

СЪ П

°ЛуЧаВане

веднага

на

П Ъ

Р

В

^

Две излъзли вече премии,

Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за II годишнина на НиПЯ« „ е.
100 лева или за година 200 лева предплатени.
годишнина на „Нива за б месеци
Всичко се изпраща на адресь: сп. „НИВЯ", София.

Т е л е ф о н и ™

"

аДМИНИСТраЦИЯТа

на

»Нива"

се

помъщаватъ на ул. Графъ Игнатиевъ 11, София.

