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ЛОКОМОТИВИ И ВдГОИИ
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 326

Строежъ

на к о р а б и и всички в и д о в е л о д к и к а т о :

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

и поправка на всвкакви видове машини и инсталации.

СПЕЦИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗА ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРВУАРИ И Е Л Е К Т Р О Ж Е Н Н И ЗАВАРКИ

Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени
10—10

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

Предпочитайте българското производство!
ТЪРСЕТЕ ПРЩИТЪ „ПАРЬ 60 Р ИСЪ"
Продажби чрезъ генералнит* представители: Сузинъ и С-ие А. Д., София -Варна
10—8

дявятъ

МШНД ЗДХДРЬ
КОНСУМИРЯЙТЕ Я ПОВЕЧЕ, ЗНЩОТО ОТЪ НЕЯ
СЯМО ПОЛЗЯ ИМЯ, Я ВРЕДЯ НИКЯКВЯ!
10-8

БУРГАСКА БАНКА
БЕЗИМЕННО ЯКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ЦЕНТРАЛА БУРГАСЪ
КЛПИТЛЛЪ: 10,000,000 ЛЕВЛ. —• РЕЗЕРВИ 1,500,000 ЛЕВЛ.
Телегр. адресъ: „МЕРКУРЪ"

-

Телефонъ № 63

Сконтира разни ефекти и търговски записи.
Извършва платежи и събирания за смътна на трети лица.
Приема влогове по 80|0 безъ срокъ и срочни по спора
зумение.
Особени изгодни условия за Спестовни и Детски влогове.
Приема суми на лихвени и безлихвени см-втки.
Открива смътки срещу лична гаранция, залогъ на по
лици и ипотеки.

Ъ п - Ш п ш ш И ш р и Банна ш БългарсннтВ Провинциалвн Баш - Ми.
2-1

Г. ЗЕНОВНЧЪ
П Я Р Я Х О Д Н Я ЯГЕНЦИЯ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

БУРГАСЪ

ф
КОМИСИОНА и
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЗАСТРАХОВКИ

Бургасъ, Варна, Пловдивъ
и София

Производство въ деноно
щието 24 вагони най-до
брокачествени брашна.

1—1

САПУНЕНА ФАБРИКА

1-1

ФЯБРИКЛзаРЯСТИТЕЛНИ МЯСЛЯ

наПШШНОВЪ&Пургасъ
на БРЯТЯ

КЯНЯЗИРЕВИ

БУРГАСЪ

ПРЕПОРЖЧВА СВОИГБ
ПЕЧЕНИ
ТИПЪ МАРСИЛСКИ
ЗЕЛЕНИ ЗЕХТИНЕВИ
САПУНИ.

Р а з п о л а г а винаги
съ препечено слън
чогледово масло.

0
Телегр. адресъ: ПЪЮ ИВАНОВЪ

КАЧЕСТВО. - ЧИСТОТА. - ПАЗАРНИ ЦЕНИ.
1—1

Телефонъ № 329
1-1

КОНКУРСЪ
на Б. Н. М. С. за написване на исторически трудъ въ свръзка съ морето.
' 1. Обявява се конкурсь за написване на наученъ трудъ йзъ областБта на българското, минало -въ . свръзка съ морето.
2. Въ конкурса може да вземе участие всеки българинъ.
.'
'•';,- ;:,
.'
,,
3. Представениятъ^трудъ требва да бжде написанъ специално за конкурса и непечатанъ "по-рано.'
4. Трудътъ требва да бжде представенъ най-късно на 1 декемврий 1930 г. в ъ Б ; Н. М.С. — Варна, ул. „Царь Борисъ" №6.
Той тр-Ьбва да бжде написанъ на-пишуща машина и да носи мото, а въ отдЪленъ запечатанъ пликъ, скрепенъ съ мЪтото и
приложенъ къмъ работата, да се представи името на автора заедно съ точния му адресъ. '
5. За преглеждането на представените работи ще се състави комитетъ — жури отъ 5 члена, трима отъ конто ще се посочать Отъ Б. Н. М. С, единъ отъ Историко-филологическия факултетъ на държавния университетъ и единъ отъ Министерството
на просветата.
1
б. За двете най-хубави работи определя се по една премия: I — отъ 5,000 лева и 11 отъ 3,000 лева.
7. Премираните трудове ще се напечататъ въ сп. „Морски Сговоръ" или въ ОТДБЛНИ книги, въ зависимость отъ големи
ната имъ,. като авторите имъ си запазватъ правото да ги издадатъ впоследствие отделно.
,-.
8..-Журито има право да посочи, кои оть непремиранитъ\работи еж добрини да ги препоржча за.отпечатване въ списа
нието „Морски Сговоръ" срещу хонораръ, съгласно правилника на Книжовно-просвътнияотд-БЛъ при Б. Н. М. С.
• "9. Два месеца следъ оповестяването на резултата отъ конкурса представените и непремирани или неодобрени за отпе
чатване работи се държатъ на разположението на авторите имъ. Следъ този срокъ ТБ ще бждатъ унищожени..
- 10. Неотговарящите на изброените по-горе условия работи ще се изключатъ отъ конкурса,и ще се оставятъ .непрегледани оть журито. - - . . < .
Г
~'
-; ,
Варна, 3 априлъ 1930 год.

Отъ Главното Управително Ш о на В. Н. и.! С.

СОЧИЕТА ИТАЛИАНА ДИ СЕРВИЦИ
и
»»

БУРГЯСЪ
Телеграфически адресъ:
„СИТМАРЪ" — БУРГАСЪ

Параходна компа
ния, която обслуж
ва редовно всЪки
14 дни рейса —

Извършва вевкакви морски експер
тизи, за е м в т к а н а В II К Е Я С1
У Е К 1 Т Я 5 и з а с в о я сметка
Доставя най-доброкачествени, материали уреди и апа
рати за нуждите на корабите и корабоплаването.

"•%

МЯРСИЛИЯ - - ГЕНУЯ —
ЛИВОРНО — НЕЯПОЛЪ —МЕСИНЯ—КЯТЯНИЯ—ЦЯРИГРЯДЪ .—-БУРГЯСЪ —
ВЯРНЯ И РУМЪНИЯ.
1—1

ПОКУПКО-ПРОДЙЖБА М НОВИ И ПАРИ 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 бе
жанците, Риболовното училище, Районното инже
нерство по водите, частни рибари, лодкари и пр.
г

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ
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
Веритасъ.
•
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ОРГАНЪТ0

^СГОВОРЪ
ГОДИШЕНЪ ЯБОННМЕНТЬ:

[ОДИ НА VII. БРОЙ 9 .

ВИРНИ, ноемврий 1930 год.

За България и за чужбина -

200 лева

ОТДМШ брОЯ 2 0 Л№

УРЕЖДЯ К Н И Ж О В Н О - П Р О С В Ъ Т Н И Я О Т Д Ъ Л Ъ

Н. Нр. В. П Р И Н и Е С А Д Ж О В А Н А

к.щтщ

н. в. (ЛАРЬ БОРИСЪ. ш.

САВА Н.НВАНОБЪ
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НЯШЯТЯ ГОЛЪМЯ РЯДОСТЬ
Радва се искрено и сърдечно целокупниятъ бъл
гарски народъ, но радостьта на нашата организа
ция — Българския Народенъ Морски Оговоръ — е
особено голъчма, защото тя засьта преди воичко
първия български шюрякъ — нашия Върховенъ
покровитель и любимъ царь Борисъ III. Станалиятъ въ деня на възшествието на престола и
праздника на незаюисимостьта годежъ на Негово
Величество Царя на Българитъ Барисъ III съ ита
лианската 'принцеса Нейно Кралско Височество
княгиня Джована Савойска изпълни сърдцата на
всички съ умиление и неописуема радость- Тази
отдавна очаквана весть дойде като ясно слънце
всртадъ .мрачния български хорюзонтъ. Тя огръ
душитъ и сърдцата ни съ веселость, щастие и на
дежди за по-добри бждниви.
Радостьта н и е голема, защото бждещата бъл
гарска царица, едновременно съ своята хубость и
красота, притежава и ръдки чов-вшки добродетели,
които могатъ да елужатъ, наредъ съ добродете
лите на нашия любимъ царь, за примГвръ на бъл
гарския народъ.
: Надали нтжога етжой царь е билъ тъй щаст' ливъ да направи по-добъръ изборъ за себе си и
своя народъ, отколкото е изборътъ на нашия екроменъ, мждъръ и обичанъ царь. Надали нтжога -нъкоя принцеса е имала щастието да намъри поподходящъ и достоенгь за себе си височайши годеникъ, отколкото кашата бждеща, сжщо така
скромна, мждра « обична българска царица. На
дали нъкога историята е записала такова щастливо
царствено съчетание, предизвикало нечуванъ искренъ, буенъ и неудържимъ вгьзторгъ въ народа.
По случай годежа на Негово Величество Царя
съ Нейно Кралско Височество. княгиня Джована
Савойска, Главното Управително тъло на Българ
ския Народанъ Морски Сговоръ изпрати следнитъ
две поздравителни телеграми:
' - •
София Двореца
• Н е г о в о Величество Царя
Всички "членове отъ Българския Народенъ
Морски[Оговоръ съ "най-голъмъ.избликъ йа ра
дость се научиха за годежа на своя любимъ Вър- ховенъ августейши покровитель съ Нейно Кралско
Височество Принцеса Джована.
>|
Този отличКнъ изборъ ни въодушевява -и из
пълва съ най-добри надежди. Съ нетърпение очак
ваме момента, за да Ви васвйдетелствуваЬле лично
високото, уважение и любовь, които сме хранили
и хранймъ* къмъ Васъ и Вашия августейши. домъ.
Пожелаваме Ви отлично здраве и щастие да Ви
осенява навсЬкжде. •'
•Председатель на Българския Народенъ
|.
Морски Сговоръ:: П. Стояновъ
АИегга Ко1а1е Рппарезза бюуапа Ш.Зауош
;0тппа1е
КОМА.
I тетЬп йеИа Ье§а Ма21бпа1е: МагШтаВш^ага
ЗарриШсоп §гап<1е епшзхазто е §ю1а 1а поШ21а с1е1
УОЗТГО Щапгатето, со1 ш>5гго атахо Ргогсеюге Ьа
5иа /Шегга 1^а1еНШгеШагпо> езропеге- аИа -уозхга

АИегга 1 позхм зтсеп аи§ип е хезххтошаге ш позхп
пзрех1 ргеззо Ье1 — глгхига Ке§§ша Йе11а Ви1§апа.
Соп таззша 1тра21епга VI азреШато пеПа пиоуа
Рахпа.
РгезМепхе де11а Ье§а Н йерихахо Р. ЗтохапогГ
На български езикъ текетътъ на втората теле
грама е следниятъ: •
Нейно Кралско Височество Принцеса Джована
Римъ
ЧленоветЬ отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ'научиха съ най-голъма радость новината
за Вашия годежъ съ нашия любимъ Върховенъ
покровитель Негово Величество Царя и бързаме
да Ви поднесемъ .СВОИТЕ сърдечни благопожелакия
и засвидетелствува1ме нашитъ почитания ' къмъ
Васъ, бждеща Българска царица-.
Очакваме Ви съ нетърпение въ новото Оте
чество.
,
-...-,
Предсдатель на Българския Народенъ
Морски Сговоръ: П. Стояновъ
На нашата поздравителна телеграма бжде
щата българска царица е благоволила да отговори
следното:
•
'
„Оершахо 5хо1апог1, ргезМепхе Ье^а пагюпак
тагШта Ьи1§ага — Уагпа.
Шп§гагю <Н сиоге сойезха Ье§а пагюпаю е Ье1
регзопагтепхе Йе11е геНахагют хапхо §га(Иге.
Оюуаппа Ш 5ауо1а."
ИЛИ на български:
До Народния представитель Стояновъ —
Председатель на Българския Народенъ Морски
Сговоръ — Варна.
Отъ еърдце благодаря на поменатия Народенъ
Сговоръ и лично Вамъ за тъй тгриятвигЬ честитявания-.
. "';
Джована Савойска.
Бждещата" българска царица — Нейно Крал
ско Височество Принцеса Джована — Елизабета
:— Антония — Романа — Мария е родена въ Римъ
на 13. XI. 1907 година, като четвърто дете на Не
гово Величество Италиянския Кралъ Викторъ Бмануилъ III и Нейно Кралско Величество Кралица
Елена. Ние чакаме съ нетърпение да видимъ ва
шия Върховенъ покровитель Царь Барисъ Ш
още почрадостенъ и щастливъ вгь деня, когато
Н. К- В. Савойската принцеса ще получи титлата
Нейно Величество Царица .на Българигъ ДжованаНие чакаме съ нетърпение да стжпи на бъл
гарска земя, за да види нашата неизразима ра
дость, да чуе нашето възторжено мощно ура и
оглушителния възгласъ: „Да ЖИВ-БЙ дълго и щаст
ливо нашето скромно, мждро и многообичво цар
ско семейство".
Варна. 9. X. 1930 г.
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ОбслугитЪ отъ миноносцигЬ „Летящи", „Смили", „Строги" и „Дръзки", участвували въ атаката срещу турския кръстосвачъ
' „Хамидие" на 7/21 ноемврий 1912 год.
Сава Н. Ивановъ.

~

ДВЛДЕСЕТЬ И ПЪРВИ НОЕМВРИЙ

Всека година на 21 ноемврий бившиятъ ни
воененъ флотъ празднуваше своя боенъ праздникъ. Въ този день презъ 1912 година нашигЬ
миноносци атакуваха и повредиха турския кръстосвачъ „Хамидие" — единъ голЪмъ боенъ подвигъ за нашите малки военни кораби. Той не се
празднува сега, обаче ние требва да го спомняме
и предаваме отъ поколение на поколение. ,тНа~
шиятъ народъ не требва да забравя, че и като мо
ряци сме били отлични воини.
Българскиятъ воененъ_ флотъ отъ Третото
Българско Царство се зароди следъ освобожде
нието на България, благодарение на инициативата
и помощьта на нашитв освободители — руситЬ.
Отначало подъ тЬхна закрила, а въ последствие
самостоятелно, той можа да сжщЬствува и преуспева до последния миренъ договоръ. Както въ
Сръбска-българската война, така тл презъ време
на Балканската и световната, българскиятъ малъкъ, но храбъръ
воененъ флотъ, наредъ съ своя
!
"'ПО-ГОЛТУМЪ и по-мощенъ събратъ — армията — за
писа славни страници въ книгата на българската
история. Съразмерно съ средствата и силите си,
той даде повече отъ това, което можеше да се
очаква. Съ дръзката си и см-Ьла атака върху тур
ския кръстосвачъ „Хамидие" презъ време на Бал
канската война на 7/21 ноемврий 1912 година бъл
гарскиятъ малъкъ воененъ флотъ удиви чуждия
СВ-БТЪ, тъй както въ.1885 година малката, неиз
вестна до тогава, но храбра българска армия,
удиви чужденците.

Колко високо е стоялъ въ очите на нашите
противници нашиятъ бившъ малъкъ воененъ
флотъ, се вижда отъ факта, че носледниятъ ми
ренъ договоръ се занимава на дълго и- широко съ
него и предвижда неговото разформиране. Въ
1920 година той действително биде разформиранъ.
Днесъ ние нъмаме воененъ флотъ. Въ замъна на
него ни оставиха само неколко полицейски кораОчета и моторни лодки, които обслужватъ нуждите
на морската « дунавската ии полицейски служби.
Отъ малкия ни воененъ флотъ остана само
едно ценно Н-БЩО непокжтнато отъ „победите
лите" — дълата и духъть на нашитЬ .моряци. Т Б
еж неприкосновени. Никакъвъ договоръ или груба
сила не е въ състояние да ги унищожи. Тъ- ще се
предаватъ отъ поколение на поколение и ще живт>ятъ вечно въ сърдцата на нашата златна
младежь.
' •
Договорите еж безсилни да ни отнематъ дати,
като 21 ноемврий. Тъ- не могатъ и да ни забранятъ да си спомняме тия славни дати и да ги раз
казваме на нашите деца.
Преди 18 години, на 20 ноемврий вечерьта —
точно срещу Архангеловъ день — се тъкмеха Да
заминатъ отъ Кюстенджа за Цариградъ турските
параходи „Акъ-денисъ" и „Кара-денисъ", натова
рени съ коне и друга военна контрабанда. Поради
опасностьта да бждатъ заловени отъ нашия
флотъ, за ТБХНОТО конвоиране и охрана беше отдЬленъ почти половината отъ несравнено много
по-гол/Ьмия турски воененъ флотъ. Още до залъз-
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ване на слънцето, като защитна стена откъмъ
Варненския заливъ, бт>ха наредени на линията
носъ Калиакра—носъ Емине турскиятъ броненосецъ „Барбаросъ—Хайрединъ", кръстосвачътъ
„Хамидие" и изтребителите „Пейкъ-и-Шавкетъ",
„Беркъ-и-Сатветъ", „Ядигряръ-Милетъ" и „Самсунъ".
Нашите малки, едвамъ 97 тонни миноносци,
получиха заповЪдь да излъзатъ веднага въ морето
и заловятъ или потопятъ турските транспорти. Че
тири отъ гЬхъ ; които въ този моментъ бЪха из
правни, а именно миноносците „Летящи", „Сме
ли", „Строги" и „Дръзки", подъ общата команда
на капитанъ II рангъ Д. Добревъ, къмъ 23 часа излт>зоха презъ северния проходъ на минното за
граждение и съ 15 мили ходъ, безъ светлини, се
отправиха да пресрещнатъ транспортите по пжтя
Кюстенджа—Цариградъ.*).
На 21 ноемврий (8 ноемврий старъ "стилъ —
Арахангеловъ день), въ 0 часа и 35 минути, на
дъсно отъ пжтя на миноносцигЬ, когато послед
ните били на около 60 километра отъ Варна, забе
лязали сйлуетъ на неприятелски корабъ. Нощъта
била лунна и малко мъглява. Отъ миноносецъ „Ле
тящи", на който билъ началникъ отряда, последпалъ сигналъ: „Атакувайте неприятеля". Малкиятъ
отрядъ отъ четирите миноносеца, построени
единъ задъ другъ, въ строй върволица, безъ да
губи нито минутка време, се насочилъ къмъ врага
и съ пъленъ ходъ полетелъ къмъ него. Приближа
вайки се, безъ да бждатъ забелязани, скоро раз
брали, че еж се нацедили на най-добрия и най-дея
телния турски воененъ корабъ — кръстосвача „Ха
мидие".
Въ 0 часа и 45 минути миноносецъ „Летящи",
намирайки се на разстояние 500 метра отъ
кръстосвача, далъ торпеденъ изстрелъ отъ дЪсната си стена. Следъ изстрела нашиятъ отрядъ
билъ забелязанъ. Надъ турския кръстосвачъ вед
нага се извила въ височина сигнална ракета, а на
стожера му проблъсналъ сигналъ, който известявалъ на близконамиращитъ се други турски
военни кораби, че е въ опасность и има нужда отъ
помощь. Едновременно съ това кръстосвачътъ „Ха
мидие" открилъ огънь отъ всичките си 22
орждия.**)
Въпреки дъжда отъ снаряди и големата опас
ность да бждатъ унищожени отъ намиращите се
наблизо турски изтребители, останалите три мино
носци продължавали да се приближаватъ къмъ
врага. Вториятъ миноносецъ „Смели" изстрелялъ
торпедото си отъ разстояние 300 метра. Третиятъ
миноносецъ „, Строги" далъ торпеденъ изстрелъ
отъ още по-малко разстояние — 100 метраПоследниятъ — миноносецъ „Дръзки" — командуванъ отъ мичманъ I рангъ К у п о в ъ ,
успелъ да се доближи на 50 метра до сте
ната на кръстосвача и сжщо пусналъ торпедо отъ
десната си страна. Следъ 3—4 секунди се чулъ силенъ взривъ, а подъ предния стожеръ на кръстос*) Описанието и резултатит-Ь отъ атаката на турски»
кръстосвачъ „Хамидие" еж заимствувани в ъ по-голъмата
си часть отъ „Учебникъ за моряка", Варна 1920 год.,
стр. 445—448.
**) Турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие" (3800 тона водоизмъстване) билъ въоржженъ съ две 15 см., осемь 12 см.,
шесть 4 7 см, шесть 3.7 см. орждия и две торпедни тржби.
Всъки отъ нашит* миноносци (съ по 97 тона водоизмъстване) билъ въоржженъ съ по две 3.7 см. орждия и съ по
три торпедни тржби.
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вача се издигналъ грамаденъ стълпъ вода. „Хами
дие" прекратилъ за 5—6 минути стрелбата и се наклонилъ напредъ. Черното. море, за пръвъ пжть
презъ времето на третото българско царство, било
оглупгено отъ. победоносното българско „ура" на
обслугата отъ миноносецъ „Дръзки". Първата
морска победа на нашия флотъ била геройски спе
челена.
|
Веднага следъ сигнала отъ кръстосвача „Хамдие" откъмъ носъ Калиакра •се притекли на по
мощь турскигЬ изтребители „Ядигяръ-Милетъ" и
„Самсунъ", които открили артилерийски огънь
върху челния миноносецъ „Летящи". Вториятъ
миноносецъ — „Смели" — билъ ударенъ отъ
единъ неприятелски снарядъ, вследствие на което
кърмилото му се заклинило въ десно и той започналъ да се върти въ десно на едно мъсто,
изчезвайки въ тъмнината отъ погледите на след
ващия го миноносецъ „Строгий". Последните два
миноносеца, „Строги и „Дръзки", следъ торпед
ните си изстрели се отклонили въ лъво. Поради
тези обстоятелства нашата миноносна колона
малко се разстроила и, споредъ предварителните
нареждания, миноносците е требвало да се събератъ на условения сборенъ пунктъ.
Въ продължение на половинъ часъ, подъ из
стрелите на врага, миноносецъ „Смели" е поправялъ кърмилното си приспособление, наложило се
да мине на ржчно управление и едвамъ следъ това
можалъ да се отправи до сборния пунктъ, като
предварително влезълъ въ Варненското приста
нище, за да стовари на бр*га ранения си артилеристъ. Миноносецъ „Летящи", следъ като размЪнилъ неколко орждейни изстрели съ изтребителя
„Ядигяръ-Милетъ", сжщо се отправилъ къмъ
сборния пунктъ.
Неприятелските кораби продължавали да стрелятъ до 2 и половина часа, като продупчили само
едната димова тржба на миноносецъ „Дръзки".
Сутриньта нашиятъ отрядъ миноносци се прибира
благополучно въ Варненското пристанище, посрещнатъ отъ възторженото „ура" на защитни
ците отъ северния брегъ на Варненския заливъ —
опълченците и бреговите артилеристи.
Кръстосвачътъ „Хамидие" билъ силно повреденъ вследствие на торпедния взривъ. Съ 30 души
убити и ранени, съ пробита носова часть подъ
първия стожеръ, който билъ строшенъ и съ по
тънала почти до горния подъ носова часть, едва
се добралъ до Босфора и то само благодарение на
съвсемъ тихото море. Влаченъ презъ Босфора и
Златния рогъ съ кърмата напредъ, за да бжде вкаранъ за продължителна поправка въ сухъ докъ,
той представлявалъ жалка картина, въ която тур
ците виждали своето поражение. Атакуваниятъ и
повреденъ „Хамидие" имъ далъ да разбератъ, че
едничкиятъ пжть, по който се храни и снабдява
столицата и армията имъ — линията Кюстенджа—
Цариградъ — не е сигуренъ и всеки моментъ мо
ментъ. може да бжде окончателно прекженатъ.
Това накарало турците да започнатъ преговорите
за примирие и миръ.
За тази атака ето какво пише единъ турски
офицеръ, участникъ въ боя, отъ обслугата на „Ха
мидие":
^
„Ако разгледаме безпристрастно случката съ
„Хамидие" и кажемъ самата истина, требва да
признаемъ, че тази славна и успешна торпедна
атака на българския флотъ, който нема никакво
минало, е едно славно начало, съ което той може
ла се гордее."
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РЯЗВОЯТЪ НЛ ПЪРВОБИТНИТЪ КОРЛБИ
Въ плавателни тъла отъ разенъ видъ се ко
рани развоятъ на всички кораби- Тласканиятъ отъ
вълните дънеръ, снопъ тръстика,
или влачениятъ
отъ водитъ издутъ трупъ «а1 нъкое умръло жи
вотно еж давали, на човъка възможность да -се
хване за тЪхъ съ ржце и, удряйки въ водата съ
нозете си, да усптуе да. преплува една водна повърхноеть.
<
Отъ тия три дадели отъ природата възмож
ности се е развило най-първобитното плавало —
садътъ, чрезъ привързване въ едно цъло на «ъколко такива плавателни тъла. По този начинъ е
била създадена една площь, седейки на която
човекъ е можелъ да плава. Салове отъ дървесни
стволове служатъ днесъ не само за да влачатъ
дърванъ материалъ надолу по ръкитЬ, но и за да
плува човъжъ на тъхъ- За тази цель те и сега се
използувать въ твърде широкъ размъръ, особено
отъ тузймцитБ на задна Индия ,и на Островитания.
Тукъ се вггущатъ на салове дори и въ морето. Това
еж катамараните, на които съответствуватъ янгаДите, употребявани по бръговетъ на Северна Бра
зилия- Въ други страни, гдето дърветата еж р-Ьдкость, туземцитЬ си служатъ за плуваме по вжтрешнигЬ води, а сжщо и по крайбръжнигЪ води
«а морето,, съ салове, направени отъ здраво при
вързани единъ о другъ снопове отъ тръстикаСжщо и издути тулуми еж бивали използувани за
плаване. Такива тулуми еж бивали по нъколко привързвани единъ о другъ й еж ги покривали съ
преди или съ дъски, върху които еж се товарили
и пренасяли разни стоки. Това еж тъй нареченитЬ
келеки.
Превръщането на стволния салъ въ корабъ
започва съ това, че му се дава ВМ-БСТО четвъртита
— карабовидна форма. Тъй «ие виждаме, че надлъжъ по средата на катамараната се поставя една
значително по-дълга греда, която стърчи доста
напредъ отъ -редиците ла страничните й стволове
и образува но този начинъ подобие на носъ. Въ
задна Индия закривяватъ магаре преднитЬ и заднигЬ краища на гредитБ, отъ които е наиравенъ
салътъ, лрикреиятъ по двата му ржба по-високи
греди и по този начинъ йе получава нгЬщо като
четвъртитъ ковчеагь, имащъ видъ на лодка. Отъ
такива първични лодки ща еж се развили китай
ските джунки — ония груби плоскодънни ладии.,
които кръстоеватъ не само по източно'-китайскитЬ
води, !НО съ които китайците дстигатъ чакъ до
Бенгалския, та дори и до Персийския заливъ Отъ
катамараната произхожда и т- нар. балансираща
лодка, твърде употребявана въ Южния океанъ,
като се издълбае посръдната й греда.*)
Единъ гоугЬадъ уетгЬхъ въ човъшкия развой
е билъ постипнатъ, когато чрезъ издължаваме на
дънера плавателната >му способность се е повиша
вала въ твърде голъма сгепень — тъй е произлезла еднодънерната лодка «ли члънътъ, какъвто
си е дълбалъ « Робинзонъ- Издълбавамгто на
члънъ ,или еднодънерка предполага вече употръбата «а огъяь и «а съчиад. Намъ еж известни въ
*) Аизк^егЬоо* ИЛИ баланейоръ е лодка, къмъ която е
прксфепенъ «а швеетно .разстояние съ странични гред*.
едииъ уопореденъ стводъ; пяуващъ въ водата. По този на
чинъ лодката става много • по-устойчива и мжчно се прекатурва. (Прев.)

Европа еднодънерки още отъ иеолитичната епоха,
ай мелайгйийцитъ, живъли по него време, еж били
добри майстори на члънове- Тия плавала еж били,
еж и сега въ употреба изъ всички лееовъдни
страни «а стария и на новия свътъ. По вжтрешнитъ
езера на Южна Германия еж си служили съ едно-'
дъйерки дори и въ 19 ст., а изъ блатата на р. Припетъ (притокъ на р. Днестъръ) тЬ сжществуватъ
и днесъ.
Еднодънерката е обикновеното плавало по
реките и Малкитъ езера- Ала тя се оказва негодна
за плаване по морето, съ негавитъ голтлми вълни.
Но чрезъ прикрепяване на дъски по ржбовегЬ й
тя става значително по-мореплувна. Тъй се е съ
здала пирогата, която е въ употреба въ Виктория
Нианца въ Централна Африка, а сжщо и въ амери
канското сръдиморие. Съ такива пйроги карибигЬ
еж предприемали и по-далечни мореплувания.
Сжщо и полинезийцитЬ и мелайеаийцитъ еж
строили, строятъ и днесъ пирати, които обаче те
правятъ двойни. Това двойно плавало се състои
отъ две пйроги, здраво прикрепени една о друга.
Неговиятъ произходъ си води началото отъ сала
и еднодънерката. Салове отъ 'прикрепени еднодъ
нерки еж и днесъ въ голъма употръба напр. въ
Борнео и Нова Гвинея. Тъ позволяватъ пранася•нето на големи
товари.
'
ЕднодънеркитЬ могатъ да се предпазятъ отъ
пракатурване, като се съединятъ, подобно на катамараните, чрг1зъ две греди въ единъ салъ- Това е
т. нар. двоенъ баланейоръ. Ако имъсто съ две,
съединението се направи само съ една напречна
греда, той става въ още по-щисока сгепень мореплувенъ. По този начинъ се е създалъ тъй разпространениятъ въ Островитания и въ Великия
океанъ баланейоръ. Ала той взема 'единъ твърде
солиденъ изгледъ, амо еднодънерката и успоред
ната й балансираща греда (стабилизаторъ) се заменятъ съ пйроги и надъ съединяващата ги на
пречна греда се построи дъсчена палуба. На
двойни лодки полинезийцигБ еж прекосили Вели
кия океанъ и вероятно еж достигнали западното
краибръжие на Америка. Предполага-се че малай
ците еж достигнали съ баланейоръ чакъ до Мадагаскаръ. Обаче подобенъ развой последните «е
еж достигнали нито въ европейските .води, нито
въ Атлантическия океаиъ.
Строежътъ на пйроги може да се извърши и безъ
металични сЪчива. Затова на тЬхъ може да се гледа
като на плавала, употребявани още прейъ камевната епока. При.по-сетнешното имъ усъвършенству
ване тЬ еж били правени :по-дълбоки « по-широки,
като еж били прикреиши по страните имъ есе повзче дъски. По тоя нач!икъ тъхната ®ОДОИЗ(МГБСТИмость е ставала все по-голеада и 'необходимостьта
да се дълбае едаодънерката е ставала все по-малка,.
Наи-после издълбав)а,нето «а дънера се е оказало
еъвсемъ непотребно, а достатъчно е било само да
се приковатъ къмъ него дъски, които еж намирали
необходимата опора е ъ поставените странични
ребра. ПоТО.ЗИН1ачинъ дънерътъ се е свелъ до
единъ корабенъ гръбкакъ и тъй се създав!а по
строената отъ дъски гръбначна ладия — найморггодното плавало на северните европейски /мо
рета, съ каквито норманитъ- еж предприели евоитъ
военни плутания чакъ до Ср-Ьдиземно море « еж
правили своитв открития чакъ до бреговетъ на
Северна Америка. Въ Нидамскитъ торфища въ
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Шлезвигъ е изкопана една .гръбначна лодка, дати
раща отъ първите векове следъ Христа — сега
тя краси като 'блестяща придобивка музея в.ъ
Килъ- Ръзането на дъски, необходими за строежа
«а гръбвачанъ корабъ, изисква добри сечива. За
това и Нида1м|оката лодка требва да се отнесе къмъ
металната .епоха. Ала все яакъ и у непознаващигв
никакъвъ металъ островитяни отъ Южното море
гръбначни лодки еж въ употръба, съ твхъ обаче
си служатъ предимно за •воюваме, и ръдко за подалечно плуване.
Както отъ етволния салъ еж произлезли джунката и баланс йорътъ, тъй и първообразътъ на
тръстиковия корабъ се корени въ мендероподобнитъ салове, направени отъ привързани снопи отъ
тръстика или папирусови стъбла; впоследствие на
тия салове давали корабовидна форма, като еж
заостряли «редния и задния ямъ край и еж ги
снабдявали съ аисокъ ржбъ И днесъ въ Африка
тръстиковите кораби еж въ голяма употръба и то
не само въ Горния Нилъ, ио сжщо и изъ окржже«итъ съ тръстика езера «а Южна Африка. Въ сж|щия почти видъ ние ги срещаме и въ Америка,
гдето ТБ еж известни подъ името балса и то найвече въ високото езеро Титиката, което лежи надъ
зоната на горитв; сръщатъ се сжщо и изъ побръжията на Калифорнийския заливъ.
Формата яа тръстиковата ладия е станала ме
родавна за староегапетскитъ кораби. Дебели, съ
•вклинчени краища дъски еж за!мгвстили тръстико
вите снопи, обаче гръбнакъ все още липсва, което
личи отъ единъ моделъ, намъренъ въ гробницата
на Тутанка!монъ. Единъ канатъ, опъваггъ отъ носа
на кораба до задницата
му, крепи хлабавия, скрепанъ съ омотани вжжа1, дъсчекъ корбъ. Ладии, на
правени отъ пришити дъски и' днесъ еж въ упо
тръба иапр. ;по р. Нигеръ- Плоскодънните лодки
по германските ръки се строятъ сжщо отъ дг?ски
безъ здравъ скелетъ. Построени обикновено въ
видъ на продълговат, ковчегъ, тия дъсчени лодки
не еж никакъ .мореплувниНаправата «а всички дъсчени лодки предпо
лага умението да се р-Бжатъ дъски. Дъскоръзането
е почти невъзможно съ каменни сечива, но то се
извършва лесно съ металични триони. Затова Дъс
чени кораби се явяватъ въ Бгипетъ едва презъ ме
талната епоха. Но това, което ние не може;мъ да
добиемъ, освенъ -съ твърде подема ержчность,
много дървета ии го даватъ съ -своята кора- Та
кава се е използувала въроятно и при строенето
на гръбначни лодки, за което ни напомня употре
бяването и днесъ тукъ-тамъ каремидовидно наелагане на дъските при строежа ма .никои кораби
Ала направените отъ дървесна кора лодки, тъй
разпространени въ Африка и въ Америка, обикно
вено не припежаватъ по-вдравъ скелетъ. Въ индиянския кану ние виждаме тъхдата най-съвър
шена форма. То обаче, ни служи още и за обра зецъ «а кожена лодка, при която вагЪсто кора
върху скелета а «адъната кожа. Каякътъ на ескимосцигЬ, както и умиакътъ, съ който си служатъ
тъхнитъ жени, сжщо тъй еж кожени лодки, при
готвени отъ шеста тюленови кожи съ извънредно
съвършенство и съ отлична мореплувноеть. При
други плавала скалетътъ се облича вместо съ кожа
съ засмолени плетища отъ пржчки. Къмъ тоя видъ
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спада употребяваната по р. Тигъръ кржгла лодка,
известна подъ името куфа. Такава е и ирланд
ската рибарска лодка кораклъ, която е изплетена
отъ върбови пржчки и е облъчена въ кожи или
въ пропито съ восъкъ платнище. Подобни лодки
се сръщатъ и въ Остиндия. Плетени лодки съ про
дълговата и вече ладиовидна форма еж въ упо
треба въ Месопотамия, задна Индия, въ Ирландия
и въ побръжието на Калифорнийския заливъ.
Най-после въ страни, гдето 1гЪма дървета, за на
правата на плавала си служатъ съ изкуствени пла
вателни твла. Още презъ древнигв времена с»
били използувани издути тулуми за преплуване на
Тигъръ и Ефратъ, за което ни говори Ксенофоигъ
въ своя Анабасисъ — тогава пълнели тулумитъ съ
сено. И днесъ, както въ Месопотамия, тъй и въ
Албания си служатъ съ тулуми за сжщата цель.
Още отъ старо време ни еж известни келекигЬ по
р. Тигъръ, които еж се правели отъ привързани
единъ о другъ надути тулуми, върху които се е
прикрепяла дъсчена палуба — тъ и днесъ еж
твърде разпространени въ Азия. Плавала, които се
крепятъ на кратуни еж въ употреба въ Бинуе и
Южна А'м|ерика, а такива, които се ноеятъ на гли
нени делви, се сръщатъ въ предна Индия- Обаче,
всички тия плавала, които се ноеятъ на особени
плавателни твла, се използуватъ изключително по
ръкигБ — само старитъ шеруанци еж се осмълявали да излъзатъ съ тъхъ въ морето.
Доразвитието на еднодънерката до гръбна.ченъ корабъ и на сала до баланейоръ и двойна
лодка или до джунка е извело човтжа въ океана.
Ала то стои въ гЬона зависимость отъ дървесното
богатство на крайбрежията. Не защото разпола
гаха съ добро побртужив, 'а защото се бъха засе
лили въ подножието на обраслия съ кедрови гори
Ливанъ, финикийците можаха да се издигнатъ до
първокласенъ мореплувенъ народъ въ Сръдиземио |.море. Ала при тЪхъ корабостроителството
не можа да са развие — липсваха имъ ръки, конто
даватъ погикъ за това. Отначало тъ подражаваха
формите на египетските кораби, после ония на се
верните народи, които бъха проникнали въ Сре
диземно море съ своигЬ пръбначни кораби и съ
своигв пирони, чието' развитие 'беше. се извър
шило на европейска почва. Една 'важна задача е
да се откриятъ местата, где1то се е извършило това
развитие и да са проследятъ древнитъ отношения
между северните и средиземноморските корабиА между развитието на първобитното европейско
корабоетроиггелетво и онова на задна Индия и
Островитания не се установява, напротивъ, ни
каква зависимость. Развоятъ «а първобитните ко
раби въ разнитъ части на земята е станалъ, както
ни показватъ салътъ, еднодънеркта, ладиитъ отъ
тръстика и отъ дървесна кора,. независимо едно
отъ друго. КорабитЬ на по-високо разкитатт, отъ
тия страни плувнаха по разни пжтища въ областьта на Атлантическия и на Тихия океанъ. Гръбначниятъ, а сжщо и двойниятъ корабъ прекосиха
океанитъ, ала джункитЬ не поемеха да се отдалечатъ отъ бръговетъ.
(Рог5сЬип§еп ипй Рог1зспгШе, 1 Магг 1930)
Отъ нъмеки: П. Д. С.
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НОВОВЪВЕДЕНИЯ ВЪ КОРЯБНИТЪ ДВИГАТЕЛИ
1. ПАРНА ТУРБИНА СЪ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА МАЛКИ
БЪРЗОХОДНИ КОРАБИ

- При малкитъ бързи кораби — митнически
кръстосвачи (2о11игеигег) въ Германия се изискватъ за машини-диигатели такива, които, при до
статъчна сигурность и «здържливость при движе
ние, да развиватъ голтша скорость при малко тег
ло на машините., сжщо още и дългогодишна трайность; да работятъ съ евтино гориво, съ малъкъ
разходъ на сжщото, и при ходъ да издаватъ по
възможность най-малъкъ шумъ. Последното усло
вие е особено важно за митническата наблюда
телна служба, а е непостижимо за двигатели съ
вжтрешно горене. Тъй като фабриката „АУа§пег
Носп§шск — ОатрМигЬтеп А. О." въ Хамбургъ строи
леки турбинни инсталации, които работятъ почти
безшумно, то еж направени опити да се лоставять
такива турбини на лекитъ митнически кръстос
вачи.
|
I•. :
Въ корабостроитедницата на Рг. Ьиегзеп въ
Вегезакъ при Бременъ, въ края на миналата го

дина, «а митническия кръстосвачъ „Хиидеябургъ"
— бързъ корабъ, съ 32 м. дължина и 4.4 м. широ
чина — е замененъ бензиновиятъ моторъ, съ една
лека турбинна инсталация, съ мощность 300 конски
сили. Бензиновиятъ моторъ е иввадеиъ отъ дей
ствие главно поради неикономичната му работа.
Нуждната за движението на турбинага пара
се произвежда въ специално конструиранъ водотржбенъ котелъ, който се отличава съ малкото си
съдържание на вода. Котелътъ позволява едно
добро-използуване на произведената въ него топ
лина, бързо поставяне въ действие и сигурность
при работа. Нормалното му работно налягане е
45 атмосфери, при 42О°С температура на парата.
За по-добро използуване на топлината, огненото
пространство на котела е обградено съ водни
тржби, а нуждниятъ за горенето въздухъ предва
рително се доста високо загрява.
Парната турбина е бързо въртяща се, съ преводенъ механизъмъ отъ зжбчати колела, която,
заедно съ кондензатора и всички други нейни спо-

Г0Д.УН.БР.9

МОРСКИ СГОВОРЪ

магателни механизми, представлява единъ затворенъ блокъ — подобно на моторъ. Тя е конструи
рана като високомощна турбина, затова при малъкъ диаметъръ развива големо число обръщения
— 21 хиляди въ минута. Теглото на целата двига
телна инсталация възлиза на 9 кгр. на конска сила
отъ мощностьта, т. е. общо около 3000 кгр. Стремежътъ е, обаче, да се намали на 6 кгр. на конска
сила. Разчита се, че това ще се постигне чрезъ за
меняване на водогрейнигЬ тржби въ котела, съ
такива отъ неръждясваща стомана и др. ново
въведения.
При пробните плавания презъ месецъ мартъ.
т.4 г. машинната инсталация е дала добри резултати
и особено се.е отличила съ безшуменъ тихъ ходъ,
безъ сътресения, съ много лесно и сигурно манев
риране.
Веднага следъ тоя сполучливъ опитъ, на два
новопостроени кораби съ 29 м. дължина еж поста
вени за двигатели леки турбинни инсталации, съ
мощность по 1600 конски сили, съ които корабите
развиватъ нормална скорость отъ 30 мили (55 клм.)
въ часъ.
За отбелязване е още, че фирмата „\Уа§пег —
А. О." чрезъ патенти е запавила правото си за по
ставяне леки турбини съ високо налягане и на въз
душни кораби. Дали това ще може да се приложи
и до кжде ще. достигнатъ стремежите на герман
ската техника, остава бждещето да покаже.
2. ПАРАХОДИ СЪ ГОРИВО — ВЖГЛИЩА НА ПРАХЪ.

Въ Америка преди известно време е пуснатъ
въ движение единъ корабъ влЪкачъ, въ който за
гориво на парнитЬ котли служатъ вжглища на
прахъ. За предварителното смилане на вжглищата
е поставена специална мелнична инсталация. Корабътъ е 42.5 м. дълъгъ, 7.6 м. широкъ, при 2.1 м.
газене. Този влЪкачъ — „ЪкщМ Р. Оау^з" е опредЪленъ за транспортна служба въ Алабама и ще
превозва главно каменни вжглища. Седемнадесетте
шлоза на .рЬката, които той има да преминава, еж
съ по-годъми размери, но карабътъ е требвало да
бжде ограничено големъ, за да може да минава
презъ шлюзовете едновременно съ трите шлепа,
които ще влачи. Тъй като при обикновени корабни
парни котлинзе могла да бжде достигната желаната
мощность за малките влекачи, следъ направени
успъшни проби на влекача „Илиноизъ , друже
ството е решило да постави на я№щМ К ШУК
котли съ гориво смлени каменни вжглища Въ ма
шинното и котелно отделение, общо 19.5 м дълго
и 6 10 м. широко, като е взето предвидъ теглото
на машшитЬ икотлитъ и гориво за ^дамднеюо
плаване, еж поставени за двигатели две парни машни съ тройно разширение, съ
^ « ^ 5 2
отъ 1000 к. сили индицирани, при 220 обръщения
Р-Ь минута Двата корабни винта, съ 2,14 м. диа
метърГработятъвъ особени тунели за по-дооро
използуване.
, .
ПарнитЬ котли на кораба, два' на брои си
стема ВаЬкоск и. М1сох, имать обща нагр*ва
телна повърхнина 410 м* и всЪн;.отъ ^Ьхъ по 7.1
куб. м. огнено пространство. Построени еж^около
Ч м пп високи отъ нормалните, за да се даде въз
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състояща се отъ единъ дискъ, който се върти съ
500 до 900 обръщания въ минута, и единъ неподвиженъ иръстенъ, обхващащъ тоя дискъ; а върху
диска се търкалятъ три стоманени топки съ 230
м. м. диаметъръ, съ 250—400 обръщания въ ми
нута; така комбинираната система отъ движещи оа
части смила вжглищата съвсемъ ситно. Отъ мел
ницата вжглищата-прахъ се смесватъ съ въздухъ
подъ налягане, при което получената смъсь, по
тржби се довежда презъ горелки за изгаряне въ
огненото пространство на котела.
По дадените сведения за ревултатитъ, може
да се.ежди, че гормиятъ начииъ дава едно сполуч
ливо разрешение на въпроса за автоматично горекие въ корабните парни котли. Шитата инстала
ция за смилане и подвеждане на вжглищата тежи
4.5 тона за тонъ смлъни вжглища въ часъ. Въ всъки
котелъ могатъ да изгарятъ по 680 кгр. вжглищг»
въ часъ; а 450 кгр. въ часъ еж достатъчни за разви
ване нормалната мощность въ машините. Изгаря
нето на това големо количество вжглища въ часъ
въ сравнително малко огнено пространство ей до
стига само благодарение раздробяването на вж
глищата на съвсемъ дребни прашинки; това дава
възможность на по-голема повърхнина вжглища
да бжде въ съприкосновение съ въздуха, следова
телно, по-интезивно горение.
Направено е всичко възможно за упростявайето на инсталацията. Качеството на смъчъта вж
глища и въздухъ, постоянно се показва отъ стрел
ката на единъ апаратъ и работата на огняра е само
да регулира тази смесь, споредъ разходи на па
рата, т. е. споредъ развитата въ машините мощ
ность. При досегашните плавания, разходътъ на
вжглища е възлизалъ на 0,675 кгр. на индикаторна
конска сила въ часъ, когато при обикновено го
рене на вжглища на кораби-влъкачи при сжщитЬ
останали условия, нормалниятъ разходъ е 1.3—1.&
кгр. А това значи, че новата инсталация, освенъ
увеличената мощность па котела, чрезъ голЪмата
му икономичность осигурява и най-малко двойно
по-големъ районъ на действие на кораба. Съ мал
кия разходъ на гориво и съ малкото технически
персоналъ на корабъ съ тази нова инсталация е
постигнато икономично подържане на сжгция съ
много по-малки разходи отъ досегашните нор
мални.
3. НОВЪ НАЧИНЪ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КОРАБИ ВЪ
ПЛИТКИ ВОДИ

Досегашните начини за предаване движението
на кораби въ плитки води, като къмово колело,
страични колела и тунелни витла, еж свързани съ
доста недостатъци. Тъ обикновено еж неиконо
мични, работятъ съ милъкъ коефициентъ на изпол
зуване, освенъ това чрезъ изхвърлената назадъ
вода, предизвикватъ често не малки повреди на
бръговетЬ на рЪкигв и каналите. Сжщо така
трудно е маневрирането съ кораба въ гЬсни мъста
на плавателните води.
Въ Америка напоследъкъ на неколко корабивлъкачи, газятци само около 60—90 см., които плаватъ по Мисисипи, еж инсталирани и приспособени
за предаване на движенето известните у насъ
подъ името гжеенични вериги ( К а и р е п а п 1 п е Ь ) .
Тт>зи кораби-влекачи служатъ за прибиране на
шлепове отъ притоцитъ на Мисисипи до главното
течение и обратно — за разпределяне на такива
отъ реката по каналите.
Предавателниятъ мехаеизъмъза движението отъ
силовата машина на кораба се състои отъ две зат-
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ворени, паралелно на гръбнака инсталирани дълги
вериги, на които еж закрепени на равни разстоя
ния една отъ друга плоски правожгълни лопати отъ
стаманена ламарина, стоящи перпендикулярно на
-веригитъ. Вс^ка верига се привежда въ движение
независимо о т ъ другата, отъ единъ електромоторъ.
• Нуждниятъ токъ пъкъ за електромотора1 се произ
вежда отъ два дизелъ-мотори по 100 к. сили. Така
движенитъ кораби влекачи не се нуждаятъ отъ
кормило, тъй като всъка верига се движи самостоя
телно, първо, съ различни скорости и второ—въ раз*
лични посоки —> напредъ и назадъ; чрезъ това сь
постига изменение посоката на движението. Значи,
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маневрирането се извършва посртьдствомъ изме
нение релативнитъ скорости на гжееничнитъ ве
риги. Влекачите маневрирали отлично, позволя
вали и оборотъ на место. Отъ голъмъ ходъ мо
жели много бързо да бждатъ доведени до стопъ.
Цъчлата инсталация дала икономична работа и
добро използуване на машинната мощность.. На
двата си края корабите иматъ по единъ команденъ
мостикъ, за маневриране и управление на механиз
мите; двата имъ края еж еднакво построени, раз
лика между носа и кърмата нъма, тъй че тъ ед
накво пжтуватъ назадъ и напредъ.

Торосъ

РОЗЯ И ЖЯНЪ
На най- крайната площадка, на еревалия се
въ морето носъ, по гърба на който се е разстлалъ
градецътъ Созополъ, е кацнало двуетажно масивно"
здание —: помещението на крайбрежната стража.
Дворъть, представляващъ челото «а граЬидна ка
менна плоча — скала, е насъченъ твърде живо
писно на тераси, стигащи безформените разхвър
лени медно-кафяви ръждиви блокове, открехнати
отъ каменистия бръгъ, нахвърлени в ъ пънливитъ
ВОДИ.

Морето бучи, залива, разлива съ пънливи та
лази зжберигЬ; обвива ги за М1игъ въ бълъ тюлъ
и като че ли невидима ржка ги издърпва, потапя,
крие въ цепнатините на скалигъ.
, ' Роза е голтлца, възкафява, съ едри бели пу
лове по гърба, отъ овчарско потекло1, кучка.
Презъ горещи дни обича да се опъва връхъ куп.чината пЪсъкъ, срещу вратата на столовата, гле
дайки мързеливо, дали тя не ще се отвори, за да
получи нищоЖанъ е.тантурестъ мжжкарь съ черъ лъскавъ
косъмъ съ бели тъсни ивици по корема, остра му
цуна и кафяви петна надъ очитъ, напомняйки ли
б е т о на Шуменски латернаджия. Не е добродушенъ: има остъръ душмански погледъ. Сложилъ
глава на преднигЬ си лапи, той е готовъ винаги за
•пантерски скакъ. Не обича' милувки и отъ прия
телство не разбира, но е много добъръ полицай.
. Тъ еж отраетвали и орастнали съ поста и
/твърде добросъвестно носятъ службата. Предъ тт>хг
нитъ очи вече еж минали много моряци; прежи
вели еж много радости и скърби, а за ГБХЪ нъма
промъна: тЬхната служба е еднообразна и без- крайна.
— Роза!
*';, Тя махне мързеливо опашка, подстане и при
ближи моряка, само ако е готовъ за обиколка- На
к л а н я вратъ, за да бждз вързана с ъ синджирче за
'вратната каишка; повдигне очи да изгледа съ кого
тръгва й опъне тъло . . . Ходомъ маршъ — върви
•^наравно съ моряка. Тя знае, че така ще мине презъ
тЬонитЬ каменисти улици на града, но веднъжъ
" стигнали вънъ, на крайбрежната пжтека, тамъ край
*бръг^а-на морето, ще бжде освободена, и ще тръгне
'на петдесеть крачки предъ обхода'.^^•Мррето б у ч и ^ . д о ^ шодъ каменистия бръгъ,
•'тайно; е1 наоколо като въ рогъ • . . Т я върви, нищо
;йе я смущава. Тамътгвкждена сушата, изъ пт^същйте-виятъ-Чакали,- заякъ отскочи отъ пжтеката,
1
или лиЬиц* се-стрелне й з ъ каменаците — това не
я тревожи: нейниятъ погледъ следи морето, брега,
'птйлйвия долу бръгъ, о който съ тръсъкъ се раз^биватъ «ълййтЬ.' Съгледа ли лодка, тя спира и

дрезгаво залайва, готова даже и въ водата д з се
хвърли срещу въображаемъ контрабандистъ.
— Кой та!м(ъ? Опри! ..: •
'
— Рибари край талянъ... Лодка „Венера" №•-.
—- Свободни!.. Роза, маршъ! •.
Край една отвесна скала, въ една'бурна нощь,
тамъ далечъ по брега, всръдъ рева на вълните,
Роза спира . • . Лае, рие и се накланя надъ отвес
ната пропасть. Пжтека никаква . . . А тамъ,долу
брътътъ е засЬнченъ, тъменъ, непрогледенъ.
— Кой?
Отгаворъ никакъвъ . . . Обходътъ повтаря, потретя. — Мълчание. Заплашва . - : Отговоръ ни
какъвъ. Дава изстрелъ, предупре1ждава. — Морето
~ реве. Никакъвъ отгласъ човешки . • .
Роза лае дрезгаво. Обикаля около скалата сър
дито, като че иска да се, хвърли въ пропастьта. Отстжпва и следъ малъкъ кржгъ намира пжтека и се
изгубва; нейниятъ глухъ лай се зачува. долу въ
тъмнината. Обходътъ подирва пжтека и предпаз
ливо се проклъзва . . . Нищо. Роза е близо до
йего, измокрена отъ пръскащите вълни. Напира,
лае • . . въ тъмнината. Обходътъ приклеква; по
виква разтревожената кучка; тя наново се спуща
къмъ купчината камъни,'заливани о т ъ в ъ л н и т е . . .
Морето гърми и нейниятъ гласъ, макаръ и на крач
ка предъ него, се чука като и з ъ подъ земята . • .
Светва джебно фенерче: разбита лодка, преобър
ната, съ голъгми процепи, ое клатушка м т д у ска
литъ, а з адь нея.полутопнатъ въ водата човъшки
трупъ . . . "
• — Кой?!
Обходътъ приближава и 0|Свт>тляв1а трупа:
ивица червена кръвь, аблъла лицето, преръзано съ
широка цепнатина надъ лъвата вежда. ПриидващитЬ нови вълни разклащатъ трупа, силятъ се на
ново да го притеглятъ въ бездните . . . Обходътъ
приближава, изтегля трупа на писъка- Сложилъ
ржката си на лицето му, единъ отъ (мюряцитЬ по
чувствува топлина: не е мъртавъ! . . . Подлага ко
лено подъ гърба на удавника и струя пъсъкъ и
вода бликватъ изъ полустиснатитЬ сини устниХрипъкъ,,слабо дишане и трупътъ потреперва...
Роза прилегнала на страна, вперила очи въ
моряка, като че иска да каже: . . . "Не лъжа . . .
Нали? Така е, ЧОВ-ЕКЪ гине . . .
.' •
Следъ неколко притискания ржцегЬ къмъ гърдитЬ и на страни,-удавникътъ захълца, въздъхна
дълбоко и на неговите очи се появиха сълзи . • .
. . Той шепнеше н<вщо н е р а з б р а н о — не можеше
да говори. Светлината на фенерчето му бодеше
"очитъ и той извърна глава. Съсирени отъ кръвьта
кичури кждрави коси б-Ьха приплескани къмъ че-
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лото- Проговори иа неравбранъ езикъ — чужде• нецъ . . .
Слгдъ половинъ часъ, подкрепянъ отъ обхода,
бе доведенъ на съседния постъ- Роза етжпваше
•привично «а дистанция, изпълнявайки своя дългъ...
На другия день я^мецътъ — опоргиетъ, решилъ се сзмъ, съ собствена лодка да преплува
крайбрежието до Цариградъ, помоли да го заве• датъ до разбитата лодка, открехна дъсчица за
спомввъ, и отпжтува обратно съ парахода . . .
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Отъ управлението на международния съюзъ
на спортните дружества се получи благодарность
— грамота, а отъ ©месената сума за лодаръкъ, на
Роза се удвои дажбата.
Похожденията на Жанъ и геройските му .'под
визи въ тъмни страшни нощи. еж описани въ днев
ника на поста. Ако единъ день иадамъ възможностъ
да ги опиша, СВТУГЪТЪ ще бжде очуденъ отъ ге
роизма на морякъ и куче въ услуга на родния
крайбръжшъ край.

НАШИЯТЪ К О Н К У Р С Ъ ЗА НАПИСВАНЕ МОРСКИ Р А З К А З Ъ
(Препоржчани за напечатване въ списанието морски разкази)
Дечо Поповъ

Мото: Понтъ Евксиносъ

СИНОВЕГБ НЛ МОРЕТО
Който е бъталъ отъ горещите дни на летото,
за да се разхлади край брега на родното море, той
е минавалъ може-би отъ тукъ, кждето вълните на
морето миятъ пъсъчлив'ата джга на гЬсно заливче,
запазено отъ високата стена на живописенъ брЪгъ,
по който расте морска трева и камъкъ, по чиито
скали се виятъ гирлянди отъ зеленина, а по стръм
нините му пълзи дива лоза и бръшлянъ. Когато
деньтъ е ясенъ и морето тихо, на западъ, въ дале
чината по продължението на бръта, се изрЬава силуетътъ на големия пристаиищенъ градъ, на северъ
хоризонта чертае дългата и синя лента на носъ
Калиакра, а отсреща е необятната ширь на морето:
глгдашъ, взирашъ се — сякашъ нЬма хоризонтъ;
морето и небето еж се слъли въ некаква просторна
и тиха синина.
На това мъето, преселени отъ много години,
живъятъ рибари. По-големата часть отъ тъхъ еж
българи — синове на отдавнашни рибари или внуци
иа старите баигъкчии, «въ турско време, които оби
чаха каицитъ си повече отъ своитъ жени; потомци
на още 'по-старитБ гемиджии — може-би на неизва>
стнигв моряци отъ могжщата флота ш деопота
Добротичъ, която като вризракъ обхождаше по
онова време шобеденитъ Черноморски 'брегове и
още -по-нататъкъ, кждето родословието имгь се
губи въ далечния споменъ за тъхнитъ безстрашни
прадъди — крайбръжнитъ жители на Понтъ Евсксиноеъ, чиито островърхи лодки безъ спиръ кръстос
ваха невърнитъ води на морето, на длъжъ и на
ширъДругигк останали рибари бъха гърци и турци,
бедни пришълци отъ южните брегове на морето,
доскорошни лодкари, пристанищни работници и
дребни продавачи на риба въ близкия пристани*
щенъ градъ. При тъхъ живееше отъ дълги години
и единъ русинъ — волжеки рибарь, намърилъ приб-Ьжище на това м-Ьсго, следъ едно нещастие съ
гемията му, станало близо до залива. Аркадий,
тъй наричатъ русина, бъ оцелълъ по чудо — спасенъа отъ рибаритъ, съ които сега живъеше. Геми
ята му, заедно съ тежкия товаръ сушена риба, бт>
потънала въ морето,
Народностни различия между рибарите не сжществуваха — моряшката еждба ги бъ.заличила
тъй, както разлената вълна заличва стжпките по пе
съчливия бръгъ. Дългата ,имъ дружба и простиятъ
имъ животъ на бръта бъха възпитали въ тъхъ ед
накви желания, едни и сжщи навици, а морето ги
бе приучило да бждатъ см-Ьли, да страдатъ и да
мълчатъ. Отъ сутринь до вечерь тъ обхождаха по
нтнайни пжтища морето, връщаха се назадъ и от

ново се впущаха по безбрежните му води — от
върнали погледъ отъ живота на хората, отдЪлени
отъ земята и отъ целия свътъ съ безкрайната и
жълта черта на самотния брЪгъ.
Въ дъното на заливчето, между грамадни бло
кове отъ скали, се гушеше рибарската хижа, — 'по
строена Богъ знае кога — малка, бедна хижа, съ
порутени каменни стени и покривъ отъ стари ке
ремиди, обрасли съ мъхъ и трева. Навънъ, подъ
наведената стръха стърчатъ мушнати гребни ло
пати, поклащатъ се отъ вътъра навързани подъ
гредигЬ узрели кратуни и често около стенитъ й
натежаваха дълги гердани отъ навървена риба.
Вжтре въ хижата е хладно и като въ стара гроб
ница; мазилката на стените е зацапана, между опушенитт, греди виси черна паяджина, а отъ влаж
ната покжщнина, разхвърлена пъ безпорядъкъ изъ
стаята, лъха тежка миризма на лопгавъ тютюнъ, на
престояла риба и изгнили водорасли.
Презъ зимата тукъ е самотно и пусто. Северниятъ вътъръ свири изъ камгьнацигЬ, съска като
усойница между сухигЬ храсти по височините на
брега, а долу — загребалъ съ лопати песъкъ,
вдига го на жълти облаци, сякашъ го отвъва на
харманъ_Въ такова време наредко Ще се случи да захлопа на вратата на хижата нъкой премръзналъ туристъ или залутанъ ловецъ, да помоли за подслонъ, а опде по-наръдко, презъ нЬкоя бурна нощь,
запалениятъ прозорецъ на хижата ще иримзми съ
светлината си заблудената лодка на пжтници, за
мръкнали всредъ разлюлъното море.
Но когато ОНЬЖНИТБ пръспи и леденитъ ви
сулки, увиснали подъ скалите, започнятъ да се то
пятъ, а шипките и трънки тъ наоколо, да се разлистватъ и целиятъ бръгъ да се раззеленява — то
гава морето става свътло и прозрачно, като че ли
утихва съвсемъ. Около хижата трънките и кжпинитъ разлистватъ зелени букети, въздухътъ за
почва да благоухае и презъ отворената врата на
хижата навлиза упоигшниятъ ароматъ на пролътьта.
Надъ морето прелитатъ чайки, леко докосвап.
съ белите си криле тихата повърхность на водата
и плачатъ съ пресипналъ отъ умора гласъ; далече
задъ усмихнатото лице на брега, кждето започвагь
лозята и цъфналите градини, се чуватъ гласове на
подранили копачи и работници, а въ съседните н%. колко кьошка отново забликва животъ — завръщатъ се старйт.е господари въ тъхъ и затегнатите
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сега! Като делфинъ бъгаше подиръ ятата съ риби,
догонваше ги, откриваше гнъздата имь въ голе
мите дълбочини, и тамъ ги заприщваше въ яките
стени на мрежитъ си. И не бъше той рибаринъ, а
Най-възрастниятъ отъ рибарите, когото
нъкакъвъ магесникъ: гледаше въ морето като въ
всички останали уважаваха заради моряшките му
чаша вода, и дъното му знаеше тъй, като да бъше
добродетели, за голямата му привързаность-и
ходилъ и живълъ въ него.
опитность въ работата, бе дъдо Пантелей. Той не
тшмнъше, кога баща му го бе довелъ тукъ —• много
Но морето е капризно; когато то закипи и за
отдавна е било. Сега дедо Пантелей е побелълъ,
играе — кой рибаринъ може да го укроти?! . . .
лицето му е повехнало — жълто като на светия, а
Веднъжъ бащата на детето отплувалъ на стара
очит-Ь му еж тъмни като дълбочината на морето.
и разсъхнала платноходка до едно рибарско се
Но макаръ « побълълъ, дъдо Пантелей криеше
лище, разположено нъкжде около устието на Камоще младежки сили въ изтощеното си тъло; зимь
чията, Платноходката му не скрила още бълитъ си
и лете, той ходъше полуоблъченъ, разгърденъ ь
криле задъ хоризонта, изведнъжъ небето потъмсъ запретнати ржкавм на жшгоститъ си ржце. Като
нело, извила се буря и огромни вълни набръчкали
го гледаше човъкъ такъвъ сухъ и слабъ — просто
морето . . .
на върваше, че оилитЬ му го още държаха, и че ра
Какво е станало отъ тогава съ него — никой
ботата му споръше. Понъкога по цъли дни и нощи
нищо не знае. А неговото дете беше красиво; мур
той оставаше съ другитъ всръдъ морето, а когато
гаво, съ черна като смола коса, черни вежди, и
се завръщаше на бръта, неговата лодка отдалече
нодъ тъхъ чистия погледъ на две зелени очи.
се разпознаваше по спокойния и протяженъ разКогато го доведоха въ хижата, то се озърташе
махъ на веслата.
плахо, тжгуваше тайно за баща си и не разгова
Презъ дългия си жив.отъ дъдо Пантелей е преряше съ никого. Но това бъше само въ началото.
каралъ много; виделъ, гдето се казва — добро и
По-после всичко тръгна отъ само себе си; начизло. Понъкога щастието е минавало съвсемъ близо
,нътъ"на живота му не се промъни, шумътъ на мокрай него — ей тъй, стига да е посегнелъ само,
рето остана сжщия, пъкъ и непознатите рибари
щълъ да го улови . . . А случвало се е не веднъжъ
много приличаха на баща му.
да преживее голъми разочарования. Имало е въ
Най-много отъ всички го обичаше дедо Пан
живота му опасни и страшни минути. Минути, ко
телей; той се грижеше за здравето му, наглеждаше
гато смъртьта го е дебнъла, настигала го е вертздъ
го и му се радваше като на свое дете. Останалите
. развихреното море, и седнала до него въ лодката
рибари сжщо така бързо се привързаха къмъ него.
му, гледала го, е право въ очитъ . . . Единъ Богъ
Далече всръдъ откритото море, тъ тжжеха за
му е бивалъ свидетель въ такива мигове на попь
дружбата му, а когато се завръщаха на брега ~
бель.
• забавляваха се съ него, като му създаваха най-приКакто повечето рибари, дедо Пантелей бе осЯТНИТБ удоволствия, на каквито простиятъ имъ
таналъ сжщо нежененъ.
. животъ на сушата ги бе привикналъ.
— Рибаринъ домъ не гледа, — казваше той —
Повечето отъ рибаритъ се обръщаха къмъ де
днесъ е тукъ, утре Богъ знае кжде! Истинскиятъ
тето съ собственото му име Стоянъ. За по-кратко,
рибаринъ е обреченъ на морето — още съ ражда
наричаха го още Яни или просто Янъ, което имь
нето си, той се венчава за него. Морето е неговата
беше по-близко до диалекта на рибаритъ отъ
майка и жена.
друга
народно сть.
Търговцитъ- на риба, съ които той често.
Стоянъ бързо порастна. Годините на неговата.
се сръщаше, когато отиваше въ града, оби
възрасть бътаха като вълнитъ. Рано сутринь, ко*
чаха да го закачатъ; ей тъй, на шега само ще му
гато показалото се слънце запалваше огънь на
кажатъ:
края на морето, той излизаше отъ хижата и ски
— Остарълъ си, дедо Пантелей, а нъмашъ
таше безъ посока край задръмалия бръгъ. Небето
нигде никого! . . . Нъкой день ще те прибере мо
му се усмихваше съ бездънните си сини очи, а мо
рето и тебе — бездоменъ и саминъ.
рето, разгънало напреде му укротената си плъть —
Други ще му пришепнатъ:
тихо плискаше, като че ли му разказваше приказка
— Да беше свилъ гнъздо тждъва нъжжде, сега
стара като годинитъ на своята възрасть.
синове да имаше и внуци да возеше въ лодката си,
Той се спираше подъ стръмната височина на
когато идвашъ при насъ.
брега, поглеждаше висналата надъ пропастьта
Дедо Пантелей познаваше .търговците на
скала и бавно започваше да се катери нагоре. Хра
риба. Тъ всички си приличаха: обичаха да пиятъ,
стите шибаха лицето му, като оставяха нощната си
имаха лукави очи и се плашеха отъ морето.
роса по тънкитъ му дрехи и на всъка стжпка бо— Добре ми е т ъ й ! . . — отговаряше имъ той, ситъ му крака се подхлъзваха по размекналата
като шеговито добавяше: — азъ съмъ -виждалъ
глинена пжтека.
буря въ това море, и на младини — буря въ женско
Възкаченъ на гърба на скалата, той се изпра
сърдце, но Богъ ми е помагалъ винаги да бжда
вяше въ цълия си ръстъ, обгръщаше съ погледъ
опитенъ морякъ . . .
необятната ширь на морето и махаше отъ тамъ съ
И все пакъ, дъдо Пантелей не бъше съвършено
шапка на рибарските лодки, които като черна ре
самъ. Преди много години той беше прибралъ въ
дица жерави се губъха предъ погледа му, чезнейки
хижата си едно изоставено дете, къмъ което повъ светлата неизвестность на разтварящия се хопосле прояви бащинска милость и състрадание. Но
ризонтъ.
само гвзи, които познаваха отблизо неговия жи~
А долу, подъ него, се извиваше морскиятъ брътъ,
вотъ, знаеха, че той извърши тази услуга не тол
огъваше се като настжпена жълта змия и се гу.
кова заради самото дете, колкото за да изрази по
беше нататъкъ, кждето бедата снага на скалисти*
този начинъ уважение къмъ паметьта на покойния
носъ се багръше въ пурпуръ отъ огнения дискъ на
баща на детето, съ когото се познаваха още ко
слънцето. На това мъсто той забелязваше изте
гато рибарите по тъзи мъста се брояха на пръсти.
глени лодки, около които шетаха сънкитъ на под
Ехъ, какъвъ рибаринъ беше той! . . Де да е живъ
ранилите рибари. Той мжчно можеше да ги разпрезъ цълата зима кепенци на прозорците, широко
се разтварятъ.
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личи — изглеждаха му отдалече като черна куп
чина. Детето знаеше, че тамъ отиваха по едно и
сжщо време Димитрото, Коста Гимюша, Щилиянъ,
Попето и Аркадий. Та кои ли други можеха да
хвърлятъ мрежигЬ си изъ тъзи камънаци. Този секторъ на морето бтяпе тъхенъ — съ години гв еж
го проучвали. Познаваха дълбочините му и опас
ните подводни скали тъй добре, като че ли гле
даха дъното му на релефна карта, а пасажа на ри
бата откриваха безпогрешно по сутрешния бризъ
и течението на водата.
Щомъ ги съзреше иа това место, Стоянъ оти
ваше при гЬхъ. Рибарите, улисани въ работата, не
го забелязваха. Тт> изтегляха грипа отъ морето,
и това беше най-тежката имъ работа: усукали де
белите и мокри вжжета на мрежата около здра
вите си мишци, капнали отъ умора и погрознели,
те напъваха съ нечовешки усилия бронзовите си
т-Ъла, бавно пристжпваха напредъ и краката имъ
затъваха дълбоко въ песъка, като че ли на пле
щите си теглеха целото море.
Застаналъ настрани отъ гвхъ, Стоянъ ги на
блюдаваше съ видимо съжаление, че не може да
имъ помогне.
— Колко много се мжчатъ!..— мислеше си той.
Да можеше . . ей тъй, по нъкакъвъ начинъ да осво
боди веригите имъ и да премахне това мжчително
зрелище отъ очигв си! . .
Но кой би повервалъ въ СИЛИТЕ му — той
б%ше дете и въмаше още сили за толкова тежка
работа.
Въ това време некой .отъ рибарите го забе
лязваше:
'
— Защо ей дошелъ чакъ тука?
— Върни се! — думака му други. — Кажи на
Теохара, че и за рб"Ьдъ нъ^ма да си дойдемъ — ще
отплуваме нагоре, къмъ Ивдже-Кумъ и още веднъжъ ще хвърлимъ грипаСтоянъ искаше да възрази НГБЩО, но въ сжщото време той чуваше отпадналия гласъ «а Ди
митрото:
— Въряи се въ хижата! Теохаръ е самъ, болшъ е . . .
Този гласъ биваше повелителанъ и той се под
чиняваше на него. Детето бавно се връщаща назадъ, като по пжтя намираше иръеаитБ още следи
отъ СТЖПКМТБ си по влажния птзськъ.
Въ хижата го очакваше иарализираниятъ рибаринъ Теохаръ."Презъ последните години, отъ ко
гато Теохаръ не можеше да излиза вече на риболовъ, той встжи дань все повеча и повече се при
вързваше къмъ Стояна. Напоследъкъ дори, нуж
дата да го чувствува близо около себе ай бъше
толкова нараствала, че той започваше да се безпо
кои за него, когато дълго време отежтетвуваше
отъ кжщи, и съ немощнитЬ >си крака излизаше да
го търои самъ,по бръта.
Самотата въ хижата му тежеше, Страшна
б'Ьше тази самота, особено когато морето пгушюл-Ьше наблизо и 'Около хижата нямаше иикой—• Защо ме оставятъ садшчъкъ! — мислеше си
Теюхаръ. — Нечестиви дЬла ли сторихъ, та съмъ
осждеиъ весдень да гледамъ морето и никога да «е
отида ори него! . . .
И той стискаше своитъ сухи ржце, издигаше
ги въ Юмруци .напредъ, като че ли съ лопати дъл
боко ще загребе водата, и ггоеле безпомощно ги отпущаше.
— Свети Никола, помогни ми да оздравъя!.;. —
шепнеше той, — само да навлъчза отде веднъжъ въ
морето и. да загребя лодката си нататъкъ; нека
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после да умра — но тамъ искамъ . . . вервдъ мо
рето.
Но веоелиятъ смЪхъ на Стояна, който влизаше
въ хижата, прекжеваше мнслитЬ му.
— Кжде се скиташъ като кривъ ракъ на су
шата? — намръщено му говор-вша Теохаръ- — Кра
ката ме заболЪха да те търся. Гжбеми колелца
требва да се ръжатъ, смолата да се топи и цълъ
панеръ оловени кжсове да се навързватъ. Кой ще
ми помага!.. — И като му показваше съ очи прострънитЪ 1мрежи върху плажа, добавяше:
— Вижъ, изсъхвали ли еж . . . и внимателно
прегледай, нъма ли скжсани бримни по тъхъ . . .
Когато Стоянъ встжпи въ юношеската си възрасть, той беше вече приетъ равноправенъ членъ
въ рибарската задруга. Всичко му идваше отржки:
да закърпи изгаила дъска
на лодката, да надипли
майсторски параганзите1) на аламана*), да раз
пори изкусно корема на рибите, и дори на слабигЬ си челюсти да удържи тежестьта на хвърле
ното серкме.
Дъдо Пантелей наблюдаваше скритомъ неговитЪ пъргави движения и се усмихваше доволенъ.
Когато работата на брега привършваше и ри
барите отиваха да почиватъ подъ сънката на -разлистаната трепетлика, Стоянъ отвързваше отъ
скелята тъсногръдата лодка, скачаше въ нея и
бързо се отдалечаваше отъ брега.
Никой «е се 'страхуваше за иего; той знаеше
да гребе умело съ веслата, да направлява платната
на мачтовата лодка, и да се впуща съ нея на воля
всръдъ откритото море.
И когато, освеженъ отъ студения дъхъ на мо
рето, той се завръщаше при рибаритъ, като на
сънь продължаваше още да вижда тихата дълбо
чина на морето, която кротко му ое усмихваше съ
тъмнитв си очи.
Лътото е ваче къмъ края ой, но порещите дни
като че ли тепърва настжтгватъ.
Непоносима жега.
Вървятъ рибаритЬ по плажа, като да стжпватъ
на тръни, Пъсъкътъ пали петитъ имъ — сякашъ
жарава е заровена въ него, а въздухътъ трепти
отъ зной, и слънцето прежуря, като че ли отъ тукъ
е миналъ горещиятъ пустиненъ в-втъръ самумъЗадъ хижата листата на старата трепетлика не
шумятъ, не помръдватъ и сухитЬ листа на тръ
стиката, а сивитБ обли камъни, търкулнати на
плиткия брегъ, препичатъ гърбовете си на слън
цето, като биволи налътали въ водата.
Стоянъ « Коста-Гимюша седятъ на дървената
скеля предъ хижата, люлЬять боситъ си крака
надъ водата >и мълчатъ. Подъ тЬхъ морето умо
рено диша; некой е хвърлилъ огроменъ камъкъ въ
неговата дълбочина и леко е забраздилъ опаловата му повърхность на малки вълни, които без
шумно се разливатъ по жадния пЪсъкъ.
Единъ делфинъ се показва наблизо, обръща
черния си гръбъ надъ водата, заклаща се като
прострелянъ и тежко потъва.
— Ехъ, да може по-наблизо да дойде! —
казва Стоянъ.
— Какво, ще го уловишъ ли?! . . . Като биволъ е голъмъ — съ грипа заедно ще те повлъче
навжтре.
') Плитка мрежа, специално устроена за ловитба на
кая-балж.
2
) Широка лодка, пригодена за повече тоааръ й ня
колко гребци.
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— Ще стрелямъ отгоре му! . . . Теохаръ ми
дава пушката ой.
— И куршумъ ле го лови — като каишъ е де
бела кожата му.
Делфинътъ пакъ се показва. Този пжтъ той е
.съвсемъ близо до тъхъ — плисна съ тръбната си
•перка «адъ водата, завъртва се като воданично ко
лело и пакъ бавно потъва. На повърхностьта се
раздвижватъ малки кржгове, които растатъ и
после бързо се ивгубватъ.
Стоянъ гледа мъстото, кждето е изчезнал ь
делфинътъ, и зелените му очи потъмняватъ като
дъното «а аквариумъ.
Ами ако ое подмами къмъ даляна1)?! .,. .
Гимюшътъ прегръща голитъ си колене, за
мисля се и по лицето му ай разлива усмивката на
нъкакъвъ далеченъ споменгь:
— Веднъжъ, преди много години, се-случи
една такава иакость. Помня, пимиджийски празд-никъ бъше, на връхъ самия Никулдень, ако не Са
лъжа. Едни отъ рибаритъ бтжа отишли въ града,
а други — насъдали около ', оджака на хижата,
пиеха топла ракия и весело разговаряха. Азъ бъхъ
боленъ — лежахъ върху корабнитъ платна и цълъ
горъхъ въ огънь. Следъ малко Димитрото, който
бъше излъзълъ наеънъ, да насмоли дъното и&
една разсъхнала лодка, ое провиква иа рибаритъ
съ тгроточенъ гласъ. Какво имъ извика — «е можакъ да разбера, но изведнъжъ всички скочиха на
крака и хукнаха къмъ дървената скеля, развързаха
ЛОДКИТЕ и бързо загребаха къмъ даляна. А далянътъ тогава беше далече — хе-е, 1виждашъ ли си
ньото поле до хоризонта — чакъ тамъ бъха забучени коловетъ «ду.
Гимюшътъ оправя съ ржка падналия върху че.
лото му перчемъ, па продължава да разказва:
— Следъ малко, пръвъ бай Никола са завърна.
Измокренъ до «остигь* -и прибледнълъ, той влъзе
въ хижата. Какво има — питаме го съ Теохаръ. А
той не ни чува — ходи разпнъвенъ ивъ стаята и
говори «а себе си: проклета свиня . . . Въ морето
да не се свърти . . . Влъзла въ капана, та «е стои
мирно като другитъ риби, ами като се разлютила,
като се заобръщала, сякашъ нгЬкой я е каралъ да
влиза тамъ, дяволската! . . .
— Делфинъ ли? — пита нетърпеливо Стоянъ.
— Сладня като този, дари по-голъмъ.
— Е, после?!
—• Нищо. Повлъкълъ мрежите, разкжсалъ ги
и се отървалъ.
Стоянъ не остана доволенъ. Той искаше да чуе,
че делфинътъ е уиовдаъ, че еж го издърпали на
брега десетина рибари, претопили еж маеьта му
въ бурета и еж я продали въ града.
— Хубаво щъше да е, ако го бъха уловили, —
каза той, и после, нъкакъ си виновно призна: —
Азъ никога не съмгь ©иждалъ уловенъ делфинъ...
Морето ставаше по-неспокойно. Неговото ог
ромно сърдце, потаено нъкжде въ незнайните му
глжбияи, биеше ритмично и ВЪЛНИГБ донасяха
тъзи удари на брега, отмърено и глухо. Въ въз
духа меришише на ©лаженъ тгЬеъкъ и умръли во
дорасли. Нататъкъ, къмъ хоризонта, се трупаха
тъмни облаци и тамъ морето изглеждаше синьо
като индиго.
—| Ще вали — казва Гимюшътъ. — Вижъ, лод
ките се завръщатъ.
Тъ трълватъ къмъ бръга по тЬсното мостчгг.
Тръова да се събератъ прострените върху пъсъка
мрежи преди да е завалълъ дъжда^
') Обградено место въ морето, съ дълбоки, дънни
мрежи, за масова ловитба «а сезонна риба.
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Една голъма вълна се разлива задъ тъхъ. Горещиятъ пъсъкъ жадно я поглъща и нъж|но шу
моли, като полъхната отъ ©ътъра бреза.
Тази нощь никой отъ рибаритъ не заспа. Мо
рето бушуваше, люшкаш© се и иипъше, като че ли
земята го ближеше отдолу съ огнени езици.
Зловеща и страхотна нощь.Като бъсни кучета бягаха вълните къмъ
бръга, хвърляха се съ яростна сила върху скалите,
давъха ги-и издъхваха над ъ гвхъ съ етрапланъвой.
Рибарите мълчаливо влизаха и излизаха отъ
хижата. Едни развързваха платната отъ платноходката, други изтегляха ЛОДКИТЕ на бръга, плъз
гаха ги по пъсъка и ги захлупваха съ корема имъ
нагоре.
Овъткавица разкжеваше тъмната завеса на
нощьта и осветляваше за мигъ настръхналото лице
на морето.
Бай Никола влъзе като сЬнка въ хижата и запалениятъ му фенеръ 'хвърли светлина върху бле
дото лице на Аркади.
— Да помага Богъ на всички, които тази нощь
еж по море, — каза той съ развълнуванъ гласъ.
Стариятъ русинъ отпусна мокрите вжжета,
които държеше, прекръсти се и нищо не отговори.
Едииъ следъ други влъзоха при ттжъ останалитъ рибари, и следъ малко цълата стая се из
пълни съ миризма на мокри дрехи и солена вода.
Само дъдо Пантелей го нъмаше още. Той
беше отплувалъ до даляна да нагледа мрежитъ.
Рибаритъ не емъ&ха да му противоречатъ — съ
крушени и тжжни го изпратиха отъ бръга.
Бурята вилнъеше. Въгьрътъ събаряше керемидитъ на покрива, свиреше празъ кумина и раз
стилаше дима отъ огъня изъ стаята.
Сл&дъ малко рибаритъ чуха наблизо глухата
кашлица на дъдо Пантелей и всички въздъхнаха
съ облекчение.
— Отдавна не е играло така морето, — каза той,
като влъзе при ГБХЪ. — Играе, като че ли съ дяво
ла на хоро се е хванало. — И после, като изтърсваше
съ ржце водата, която падаше отъ дрехитъ му, до
бави: —не можахъ да стигна до мрйжитъ;
на по
ловината пжть ми се счупи лопатата :— едвамъ се
върнахъ съ другата.
— Върнало те е морето., — Праведенъ ой!
— обади се Теохаръ.
— 'Късметъ си ималъ — добави бай Никола.
— Я се доближи до огъня да се посгреешъ!
Но дъдо Пантелей като че ли не го чу. Той раз
глеждаше едва осветенитъ лица на рибаритъ, над
никна презъ раменетъ имъ, като да търси нъкого,
и после, обезпокоенъ отъ нъкаква внезапна ми-'
съль, излъзе на прага на хижата и отъ тамъ се
провикна съ виоокъ гласъ:
— Стоане-е! . . .
>
Въ тъмната нощь никой не се обади. Една го
лъма вълна плиска до «его и се разлъ съ страшна
сила.
Рибарите виновно се спогледаха. На никого
не бъше дошло на умъ да потърси Стояна.
Дъдо Пантелей отново ое върна при тъхъ ь
разтревожено ги запита:
•• •
— Кжде е Стоянъ?
Всички мълчаха. Никой не беше го виждалъ.
Само Гимюшътъ, който въ това време разравяше
съ ржжена жаравата на огъня, се обади:
— Знамъ ли го! . . . До одеве бъхме заедно —
сваляхме мачтата на платноходката. Кжде е отишелъ после — не зная.
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— Кждето и да е — ще се върне, — добави
Димитрото. — Не е малъкъ вече.
Настжпи тягостно мълчание. Дъждъ рукна
като нзъ ржкавъ; бурята го плискаше презъ отво
рения прозарецъ и го събираше на кална локва
върху пръстения подъ яа стаята.'
— Ето го! — извика нъкой и всички поглед
наха къмъ вратата.
На прага беше застаналъ той — Отоянъ. Ржц|гтЬ му бъха безпомощно отпуснати, отъ дрехите
му капъше вода, а лицето му като на удавиикъ бе
пооинъло и ивсЬиукано отъ водата.
Събиратъ ое около него, хвърдятъ кожухъ от
горе му и го заиасягъ на-ржце до огъня.
Следъ .малко • Стоянъ потърка челото си, като
че ли искаше да ое пробуди отъ нъкакъвъ лошъ
сънь, прокара ржка по мократа си коса и изви очи
къмъ бледите лица на рибарите,. надвесени надъ
него.
— Дъдо тука ли е? — едвамъ- запита той.
— Тукъ съмъ, до тебе съмъ — обажда ое. съ
раавълнуванъ гласъ -дъдо Пантелей. Старецъгь
приклекна до него, загърна го грижливо съ кожуха
и го попита:
— На даляна ли бътпе?
— Тамъ! Искахъ да те намеря . . . Много се
забави.
Чувство на мжка и сжщевреманно «а радость
се примъсиха въ душата на дъдо Пантелей, и той
не знаеше кое отъ тт>хъ е по-силно.
— Абе синко, нали виждашъ • . . Азъ не посмъяхъ — върнахъ ф . . .
— Измъкналъ се като охлювъ,— подхвърля
Полето.
— Я ни разкажи какъ стана тази работа? —
НЗЬГБОИ се бай Никола.
Лумналиятъ, огънь въ оджака кжсаше червени
светлини върху"*бледото лице на Огояна. Той гле
>о^Г*"<*^^^ГГ , ''^ < "«"'«' 4 '^^
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даше Неподвижно предъ себе си и тихо говореше:
— Довлтжохъ една врагагца до брега. Въ тъм
нината никой не ме забеляза. Едвамъ я впуонахъ
въ водата. Вълните б*ха големи н на нтжолко
пжти я връщаха до скелята. Когато се отдалечихъ
на стотина лопати отъ бръта, усЬтихъ че съмъ
надвилъ вълнитЪ и тогава заплувахъ направо къмъ
даляна. Б*хъ наближилъ вечй мрежите. Отпуснахъ
лопатите, за. да запаля фенера, но краката ми се
подхлъзнаха и азъ ладнахъ възнакъ върху кър
мата; лодката се наклони «а една страна и бързо
започна да се пълни съ вод . . .
— Е, после? — обаждатъ се всички въ единъ
гласъ.
— Какво можйхъ да направя? . . . Лодката
потъна подъ краката ми, като че ли нтжой я из
тегли подъ мене . . . Кой знае дали и лопатитъ й
ще се намерятъ . . . Рекохъ, бариМъ този фенеръ . . . Харесваше ми много . . :
И като показа съ ржка катурнатия до огъня
фенеръ, добави:
— Едвамъ доилувахъ до бръта съ него.
Пакъ ведра утрина.
Морето е утихнало — прибрало е разгнъвенигт> си сили навжтре, въ ТЪМНИТЕ СИ глжбиниОтъ бурята 'никой нв е пострадалъ. Само мре
жите на даляна еж тукъ-таме накжсани и полегна
лите колове на оградата му изглеждтъ отдалече
като препятствие ,на телана мрежа, преодолъно отъ
гигантския походъ на вълнитЬ.
РибаригЬ като че ли забравиха лошия споменъ на прежната нощь и пакъ тръгнаха къмъ мо
рето, съ сжщата неизменна и 'всеотдайна любовь.
А морето пакъ тихо шумолътпе, разказваше
имъ стара приказка, и като родна майка имъ се
усмихваше съ всепрощаващата хубость та своето
кротко лице.
«•«••«••>•< « <'«ГУГргГГГУ.Г1ПГ1е*Т

ИЗЪ^ВОДНИЯ СПОРТЪ ВЪ ПЛОВДИВЪ
I
Резултатите отъ пловдивските състезания на вода,
устроени отъ клона на Б. Н. М. С на 1.У1.1930 г;Младежко гребане съ щесторки на 2000 м.
Печелятъ награда кутия за цигари съ котва.
групата Иванъ Пауновъ, Генчо Клисуровъ, Пешо
Трендафиловъ, Кирилъ Танчевъ, Стефанъ Танчевъ,
Стоянъ Рахневъ и Димитъръ
Запряновъ. Разстоя
нието вземено за 8 м. 39 с. 2ДЮношеско гребане съ шесторки на 1600 м.
Печелятъ награда— сребърна ваза: групата
Петко Маневъ, Никола Станковъ, Жакъ Джиясъ,
Генчо Карадимовъ, Петъръ Цанковъ, Самуилъ Каталанъ и Никола Николовъ. Разстоянието вземено
за 7 м. 23 с. 7г.Младежко групово гребане съ двойки на 1200 м.
Печелятъ награда — месингова пепелница съ
корабъ: Калваковъ Димитъръ и Къневъ Матей,
взели разстоянието за 5 м. 33 с.
Юношеско гребане съ двойки на 1200 м. На
града — месингова пепелница съ гребецъ: Сотиръ
Бацеловъ и Вилхелмъ Майеръ, взели разстоянието
за 6 м. 16 с. %.

Младежко групово гребане съ русалки НЙ
1200 м. Награда — картина „Крайбръжие": Калва
ковъ Димитъръ и Къневъ Матей, взели разстояни
ето за 5 м. 14 с.
Юношеско групово гребане съ русалки на
800 м- Награда — картина „Корабъ": Михайловъ
Георги, Баншъ Петъръ, взели разстоянието за
3 м. 27 с. 7г,Смесено плаване на 150 м. за скорость:
Иванъ Пауновъ за 2 м. 30 с. *1т, ~~ награда картина „Езеро".
Плаване на 400 м.
Генчо Клисуровъ, за 4 м. 5 с. — награда 100 лв.
Плаване на гръбъ, 100 м.
Албертъ Бенбасатъ, за 2 м. 1 с. 7з- Награда -•
пепелникъ съ гребецъ.
Плаване съ дрехи на 100 м.
Димитъръ Запряновъ, за 2 м. 23 с. Награда —
самобръсначъ.
Наградите еж раздадени отъ председателя на
клона следъ подходяща речь, въ приежтетвието на
гражданството, веднага следъ състезанията.
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Ц.

Резултатите отъ пловдивските състезания на вода,
устроени отъ клона на Б. Н. М. С на 29.У1Л930 г:
1. Юношеско групово надбегване съ шесторки
на 12 тура — 5000 метра.
Група В. Петровъ, взела разстоянието'за 21 м. 8 с.
„ Ив. Пауновъ
„
„
за 22 м. 30 с.'
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2. Плаване на 400 м. Албертъ Бенбасатъ —
5 м- 29 е. 11ъ; Методи Белковъ— 5т. 50 с. 2Д3. Плаване на 800 м. Василъ Петровъ — 11 м.
36 с. 4/б; Василъ Кадийски — 11 м. 44 с. %.
4. Плаване на 1200 м. Г. Даракчиевъ — 19 м.
17 е. %; Краусъ — 19 м. 16 с. %.
А-въ

СБИРКЯ НЯ КЛОНОВЕТЪ ОТЪ СЕВЕРНЯ, ЗЯПЯДНЯ И ЮГОЗЯПЯДНЯ БЪЛГЯРИЯ
Съ завършваме сезона ма иочивкитЬ, за раз
движване на управителните тъла на клоновете и
оедмаквяваие гледищата имъ относно предстоя
щата дейность, Главното Управително ТЬло на Б.
Н. М. С. свика на 5 октомврий т. г. сбирка въ
В. Търново, на която бъха поканени да участвуватъ
управителните гЬла на клоноветъ отъ Б. Н. М. С,
а въ краеяъ случай само председателите, секрета
рите, каоивритъ и ржководитйшитЬ на водния
спортъ.
Въ сбирката се разгледаха следнигЬ въпроси:
1. Докладъ «а представителите отъ Гл. Упр.
Т-Ьло за неговата дейность и състоянието на орга
низацията. 2. Събирани на членските вноски и ''за
писване-на'нови' членове—.практикувани начини
и тЬхвитЬ резултати. 3. Устна 'пропаганда — бе-.
седи, цели и организация, добити резултати.
4. Уредба на изл)гти и екскурзии. 5. Детски морски
летовища, постигнати резултати; пръчки при: ор
ганизирането имъ и премахването имъ. 6. Филмова
пропаганда; снабдяване еъ филми «различни на
чини на използване. 7. Вечеринки, забави, сймейяи
срещи и др., като еръдство за пропаганда и «зточ«
ници на ириходи. 8. Помощи и субсидии, отъ кжде
и какъ да се йокатъ. 9. Сътрудничество въ списа
нието, изпращане донисюи и снимки, събираше на
реклами. 10. Воденъ спортъ: организация на ле
гионите, дейность, постигнати резултати, нови на
соки.* 11. Уреждане смъткитЬ 1м1гжду клоноветЬ и
Г. У. Т. 12. Доклади отъ предетавителитЬ на кло
новетъ, за всгЬки кловъ по отд-Ьлно, състояние! и
дейность на клона.
Сбирката бъ посетена отлично (йа бъха пред
ставени само два клона). Разискванията въ засе
данията се развиваха и след-Ьха съ особно голъмъ
.<3^15^3^ , ^'а^^а^^^:»^л^^

8*

РПОР^ЗК>-1

интервсъ: всеки пратеникъ даваща съветъ за порезултатна дейность и си вземаше бележка, отъ
гова, което другите казваха. Свободното време — об"Ьдъ и вечеря —• прате
ниците прекараха на обща маса, като презъ време
на вечерята свирт>ше музиката на 18 дружина.
Прззъ цълия день на сбирката, между, пра
тениците имаше пълна задушевность, което иде да
потвърди, че организацията 1е на правъ пжть. .
Нека всъки членъ на Б. Н. М. С. като добъръ
българинъ, даде всичкото си съдействие на упра
вителните тъла на клоноветЬ за преуспт^вайг на
организацията.
Г.П.
*

Секретарьтъ на Г. У, Т. — г. Г. Панчевъ — за
почна юбиколката на клоноветЬ. Сжщиятъ устрой
ва съвм-Ьстни срещи съ управитеянитЬ гЬла на
клононгтъ за уясняваве нт>кои въпроси, отъ орга. низационенъ характеръ. Въ всеки клонъ сжщиятъ
чете по 2 или 3 беседи предъ гражданството, офицеритЬ, тамъ гдето има гарнизони и предъ учащите
•се. Беседитъ му се придружаватъ съ отбрани и
подходящи свътливи картини. Отъ 26. IX. до 3. X.
той е билъ въ гр. Сливенъ, кяадето е челъ следните
беседи: „Другите и ние на морето", „Развитие и
' съвременно състояние на военнитЬ и търговски
кораби", „Защо ни трЬбва Морсниятъ Сгодаръ",
„Съвременно състояние и бойни действия на воен
нитЬ флоти" и „Моргто и стремежътъ на бълга
рина къмъ него",Отъ 4—6. X. е билъ въ гр. В.' Търново, гдето
е челъ първите три беседи-. Посйщението на беседитЬ навсЬкжде е било отлично. Сжщиятъ ще про
дължи обиколката си, като посети Бургасъ, Ямболъ и Пловдивъ;
Г. П.
з«*ззззз«а

Изъ чуждите военни флоти
Англия. — Споредъ новата корабостроителна
лено. Срокътъ за привършването на постройкигЬ й
програма на Англия, която цели да замъсти стае септемврий 1935 година, следъ което ще еж необ
ритъ кораби съ нови, въ продължение на 5—6 го
ходими още две години за допълнителни работи.
дини ежегодно ще се поржчватъ да се строятъ по
— Едвамъ сега, съгласно Вашингтонския до3—4 кръстосвача, по 1—2 флотилии ескадрени ми.
говоръ отъ 1922 година, Англия предаде базата
ноносци по 3 подводнйка и по 4 стражеви кораба.
Вейхайвей на Китай, обаче не напълно: Англия си
—. РаботитЬ по създаването на първокласна
запазва правото да се ползува отъ нея въ течение
на 10 години като маневрена база.
Сингапурска морска - база отиватъ твърде уси-
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— Два оть най-годъмиггБ английски подвод
ници: „Х-1" и „К-26" се откомандироватъ отъ със
тава на Средиземноморския флотъ и се изпращатъ
за резервъ въ Чатамъ.
— Кръстосваните „Дармутъ", „Ловестофтъ" и
,.Бирмингамъ" (постройка 1911—1914 г., водоизм*стимость 5100 тона) въ скоро време ще бждатъ
изключени отъ списъците на фяота и ще бждатъ
заменени съ новите кръстосвани: „Норфолкъ" и
„Дорсетшайръ" (по 10,000 тона водоизместване,
скорость 32.5 вжзела -и осемь 20 см. орждия) и
„йоркъ" (8400 тона, 33 вжзела и шестъ 20 см.
орждия).
у — Опитите, произведени съ пулверизирани
вжглища 'въ всеизвестната фабрика за котли „Ярроу" еж дали блестящи резултати. Разходътъ на
1вжглитцата за една миля се а шазалъ 449 англий
ски фунта, вместо 464 фунта обикновени кардифски вжглища; скорость на движението 9.6 вжзела,
вмъсто 8.8; машината развила 2250 конски сили,
вместо 1790. А тъй като стойностьта на единъ
тоиъ пулверизирани вжглища е 3.81 долара, а тонъ
обикновени кардифеии вжглища струватъ 4.80 до
лара, то разходътъ за една измината миля е намаленъ знчителню (приблизително съ 25 цеита).
Северно-Американски Съединени Щати. —
Следъ привършването ва маневрите, съединените
Тихоокеанска и Атлантическа флоти въ съставъ
&4 кораба, останали въ продължение на 14 дйгя въ
района на Ню-Йоркъ. Влизането на такова'голъгмо
число военни кораби въ Ню-Йормското приста
нище, движейки -се съ съответни строеве, било съ
проводено съ мощна въздушна демонстрация: 134
водохвърчила (хидроплани) въ бошъ редъ при
дружавали флота, а следъ това 'известно време ле
тели вадъ града.
Япония. — Съгласно новата организация на
японския флотъ, линейнитЬ кръстосвачи, които •
следъ модернизирането и снабдяването имъ съ
противоминни надебелявания еж намалили малко
скоростьта си, по настоящемъ влизатъ въ състава
на главнитЬ сили; ГБХНИТБ разузнавателни функ
ции, както и операциите за обезпечаване на мор
ските съобщения еж възложени на кръстосвачигЬ
,.Вашингтонски типъ" и най-новите леки кръс
тосвани.
Франция. — Единъ отрядъ французеки ко
раби, въ съставъ: кръстосвана „Дюкенъ" и вода
чите на миноносни флотилии „Лина" и „Леопардъ", подъ командата на адмиралъ Декотъ-Женонъ, е изпратенъ въ Балтийско море, за да по
сети 'никои шведски, полски и норвежеки приста
нища. Въ връзка съ това, чуждата преса отбелязва,
че французекото морско министерство* подгот
вя специаленъ личенъ съставъ, който да познава
важния.за Франция и много трудния въ корабно
отношение Балтийски морски теагьръ.
— Новиятъ 10,000 тоненъ кръстосвачъ, който
ще бжде започнатъ да се строи тази година, ще
бжде нареченъ „Алжиръ". Той ще бжде осмиятъ
кръстосвачъ отъ Вашингтонски типъ („Дюкенъ ,
„Турвилъ", „Сюфренъ", „Дюплексъ", „Лувуа",
„Колберъ" и „Фошъ"). Скорость 35 вжзела въчасъ
и въоржжение: шесть 20 см. орждия, осемь 7.5 см.
и други осемь 3.5 см. противоаеропланни орждия,
шесть торпедни тржби и две водохвърчила.
—• Решено е да се набави големъ ветроходен*
корабъ, до 5000 тона водоизместване, за да служи
з а учебенъ корабъ на морскигЬ юнкери. Въ връзка
съ това се отбелязва, че почти всичките военни
флоти еж дошли до заключението, какво поради
голъмото . внимание къмъ усложняващата се тех
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ника, морскитъ качества на офицерите отиватъ
къмъ упадъкъ. Въ финския, данския, норвежекия,
шведския, гръцкия, испанския, италиянскня н аржен
тинския флоти вече има ветроходни кораби, пред
назначени изключително за обучението на бждещигв морски офицери въ морската практика.
Следъ примера на по-слабитъ военни флоти, на
този въпросъ започватъ да обръщатъ внимание и
по-силнитъ. Изглежда, че освенъ Франция, ще ги
последва и Англия.
Германия. — Наскоро ще бжде спуснатъ на
вода новиятъ броненосенъ кръстосвачъ „Адми
ралъ Шееръ", който направи превратъ въ корабостроението. По този случай английската морска
преса дава следните допълнителни сведения за
него: ше бжде предвидена особена защита на по
довете отъ най-мощнитъ авиационни бомби, чет
ворно дъно противъ подводните взривове и за
щита отъ отровни газове. Неговите дизелмотори
ще тежатъ 9 килограма на една конска сила, то
гава, когато на най-съвременните английски кръс
тосвачи парните двигатели тежатъ 75 кгр. на конска
сила. Районътъ на плаването му ще бжде много го
лемъ — 20,000 м^ли, при скорость 14 вжзела и
18,000 мили при скорость 20 вжзела. АНГЛИЙСКИТЕ
кръстосвачи отъ сжщото водоизместване (10,000
тона) иматъ районъ на действие 11,000 мили, при
скорость 13 вжзела.
— Чуждата преса твърди, че въ Германия еж
изработени планове- на новъ типъ подводници,
които ще бждатъ построени по принципа на строението на бронирания кръстосвачъ „Адмиралъ
Шееръ". При еднакво водоизместване съ подвод
ниците на другите военни флоти, те ще обладаватъ значително по-мощни настжпателни и отбра
нителни средства.
Италия. — ОсемгЬ нови кръстосвана Отъ типа
„Джиовани де ла Банда Нера" ще иматъ следнитъ
данни: водоизместване 5250 тона; скорость 37 вж
зела, при мощность на двигателите 95,000 конски
сили; въоржжение: осемь 15 см. орждия, разполо
жени по две въ четири орждейни кули, четири
противоаеропланни 7.5 см. орждия, шесть торпедни
тржби и две водохвърчила.
Турция,- — Споредъ сведенията на италиянкото военно-морско списание „Ривиста Мари.
тима", турскиятъ линеенъ кръстосвачъ „Султанъ
Явузъ Селимъ" е излЪзълъ на 6 мартъ т. г. отъ
военно-морската база Измидъ, за да направи пред
варителна проба на двигателите си въ Мряморното море. Пробата е траяла отъ южния край на
Принцовитъ острови, до Родосто и обратно, въ
продължение на 5 и половина часа. Достигнатата
скорость била 24 вжзела въ часъ. Следъ тази
проба била направена втора. Следъ привършва-.
нето на последната, корабътъ се завърналъ въ Из
мидъ, за да се направятъ нЪкои допълнителни по
правки.
Китай. — Поради тревожното революционно
положение, въ пристанището Ханкоу еж се съ
брали 43 чуждестранни военни кораба, а именно:
19 английски, 10 американски, 9 японски, 4 фран
цузеки и 1 италиянски.
(Изъ руски източници: „Морски Сборникъ ,
книга 7, Ленинградъ 1930 г. и „Часовой", № 37 и
38, Парижъ 1930 г. — изв.тЬкълъ С. Н. И.)
Ромънски безмитни пристанищни складове.
Обнародванъ е въ „Мониторулъ Официалъ"
№ 91/1930 год. единъ новъ законъ, чрезъ който се
прокарватъ нови наредби за свободните отъ мита
складове въ Ромъния. Съгласно тоя законъ, всички
пристигнали отъ странство стоки, които еж пред-
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назначени за внасяне, преминаване транзитъ презъ
територията на Ромъния, за преизнасяне и за пре
товарване, ще бждатъ складирвани въ магазините
на митнишкит-е управления. Това складиране може
да стане, както въ държавни, така и въ частни
магазин.
За тая цель финансовото министерство може
да разпредели своитъ магазин между частнигв
комисионери или да поощри създаването на нови
магазин, като дава концесии. Въ случая, наемательтъ или концесионерътъ, като спазва предвиде
ните въ законите и наредбите формалности, има
право да предприема всички манипулации съ оста
вените въ магазините стоки. Концесии за построй
ка на свободни отъ мита магазин ще бждатъ да
дени за 30 години. Следъ изтичане на това време,
всички сгради, заедно съ тъхнитъ приспособления,
оставатъ собственость на държавата. Както за да
дените на концесия, така сжщо и за наетитъ отъ
митнишкитъ служби магазин, въ най-скоро време
ще се издаде едно наставление.
Наемательтъ или концесионерътъ отговарятъ
предъ държавата за събирането,на митата и другитЬ такси. Складираните стоки служатъ първомъ
като гаранция за .събирането на държавнит-Ъ мита
и такси, които тръбва се събератъ отъ тъхъ, а
следъ това, като гаранция за правото на наемателя
или концесионера. Въ магазините могатъ да бж
датъ приети всички видове стоки, съ изключение
. на военни оржжмя и муниции, експлозиви, моно
полни стоки, както и -стоки, които могатъ да се
развалятъ скоро. Въ момента на складирването на
стокитъ се правятъ необходимитв вносни и из
носни декларации, гдето се вписватъ, както самия
день за пристигането на стоките, така сжщо и
всички други дати, въ които ще последва присти
гането. Срещу особни гаранции, финансовото м-во
може да разреши създаването на номинални сво
бодни магазин при пограничните митнишки вла
сти и то за всички, определени за износъ, стоки, а
при вносъ — само за вжглища и дърва. Въ безмит
ната магазия стоките могатъ да останатъ не подълго отъ три години. Въ изключителни случаи,
финансовото министерство може да продължи тоя
срокъ съ ощ|е 6 месеци.
К. Скут.
Корабоплаването въ Югославия. Презъ мина
лата година се изтъкна много ясно голъмото зна
чение на воднитЬ пжтища за износа на Югославия.
Обстоятелството, че отъ цълия износъ. който се
състои отъ 5,330,000 тона, едно количество отъ
2,256,000 тона е изнесено по воденъпжть, а именно.1,454,000 тона презъ морскитъ пристанища и
802,000 тона презъ ръчнитъ, дава грамаденъ
подтикъ за развитието на югославянското
корабоплаване, което се зарегистрира съ поржчката на единъ новъ параходъ отъ 10,000 тона,
четвърти по редъ, предназначенъ за дружеството
„Дубровска Пловидба".
Мерките за повдигане работоспособностьта и
доходностьта на вжтрепгното плаване се обми
слиха въ една конференция въ Бълградъ, която се
събра презъ м. януарий т. г. и.обсжди всички въ
проси, засегащи държавното ръчно корабоплаване.
Комисията реши да се купятъ нови и модерни ко
раби, а за увеличение района на използването имъ
— да се влъзе въ разбирателство съ Кралското Ун
гарско Ръчно и Морско дружество.
До свършване на големото дунавско зимно
пристанище Смедерево, за зимно пристанище е
обяЕено Иваново, близко до Панчево, което се
подчинява на пристанищния капитанъ отъ Пан
чево.
— Скут.
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Таблица за състоянието на военните флоти
Извадки отъ „РЬИеп с*ег Ше1т" („Флотите на све
та") — сведения, които английското адмиралтейство
всека година представя на английския парламентъ.
Таблицата дава състоянието на военноморските сили
на 7-тъ велики морски държави къмъ I. XII. 1929 г.
КОРЯБИ

Готови
Линейни кораби (броненосци) . 16 18
4 4
Бронирани кръстосвани . . . . 4
Кръстосвани
.
14 37 17
Минни кръстосвани
-1-3
Крайбр-вжни бронирани кораби
- и монитори . 1
3 1,Кораби-матки за хидроплани . . 8; з: 5
1 Кораби-водачи на флотилии
16
2—
Торпедоразрушители
134 309,106
63| 32
Миноносци
<0 6
Подводници
43' 15
53 122! 64
Канонерки („51оор5") . . . . . . 31
221 4
Крайбрежни моторни кораби
69' 25
Канонерки („СипЬоа15") и бързи
патрулни кораби
.
4 45 7| 2
РЪчни канонерки
9 11 2 6
Миночистачни кораби
42 12 26 441 20 27
В с и ч к о . . 377 530 253 246 328118 73

Намиращи се въ строежъ
Линейни кораби
Кръстосвани
Минни кръстосвачй
Носачи ча хидроплани
Кораби-водачи на флотилии .
Торпедоразрушители . . . . .
Подводници . .
Канонерки („Зюорз")
.....
Крайбрежни моторни кораби
Р-Ьчни канонерки

8

18

10

1

. 3 —
. 26 —
.
.

Въ проектъ за строежъ
Кръстосвачй
Минни кръстосвани
Кораби-водачи на флотилии . .
Торпедоразрушители
Подводници
.
Канонерки („Зюорз")
Крайбръжни моторни кораби .
Кораби за поставяне подв. мрежи

а

Предполагатъ се служебни години въ строя:
за линейни кораби, големи и леки кръстосвачй, и
кораби за хвърчила — 20 години; торпедоразруши
тели — 16 години; подводници — 12 години; край
бръжни моторни кораби — 10 години. За всички
останали — 20 години, считано отъ годината на
привършването на кораба и постжпването му въ
строя. Въ сравнение съ сведенията отъ миналата
година, общото число на военните кораби за една
година отъ 1974 е спаднало на 1925, т. е. съ 49. Намалъло е числото на корабите въ: Англия съ 2;
Съединените щати съ 19; Италия съ 35. Обратно,
увеличили еж числото на военнитЬ си кораби:
Япония съ 7 и Франция съ 8.
Очебиещи въ таблицата еж цифригЬ въ гра
фите за Франция и Италия. Отъ тЪхъ изпъква
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стремежътъ за надмощие между двете среди
земноморски сили, добива се представа и за огром
ните средства, които те разходватъ, з а да си осигурятъ господството на море. Това гЬ открито
заявиха и на последната конференция за морските
разоржжавания и ограничение на флотите въ
Лондонъ.
Намиращиятъ се въ строежъ германски линеенъ корабъ (броненосецъ) е съ водоизм-Ьщение
10,000 тона — определениятъ отъ договора за

А. П. — ^Прилага ли се еаигьляо закова; за рибарството"
(Сп. „Рибарски прегледъ", год. I, брой 4, София 1930 г.,
стр. 58).
Азмановъ, Д-ръ инж. Ас. — „НашгитЬ радиоактивни мине
рални извори и т*Ьхното лЪчебно използване" (Известия .
•ва балиеоложшото д-шо въ България, год. I, брой 2,
София VIII. 1930 г., стр. 12—20).
Анхиало кашо приморски курорта, {Бюлетииъ иа взаимно, спомагателната каса „Самъ си помагай" на служите
лите при Бълг Земл. Банка, под. V, брой 7, София
20. VIII. 1930 т.,'стр. 1—3).
Апр*левъ, Б. П — „Бой при Кал1акрш (Морской Журяаяъ,
№ 31—32, Прага 1930 г., стр. 139—140).
Ангеловъ, Т. — „Цариградското пристанище и турскиятъ
търповоми флшъ" (Сл. Морски Сговоръ, год. VII,
брой 8, Варна X. 1930 г., стр. 7—8).
Балбо, генералъ — „Въ страяата на храбрециггЬ" (в. Славянинъ, год. XVII, брой 22 и други, Варна 3. IX. 1930 г.,
стр. 2).
Бодливка иши медрима (Сп. Рибарски преглвдъ, год. I,
брой 4, София, 1930 г., стр. 59).
Бурилковъ, Д-ръ Димо — „Показания и противопоказания
лря лЪкуваието |на тежкитЬ полови заболявания съ
лЪчебна каль «ъ Аихиаио" {Известия на башнеоложското д-яо въ България, год. I, брой 2, София VIII.
1930 г., стр. 23).
Божковъ, Д. — „Варна" (в. Знаме отъ 1. VII. 1930 г.)
Барановски, Владиславъ — „Моютъ надъ Дунава между
Ромъния и Българин. — Най-кяюогго свързване «а
Полша съ близкия изтокъ" (Известия и стопански архивъ «а Министерството на търговията, прамишле«остьта и труда, год IX, брой 23 и 24, София 1. VIII.
1930 г. стр. 889—906).
Ванковъ, Н. Ив. — „Гр. Вндинъ — историческо описание
(в. «Подофицерска защита, год. XVI, брой 606, София
" 4. IX. 1930 Г., стр. 4).
Гороцв*тъ — „Изъ историята на .рибарството ('Сл. Рибар
ски преглвдъ, год. I, брой 4, София 1930 г., стр. 57).
Дейна програма на Бългаджия Вароденъ Морски Сговоръ
аа легошгБТието 1930—11935 .година, приета отъ VII. редовенъ съборъ иа Б. Н. М. С , въ Ламъ, на 10 юний
1930 г. (Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 7, Вария
IX. 1930 г., сгр. 15—17).
Д-ръ Ник. Н. — „Военното надмощие въ Черно море
(в. Народна Отбрана, год. XII, брой 1509, София 26. IX.
1930 г., стр. 4).
Енчевъ, Инж. Я. А. — „Сериозна опаюнюють за Дунавското
пристанище при гр. Свищовъ" (Списание на Българ
ското Инженерно-Аркитектно Ц-во, год. XXX, брой 18,
София 20. IX. 1930 г., стр. 374—376).
И. Б. — „Новата победа надъ океана" (в Търгедаско-промлвленъ гласъ, *год. VIII, брой 1336, София 8. IX. 1930 г.,
стр. 2).
Ивановъ, Сава Н. — „Колко е съвременно!» годишно ивмтмение на склавешюто въ; Черно море" (в. Народенъ
ратникъ, под. I, брой 9, Варна 20. IX. 1930 г., стр. 2).
Ивановъ, Сава Н. — „Ново «зсладваие я яонй данни за
БосфоракитЬ течения" (Сп. Морски Сговоръ, год. VII,
брой 8, Варна X. 1930 г., стр. 2—5).
Койчевъ, Д-ръ Н. — „Морелтмение" (Бюлетииъ на взаимно-спомагателиата «аса „Самъ си помагай" на служителитъ при Бълг. Земл Банка, гол V, брой 7, София,
20. VIII. 1930 г., стр. 3^-6).
КеаИп%, I- Л — ,Магу—Се1е5{е* Рапз 1930 (Рауо1, 20 1г.)
Караивановъ, Г. — Игра на сядбггга" „Разказъ — (Сп. Мор
ски Сговоръ, г. VII, брой 8, Вариа X. 1930 г., стр. 15 и 16)
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миръ максимумъ, т. е. по-голт>мина далечъ не от.
говаря н а линейните кораби на другите флоти.
Но конструкцията му — въоржжение, броня, боеспособность, е тъй сполучливо разчетена, че да
може да се противопостави и срази всеки неприя
телски брониранъ кръстосвачъ. НовигЬ германски
кръстосвани еж сжщо малки — 6,000 тона водоиз
м-Ьщение, но съ силно въоржжение.
М. Остревъ — Берлннъ

Линдеманъ, фр. — „Мъртви кораби" — Лревелъ Д Фурнаджиевъ — (Си. Морски Сговоръ, год. VII, брой 8
Варна X. 1930 г., стр. 11—14).
Ьа респе еп Роюгпе — ( й Ви^аНе, VШ-ете аппее, № 2137,
5о11а 13. IX. 1930, р. 4).
ЬЧззие а 1а тег Е^ее — (Ьа Ви1еапе. УШ-ете еппее, № 2151.
5о«а 30. IX. 1930, р. 4.)
Макушенко, Н. И. — „Триангуляция северно-западаого побережья Черкого моря отъ г. Николаева до Днестра"
(Записки по Гидрографии, Том 52, Ленинград 1927 г',
стр. 79—97).
Матеевъ, М. — Бургасъ — „Кой отстранява българскитЬ
моряци отъ морето" (в. Народекъ ратникъ, под. I,
брой 9, Варна 20. IX. 1930 г., стр. 2).
Марковъ, Д. — „Моряка сила" (Сп. Морски Сговоръ год.
VII, брой 8, Варна X. 1930 г., стр. 5—7).
На ловъ ва -морски риби съ лжкове — Една експедиция въ
морекигЬ дълбочини. Филмиране подъ водата Чудо
вищата 'въ океамнтъ. — (Сп. Нива,'год II, бр. 45, Со
фия 4 IX. 1930 г., стр. 12).
Океански метрополисъ (Сп. Ндааи год. II, брой 45, София.
4. IX. 1930 г., стр. 5)
Петровъ, А. — „1929—1930". — „За риболовския спорят."
(Сп. Рибарски прегледъ, гоя. I, брой 4, София 1930 г.,
стр. 49 и 56).
Първия редовенъ «ангресъ на Българския рибарски съюзъ
— (Рибарски прегледъ, год. I, брой 4, София 1930 г„
стр. 51—56).
Пашмаковъ, Зл. — „Движението на параходитЬ и шюса
и наноса презъ Бурпазакото пристанище" (Известия на
Бургазската Търговюко-Икдустриаяна Камара!, год. XIV,
брой 26, Бургасъ 27. IX. 1930 г., стр. 1—2).
Пашмаковъ, Зл. — „Внокгь и износъ презъ Бургавскотоприг
стаяище и движение яа параходитЬ" — в. Търговскопромишл. гласъ, год VIII, бр. 1356, София 1. X 1930 г.,
стр. 3).
РЪдки видове риби —• търсени и кръстосвани отъ една
жена (Сп. Нива, год. II, брой 45, София 4. IX. 1930 г.,
стр. 13).
Радковъ, Н. — „Сжщиость и цели на рибарския съюзъ"
(Сп. Рибарски прегледъ, год. I, брой 4, София 1930 г.
стр. 50).
Радевъ, Д-ръ Н. — „МинералнитЬ води" — Краггъкъ геоложеко исторически очеркъ — (Известия на балнеоложокото д-ио т> България, год. I, брой 2, София VIII.
1930 г., стр. 1—5).
Стояновъ, Д. — „Видинъ и историята му" {Сп. Нива, год. II,
брой 45, София 4. IX. 1930 г., стр. 10—12).
Славяиовъ, Г. — „ЕккасураиитЬ на Българския Народенъ
Морски Сговоръ" (е. „Миръ", год. XXXIV, брой 9045,
София I. IX. 1930 г., стр. 3).
Стойчевъ, Д-ръ Хр. — „Изследване, опити и наблюдения съ
водата „Момина" — (Изиестия иа балнеоложекоти д-во
въ България, год. I, бр. 2, София VIII. 1930 г., стр. 5—11).
Скутуновъ, К. — „Модерно освътяааие на черноморското
ни крайбрътжие" (Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 8,
Варна X. 1930 г., стр. 1 и 2).
Скорчевъ, Д-ръ П. Д. — „Етммояогичмиятъ произходъ на
н^Ькои морски думи и наава1ния въ нашия простонароденъ говоръ" {Сп. Морски Сговоръ, год. VII, брой 8,
Варна X. 1930 г., сгр. 8—11).
Торосъ — „Рибари" — (Сп. Рибарски прегледъ, год. I.
(брой 45, София, 1930 г., стр. 60—63, лрепечатано отъ
сп. Ловна просвета).
Търновски, П. Ив. — „Значението «а международната ръка
Дунавъ и вай-рациододаото й използуване отъ страна
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«а България съ създаване «а Дунавска търговска
флота" (в. Народенъ ратникъ, пад. I, брой 9, Варна,
20. IX. 1930 г., стр. 2).
Цокевъ, Ил. — „Класификация иа минералните води" (Из
вестия на балнеоложското д-во въ България, год. I,
брой 1 <и 2, София 1930 г.).
Чевгелиевъ, Р# — ^Възобновяване кало лъчени ето при банята
въ село Банкя" (Известия на балнеоложското д-во въ
. България, год. I, брой 2, София VIII. 1930 г. сггр. 11 И 12).
Морска мисълъ —• месечно списание за морски спортъ
и литература — урежда редакциовенъ комитетъ — ГОЙ. I'
Варна 1930 г. (Издание на Морско-спортното дружество
„Корабъ" въ Варна — Печатница Добри Тодоровъ). Годишевъ збояаменггъ 60 лв. Едииъ брой 5 лв. Редакция и адми
нистрация: ул. Шейн|0!во № 24 —• Варна..
Безспоренъ фактъ е, че Българскиятъ Народ. Морски
Стоворъ зароди и даде юиленъ тлисъкъ иа българската мор
ска киижовность Неговото влияние е и ще продължава да
бжде гблъмо въ това отношение. Тоз;» въпросъ е доста об
ширно разгледанъ въ статията мм „Българска морска кии
жовность" п№>ъетена въ юбилейния брой (№ 6) отъ на
шето списание. Тукъ, между другото, тю поводъ излиза
нето на новото морско списание, искамъ да подчертая още
веднъжъ този фактъ и да посоча още нъкои давни.
До основаването на Българския Народенъ' Морски
Оговоръ въ 1920 г. въ България нЬмаше специални морски
слисания или вестници. Следа, появяването на яашиггЬ пе
риодически издания „.Морска библиотека" и „Морски Ого
воръ" започнаха да се появяват» и други периодически из
дания ,едгаи отъ. които ско!ро престанака да сжщестнувагь,
а Други се задържаха за по-дълго време. Така напримеръ:
въ 1923 г. се пояни описанието „Рибарство и отраслите му",
което просжщестиува цели две години. Въ 1924 година изтЬзе само въ немалко книжки (седмично) и замре описа
нието „Море". Отъ 1926 до 1929 година иросжществува
вестникътъ „Морски ратникъ", който отъ 1930 год. излиза
заедно съ вестника „Народенъ ратникъ" {Варна). Презъ на
стоящата 1930 г. започнаха да излизатъ списанията „Ри
барски прег.тедъ" (София) и „Известия на Балнеолож
кото дружество въ България (София). Нзй-после презъ
сяшцата 1930 година започна да излиза въ Варна списанието
„Морска, мисъль".
Последното списание .издаде първата си книжка презъ
месецъ юлий т. г. За жалость, въпреки нашето желание,
кие не можахме до сега да се сдобиемъ съ излътзлиггЬ му
Три броя (юлий, августъ и септамврий). Предъ насъ е само
вториятъ му брой Той имаследаото съдържание: 1) Ст. Лефгеровъ — „Ср-Ьдъ морските скали" —• стихове; 2) Лермонтовъ — „Корабъ" — стихове; 3) Дим. Динковъ — „Мор
ския спортъ като «ажекъ факторъ въ укрепване иа здра
вето; 4) Зегуиз, — „Нашето море"; 5) Дим. Медникаровъ —
„Едно морско състезание" — споменъ; 6) Замановски —
„На смвсенъ плажъ" — фейлетонъ; 7) Гюй де Мопасанъ
^- „Муха" разказъ (продължение отъ брой 1) и 8) Ст. Лефтеровъ — „Среща" — разказъ.
Списанието „Морска мисъль" се издава въ книжки
отъ по 8 страници, бъла хартия, голъмъ форматъ, безъ
корипитЬ. Кориците му отъ обикновена желта хартия еж
запълнени съ реклами Илюстрирано е съ сравнително
добре отпечатани снимки. ВЪНКЕШВИЯТЪ му видъ изобщо е
добъръ. Ожщностьта му, обаче, не е строго преценена и
подбрана. Като изключимъ половината отъ материала му,
който отговаря ма изиокваниита на едно сериозно списание,
оставалиятъ материалъ не е добре разработенъ, не пред
ставлява никаква ценяость и не би требвало да види бълъ
свътъ. Прави впечатление и това!, че като че ли нарочно се
отбягва да се спомене името „Морски Оговоръ" тамъ кждето требва.
Ние намираме, че за сега въ България нъма условия
за сжществуваието на. две списания „Морски Оговоръ" и
„Морска мисъль", когато първото покрива второто и че би
било по-добре, ако силите отъ „Морска мисъль" бъха за
силили списанието „Морски Оговоръ". Но при свършения
фактъ, ние пожелаваме на нашия младъ събратъ — спи
санието „Морска мисъль" — закрепване, успъхъ и дълъгъ
животъ. Нека помни, обаче, редакционниятъ комитетъ на
„Морска мисъль", че ако желае да се с,бж.днатъ тия наши
чистосърдечни благапожелания, тръбва Да бжде по-взискателенъ и по-внимателенъ при подбора на материала си.
Варна, 14. IX. 1930 г.
С. Н. И.
Нуждата отъ Български Народенъ Морски Стоворъ,
неговитъ цели, средства и дейность отъ П. Павловъ, еекретарь на Гл Улр. Т-Ьло на Б. Н. М. С. Издание на Българ- •
ския Народекъ Морски Сговоръ,Варна 1930 г., 22 страници
обикновенъ форматъ, цена 5 лева.
Въ едно отъ редовните си събрания Главното Упра
вително Твло на Българския Народенъ Морски Оговоръ
реши да се отлечататъ редъ беседи въ връзка съ дейкостьта и пропагандата, която развива Б. Н. М. С., за да
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могатъ да бждатъ използвани въ клоновете отъ мъстяитъ
деятели, било като материалъ за съставяне на нови бе
седи, било направо, като готови беседи. Първата отъ тия
Книжки е посочената по-горе. Въ нея авторътъ й, секретарь
отъ Г. У. Т..на Б. Н. М. С. — П. Павловъ разглежда следни
те въпроси: 1) Влиянието на морето върху историята на
народите; 2) Морето въ историята на славяните и бълга
рите; 3) Използване на морето и значението му за стопаяокия животъ; 4) Нуждата отъ „Български Народенъ Мор
ски Сговоръ" — неговитъ цели, сръдства и дейность. Въ
края на книжката е даденъ единъ описъкъ отъ 45 дианюпозитива въ връзка съ тази беседа, които се яамиратъ въ
Гл. Упр. Тъло на Б. Н. М. С. и еж иа рааположение на
тъзи, които биха ги поискали за да илюстриратъ бесе
дата си.
Ние препоржчваме тази мнижка, която се дава на ко
стуема цена 5 лв., не само на клонювегЪ и члевоветЬ не Б.
Н. М. С, но и на всички родолюбиви бълга1ри, които иокатъ
да се запознаятъ на кратко 1съ влиянието на люрето върху
народит* и нуждата отъ Български Народекъ Морски Ого
воръ, както и съ целитъ, сръдствата и дейностьта на по
следния
С. Н. И.
Търговията на България съ Анкона презъ 16 и 17 въкове, по нови извори отъ д-ръИв. Сакжзовъ. София 1929 г.
(Отдъленъ отиечатъкъ отъ „Известия на Историческото
дружество", км. IX. 1929 г.; 44 страници 'обикнов. форматъ).
Извеотниятъ нашъ младъ адвокатъ, който 'Намира до
статъчно свободно време да работи съ признатъ отъ наШИТ-Б професори успъхъ въ областьгга на нашата средно
вековна история, ни е далъ нови интересни работи и данни
тю отношение на с.рвднювт>ковната ни външна търговия,
плодъ на командировката му по Ащриатическото крайбре
жие — въ Анкона, Венеция й Генуа.
Материалит-Б за горепосочената 'интересна статия еж
събрани отъ обиколката му презъ есеньта 1928 г. въ Дуброеникъ и нъкои градове на Италия, чиито архиви съхра- >
няватъ твърде много и доста ценни сведения аа стопанския
животъ на бългзрекитв земи презъ ранната епоха на тур
ското. |ро1бство. Въ нея той е изпоавалъ само една малка
часть отъ тъхъ, поради ограниченото мъсто, съ което е
разполагалъ. Той се надъта, обаче, въ скоро ареме да при
върши и .издаде едно пълно изследване на 1изобишнипгЬ ма
териали, отнасящи се ДО. отношенията между България и
Дуброеникъ.
Въ посочената статия, на 44 печатни страници, той ни
дава една документирана картина за търговията на Бъл
гария съ'Анкона презъ 16. и 17. въжоие, която търговия
често ижти се извършвала презъ Варна, Родосто и Солунъ
еъ анконски кораби. Тия данни еж нови и хвърляггъ свътли лжчи върху неясната още за насъ средновековна наша
международна търговия. Ние препоржчваме горещо тази
малка интересна книжка на всички, които се ивтерееуватъ .
отъ свътлото минало на нашия нарояъ.
С. Н. И.
Изевстия на Балнеоложкото дружество въ България.
Перидодическо илюстровано списание. Год. I. София 1930 г.
Урежда редакционенъ комитетъ. Годишенъ абонаментъ
(10 броя отъ по 3—4 печатни коли) 100 лева. Редакция: Тър
говски кооиераггкаенъ ДОЙЙЪ, стая 357 — София
Отъ м. юлий т. г. започна да излиза въ София посо
ченото по-горе спеисание, посветено специално на изслед
ването, опознаването, използуването и популяризирането на
нашит-Б минерални води, включително и морскигНз.. Съдържа
нието на списанието се вижда отъ помъттенитъ данни за
статиитъ въ отдъла „Морски книгописъ". То се списва се
риозно и вещо и се илюстрира съ подходящи снимки къмъ
статиитъ. Всека книжка се състои отъ 24 до 32 страници
годъмъ форматъ. На последните страници се дава балнео
ложка хроника и библиография за поместените статии въ
българските печатни издания по отношение на баните,
банските и други курорти.
Ние пожелаваме на новото списание успехъ и дълготрайность. Препоржчваме го на нашите клонове и членове
и на всички, които се интересуватъ отъ балнеологията въ
България.
С. Н. И.
Руско морско книгоиздателство въ Прага. Редакторътъ
на задграничното руско военно-морско списание „Морской
Журналъ" <Прага) — Лейтевантъ М. С Стакевичъ е отпечаталъ специаленъ позивъ до .разпръснатите по цълий.
свътъ руски морски офицери отъ бившия руски царски
флотъ, съ който повдига в ъ п р о с за основаване въ Прага
Руско морско книгоиздателство. Следъ плучаването на от
говорите на различените задгра1нични морски организации
ще се реши окончателно въпроса дали ще бжде възможно
да се основе то. Интересуващите се по въпроса могатъ да
се обърнатъ за подробности на адрасъ: Лейтенантъ Мих.
Серг. Стахевичъ, Венцигава 17, Прага II, Чехославия.
С. Ч.

К Ъ М Ъ ЧЛЕНОВБТ*
НА Б Ъ Л Г А Р С К И Я НАРОДЕ1ГС> МОРСКИ С Г О В О Р Ъ
Неполучаващитв списанието ще почнатъь рисъ" № 6, като заедно съ това съобщятъ точда го получаватъ само следъ като издължатъь ния си и пъленъ адресъ. Изгубената книжка
членската си вноска за цялата 1930 година.1. се изпраща повторно, само ако се съобщи за
Изплатилите вноската си и не получаващи1 това въ Г. У. Т. не по-късно следъ получавасписанието, требва да-провврятъ въ Управи. нето на следущната книжка.
телното твло на своя клонъ, дали точниятъ>
За вевка промвна на адреса се съобщава
имъ и пъленъ адресъ, при това н е п р е м е н н о» своевременно по сжщия начинъГ като се приз а е д н о с ъ с ъ о т в е т н а т а вноска, еж изпра- лага и 5 лв. за отпечатване на новия адресъ.
тени въ Главното Управително Твло въ Варна;;
Трвбва да се помни добре, че най-често
безъ това, естественно, Гл. Упр. Т-БЛО'не мо• книжкитЪ се г у б я т ъ поради несъобщаж е никому да изпраща списанието.
"
ване п ъ л н и я и т о ч е н ъ д о м а ш е н ъ а д ,
Редовно издължените' членове предъ ресъ.
своя клонъ, а отъ тоя последния — предъ Гл.
При адресъ, даденъ въ учреждението,
Упр. Твло, ако не получатъ нвкой брой отъ> гдето работи абонатътъ, вевкога тръбва да се
списанието, веднага трвбва да съобщятъ за разчита' на изгубване на книжки отъ списа
това съ отворено писмо направо въ Гл. Упр. нието. Винаги домашниятъ адресъ е за пред'
Твло на Бг. Н. М. С. въ Варна, ул. „Царь Бо-• почитане. • . ~

ОТЪ ГЛ. УПР. ТБЛ0 НА Б. Н. М. С.

ВЪ СКЛЯДП НА ГЛ. УПР. Т-БЛО НЯ Б Н. М. С. СЕ НЯМИРЛТЪ СЛЕДНИТ-Б ПЕЧЯТНИ ИЗДАНИЯ:
Морска библиотека'№ 1 цена..'.. . ..
3 ле.
Морска библиотека № 2 цена . . . . . 4 лв.
Морска библиотека № -3 цена
5 лв.
• Морска библиотека № 4 цена . . . . . Ъ лв.
Морска библиотека № 5 изчерпана
>
Морска библиотека № 6 изчерпана
Морска библиотека № 7 изчерпана .
Морска библиотека № 8 цена . . . . . 1 1 л в .
Морска библиотека № 9 цена . . . . . 11 лв.
Морска библиотека № 10 цена . . . . . . 15 лв.
Морска библиотека № 11 цена . . . '.' . 10 лв.
Морска библиотека № 12 цена .. .>,.- . . 5 лв.
Морска библиотека № 13 цена
10 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. 1 изчерпано
Сп. „Морски Сговоръ" год. II изчерпано
Сп. „Морски Сговоръ" год. III цена . . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. IV цена . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. V цена . . 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ" год. VI, броеве
7,. 8, 9 и 10 цена
60 лв.

Гребане и ветроходство — изчерпано
.Правилникъ за морските и речни спорт
ни легиони — изчерпано
Правилници за водния спортъ цена . . . 5 лв.
Черно море (общодостжпни студии)
часть I отъ Сава Н. Ивановъ цена , . 30 лв.
Черно море (общодостжпни • студии)
часть 11 отъ Сава Н. Ивановъ цена . . 30 лв.
Практически указания за предсказване
на времето отъ Сава Н. Ивановъ
Изчерпано
Метеорология отъ Сава Н. Ивановъ цена 25 лв.
Океанография.отъ Сава Н. Ивановъ цена 30 лв.
Плаване отъ А. Друмевъ цена
15 лв.
Нуждата отъ Б. Н. Морски Сговоръ,
неговите цели, средства и дейность цена .
5 лв.

Всички поржчки се изпълняватъ само следъ предварително внесена сума и се отпра^
вятъ на адресъ: Б. Н. Морски Сговоръ — книжовно-просввтенъ отдвлъ — Варна.

:

До нашит* постояншГи случайни сътрудници.

Редакцията на сп. Морски Сговоръ.съобщава на своит^ постоянни и случайни сътруд
ници да иматъ предвйдъ следнитъ- нареждания:
: ;
.1) Статиигв и съобщенията да се-пишатъ само на едната страна на листа и повъзможность съ пишуща машина. НечетливитЪ статии, а •-сжщо така й тия съ много поправки#
и зачерквания,не се преглеждатъ.' > ; " ;
'-' г
^:
^
:
2) Статиит+ь требва да бждатъ" кжси и въ никсй случай /ю-дълги отъ 2*/г печатни
страници отъ списанието. ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани. " \
Г
"
;
3) Ръкописи назадъ не се връщатъвъ никой случай. '".
' •
4) Редакционниятъ комитетът не е длъженъ да дава обяснения-на сътрудницитъ си,
защо^статия;не е одобрена, или защо не е помъстена веднага, следъ одобрението й. .

•.':Г'"^"^:.„

!

;...' ,'' ; .;.Т"'~'

,]1".'У'

0 Т Ъ редакцията.

Венка неполучена книжка отъ списанието тръбва да се поиска най-късно следъ
получаването на следната. Въ противенъ случай рекламациите се оставятъ безъ
последствие. Списанието излиза всЬки месецъ, освенъ месецитЪ Юлий и Явгустъ.

ВВРЙГЖ
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АКЦ. ИНДУСТРИАЛНО Д-ВО

ЯМБОЛЪ

БУРГАСЪ
:

" • У",-

©

.; :

V .

СТЪКЛАРИЯ
КИНКАЛЕРИЯ

г

;
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ПРОИЗВОДСТВО: ;
ГвозДеи, лопати, връшници, шайби, бодлива,
медна, цинкова, горена,
бакърена тель, телени
вжжета, волски и кон
ски подкови

ЕДРО
ТЕЛЕГРАФИЧЕСКИ ЯДРЕСЪ:

•

0

:'" : '

„ВЕРИГА"
ТЕЛЕФОНЪ 150

1-1

МИ

СНИМКИ отъ МОРЕТО

СКЛАДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ

Фото

НЯ ЕДРО И ДРЕБНО

>>ЕТЮД'Ь«

НЯ К. Я. ТЕРЗИСТОЕВЪ — ВЯРНЯ

ш и в а ш к и материали
БУРГАСЪ

Ако желаете да Имате единъ хубавъ албумъ
съ Ю О най-разнообразни художествено сне
ти и подбрани снимки отъ нашето черномор
ско крайбрежие, обърнете се на адресъ:

;
1—1

УЛИЦА „ФЕРДИНАНДОВА" № 3.

Цена само З О О лева
При окщото ателие се изработвал». художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага сь киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
10—9

Ш111ШШЙПРШШИШ
ТЪРНОВО
Капиталъ лвГ 11.000,000
Резерви лв. 1,242,000
Тел.адр.: „ЮНИБННКЪ"...
-'•[ Телефонъ № 77
Образувана чрезъ сливане на: ' Търновска Търговска Банка, основана 1919 год. в
Търновска Кредитна Банка, основана 1926 год.
Членъ на Централната1 Банка на Българските про
винциални банки, София, съ най-широката мрежа отъ
кореспонденти-акционери въ Царството.

САПУНЯ

клюлпл

ИЗВЪРШВН ВСИЧКИ ЬЯНКОВИ ОПЕРНЦИИ.

Приема влогове: срочни, спестовни, детски и безсрочни
При най-износни условия съ шестмесечно приключ
ване и капитализиране на ЛИХВИТЕ. , 1—1

ПЕРЕ н я и ,
ИЗЯПЯЗВЯ БЪЛЬОТО
10-1

АВРАМЪ М. ЧАЛЬОВСНН
ЦЕНТРЯЛЯ СОФИЯ — КЛОНЪ БУРГЯСЪ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
КЯПИТЯЛЪ И РЕЗЕРВИ

00,000,000 л.

Извършва всички бан
кови операции на найизносни условия.

ПРОИЗВОДСТВО
НА ЗАХАРНИ ИЗДЪЛИЯ, РАСТИ
ТЕЛНИ МАСЛА И
ГЛИКОЗА.

0
•. Л»—-1.

ПРОДЯЖБЯ НЯ КОМИСИОННИ НЯЧЯЛЯ НЯ ЗЪРНЕНИ ХРЯНИ И ФУРЯЖЪ НЯ СТОКОВИТЪ БОРСИ ВЪ
БУРГЯСЪ И ВЯРНЯ.
,_,

ТЕЛЕГРЯФ. ЯДРЕСЪ: ЧЯЛБОВСКИ.
; „ , , „ „ * « . . . . I за София 1721 и 2540.
ТЕЛЕФОНИ: | з а Бургасъ 176, 357 и 161.

Мелница ПЕТЪРЪ х. ПЕТРОВЪ-гард Ямболъ

ЖИТЕНЪ ГРИСЪ
ОТЪ ПРОЧУТОТО ЮЖНО-БЪЛГАРСКО

ТВЪРДО

жито

Телефони № 3 и 138.
/

• : . . . . : ' . '-'/.. .
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БР. М. & АЛ. Д. МАРИНОВИ
СЛИВЕНЪ

Братя Теневи-Варив

ФЛБРИКЯ ЗЯ ЧИСТО ВЪЛНЕНИ

СКЛЯДЪ

ЩРАЙХГАРНИ

модерни платове, брашови сукна, шаяци,
аби, навуща и жакардови одеала;
Ц, В И 1> Н О В А Н И
елеггнтни платове;
К А М Г А Р Н И
луксозни платове.

КОЛОНИЯЛЪ * ЖЕЛЪЗЯРИЯ
ДЖЯМОВЕ * БЕЗИРЪ И Д Р .
Телеграфически а д р е с ъ : ТЕНЕВИ
Телефонъ № 71.

Телегр. а д р е с ъ : МНРИНКЬОВИ * Телефонъ № 6.

10—9

10—9

1 ш 1р. Поп 1 Синъ
ВЯРНЯ, УЛ. „ПРЕСЛЯВСКЯ" № 33

СКЛДДЪ НА ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ
ДЪРЖАВНИ
ДОСТАВЧИЦИ
Винаги на складъ най-добъръ изборъ отъ ан1лийски и български платове за костюми,
манта, пардесюта, балтони, офицерски трика,
кастори и други.

ФИНА

« Ш И Й бОНбОИК
БРАТЯ ЦАНЕВИ
БУРГЯСЪ

Цени конкурентни

4-1
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„ОРИОН "Ь"

СТРОИТЕЛИ!
Искате ли вашитЪ бетонни плочи
да не пропускатъ СТУДЪ, ТОП
ЛИНА, В Л А Г А и З В У К Ъ , това
става само с ъ нашигЬ специални

ЖУРДИЙНИТУХЛИ

ТРАСПОРТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ

за обмитване, антрепозиране и представителство
Специална служба за вжтрешни и
международни транспорти.
ИНФОРМЯЦИЯ

СОБСТВЕНЪ

БЕЗПЛНТНВ.

СКЛАДЪ.

Искайте отъ вашигв архитекти да ги поставятъ въ
проектитъ Ви. Разполагаме винаги на складъ и КУХИ
ТУХЛИ съ две и шесть дупки.
3_,

Представителство въ главнигь градове на Царството
и кореспонденти въ цЪлъ свътъ.

Акц. Д-во 1а керамичнивд1ш„ТУНДЖА" — Ямбол!

?ОреИОРНЪ»:

йкц. Д-во за керамични издолня „ТУВДЖА" - Янболъ.

ЦВЬТАНА БОНЧЕВА - СЛИВЕНЪ

ПРОДАВА на най-износни цени,
поради зам-Ьняне с ъ дизелъ моторъ
К О М П Л Е К Т Ъ И П О ОТДЪЛНО
Стабиленъ водотржбенъ ПНРЕНЪ КОТЕЛЪ, Фабрикатъ на ЕтапиП Ь е т п а а в - ю атмосфер
но работно налягане и 116 кв. м. нагревна повърхность, съ хоризонтална ПНРНЯ МШ11ИНЯ,
фабрикетъ на Рйгзг 5а1т' 5сЬе 150 к. с. съ 75
обръщения и принадлежности.

ИСКАЙТЕ О Ф Е Р Т И .

3-1

За телеграми „Тунджа" - Ямболъ. - Телефонъ № 39

ПЛОВДИВЪ

Телефонъ № ^ 8 3

ФАБРИКА
за копринени, ленени и памучни
платове: жоржетъ, крепъ де шинъ,
тоалъ де соа, соа-екрю, крепонъ,
понжъ, поплинъ, платна и пр.
ПРИЕМАТЪ СЕ ПОРЖЧКИ З Я ИЗРЯБОТВННЕ НЯ БЪЛГЯРСКЯ БРОДЕРИЯ.
Кжща основана въ 1905 год.
Клонъ София, Бул. Дондуковъ № 1.

^.КНИПЕГРПФЪ"-— Пквионерно-Дружество — София. ул. .Графъ Игнатиевъ" № 11

2—1 1

СЪДЪРЖЯНИЕ: 1) Т-Ьхни Величества Царица Иоанна и Царь Борись III; 2) Сава Н. Ивановъ.
— Царската сватба; з) Отпразднуване на царската сватба на Дунава
при Русе ..на 31. X. 1930 год. отъ Дунавската полицейска служба; 4) Нейно Величество
Царица Иоанна; 5) Г .Славяновъ. — Н. В. Царь Борись III като върховенъ покровитель на
Българския Народенъ Морски Сговоръ; б) "к. Скутуновъ.
Н. В. Царь Борись III и морето;
7) Детинството на принцеса Джиована Савойска, Нейно Величество Иоанна, Царица на
българитв; ь) Проф. Ян. Ив. Ярнаудовъ. — Родословието на Тъхни Величества Царь Борись III
и Царица Иоанна; 9) П. л. Шишковъ. — Срещу Никулдена — разказъ; ю) Официаленъ отдвлъ; и) Морски новини; 12) Морски книгописъ; 13) Указатель за поместените; статии въ
УН-та годишнина (1930 г.) на списанието „Морски сговоръ".

С Е Д М И Ч Н О С П И С А Н И Е ЗА КУЛТУРА, Х У Д О Ж Е С Т В О , Л И Т Е Р А Т У Р А И НАУКА.
Одобрено и препоръчано отъ М-вото на Просветата съ окржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ Върховния
читалищенъ сьюзъ съ протоколъ № 9 отъ 18 ноенврий!928 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 писатели, професори, публицисти и професионалисти въ областьта
на своята материя.
НИВА застжпва всички отдъли обективно, достжпно, съ д&нни 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, землед-влие, 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, кар
тини, скици и карикатури.
Списанието, което навърши Н-ра година и встжпва въ 111-та си годишнина, се радва на
подкрепа въ обществото, а ПОЯВИЛИТЕ се напоследъкъ критики го сочагь за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се наложи, за да стане необходимо за вевко семейство.
НИВЯ излиза въ 16 страници на хубава книга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВЯ, която излиза редовно всека седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — гол-Ьма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всека домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купуватъ списанието чрезъ вестникопродавачигБ, заплащатъ всека книжка
по 5 лева.
А ето облагите на ония, които еж станали и желаятъ да станатъ абонати:
„Нива" годишно дава по нъколко ценни премии въ произведения на наши автори, най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти, илюстровани ал
буми, атласи, алманаси и пр.
За третата годишнина „Н И В А" е приготвила и дава веднага на всички стари и новозаписали се абонати:

С О Ф И Я ВЪ С Н И М К И
Разкошенъ албумъ отъ забележителностите на столицата: сгради, паркове, градини, улици,
учреждения, институти, хотели, банки и пр.
ИЗДЯНИЕТО Е НЯЙ-ЛУКСОЗНО.
Всички ония, които предплатятъ абонамента си за III година, платими наведнъжъ или въ на
чалото на вевко полугодие, ще получатъ премията отъ първия брой на списанието.
Всички ония, които желаятъ, могатъ да се запишатъ за III годишнина на „Нива" -за б месеци
— 100 лева или за година 200 лева предплатени.
Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВЯ", София.
Редакцията и администрацията на „Нива" се помъщаватъ на ул. Графъ Игнатиевъ 11, София.
Телефонъ 3655.

