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ГОДИШЕНЪ ЛБ С г I А Г
За България 150, за чужбина — 200 лева.

УРЕЖДА КНИЖОВНО -ПРОСВЕТНИЯ ОТДЪЛЪ.

Отшевъ бвой 20 лева
Гл. щдакшъ ШК В. ИВВНОЗЪ

Д-ръ П. Д. Скорчевъ.

ОБИЧЯ ЛИ БЪЛГЯРИНЪТЪ МОРЕТО?
Дума си е у насъ: „българинътъ не обича мо
рето, той се бои, той бъта отъ него."
Върно ли е това ?
На пръвъ погледъ като че ли е тъй.
До скоро населението на нашето поморие бъше въ своето мнозинство чуждородно, небългарско. На българина въ родната му земя се правеха
пречки отъ това чуждо нему население, той не се
допускаше отъ фанатизиранитъ- въ своята противобългарщина чуждородци да се доближи до бла
гата, които нашето море имъ даваше въ таково
голъмо изобилие. Пъкъ и самата наша държава и
самото наше общество въ рабско примирение търпъше това надмънно и срамно поведение на своите
небългарски поданици.
И българинътъ въ нашето поморие не бъше
господарь въ своята родна земя, а осмиванъ и подмушкванъ неинъ житель отъ втора величина, ко
муто се предоставяше въ тия покрайнини най-много
да продава млъко и зеленчукъ.
Тъй е било и презъ по-старитъ времена на
нашето минало.
Следователно отъ. въкове нашето поморие е
било въ търговско и стопанско отношение завладъно отъ враждебно спрямо българското племе на
селение, което на никаква цена не е допускало въ
своята ср^да да се шири българинътъ. И въ своето
овчедушие спрямо чужденците въ родната си стра
на той е останалъ пропъденъ отъ морето, той не
е усп-влъ да се домогне до неговитъ неизчерпаеми
богатства и се е оставилъ да му бжде наложено
и внушено да чувствува българското море чуждо,
не свое.
Въ продължение на векове българинътъ упо
рито и системно е билъ прогонванъ отъ морето и
макаръ въ неговитъ- песни често да звучи копнежъ
по Бътю, по Синьо море и Черно той постепенно
се е отчуждилъ и ртдалечилъ отъ него.
Но изчезнала ли е, убита ли е у него обичьта
къмъ морската стихия?

Очевидно — не! — Тя е само заглъхнала.
Защото ние виждаме съ какъвъ устремъ, съ
каква радость приидва презъ последнитъ години
българскиятъ иародъ къмъ свътлитъ брътове на
своето поморие.
Съ ярко задоволство ние посрещаме всъко лъто
несмътни тълпи отъ български деца, които заливатъ
нашето побръжие и ликуващи, пъплятъ въ нескривана радость по чистите му и животворни пътъци
и се опиватъ въ нестихващь възторгъ отъ несвършващигв се и много променливи прелести на живо
то море.
Ние сме днесъ свидетели на оная, дори луде
шка надпревара у вжтрешнитъ ни градове и палан
ки въ стремежа имъ да си уреждатъ пътни коло
нии по бръговетъ на Варна, Галата, Гьозекенъ, Месемврия, Созополъ и др. Само въ междината отъ
Морския Санаториумъ до монастиря Св. Константинъ
при Варна еж вече издигнати на побръжието 7-^8
величествени дворци, нагодени да прикжтътъ лЪте
хиляди деца за да имъ се дадатъ въ услуга лЪчебнитъ сили, които съ такава щедрость морето разсипва върху ония, които се приближатъ къмъ него
и му довърятъ своето здраве.
Десятки хиляди българско население'вече тър
си и намира почивка, здраве и бодрость по нашите
морски летовища, радва се, любува се на чаровете
на морската стихия и се унася въ върховенъ захласъ при величествения възходъ на тайнствената
луна изъ цъкленитъ- глжбини на безкрайното нощ
но небе; или разведря своята душа подъ лъче
зарното сияние на утринното слънце, съзерцавайки
трепетливитв блъсъци на щедро разсипаното среб
ро по пробуждащата се изъ тънката мъгла морска
ширъ.
Любовьта на българина къмъ морето е наисти
на вече пробудена, тя е вече жива и мощна, устремътъ на нашия народъ къмъ морето е повсемъхтенъ
и е обхваналъ всички сръди на нешето население.
Изразъ на тази морска пробуда у насъ е засилнето благоустройство и разрастване на нашигЪ
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приморски градове и паланки, които отъ няколко
години насамъ непрестано цъвтятъ и хубавъятъ.
Възторгътъ у нашата младежь отъ морето яс
но и недвусмислено пролича при уредения отъ Гл.
У. Т. на Б. Н. М. С. конкурсъ за най-хубавата ра
бота написана отъ осмокласникъ изъ нашитъ гим
назии : отъ многобройнитъ статийки получени въ ре
дакцията на „Морски Сговоръ" лъха живо чувст
во и младежки копнежъ по хубостите и страхотноститъ на морето.
*
На какво се дължи тази пробуда, тоя засиленъ
интересъ къмъ морето?
Несъмнено голъмъ дълъ отъ заслугите за
пробуждане този интересъ се пада на планомер
ната и упорита дейность на Българския Народенъ
Морски Сговоръ.
Отъ десетина години той подканва българския
народъ да обикне и опознае своето море, десеть
години той пръска по всички кжтища на нашата
земя морезнание и, поставилъ на кракъ наши про
фесори, учени, учители, търговци и моряци той
неуморно разкрива предъ жадния погледъ на бъл
гарина и хубостите на морето, и неизчерпаемите и
разновидни блага, които то е въ състояние да даде
на нашия народъ.
Чрезъ ежегодно близки и далечни морски из
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лети Б. Н. М. С. дава лесна възможность на бъл
гарина дори и о т ъ . планината да се опознае съ
морската стихия и да привикне къмъ нея.
Б. Н. М. С. създаде у насъ воднния спортъ,
който цъвти и се развива както въ поморието, тъй
и въ в/ктрешностьта по нашитъ[ малки и големи
ръки и изкуствени езера.
На Б. Н. М. С. се дължи преминаването на на
шия морски риболовъ отъ чужди въ наши ржце,
за която цель твърде много допринася създадено
то по неговъ починъ Рибарско училище.

Единъ новъ лъчъ се носи изъ българската земя
идещъ отъ морето, който разведря угнетения духъ
на българина, една свежа животворна струя залива
всички кжтища на нашата хубава страна. — Това е
чарътъ на нашето море, това е живата солена сти
хия, която ни зове и открива на българския на
родъ нови кржгозори чрезъ своитъ несмътни бо
гатства, чрезъ своите мощни лъчебни сили, съ
своитъ нивга непресекващи прелести.
Да "се откликнемъ на този спасителенъ зовъ,
да покажемъ по-буденъ интересъ къмъ морето и да
засилимъ и стегнемъ редоветъ на Б. Н. М. С , кой
то достойно ратува за близкото ни сродяване съ
водната стихия.

Край Варна.
Фото .Етюдъ" ; Н аЖ. Я. Терзистоевъ 1930 г.
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Параходъ „Царь Фердинандъ" на кея въ Варненското пристанище готовъ да замине за Бриндизи за да вземе Т. В. Царя
и Царицата. Горе въ дъсния жгтлъ е коменданта на парахода Янтонъ ГеорГиевъ, който вече 7 години непрекжснато го
командва.
Фото „Свътлина" Варна, 1930 г.
Сава Н. Ивановъ.

МОРЕТО Е НЯШЕ.

Парахода отъ Българското Параходно Друже
ство „Постоянство" — „Царь Фердинандъ," сжщиятъ който преди два месеца пренесе Височайшитъ
младоженци отъ Бриндизи въ Бургазъ, пжтува,
Александрийска линия. На 31 декемврий 1930 г.
въ 2О'/2 часа той напустна малкото оригинално и
кокетно пристанище на островъ Калимно, обиколи
оттровитъ Косъ их'.Чшдосъ и се насочи на юго-изтокъ къмъ отдалеченото на по-вече отъ две дено
нощия п/кть Палестинско пристанище Кайфа. Попжтниятъ вътъръ, духащъ отъ северо-западъ, по
магаше на парахода да се движи върху водитъ на
слабо развълнуваното море съ скорость 9 вжзела,
поклащайки се плавно, ту на лъво, ту на дъсно.
, Настжпването на новата 1931 година посрещ
нахме въ морето на срЪдата на линията теглена
отъ западнитъ брегове на островигЬ Косъ и Родосъ. Събрани въ столовата на първа класа, следъ
обичайната кратка речь, точно въ полунощь, кога
то корабната камбанка удари четире двойни удара,
си пожелахме „Честита нова година" и вдигнахме
напълненитъ съ българско вино чаши за здравието
на ТЕХНИ величества Царя и Царицата. Следъ въз
гласа „Да жив%е България, ура!" и следъ изпива
нето на националния химнъ „Шуми Марица" и хим
на на Н. В. Царя, насъдахме покрай отрупанитъ съ
закуски, сладкиши, фрукти и вино маси. Грамофо
на се пустна въ действие, но тръбваше да замлъква отъ време на време, защото младежьта, съ
стройни и мощни гласове, запъваше следъ всъка
чаша по единъ отъ хубавитъ, подбодряващи и ме
лодични наши военни маршове. Настроението бъше
напълно празднично. Всички посрещаха новата гогина радостни и весели и това веселие продължи
въ течение на 5 часа.-- Само тия, които бъха на
стража въ машинната и на капитанския мость, бо-

дърствуваха и направляваха кораба да пори подвижнитъ води къмъ желаната цель. Праздничното на
строение и веселието тъхъ не ги засегна, защото то
се ограничаваше само въ кржга на свободнигв отъ
служба моряци. Посрещането на новата година на
море не бъше по-лошо, по-малко тържествено или
по-малко радостно и весело, отколкото на сушата.
Струва ми се даже, че посрещането на новата го
дина на море крие въ себе си много по-вече пое
тически прелести, отколкото на сушата. . .
Първигв, топли и приятни като презъ лътото,
новогодишни лжчи на средиземноморското слънце
се показаха на хоризонта. Островъ Родосъ отдавна
се е скрилъ задъ насъ. Морето е почти безбръжно.
Само, много далечъ на лъво отъ насъ, едвамъ се
забелязватъ очертанията на една малка часть отъ
Мало-Язиятския бръгъ. Следъ объдъ и тази малка
часть отъ сушата изчезна отъ ОЧИГБ НИ. Морето
стана действително безбръжно. Единственъ нашиятъ
параходъ, застаналъ въ центъра - на хоризонта, се
поклаща и пъпли по посока на Кайфа . . .
Слънцето се скри на западъ задъ облачна
та завеса на хоризонта. Първиятъ день отъ но
вата година е къмъ своя край. Вечерята е привършена. Нощьта е покрила морето. Къмъ 20 часа,
командиря на кораЗа дава нареждание на прислуж
ника да извади и пустне въ действие грамофона и
да сервира скромна закуска съ вино на събралата се
малка компания въ столовата на 1-ва'класа — командирътъ, първиятъ и вториятъ механикъ, старшиятъ офицеръ и двама потника. При звуковетъ на
грамофона, веселитъ разговори, ритмичнитъ удари
на машината, монтонния шумъ на разбиващитъ се
вълнички и плавното люление на кораба, време
то минаваше незабелязано, както и парахода не
забелязано малко по малко се приближаваше къмъ
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отдалеченото още на по-вече отъ едно денонощие
пжть пристанище Кайфа.
Първиятъ день на новата година се свършваше.
Часътъ бъше 23. Отъ разговоръ на разговоръ, изпраздвайки чашитъ всъки споредъ своята способность да издържи на силата на виното, заговорихме за
корабитъ и морето. Командирятъ, който вече седма
година подъ редъ плава непрекъснато на параходъ
„Царь Фердинандъ" разказваше за особенноститъ на
кораба, за преживяванитъ отъ него тежки и мъчи
телни моменти на море и за способностьта си да
познава състоянието на морето и силата на вълнитъ по скърцанията на кораба. „Моята плаваща къ
ща „Царь Фердинандъ," заключи той, познавамъ не
сравнимо много по-добре отъ собствената си кжща
въ Варна, кждето прекарвамъ само една десета
часть отъ годината. Казвамъ моята кжща, защото
азъ се грижа за нея, азъ живъя въ нея и действи
телно тя е моя. А морето нима и то не е мое. Ни
ма то не е наше — на моряцитъ. Морето е наше,
повтори той още веднажъ като направи единъ
жесть съ ржката си съ който искаше да обхване

цълия просторъ на безбръжното море по което пжтувахме, и замлъкна."
Морето е наше, повторихъ азъ машинално и
се замислихъ. Какъвъ хубавъ и съдържателенъ изразъ. Морето действително принадлежи на моряци
тъ. Тъ живъятъ почти кржгла година въ неговитъ
води,, тъ се люлеятъ почти постоянно на неговиттз
вълни, тъ го гледатъ непрестанно, тъ го използуватъ, тъ се наслаждаватъ винаги на неговитъ кра
соти, тъ удовлетворяватъ неговитъ капризи, тъ изживъватъ и преодоляватъ неговитъ бури и мъгли
и често пжти тъ загиватъ и заспиватъ въченъ сънь
въ неговитъ недра. То винаги ги приема и приюI тява, било то надъ или подъ своитъ въчно под
вижни, капризни и пълни съ неизчерпаемъ източникъ на удоволствие и скръбь води . . .
Отдавна е минало полунощь, азъ съмъ се прибралъ въ кабината си и се приготвямъ за да си лег
на, а въ ушитъ ми все още звучи този хубавъ и
съдържателенъ изразъ:
„Морето е наше!"
2.1.1931 г.

Г. Славяновъ.

КЯКЪ СЕ ПООЩРЯВЯ БЪЛГЯРСКОТО КОРЯБОПЛЯВЯНЕ.
Въ страницитъ на „Морски Сговоръ" много
пжти се е писало какъ чуждитъ държави насърдчаватъ своето национално мореплаване, давани еж
много цифри за близки и далечни, малки и голъми,
бедни и богати страни, съ които ясно и убедително
еж посочени грамаднитъ жертви, правени навсъкжде въ подкрепа на своето корабоплаване*). За съ
жаление, подобни данни за нашето корабоплаване
не еж давани, по простата причина, че у насъ, като
се изключи параходното д-во „Постоянство," нико
га не е правено даже опитъ за поощрение българ
ското знаме и инициатива по морето или още помалко по р. Дунавъ. Обаче още по-вече ще тръбва
да се съжелява, че у насъ не еж изнасяни предъ
обществото множество фискални и административ
ни мърки, съ които държавата не само ограничава,
а даже чисто и просто пръчи, спъва и почти запрещава на българина да използува воднитъ лжтища, за които се знае, че еж не само много поудобни, но и около 20 пжти по-ефтини отъ желъзнитъ и 60 пжти — отъ коларските пжтища, но пре
воза по които у насъ става по-скжпъ не само отъ
желъзничния и автомобилния, но даже и отъ коларскиятъ.
Тукъ ще отбележа нъкои отъ мъркитъ и не
домислията, съ които се „поощрява родното кора
боплаване," за което мнозина у насъ проливатъ ли
цемерни сълзи.
Независимо отъ всички ония данъци, берии,
такси и пр., съ които е натоваренъ всъки български
гражданинъ и всъко предприятие, нестояще подъ
покровителството на нъкой особенъ законъ, корабо
плаването подъ българско знаме е обременено и
съ следнитъ специални данъци:
Вс%ки новопостроенъ, преустроенъ или по-ос
новно поправенъ корабъ задължително се измърва
и получава „мерително свидътелство," срещу което
се заплаща, споредъ вмъстимостьта на кораба, отъ
270 до 5400 лв. Освенъ това, на „измървачитъ" се
плаща особно възнаграждение, каквото определи
началника на пристанището.
*) Гледай напр. статията „Нашиятъ корабень тонажъ"
въ кн, 4 отъ год. VII — 1930 гоц. на списанието.

За преглеждане и увърение въ здравостьта на
кораба,- което става всъкога, когато пристанищнитъ
власти намърятъ за нуждно, се плаща отъ 216 до
540 лв., независимо отъ което, на членоветъ отъ
комисията, натоварени съ прегледа, се плаща до
пълнително възнаграждение, о п р е д е л е н о пакъ
отъ началника на пристанището.
За добиване на право за плаване подъ бъл
гарско знаме се плаща, споредъ вмъстимостьта, отъ
135 до 5400 лв. При промъна на собственика, тая
такса се плаща повторно.
За „патентъ" се плаща годишенъ данъкъ пакъ
отъ 135 до 5400 лв.
За „свидетелство за отплаване," което важи
само за една година, се плаща отъ 54 да 540 лв.
За „екипаженъ списъкъ," който се издава отъ
пристанищното управление всъки пжть щомъ стане
нъкаква промъна въ състава на корабния екипажъ,
се плаща отъ 27 до 270 лв., а понеже тия промъни
по корабитъ еж много чести, то и таксата за тЪхъ
може да достигне твърде чувствителни размъри въ
течение на една година.
При всъко отплаване отъ българското приста
нище (изкуственно или естественно) „свидетелството
за отплаване" се „заверява," за което се плаща отъ
13-5О до 54 лв. Тая такса се събира и въ всъко
чуждо пристанище отъ българскитъ консулски влас
ти, дето има такива.
Изброенитъ до тукъ такси или данъци еж
„привилегия" само за българскитъ кораби; тъ не
се плащатъ отъ чуждитъ такива, посещаващи нашитъ пристанища.
Тия, които следватъ по-долу, съ малки изклю
чения, се плащатъ еднакво и отъ чуждитъ и отъ
българскитъ кораби въ нашитъ пристанища.
При всъко влизане въ българско пристанище
(безразлично изкуственно или естествено) кораби
тъ плащатъ за получаване „позволителенъ листъ за
заставане" отъ 13"5О до 54 лв. Чуждитъ кораби
плащатъ тая такса и при отплаване (българскитъ
— сжщо я плащатъ, но подъ видъ на „завързване
свидетелството за отплаване," както бъ отбелязано
по-горе).
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Въ варненското и бургазско пристанище се пла
ща при всЬко влизане такса „за въвеждане" отъ
4О"5О до ^2700 лв. Корабите отъ „крайбрежното
плаване" (не изключително българските) плащатъ
само веднажъ въ годината отъ 2О2-5О до 13,500 лв.
При пристигане въ варненското или бургазското пристанище всеки корабъ плаща за получаване
„свободна практика," т. е. право да товари и раз
товарва, най-малко 1620 лв., като таксата се увели
чава, споредъ вмЪстимостьта на кораба, надъ 200
тона нагоре, по 1"89 (за големите) ДО 5"94 лв. (за помалките кораби) на ВСЕКИ тонъ. За дунавските изкуственни пристанища тая такса се колебае отъ
4О'5О до 1215 лв., а за всички естествени — морски
и дунавски — тя е отъ 27 до 810 лв. Таксата се
плаща за престой на всъки 8 деня за параходите
и 15 — за вътроходитъ. Българските кораби и чуж
дите, които редовно посещаватъ нашити присталища, плащатъ 5Од/о отъ тия такси (и тукъ привинегията не е само за българското знаме).
Корабите, пристигащи въ всъко черноморско
пристанище, независимо отъ горната такса, плащатъ
още и „фарова такса," въ размъръ по 3'24 (до
800 тона) и по 1'62 лв. (надъ 800 тона) на всъки
тонъ корабна вмъстимость. 20% отстжпка се прави
на тия кораби, които редовно посещаватъ нашите
пристанища (пакъ не само на българскитъ —).
По-нататъкъ, всички кораби, пристигащи въ
черноморскитъ ни пристанища, плащатъ още и „са
нитарна такса" — по 2 до 1 лв. на всъки тонъ ко
рабна вмъстимость. Независимо отъ това, ако ко
раба бжде поставенъ подъ карантина, плаща още
по 40—80 лв. за всъки санитаренъ агентъ — пазачъ, като при това е д л ъ ж е н ъ и д а го храни.
За дезинфекция и дератизация на кораба пакъ се
плаща отдълно — стойностьта на употребените
дезинфекционни материали и 1О°/о върху това за
„изхабяване на апаратите."
До тукъ всички такси еж задължителни за ко
рабите, но има и такива, които еж незадължител
ни, но въ много случаи неизбежни:
За товарене и разтоварване на баласть се пла
ща по 27 лв. на всеки натоваренъ или разтоваренъ
кубически метъръ баластъ.
За получаване „разрешително" за вадене чакълъ или пътъкъ отъ крайбрежието се плаща по
13'5О лв. на куб. метъръ.
За извършване на водолазни работи, особенегпъкъ когато кораба търпи бедствие, се плащатъ
вързнаграждения, такси, разходи и пр. и пр., които въ
общата си сума достигатъ до тамъ, че всеки ко
рабъ ще предпочете да се откаже отъ „услугите"
на нашето пристанище и ще потърси частни водо
лази и водолазни средства, понекога чакъ отъ Ца
риградското пристанище.
За влачене съ пристанищните влекачи или
по-право за улесняване корабите при влизането или
излизането имъ отъ пристанището се плаща по 540
до 1620 лв., като при това ветроходите могатъ да
бждатъ задължени отъ пристанищното управление
да се възползуватъ отъ услугите на пристанищния
влекачъ.
За преминаване презъ морския каналъ за Вар
ненското езеро се плаща по 34 до 540 лв., неза
висимо отъ специалната такса за отваряне моста
на канала, която се колебае отъ 135 до 945 лв.
При това, ако кораба заседне въ доста затлачениятъ вече каналъ или пъкъ се удари въ моста при
преминаване презъ твърде тесниятъ му отворъ, не
пристанищното управление, т. е. държавата, ще
плати вреди и загуби, а тъкмо обратното — кораба
щ е плати на държавата, колкото това и да е ку-
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' риозно. Тия такси еж единъ видъ косвенно „поо; щрение" за корабостроителниците „Кораловагъ" и
! „Съгласие," разположени на брега на Варненското
езеро; отчасти поради неудобствата и рисковете
; на минаването презъ канала, чуждите кораби изI бегватъ да се отбиватъ тукъ и да използватъ чед'! ничкиятъ български плаващъ докъ, когото пред! приятието „Кораловагъ," поради това, търси вече
I да продаде въ чужбина.
Малките кораби за да използватъ плажа и
; да се изтеглятъ за поправки на сухо плащатъ по
! 67 лв. (малките лодки) до 405 лв. (за 50 тонни коI -раби) и то само за 8 до 15 деня.
!
За вземане на вода българските кораби пла; щатъ по 30 лв., а чуждите — по 50 лв. на тонъ
• (само тукъ българските кораби иматъ една малка
• привилегия).
I
За използване и наемане пристанищния елингъ
! (малъкъ сухъ докъ) се плащатъ пакъ твърде висо! ки всевъзможни такси.
|
За заверка на корабни книжа — по 135 лв.
• на страница, за издаване на удостоверения и техната заверка — по 108 лв. и т. н.
Както се вижда отъ горния поменикъ, българ| ските кораби, по сравнение съ чуждите —, не се
ползватъ съ почти никакви привилегии или облаги,
| — положение, аналогично на което не може да се
; срещне никжде другаде по света и положение,
! каквото вжтре въ Бългирия се среща може-би са! мо по отношение на корабоплаването. За да бждемъ
| справедливи, требва да отбележимъ, че въ много
случаи малките български лодки и военните и ри
боловни кораби (български и чужди) се освобождаватъ отъ изброените такси. Обаче по какви мо
тиви риболовните кораби еж освободени отъ по-вечето такси, а останалите търговски такива еж обре
менени съ техъ, това е неясно и мжчно обяснимо.
Взети по отделно, всички изброени корабни
такси изглеждатъ дребни и незначителни, но ако
се сумиратъ и се направи по-точна сметка, ще се
получатъ много големи, мжчно поносими и невъз
можни данъчни тежести, които както вече казахъ,
не само ограничаватъ, а чисто и просто запрещаватъ българското корабоплавание. Така напр. единъ
дунавски шлепъ за да мине подъ българско знаме,
т. е. за да стане българска собственость, требва
да плати всевъзможни такси на държавата, общо
около 60,000 лв.! — Фактъ, който е удивилъ й са
мия министъръ на железниците и пристанищата,
г. Проф. Стайновъ, при първото му посещение на
Дунава.
Ще посоча за примеръ и таксите, които пла
ща малкиятъ крайбреженъ български параходъ
„Евдокия" (266 р. тона чиста вместимость), построенъ и работещъ изключително за културното и
стопанско повдигане на изостаналото наше черно
морско крайбрежие и тъкмо за това субсидиранъ и
отъ държавата. За влизане въ едно отъ естестве
ните пристанища той плаща корабни такси 820 лв.,
а въ Варна или Бургазъ — 1200 лв. За единъ рейсъ
по целото крайбрежие парахода требва да плати
10,980 лв., а понеже поддържа редовно съобщение
два пжти седмично, то годишно — при средно 100
рейса — „Евдокия" плаща 1,098,000 лв. само ре
довни корабни и пристанищни такси. Тая сума па
рахода ще требва да спечели, свърхъ собственните
си разходи, отъ бедното и изостанало въ стопан
ско отношение крайбрежие. Естественно е, че тукъ
и дума не може да става за некакви печалби. Брут! ниятъ приходъ на единъ рейсъ, отъ превозъ на
пжтници и стоки, възлиза средно на 24,000 лв.,
отъ техъ само пристанищни права парахода ще •
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плати 10,980 лв., т. е. близо половината; костуеми
разходи за вжглища, персоналъ, инвентаръ и пр.,
на единъ рейсъ — около 50,000 лв. или 61,000 лв.
разходъ срещу 24,000 лв. приходъ; ясно е, че ни
какво търговско предприятие, при подобни усло
вия, не може да сжществува. Това, изглежда, е
съзнала и държавата, като е определила и ИЗВ-Бстна субсидия за поддържането на този крайбръженъ рейсъ, която изчислена дава 25,000 лв. По
този начинъ загубата на параходното д-во се на
малява отъ 37 на 12,000 лв. на рейсъ или на около '
1,200,000 лв. годишно, т. е. загубата е приблизи-,
телно равна на корабните и пристанищни такси.
При това положение, явява се въпроса — защо
държавата отъ една страна субсидира редовния
крайоръженъ параходъ, а отъ друга — му поставя
такава невъзможна данъчна преграда? — Има ли
тукъ нъкаква логика, "смисълъ или каквото и да
било оправдание?
За да се види всичката безсмисленость на това
положение, ще приведа само единъ примеръ: Нашиятъ параходъ „Кирилъ" на големина почти кол
кото „Евдокия", плаща въ Гърция годишенъ абонаментъ, въ който се включватъ всички корабни и
пристанищни такси, около 8,000 драхми, срещу
което може да посещава всички гръцки приста
нища, безразлично колко рейса ще направи въ го
дината. Съ други думи, ние налагаме на своите
кораби въ своите пристанища корабни такси наймалко сто пж.ти по-голЪми, отколкото гърците налагатъ въ своите пристанища на чуждите кораби!
При горните чудовищни данъци, нашето па
раходно дружество все още може да издържа и да
понася голъми загуби отъ крайбрежната си служба,
защото то, за щастие, работи главно съ чуждите
пристанища и приходите, заедно съ субсидията,
отъ другите рейси покриватъ инъкъ невъроятнигБ
негови загуби отъ поддържаните крайбрежни
съобщения.
Но, разбира се, че освенъ параходното д-во
„Постоянство", което се субсидира отъ държавата,
другъ никакъвъ корабъ не може да си позволи
лукса изобщо да плава подъ българско знаме, и
още по-малко пъкъ само покрай нашити брътове!
Ясно е отъ друга страна, че и самото Параходно
Д-во „Постоянство" нема интересъ да засилва край
брежното съобщение, което сега се подържа само
два пткти седмично.
Тукъ изниква и другъ въпросъ: големите за
губи отъ крайбрежното плаване се дължатъ може
би не само на многобройните и високи такси, а
вероятно и на отклонението на трафика, който по
ради високите превозни навла, предпочита сухия
предъ водния пжть. Колкото да е невероятно, и
това е фактъ: превоза у насъ по вода е по-скжпъ,
отколкото по сухо! Но, за тази аномалия грижата
има пакъ държавата, за която не стигатъ само ко
рабните и пристанищни такси, но налага такива
още върху ПЖТНИЦИГБ и стоките.
Така, за всеки пжтникъ се събира тъй наре
ченото „кейово право," което за Варна и Бургазъ
(заедно съ 1 лв. гербова марка) е по 1450 лв., за
Русе и други изкуственни пристанища — по 11 -80
лв., а за останалите морски и дунавски пристанища,
„дето нема специални градежи" — кейовото право
е 6-40 лв., макаръ да нъма и следа отъ кей!
До колкото ми е известно, въ Гърция не се
плаща никакво кейово право, а'въ Турция таково
..се плаща, само когато кораба застане на кея (но
не и на котва) и то въ нищожни размери, като
'таксата се пресмета за целия корабъ, безразлично
:КОЛКО ПЖТНИЦИ ТОЙ ВОДИ.
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Интересенъ куриозъ: отъ тая такса се освобождаватъ „служителите на Б. Д. Ж. и пристани
щата, както и членовете на техните семейства,"
когато българските моряци, включително и тия отъ
държавния флотъ, я плащатъ на общо ^основание;
ако напр. единъ стрелочникъ отъ Софий ката гара
пктува за свое удоволствие по морето, той не пла
ща кейово право, а единъ морякъ отъ Вар:)а, който
пжтува по служба, щз го заплати напъпно. ...
Обреманепъ съ високи данъци, раоотящъ на
загуба, въпрвки държавната субсидия, крайорежниятъ параходъ, естественно, мжчно можа да кон
курира на шосейниятъ автомобиленъ правозъ. Така
напр. единъ първокласенъ пжтникъ отъ Варна до
Бела ще плати съ парахода 135 лв. за билатъ,
15 лв. кейово право и 10 лв. за лодка (при слиза
нето въ Бела), всичко 160 лв.. когато сь автомобилъ ще плати само 120 лв., при това ще пристиг
не много по-бързо и ще бжде стоваренъ въ цен
търа на селото; обратно — съ парахода ще п ъ 
тува по-дълго, отъ него до брега ще слезе съ
лодка, която, както и нейниятъ лодкаръ, по нищо
не се отличаватъ отъ тия, които причиниха преди
петь години страшната катастрофа на Великия четвъртъкъ пакъ предъ сжщат-а Бела*), нзй-сетне пжтника ще излезе на брвга въ заливчето между се
лата Гьозекенъ и Бвпа и ще върви пешъ нЪколко
километра до последното село. 'Ако пжтника ще
тръгне пъкъ отъ Бела къмъ Варна, той въ дъждъ,
снегъ-, студъ, тъмнина ще требва да чака понекога
ц%ли часове на пустия брегъ и на открито, защо
то- парахода може да закъсненее, а нема нито телеграфъ или телефонъ да се съобщи закъснението,
нито покривъ за подслоняване отъ дъжда и студа,
макаръ че пакъ пжтника плаща освенъ кейовото и
всевъзможните пристанищни права. Има ли нужда
да се съобщава какъ е организиранъ пжтнишкиятъ
превозъ по море въ чужбина и да се правятъ срав
нения? А да напомня ли големата пропаганда, коя
то се прави между чужденците за Варна като мор
ски курортъ и да запитамъ пакъ — за какво би дошелъ единъ чужденецъ въ Варна ? само за нейните
бани и натъпканиятъ съ човешки гела плажъ ли?
— Ще му посочимъ и хубавите околности на Варна
и чудно красивиятъ ни черноморски брегъ, но ще
го пратимъ да ги обходи и посети съ автомобилъ
по прашното шосе!
Днесъ пътническите съобщения по сухо еж
много по-усилени, отколкото по .море, макаръ шо
сето Варна — Бела и да е въ невъзможно състоя
ние, макаръ това отъ Бургазъ до Созополъ отъ го
дини да стои недовършено и макаръ отъ Варна до
Бургазъ да се отива презъ Провадия и Лйтосъ и
отъ друга страна, държавата да „насърдчава" край
брежното параходство съ субсидия. При това по
ложение, ясно е, че следъ неколко години, когато
сухите пжтища по крайбрежието се поправятъ и
довършатъ, целиятъ пътнически трафикъ ще се
пренесе по сухо и ще се усили износа на злато за
чуждъ бензинъ, а парахода, движенъ съ български
въглища и държавна субсидия, ще върви празенъ....
Данъчното преследвание на българското кора
боплаване, обаче, достига до своята най-висока и
*) Днешната лодка е сдаба, дървзна, немореходна и
управлявана о т ъ невежественъ л о д т р ъ , който пъма и найечгмгнтгрнитЪ п о с т н и я по морското дъло. И това в--е о щ е
се търпи, когато в ъ Варненското пристанище отъ иЬколко
години лежи готова голъма, хубава лодка, предназначена з а
БЪленското пристанище и когато б ъ (гарската. д ъ р ж а в а е
подготвила до с°га десетки и стотици отлични моряци, кои
то отизатъ да тънеятъ прехраната си, занимавайки се с ъ
лодкарство, чакъ в ъ Франция. До скоро, о не по-жалка б ъ ше и лодката въ Кюприя, но улъряватъ, ч - тамкашната о б 
щина вечз я замънила с ъ поза, здрава такава.
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най-безсмисленна степенъ при „такситъ за товаръ"
или тъй нареченото „товарно право," само съще
ствуването на което е повече отъ престъпно.
За превозъ на добитъкъ се плаща „товарно
право," на глава, отъ 13 50 лв. (за дребенъ) до 108
лева (за едъръ добитъкъ). За яйца и птици — отъ
27 до 54 лв. (на каса или кафезъ).
За кола, велосипеди, автомобили, вършачки,
плугове, шевни машини и пр. се плащатъ на парче
отъ 27 лв. (ржчни колички) до 2700 лв. (за локомотивъ).
За превозъ на стоки се плаща: за торове, пъсъкъ, камъни, съно и пр. по 13"50 лв. на тонъ; за
вжглища, зеленчукъ, соль и пр. по 40-50 лв.; зър
нени храни, дървенъ и желъзенъ материалъ и др.
по 54 лв.; за брашна, плодове, течно гориво, бои
и т. н. — по 67-50 лв.; за тестени и захарни изда
лия, минерални масла, гвоздеи и пр. — по 81 лв.; си
рене, масло, риба, вжжета, машини и др. т. — по
108 лв.; масло, кашкавалъ, кожи, тютюнъ и т. н. —
по 135 лв.; кафе, чай, книги, сждове и пр. — по
162 лв.; спиртни питиета, вълна, памукъ, текстилни
ИЗД-БЛИЯ и др. т. — по 189 лв.; часовници, апарати,"
медикаменти, художественни и литературни произве
дения и др. т. — 216 лв. на тонъ. Багажа на пжтницитъ, идващи отъ чужбина, сжщо се облага съ
товарно право. Горнитъ такси се плащатъ при то
варене или разтоварване въ Варна или Бургазъ. По
дунавскитъ- пристанища, вЪроятно защото тъ се обслужватъ, въ отличие отъ черноморския ни брътъ,
отъ чужди параходи и защото изобщо ръчния транспортъ е по-ефтенъ отъ морскиятъ —, товарното
право е сръдно съ около 50°/< по-низко! Я за морскитъ ни и дунавски пристанища, „дето нъма спе
циални градежи" — товарнитъ такси еж сжщо съ
около 5 0 % по-низки отъ тия въ ръчнитъ ни прис

^ № пК9^'1*№« *•
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Рисунка о т ъ Ял. Мутафовъ.

танища Русе, Свищовъ, Сомовитъ и пр.*). И на края
пакъ куриозъ: отъ такси се освобождаватъ не предметитъ и материалитъ, принадлежащи напр. на дър
жавната крайбръжна отбрана, не и въобще държавнитъ такива, а само тия на желЪзнцитЪ и при
станищата.
Но свръхъ изброенитъ такси има и „стотин
ки" — по 207" върху товарното право — за митни
ческите чиновници, безразлично каква е стоката или
товара.
За да бждатъ по-ясни грижитъ на държавата
за насърдчение на българското корабоплавание и
за стопанското повдигане на изоставениятъ и чуждъ
намъ черноморски брътъ, нека вземемъ нъколко
примъри:
Превозено едно агне съ параходъ, вътроходъ
или лодка по морето, напр. отъ Бургазъ до Созополъ, за него ще се плати 16'20 лв. (заедно съ 20тъ %) или агнешкото месо въ последния градъ са
мо отъ това (защото има и други разходи) ще бжде
съ 1-50—Г80 лв. на кгр. по-скжпо. За една торба
брашно — 50 лв. или килограма ще поскжпне съ
около 80 ст. При натоварването на едно детско велосипедче ще тръбва да се плати товарна такса
162 лв., т. е. почти толкова, колкото струва и са
мото велосипедче, — куриозно и невЪроятно,.. но
фактъ!
Да направимъ една по-пълна смътка: за пре
воза по море отъ Бургазъ до Созополъ съ крайбръжниятъ параходъ се плаща за навло сръдно 50
ст. (за разни стоки) — 80 ст. (за домашини вещи)
на кр., а за лодка — още по 20 ст. на кгр. Яко
*) Интересно е какъ Дирекцията на Жельзницитъ не
се е сетила да събира такиза такси нл само по Сръговетъ,
дето нъма специални градежи, а и в ъ вжтрешностьта на
страната, дето нъма никакви Желъзници и др. подобни
„специа ши градежи*!
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Но нашето мореплавание се „поощрява" и съ
ц-вла редица други административни и бюрократични
мерки. Ето нъкои отъ техъ:
При крайбрежно плавание, за натоварвание
на каквато и да било стока се иска тъй наречената
„крайбрежна декларация", заедно съ която се де
позира като гаранция съответното износно мито,
освобождавано въ пристанището на разтоварването,
като разбира се, и при отправяне и при получаване
на стоката двете митници требва да извършатъ
необходимите проверки. Естественно, тукъ става
нужда и отъ комисионеръ, а въ резултатъ на всичко
се получава губене на време и излишни разходи.
Чуждите параходни д-ва по Дунава бъха успели
да намалятъ за себе си тези безсмисленни митни
формалности, като съ техните параходи се изпра
щайте да се разхожда единъ митнически чиновникъ,
който да контролира щото всички товарения и раз
товарвания на стоки да ставатъ само по българските
пристанища. Това доверие следъ дълги настоявания,
отъ
2—3 години, е дадено най-сетне и на българскиятъ крайбръженъ черноморски параходъ, макаръ
опасностьта отъ контрабанда тукъ да е несравнено
по-малка (даже никаква), отколкото на р. Дунавъ
(близость на чуждия брегь, нощни плавания и т. н.).
При това положение, лесно обяснимо е кури- I Сега и съ „Евдокия" редовно пжтува единъ мит
нически чиновникъ, комуто Параходното д-во дава
озното и на пръвъ погледъ невероятно явление, че
докато теоритичечски водниятъ превозъ е 60 пжти ; 40 лв. дневни пари, храната въ парахода — 100 лв.
по-ефтинъ отъ шосейниятъ — тукъ става обратното ' и още кабина на разположение. Нуженъ ли е подобенъ митнически контролъ на единъ субсидиранъ
— коларскиятъ е по-ефтинъ отъ параходниятъ и
отъ държавата параходъ, принадлежащъ на дру
нашиятъ Созополски търговецъ предпочита да из
жество, въ което най-голъмъ акционеръ е дър
прати биволска кола отъ Созополъ да отиде въ
Бургазъ да му вземе отъ тамъ стоката и да му я
жавата и чието управление се контролира отъ двама'
донесе направо въ дюгеня, като по този начинъ ще
държавни делегати въ управителния му съветъ?
плати за превозъ отъ магазинъ до магазинъ всичко
— Естественно не, но не само поради горните при
25 — 30 ст. на кгр. или 300 лв. на тонъ. За това
чини, а още и поради това, че парахода плава изднесъ редовниятъ превозъ тамъ, а и почти на всеключитело денемъ и то близко край брега, така че
кжде по крайбрежието, е коларскиятъ. Но на него
непрекъснато се намира подъ очите на разположе
конкуриратъ автомобилите, макаръ пжтищата да
ната на брега погранична стража. Независима отъ
еж въ много лошо състояние, а утре, когато те се
всичко това, каквато и да било контрабанда на па
подобрятъ, камионетките и камионите напълно ще
рахода въ морето е абсолютно невъзможна, защото
изместятъ лодките и корабите, макаръ да изнасятъ
за нейното извършване би требвало да станатъ съ
милиони левове за бензинъ въ чужбина и макаръ
участници всички капитани, цялата корабна обслуга
параходите да горятъ български вжглища, а ветро
и всички пжтници, инакъ какъ би могло да стане
ходите нищо да не даватъ за вътъра, защото пър
внасянето или изнасянето на некаква стока отъ па
вите не плащатъ никакви корабни, пристанищни,
рахода на другъ параходъ или лодка въ морето ни
товарни и пр. и пр. такси на държавата, както вто
ма може никой да не види и да не забележи?
рите, които даже и да нема следа отъ пристанище и
кей, требва да плащатъ за тия „специални градежи"
Така държавата и Параходното д-во издържате
непоносими такси, а тамъ дето ги има пъкъ — да
единъ чиновникъ, чиято длъжность е само да се
плащатъ „преносни такси" на „външни и вжтрешни
разхожда или измжчва по море.
работници", когато тия работници отдавна и съ
Отъ горната „привилегия," естественно не се
нищожни средства можеха да бждатъ заменени съ
ползва никои другъ български корабъ, което води
електрически вдигатели, както това е направено
• до аосурда, че всеки товаръ отъ българско до
навсекжде другаде.
българско пристанище требва да минава поезъ
митническото чистилище. Нуждно ли е д а С е Спо
Когато се защищава тезета, че „водните пжменава, че нищо подобно нема въ чужбина То?а
тища еж продължение на железните", не бива да
З Ж е И В Ъ ГЪ ЦИЯ
ето
съсредоточаваме всичките си грижи само за вто
п а п Г х Г Дминаватъ
Р > и* нощемъ
крайбрежните
-параходи
и денемъ
между мно
рите, а когато стигнемъ до „крайните гари — при
жеството
пусти
„
отъ
никого
н
е
н
а
б л ю д а ™ ос
станищата", да издигнемъ предъ техъ такива чудо
трови; тамъ нема нито „крайбрежни декларации"
вищни фискални прегради, че да направимъ всеко
нито разхождащи се митнически чиновници
'
„продължение" не само невъзможно, но и немислимо!
Друго. Отскоро е наредено ново „улеснение"
Доколко непосилни еж всевъзможните ко
рабни, пристанищни, товарни и всекакви други
0 Р Н
с1га Гр е б°вТа0лПаРсВ0' П Л а Щ Е Ш ° П ° - р а Н ° В Ъ
™ ^ .
такси, особенно за крайбрежното ни мореплавание
лениеи ™ ™ В"ЪЛ ад Т% л н иВ чЪ "Ристанищното управличи отъ това, че докато за превоза на единъ тонъ
часа т / я
™ Дни и отъ 8 до 18
стока съ български параходъ отъ Варна до Пиоея
часа, т. е , ако парахода минава нъкжде въ поа-ч
се плаща навло 250 лв., то за сжщиятъ тонъ и
дниченъ день или в«ь „неработно вР1ме« стоката
пакъ съ български параходъ отъ Варна до Бургазъ
требва да се ттлати 450 лв., т. е. почти двойно по
вече, и пакъ крайбрежното корабоплавание да бжде I
д
съвсемъ нерентабилно.
!
леми загуби (напр. разваляне на ненатоварена
напр. единъ бакалинъ въ Созополъ си достави сто
ка отъ Бургазъ, той ще плати: отъ града до при
станището Бургазъ за каруца или носачъ по 70 лв.
на тонъ или за дребни пратки най-малко по 20 ст.
на кгр. За натоварвенето стоката отъ пристанището
въ парахода ще плати на „външните и вътрешни
работници" (едните подаватъ отъ кея, а другите
поематъ отъ парахода) 52 лв. на тонъ и за дребни
пратки — 3 до 5 лв. на колетъ. Следва товарното
право (различно за разните стоки) плюсъ 20'7« вър
ху него. По-нататъкъ за навлото на парахода —
средно 300 лв. на тонъ или 30 ст. на кгр. За раз
товарване стоката въ Созополъ отъ парахода въ
лодка — 30 лв. на тонъ или 3—5 лв. на колетъ. За
лодката отъ парахода до брега — 50 лв. на тонъ
или 10 лв. на колетъ. За разтоварване лодката и на
товарване въ каруцата на брега — 60 лв. на тонъ и
5 лв. на колетъ. Най-сетне, за каруцата отъ брега до
магазина — 40 лв. на тонъ или 10 лв. на колетъ.
Всичко това сумирано значи, че само за превоза отъ
Бургазъ до Созополъ стоката поскъпва най-малко
съ 30 до 100% върху стойностьта й, така напр.
килограма соЛь става отъ 3 на б лв., брашното
отъ 9 на 12 лв., дървените вжглища — отъ 2 на
4 лв. и т. н.
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прЪсна риба и др. т.). Не само това — плащането
на товарното право става въ едно учреждение (при
станището), а 20-Т-Б на °/о върху него за митни
ческите чиновници въ друго — (митницата)*. Отъ
това „улеснение" скоро требваше да бждатъ осво
бодени изнасяните или внасяните отъ чужбина
стоки, а останаха да се ползватъ отъ него само
крайбрежните кораби. . .
Ето още единъ невЪроятенъ фактъ, като илю
страция на това какъ се „насърдчава" корабопла
ването у насъ. Ние сме може-би едничката държава
въ света, кждето. крайбрежното корабоплавание и
риболовство се допущатъ и за чуждите поданици
(крайбрежнитъ съобщения на Дунава отъ австрий
ци и унгарци). Все пакъ, съ закона на полицията
ла крайбрежията и пристанищата плаването между
нашите пристанища отдавна е запазено само за бъл
гарското знаме. Това нареждане на закона, обче, не
се спазва, въпреки наличието на български кора
би — ветроходни и моторни — по черноморския
б р е г ъ и въпреки, че то не е отменено или огра
ничено (както е случая за Дунава). Напоследъкъ
беха получени протести отъ българи корабопритежатели, както до Б. Н. Морски Сговоръ, така и на
право въ Дирекцията въ София, че се разрешавало
на турски ветроходи да се занимаватъ съ превози
по българския брегъ. Отъ проверката се указа, че
оплакванията еж основателни. Правени еж били
фиктивни продажби на турски кораби, върху които
незаконно е било вдигано българско знаме; сжщо
така, турски кораби еж били наемани отъ българи;
въ единия и въ другия случай отъ дирекцията на
железниците и пристанищата еж разрешавали на
тия кораби да йзвършватъ превози по българския
*) Щомъ митницата не събира товарното право, защо
ли нейнитъ чиновници събиратъ процентигЪ ?
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брегъ. Твърди се, че тия машинации се вършели
подъ покровителството на некои силни партизани,
които по този начииъ, експлоатирайки простите
турски гемиджии и обхождайки закона, оставатъ
безъ работа българските кораби и трупътъ печал
би на гърба и за сметка на турци и българи. Това
отъ горе се търпи, оформява се и едва ли не — офи
циално се поощрява. Не стита това, ами сега се
готви и да се озакони, като въ законопроекта за
търговското корабоплавание се предвижда правото
на министра на железниците, при недостигъ на бъл
гарски кораби, да разрешава и на чужди такива да
плаватъ по Черноморското ни крайбрежие. Съ то
ва ще се тури начало на окончателното изгонване
на българското корабоплаване и отъ черноморското
ни крайбрежие и заменяването му съ чуждо тако
ва, както това отдавна е станало по дунавското край
брежие. ..
Какво ли ще насърдчава тогава отдавна готвениятъ, обаче и до днесъ не излезълъ на б е л ъ
светъ законопроектъ за поощрение корабоплаването
подъ българско знаме? И какъ ли ще го поощря
ва ? когато въ тоя проектъ, доколкото ми е известно,
не е побутнато нито едно отъ многобройните, от
белязани по-горе корабни, пристанищни, товарни и
пр. и пр. права, защото техното премахване за бъл
гарските кораби, поради некакво чудновато тълку
вание на Ньойския договоръ, означавало автоматич
ното имъ премахване и за чуждите кораби! или
защото (то не се казва, но се разбира) това пре
махване ще лиши „автономните пристанища" отъ
техните приходи и т е или ще требва да останатъ
въ тяжесть на железниците или ще требва да минатъ подъ друго ведомство, нещо за което отъ
много страни се настоява, а само отъ Дирекцията
на Железниците упорито се отхвърля.

В. Мишляковъ.

НЯ Н И К У Л Д Е Н Ъ ВЪ РУСЕ.
Никулдень 1930 год. въ гр. Русе б е отпразднуванъ съ едно тържество, което ще остане па
метно за идващите поколения, които чрезъ морето
и Дунава ще отдадътъ своята дань за обединени
ето на Българското племе. Ще остане паметено не
по-големината на блесъка при отпразднуването му.
Въ тоя день се освети и откри паметникъ, издигнатъ въ двора на Дунавската Полицейска Служба
заместница на Дунавската Флотилия.
Паметника е построенъ върху бившето кори
то на р. Ломъ, т. е. на местото отъ кждето бъл
гарина почна своето обучение и стремежъ къмъ
морето. Тукъ еж се .формирали първите българ
ски моряшки части презъ 1885 г. образували вече
Дунавската Флотилия, която взе такова ценно уча
стие въ Сръбско-Българската война като по един
ствената комуникационна линия — Дунава подър
жеше славното съпротивление на видинските ге
рои. Отъ тукъ се изпратиха въ 1897 год. кадри съ
парните катери „Амалия" и „Хаджи Димитъръ" —
за образуването на Черноморската Часть, — раз
вила се и дорасла да може да се мери въ 1912 г.
съ турския флотъ и да опази бреговете ни отъ
неприятелско нашествие.
Паметника показва сжщо и местото отъ к ъ 
дето се зароди здравата техническа мисълъ въ
България. Тукъ е създадено въ 1881 г. Морското
Машинно Училище, което въ 1899 година се пре
мести въ Варна. Това училище въ своето половинъ
вековно сжществуване дава най-добрите пионери

въ техническото строителство на родината. Отъ
тукъ сжщо е излезло като отъ гнездото си Тех
ническото Училище при Русенската Търговско-Индустриална Камара. Основало се въ 1921 год. въ
десеть годишното си сжществуване — 5 отъ които
въ района на Дунавската Полицейска Служба —
закрепна добре и днесъ то съперничи по успеха и
уредбата си на всички останали.
Къмъ 10 часа пристигатъ частите отъ гарни
зона, за да взематъ участие въ тържеството на
своите другари моряци. Тукъ сжщо еж и родолю
бивите организации, получили своите членове отъ
морските части: съюза на българските моряци;
техниците съ средно образование свършили мор
ското машинно училище; морски техникъ и др.
Тукъ е русенското гражданство съ официалните
власти, стекло се масово, за да вземе участие въ
тържеството.
Деньтъ по изключение е топълъ и приятенъ.
Настроението е мило и радостно, не отъ праздничния видъ на декорираните дворъ и казарма, а отъ
вжтрешно доволство за изпълненъ дългъ къмъ
падналите за родината чинове отъ морските части.
Панахидата за падналите въ войните моряци
се извърши отъ Доростоло-Червенски Митрополитъ
Михаилъ, който преди изпеванието на „Вечная
Памятъ!" въ кратки думи описа значението на па
метника и подбудите за неговото издигане. И ко
гато катедралния хоръ запе „Вечная Памятъ," нейде
отъ далечъ като че ли отъ дъното на земята се
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понесе мелодията на .Покойници Вий в'друти полкъ
минахте." Хубавото изпълнение и избрания моментъ
създаде онова молитвено настроение, при което
СЬЛЗИГБ потичатъ, а мисъльта лети къмъ ония,
които дадоха живота си за родината.
Следъ свършването на молебена Военния Ми
нистъръ г-нъ Генералъ Лейтенангь Бакърджиевъ
съ топла речь обрисува значението на паметника
за ровната армия и за чиноветъ отъ морските час
ти. „Нека тоя паметникъ, каза г-нъ Генерала", по
казва на подрастващите поколения духътъ на бъл
гарския морякъ, презъ освободителната и тия за
обединението на родината войни, духъ гордъ, неустрашимъ, духъ на творчество, изпъл 1енъ отъ свя
тото чувство на преданость къмъ Царя и Родина."
Завършвайки съ тия думи той пререза лентата и
откри паметника. Откриването бе съпроводено съ
топовни салюти и въ въздуха се слъха мощното
и победното войнишко ура съ звуцитъ на Шуми
Марица.
Следъ Военниятъ Министъръ говори Начални
ка на Отделението за Морска и Ръчна Полицейска
Служба. Твърде много развълнуванъ, той направи
кратъкъ прегледъ ча участието на морскитЪ" части
въ войните и завърши съ пожелание за дългоденствието на първия български морякъ Н. В. Царь
Борисъ III и Царица Иоанна. Сжщия окичи памет
ника съ венецъ отъ чиновете на морските части.
Следъ откриването на паметника, частите и орга
низациите минаха церемониаленъ маршъ предъ
г-на Военния Министъръ.
На гостите се даде моряшки объдъ. Тукъ
г-нъ Военния Министъръ говори върху значението
на морето и Дунава за строежа на бждещата ве
лика обединена България.
Изредиха се да говорятъ: Н. В. Преосвещен
ство Митрополита, г-нъ Генералъ-Лейтенантъ Кисьовъ, Кмета, Окр. Управитель, Председателя на
Българския Народенъ Морски Сговоръ г-нъ Оджаковъ, който завърши ръчьта си съ следнитъ думи:
„Съ своята подобна на българския морякъ дей-

ность, упорита и безмълвна, въпръки всички пре
пятствия Б. Н. М. С. иска да създаде повикъ у бъл
гарина, повикъ който подетъ отъ балкана, мина
вайки равнината да стигне до водата — къмъ Ду
нава и морето за благополучието на България.
И водени всички отъ нашия върховенъ покровитель—Царя на—българите—и закриляни отъ
майчински грижи на нашата любима Царица, дош
ла въ родината ни презъ родни морета, нека пожелаемъ въ днешния день Всеблагия Богъ да нада
ри както тъхъ, така и българския морякъ и всички
българи съ бодрость и крепкость за да продължатъ своята тиха, безмълвна дейность — дейность,
която ще даде на родината ни економическа мощь
и безопастнось използвайки родни ръки и родни у
морета. Последенъ говори Началника на Дунавската
Полицейска Служба, той благодари на гоститъ за
присжтствието имъ на тържеството като помоли
г-нъ Военния Министъръ да стане тълкувателъ
предъ Н. Величество за чувствата на преданность
и родолюбие, които ржководятъ чиноветъ отъ Ду
навската Полицейска Служба.
При отлично настроение объда продължи къс
но следъ пладне.
Паметника е бюстъ на морякъ съ устременъ
поглецъ на северъ поставенъ върху квадратна
подставка отъ бълъ камъкъ. На тритъ страни на
подставката еж поставени барелиефи символизи
ращи 3 —епохи: епохата на освобождението 1877
—78 год., епохата на освободителните войни 1912
— 1918 год. и днешната епоха — на бавното и трудно
• национално строителство съ надписа :
„Отъ тукъ почна.
Българското морячество"
На задната страна на бронзова плоча е из
дълбано броя на падналитъ за отечеството- моряци
съ надписа: ,
и твойто име катъ мълвъха,
Българйо, за тебе Г Б умръха:
'
""
Въ Черно море: 2 офицери, 7 подофицери.
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Въ Немско море 1 офицеръ.
Въ /Атлантическия океанъ 2 офицери и пр."
Подъ Одринъ 3.
Съ водохвърчило 1.
Въ Добруджа 35.

г. п.
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Задъ паметника е поставена корабна мачта
съ наклонникъ и 2 напречника съ всички сигнал
ни върви.
Паметника е изработенъ отъ вещата ржка на
скулптора Владимиръ Влздимировъ отъ гр. Русе.

ЕКСКУРЗИЯТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ ДО КЮСТЕНДЖЯ
ПРЕЗЪ М. ЮЛИЙ 1930 ГОДИНЯ.

Вярваше се, че и тая година ще има екскур
зия до Кюстенджа и се очакваше съ голямо не
търпение. Още съ първата обява въ вестниците
започнаха да идватъ въ канцеларията членоветъ за
справки и подробности.
Решено бъ заминаването да стане на 9. юлий
вечерьта. Ангажиранъ б е най-големия, най-удоб
ния и най-луксозния български параходъ „Бургазъ"
и привечерь въ уречения день, той чакаше долепенъ до пристанищната стена, готовъ да вземе
пжтницитъ и ги отнесе къмъ отдавна желани мъста.
Общия паспортъ и той б е готовъ. Записани
всичко 200 души безъ музиката.
Свечерява се. Слънцето заседна задъ мъгла.
Бързо се стъмни. Луната още спи, а бр^за вместо
да стихне се усилва. Вжжетата и стожерите на ко
раба свирятъ. Всички признаци за лошо време.
Пжтници и изпращачи вече се трупатъ предъ
входницитв и следъ проверка отъ паспортните
власти пжтницитъ влизатъ. Хората по пристанището
намаляватъ, а вжтре въ кораба гъмжи. Ето и мумузиката на III прогимназия начело съ диригента
й г. Стаменковъ се задава и свири любимия си
маршъ „Тихъ бълъ Дунавъ . . . " Всичко спира и
слуша чуднитъ тонове, извадени отъ крехките детт
ски гърди. Всички еж на парахода и той е готовъ.
Надува три пжти свирката си, задрънква котвения
руданъ, вжжетата отъ брега еж свободни. Котвата
се вдига и „Бургазъ" бавно като живъ се изви,
обърна кърма на изпращачитъ и тръгна. Музиката
изсвири ;„Щуми Марица". „Бургазъ" зави край
входния фаръ, погледна Галата, порадва се на блъська-на ХИЛЯДИТЕ лампи на морската градина, кои

то отразени феерично въ водата, изглеждаха като
върхове на грамадни огнени стълбове забити въ
дъното на морето. Луната бързо се качва по не
босвода и освътлява пжтя на кораба и пжтницитъ
му. Морето бавно се огъва. Има слаба мъртва
вълна. „Бургазъ" повдига и снишава гърди — съкашъ
диша. Разпънената вода ближе стенитв и остава
като стражъ назадъ.
Пжтницитъ еж още весели и бодри. Едни се
разхождатъ по палубата, стжпвайки ту въ лъво,
ту въ дъсно като пияни, други седнали на столове
и пейки се любуватъ на лунния пжть, а трети вече
търсятъ удобно место дето да прекаратъ нощьта.
Шума по палубата утихва. луната надменно
свети, фара Галата мъта лжчъ и сигналува на
Калиакра. На него предава кораба. Вътърътъ сви
ри, вълната се надига, а „Бургазъ" почва по-дъл
боко да диша. Всичко на кораба мълчи.
Само отъ време на време нъкой изохка, чуе
се сграненъ звукъ и шумъ, приказва нъщо на себе
си, — сигурно си казва
що ми тръбваше да
стжпвамъ на дърво безъ коренъ. Наоколо едни се
смъятъ, закачатъ се, други мълчатъ и прибледнели приглъщатъ изобилно пълнещитъ устата имъ
плюнки. . .
Калиакра остава назадъ. Минаваме покрай
Шабла. Наближаваме Тузла. Зора се сипва. Слън
цето величествено се вдигна отъ покоите си да
разбуди природата. Вътъра е още по-силенъ, въл
ната по-дебела. „Бургазъ" повече се клати. Почти
всички пжтници на носа лежатъ. . . „Бургазъ" ре
шително пори вълните, надвива вътъра и бързо
върви'напредъ.
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Ето, като приказенъ дворецъ се очертава, като
плувнало надъ водата, прочутото казино въ Кюстенджа. Спедъ малко града се очертава, а предъ
него стотици стожери сгърчатъ.
Наближаваме пристанището. Предъ него де
сятки кораби на разни народности, отдали котва
чакатъ редъ да влЪзатъ вжтре за да товарятъ или
разтоварватъ стока. Вжтре се виждатъ десятки
други налепени съ кърмите си до пристанищната
стена и чакатъ. Праздникъ е и работниците си
почиватъ. Промъкваме се край гЬхъ и отиваме
къмъ оставеното за насъ место. На пристанището
натрупани стотици хора, чакатъ пристигането на
парахода. Нали той носи техни близки, съ които
отъ 10 години не еж се виждали. Надъ главите
имъ се разв-вватъ български и ромънски знамена...
„Бургазъ" бавно се приближава, подава, вжжетата си и се долепва до стената. Отъ палубата и
отъ пристанището се носи „ура" отъ стотици бъл
гарски гърла.
" Разрешение за слизане се получи, всеки мо
жеше да .отиде тамъ дето иска стига да се върне
за заминаването на кораба. Всички еж на бръта.
Майки синовете си прегръщатъ, братя братята си
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търсятъ — ЦБЛОТО пристанище е оживено — го
вори, радва се, плаче.
Следъ половинъ часъ на пристанището остава
Бургазъ" самъ да разв-вва българското знаме.
Край него минаватъ стотици любопитни очи и се
радватъ или завиждатъ на България, че има такъвъ хубавецъ.
Разрешените дни много бързо изминаха. „Ьургазъ" е готовъ да си замине, пжтницитъ еж готови
на палубата.
Съ сълзи се откженаха майки отъ синове,
братя отъ сестри. „Бургазъ" мълчаливо отвързва
вжжетата, прибира котвата си и тръгва за роди
ната си. Нощьта е тъмна, морето спи... Северенъ
вътрецъ подухва и гъделичка водата. Слаба вълна
повдига кърмата, и я мътти настрани. Кораба се на
кланя ту на една страна, ту на друга, но не об
ръщайки погледъ назадъ — бърза. . .
И когато слънцето отново б е огр-вло морето
и бръга, „Бургазъ" влезе въ Варненското приста
нище за да остави пжтницитъ си. Тъ сл-взоха и
отивайки си, се обржщаха къмъ пристанището,
морето, кораба, като въ всека българска душа
остана пожеланието: дано по-скоро, поне така,
пакъ да гостуваме на братята си въ Кюстенджа.

Хербертъ Русселъ *)

п о д в о д н я т я воинд.
Преди нъколко месеца вице-адмиралъ Михелсенъ, бившъ началникъ на германската Подводна
Служба презъ време на войната, е открилъ въ гр.
Килъ единъ паметникъ — издигнатъ по частна ини
циатива— „въ паметь на 5132-мата герои и 199-те
подводници, които никога не ще се завърнатъ."
Тази величина на германските подводни загуби отъ
Световната война е отдавна известна. ТБХНОТО пов
торение обаче, въ тази възпоменателна форма, и то
тъкмо въ настоящия моментъ, има едно по-особено
значение, което требва да се поясни.
Унищожението на подводниците бъ сериозно
предложено отъ двете велики морски сили, Англия
и Америка, които бъха спечелили най-много отъ
Т-БХНОТО изчезване, но това предложение б е учтиво
и ловко отхвърлено отъ Франция, Италия и Япония.
Подписа се пактъ за „хуманизиране" на методите на
подводната война отъ петтъхъ държави, участвали
въ Лондонската Морска Конференция, и ние тре
бваше да погледнемъ на този пактъ като на единъ
доста задоволителенъ компромисъ, вмвсто исканото
премахване на подводницитъ.
Азъ не се съмнявамъ въ искргнностьта на дър
жавниците, които подписаха спогодбата за „хуманизирането" на подводната война, но мисля, че тия
благодетелни политици, които създадоха тоя пактъ
—всръдъ тихата и светла обстановка на 5атг ^ т е з
(двореца въ който заседава Лондон. Морска Конфе
ренция) — не, можаха да си дадътъ точна смътка
за действителната психология на войната, за оная
психология, която боя развива въ воюващите. Това
ме кара да изпов-вдвамъ убеждението си, че ако
Англия бжде увлечена въ една нова голъма морска
война, въ която на подводниците се разреши да
действуватъ безогледно срещу нея, тогава всички
благочестиви пактове ща останатъ създадени
на книга.
Това положение ни кара да се позамислимъ
*) Главенъ редакторъ на английското военноморско
слис. „!Чауа1ап<1 МШ(агу Кесоп!."

върху цената, която Германия плати за своите под
водни успехи и поставимъ въпроса: — дали е въз
можно повторението на тъзи успехи при днешните
условия. Искаме да погледнемъ на нъколко важни
факти изъ областьта на германската подводна кам
пания. Преди да избухне Свътов. война, Германия
нъмаше още достатъчно ясна представа относително
потенциалната мощь на подводника. Когато се на
ченаха вражеските действия германскиятъ флотъ
притежаваше 29 подводника. Три отъ т.ъзи послед
ните не бъха довършени, а два — вънъ отъ строя.
Сравнени съ английските съвременни подводници,
въпросните германски еденици бъха отъ много доленъ типъ. Начиная отъ м. августь 1914 г. до При
мирието Германия заложи въ строежъ 782 подвод
ника. Една значителна часть отъ последните остана
недовършена, а друга още по-голъма часть не можа
да намери приложение въ войната, поради липсата
на достатъчно обслуги. Споредъ германските морски
списания, едва 400 подводника еж били .построени
презъ време на войната и саМо около 300 единици
отъ гвхъ еж били действително употребени въ на
падателни'действия. Отнесени къмъ това последното
число — 300, загубите на Германия въ подводници
презъ време на Светов.: война на брой 199, даватъ
съотношението 2:3, следователно представляватъ 2 / 3
отъ всички заангажирани въ подводната война сили.
Любопитенъ е факта, че презъ време на своите
дълги приготовления за война, Германия не у с п е
да съзре истинската бойна стойность на подводника.
Големите жертви, които даде Англия и неподготвеностьта, съ която тя посрещна подводната опасность, намиратъ своето обяснение с ъ щ о въ липсата
на предвидливость и отъ английска страна.въ из
тъкнатия смисълъ*
До месецъ Августъ 1914 г. англичаните не мо
жаха да забележатъ,,,че една подводна война би
могла да бжде гибелна за техъ — като унищожава
всички английски транспорти и изложи страната имъ
на гладъ и следователно—подчинение. Тази възможность оказа едно по-особено влияние върху англий-
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ската следъ военна морска политика. Отъ светов
„Тпе Кп515 ог гНе Иауа! \А/аг", на стр. 100, бив
ната война до днесъ Англия е направила значително
шия главнокомандуващъ на британските флоти —
по-малко отъ другите морски държави въ строежа
Лордъ Джонъ Джелико пише: Сведенията, които
:на подводници. Но Англия е направила по-вече отъ
имахъ за взетите презъ 1917 г. мерки противъ гер
всека друга морска сила, а може би и по-вече отъ
манските подводници и постоянния напредъкъ въ
•всички други взети в'купомъ — въ създаването и
ефикасното действие на противоподводните сред
усъвършенствуването на противоподводнитъ сръдства ме накараха презъ м. февруари 1918 г. да заявя
ства. Световната война намери подводника на вър
че, по мое мнение, до есеньта на 1918 г. подводната
ховната точка на неговата унищожителна мощь. Отъ
опасность ще бжде премахната. На това мнение се
.тогава до днесъ тази негова способность не е усъ
даде широка гласность на времето и то б е доста
вършенствана, по простата причина, че веднажъ
критикувано, обаче онова, което б е предвещано се
принципа на подводника напълно реализиранъ, за
сбждна.
усъвършенствуване не остава друго освенъ нъкои
Единствениятъ големъ активъ на подводника е
отделни негови точки. Противно на това, средства
неговата секретность, неговата способность да се
та за борба съ подводника отбелязаха единъ забеприближи да атакува безъ да бжде известно пржстлежителенъ напредъкъ.
вието му. Отнеме ли се това преимущество, • той
Ако прегледаме списака на английския флотъ
става твърде второстепененъ воененъ корабъ. Въ
за м. августъ 1914 г., ние ще видимъ, че въ него
напредъка на средствата за'откриване на подвод
^фигуриратъ само 63 подводника и то въ постройка.
ника и защитата противъ него требва да се дири
Тогава Англия като че ли
отговора на въпроса — заимаше по-голяма въра въ
.•• ~ . •.
' ''
що английското Адмиралтяхната стойность като
* •
.
тейство не проявява днесъ
инструменти на морската ."''-.ч
големъ интересъ къмъ
война. Много б^ направеподводния
кръстосвачъ.
шо презъ войната за защи
Веднажъ способоностьта
тата противъ германските
на подводника да се укри
подводници и действията
ва направена проблема
имъ. За английските под
тична, той би отстжпвалъ
водници не съществуваше
значително на надводния
•вражеска морска търговия,
кръстосвачъ, който би мокоято да атакуватъ. Адмигълъ да се създаде съ сжралтейството никога не е
щите средства (разходи).
мислило да имъ дава тако
Франция и Италия до днесъ
ва назначение. Английски
подържатъ
оригиналния
т е морски среди гледаха
аргументъ, че подводника
на подводника като на едебилъ приятель на по-сла
ница отъ флота. До нача
бата страна. Съ това тия
лото на Световната война
държави като че ли пригерманците гледаха на не
писватъ на подводника ед
го въ сжщата светлина.
на нова роля — различна
Поуката отъ Световната
отъ тая, която той игра
война, обаче, измени това
презъ време на Световната
гледище. Презъ първите
война. Франция и Италия
неколко месеца на война
се мжчатъ да докажатъ, че
та подводниците отбеля
подводника е бойна едини
заха малъкъ успехъ про
ца, която има за назначе
тивъ надводните военни
ние само защита. Съ това
кораби. Но последните
Англия, разбира се, не мо
скоро вземаха предохрани Янглийскиятъ хаърчилоносачъ „Еде1е," който презъ м. ноем- же да се съгласи.
телни мерки, които се врий 1930 г. премина Суецския каналъ на пжть за Китай.
Въздушната сила треб
оказаха тъй ефикасни, че
ва да се счита като го
лемъ врагъ на подводниците. Тази сила има единъ
подводниците по-вече не можаха да укажатъ едно
широкъ просторъ на надводна дори и подводна випреко военно влияние върху хода на събитията.
димость, а нейната птичеподобна подвижность я
Успеха на подводниците беше въ икономическата
прави особено смъртоносна. Нашето убеждение е,
область. Въ унищожението на вражеската търговия
че щомъ авиацията можа да прелети океана (Атлан
се крие сжществената роля на подводника. А това
тическия Океанъ), тя ще може отлично да изпълнява
унищожение е най-уязвимата страна на Британската
ролята на „въздушенъ кръстосвачъ", т. е. да кон
Империя. Ние не ценимъ подводника като средство за
воира транспорти преко опасни зони. Нейните за
морската атака. Англия знае, че подводника може да
труднения, при това, биха били значително опро
бжде използванъ противъ нейния икономически жистени, ако всеки големъ конвой би включвалъ по
вотъ много по-ефектно, отколкото тя би могла да
единъ поне корабъ, върху който въздушния кръс
го използва противъ търговията на който и да би
тосвачъ да може да кацва, да почива и отлита на
ло нейнъ възможенъ врагъ. Ето защо, Англия би
ново. Това е последния сериозенъ опитъ който Ан
•била щастлива, ако види единъ денъ подводника
глия — независимо отъ всички др"уги постижения —
— премахнатъ.
се стреми да реализира, въ желанието си да обез
Ако войната беше продължила малко по-дълго,
печи по-ефтина сигурность за своите съобщения и
напр. още една година, настоящето гледище отно
транспорти противъ големата за нея — подводна
сително унищожителната мощь на подводника би
опасность.
могло да бжде значително променено. Войната беше
достатъчно дълга за да доведе тази мощь до вър
(Изъ сп. „Игуа! апс! МШ1. Кесогй" отъ 23 юлий 1930 г.)
ховната точка на нейната проява. Въ своята книга
Превелъ: Д. Марковъ.
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ЕДНО НЕЩЯСТИЕ
Въ руското вогнно-морско списание Морски
сборникъ № 7 отъ 1930 г.*) е възпроизведенъ слу
чая съ потъването на руския подводникъ „АГ-—15"
презъ 1917 година въ района на ЛландскитЪ шхери. Този нещастенъ случай е действително особенъ
и интересенъ и заслужава да спремъ за малко
вниманието си върху него.
Въ злополучния день подводнйкътъ цъла сутринь произвеждалъ разни упражнения и къмъ объдъ
се завърналъ базата си за да натовари необходи
мите материали. Командирятъ на подводника далъ
нареждане подводника да бжде готовъ за пжтуване подъ водата сладъ обЪдъ. Когато следъ об-вдъ
излизали на практически занятия въ морето помощникъ командиря заниталъ екипажа дали всичко
е добре затворено. Получилъ утвърдителенъ отговоръ. Командирятъ далъ съответната заповъдь и под
водника започналъ бавно да се скрива подъ вода
та, но неочаквано отъ помещението отредено за
кухня се дочулъ звукъ на вливаща се вода. Единъ
отъ кржглитъ прозорци бипъ оставенъ незатворенъ, тъй като презъ време на стоенето на под
водника въ пристанището готвача го отворилъ за
да провътри кухнята и въ последствие забравилъ
да го затвори.
Щомъ като командирятъ научилъ за допустнатата нередовность веднага изкочилъ презъ отвора
на бойната кула върху горния подъ и налегналъ
съ всичката си сила върху отворения кржгълъ прозорецъ за да го затвори. Той успълъ до нъкжде,
но не напълно; капака не влъзълъ плътно въ на
правения изр-взъ и затварянето не било напълно
херметическо. Презъ времето,.когато той се мъчилъ
да затвори корабния прозорецъ, бойната кула на
подводника се скрила подъ водата. Нему не му
оставало нищо друго, освенъ да изплава самъ на
повърхностьта на водата, кждето скоро билъ прибранъ отъ придружаващия подводника спасителенъ
корабъ. Кърмчията и корабника на подводника, сжщо изкочили презъ бойната кула, когато чули, че
водата се втича въ вжтрешностьта на подводника.
И те по сжщия начинъ били спасени.
Една часть отъ обслугата на подводника се
скрила и затворила въ машинното отделение. Помощникъ командиря заповъдалъ на останалата часть
отъ обслугата да мине въ помещение № 1 и да
направятъ опитъ да продуятъ отъ централния постъ
щернигБ, та чрезъ това да заставятъ подводника
да изплава на повърхностьта на водата, но това
се указало неизпълнимо. Електрическото осветле
ние угаснало и всичко въ подводника потънало въ
пъленъ мракъ. Въ момента на потъването си подъ
водата подводника билъ едвамъ на около 500 мет
ри отъ своя корабъ-база. Отъ него неочаквано ви
дели, че двама моряка изкочили презъ отвора на бой
ната кула; една минута следъ това забелъзали, че ко
мандиря на подводника се намира на единъ отъ
придружаващигв подводника спасителни кораби и
веднага по жестовете му разбрали, че се е случило
нещастие.
Пристанищата Хелсингфорсъ и Ревелъ били
далечъ. затова и не могло да се очаква, че спаси
телните сръдства ще пристигнатъ бързо на мъстото на катастрофата. При все това, обаче, съ въз
можната най-голъма скорость облекли и спустнали
водолазъ, който съобщилъ, че подводника лежи
на дълбочина 25 метра съ заринатъ подъ тинята
*) Морски сборникъ, № 7, Ленинградъ 1930 г. стр.
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носъ и съ откритъ капакъ на бойната кула. Съ
голъмъ трудъ обвили около тъпото на подводника
вжже за да се помъчатъ да го отвлекатъ на по-плит
ко место. Изведнажъ отъ подводника изтреляли
едно торпедо . . . при внимателенъ огледъ наме
рили прикрепена къмъ него една бележка. Не могли
да прочетатъ напълно бележката, защото водата
измила една часть отъ буквите, но следъ дългиусилия въ края на краищата могли да разбератъ
само следните думи:, Ние сме 13 человъка въ по
мещение № 1. Водата постоянно се издига и вече
достигна до пояса ни. Ний нъмаме светлина, ^ос
венъ малката компасна лампа. Спасете ни. Лейтенантъ Мациевичъ."
Въпр%ки всички старания не могли да повдигнатъ подводника на повърхностьта на водата. Къмъ
23 часа, обаче, неочаквано върху повърхностьта на
морето се появили въздушни мъхурчета. Лодкитъ ко
ито обкржжавали местото на нещастието били раз
пръснати въ страни, а заетия съ подвеждането на вжже подъ тъпото на подводника водолазъ билъ изхвърленъ на повърхностьта на морето. Отначалопомислили, че се е взривала акумоляторната бата
рея, обаче следъ нъколко минути въ центъра на
въздушния потокъ се показала главата на единъ
човъкъ, който билъ отхвърленъ въ страни къмъ
единъ отъ корабитъ. Тамъ той се заловилъ за
котвената верига, увисналъ на нея и надалъ викове
за помощь. Веднага му се притекли на пощь и
го вдигнали на кораба. Оказало се, че той билъ
съвършенно здравъ.
Въздушннтъ мъхурчета продължавали посте
пенно да се повдигатъ на повърхностьта на водата
и единъ следъ другъ изплавали на това мъсто на
морето нъколко человъка отъ обслугата на под
водника. Последенъ се явилъна повърхностьта напомощникъ командиря на подводника лейтенантъМациевичъ. Всички били въ пълно съзнание, само
чувствали, че еж малко оглушели.
Спасените отъ потъналия подводникъ моряци
разказали, че те, очаквайки помощь, се били за
творили въ помъщението № 1. Скоро, обаче, водонепропускаемата врата започнала да не издържа
голъмото налътане на външната врда и последнята постепенно започнала да пълни помещението.
Когато помощникъ командиря лейтенантъ Мацие
вичъ виделъ, че равнището на водата се повишава
и че вратата се извива все по-вече и по-вече на
вжтре, той пустналъ сгжетенъ въздухъ въ поме
щението за да създаде противоналегание. Този
опитъ значително помогналъ, но не можалъ да
възпрепятствува напълно на водата да не нпрониква въ помещението.
Презъ време на тъзи мжчителни минути хо
рата започнали да губятъ приежтетвие на духа и
поради това обстоятелство не могли да чуятъ шума'
отъ СТЖПКИТБ на водолаза по горния подъ на под
водника. Помощникъ командира навилъ грамофонаи почнал ъ да свири докато водата издигайки се до
повърхностьта на масата не го заляла и смела на
пода. Всичкитъ били мокри до коститъ и измръзнали.
Силитъ имъ започнали постепенно да отпадатъ.
Всъка надежда за спасение била изчезнала.
Лейтенантъ Мациевичъ предложилъ да се
опита да изстреля всички единъ по единъ отъ тор
педните апарати, обаче, ни единъ отъ тъхъ не
пожелалъ да влъзе въ торпедната тржба и да из
мине пжтя на изстреляното торпедо за да се спаси,
Тогава въ него се появила мисъльта да напише^
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нъколко думи върху корабната икона, която висела
закачена на стената и да изстреля заедно съ тор
педата този единственъ намиращъ се подъ ржцетъ
му дървенъ предмегь. Но въ последствие той се
отказалъ отъ тази мисъль понеже се побоялъ да
не би появяването на иконата върху повърхностьта
на морето да създаде никакво свръхестествено
впечатление. Вместо това той написалъ една бе
лежка на единъ кжсъ хартия и я прикрепилъ къмъ
торпедата. Първата изстреляна торпеда се заринала въ тинястото дъно на морето и станало нужда
да се изстреля втора торпеда.
Поради изтощаване на силигв си мнозина отъ
обслугата на подводника били вече мъртви. Въ ско
ро време отъ 13-тъхъ человвка въ помъщение № 1
останали живи само 5. Водата се издигнала тъй
високо, че тръбвало всичкото време да стоятъ
прави. Около тъхь плавали труповетъ на мъртвите
имъ другари.
Тогава лейтенантъ Мациевичъ заповъдалъ на
останалитъ живи да се събератъ около входния
отворъ, чийто капакъ билъ освободенъ отъ задържащитъ го гайки Съ постепенното впущане на голъмо количество сгжстенъ въздухъ въ помеще
нието налъгането до толкова се увеличило, че ка
пака на входния отворъ отскочилъ. Въ сжщия
мигъ, стоящия подъ входния отворъ человъкъ билъ
• обхванатъ отъ въздушния потокъ и увлеченъ на
лювърхностьта на морето. И останалитъ хора отъ
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живата още обслуга на подводника идвали посте
пенно единъ следъ другъ подъ входния отворъ
и полетявали къмъ повърхностьта на морето. По
мощникъ командиря стоялъ при входния отворъ и
наблюдавалъ за строгото спазване на необходимия
редъ. Когато дошелъ реда на четвъртия морякъ,
помощникъ командиря чулъ слабъ стонъ около
себе си. Той се обърналъ и потърсилъ съ ржцетъ
си да улови и подкрепи изнемогващия, но наоколо
си ненамърилъ никого. Повече не можело да се
чака; той се пъхналъ въ входния отворъ на под
водника и сжщо, както и първитъ четирма билъ
изхвърленъ на повърхностьта на морето. Всичко
това станало тъй бързо, че у него не останало
никакво впечатление отъ светкавичното му пжтешествие. И петимата спасени били прибрани отъ
лодкитъ; следъ нъколко часова почивка въ кораб
ния лазаретъ тъ дошли напълно на себе си.
На седмия день следъ нещастието пристигналъ
отъ Ревелъ спасителния корабъ „Волховъ" и следъ
седемдневна работа повдигналъ подводника на по
върхностьта на водата. Въ него намърили 17 трупа
— 8 отъ тъхъ въ помъщение № 1, а останалитъ
въ машинното отдъление; отъ тия послецнитъ
двама се оказали самоубити съ пистолетъ. Под
водника билъ откаранъ въ Ревелското пристанище
за поправка.
Превелъ отъ руски: С. Н. И.
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ТРИ ДНИ СЪ „СТРОГИ," „СМЪЛИ" И „ДРЪЗКИ."
(Откжслекъ отъ пжтни бележки.)

Две момчета — двама спретнати моряка, съ
възмургави лица, ме причакватъ съ лодка въ мал
кото Созополско пристанище. По стжпалата на дър
вената скеля, поднисамъ кракъ, сгжпвамъ на края
на реброто на лодката: тя се наклони силно и още
при първата стжпка игвхъ да се цамбуркна въ мо
рето . . •
Една здрава ржка бързо ме подхвана и за
мигъ се намърихъ сръдъ лодката.
— Влизайте въ лодка съ широка стжпка и
винаги слагайте крака си на напречната седална дъс
ка, ми направи бележка моряка. . .
Това беше първиятъ ми урокъ. А колко много
работи имало да учи човъкъ ПО морето! Тамъ те
учатъ, като малко дете на първа стжпка. И какъ
безобидно . . . внушително! . .
Топнаха се греблата, лодката полетв като
стрела изъ залива. Тамъ б-вха на котва три отъ ко
рабите на Морската Полицейска служба: „Строги".
„Смели" и „Дръзки".
— На кой корабъ е заповядано ?

— На „См"Бли", Господине . . .
— Кой по редъ, отъ тукъ гледано ? •
— Средния, съ кърмата къмъ насъ.
Скоро лодката ни застана до стената на кораба,
до малката съ петь стжпала дървена стълба. Горе
на горния подъ ме чакаше командирътъ на кораба
Лейтенантъ о. з. Д. Стжпилъ на горния подъ съ
трепетъ стиснахъ подадената широка костелива ржка на морския офицеръ.
Лека усмивка проигра на устните му:
— Приятно ми е, че сте изпратени при менъ.
Челъ съмъ Вашите . . .
Смутенъ, не знаехъ какъ да поблагодаря; искахъ
да се похваля, че насмалко игвхъ да опитамъ дъл
бочината на морето . . .
Той сви едва забелязано рамене, като че искаше
да каже: при насъ това е тъй обикновенно. . .
Внесоха по заповвдь ржчния ми багажъ долу
въ салончето, около което еж каютитв на командиря и неговия помощникъ. Тукъ има широко, като
легло удобно канапе, подвижна маса, покрита съ
снажно бела покривка, по стенните картини — мор
ски пейсажи, и на видно мъсто портрета на Н. В.
Царя въ моряшка униформа. А въ жгъла, въ злат
на рамка, икона на нЪкакъвъ светия съ пълна бела
брада, съ венецъ отъ изсъхналъ босилекъ и малко
розово кандилце. . . По вевка вероятность, „Св.
Никола" — патрона на моряцитв. Това е „каютъ
компанията", както я наричатъ моряците. Приветли
во и приятно, като че човЪкъ се намира въ собственната спалня, въ миниатюръ.
Лейтенантъ о. з. Д. добродушно ми посочи:
— Яко обичате тукъ. . . Или въ каютитв, кждето Ви е угодно. . .
— Благодаря, тукъ. . .
Слънцето наднича съ две светли тржби, презъ
овалните металически прозорци въ каютата и се
разбива въ полираната ламперия.
— Тукъ съмъ добре. . .
Какъ приятно тукъ се беседва, чувствайки се
топнать въ водата. . . Отгоре се чува потуления
ходъ на обслугата — моряци, обути въ вълнени
терлици. Едно неспирно движение: те въчно си намиратъ работа — почистватъ съ отривки всички
металически части; измиватъ съ изобилна вода, из
теглена изъ морето съ платнени кофи; горниятъ
подъ и кораба свети отъ чистота и блесъкъ. . .

<
Изл-взохъ на горния подъ, „Смели," всръдъ| другите кораби, едва забележимо се върти около
своята котва: ту се приближава, ту отдалечава съкърмата си къмъ другите две бивши миноноски,
застанали сжщо на котва.
Изъ машинното отделение, като изъ подъ зе
мята, излезе старшиять механикъ Лейтенантъ о. з ,
В. Той е съ черни омаслени ржце — ржкувалъ се
е съ своята любима машина и за това отказа да
ми подаде ржка . . Разкланяме се единъ другъ.
I
Отъ командуващия корабъ „Строги" се отде
ли лодка.
— По вс^ка в-вроятностъ началника я изпраща
за Васъ. . . Тамъ е началника на Морската поли
цейска служба Ф. и началникъ отряда Т.
— Разрешете да доложа, г-нъ Лейтнантъ, под
викна изкачилиятъ се изъ лодката морякъ:
— Г-нъ Началника запов-вда да се явите при
него.
— Да. . . Не азъ, а Вие г-нъ Лейтенантъ —
азъ оставамъ въ кжщи и Ви очаквамъ. . .
Той се усмихна дрбродушно, и отплува сълодката къмъ първия корабъ.
Приседналъ на платненъ столъ, азъ се любувахъ на чудната гледка: кжщигв на градеца Созополъ, накацали амфитеатрално по високия бр"вгъ
на залива, се оглеждаха въ водата. Отъ другата
страна острова, връхъ челото на когото се бълъе
грамадното красиво здание на рибарското училище,
и вълнолома, съединяващъ острова съ града, като
съ разтлана лента, обграждаха единъ басеинъ въ
кржгла форма. Не на праздно моряцитъ насмешли
во наричатъ този заливъ „Чубура". . .
Заслужено носи името си: приличащъ на дървенъ съдъ, напълненъ съ застояла вода . . .
Лейтенатъ о. з. Д. скоро се завърна. Даде
н-вкакви заповеди на корабника, и моряцить се раз
тичаха по горния подъ.
— Нося Ви поздравъ отъ началствата, желаятъ
Ви бодрость и добро прекарване на кораба.
I
— Благодаря и не се съмнявамъ, че при Васъ
ще бжда по-добре отъ колкото въ кжщи, гдето
грижи и скука измжчватъ ВСЕКИ семеенъ мжжъ. . .
I
Бегла усмивка проигра по мургавото му лице,
I и за мигъ, впи погледъ къмъ моряцитв, които ти| чаха като по сухо . . . за да приготвятъ кораба за
! отплуване. . .
I
— Само ние? . . .
!
— Да, до Лнхиало и следъ обвдъ сме пакъ
! тукъ.
|
— Съ нъкаква задача? . . . Да ловимъ контра| бандисти, или да пробвате, дали ще издържа тлаI съка на вълните, забележихъ азъ шеговито . . .
I
— Да, ставаше дума за Васъ, но азъ имъ каI захъ, че нъмате изгледъ на изплашенъ отъ морето...
— Благодаря за похвалата. . . Но се боя да<
не Ви опров-вргая!
Тия моряци . . . и когато се шегувать еж се
риозни, но все пакъ еж мили и загадъчни катоморето! . .
II.
Следъ едно пълно завъртване на 360° „См-вли""
се изхлузи изъ „Чубура" и полетв въ открито море.
Направи нЪколко поклони срешу първитв вълни;
зацепи пенливите имъ гърбове, и като стрела се
впустна по направление . . .
Уловилъ се здраво у теленитв вжжета на мо--
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ста, не откжсвахъ погледъ отъ чудната панорама.
Найнапредъ: града, острова, първия, втория и го
ристия брътъ се изхлузваха изъ очи и предъ насъ
. с е откри пространното море съ чудния си блт*съкъ и изумрудени петна — отблъсъкъ на ясното
-синьо небе. . .
Боже мой! Какъ може човъкъ да не обича
«морето. . . Тоза красиво ненагледно море! . .
— Дай петь!
— Дадохъ петь. . .
— Вземи Д-БСНО!

— Взимамъ дъхно. . .
— Тъй д р ъ ж ъ !
— Тъй д ъ р ж а . . .
Следъ малко се зачу друга команда:
— Увеличи петь1
— Увеличихъ петь. . .
— Тъй дръжъ. . . По курса!
Запов-Ъдитъ1 на* командири, изпълнени, се при- повтаряха отъ долу подъ него.. . .
Корабътъ — бившъ миноносецъ — лети като
чайка, разбива съ носа си игривите вълни и облакъ
отъ атлазенъ прахъ се пръска, носи и овлажнява
лицата ни. . . Наблюдателите еж по мъхтата си
предъ командирския мостъ.
— Виждамъ две рибарски лодки, господинъ
лейтенантъ!
Окото на командиря сжщо се отправя къмъ
„лодките, които препречватъ пжтя ни.
— Вземи въ л"вво!
— Взимамъ въ лево. . .
— Тъй д р ъ ж ъ !
— Тъй държа. . .
А чайки . . . много чайки, съ остъръ дрезгавъ
'писъкъ, като на игра прелитатъ тъй близо до глаВИГБ ни, като че ще се ударятъ у насъ. . .
Въ далечината се очертава брътъ, връхъ който
янсо личи силуета на двукуполна църква, стърчаща
всЬдъ градеца Анхиало. Командирятъ ми обърна
•вниманието на една червена фигура сръдъ морето,
клатушкаща се надъ вълнитъ: „Това е новата ре
вяща шамандура, показваща подводна плитковина."
Наближихме я.
Отъ две-три мили разстояние тя има изгледъ
на едра красива жена, облечена въ червена атла
зена широка рокля-малако. На главата й стърчи
•червена като роза електрическа лампа и като че
чака да се качи на Н"БКОЙ корабъ и се впустне въ
танца на вълнитъ! . . Тя е здраво прикрепена, и
ядосана отъ това, при всъко поклащане на вълните,
• сама се напомпва и реве дрезгаво, страховито, като
изплашенъ биволъ. . .
Св-Ьта е такъвъ: Винаги красивите жени иматъ
грубъ, дрезгавъ гласъ. • •
— Задачата ми е да се вържа за шамандурата
и определя на картата точното й место, защото е
новопоставена и никъде невписана.
— Какъ ще извършите това г-нъ Лейтенантъ .•»
— Съ особенъ инструментъ ще изм-вря висо
чината на слънцето, растоянието до бръга и съ
съответни изчисления ще определя местото и.
— Съ идеална точность?
— Би било възможно, при съвсемъ неподвиж
но море; а при малкото вълнение, което имаме, точностьта ще бжде около V* километъръ.
Градътъ,наново се възобновява. Строятъ се
нови красиви здания. Заселяватъ се бежанци — ри
бари ; има много овощия, лозя и съ хиляди купища,
•соль изъ СОЛНИЦИТЕ. Градецътъ има благосъстояние
и бждаще. . •
, ~
Об-Бдвахме на кораба: супа боршъ (войнишка
-чорба), пържени кюфтенца, гарнирани съ препър-
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жени картофи, мешена салата и десертъ — едри
ревниви Анхиалски праскови.. .
Корабътъ тръпне нетърпеливо около котвата
си, и при все това тъй апетитно се сервира и обяд
ва, като въ нъкой префиненъ английски ресторантъ!
Сдедъ об-вдъ наново се прибираме въ Созополъ въ „Чубура" при другите кораби. Разтичаха
се моряците, заплискаха изобилно вода, — триятъ,
почистватъ — и корабътъ, изкжпанъ, отърсенъ отъ
саждитъ- на мощните котли, взе обикновенния си
видъ.
Явихъ се на корабъ „Строги" при началства
та : мисл-вхъ, че ще ме похвалятъ за издържливостьта, а те — нито и дума за това. . . Колко
неучтиви еж тия големи моряци! Говорятъ за всичко
друго, но не и за моето геройство. . .
— Днесь пжтувахте като по езеро, нали? . .
Бихте ли желали такова море, че да не можите да
покажигв носа си на горния подъ, ме запита начал
ника на Морската полицейска служба и ме прониза
съ я'но

СИНИТБ си очи. . .

— Благодаря! . . Не зная. . . Може би ще бжде интересно. . .
Командирътъ на отряда потуля усмивка отъ
страни: той знае какво иска да каже началството...
Моряците не стоятъ въ бездействие: едни се
упражняватъ да вдигатъ съ светкавична бързина
сигнални флагове до върха корабния стожеръ;
друга група съ ржчни флагчета, се разговарятъ отъ
разстояние; третя група върви съ корабника, който
обяснява на младитъ' моряци всека часть отъ кора
ба, названиието й и назначението й . . . Стжпилъ и
закрилъ съ кракъ единъ месинговъ жълтъ пулъ на
горния подъ, той пита: „Що има подъ стжпалото
ми?". . .
— Отъ тукъ се влива сладка вода за коман
дирската каюта г-нъ корабникъ . . .
— Ами това?
— Не зная г-нъ корабникъ. . .
— Разгледай . . . помисли и кажи I . .
Младиятъ възмургавъ, съ кждрави обгорени
руси коси морякъ, стон въ нерешителность.
— Развинти . . . отвори и ще разберешъ! . .
— И това е тржба за вода за помощника,
може би. . .
— Така, тукъ еж три . . . първата и пр. . . И
отминаватъ.
Седя всрЪдъ кораба и гледамъ ржчната сигна
лизация. — Що сигналувахъ? — пита стжпилия
връхъ купъ дебели вжжета^ морякъ, другаря си,
качилъ се връхъ площадката между двата куминя.
— Въ — Анхиало — има — хубави. . .
— Момичета, добавихъ азъ шеговито.
Морякътъ се искиска добродушно.
— Не! Овощия I . . сигналувахъ, отсече той
— не се шегуваме въ службата, господине. . . И
веднага стана сериозенъ. . .
Седимъ долу въ каютата. командирятъ ми опи
сва Н-БКОИ свои преживелици. Азъ го слушамъ въ
захласъ.
—• Позволете да доложа г-нъ лейтенантъ!
Този обърна очи.
— Отъ командуващия корабъ сигналуватъ да
бждемъ готови за отплуване.
— Следъ колко време е заповЪдьта?
— Следъ два часа, г-нъ лейтенантъ.
— Свободенъ ли съмъ, г-нъ лейтенантъ.
— Предай на корабника. . .
— Да, тази нощь ще имаме плаване, и ще
видимъ още що. . .
— Знае ли се на кжде? -Запитвамъ, възбуденъ отъ мисъльта за предстояще нощно пжтуване.
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— Изъ птктя ще се сигналуватъ, тамъ ще разберемъ. . . Къмъ Бургазъ или Варна. . .
III.
Тъмно като въ рогъ. На изтокъ купища облаци
като гигантски скали препречватъ пжтя ни. . . Командирътъ се чернее като фантомъ на моста. Мом
четата еж всички по местата си „Смели" е от
дясно на командующия корабъ. Отъ него се сигналува съ две електрически лампи поставени на върха
на стожера. Сигналите се приповтарягъ и отъ тре
тия корабъ: свътватъ и гаенъятъ на промеждутъци
и летящитъ надъ безднитЬ чудовища се разбиратъ,
приказватъ и разм?нятъ команди. . .
Даде се никаква заповъдь и всички моряци се
разтичаха: огасиха и потулиха всички св+тлини по
кораба. Даже червените искри, излизащи изъ куминитъ- се намалиха. Корабите, като че дебнаха
нъкакъвъ неприятель. . . Тригв тъсни дълги кораба,
като черни делфини, плуваха таинственно съ страшна
ЧЗързина . .
Клатушкайки се. приближихъ се къмъ командир
ския мостъ. Тамъ горе, той, като прикованъ, полуразкраченъ наблюдаваше морето съ далекогледа си
и презъ говорящата тръба предаваше вевкиминутно
заповеди.
Единъ морякъ, като отъ невидълица се наклони
на ухото ми и пришепна : — Хвърлете цигарата си...
Ще забележатъ светлината ! . .
— Нима?!..
— Да, и после. . . Всичко виждатъ, господине,
всичко . . .
Появиха се мъртви вълни и „Смтзли" се залюшка страшно, безъ да измъни направлението, ни
то намали разтояние до другите кораби.
— Какъ спазвате въ тъмнината дистанция и
сте всякога приравнени на линия и трите кораба?..
запитвамъ командиря.
Той безъ да извърне глава, вместо отгозоръ,
ме предупреждава: — Здраво се дръжте у въже

тата, вълнението се увеличава, вълничъ ще започнатъ да заливатъ горния подъ. . •
Косите ми за мигъ настръхнаха. . . Значи има
опастность! И клатушкайки се, здраво улавяйки
всичко каквото ми попадне подъ ржка съ прима
ляло сърдце, едва се дотътрахъ до входа на каютитъ. . .
Действително, въ/Гнението се тъй засили, че
кораба по никога идваше съвсемъ на ребро, а въл
ните съ гръмъ и тртзсъкъ се разбиваха, у корпуса,
пукаха и пръскаха по стените му Не ми се напу
щаше гледката на тази величава борба на каприз
ното море съ малкото корабче. Морето го люшка
ше ядосано, искаше да го преобърне, или разбие
на тръски. Тупотътъ на машинитъ се увеличаваше:
сърдцето здра о биеше, а кърмилото б"Ьше въ вещи
ржце. . .
— Браво „См-вли!" Не напраздно носишъ
името си. . .
Д ама моряци въ лудъ набътъ, тичаха при
най-големчтъ' странични наклонения отъ единия до
другия край на кораба. Нав-Брно тревога никаква, и
азъ се вцепенихъ. . . Единиятъ, тъй ми се видъ въ
тъмнината, носеше н^шо въ ржка. . . Тичатъ за
спасителните пояси. . . Тръпки ме избиха.
— Какво? ! . .
Те тичаха и се разминаваха съ други двамаРазтичаха се шесть души . . . и като дяволи, изпол
зувайки. ужасниттз наклони на кораба, се размина
ваха върху хлъзгавия, измокренъ отъ вълните горенъ подъ.
— Кажете какво има! . . изв* кахъ съ силенъ
гласъ.
— Нищо гошо, господине. . . Правимъ упраж
нения да тичаме по пода на наклоненъ корабъ, безъ
да се блъскаме единъ другъ.
Азъ се засрамихъ . . . и като измокренъ плъхъ
се спустнахъ по отвесната стълба долу въ каютатз
и се тръщнахъ на канапето съ олекнало сърдце. .

Царската р*ка (Ропотамо). — Южно отъ Созополъ. Я;

Фот. Д. Фичевъ.
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ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕИНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
По случай новата година между Негово
Величество Царя —Върховенъ покровитель на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ и Председателя
•на Гл. Упр. Т-Ьло еж разменени следните телеграми:
Стояновъ, председатель Българския
Народенъ Морски Сговоръ — Варна.
Царицата и Язъ благодаримъ най-сърдечно
Вамъ и на членовете отъ Морския Сговоръ за из
казаните добри благопожелания по случай Новата
година, нека бжде честита и на всички Ви.
Царьгь.
Техни Величества Царя и Царицата
Двореца — София.
. Отъ китните брегове на Черно море за но
вата 1931 година членове
т е на Българския Наро
денъ Морски Сговоръ пожелаватъ на Върховния
•си покровитель и Любима
та си Царица добро здра
ве, дългоденствиеи трай
но щастие за величието
на България стжпила на
три морета.
Председатель Стояновъ.
Понеже въ голяма
часть отъ крайбрежията
ни се чувствува нуждата
отъ п о - г о л ^ м о напът
ствие на населението от
носно говоренето родния
си езикъ, Гл. Упр. Тело
е направило изложение
до всички г. г. министри
•и народни представители
и др. видни обществени
ци, съ което се искатъ
некои поправки въ законо
проекта за общините, съ
които се цели опомняне
на некои крайбрежници.

излизане на белъ светъ въ това му състояние има
доста заслуга и Бъл. Нар. Морски Сговоръ.
Отъ закона има още доста да се желае, но
по-добре непъленъ, отколкото съ никакъвъ законъ
въ тая область, отъ което зависи икономическото
и политическо състояние на държавата.
Секретаря на Г. У. Т. г. Панчевъ е направилъ
посещения на некои клонове отъ Южна България
както следва:
Въ Бургазъ. На 30. ХИ. 1930 г. е приежтетвувалъ на заседание на местното упр. тело, почерпилъ некои поуки, далъ напжтетвия и пр.
Въ Плввенъ. На 1. I. 1931 г. е приежтетвувалъ
на събрание на Упр. Тело. Осведомилъ се върху
подготовката за морската
пропагандна седмица.
Въ Ямболъ. На 3. I.
1931 г. приежтвувалъ на
събрание нз Упр. Тело,
осведомилъ се върху под
готовката на морската про
пагандна седмица и челъ
беседа на тема: „Разви
тие и съвременно състоя
ние на военните и търгов
ски кораби," която е би
ла посетена отъ 300 души.

Състава на Управително тЪло на В. Търновския клонъ
отъ Б. Н. М. С. презъ 1930 г. Отъ лъво на дъсно (праВИГБ) : Б. Томовъ, Подполковникъ Б. Пашевъ, Г-ца М.
Москова (секретарка на клона). П. Парашкевовъ (предсе
датель), К. Ятанасовъ (преде. пров. съветъ), П. Кушевъ
(касиеръ), Ст. Тенекеджиевъ (подпредседатель), Б. Геновъ
и Н. Михаиловъ. — Седналитъ (отъ лъво на дъсно): Ив.
Ивановъ (преде, на учен. легионъ и В. Бояджиевъ (пом
Фот. Н. Ст. Нанковъ.
ржководитель на спорта).

Най-сетне въ България се породи идеята
за поставяне на сериозни и сигурни основи физи
ческото възпитание на българската младежь^ Из
работи се и сега се приема новъ законъ за физи
ческото възпитание. Понеже въ законопроекта има
ше некои непълноти и пропуски относно водния
спортъ Гл. Упр. Тело прави на два пжти специал
ни изложения и усилия да прокара щото водния
спортъ да бжде застжпенъ еднакво съ оеханалитъ
видове спортъ.
Закона за Търговското Мореплавание се
прие. Днесъ България се радва вече на едно пра(вово положение въ това направление. По неговото

Въ Пловдивъ. На 4.1.
1931 год. приежтетвувалъ
на събрание, осведомилъ
се за подготовката на про
пагандната седмица, прегледалъ езерото и далъ
упжтвания по пазене лодинтъ. Почерпилъ поука
отъ организационенъ характеръ.

Въ Търново. На 5. I.
1931 г. приежтетвувалъ на
събрание на Упр. Тело на
клона, прегледалъ ново
построения хелингъ за из
важдане лодките и останалъ съ много добри впе
чатления отъ дейностьта на клона, както отъ под
готовката на морската седмица, така и за пазене
лодките, устройване пристанището и пр. Освенъ
мжжката юношеска група на спортния легионъ се
е образувала нова при Девическата гимназия. Единъ
отъ виновниците за образуването й, е г-ца Москова,
учителка въ сжщата гимназия и членка въ управ.
тело на клона.
Изобщо впечатленията му отъ обиколката еж
много добри. Клоновете работятъ съ големъ ентусиазъмъ.
Г. П.
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ИЗЪ ЧУЖДИТЕ ВОЕННИ ФЛОТИ.
Лнглия. На 9 октомврий 1930 г. е спуснатъ
на вода ескадрения миноносецъ „ВгППап*" въ на
пълно завършенъ видъ за излизане въ морето,
което е единъ видъ корабостроителенъ рекордъ.
Този ескадренъ миноносецъ е отъ корабостроител
ната програма 1928 г. Той има следните главни
данни: водоизмъстване 1350 до 1500 тона, скорость 35 вжзела въ часъ, четире 12 см. орждия,
две 4 см, противоаеропланни орждия, 5 картечници,
осемъ 53\3 см. торпедни тржби и обслуга 150 души.
Отъ останалитъ ескадрени миноносци отъ сжщия
типъ — „Вгагеп" и „Вогеаз" еж спустнати на вода
презъ лотото 1930 г., „ВоаЛсеа" и „Веад1е" — въ
края на м. септемврий, „В1апсл" и „ВазШзк" — презъ
м, ноемврий, а „Ви11с1од" — презъ м. декемврий
1930 год.
— Въ края на 1930 г. е привършила пробнитъ пжтувания и е влъзла въ строя канонерската
лодка „Ншсюзгап" — първиятъ корабъ специално
построенъ за новосъздадения (въпреки желанието
на индийския парламентъ) Кралски Индийски флотъ.
Елементитъ на „Нтйизгап" еж следните: водоиз
мъстване 1200 тона, скорость 16 вжзела, две 10*1
см. орждия, четире 4 7 см. орждия и две 4 см.
противоаеропланни оржДия. Тази канонерска лодка
е почти еднотипна (по-дълга само съ 9 метра) съ
цълъ редъ други канонерски лодки построени въ по
следните години за английския флотъ съ цель да заменятъ скъпо струващите кръстосвачи-станционери.
— Завършилъ е пробнитъ плавания последниятъ отъ ескадренигв миноносци типъ Л — „Лзпегоп" и е влъзалъ въ състава на III. флотилия отъ
Средиземноморския флотъ на" мъстото на ескадре
ния миноносецъ „ШНпеппдт.оп."
— На 1 ноемврий 1930 г. въ Портландския
заливъ — маневрената база на английския Лтлантически флотъ — е била продемонстрирана англий
ската военно-морска мощь предъ участниците на
Имперската конференция. Членоветъ на конферен
цията се намирали на флагманския линененъ ко
рабъ „Нелсонъ" заедно съ първия лордъ отъ адмиралтейството Ллександеръ.
Северо-Лмерикански Съединени Щати.
Презъ лътото 1930 г. американската морска ави
ация е разполагала съ 928 действующи хвърчила
и 267 резервни. Споредъ новата хвърчилостроителна програма въ продължение на близките 5
години ще бждатъ построени 1ООО нови хвърчила
за корабитъ-хвърчилоносачи, крастосвачи и за дирижаблитъч За цельта еж предвидени да се разходватъ 80 милиона долара.
— Въ края на 1930 г. еж извадени отъ ертоя и
изключени отъ списъците на американския флотъ
31 подводника отъ типовете N. Н, 5, Т, Е и 5,
които еж достигнали предълния срокъ за служба.'
Презъ 1931 г. ще достигнатъ сжщо пределната
възрасть и ще бждатъ изключени отъ СПИСЪЦИТЕ
на флота още 45 подводника. Къмъ 1936 г. ще
останатъ въ строя отъ,старитъ подводници само

9' подводника отъ типа „V" и 11 подводника о т ъ типа „5", които еж достигнали предълния срокъ
на служба (20 подводника съ общо водоизм-встване :
28000 тона). Започвайки отъ 1934 година Северо
Лмер. Съединени Щати ще тръбва да строятъ •
ежегодно подводници съ общъ тонажъ 8200 тона,
съ цель'къмъ 1938 година да бждатъ построени
всичко 24,700 тона новъ подводенъ тонажъ, та да
се достигне (заедно съ стария тонажъ) общото
водоизмъстване 52,700 тона.
Япония. На 2 октомврий 1930 г. японскиятъ
императоръ ратифициралъ Лондонския договоръ
за ограничение на въоржженията. По този начинъ
въ тритъхъ главни морски държави — Лнглия, Съединенитъ щати и Япония — договора е ратифициранъ и въ скоро време ще се започне изпълне
нието му. Предъ видъ на недоволството въ Япония
отъ този договоръ е подалъ оставката си морскиятъ
министеръ адмиралъ Такарабе. Вмъсто него за
морски министеръ е назначенъ адмиралъ Лбо.
— Отъ 12 до 20 октомврий 1930 г. еж били
произведени въ Тихия океанъ голими морски ма
неври, въ които взели участие ВСИЧКИТЕ кораби
отъ японския флотъ, съ изключение на тия, които
били на поправка.
— Въ края на 1930 год. състава на морската
авиация наброявалъ 17 ескадрили. Главната авиционна база се премъства по настоящемъ отъ
Иокосука тъ Татеяму, близко до източния входъ •
въ Токийския заливъ.
Франция. Кораба-водачъ на флотилии „Ьуоп"
въ продължение на 8 часовъ пробенъ ходъ развилъ скорость 40-2 возела въ часъ.
— На 18 октомврий 1930 г. новиятъ кръстосвачъ „Фошъ" при първото пробно пжтуване въ
продължение на 7 часа при бурно море развилъ
скорость 25 вжзела въ часъ.
— Въ края на 1930 г. еж встжпили въ строя
новопостроените корабъ-водачъ „В1зоп" и ескадре
ния миноносецъ „Роийгоуапг."
— Презъ 1931 г. ще постжпятъ въ Военно
морското училище 100 възпитаника, отъ които 85'
еж предназначени за морскитъ сили, а 15 — за
въздушните сили. Презъ миналата 1930 г. въ учи
лището еж приети малко по-вече възпитаници —
115 души.
— Военното пристанище въ Брестъ се разши
рява. Работата отива много усилено. Правятъ се
много нови съоржжения и преобразования съ цель
да се дадатъ по-голъми удобства за базирането на
значително число военни кораби.
Италия. Новопостроениятъ кръстосвачъ „Л1ЬегЬ-Да-Сииззапо" (5250 тона) при пробното пжтува
не развилъ най-голъмъ ходъ 40'7 вжзела въ часъ, а
въ течение на 8 часа подържалъ пъленъ ходъ
срЪдно 40 вжзела въ часъ. Още по-добри резул
тати далъ еднотипния нему новопостроенъ кръсто
свачъ „Вагглапо" ; при първото си пробно пжтува
не той достигналъ скорость 42Ю4 вжзела въ часъ. •
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Германия. Лекиятъ кръстосвачъ „Карлсруе,"
продължавайки своето учебно кржгосвЪтско пла
ване въ края на 1930 год., отивайки отъ изтокъ на
западъ, е обиколилъ Африка и следъ двуседмично
непрекжснато пжтуване е пристигналъ въ Рио-деЖанейро. Кръстосвачътъ ще продължи по-нататъкъ пжтуванието си съ цель да се завърне въ
Филхелмсхафенъ. ,
— Въ края на 1930 г. следъ като е билъ въ
•двумесечно задгранично плаване въ Атлантическия
•океанъ, лекиятъ кръстосвачъ „Кьолнъ" се е завърналъ въ Филхелмсхафенъ.
— Презъ лътото 1930 г. противоподводнитъ
стражеви кораби 112 — 27, 28, 29, 33, 34 и 35 (водоизмъттване 60 тона) предприели плаване по вжтрешните водни пжтища съ цель да се направи
пропаганда на морската идея.
Турция. Следъ окончателното поправяне на
турския линеенъ кръстосвачъ „Явузъ-Султанъ-Селимъ" (бившиятъ „Гьобенъ") при първото пробно
пжтуване въ Мряморно море е развилъ скорость
надъ 26 вжзела въ часъ.
— Презъ м. ноемврий 1930 г. единъ отрядъ
отъ турския воененъ флотъ въ съставъ 2 кръстосвача типъ „Меджидие," 2 ескадрени миноносеца и
2 подводника е предприелъ продължително плава
не въ Средиземно море. Главната цель на плаванието била да се отиде до островъ Малта за да
се върне визита на английската ескадра, която не
отдавна посети Цариградъ.
(Изъ „Морской сборникъ" № 11 и 12,
Ленинградъ 1930 г.; С. Н. И.)

Подпомагане корабоплаването въ Япония.
Съгласно бюджета за 1929—30 год. въ Япония
-еж предвидени 11,165,000 йени за подпомагане на
корабоплаването, която сума предъ видъ повика за
економии, може да бжде доста намалена. Отъ всич
ките 34 дружества които държавата субсидира,
корабите на 18 дружества посвщаватъ само Япон
ските и Корейски пристанища. Субсидиратъ се
най напредъ дружествата които подържатъ съоб
щения до Санъ Франциско, Ю. Америка, Източна
•Африка, Лондонъ, Мелбургъ и Южното море Следъ
това се субсидиратъ дружествата, които подържатъ
съобщения съ Китай и Сибирските пристанища и
тия които подържатъ крайбрежни и речни съоб
щения въ китайските води. Субсидиите се отпущатъ съгласно редовно сключени договори за. 3,
а въ отделни случаи за 5 години и поощряватъ
главно строенето на моторни кораби.
Получившите субсидия дружества еж длъжни
да подържатъ редовна служба, като таксите за
пжтниците и товара се конгролиратъ отъ държа
вата. Корабите пренасят! пощата, а въ случаи на
война се реквизиратъ отъ държавата.
Японското правителство проектира да отпустне
още и единъ заемъ отъ 30,000,000 йени за своите
параходни дружества съ лихва 6%- Заема требва
да се изплати въ продължение на 15 години и се
отпуща за нови постройки, предназначени за дру
жества, а сжщо така и на отделни корабопритежатели. Корабопритежателите не могатъ обаче да
получатъ заемъ въ размеръ по вече отъ 10 /о отъ
оценката на кораба. Цельта на тая мерка е преди
всичко да се даде подтикъ въ корабостроенето и
импулсъ у корабопритежателите да купуватъ^ ко
раби не по стари отъ 5 години. Въ случаи, че
парламента удобри тоя планъ, финансовото мини
стерство, което приема благосклонно всички ини
циативи въ това направление, ще постави веднага
на разположение въ Японската Народна Банка нужк Скут#
.дната сума.
-

СТРЯНИЦЯ 21

Морски кредитъ въ франция. За подпома
гане корабоплаването, въ 1928 год. се създаде законъ за морския кредитъ, който б е допълненъ презъ
августъ 1929 год. Съгласно тоя законъ френските
собственици на кораби могатъ да получатъ евтенъ
кредитъ при следните условия: за построените въ
Франция кораби (съ -изключение на пощенските
параходи)
заемъ съ 37з % лихва; за построените
въ Франция пощенски кораби
заемъ 4 ' 1 % лихва ;
за закупените отъ странство кораби, които не еж
постари отъ 3 до 10 години — заемъ съ 6-1"/о
лихва; за всички други кораби, построени въ стран
ство заемъ съ 7-1°/о лихва. Съгласно тоя законъ
на разположение на корабопритежателите се от
пуща годишно по 200,000,000 франка.
Още въ първата година следъ създаването на
закона — до 1. VIII. 1929 г. еж били ангажирани
196,915,000 франка, които се разпределятъ така:
За новопостроени въ франция кораби 158,764,000 фр.
За новопостроени въ странство кораби 7.363,000 „
За закупени отъ странство кораби
2,788,000 „
За ремонтъ на кораби
28,000,000 „
Всичко 196,915,000 фр.
Презъ първите два месеца отъ втората година
еж били ангажирани 56,000,000 фр., които се раз
пределятъ така:
За новопостроени въ Франция кораби 46,000,000 фр.
За новопостроени въ странство кораби 10,000,000 „
Всичко 56,000,000 фр.
Така подпомогнати отъ държавата, въ първите
10 месеца еж доставени следните видове кораби:
1. Построени въ Франция:
3 Пощенски кораби
38,000 Вг. К. Т.
5 Товаро-пасажерски корабъ 31,900 — „ —
1 Товаренъ корабъ
4,000 — „ —
4 Риболовни кораби
750 — „ —
Всичко 74,650 Вг. К. Т.
2. Построени въ странство:
1 Пощенски корабъ
4,500 Вг. К. Т.
2 Товарни кораби
5,00 - „ 5 Риболовни кораби
3,700 — „ —
Всичко 13,800 Вг. К. Т.
3) Закупени отъ странство:
7 Товарни кораби
30,224 Вг. К. Т.
4) Подпомогнатъ ремонта на
2 Кораби систерни
17,000 Вг. К. Т.
Всичко подпомогнати 135,674 Вг. К. Т.
Независимо отъ горнята помощь, на основание
закона за морския кредитъ, държавата подпомага
своето корабоплаване като отпуща субсидии. По
тоя начинъ се подчертава много ясно, че ако Фран
ция иска да поднови и модернизира своето кора
боплаване, системата за подпомагане чрезъ морския
кредитъ ще требва да се развие значително.
К. Скут.

Световния търговски флотъ въ 1930—31
година. Споредъ новоизлезлия Ллойдъ-Режистеръ
въ света има кржгло 33,000 кораба. Презъ 1930
год. световния тонажъ се е увеличилъ съ 1,533,332
тона, отъ които 1,468,035 тона моторни. Най-големъ приръстъ въ флота си даватъ Норвегия съ
443,796 тона, Англия—272,113 т., Франция 152,216
т., Холандия—147,248. Тонажа на Америка за 1930
год. е намалелъ съ 436,214 тона, което произлиза
отъ продадените на С. С. С. Р. и разбити на старо
железо строени презъ войната кораби. Отъ обя
вяване войната до сега еж построени 22У» милиона
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тона, което допринесе много за кризата въ пара
ходството.
За забелезване е, че Лнглия отъ година на
година губи първенството си. Докато въ 1898 год.
тя е притежавала 54°/0 отъ свътовния тонажъ, въ
1914 год. има 41.6°/о, а сега даже по-малко отъ
30°/о. Това намаляване първенството на Англия се
дължи на бързото разрастване на Американския,
Германския, Японския и др. флоти.
По рода на горивото и двигателя си свътовния търговски флотъ се раздъля на 57.6°/о
еж вжглищни, 28.5°/о съ течно гориво, П.60/0 моторни и
само 2.3% ветроходи.

г. п.
Безработния търговски флотъ. Поради за
стоя въ индустриалното производство и западането
на световната търговия, до сега еж останали безъ
работа около половинъ милионъ тона кораби. На
станало е ненормално време: цената на много пре
вози се намалява до предвоенната, а разноскитъ
по издръжката на корабите е сравнително много
по-скжпа. Тая криза въ пароходството се отразява
зле както върху моряцитв, така и върху всички
промисли свързани съ мореплаването.

г. п.
Чуждото параходство по вж.трешнитв
водни пжтища на Китай. Отъ както е било въз
можно, до сега, търговията и мореплаването по
вжтрешнигв водни пжтища на Китай, еж били из
вършвани отъ Английски, Японски и Французки
кораби.
Сега, следъ като Китай се съвзема въ тър
говско и мореплавателно отношение, надава викъ
той самъ съ свои кораби да използва вжтрешнигв
си водни пжтища и да обслужва търговията по
ТБХЪ. Предложено е на Външното министерство да
влъзе въ връзка съ английското и японско пра
вителство по тоя важенъ въпросъ, а Министерст
вото на Съобщенията изработва проектъ "за пое
мане плаването въ свои ржце. Английските и
Японски интереси тамъ еж загрижени не само за
плаването, но и за сигурностьта на търговията, по
неже въ Китай ставатъ много чести размирици*).

г. п.
Удълженъ корабъ. Често пжти се е случвало,
корабъ претърпелъ голъма повреда въ корпуса си
да бжде заменена повредената часть, като сжщевременно корпуса на кораба бжде удълженъ. А
много наръдко се е случвало, кораба да бжде раздъленъ на две части съ цель да бжде поставена
нова машинна инсталация, като сжщевременно се
удържи и корпуса на кораба.
Много отдавна такава операция е била извър
шена на английскиятъ корабъ „Скотъ", и понеже
резултатите еж били добри, сжщата операция се
извършва и на кораба „Августа Виктория" отъ
Хамбургъ—Американската линия. Въ последньо
време въ Лнглия моторниятъ корабъ „Ла Марея"
е билъ раздъленъ на две части и между тъхъ по
ставена нова часть на корпуса. Това еж направили,
за да смънятъ дизелъ електрическата инсталация
съ електро-турбина инсталация. Тази смЪна на елек*) За забелязване е, че китайцигв се загрижватъ и
иастояватъдз взематъ използването на вжтрешнигв си
водни пжтища въ свои ржце, а ние, културнигв българи
до сега не сме направили и не правимъ нищо за вземане
плаването и търговията по дунавския ни бръгъ въ наши
ржце.
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тричечката инсталация предизвикала едно удълже
ние на кораба съ 8 метра.
Има два начина за раздъляне кораба на две
части: или да се разреже на две, или да се извадятъ закльопкитБ на желанното мъсто, както на
корпуса (обшивката), така и на вжтрешнигв ежединителни ребра.
Корабостроителите на поменатия корабъ еж
предпочели вториятъ начинъ и еж постжпили така:
корабътъ е билъ поставенъ въ сухъ докъ и подъ
преднята половина на корпуса направили строителна
скеля. Щомъ като предварителната работа била
свършена и закльопкитъ извадени, тогава преднята
часть завързали съ стоманени вжжа посредствомъ
макари за стънитъ на дока и по даденъ знакъ, за
почнали да го мъстятъ напредъ на разстояние &
метра. Това мъстене е траело само 5 минути. Раз
делянето на кораба е станало презъ главната ма
шина. Следъ свършване на поправката, предъ ма
шината е имало още едно ново помещение — дълго
8 метра.
Листовегв~'на обшивката еж биле шахматно
разкльопани. Цълата поправка е продължила б сед
мици.
(Съобщава Д. Фурнаджиевъ.)

Оптични курсови сигнали. На кораба „Адлеръ", който пжтува между Хамбургъ и островъХелголандъ се правятъ опити съ оптични курсови.
сигнали.
На предния стожеръ на кораба, единъ метъръ
подъ отличителния бълъ фенеръ, напречно на ди
аметралната плоскость е поставена една рейка, по
която еж наредени електрически лампи, които почватъ на единъ метъръ отъ стожера въ страни и
свършватъ до краищата на рейката. Сигналите се
подаватъ както нощемъ, така и денемъ. Презъ
деня ще свътятъ близко наредени блестящи лампи,.
а презъ нощьта матови.
Оптичните курсови сигнали се даватъ за опитъ^
споредъ предписанието на международния морскиправилникъ, за избъгване сблъскване на кораби.
които наблизко пресичатъ пжтя си.
Вмъсто даване единъ звуковъ сигналъ (който>
често пжти неможе да се чуе при силенъ противенъ вътъръ) - ще свъти дъсната половина на лам
пите по рейката, т. е. кораба който дава този сиг
налъ изменя своя курсъ въ дъсно. Вместо да даде
два звукови сигнали, ще сввти лъвата половина
на лампитъ т. е., кораба който подава този сигналъ
измъня своя курсъ въ лъво. Оптическите курсови
сигнали могатъ да се подаватъ и тогава, когато
кораба иска да каже коя часть на пжтя, лъватаили дъхната иска да държи.
Германското морско министерство, моли вси
чки мореплаватели да опитатъ и този способъ и
получените резултати да съобщатъ на Морската
р
Дирекция въ Хамбургъ.
(Изъ „Напза" N 45, 1929 г. Д. ф.)

»«« П о ч и н а л ъ е руския морски авиаторъ "презъ
' V ™ * Н3 с в * т о в н а т а в о й на Викторъ Викторовичъ
а Ля,1Ъ«' н п а П ° С П е д ъ к ъ н а с л У ж б а в ъ американската
авиация. Презъ време на световната война той е
билъ началникъ на авиационенъ отрядъ отъ Чер
номорската Въздушна Дивизия, ржководилъ и самъ
н и Л Р Л Ъ УЧЗСТИе ВЪ В С И Ч К И *-Б въздушни нападе
ния, а главно - въ въздушнитЪ нападения на Варна
и нападението на Кюстенджа следъ вземането й.
отъ съюзните българо-германски-турски войски.

с. ч.
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>Я. Н. 3 . — „Използване енергията на океанскитъ приливи
и морскитъ вълни" (сп. Природа и наука, год. I, кн. 4,
София, XII. 1930 г., стр. 58).
Б-овъ, Н. — „Единъ новъ дълбокоморски водолазъ" (сп. При
рода и Наука, год. I, кн. 3, София XI. 1930 г., стр. 41 и 42).
.Божковъ, Инж. Л. — „Едно описание на Дунава и едно
пжтуване презъ България презъ 17 столетие" (Ярхивъ
на Държавнитъ желъзници и пристанища въ Бълга
рия. Книга III. София 1930 г.)
/Василевъ, Инж. Б. — „Главнитъ условия за мореплаването"
(Ярхивъ на Държавнитъ желъзници и Пристанища.
Книга 111. София 1930 г.)
(.Власевъ, Ст. — „Италиански отзиви за Б. Н. М. С. (сп. Мор
ски Сговоръ, год. VIII, бр. 1, Варна I. 1931 г. стр. 3).
}Ганчевъ, Н. — „Развитие на пристанищата и корабоплава
нето" (в, Търговско-промишленъ гласъ, год. IX, брой
1441, София 20. I. 1931 г., стр. 3).
.Трозевъ, Гр. Ив.— „Ржководство по рибовъдството" — Раз
въждане и отглеждане шарана и пъстървата — Со
фия — Държавна печатница — 1930 г. (Издание на
Министерството на землъдълието и държавнитъ имо
ти — Отд-Ъление за държавнитъ имоти и рибарство
— 160 страници).
Таневъ, Д-ръ К. Йорд. — „Особеностите на морския кли- матъ" (сп. Морска мисълъ, год. I, брой б и 7, Варна
I. 1931 г., стр. 14 и 15).
Година осма — (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, бр. 1, Вара
I. 1931 г., стр. 1).
ЙГ. С. — „Ядранска стража. Югославянското морско сдруже
ние." (Сп. Морски Сговоръ, год. VIII, бррой 1, Варна
I. 1931 г., стр. А и 5).
Договоръ за търговия и мореплаване между България и
Турция (в. Търговско-промишленъ гласъ, год. VIII,
брой 1426 и 1427, София, декемврий 1931 г.).
•Фгепзку, Р. — „2иг Кепгнтнз с1ег Зйзз^аззегКзсНГаипа Ви1дапепз" (ЯМгиск аиз „2оо1од13сЬе иаЬгЬйспег", ЯМеПипд
гйг ЗузтетаНк, Око1од1е ипа СеодгарМе с)ег ЛегеВапа 59, ВегИп 1930 — УеНад уоп Оизтау ПзсЬег т ^па).Добревъ, ДИМ. — „Морски пъсни" —Стихове — (сп. Мор
ска мисъль, год. 1, брой 6 и 7, Варна, I. 1931 г. стр. 4).
Кремаковъ, Ив. — „Организиране на нашето риболовство"
(Известия на Бургазската Търговско-индустриална Ка
мара, год. XIV, бройове 37, 38, 39 и 40, Бургазъ
1930—1931 г.).
, .„
;КН-ОУ, Рп. — „1_а рбспе тагШте е1 Г1иу1а1е еп Ви1дапе
Ц_а Ви1даг1еп, УШ-ете аппее, № 2225, Зогт 30. XII
1930, р. 4).
Кжневъ, Инж. Б. — „Морето" (в. Миръ, брой 9168, София,
февруарий 1931 г., стр. 4).
.Кжневъ, Инж. Б. — „Свътовното корабоплаване презъ
последнитъ 5 години" (сп. Морски Сговоръ, год. VIII,
брой 1, Варна I. 1931 г., стр. 8 и 9).
.Лазаровъ, Инж. Г. — „Дунавскиятъ търговски флотъ презъ
1930 г." (в. Миръ, брой 9168, София, февруарий 1931 г.
стр. 4)
Ха з е т а т е 4е ргорадапйе де ГУшоп Мат.1опа1е Мапттте (ЬаВшдагГе, 1Х-ете аппбе, № 2242, 5оПа 26. I. 1931, р. 3).
Мириамъ — „Къмъ повдигане на гр. Варна" (в. Варненски
коренякъ, .год. VI, брой 1, Варна 1. 1.1931 г., стр 1 кг).
Марковъ, Д. - „Итало-френското морско равновесие (в. На
родна отбрана, год. XII, брой 1525, София 16. I. 1931 г.,
Мишляковъ- „Никулденъ въ Русе" (в. Народна отбрана,
год. XII, брой 1527, София 29. I. 1931 г„ стр. 3). __
Найденовъ, Н. - „Търговското "мореплаване следъ войната
и днесъ" (в. Ратникъ, год. I, брой 15 и 16. Варна,1931I г.).
Недълковъ, Д-ръ Ял. — „Морето и слънцето — Лъчеоно
значение и използване-Варна 1931 г. (Издание на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, 16 страници,
цена 5 лева).
„
/ „ мпп.
Орловъ, Николай - „Лодкарътъ" - Разказъ -^(сп. мор
ски Сговоръ, год. VIII, бр. 1, Варна!. " З ^ ^ о т с ^ р и Пашмаковъ, Зл - „ В н о с ъ и износъ презъ Бургазското при
станище." - Д в и ж е н и е на п ^ о д и т * ^ § *Ч»™ ,.
ско-промишленъ гласъ, год. IX, орои 1<**к>, V. чу
1931 г сто 2)
с
.Пашмаковъ; З л . ' - „Корабоплаване и пристанища въ Бълга
рия" (в. Търговско-промишленъ глась, год. <л, ор. >•* .
София 1. I. 1931 г., стр. 2).
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Пейчевъ, Пейчо — „Дунавци" (в. Отечество, год. XII, бр. 494
София_1. I. 1931 г., стр. 2)
Патевъ, Найд. — „Новъ островъ въ океана" (сп. Природа
и наука, год. I, кн. 2, София X. 1930 г., стр. 26 и 27).
Пампуловъ, Пр. — „Състезанието между частитъ на Вар
ненския морски спортенъ легионъ на 28. IX. 1930 г."
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, 1, Варна I. 1931 г.. стр. 18).
Радославъ, Яс.—.Разбулената тайна на северната поляр
на область' (Сп. Природа и наука. год. I, кн. 2, София
X. 1930 г., 23—26).
Ракитинъ, Н. В. — .Морския градъ* — „На п-Бсъка" — Сти
хове — (Морска мисъль, год. I, брой 6 и 7, Барна, I. 1931
г., стр. 4).
Стамболиевъ, Н. — „Злата сждба на загиналите моряци съ
парахода Варна" (в. Ратникъ, год. I. бр. 15, Варна
7. I. 1913 г., стр. 2).
Симеоновъ, Капитанъ — ,,Е динънеизживънъ день на 180тия меридианъ" (в. Ратникъ, год. I. бр. 15, Варна 7.1.
5кои1оипоу, К. — „5. М. 1е пМ Вопз ет 1а гпег" (1_а Виюапе,
1Х-ете аппее, № 2245, 5оПа 29. I. 1931, р. 1)
Станчева, М. — „Морски спортъ" — Гмуркане — скачане
въ водата отъ височина — (сп. Морска мисъль, год. I.
брой 6 и 7, Варна I. 1931 г., стр. 6—8).
Славяновъ, Г. — „Силата на военния флотъ" (сп. Морски
Сговоръ, год. VIII, бр. 1, Варна I. 1931 г., стр. 6 и 7).
Старко, Б. — „За зависимостъта между морскитъ течения
и вътъра" — Превелъ отъ руски Сава Н. Ивановъ —
сп. Морски Сговоръ, год. VIII, бр. 1, Варна I. 1931 г.,
стр. 9 и 10).
С. Н. И. — „Изъ чуждитъ военни флоти" (сп. Морски Сго
воръ, год. VIII., брой 1, Варна I. 1931 г., стр. 20 и 21).
Търновски, П. Ив. — „Водителя на нъмския воденъ спортъ"
(сп. Морска мисъль, год. I, брой 6 и 7, Варна I. 1931 г.
стр. 10 и П),
Чолаковъ, Ст. — „Дейностьта на Българското Търговско
Параходно Д-во и значението й за платежния ни балансъ" (Ярхивъ на Дър-кавнигв желъзницг и ипристанища въ България. Книга III, София 1930 .).
Шишковъ, П. Я. — „Пробата" — Разказъ — (с. Морска
мисъль, год. I, брой 6 и 7, Варна I, 1931 г., стр. 5 и 6).
Морето и слънцето. — ЛЪчебно значение и използ
ване — отъ Д-ръ Ял. Недълковъ — Управитель-лъкарь на
Държавния детски санаториумъ край гр. Взрна. (Издание на
Българския Народенъ Морски Сговоръ, Варна 1931 г., 16
страници, цена 5 лева).
Въ връзка съ агитационната седмица на Б. Н. М. С,
състояла се презъ последнитъ числа на месецъ януарий т. г.
Главното Управително Тъло на нашата, ратуваща за опоз
наване съ морето и Дунава организация, издаде цитираната
по-горе книжка. Въ нея, накратко, единъ отъ първитъ голъми дейци въ нашата организация — г-нъ Д-ръ Ял. Не
дълковъ — първоначално разглежда условията и добритъ
резултати отъ използването на морето и слънцето за закреп
ване на здравето, а следъ това, се спира върху морскитъ,
пъсъчнитъ и калнигв бани и използването имъ. Накрай е
даденъ единъ списъкъ на диапозитивитъ (38 на брой), съ
които той разполага за да илюстрира, тази кратка и съдър
жателна беседа върху лъчебното значение и използване на
морето и слънцето.
Препоръчваме тази малка, но сериозна и ценна книж
ка, първомъ на всички наши членове, а следъ това и на
всички останали, които се интересуватъ отъ мощното влия
ние на морето и слънцето за подържане и закрепване на
здравето.
С. Ч.
*
Дрхивъ на ДържавннтЪ ЖелЪзници и Приета*
нмща въ България. Книга Ш.София 1930 г. (Издние на
Научния комитетъ при Б. Д. Ж.и Пристанища, 336 страниции,
2 карти; цена 100 лева).
Научниятъ комитетъ при Б. Д. Ж. и Пристанища, освенъ списанието на Б. Д. Ж. и Пристанища, издава еже
годно и по една книга — „Ярхивъ на Б. Д. Ж. и Приста
нища", въ която се помвстватъ статии по въпроси засъгащи дейностьта, нуждитъ и развитието на Б. Д. Ж. и
Пристанищата и другитв държавни съобщителни сръдства.
Между другитъ интересни въпроси, които еж разгледани въ
новоизлъзлата книга (III), ний ще посочимъ следнитъ три,
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МОРСКИ СГОВОРЪТ

които еж въ пръка връзка съ целитъ на нашето списание
„Морски Сговоръ."
1) Дейностьта на Българското Търговско Параходно
Дружеетво и значението й за платежния ни балансъ — отъ
Ст. Чолаковъ.
2) Едно описание на Дунава и едно пжтуване презъ
България презъ 17 столътие — отъ Инж. Л. Божковъ.
3) Главнигв условия за мореплаването — отъ Инж.
Богданъ Василевъ.
При това тр-вбва да отбележимъ, че последнята ста
отъ
тия е премирана отъ научния комитетъ, като единъ отъ
най-добригв при втория и третия конкурси, обявени
С. Ч.
комитета и по зададеми теми.

По важннтЪ издания на Руското Хидрографическо Управление презъ последните години:
З а п и с к и по хидрография, томъ 40—51, всЬки по
3 рубли.
О п и с а н и е (Лоция) на Черното море, 6-то издание
1927 г
12 рубли.

ЕГОД.УШ. Б Р . 2 .

Б Н К у д р е в и ч ъ — „Елементарна теория и прак
тика на жиросконическия компасъ . Часть п.
Практика съ жирохомпаса . . . . . . .
Н. Я. Цингеръ - „Курсъ по Астрономия Теоретическа часть. Второ издание 192^ г. . . .
Н. Н. М а т у с е в и ч ъ - „Мореходна астрономия
Е Л Б я л о к о з ъ - „Ново отчитане на времето
презъ течение на денонощието на системата
на часовигв пояси" 1919 г
В. Я."Павлиновъ — „Магнитния компасъ на кораба" 1918 г.
В В Яхматовъ. — „Пжтеводитель за звездите"
II изд. 1917 г
. .
П. И: Б а ш м а к о в ъ — „Фаровото дъло и негово
то историческо развитие." 1925
Мореходни таблици 1905 г
Мореходни таблици 1903 г. Ш-то стериотипно из
дание 1921 г
Р ж к о в о д с т в о за четене на рускитЪ и английски
т е морски карти 1917 г

ч

V- ->
^ р^

^

20 к.
1 р. 50 к.
-

30 к.

4 р. 50 к.
3 р. —
1 Р- —
1 р. 50 к.

ПОЛУЧИХА СЕ ВЪ РЕДАКЦИЯТА НИ:
М е с е ч н и с т а т и с т и ч е с к и и з в е с т и я на Г л а в н а т а Д и р е к ц и я
на с т а т и с т и к а т а , год. Х!Х, № 9—12, София 1930 г.
М а к е д о н с к и п р е г л е д ъ , год. VI, кн. 2—3, София 1930 г.
З е м л е д * л и е , год. XXXIV, кн. 8—12, София 1930 г.
Р и б а р с к и п р е г л е д ъ , год. I, брой 5—6, София 1930 г.
О б щ и н с к а а в т о н о м и я , год. IV, кн. 5—6, София 1930 г.
Б ъ л г а р с к о о в о щ а р с т в о и г р а д и н а р с т в о , год. XI, кн. 6—10,
София 1930 г.
Х у д о ж е с т в е н а б и б л и о т е к а „ Д р е в н а Б ъ л г а р и я " , год. IV,
№ 5, София 1930 г.
Б ъ л г а р с к и к о л о е з д а ч ъ , год. XXVIII, брой 2—4, София 1930 г,
И з в е с т и я на Б у р г а з с к а т а Т ъ р г о в с к о - И н д у с т р и а л н а Ка
м а р а , год. XIV, бр. 30 39, Бургазъ 1930 г.
С п и с а н и е на б ъ л г а р с к о т о и н ж и н е р н о - а р х и т е к т н о д - в о ,
год. XXX, бр. 20—24, София 1930 г.
Н а ш е т о семейство, год. V, бр. 8—12, Русе 1930 г.
Н а р о д н о с т о п а н с т в о , год. XXVI кн. 8—10, София 1930 г.
П р и р о д а и н а у к а , год. I, брой 1—4, София 1930 г.
З в е н о , год. 111, кн. 33—48, София 1930 г.
И з в е с т и я и с т о п а н с к и а р х и в ъ на министерството на
т ъ р г о в и я т а , п р о м и ш л е н о с т ь т а и т р у д а , год. X, брой
1—8, София 1930 г.
Б ъ л г а р с к и т у р и с т ъ , год. XXII, кн. 8—10, София 1930 г.
Н а ш е т о д е т е , год. III, кн. 8—10, София 1930 г.
Т е х н и к ъ , год. VIII, брой 5—8, Варна 1930 г.
Н а ш а т а к о н н и ц а , год. XII, № 8—9, София 1930 г.
Играй и пЪй, год. IV, кн. 1 • 2, София 1930 г.
К о о п е р а т и в н о д * л о , год. VII, кн. 8—10, София 1930 г.
Д у х о в н а култура, кн 43, София 1930 г.
Б ъ л г а р с к а м и с ъ л ь , год. V, кн. 8—10, София 1930 г.
Ю р и д и ч е с к и п р е г л е д ъ , год. XXXI, кн. 8—10, София 1930 г.
О т е ц ъ Паисий, год. III, бр. 19—24, София 1930 г.
Угари, год. I кн, 1, Шуменъ 1930 г.
С л а в я н с к и г л а с ъ , год. XXIV, кн. 2—3, София 1930 г.
Л о в е ц ъ , год. XXXI, бр. 1—2, София 1930 г.
У ч и л и щ е н ъ п р е г л е д ъ , год. XXIX, кн. 9 - 1 0 , София 1930 г.
С в ъ т л и н а , год. XXXVIII, кн. 10—12, София 1930 г.
С ч е т о в о д н а м и с ъ л ь , год. 1 кн. 1, Пловдивъ 1930 г.
И з в е с т и я на о ф и ц е р с к и я к л у б ъ Н. С. 23, год. I. бр. 10—12,
София >930 г.
Г р а ф и к а , год. I, кн. 1—3, София 1930 г.
в . З н а м е , год. VI, брой 241—330, София 1930 г.
в. М а к е д о н и я , год. IV брой 1207—1264, София 1930 г,
в. Варненски новини, год. XIX, бр. 2264—2332, Варна 1930 г.
в. Б у р г а з с к и ф а р ъ , год. XIII, бр. 2585—2444, Бургазъ 1930 г,
в. Т ъ р н о в с к о - п р о м и ш л е н ъ г л а с ъ , год. VIII, бр. 1375—1429.
София 1930 г.
в. Т у н д ж а , год. XII, бр. 574—583, Ямболъ 1930 г.
в. П р ъ п о р е ц ъ , год. XXXII бр. 43—52, София '930 г.
в. Трибуна, год. XIII, бр. 557, Нова Загора 1930 г.
в. Т р а к н е ц ъ , год. VII, бр. 298—307, Ямболъ 1930 г.
в. Н а р о д е н ъ Р а т н и к ъ , год. I брой 11—14, Варна 1930 г.
Варненски о к р ж ж е н ъ в е с т н и к ъ , год. XI, брой 17—22
Варна 1930 г.
в. П о д о ф и ц е р с к а з а щ и т а , год. XVI, брой 610—619, София
1930 г.
^
в . С л а в я н и н ъ , год. XVII, брой 24—30, Варна 1930 г.
в. Коренякъ, год. V, бр. 7—12, Варна 1930 г.
в. Технически г л а с ъ , год. V, брой 95—100, София 1930 г.
в . Отечество, год. X, брой 489—495, София 1930 г.
в . Спортенъ п р е г л е д ъ , год. VI, брой 19—24, София 1930 г.
Ц ъ р к о в е н ъ в е с т н и к ъ , год. XXX', брой 37—50, София 1930 г.
в . Съзнание, год. ХХХШ, брой 3, София 1930 г.

Вестникъ на ж е н а т а , год. X, брой 425—443, София 1930 г.
в. Тетевенски вести, год. VI, брой 4—6, Тетевенъ 1930 г.
в Морски т е х н и к ъ , год. II. брой 8—10, София 1930 г.
в. С т р а н д ж а н с к и г л а с ъ , год. 'V, брой 83—85, Василико
1930 г.
в. С т у д е н т с к а борба, год. V, брой 1—8, София 1930 г.
в. Кубратъ, год. VII ,0ром 180—189. София 1930 г.
в. Черно море, год. 111 год. бр. 4?0, Взрна 1"30 г.
в . Спорть, ю д . VIII, бр. 340—ЗЬО, София 1930 г.
в . С ъ в р е м е н н и к ъ , год. I, брой 15—16, София 1930 г.
1пгогтатЛоп зос!а1е5, Уо\. XXXVI, № 4—13, Оепеуе 1930
Ьа В ш д а п е , УЧ!-ете аппее, № 2171—2225, Зогга 1930
РогзсЬипдеп ип<1 Рогт.5сЬгШ;е, 6 1аНгдапд, № 31—36, ВегПп
1930.
Морской ж у р н а л ъ , г. III, № 8—12, Прага, 1930 г.
Лидо81аУ1а-.]идо81оуеп8к| тллпгат, дос1. III, Ьг. 11—12, 5рИ1)
1930.
М л а д и с т р а ж а р ь , год. II, бр. 2—4, Сплитъ 1930 г.
и а д р а н с к а с т р а ж а , год. V I I , бр. 10—12, Сплитъ 1930 г.
З а р у б е ж н ъ Ш м о р с к о й с б о р н и к ъ № 10, Пинзенъ 1930 г.
ВиПеНп де 1а с п а т Ь г е йе с о т е г е е Ггапса1з еп В ш д а п е ,
аппее X, № 05—107, 5оПа 1930.
1Л1аНа М а п п а г а , Нгто XXXI, № 20—36, К о т а 1930.
1гу]ев4а) 1гугзпод ойЬога „Лайгапзке зсгаге" га 111. 5]ес1тс1Г
О1аупод ОаЬога Зрп* 11—12 окгоЬга 1930.
Рге<11о11 1гугзпод ОаЬога ^аагапзке 51га2е" ха III. 5]еашси
С1аупод ОаЬога ЗрМ 11—12 октоЬга 1930.
С т а т и с т и к а на образованието въ Царство България за учеб
ната 1926—2927 година. София 1930 г. (Издание на Глав
ната Дирекция на Статистиката, 150 стр., цена 256 лева).
С т е н о г р а ф с к и п р о т о к о л и на XXXV редовна сесия на Вар
ненската тър овско-индустриална камара. Варна 1930 г.
Н а л о ж и т е л н и и з м ъ н е н и я в ъ з а к о н а з а м и т н и ц и т в (Из
дание на Варненската търговско-индустриална камара).
к
Варна 1^30 г.
Б ъ л г а р и я 1000 години 927—1927. Томъ I. Издание на Ми
нистерството на Народното Просвъщение. София 1930 г.
Цена 400 лева.
Р ж к о в о д с т в о по р и б о в ъ д с т в о — Развъждане и отглеж
дане на шарана и пастървата — отъ Грозю Ив. Грозевъ. София 1930 г. (Издание на Министерството на
Землед-Ьлието и Държавните имоти — Отдъление за
държавнитъ имоти и рибарството — 160 страници).
О т ч е т ь на у п р а в и т е л н и т е гЪла на Българската национал
на спиртна федерация за времето о т ъ 21. XI 1929 д о
1. ХИ. 1930 г. (Издание на Българската национална
спортна федерация, София 1930 г., 54 страници),
ХХ-то о б щ о г о д и ш н о р е д о в н о с ъ б р а н и е на Бургазската
търговско-индустриална камара, състояло се отъ 10 13.
III. 1930 г. — Съкратени протоколи — (Издание на Бур-газската търговско-индустиална камара, Б у р г а з ъ 1930 г.
164 страници).
'
Д в и ж е н и е на н а с е л е н и е т о в ъ царство България п р е з ъ
1925 година. — Раждания, умирания и женитби, о б щ о
за царството, по окржзи и по околии.— (Издание на
Глав. Дирекция на статистиккта, София 1930 268 стр
цена 452 лева).
Д в и ж е н и е н а н а с е л е н и е т о в ъ Царство България п р е з ъ
1926 година. — Рсждания, умирания и женитби, общо з а
. царството, по окржзи и по околии. — (Издание на Гл.
Дирекция на статистиката, София 1930 г., 268 стр..
це
к
на 452 лв.).

л^»$
ТРАНСМИСИОННИ
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СДПУПЯ

Извършва всвкакви морски експер
тизи за см-втка на ВСШЕЯС1 УЕК1ТЯ5
и за своя смЪтка

ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
ИЗЯПЯЗВЯ БЕЛЬОТО.

10-4

Доставя най-доброкачествени, матгриали уреди и апа
рати за нуждитъ на корабигв и корабоплаването.

Н Ш Ш Ш М Нй ИШСТШ КОРАБИ

ФИНА

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 бъжанцигЬ. Риболовното училище, Районното инже
нерство по ВОДИГБ, частни рибари, лодкари и п р .

БРАТЯ ЦАНЕВИ
БУРГЯСЪ

4-4

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 В е р и т а с ъ .
10-9

СНИМКИ отъ МОРЕТО

До ваши! постоянен 1вдш[ в д н щ .

Яко желаете да имате единъ хубавъ албумъ
съ 1 0 0 най-разнообразни художествено снети
и подбрани снимки отъ нашето черноморско
крайбръжие, обърнете се на адресъ:

Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на
своитЪ постоянни и случайни сътрудници да иматъ
предвидъ следнитв нареждания:
1) Статиитт» и съобщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възможность съ пишуща
машина. Нечетливитв статии, а сжщо така и тия съ
много поправки и зачерквания, не се преглеждатъ
2) Статиигв требва да бждатъ кжси и въ никой
случай по-дълги отъ 2'/2 печатни страници отъ списа
нието ДЪЛГИТЕ статии се оставятъ непрегледани.
3) Ржкописи назадъ не се връщатъ въ никой случай.
4) Редакционния комитетъ не е дльженъ да дава
обяснения на сътрудницитъ си, защо статия не е одо
брена, или защо не е поместена веднага следъ одо
брението й.
_

Фото „ЕТЮДЪ"
НА К. А. ТЕРЗИСТОЕВЪ -

ВАРНА

Цена само 3 0 0 лева
При сжщото ателие се изработватъ художе
ствени снимки и се увеличаватъ стари пор
трети. Ателието разполага съ киноапаратъ и
може да изработва филми отъ какъвто и да
е характеръ.
10—2

Отъ редакцията.

СЪДЪРЖАНИЕ: 1) Обича ли бълтаринътъ мОрето отъД-ръ п. Д. Скорчевъ; 2) Морето е наше
С Ъ Д Ъ Р
1 С а 1 Н. и-ансь; 3) Какъ се "поощрява българското «орабопла
«п,
г. Славановъ; 4) На Никулденъ цъ Русе огь в. мишпяковъ: «Екскурзията на Българския Народенъ Морски Сговоръ до Кюстенджа презъ м. юпии 1930 година °™г.п., о) Подвод
К а т а ВОЙна отъ ХеР5ергъ Р у е с е я ъ ! - Превель Д. Н в р*>въ : 7, Е Л Н % Н е Щ а С ^ г С ^ ^ ! ° Д й о ь з н и "
Ярский и Б. Старко. - Превелъ отъ руски С. Н. И-: 8) Т р и ДНИ СЪ „ С т р о г и , " »СкЪЛИ и „ Д р ъ з к и .

(Ошжслекъ огь пжтни бележки) о к Торось; 9) Официаленъ отдълъ; Ю) Морски новини;
П) Морски книгописъ.

С Е Д М И Ч Н О СПИСАНИЕ ЗА КУЛТУРА, ХУДОЖЕСТВО, Л И Т Е Р Л Т У Р Д И НАУКА.
Одобрено и препоржчано огь М-вото на Просветата съ омржжно № 3507 отъ 11 февруарий 1929 г. и отъ Върховния
читалищенъ съюзъ съ протоко.ть № 9 отъ 33 ноемврим 1923 Р, за всички у-ша, общински, градски и селски библиотеки.
.^вжявЯвЖВЯвжв^ШЧвжвЪЯвжв^вжвЯвжвЖвжВКжЪжЯвжЯМ

НИВА е единственото списание съ най богато и разнообразно съдържание, въ което участвувзтъ като сътрудници първи наши писатели, поюсЬесори, публицисти и професионалисти въ о<5ластьта на своята материя.
НИВА застжпва всички отдъли обективно, достжпно, съ данни отъ най-ааторитетни източници.
Така въ „Нива" последователно еж били застжпени отдълитъ: астрономия, авиатика, архи
тектура, археология, биология, биография на видни и велики хора,- география, геология, палеонто
логия, земледълие, стопанство, нови открития, описания нз дивчи и далечни страни, литература, ху
дожество, театъръ, кино, спортъ и всички най-ноаи събития на деня — придружени съ снимки,
картини, скици и карикатури.
Списанието, което навърши И-ра година и ст;кпва въ Ш-тз си годишнина, се радва на под
крепа въ обществото, а появилитъ се напоследъкъ критики го сочатъ за единственото сериозно
илюстровано списание, което бързо се наложи, за ла стане необходимо за всъжо семейство.
НИВА излиза въ 16 страници на хубава кнмга, съ много снимки. Издание на „Книпеграфъ",
неговото редовно излизане е напълно гарантирано.
НИВА, която излиза редовно всъка седмица, дава годишно точно 52 книжки или 832 стра
ници — голъма обемна книга, която подвързана е най-ценното съкровище за всъка домашна и
обществена библиотека.
Ония, които си купувзтъ списанието чрезъ . вестникопродавачигв, заплащеть всъка книжка
по 5 лева.
А ето облагитЬ на ония, които еж станали й желаятъ да станатъ абонати:
„Нива* годишно дава по нЬколко ценни премии въ произведения на наши автори най-лук
созно издадени, репродукции отъ картини на наши художници, географски карти и;по'-тоо«а!)^ ал
буми, атласи, алманаси и пр.
•'--.»
За третата годишнина „Н И В А" е приготвила и давз велнага ча всички сгаря и човтаписали се абонати:
-,
!

СОФИЯ ВЪ СНИМКИ,
Разкошенъ адбумъ отъ забележителностите на столицата: сгради, паркове,
градини
г
р
учреждения, институти, хотели, банки и пр.
'
'
ИЗДАНИЕТО Е НАЙ-ЛУКСОЗНО.
Всички ония, които предплагятъ абонамент си за III година, платими навелнъжъ
началото на ВОБКО полугодие, ще получзтъ преми-лтл отъ първия брой на списанието
И
К0ИТ
Л З Я Т Ъ М0ГЗТЪ я а с е
1пл лева
?» С Тили
° НИЯ
— 100
за 'година° ^п
200 лева' предплатени. ^пишать за Ш годишнина на .Нива" за 6

улж«и
У"»-"»
или въ
и-с-ци
м-ещи

Всичко се изпраща на адресъ: сп. „НИВА," София
Телефон^зТзз!" 3 "

адМИНИСТ

Рацията

на

»Н™а' « попЬщаватъ на ул. Гоафъ Игнатиевъ П. София.
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