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1- ТЕХНИЧЕСКИ ЛЕИТЕНАНТЪ Г. ДИМИТРОВЪ.
На 18. май т. г. почина единъ отъ ветерани
те на нашия воененъ флотъ. Техническия лейтенантъ Г. Димитровъ, е добре познатъ на всички,
който'Сж прекарали службата си въ Флота отъ
основаването му до края на големата война. Този
Скроменъ труженикъ съ своя неуморенъ трудъ
трупаше Камъкъ следъ камъкъ върху сградата на
машинното д е л о въ Флота, за да го види разраст
вало се до размтзрите му презъ големата война,
когато служи рамо до рамо съ учениците си.
Той напустна земния си животъ сжщо така
безшумно, каквато б е ш е цЪлата му служба.
Роденъ е въ Варна. Свършилъ е техническо
практическо училище въ Марсилия^ а въ послед
ствие инженерната академия въ Кардифъ. Съ ос
новаването на, Дунавската "флотилия постжпва ка^то морякъ, за да отбие военната си служба. Той
е
единъ отъ малцината български моряци, които
имаха щастието да разв-Ьятъ за пръвъ пжть бъл
гарското знаме въ водигЪ на Черно море презъ
1889-1890 година.
\
Новооснования Български Дунавски флотъ то
гава се командваше въ по-голЪмата си часть отъ
началници чужденци. Българските моряци започв
аха да се създаватъ. Въ желанието си да създаДатъфлота, българигБ влагаха неимоверни усилия.
Благодарение на гвхната ревность, въ Русе се по
строиха първигЬ български -кораби изключително
съ български срЪдства. Катеригв „Калиакра" и
•Лмалия" бЪха изцяло построени отъ начинаюЩИГБ български моряци. Машини и корпусъ—всич
ко бЪше д е л о на въодушевените отъ идеята за
създаване роденъ флотъ първи пионери начело
съ известния самоукъ майсторъ Иаанъ.
Г. Димитровъ е опитенъ машинистъ. Нему
се
падна да пжтува съ катера „Амалия". Подъ ко
мандата на Кап. Лейт. Копецки, „Амалия" е изп
Ратенъ отъ Русе по воденъ пжть за Варна, за да

сложи началото на.бждещия Черноморски флотъ.
И ето, малкото корито за първи пжть показва
българското знаме по долния Дунавъ. На него сж
пилота бай Петко Русевъ, механикъ Освалдъ Бауеръ и българската обслуга отъ моряци. „Амалия"
се явява предъ Тулча, минава по Св. Георгевския
ржкавъ, но поради липса на удобенъ пжть връща
се и минава презъ Сулинския ржкавъ. Българите
отъ северна Добруджа съ радостни сълзи виждатъ
за първи пжть български моряци на корабъ подъ
българско знаме. Първото далечно плуване съ ка
тера „Амалия" е отъ.гнездото на родния флотъ—
Русе до бждещата база на Черноморския флотъ.
Черно море за пръвъ пжть среща българското
военно знаме. Единъ отъ щастливците, които сж
учавствували въ този исторически походъ на но
вия флотъ е Г. Димитровъ.
Следъ свършване на военната си служба, той
постжпва въ Английския търговски флотъ. Пребродилъ като корабенъ механикъ всички океани,
той напуща тази служба, гарантираща му големи
успехи, за да дойде отново въ Варна, кждето мла
дия флотъ се нуждаеше отъ малцината добре под
готвени българи. Заема службата механикъ и като
такъвъ беше непрекженато по корабите. И двете
войни прекара като механикъ на торпедоносецъ,
винаги на поста си, винаги внймателенъ като отговоренъ механикъ, скроменъ и тихъ като подчиненъ и другарь.
Дългия животъ на море беше сложилъ вър
ху него отпечатъка на примирението съ еждбата
и Г. Димитровъ посрещаше всички изненади съ
храбрость и хладнокръвие, които заразяваха и ув
личаха. Ордена за храбрость IV ст. който носеше,
бъше напълно заслуженъ и награда за себеотри
цанието, съ което той служи при всички походи
презъ големата война.
Миръ на праха му!
В. И.
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РОЛЯТН НП БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПЯРДХОДНО ДРУЖЕСТВО.

Напоследъкъ, когато Българското Търговско
Параходно Дружество направи настойчиви постжпки за да му се разреши нуждната чужда валута
за покупка на параходи, се чуха гласове противъ
ползата изобщо отъ това дружество. Нещо по-вече.
Ржководители на стопанската ни деятелность еж
изказали съмнения върху ползата за стопанството
ни отъ разходите, които държавата прави за Па
раходното ни Дружество. Тамъ се сметало, че при
наличието на чужди параходства, които обслужналичието
ни, държавата би могла да си обезвать износа
печи съ по-малко жертви по-големи облаги за
стопанството ни.
Въ сжщото това време некои чужди пара
ходни дружества поискаха да имъ се възложи отъ
държавата обслужването на нашия износъ срещу
известни субсидии, които, разбира се, по размери
требваше да еж по-малки отъ тези на нашето
дружество.
Ние не се съмняваме, че ГБ биха приели да
ни посещавате редовно и безъ субсидии, стига да
се отнеме възможностьта на Българското Търгов
ско Параходно Дружество да сжществува. Цельта
ни не е да доказваме несъстоятелностьта на едно
опасно схващане, което може да се отрази ги
белно върху ц-влото ни стопанство. Искаме да изтъкнемъ единъ прътенъ случай за дейностьта на
нашето дружество, който случай самъ по себе си
много нагледно опровергава схващанията, за които
става дума.
Следъ спирането на износа на нашите яйца
въ Германия, поради митническите тяжести, които
тамъ се създадоха, нашите износители успъха да
се свържатъ съ испанския пазарь. Връзките по
степенно се засилваха. Понеже Българското Тър
говско Параходно Дружество не може да обслужва
тази линия, поради липса на параходи, тя се обслуж
ваше отъ французката компания „Паке", а следъ
това отъ английската „Елерманъ" и отъ италиан
ската „Маритима Дженовеза". Нормалното навло
на яйца беше 5 шилинга. Когато се създадоха
вече редовни търговски връзки и се засили износа,
по споразумение между параходните дружества,
„Паке" прекрати рейситв се, а останалите две се
картелираха и покачиха навлото на 8 шилинга.
Нашите износители се указаха въ тежко положе
ние въ разгара на износа. Тв бъха сключили
сд-влки при нормално навло и за да устоятъ на
задълженията си, требваше да понесатъ непред
видени загуби. Некои се съгласиха и товареха
въпръки високото навло, други отказаха да се изложатъ на явна загуба. Трети прибътнаха до ус
лугите на „Лойдъ Триестино" и при навло 6 ши
линга товаръха стоката си, за да бжде следъ това
претоварена за Барцелона и Валенция.
Това състояние на въпроса докара въ трево
га ц-влия съюзъ на яйчаритв. Прекжсването на тър
говските ни връзки съ Испания зависеше отъ
благоволението на параходните дружества, които
се картелираха.
Въ това време Българското Търговско Пара
ходно Дружество предложи навло за яйцата до
Барцелона и Валенция 4 шилинга и постави на
разположение на износителите парахода „Бълга
рия", който бЪшезадържанъ отъ редовния си рейсъ.
ТърговцитЬ се въздържаха да товарятъ. Нъ-

колко парахода на чуждите дружества не полу
чиха очаквания товаръ.
На свиканата конференция отъ яйчарския
съюзъ, Българското Търговско Параходно Дру
жество е потвърдило готовностьта си да изпрати параходъ „България" при навло 4 шилинга. Едва
тогава чуждите дружества, се съгласяватъ да превозватъ яйцата по-старото навло — 5 шилинга.
Поради невъзможностьта за •Параходното
1аралимниюМ(
Дру>ужество да обслужва редовно линията Варна—Вар
"
~~"— има,
""" из
""целона съ малкия корабенъ
паркъ които
носителите яйчари се принудили да приематъ да
товарятъ на чуждите параходи при навло, 5 ши
линга. Те ги задължили обаче да осигурятъ ре
довно седмично съобщение между Варна и Бар
целона, безъ ангажиментъ отъ страна на търгов
ците за количеството на стоката за товарене. Условията на търговците еж били приети. Така се*
разреши единъ въпросъ, който можеше,да струва
скжпо на и безъ това утегченото ни финансово
състояние.
Българското Търговско Параходно Дружество
изигра въ случая ролята на регуляторъ и спаси
стопанството ни отъ явна загуба. Като се в 3 ^ '
предвидъ, че еженедълно се изнасятъ по 4—5000
каси яйца, не е мжчно да, се изчисли сумата, ко-.
ято се спести за стопанството. Още веднажъ се
доказа, че една линия безъ нуждната конкуренция
е изложена винаги на произвола на транспортьора,
който я обслужва. Чуждите параходства лесно се споразумъватъ за смътна на българските интереси исамо угрозата отъ едно национално корабоплаване мо
же да ги държи въ респектъ. Яко Българското
Търговско Параходно Дружество можеше да под
държа тази линия, която е предвидена и въ догово
ра му съ Държавата, нашия износъ щ-вше да бж
де гарантиранъ отъ смущения отъ подобенъ род>
Въпреки това, съ поставяне само на парахода
„България" на разположение на износа ни, Пара
ходното Дружество успъ да го запази и да му
обезпечи ежеседмични редовни рейси съ опреде
лено навло. Загубата, която Парах. Дружество по
несе отъ задържането на парахода „България", се
компенсира съ грамадната полза за стопанството ни.
Съ това си действие Дружеството доказа, че е наме
рило истинския пжть на своето предназначение и
скжпи интересите на страната. Само така то Ие
оправдае жертвите, които се • правятъ за него и
заслужено ще получи благодарностьта не само на
Яйчарския съюзъ. но инацъла стопанска България.
Този случай показва за излишенъ пжть, че-е
необходимо да се побърза съ покупката на нови
параходи, за да може дружеството напълно да
отговори на назначението си—да служи на стопан
ските интереси на страната и да бжде регуляторъ
на навлата за нашия износъ.
Необходимо е сжщо така да му се обезп чи свобода на действие, за да може да изпълня
ва задачата си. Правимъ тази уговорка, защот^
споредъ единъ сутришенъ ежедневникъ на пра"
вителството е било поставено като предварителн
условие за сключване на търговски договор ъ с
Италия, да се направятъ никакви специални уле
нения на италианските кораби за уста_новяван^
Българияиедовни съобщения между Италия и~~
Това съобщение, дадено въ много неясна фор**а'
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дава основание да се предполага, че „улесне
нията", които ще се искатъ, съвсемъ не ще да еж
въ полза на стопанството, а още по-малко—на Бъл
гарското параходство. Нашето дружество съ голе
ми усилия успива да се бори съ конкуренцията на
чуждите багато субсидирани параходства. Тъ- идватъ отъ своиттз пристанища съ готово навло и
заминаватъ отъ нашите пристанища праздни, та
товарятъ на много низки навла. Яко имъ се създадатъ и „специални улеснения", то значи да се
отнеме и малката възможность за равенство въ
условията, които иматъ изобщо параходите у насъ
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при конкуренцията си съ Бълг. Търг. Парах. Д-во.
То е равносилно да се изложи търговията ни на
произволъ, подобенъ на този съ навлата за из
носа на яйца, безъ да може нашето дружество да
се бори съ него.
Ние вярваме, че преди да се предприеме
каквото и да е въ това направление, съответните
учреждения и лица ще взематъ мненията на ком
петентните органи въ тази область, за да се предпазимъ отъ грешки, които могатъ скжпо да ни
струватъ.

ВчГъдъ воднитъ лилии на Царската ръка. Членове.отъ Пловдивския „лоиъ на Б. Н.
отишли да се любуватъ на хубоститъ на Царската ръка.

В. Игнатовъ.

М ^ ^ ^ ^ - п Г в д и в ъ
Фото Д ръ черневъ иловдивъ.

Взсилъ Бахзровъ.

~~П$ЪНШНЯТА ТЪРГОВИЯ НЯ БЪЛГАРИЯ ПО ДУНЯВЯ ПРЕЗЪ 1932 ГОДИНЯ.
' Еднакво съ всички засегнати отъ световната проценти количественото намаление достига до
криза народи ние можемъ да отбележимъ презъ 1ГЗ°/о, а по стойность до 25\3°/0.
Проследимъ ли цифрите за нашия износъ
1932 година едно влошаване и едно намаление на
производството и разм-Ьната почти въ всички от презъ миналата година въ сравнение съ цифрите
расли на народното ни стопанство, което се от за презъ 1931 г., ще получимъ следните резултати:
Износъ отъ България:
рази и върху нашата дунавска търговия. Така, ако
с
Равнимъ общит-Ь цифри, които илюстриратъ вън
1931 г. 769,185 тона за мил. лв. 5,934
шната търговия на Бьлгариявъ сравнение съ 1931
1932 г. 587,941 „
3,383
п
я
Г
°Д- ще получимъ следните резултати:
Разлика въ по-малко 181,214 „
»
» 2,551
Изразено въ проценти намалението на изно
Вносъ въ България:
са ни
ни презь
презъ 1932
година «.с
се изчислява
л есп са
1 ? ^ илцина
илпчшв по коли1931 г. 294,734 тона за мил. лв. Щ>Ш ^ ^ н а ^
о
и н а 43 /о п о СТОЙНость.
Това по-големо
процентно намаление по стой
1932
г.
261,164
„
»
»
±.—Това
по-голЪмо
пооиентнонаши
намален
Разлика въ по-малко 33,570
ность на износа на главните
мЪстни произ
, 1,189 ведения показва, че ТЪХЧИТБ цени продължаватъ
Общото намаление на вноса ни въ страната
следователно презъ 1932 год. въ сравнение съ да се намаляватъ на европейскигЬ пазари посто
*931 год. се изчислява по количество на 33,5/0 янно и въ днешно време и то следъ като презъ
Тона, а по стойность на 1,189,000,000 лева, или въ сжщия периодъ отъ вреке може да се отбележи
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едно стабилизиране и дори повишение въ цените
на редица чуждестранни индустриални стоки, ксито
ние внасяме отъ странство.
Явно е следователно колко силно еж се от
разили св-втовно-стопанските и финансови затру
днения върху нашата външна търговия и до каква
степень вследствие на ТБХЬОТО влияние еж се на
малили и по количество и по стойность, както вносътъ, така и износътъ въ страната ни.
Приведените до тукъ данни ни показватъ още
и че общо взето нашиятъ вносъ отбелязва и по
количество и по стойность много по-малко нама. ление отколкото износа отъ България, а това очер
тава не твърде благоприятни перспективи изобщо
За бждещето развитие на външната ни търговия.
За това по-голямо намаление на износа ни презъ
миналата година влияе преди всичко по-слабата
наша реколта презъ миналата година въ сравне
ние съ 1931 год., голямото спадане на цените на
земеделските произведения, а сжщо и влиянието
на общите ограничителни м-врки срещу чужде
странния вносъ, предприети въ повечето европей
ски държави, гдето се намиратъ пазарите на наШИГБ земледЪлски и скотовъдни продукти.
Очевидно е при това положение на нъщата,
че се налага за напредъ проявяването на по-вече
грижи й по-големи старания за осигуряване плас
мента на нашигв произведения въ странство, ина
че ние ще се нам-Ьримъ предъ перспективата да
се намали занапредъ у насъ още по-вече притока
отъ чуждестранна валута, толкова необходима за
външните ни плащания.
При тия тъй неблагоприятни условия за тър
говската ни размена съ другите страни се извър
шваше и ц-БЛата наша външна търговия по Ду
нава презъ изминалата.се 1932 година.
Така, ако сравнимъ данните и анализираме
цифрите, съ които разполагаме за вноса и износа
на България по Дунава презъ 1932 година съ сжЩИГБ тия цифри и данни за 1931 год., а сжщо и
съ общия вносъ и износЬ отъ страната ни презъ
тия две години, ще получимъ следните цифри:
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упражнява върху него отъ големите световностопански затруднения, показва една значителна
устойчйвость и запазва приблизително сжщигЬ
размери и съотношения, както и по-рано спрЪмо
износа на България по морето и железните пъ
тища.
На второ мЪ:то заслужава да се отбележи
обстоятелството, че въ количествено отношение
износа ни по Дунава презъ 1932 година показва
едно не особено голямо намаление, което въ
проценти достига само до 11 "2%. По стойность,
обаче, намалението на износа ни по Дунава е мно
го по-значително и отговаря на общия процентъ
на намалението на износа отъ страната ни.
Това показва, че дунавскиятъ воденъ/пжть
придобива за насъ все по-гол-вмо И ПО-ЮЛЪМО
значение, главно за износа на по-главните и обе
мисти наши землед-Ьлски произведения и особенно
за износа на зърнените храни, които ние изпра
щаме предимно за държавите отъ Централна
Европа.

• ' • . ' •

Като една трета констатация въ свръзкасъ
проучванията ни върху външната търговия на Бъл
гария по Дунава презъ миналата година можемъ,
да отбележимъ неблагоприятното влияние, «оето
се упражнява върху нея вследствие постоянно на
маляващите се цени на зърнените храни на ев
ропейските пазари. Съ това " намаление на ттззи
цени можемъ да си обяснимъ и приведените порано факти, че при едно намаление на износа ни
по Дунава по количество само отъ 11 "2°/• сжщия
тоя нашъ износъ по Дунава показва едно нама
ление отъ 4 3 % по стойность. Това означава, че
ние требва постоянно все по-вече и пс-вече да уве
личаваме количеството на изнасянигв отъ страна
та ни зърнени храни и други земледелски про
дукти, за да можемъ да получаваме отъ чужбина
чуждестранни платежни ервдетва въ сжщиятъ разм-Ьръ, въ какъвто по-рано сме получавали такива
отъ износа на количественно по-малко наши прО;
дукти, каквито сега изнасяме въ странство.
/ Всички тия ббстоятелства ни обясняватъ до
известна степень причинитъ, поради'които стопен;
Вносъ въ България:
ското положение на страната се б е влошило .гьи
Общо за цЪлата страна
Само по Дунава
Количество Стойность
Количество Стойность много презъ миналата година, н е щ о което се от
Тона
Хил. лв.
Тона
Хил. ла.
рази преди всичко въ ограничение и намаление
1931 г.
274,734 4,660,000 133,901 864,282 на консумативната способноСть на нашето населе
1932 год.
261,164 3,472,000 107,764 567,578 ние, както и върху общия застой и ограничение
Разлика общо: 33,580 1,188,000 26,137 278,704 на външната и вжтрешна търговия.
Въ проценти: 1 1 3 %
25-5°/„
19-5%
33'2%
Ако проследимъ развоя на външната ни тър
Отъ тия данни се вижда, че вносната ни тър говия по Дунава по държави ще видимъ, че как"
говия по Дунава презъ миналата, година е засег и по-рано, така и презъ изминалата се 1932 го
ната отъ неблагоприятните стопански условия въ дина, Германия заема първо мътто измежду ев Р 0 '
по-големъ процентъ и размери, отколкото това е пейскит-Ь държави, въ които ние пласираме наши
съ нашия вносъ по морето и по железниците.
т е мъстни земледълскй, и скотовъдни проДУ«т"
Малко по-друго, обаче, е положението по от и отъ която си доставяме по-вечето необходим
ношение къмъ износа ни-презъ миналата година, намъ готови стоки и сурови и спомагателни мате
за което можемъ да приведемъ следнитЪ цифри: риали за нашата индустрия. Износа ни за Гер«а'
ния се изчислява на около ЗО°/0 отъ общия износъ
Износъ отъ България:
на България презъ 1931 година и н а 3 8 % <>тъ№
Общо за цЪлата страна
Само по Дуоава'
Количество Стойность
Количество Стойность щия презъ 1932 година. Това означава, че въпрт
Тона
Хил. лева
Тона
Хил. лева ки намалението на българския износъ изобщо,' еР
1931 год.
769,185 5,934,174 241,8081,499,421 мания си остава и занапредъ най-големия пазар
1932 год.
587,941 3,382,845 214,623 851,365 за нашитъ мъстни произведения. Ние требва Д
огД
Разлика въ по-малко 181,224 2,551,329
27,185 648,056 отбележимъ, обаче, отъ друга страна, че Д ^
търговския ни балансъ съ Германия презъ №
Или въ проценти
22-5°/0
42%
П'2%
43%
година се приключваше съ едно активно салдо 0 ^
Ясно е отъ така преведените данни, че из 664 131,000 лева, сжщата тая равносметка през
носа ни по Дунава, въпръки влиянието, което се 1932 година ни показва единъ пасивенъ остатък
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отъ близо 20 милиона лева. Тоя недоимъкъ се
обяснява преди всичко съ влиянието на големите
ограничения, които Германия прави въ областьта
на своята митническа политика при вноса на наШИТБ землед-влски и скотовъдни продукти въ ней
ната територия. На второ мъсто намалението на
износа ни за Германия свидетелствува за небла
гоприятното влияние върху износа ни, което се
упражнява вследствие спадането цените на наши
те тютюни, яйца и други наши селско стопански
произведения, които ние изнасяме за тая страна.
Въ тая область на действие упражнява своето въз
действие още и намалената до голяма степень
консумативна способность на германското населе
ние, което търси и употребява по-вече местни или
по-евтини чуждестранни стоки. Тая е причината,
поради която напоследъкъ отъ насъ не се закупуватъ, както по-рано по-големи количества първокачествени тютюни отъ Германия. Износа на на
шите плодове и зеленчуци презъ миналата годи
на за тая страна, сжщо така не б е особенно значителенъ.
За по нагледно представяне на използуване
то на Дунавския воденъ пжть за външната ни тър
говия съ Германия, можемъ да приведемъ следнята малка таблица:
Вносъ отъ Германия.
ОБЩО
Тона

Хил. лева

Само по Дунава.
Тона Хид. лева

1931 год.
40,711 1,084,194 11,884 165,491
1932 год.
40,125
900,226 10,981 145,268
586
183,968
906
20,223
Разлика въ по-малко:
Износъ -ви»- Германия.
ОБЩО
Тона
Хнл. лева

Само по Дунава
Тона Хил. лева

1931 год.
121,260 1,748,325 14,398 79,640
52,431
880,442
5,534 38,335
1932 год.
Разлика въ по-малко: 68,829
867,883 9,864 43,105
Отъ приведените въ тази таблица сведения
може да се види, че Дунава се използува по-вече
за вноса на германски стоки у насъ, а по-малко
за износа на наши произведения въ Германия.
Съвършенно друго е, обаче, положението съ
Австрия, която презъ миналата година заема второ
место по реда на държавите, съ които ние сме
в ъ по-оживени търговски връзки.
Следнята малка таблица ни показва развоя
на външната ни търговия съ Австрия презъ мина
лата година: .
.
Таблица
за външната търговия на България съ Австрия.
Вносъ отъ Австрия.
ОБЩО
Тона
Хид лева

1931 год.
1932 год.

13,583
13,161
422

Само по Дунава
Тона Хил. лева

334,565 9,160
208,232 7,737
126,333 1,423

197,856
92,459
105,397

Износъ за Австрия.
120,418 993,200 114,253 814,670
98,141 507,070
90,753 454,415
22,277 486,130
23,500 360,255
Така представените данни ни показватъ, че
Дунавскиятъ воденъ пжть се използува въ твърде
големи размъри отъ Австрия за нейната външна
търговия съ България и че много малко ,отъ вна
сяните въ България отъ Австрия и изнасяните отъ
Австрия за България стоки минаватъ презъ же
1931 год.
1932 год.
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лезниците или други пжтища, които свързватъ
двете страни.
Всички тия обстоятелства, а сжщо и факта,
че нашиятъ износъ за Централна Европа пред
ставлява единъ отъ най-интереснитъ обекти за
външната ни търговска политика, свидетелствуватъ
за голъмото значение на голъмия Дунавски во
денъ пжть за връзкитЪ ни съ Централна Европа.
Особенно заслужава внимание въ тая область отъ
наша страна виенскиятъ пазарь, на който ние пла
сираме ежегодно една голъма часть отъ нашите
земеделски и скотовъдни произведения. Износа
ни за Австрия е твърде разнообразенъ и сега се
състои отъ редица продукти на нашето селско
стопанство: главно тютюни, варива, яйца, брашна,
маслодайни семена, отпадъци отъ такива, орехи,
заклани птици и други такива наши артикули. При
това требва да се има предъ видъ, че въпреки
пасивния търговски балансъ на България за 1932
година, сжщия по отношения къмъ Австрия, както
и презъ 1931 година, а сжщо и презъ 1932 годи
на, се сключва съ активно салдо въ наша полза.
Имайки предъ видъ това, желателно би било
да спремъ нашето внимание занапредъ върху дру
гите централни европейски държави, намиращи се
при СЖЩИТБ геополитични и стопански условия,
както е Австрия и на, първо место върху Чехославия, Унгария, Полша и Швейцария, които представляватъ единъ доста интересенъ обектъ за раз
воя на износната ни търговия.
Презъ изминалата се година цифрите за вно
са и износа съ тия държави не еж особенно зна
чителни и оставатъ далечъ следъ тия, които при
ведохме за външната ни търговия съ Германия и
Австрия.
Нашиятъ търговски балансъ съ всички тия
държави, а сжщо и съ Ромжния и Югославия (сж
що така Дунавски държави) за миналата година
се приключва съ единъ значителенъ недоимъкъ.
Ние требва да имаме предъ видъ, обаче, че по
вечето отъ тЪхъ еж главните доставчици на Бъл
гария за много вносни стоки, какъвто е случаятъ
съ минералните масла, сольта, железо и машинни
части и други такива стоки, каквито ние си досставяме отъ Средня Европа, нещо което налага
при това положение на нещата да се положатъ
малко по-вече грижи за компенсация на техниятъ
по-големъ вносъ, да се разширятъ малко по-вече
нашите пазари въ тия страни.
Изнесените до тукъ данни ни показватъ до
статъчно ясно големото значение, което има Ду
нава като международенъ пжть за съобщенията
и търговските ни връзки съ Централна Европа,
кждето се намиратъ и главните ни пазари на поголемата часть отъ произведените въ страната
ни земледелски и скотовъдни артикули и откждето ние си набавяме необходимите ни готови
стоки и по-големата часть отъ нуждните за на
шата индустрия сурови и спомагателни материали.
Въ днешните трудни за международната стйкова размена времена, се налага по-вече отъ всекога по-рано необходимостьта отъ създаването на
по-добри условия за оживяването на търговския
ни стокообменъ съ държавите отъ Централна Ев
ропа, разположени въ басейна на тая широка и
пълноводна река, която минава презъ най-разви
тите въ индустриално отношение държави въ Ев
ропа, както и покрай бреговете на земеделски*
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. Т-Ь страни въ Южна Европа, отъ които Централна
Европа си доставя голЪма часть отъ необходимите
й хранителни и други земледълски и скотовъдни
продукти.
Нека се надеваме, че близкото бждеще ще
ни доведе до възможностьта на едно по-добро и
по-правилно урегулирване на нашите търговски

и стопански отношения съ всички крайдунавски
държави, съ което би се допринесло много за засилването и подобрението на външната търговия
. на България по Дунава и изобщо за подобрението и развоя на цялото наше народно стопанство.
3. Бахаровъ.

- ^ -з^-

*/*ч «., ' '.'",-"•1*

• -

Корабъ „СмЪли" отъ Морската Полицейска Служба на картечни стрелби при Височайше присжтствие—29. VIII. 1931 г.
Г. Панчевъ.
'
ДУНЯВЯ И ВЪНШНЯТЯ НИ ТЪРГОВИЯ.
Водния превозъ винаги бива най-малко 20
не до консумативните центрове на нашитЪ произ
пжти по-ефтинъ отъ желЪзопжтния и затова той
ведения и липсата на осигурени търговски връзки
се предпочита отъ всички стоки.
съ страните близо до Черно море, а отъ друга
У насъ е сжщото. Макаръ, че българското страна силното индустриализираме на Средна
морско корабоплаване вече 42 години стои въ пе- Европа и н а п л и в а н а тамшни стоки по Дунава
леначеството си, а за дунавското още не е напра до насъ.
,
вено нищо, следващата таблица ни показва, че
Въ
гореказания
периодъ
превоза
по Дунава
нашите стоки за износъ и вносъ винаги еж пред
показва едно повишение почти два пжти, което
почитали морето и Дунава.
произлиза отъ все по-гол-Ьмото оживяване търго
Таблица на външната ни търговия
вията по него. Днесъ той е единъ отъ най-ожи
1922 — 1930 год.
вените пжтища на СрЪдна Европа къмъ изтокъ, а
П ж т и щ а 11922 192311924 1925 |1926 |1927 [192811929 1930 съ довършването на плавателния каналъ между
Северното и Черно морета презъ Рейнъ-Майнъ-Ду0/
навъ, търговията по него най-малко щ е се утрои.
°1
°/
, '»
°1
'0
Черно море 160-47 154-54 47-76 49:50 : '0
43-44 141-72 137-71 138-2б| Отъ друга страна нашето производство постепенно
Дунава
14-17 19-62 23-35 21-12 148-19
20-74 123-18
се приспособява да добива по-скжпи артикули,
Сухи пътища 125-36 25.89 28-89 29-38 20-98 25-25 24-22 141-55
138-43 търсени на пазарите въ горните крайбрежници
134-31 134-06
Въздуха
13083!
г
0-131 на Дунава.
Средно взето 7О°/0 отъ външната ни търго"
Така, превоза по Дунава отъ день на день
вия въ тия последни деветь години е минала презъ ще расте и не следъ много, той щ е бжде главната
п
морето и Дунава.
" ар<срия
ни
артерия за
за връзка
връзка съ сигурния косуматоръ на
Я П 1 А Т П г>п/->и->
•*
'
'
Търговията ни презъ Черно море отбелязва Ннашето
производство.
едно намаляване почти наполовина, което се дъл- .
Днешното международно положение на ДУ
жи отъ една страна на слабото ни корабоплава- нава осигурява свободния превозъ по него Д°
г

п
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всички неТдЙй ^ъ-крайбръжници отъ Улмъ (Герма на яйцата се учетворява.
ния) до Сулина.
Яко се вгледаме въ видовете стоки, които
Превоза ни по сухс?,- Щ 6м%тка на морето и с:*»етзвляватъ главно нашия вносъ и износъ, ние
Дунава показва едно чувств^етгМ повишение — и тамъ- можемъ да черпикъ куражъ за дунавското
Вбчти удвояване за деветь години'/ Т© €е дължи си мореходетво. Сръдно взето за последните деветь
Ш> еДОв етрана отъ угол-вменото ни пгШйводетво години (1922—1930) вноса ни се състои главно отъ
И зн'6€* № НЛ@д©ве и десертно грозде, отъ Друга 73% изработени индустриални произведения и 2 2 %
КИМ№Ш н# €д§ШШ№К. бързи плавателни сж"^ йФлуфабрикати. И едните, и другигЬ еж главното
ДШ? Пв ДунаШ,> №М§ Штртецт
да отнасятъ прсШв&дство на крайбрБЖницигБ на горния Дунавъ.
йемнс^отрШгйЧъ1 И$6№т№\Ш% де консуматора.
Изтт. ни за сжщигЬ години обема главно
' I ^ и м у щ е б т г й т ^ Щ е д ^ т в бързъ превозъ по 5О°/„ сурови И обработени материали (отъ които
Дукава1 за'' изнбсъ на яйц!аУ ЮиОр? ГрдЗ&е и пло- 42% еж сурой-г?7йтюнъ)и43°/ 0 сжхрании питиета.
дЬве,'_6# 6*^енени' доста 6тДа'вна;; н*й ргькелк© ижти Тъкмо най-добригЬ консуматори на тия ни изведе
разумни нарЪдни' водачи серибзнб 6ж с"« Заемали ния еж държавите отъ Горното течение на Дунава.
и' осжществява н'еУ6 муКег^а'той вЪпросъ ПаКЪ е н§
Отъ всичко до тукъ изложено се вижда, че
мз^ятЪ'. на компетентни и ен'#р>гичнй управници, н© нашата външна търговия отъ 10 години иасамъ
той: до с е ^ не можа , да получи* разрешение;: и Се е ориентирала къмъ — Сръдна Европа — крайнйй почваме? да" ее' съмняваме, че нъкайва' подзем* бр-вжниците на горния Дунавъ.
на сила, наСбчвана бтЪ Г6Л-БМИГ& дунавски Кора
Търговския обмънъ съ въпросните държави
боплавателни предприятие икономически и пйлй- неминуемо ще се повиши, още повече следъ до
гМ&екй надвива доброто желОДй'6 на всички отго вършване плавателния каналъ Рейнъ — Майнъ —
ворници За ебжществяванет'6 му!
Дунавъ.
Ний мислимъ, че това създадено вече поло
.. Съ наше' гтодходяще параходСтвб П(з Дунава
ний отъ една'стрШй ще спестиме на', нарбдното жение налага на компетентните по въпроса дър
т\ стопанство милиони лева, -плащани сега За жавни и частни институти и лица, да си дадатъ
наела, на чужди ж.' п. лйний> а отъ друга страна сметка за него и възможно по-скоро да осигурятъ
|^,с-?анеме абсолютно нез"авйс*йми. отъ прищев ефтинъ и свободенъ отъ прищевките на заинте
ките на е'Дйа заинтересувана съсеДйГа-^вашъ.кон- ресовани съседи пжть за народното производство
и консумация. Я тоя пжть е естественно и главно
куренггь на пазаря•
., Размера и организацията на тъй-необходи- Дунава, на който въ плавателно отношение сме
мото ни дунавско корабоплавателно предприятие, по-зле, отколкото презъ турско време: тогава бъл
требва да се определи Отъ компетентни хора спб- гарски „гемии" еж порили водит% му отъ Бълградъ
до Черно—море и българитб еж били най-добриредъ нуждитъ и възможностите.
Едно такова предприятие" йв би разчитало гЬ моряци—ветроходци. Те еж били най-честни, найсамо на плодове и яйца. Споредъ бфициалната ни акуратни и техните ветроходи еж достигали нъкога
статистика, ний отъ 1926 до 1930 г. сме" водили тър съ2-3 днипо-рано въ определеното пристанище, от
колкото тия на турци, гърци и власи. Когато въ до
говия съ съкрайбр^жници на Дуна^а^^кто^с^два^;
лния Дунавъ е тръбвало да се товарятъ стокиза наго
Държави ;- Вносъ-ср*дно I Износъ-срЪдно \ Общо"
ре чакали еж да задуха долняка и тогава еж тръгвали.
Всички гимиджии и търговци тогава еж казвали: „гле
Гериаяия 20% и се увел. 27% и силно се увел.| 24%
5'5 постояно
7-3
дайте българите, ако тъ товарятъ стока за нагоре,—
Чехия
9„
„
9-1
йвстрия
товарете и вие; те докарватъ ветъра".
постоянно 10-1
3-5
•1
Ромъния
6 намалява
Следъ освобождението, отъ руситъ останали
27
3 увеличава
Унгария
2-5 постоянно
няколко
парахода, които за времето еж били най5
и
силно
се
ув,;
2"б
Полша
о-з увеличава
луксозните и най-бързоходни кораби на Дунава.
Всичко 46-9°/„ и се увел 51.6 с и л н о се увел. | 49-2°,0
Но, колкото били оставени отъ освободителите,
Тия данни ни казватъ, че 46-9°/о отъ всичкия чтолкова останаха и до 1913 год., когато се запони вносъ и 51'6°/о ОТЪ износа се извършватъ отъ въда потопяването имъ, да не би да попаднатъ
и къмъ държави съкрайбръжници. Още по-изгодно, въ неприятелски ржце.
е
Следъ тъхъ параходството ни по Дунава не
че както вноса, така и износа въ поменатите
Държави отъ година на година се увеличава, като можа да се съвземе. Много предприемчиви хора
въ некои държави, както е случая съ Германия и се"опитаха, но липсата на подходяши закони и
Полша, износа ни расте много бързо. Износа ни учреждения, и наличието на други закони, които
За
Германия е съставялъ въ 1925 год. едва 2О-О4°/о спжватъ нашето корабоплававе, ги умориха. Мно
°тъ всичкия ни износъ, а въ 1930 год. той вече го интересни й печални куриози има по „поощря
заема 42-40%. Износа ни за Полша въ 1925 год. ването" корабоплаването на Дунава, но сега не ще
е
билъ З-40/о,, а въ 1930 г. е вече Ю'19% отъ се занимаемъ съ тъхъ.
об
Въ 1926 г. „за изучване коритото на Дунава
Щия ни износъ
и
подържане
неговата плавателность" се купиха
НовигЬ данни за износа ни само отъ Русе,
който стои на трето мъсто въ общия ни износъ, три служебни кораба, наричани сега „влекачи*.
с
*що говорятъ, че нашит* стоки, въпръки мно Те не еж подходящи нито за влекачи, ни за пжтгото неудобства, пакъ предпочитатъ пжгя по Дунава. нически кораби: като влекачи еж слаби и неико
Х^ка_само зърнени храни и яйца еж изнесени въ: номични, а като пжтнически—неудобни.
И нашето корабоплаване на Дунава, следъ
Зърнени храни
34 годишенъ свободенъ животъ, се представлява
Яйца въ кгр.
Година
въ кгр.
отъ два стари моторни шлепа и два малки мотор
ни влекача, собственность на дребни стопани,
807,711
24,978,105
1930 .
Я както видехме по-горе, търговията ни и на
2,465,904
40,642,214
1931
родното ни стопанство, изискватъ едно действително
3,072.944
27,533,091
До 1. Х1-32
корабоплаване, годно да поеме понебО% отъ изно
Това показва, че износа отъ Русе за три го
са ни и 30% отъ вноса ни по Дунава.
Г. Панчевъ,
Дини на зърнени храни почти се удвоява, а тоя
-
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Яртилерийско учение на американския кръстосвачъ „ОНакота".

ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА МОРЕПЛАВАНЕТО ВЪ СЪЕДИНЕНИГБ ЩНТИ.
Въ едно отъ последните общи събрания на Съединените Щати срещу военните имъ дългове
английското параходно дружество Опеп1 51еат Иа- до 1931 г.
у|да1лоп С° председателя на управителния му съветъ
Съ нагледни примери той е уяснилъ до к#де
е направилъ изявления върху морската политика на достига
покровителството на търговския флотъ отъ
Съединените Щати, които изявления предизвикаха
оживени коментарии въ Англия и въ много други Съединените Щати и е посочилъ кжде еж създа
дени вече невъзможни условия за конкуренция.
страни.
На линията Санъ-Франциско—Хонолулу—№в3
Представяйки въ Н-БКОЛКО сгжетени щрихи, и Зеландия—Австралия, интересуваща и дружеството
цифри грамадното усилие на Съединените Щати въ Опегй 5геат Гтг^даглоп С°, което обслужва Авст
полза на търговския си флотъ, той посочва, че то
ва покровителство цели да унищожи-конкуренцията ралия, американското дружество Мгзгоп Упе, бла
годарение на субсидиите на правителството, е пусти съставлява истински дъмпингъ.
нало три големи парахода, на които стойностьта и
Отъ статистиките на американския Зсгнрртд експлоатационните разходи еж вънъ отъ вейка про
Воаго" се вижда, че правителството на Съединените порция съ търговските възможности на тази линия.
Щати е изхарчило за търговския си флотъ презъ Английското дружество, което „н^ма възможность
последните дванадесеть години около 600 милиона да черпи средства отъ обществени каси", е въ не'
лири стерлинги(3 милиарда долара, 75 милиарда възможность дапустне такива скжпи кораби. Н*ма
фр. франка). Тази цифра може да се разбере, като съмнение, че ако Ма1зоп 1лпе требваше само Д»
се знае, че представлява десеть пжти стойностьта намери 25 милиона долара за постройка на тъзи
на стоките изнесени отъ Англия въ Съединените три кораба, да плаща големи лихви и да понася
Щати презъ 1929 г., или осемь пжти цената на Па- загуби отъ експлоатацията имъ, то щтзше доста Да
намския каналъ, два пжти стойностьта на английс се замисли върху това.
ките кораби, намиращи се въ далечно плаване
Изявленията на председателя на Управ. съвет*
(17*5 милиона тона) съ надлежната имъ амортиза върху американския морски „дъмпингъ" целятъ Да
ция, или най-после, тя надминава съ 50 милиона посочатъ, че политиката на поощрение на гърг°®'
лири стерлинги всички вноски на дебиторите на ския флотъ, започната въ 1928 г. съ ^ п е 5 \М,1е

Х е й Х рреЙ.в._

Морски Сговоръ

Яс( сега* дава своитъ- резултати И че примера, поссМенъ по-горе, не ще бжде единственъ.Известно е, че Съединените Щати почти ня
маха търговски флотъ преди войната — 2 милиона
тона презъ 1914 г., почти колкото Норвегия., Поголъмата часть отъ търговията ймъ се извършваше
подъ чуждо знаме.
Подъ натиска на голъмата необходимссть да
се обазпечи бързо пренасяне на големи войскови
части и материали за Европа, правителствотб се
принуди да стане корабопритежатель. Едно грамад
но усилие, каквото никое правителство не е правило
до тогава, се наложи на корабостроителниците.
Отъ 1916 г. до 1920 г. се пустнаха да плаватъ 2,453
кораба отъ 9,734 000 тона — почти една шеста отъ
свътовния тонажъ. Разбира се, че този опитъ на
държавата се указа катас.трофаленъ за данъкоплатци
те, защото оазходигв: загуба отъ стойностьта на корзбитв, загуби отъ експлоатация, разходи за пазене
на завързаните въ последствие кораби—представ. ляватъ вероятно две трети отъ 600 милиона лири
стерлинги(75 милиарда франка), сумата на ксято се
' оценяватъ жертвитъ на дтржавата за търговския
фпотъ поезъ последнитЪ 12 години.
Действително експлоатацията на държавния
флотъ, макаръ съ много намаленъ съставт, завър' шча съ гоаишенъ дефицитъ отъ 8 до 9 милиона
доларз(презъ 1931-32 г. —8,431,000 срещу 9,295,000
Долара за 1930—31 г.).
Спедъ много безуспешни опити едва презъ
1928 г. конгреса създаде новия законъ за покрови
телство на търговския флотъ. Известенъ е подъ
името Лопез \А/Н'1е ЯН:. Той разшири значително
ббекта на покровителството споредъ стария законъ
Лопе* з Ме! и запази основните начала, легнали въ
него и целящи:
— поевоза на американските стоки да става
въ по-гопъмата си Часть, ако не изцъло, съ амери
кански кораби.
• — да осигури на СъединенигЬ Щати достатъченъ тъог. флотъ, който да ги направи незави
сими отъ чуждия тонажъ въ случай на световна
економическа криза,
— да създаде мощна морска резерва отъ бързоходни пасажерски кораби
— най-поспе. по поикоитъ, но сигуренъ нзчинъ
' да открие на американската ТЪРГОВИЯ пязаритк ко
ито до тогазъ еж се обслужвали отъ чуждо знаме.
За да се засили корабостроенето този актъ
удвои пазмъоа ча фонпа за заеми, оппрделенъ н а ^ 5
мидиоча допаоа съ закона отъ 1920 г., а същевре
менно създаде по-леки условия за платцит*. Срска
за изплащане на заемитЬ се уреличи отъ 15 на ?0
го дими, лихвата се намали чувствително; максимал
ния заемъ се уяепичи отъ 2А, на з/4 отъ стойностьта
на копабя; най-поспр заемиН?, които се отпуш^а
по-пачо сямо за постппйка ня кораби, се пязшириха
и за п о п п а в к з и ппеобпязования на корабиттч.
Възнагражденията на Папах, д-ва за пошенгки
ппевози се увеличиха; сумитъ се движагь между
1.5 допапа до 12 погтяоя за морска мипя, споредъ
скппостьта. Последната сума съотр«"-гтруяа на скорость 24 мипи за бпуто тонажъ 20 000: допълни
телно възнаграждение отъ 0*5 долара на миля се
предвижда 'за скорост-ь надъ 24 мили,
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Споредъ последния рапортъ на Ш р р т д Воогс!,.
н а п о с л е д ъ к ъ еж сключени 4 нови пощенски
Договори, така че договорите, сключени отъ влмзаането на закона отъ 1920 г. въ сила, ставать 44.
Изпълнението на тъзи договори налага да се ггостроятъ 64 кораба, да се приспособятъ 5 кораба,
да се подобрятъ или приспособятъ по-вече или помалко 57 други кораба'. Стойностьта на новитъ ко
раби ще стигне 300 милиона долара, а стойностьта
на приспособените—22 милиона. Най-после, заеми
тЬ отпуснати за корабостроение презъ изтеклата
гоДина достигатъ 50 милиона долара срещу 27'5
за предидущата.
Тръбва Да се предполага, че ликвидацията на
Държавния флотъ е къмъ края си, защото съ из
ключение на корабите на служба при ИпИес! 5|е1е5
МегсЬап1 Пеег СогртаНопДчиято експлоатация раз
яжда държавните финансии, та се стремятъ по
възможность да ги продадатъ), по-голъмата часть
отъ корабите на Сгпрртд Впггс! еж негодни за
трафикъ и вЪроятно ще напустнать пристанищата,
въ които еж завързани, само когато ще отидатъ въ
работипницитъ за разрушение.
Требва да се забележи, че начина по който
става ликвидацията на държавния флотъ е изклю
чително въ полза на корабопритежателитъ. Изобщо
корабитт; се отстжпватъ на много по-низки цени отъсвътовния пазарь и съ голъми улеснения въ пла
щането, така че да се облегчи експлоатацията имъ..
Този начинъ на действие, макаръ и да показва
неспособчостьта на държавата въ търговски опера
ции, е едно преимущество за американските коргбопритежатели спрямо чуждестранните имъ конку
ренти.
Пощенските субсидии се прилагатъ само за
пжтническитъ кораби. Заемите за корвбестреение
обхващатъ и товарните кораби. Въпреки слабо подготвенитъ обслуги и скжпата работна ржка, товар
ния флотъ на Съединените Щати постепенно се на
станява въ международния трафикъ, кждето до скоро
не беше се явилъ. Безъ съмнение този успехъ се
дължи изключително на марките за поощрения,
предприети презъ последните години.
Преведе В. И.
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ЧЕР*ВЕНИЯТЪ ТЪРГОВСКИ ФЛОТЪ.
Следъ гражданската война и избягването на нето на чуждестранния капиталъ за създаване иа
значителна часть отъ търговския флотъ задъ гра Червения търговски флотъ, не се ув%нча съ успъхъ
ница, въ Съветска Русия останаха малко търговски и освенъ Руско-Норвежкото Параходно Дружество,
кораби и то най-главно въ пристанищата на Далеч което въ 1927 година имаше В парахода за пр^ния изтокъ и въ Каспийско море. Колкото се отнася возъ на дървенъ материалъ, всичките останали
до Черното море, кгвдето по-рано се намираше най- смесени компании бъха само по название чуждест
голЯмата и най-добра часть отъ руския търговски ранни, а въ сжшность чрезъ тъхъ се прикриваше
флотъ, къмъ 1921 година беха останали само 60 чисто съветската собственость. Съв^Усткото прави
съвършенмо разнебитени стари кораби съ обща телство нЪмаше гол%ми парични средства, вслед
товароподемность 22,600 тона. Къмъ 1923 година ствие на което не можеше да ссжшестви и втория
ц-Ълиятъ търговски флотъ на Съветска Русия се е начинъ за създаване на търговски флотъ — да се
състоялъ отъ 187 кораба съ обша товароподем купуватъ или заржчватъ нови параходи в ъ . стран
1
ность 162,000 тона. Това е основата на съвременния ство. Болшевицитъ по-вечето „водеха преговори '
за
покупка
на
параходи,
отколкото
еъ
сжшность'
червенъ търговски флотъ, сега значително увеличенъ чрезъ покупка и постройка на нови параходи. купуваха. Все пакъ бъха купени нъколко стари
За създаването и издържането на единъ го- чуждестранни параходи и бъ*а порж.чани на кр^едит"ъ въ Германия и въ други страни малко коли
Л"БМЪ търговски флотъ, независимо отъ това въ коя
чество
нови кораби. Най-посде постройката на р'с
държава се строи, се изисква наличиието на лве
главни търговски условия: капиталъ и морски пре- (раби въ Съветска Русия се затрудняваше, както
возъ, които биха могли да изхранятъ създадения поради недостатъкъ отъ метали, така "и 'поради
лошото състояние на личния и материалния състевъ
флотъ.
.
Въ дореволюционна Русия главната работа на на корабостроителниците. Перести ТЕЗИ причини во
търговския флотъ б-вше пренасянето на товари и 1928 година съветските корабостроителници стрсеха
пжтници по близкигв и да течни крайбрежни линии, главно малки морски кораби за близко крайбръжю
а сжщо така и по бързите задгранични пощенско-. плаване. Колкото и да б+ха ограничени кредитите,
пжтнически линии. Съ тази работа требваше да се зае които съветското правителство отпущаше за съзря
ме и червения флотъ щомъ се прекрати гражданската ване на търговски флотъ, все п а к ъ . п г е з ъ периояз
война и беше снета блокадата на съветските прис на Непа този флотъ къмъ края на 1926 г. възрастна
танища. Имаше значи еконсмическа основа за из до 443 парахода съ общъ тонажъ 412,000 тона, 17
държането на червения флотъ, наистина не въ тз- моторни кораба съ обшъ тонажъ 14,000 тона и
къвъ разм^ръ както въ дореволюционна Русия,*) но . 1 0 ветрохода съ общъ тонажп б.БООтона или всичкс
все пакъ напълно достатъчна за да може да послужи 470 кораба съ обшъ тонажъ 463,500 тона. ,
за построяването на единъ сравнително голЪмъ тър
Презъ периода на ликвидацията на Непа всич
говски флотъ. Второто условие, обаче, за създава ките самостоятелни параходни дружества, въ това
нето на търговския флотъ—капитала— въ Съветска число и чуждестранните, беха слъти въ. една дър
Русия беше въ много ограничени размери.
жавна организация подъ название „Срвторгфлотъ"
Историята по създаването на съвременния .(Съветски търговски флотъ). По-нататъшната зами
червенъ търговски флотъ може да се раздели на на на Непа съ петгодишния планъ за индустриа
три периода: 1. Периода на военния комунизъмъ лизацията на Съветска РУСИЯ с.тКщественно повлия
(отъ 1918—1921 г.), 2. Периода на Непа (отъ 1921 за растежа на червения търговски флотъ. Петго
до 1929 г.) и 3. Периода иг ликвидацията съ Непа дишния планъ предвиждаше ла се построятъ въ
и преминаването къмъ петилетките (отъ 1926 го странство и въ Русия толкова нови кораби, че да
дина до настояще време).
може да се увеличи товароподемностьта на черве
Презъ периода на военния комунизъмъ целия ния търговски флотъ два пжти по-вече въ сравне
ние съ 1928 година. Предвиждаше се да се зар»ТЪРГОВСКИ флотъ беше национализиранъ, но тъй
като той стоеше въ пълно бездействие, затворенъ чатъ въ странство нови кораби съ обша. товаропо
въ съветските пристанища, то неговото национа демность 190.000 тона на сума 19 милиона златни
лизиране се свеждаше отъ една страна къмъ опи рубли и независимо отъ това. да се построятъ въ
тите да се спре разнебитването на наиионглнсто съветските копабостпоитрлници други нови кораби
имущество отъ революционизираните моряци и на- на стойность 345 милиона рубли. Освенъ това се
родъ, а отъ друга—то даде юридическо основание предвиждаха 70 милиона рубли за подобрение и
за задържането на руските кораби, отишли задъ разширение на пристанищата и 15 милиона рубли
граница.
за постройка на нови фарове, за хилоографически
Презъ периода на Непа търговския флотъ се оаботи и пр. Много е вероятно, че презъ време на
създаваше по три начина: 1. Въ странство се уреж изпълнение на „петилетката" тази голЪма корабо
даха смесени съветско-чуждестранни компании и при строителна програма е била още повече разширенаучастието на чуждестоаненъ капиталъ се купуваха
Действително, въ странство, главно въ Гер
кораби; 7. Корабите се купуваха направо за сметка мания и Италия, б+зха заржчани значително число
на съветското правителство и 3. Най-после се за малки моторни кораби за задгранични линии и за
почна строежъ на нови кораби въ съветските ко нуждит-Ь на риболовството въ Далечния Изтскъ и
рабостроителници. Първиятъ опитъ, т. е. привлича- Билото море. Следъ това беха купени нъколко то
варни парахода за да замЪнятъ продадените като
*} Тъй като поради разрушението на народното стогтанство, загубването на редъ пристанища въ Балтийско железенъ материалъ стари параходи. Така нзприморе, неустойчивото политическо положение на Далечния меръ въ 1930 година къмъ списъка на червения
Иггокъ и други причини, морския превозъ между рускитЬ търговски сЬлотъ беха прибавени 44 нови кораба
съветски пристанища силно намаля.
съ общо 103,365 тона, купени или построени пре-
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имущественно въ странство. Много е възможно, че му дава правителството и сжщо така—отъ обстояпетгодишния планъ за доставка на кораои отъ 1слсгво10, че той е запазен ь оть чуждестранната
странство ще Ожде изпълненъ и даже преизпъл- конкуренция чрезъ монополизирането на крайбреж
нень. по това нь може да се каже и за, изпълне ното плаване за съветското знаме. Благодарение на
нието на кораоостроителната програма, дадена на монополизирането и на външната търговия съвет
съветскитъ кораоостроителници. Споредъ съветската ското правителство има възможность да предоста
преса главната причина за оавния вървежъ на ко- ви пренасянето на по-доходнигь товари на своите
раоостроениею в ь днешна Русия еж затрудненията, кораои. Наи-после, управлението на съветския тър
които се срещатъ при постройката на корабните говски флотъ разпредъля останалите товари за
машини и механизми. Така напримъръ построява- всички чуждестранни корьои, което оостоятелство му
нето на кораоното корито за морски кораоъ въЩдава и сьответнитъ печалои
корабостроителницата на оръга се извършва за 93
Личниятъ сьставъ на червения флотъ—командо 12 месеца, но неговото дострояване (доизкар-1 ?диря и офицеритъ—се състои преимущественноотъ
4
ване) на вода т. е. снабдяването му съ машини и! ^комунисти, а командата- главно отъ комсомолци.
нр. се продължава още въ течение на 2 до ^-^Тпмакаръ че на кораоитъ, както и вънромишленитъ
години. Също може съ увъреность да се каже, че" заведения, е възстановено едноначалието, все пакъ
стойностьта на постройкитъ ще ожде значителног въ деиствителность командира на кораоа е подъ
по-гол в ма отъ предполагаемата и че изоощо из-1 контрола на кораОния комунистически съве1Ъ, а въ
пълнението на корабостроителната програма ще параходитъ, коию изьършвать задгранични плаьаналожи асигнуването на големи допълнителни ния,—подъ наблюдението на специалния агентъотъ
кредити.
Държавното политическо упраление (1 . 11. У.). Дис
Благодарение на всички тъзимъроприятияотъ' циплината на корабитъ е различна. 1ака напримъръ
страна на съветската власть, червеният ъ флотъ, ^'при сблъскването на съветския учеОенъ кораоъ
къмъ края на 1931 г. възрастна до 407 парахода „Гоаарищъ" съ единъ италиански параходъ, който
съ общъ тонажъ 485,000 тона, 56 моторни кораба съ; потжна почти съ цълата си оослуга, оослугата на
общъ тонажъ 138,000 тона и 8 вътрохода съоощъ! съветския корабъ, състояща се отъ отОрани кому
тонажъ З.бсЮ тона или всичко 471 кораба съ общъ! нисти и комсомолци, изпаднала въ такава паника,
че не указала никаква помощь на гютжващия ита
тонажъ 626,000 тона
. Оть всичко гореизложено се вижда, че по( лиански параходъ. Отъ друга страна обслутата на
размърь червения флотъ бързо расте и много е| парахода „Съветска нефти*" се показа много стегвероятно, че въ близко бждеще той по тонажъ ще; | ната, обучена и дисциплинирана при спасяването
достигне дореволюционното ниво. Трудно е обаче, на горящия французеки пжтнишки параходъ „Жоржъ
Филипаръ". Може би поради икономия на матери
да се характеризиратъ качествата на червения флотъ
Отъ списъка на корабитв може да се извади зак али или поради нъкои други причини, реда и чи
лючението, че както и въ другитъ държави, числото| стотата, съ хоито се гордъеха търговскитъ кораби
на вътроходитъ въ червения флотъ се е много на-; отъ руския морски флотъ, еж изчезнали оть съвет
малило, а числото на моторнитъ кораби—се е уве- ските търговски параходи и последнитъ по своята
личило. Цълиятъ флотъ значичелно се е обновилъ|рвъншность много приличатъ на гръцкитъ.
и ,подмладилъ". Но въ противоположность на ста
Главната цель на създадения и увеличаващия се
рия (царски) руски търговски флотъ, въ съвремен непрекженато голъмъ съветски търговски флотъ е
ния червенъ търговски флотъ има много малко намалението и изгонването на чуждестранните ко
големи и бързоходни товаро-пжтнически кораби. раби отъ участието имъ въ извършването на вън
Червениятъ търговски флотъ е главно товарень шната търговия на Русия. Но, разбира се, независи
мо отъ тази главна икономическа задача, червения
флотъ.
Резултатигв отъ търговската експлотация на флотъ има и други външни предназначения отъ вочервения флотъ еж малко известни. Презъ периода енно-политически характеръ. Така напримъръ, съ
на Непа отдълни параходни дружества публикуваха съветски кораби се пренасятъ отъ Германия и Ита
отчети за своята деятелность, но почти всички от лия тайни военни пратки, чрезъ съветскитъ кораби
чети показваха дефицити. Следъ това публикуване се набавяше и сега се набавя оржжие за червената
то на отчетите бъше прекратено, обаче, по много китайска армия и най-после, чрезъ съветскитъ ко
Други данни може да се предположи, че тия дефи раби коминтерна има възможность да подържа си
цити за последнитъ нъколко години еж се значи гурни връзки съ чуждит-в държави и да стоварва
въ чуждестранните пристанища своите агенти.
телно увеличили.
(Превель отъ сп. „Часовой", № 103—104),
Сжществуването на червения търговски флотъ
Парижъ V. 1933 г.; С. Н. И.
се подържа главно отъ огромните субсидии, които
РЕЗУЛТЯТЪТЪ ОТЪ ЧЕТВЪРТИЯ НАШЪ КОНКУРСЪ МЕЖДУ УЧЯЩАТЯ СЕ МЛЯДЕЖЬ.
Продължавайки да популяризира широко идея
та за морето между учащата се младежь, Българскиятъ Народенъ "Морски Сговоръ, използвайки ;
съдействието на Министерството на Народното Прос
вещение, въ началото на тази година устрои чет
въртия по редъ конкурсъ между учениците отъ
осмия класъ на всички сръдни училища въ страната
за написване на най-добро съчинение на тема: „Зна
чението на Бт5ло море за България".
Отъ всЬка гимназия бъше изпратена въ Глав

ното Управително Т-БЛО на Българския Народенъ'
Морски Сговоръ най-добрата работа, споредъ пре
ценката на учителя по литература и директора на
гимназията. Първенците отъ конкурса въ всека
гимназия бъха наградени съ по едно безплатно
тази годишно течение отъ нашето списание „Мор
ски Сговоръ".
Тукъ по-долу даваме списъка на ОТЛИЧИЛИГБ
се ученички и ученици: ,
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№

Име и презиме на от
личилите се ученич
ки или ученици.

Отъ к о е срЪдно
училище е

О т ъ кой
градъ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Веселина Стойнева
Ружа Пеева
Андрей Денчевъ
Виолета Савова
Ради Недвлчевъ
Рада Неманциева
Иванка Тодорова
Ивань Лишмановъ .
Иванка Пенчева
Иванъ Райковъ
Маринъ Жечевъ
Владимиръ Цонковъ
Славчо Мариновъ
Руска Братоева
Милко Карачоровъ
Борисъ п. Димовъ
Страшнмиръ ДЪлчевъ
Анд. Константиновъ
Динка Николова
Георги Георгиевъ
Георги Неновь
Детелинъ Беязовъ
Мара Димитрова
Надежда Димитрова
Георги Кировъ
Смарайда Петрова
Йорданъ Христовъ
Петъръ Захариевъ
Зар. Карамболова
Крумъ Ахчийски
Пенчо Шишковъ
Василъ Вълевъ,
Добри Маневъ
Иванъ Георгачевъ
Аврамъ Кърджиевъ
Веселинъ Констант.
Филипъ Филивовъ

Девическа гимназия
Девическа гимназия
Апр. мъжка гимназия
Смес. педагог, училище
Мъжка гимназия
III девическа гимназия
III девическа Гимназия
Мъжка гимназия
Дев. пед. училище
Смес. гимназия
Мъжка гимназия
См*с. гимназия •
Мъжка гимназия
Девическа гимназия
Мъжка гимназия
Смесена гимназия
Смесена гимназия
См. педдагог. училище
Девическа гимназия
Пед. мъжко опитно у-ще.
Мъжка гимназия
Смес. педаг. училище
Смес. педаг. у-ще
Девическа гимназия
Мъжка гимназия
Девическа гимназия
Мъжка гимназия
Смес. гимназия
Девическа гимназия
Смес. гимназия
Мъжка гимназия
Смес. гимназия
Смес. гимназия
Смес. гимназия
Търговска гимназия
Смес. педаг. у-ще
Смес. педаг. училище

Варна
Търново
Габрово
Ломъ
Варна
Софня
София
Бургасъ
Шуменъ
Станимака
Шумепъ
Свищовъ
Вратца
Русе
Търново
Т. Пазардж.
Харманлий
Певрокопъ
Вратца
Шуменъ
Сливенъ
Севлиево
Севлиево
Видинъ
П.тЬвенъ
Пловдивъ
Видинь
Разградъ
Сливенъ
Бела Слатина
София :*.
Попово ,
Попово'...
Попово
Търново
Берковица
Берковица

Независимо отъ това Главното Управително
ТБЛО на Б. Н. М. С. обеща да нареди да се отпе
чата въ списанието „Морски Сговоръ" най-добрата
отъ ВСИЧКИ работи, които еж наградени съ едно
безплатно течение отъ сп. „Морски Сговоръ". Из
пълнявайки това обещание, тукъ по-долу сме отпе
чатали най-добрата работа, споредъ преценката на
редакционния комитетъ на нашето списание „Морски
Сговоръ".
Веселина Ст. Стойнова.
уч. отъ VIII кл. на Варненската Дев. Гимн.

Значението на БЪло море з а Б ъ л г а р и я .
Значението на морето въ връзка съ политичес
кия, икономическия и стопански животъ на една
нация е извънредно големо. Нека хвърлимъ единъ
бътълъ погледъ и ще видимъ, че културата, било
материална или духовна, се е появила най напредъ
около морето. Финикийците, египтяните, древнит-Ь
елини, благодарение на които се радваме на днеш-
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ната култура, не еж ли народи, които живееха при
море, подъ неговото благотворно влияние градиха
своята култура и пакъ благодарение на неговата
близость'можаха да я разнесатъ далечъ на западъ?
Защото морето е пжть на всека еволюция, култура
и икономическа мощь. ^Особено важна роля въ исто
рията на чов-Бчествот еж играли старитъ- гърци,
които еж се развивали подъ пр-ькото въздействие
на тихото Бъло море...
.
. Б-БЛО море е отворено, въ контактъ съ други
морета, съ други държави и благодарение на това
е много важенъ търговски пжть. То е тихо, спокой
но, чуждо за страшните бури и мъгли напр. на Чер
но море; по него корабигв плуватъ спекейно и разнасятъ стоките на своята родина, производства отъ
различно естество. Търговията тамъ е по-голйма,
по-оживена. При това Б-БЛО море изобилствува съ
острови, благоприятствуващи развитието й. Негова
та флора, фауна с ъ тъй богати и разнообразни, че
ако България има достжпъ до него, маса населете
би намерило своя поминъкъ и прехрана въ ТТ;ХЪ.
Риболовството исолопроизводството иматъ. отлични
условия за процъвгвване. Проф. Д-ръ Иширковъ
казва: „Който владее Родопите, той щ е владее
Бтьломорието." Превдиви думи; думи, които тръбва
да бждатъ като императивъ за нешитв политици.
Наистина, Родопите еж въ предъ\питъ- на днешна
България, но т е еж мжчно проходили, безъ шо
сета и желтззници. Ако не липсваха капьтали, тех
никата ще обезпечи ертзцетвзта за достжпъ на Бъ
ло море, защото за сега не е само войната, която
може да ни изведе до желания излазъ. Една так
тична икономическа политика, неколко добри пжтища, прерязващи Родопите, Бъломорската равнина,
ще ни изведатъ до големи пристанища, отъ кждето България (предимно землед-влека страна) ще на
мира отлични пазари на своиттз храни, доброкачест
вени родопски тютюни и пр. Пъкъ и съ- течение на
времето ще се създадатъ и нови пристанищни цен
трове. Думит-в на проф. Иширковъ тръбва да се
прегърнатъ като заветна мечта отъ нашите поли
тици, защото значението на Б-БЛО море не се из
черпва съ това. То оказва грамадно значение на
климата, прави го по-лекъ, по благъ; а знаемъ какво
значение-има единъ такъвъ климатъ за народното
стопанство. То би показало своята мощь и въ ДРУ*
га посока: би окрепило духа на българина, би го
направило по-смъ\пъ, по предприемчивъ и решителенъ. ЛЪ_е,^кв§ю-ще иаправи по-красиво отечест
вото ни, ше-създаде условия да изникнатъ не само
търговски центрове,'но и красиви и удобни морски
курорти.^ Л^е^-което^ где_йжде естественна, сйгу^н?
ГР а МЦа_- н ?_^Мгари-Ь-: • Б ъ л о - м о р е е залогътъ за
по-свътли бждни дни за България.
Варна 1. II. 1933 г.

Веселина Ст. Стойнова-

Я. Зернинъ.

ПОСЛЕДНЯ почивкя. *)
Ескадрата привърши лодъчнигЬ учения въТаЗ а д ъ редицата розови скали и зелени гористи
гелахтъ и дневните упражнения по престрояването.
островчета
въ дълбочината на залива по бръта се
на корабите въ открито море. Сега тя бавно се
разтилаше
лътовището.
Живописни вили се белееха
приближаваше къмъ Гангеудъ, къмъ мъхтата про
презъ
зелената
дантела
на младитЪ борове, чийто
славени съ първата победа на руския Флотъ въ
хвоенъ
мирисъ
долиташе
до корабигв, още про
Балтийско море.
никнати отъ морската чистота и свежесть.
*) Изъ сборника отъ разкази — „Балтийци", за който
дадохме рецензия въ предидущия брой на сп. .МОРСКИ
И двата плажа гъмжаха отъ елегантенъ свегъСговоръ", стр. 27.
Като ярки петна се обрисуваха по п-Ъсъка 6-БЛИТЪ-
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летни дрехи и цвътнитЪ чадъри. Множеството вет, роходки се плъзгаха отъ бръта къмъ корабите,
пореха тихата морска повърхность съ леките си
носове и_ оставяха следъ себе си бързо изчезващи
равни следи.
Ескадрата се движеше въ три колони, — по
средата линейните кораби и кръстосвачиттз, отстра
ни -МИНОНОСЦИТТ5. Втора минна дивизия напредваше
отделно и проникваше въ залива едновременно съ
ескадрата презъ шхеритъ- отъ страничните входоге.
На „Рюрикъ", кжцето се развеваше адмирал
ското знаме, кълбата означаващи намаление не ходг,
се издигнаха до напр-вчниците — и ксрабитъ спряха
машините.
Издигна се сигналъ всички едновременно да
хвърлятъ котва, а следъ това и изпълнителниятъ
фпагъ, при чието спущане всички кораби требваше
да хвърлятъ котва.
' Н а всеки мостикъ стражниятъ офииерт дт р
жеше предъ д-Ьсното си око' призмата на Беля и
урегулирваше разстоянието до предния ксрабъ, за
да бждатъ интервалите на встнкжде еднакви. Това
бе особенно важно сега, понеже при спущането на
котвата проличаваше и най-малката грешка, а това
засягаше тежко самолюбието на личния съставъ.
Сигналисгиттз замръзнаха въ очакване съ погледъ
впеоенъ въ червенз-бЪлия флагъ на адмиралския
корабъ. И внезапно, като изопнаха ц%пото си тЪпо,
секашъ електрически токъ бе миналъ по т^хъ, те
извикаха.
— Изпълнителния флагъ долу!
И веднага старшите офицери отъ всички ко
раби изкомандваха:
— Отдай котва! Сивите маси на котвите се
плъзнаха изъ подъ пода и тежко паднаха въ во
дата, като повдигнаха облакъ прт.ски. Оглушителниятъ шумъ отъ котвените вериги, които се свли
чаха къмъ морското дъно, проехтя далече наоколо.
И когато утихна,"старшиятъ офицеръ на всеки ко
рабъ, качилъ се на мостика съ допрена до козир
ката ржка, съ достойнство доложи на командиря.
— Котвата е спусната!
Такава е традицията, макаръ че само глухиятъ
не би разбралъ, че е хвърлена котва.
На всичките кораби се издигнаха перпенди
кулярно къмъ стените имъ напречниците за завър
зване на лодките и мощнит-Ь стрели за спущането
имъ на вода.
Парните лодки (катери), изъ чиито тржби се
издигаха леки кълба димъ, бавно се спущаха въ
водата, веднага даваха ходъ и се приближаваха
къмъ стълбата.
Първото пжтуване до бръта направиха готва
чите и писарите.- за храна и поща.
. • .
Единъ отъ флагъ-офицерит-в се запжти съ
адмиралския катеръ да съобщи на дирекцията на
летовището, че вечерьта ескадрата ще даде балъ,
»на който се канятъ всички летовници. Ядмиралътъ
признаваше правото на младежьта да се весели,
още по-вече, че това възбуждаше интереса на обще
ството къмъ флота. На екипажа определиха отпускъ
за следния день.
При залЪзъ слънце всички алеи на парка све
теха отъ блестящите кители и Л-ЕТНИГБ дамски
туалети. Пдмиралскиятъ оркестъръ зае откритата
естрада въ центъра на плажа и звуците му зали
ваха вече целия паркъ. Единъ другъ оркестъръструненъ, се разположи въ галерията на танцувзл-
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ния салонъ, вь която се движеха цъль тълпа кел
нери подь началството на главния келнер ь.
На просторната веранда Оъха наредени мно
жество маси украсени съ цвЪть. Лакеи въ оЪли
смокинги уреждаха бюфета за праздненството.
Тиха вечерь. Слънцето вече докосва хоризонта
и трепти въ водата като червенъ огнень стълб ь.
По главната алея се носи веселъ смъхъ и шумъ.
Отъ казиното се вижда, кькь едно особено
мълчание обхваща всички на главна Iа алея. ьълитъ
кители почтително отстживатъ на страна: офице
рите се нареждатъ въ шпалиръ и между тъхь се
движи скромната фигура на адмирала, съпроводенъ отъ свитата си. 1ъ налредватъ Оаьно—адми
ралът ъ се ржкува съ всички и всички оо< ръща съ своя
ясенъ погледъ. Постепенно той преминава цълата
алея и се появява на плажа, точно ко!ато надъ „^юрикъ"се издига салютното оЬлаче и се чуваизстелъгь
при спущането на флага, огънцею потъва задъ
хоризонта. Единъ фла! ъ-офицеръ се приближава
бьрзо къмъ адмирала и му подава телеграма, по
лучена направо отъ единъ отъ постове 1Ъ на свър
зочната служба. Адмиралът ъ я прочита мълчаливо
и замислено се разхожда по плажа.
Отъ казиното прозвучаватъ тактовете на пър
вия валсъ. Балътъ започва. Особенъ лътенъ оалъ,
когаю танциттз се редуватъ съ разходки изъ парка
и когато следъ нежния валсъ се разменятъ нежни
слова подъ ласкавия шепотъ на дремящето море.
Танцувалниятъ салонъ е залянъ отъ светлина:
светли дамски туалети, зачервени бузи, парюфми...
Строенъ лейтенантъ, цъ\пъ въ бело, управлява
фигурите на валса, а по матовото му лице се стича
поть като градъ.
Кавалерите коленичатъ и целуватъ ржка на
дамите си. Загорещени двойки избЪгватъ на веран
дата, а тамь лакеите едва успеватъ да поднесатъ
разхладителните пигиета. При всека маса има сждове съ ледь и оть техь мадничатъ запотени
бутилки съ искрящо червено вино.
Моряците се опитватъ на шега да учатъ да
мите си да пиятъ уиски, но малко трудно е да ги
убедятъ въ прелестьта на това питие и затова шам
панското се пени и искри въ всички чаши. На да
мите поднасятъ плодове и сладоледъ.
Вь време на почивката свири цигански оркес
търъ. Стисналъ цигулката подъ брадата си, диригентътъ съ пламнали очи се олюлява съ целото си
тело въ такта на сладострастната мелодия на опия
няващия виенски кабаретенъ валсъ. Поднасятъ му
чаша, той я пресушава на единъ дъхъ и изтрива
запотеното си цице съ парфюмирана кърпа.
— Маестро! Танго!—му викатъ.
Той се усмихва, при което блесватъ белите
му зжби—музикантите засвирватъ гениалния мелан
холично страстенъ танцъ.
Дрънкатъ чаши, произнасятъ се тостове въ
честь на дамите. Предъ верандата се издига фоерверкъ. Ракетите прекосяватъ въздуха зигзагообразно
съ дълги огнени опашки, издигатъ се къмъ-небос
вода и се разсипватъ въ цветенъ дъждъ надъ парка.
Оркестърътъ гръмва отново. Сладка омая обхваща
девойките.
На съседната маса предъ Миртовъ и другарите
му седеха две госпожици. Едната съ златиста коса,
чиито кждри се виеха надъ челото й, порозовъла
отъ движение и отъ комплиментите, които щедро
й сипятъ отъ всички страни.
Другата бледна, съ гладко причесана тъмна
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коса и очи съ лекъ синь оттенъкъ. Чертитъ й ех.
тънки, въ очите й се таи скритъ пламъкъ, а устнитъ й тънки, извити.
Миртовъ на нъколко пжти улови отправения
й кьмъ него тъменъ погледъ. Тя едва отговаря на
шегигБ и остротитъ.
>
— Спала1 гопа!—високо се разнася изъ залата.
Котильонътъ започва. Младежьта съ устремъ се
спуща въ залата. Широко разтварял* грамднитв
прозорци и презъ тъхъ се открива осьътеното отъ
луната море и илюминирания плажъ.
Тамъ, съпровожданъ отъ двама флагъ-капитани, бавно се движи адмиралътъ. Дежурниятъ
флагь-офицеръ се приближава бързо и му подава
нова телеграма. Адмиралътъ я прочита мълкомъ и
се отправя къмъ пристанището. Тамъ, свътящъ съ
своите червени и зелени светлини, го очаква адмиралскиятъ катеръ.
При входа на танцувалния салонъ е застаналъ
сръбски капитанъ, специализирващъ се по военно
морски знания.
— Харесва ли ви у насъ?—запитва го Миртовъ.
— Знаете ли, отговаря му тоя,—вече съмъ 38
годишенъ, но едва вчера на морето, и днесъ—тукъ
се убедихъ, че още не съмъ започналъ да живъя.
Миртовъ понечи да покани бледната девойка
за котильонъ, но въ този мигъ се приближи флагъофицерътъ.
— Чухте ли „новината? — се обърна той къмъ
застаналитъ при входа.—Убитъ е Ерцхерцога ФранцъФердинандъ.
. —Е, слава Богу. Единъврагъ на Русия по-малко.
Сега можемъ да си отдъхнемъ спокойно, обади се
нъкой.
— А, може би, тъкмо обратното, възразиха
други.
— Кой го е убилъ?—съ отпадналъ гласъ за
пита сръбскиятъ офицеръ.
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По стожеритъ на „Рюрикъ" затрептява стожерна светлина. Флотоводскитъ сигналисти извее-'
тяватъ похода.
Въ външния и вжтрешенъ Свеаборгски заливъ
се намира цълия руски флотъ. Слизането на брега
е забранено. Офицерите и командата еж въ пъленъ
съставъ на корабитъ. Всички ечакватъ тайнствената
кратка радио-весть, която ще реши еждбата ьа
Русия.

„Димъ, лимъ, димъ",—мобилизация.
„Огънь, огънь, огънь",— война.
Малкитъ кораби, които нъматъ собствено ра
дио, наблюдаватъ сръдния стожеръ на „Рюрикъ":
въ момента, кегато обявятъ мсбили;ацилз, едмиралското знаме ще бжде замънено съ особеното
знаме на командващъ флота. Въ мирно време тази
длъжность не сжщеовува.
Между сивитъ стоманени великани просветва
набраздената морска, синева. Духа студенъ предесененъ вътъръ. По небето се носятъ бързо разкжсани облаци. *
Рано сутриньта корабитъ-заградители, дебели
като библейски бикове, изчезнаха нанъкжде. Но
знакъ за война още нъмаше.
По горнята задна палуба на бронираниятъ
кръсгосвачъ „Рюрикъ" се Згбелязва дребната но
силна фигура на адмирала, живиятъ му и ясенъ пог
ледъ бързо се движи по корабитъ. Липсва „Андрей
първозваний", който недавна бъ претърпълъ малко
корабокрушение и сега е на поправка въ Кронщатъ.
Ще бжде готовъ едва о;едъ нъколко дни, а е нуженъ още днесъ, още тази минута за дъното, заради
което сжществува флота; заради което е работилъ
и училъ неговиятъ личенъ съставъ.
Адмиралъ Есенъ, безстрашенъ войникъ, рицарь
и герой при Портъ-Артуръ, комуто Русия дължи въз
раждането на своя флотъ, съ отмърени крачки се
движи по горната задна палуба на „Рюрикъ", отпусналъ
ржце надолу, безъ всъкаКва поза, маниерДИМЪ, ДИМЪ, ДИМЪ!
ность.
Всички флотоводци и щабни, офицери еж
На батареййата палуба отслужватъ богуслежесъбрани на „Рюрикъ" въ кабината на адмирала. ние. Присжтствува и адмиралътъ, цълъ погълнатъ
Всички еж съсредоточени и мълчаливи. На масата отъ своитъ мисли. Къмъ края на службата къмъ
предъ адмирала' е разтворенъ мобилизационниятъ него тихо се приближава- флагъ-капитанътъ и му
дневникъ. Адмиралътъ говори тихо, но всъка негова подава синьо листче. А на лисчето—три думи: „Димъ,
дума като чукъ се забива въ сърдцата на мжжетъ, димъ, димъ".
които го слушаха.
-Донесете знамето! — ззповъдва адмирелътъ.
— Ние не сме политици, но нашъ дългъ е да. •
Донасятъ го веднага иго слагатъ върхуаналоя.
бждемъ на всичко готови.
Свещеникътъ прочита молитва и го напръсква съ
' — Флотътъ е винагн мобилизиранъ, добавя светена вода. Адмиралътъ цълува кръста и знгмето
началникъ щаба. ,
и се обръща къмъ командата:
Адмиралътъ, съсредоточено мълчи и гледа
— Това знаме ще издигнете сега и предъ бой.
разгърнатата предъ него карта, изпъстрена съ мо Ако загина, и морето не бжде моя гробъ, то съ него
билизационни курсове и тайни водни пжтища. После вие ще покриете моето тъло".
заговаря пакъ тихо, натъртвайки всека дума.
Тржбятъ пъленъ сборъ. Офицери и команда
Подъ предлогъ на маневри, линейниятъ флотъ се построяватъ въ фронтъ. Духа силенъ вътъръ и
и миноносцитъ още сега ще преминатъ въ Свеаборг- широко разтила красивото знаме на командващъ
ския заливъ. Заградителитъ, кръстосвачитъ и дру флота. Знамето бавно се издига по сръдния стожеръ,
гите кораби незабавно ще преминатъ на мобили
него се спуща надолу обикновеното адмирал
зационна база подъ сжщия предлогъ и по такъвъ срещу
ско
знаме.
На напрЪчницитъ се появява сигналъ:
начинъ възможниятъ знакъ за мобилизация ще за- <
—
-»Димъ,
димъ, димъ. Всички да останатъ по
вари всичко вече на определеното мъсто и по
м-Бстата
си!"
нататъшното изпълнение на мобилизанионния планъ
Невидимите вълни на радио-телеграфа разнаще получи много голъмо ускорение. Назначавамъ
сятъ
заповъдьта по цълото Балтийско море и негопоходъ за утре въ 5 часа сутриньта. Дайте съот
витъ
пристанища.
.
ветния сигналъ.
Издигна се новъ сигналъ, който кани началника
Щабните офицери мълчаливо се разотиватъ на 2-ра торпедоносна дивизия. Следъ 5 минути контръпо каютит-в, флотоводцигв се отправятъ къмъ от- адмиралъ Курошъ пристига съ катеръ и следъ крарядитъ си.
тькъ разговоръ се отправя къмъ торпедоносците си.
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Следъ половинь часъ II. торпедрносна дивизия
вдига котва. Въ дълга редица торпедоносците прекосяватъ Лангернь и плътно минаватъ край адми
ралския корабъ. Командитъ еж строени. Командващъ флота поздравява всъки торпедоносецъ и въ
отговоръ се носи дружно:
— Здраве желаемъ...Ура!
Началото на колоната вече се скрива задъ островитъ, а крайнитъ торпедоносци още се точатъ край
адмиралския корабъ. Дълго и нестихващо „Ура" се
носи, прекжевано периодически отъ виковетъ «Здра
ве желаемъ".
Отъ тази нощь II. торпедносна дивизия остава
на сгража и затваря Финския заливъ.
Адмиралътъ я изпраща съ очи, въ които блъстятъ сълзи. Единъ отъ младитъ флотоводци иска
свиждане с ь него по работа, която не съответствува
на важностьта на момента. Началникъ щаба го спира:
— Нали виждате, адмиралътъ плаче — му пошепва той и го връща къмъ стълбата.
, Къмъ „Рюрикъ" се приближава и застава пер
пендикулярно катерътъ на началника по охраната

Год. X. Брой б.
..

..-•

{ * = — *

- .'• - гфлагъофицеръ взима говона залива. Дежурниятт|^ и с о к ъ гласъ съобщава на
рителната тржба к съ|1
катера: „
1;: мота повелява да се зага— Командващ* ф'ф а рове, створни свъглини,
сягь още днесь вейчк^андури: •
мигалки и свЪгящи ш ^ т ъ отъ катера и се отдалеогг ва ,
,, с т ь
9 й иено и непривично звучи до
чавагъ. Нъкакътьржефдума'.повелява".
' '
сега не употръояванат^ватъ "новъ сигналъ:
' Л
Отъ „Рюрикь*- па л г- ен ералъ"Гу6ерна Т оръ, Отъ
„ Д о Финландския^гоа^рто и, ржтническо пла*

днесъ се прекратява т-4, ццеритъ и заливит^, 4

ване по Ьалтийско м о Й ^ ^ а н ц и я , отговаря; .РазЦентралната сигнф" ~
брано".
.. 7
•

Подъ предводите^ството на началника по ох
раната на заливитъ излиза преградната служба. Цъла флотилия отъ малки» кораби работи до късна вечерь при окрайнинитДйа залива и бавно го затва
ря съ дълга 'змиеоб^азна плаваща ограда.
Превела отъ руски: Ж . Л.

С. Терещенко.

НА Д Ъ Н О Т О НА МОРЕТО.
\
1 часа презъ нощьта: Слабъ шумъ отъ винтъ»ове и походи подводна лодка, на дъното на морето*.
къмъ носа. Следъ нъколко минути затих-р
Тукъ е в^чна ноидь. Слънце, животъ, война,
на по сжщото направление.
. |* цълия свътъ еж изчезнали. Тукъ е царството на
г
1 часа и 30 минути: Откритъ е за 10 минути ;'сьня. Въ тъмнината, на замъгления фонъ на нъколкислорода.
:'ко замаслени и лочернъ;;т електрически лампи се
часа и 30 минути: По-силенъ шумъ на винтъ чернъятъ сложнитъ, ^изкусни, за непосвътения погна дъсно отъ носа. Бързо се приближа ледъ безсмислени, }кантур{итЪ на моторитъ, изгънава. Разбудиха командиря. Въроятноголъмъ титъ тржби, клапиге; ма/Акигв и голъми манометри,
товаренъ параходъ. Благополучно преми всевъзможнитъ лостове'и <?ъ разни диаметри колела,
на на нъколко стотинъ метра отъ дъсната валяци и др. Вьздухътъ е тежъкъ, съ трудъ се ди
ни страна. .
ша. Пълна, като чели с ф з а н а съ нещо страшно,
3 часа и 15 минути: Едва чу ги откжелечни из тишина. Гробна тишина. Но ;само да се услушашъ,
бухвания отъ лъвата стена.
започватъ да се прабуждажъ н&какви неясни, едва
3 часа и 25 минути: Още нъколко слаби из чуващи се звукове. Тикъ, такъ, тикъ, сь всъки мигъ
бухвания по сжщото направление.
все по-ясно се донася падането на капки 1:ода на
3 часа и 50 минути: Откритъ е за 10 минути тавана. На носа или .на-.кърмата-':е разбирашъ-нъщо тихо чука, после изведнажъ престава. Все покислорода.
ясно се донася отъ разните жг.ли равномерното,"
4 часа: Смъна на стражата,
Тъзи лаконически, но за подводника многозна- ускорено дишане на спящите. Етр, може да се раз
чущи редове, прочете въ стражния дневникъ току бере затаениятъ, съвсемъ нечовъгики, а глухъ, сма- Що постжпилия на стража младъ офицеръ отъ гер занъ, като че ли донасящъ се^отъ шреизподня гласъ.
манската подводна лодка „(1. 62". Следъ трудния Това е разговарянето на стражнйцитъ. Когато очии 0Г|
асенъ походъ покрай английските брегове, лод тъ посвикнатъ съ полумрека, яз е трудно да се
ката прекара нощьта въ отдихъ, лежейки на дъно- забележатъ тъхнить фигури въ гентралния постъ,
т
° . Това е единственния способъ на подводна лодка, въ Сънната до „майката*, чакто !г 1аричатъ въ гер-...
оперираща до неприятелските бръгове, да отдъхне, манския подводенъ ф л о т ь големия електрически т
ъи като да се държи подъ водата е уморително; компась, за отличие отъ „„дъщерите"-—пакъ такива,
т
Ръбвагъ усилия отъ страна ^а значителна"часть но по-малки компаси, свързани съ нея съ провод
0т
ъ немногочислената команда, вече преуморена и ници, които послушно по) -тарятъ всички нейни дви
г
Убене на драгоценните запаси отъ електрически жения и указания, безъ| ' които лодката би се загу
токъ отъ акумулаторите; да се издигне пъкъ на била въ морето, както | ; | в ^ въ! лесъ, безъ инповърхностьта- това значи да бжде на щрекъ. За стинктъ. „Дъщерите" еж! разхвърляни по всички час
т
ова, често германските командири оставяха лодки ти на лодката и еж д л ъ » ;ни ъа замънятъ „майката", #
изъ строя.
те си на твърдото пъсъчно дъно, не на твърде го- ако тя бжде ранена илй! извадена
1
лем
—Чухте
ли
Вие,
дъ
до
)'взривовете
на бомбиа , но на достатъчна дълбочина, отъ една страна
З
Т
Б
до
смяната
на
страж;
|1та?.
;
;
а да не бждатъ смазани отъ тежестьта на водата,
— Нищо не съмъ * %яъ-^-отговаря следъ една
отъ друга—да не бждатъ забелязани отъ повърхн
остьта отъ патраулнитъ кораби, а особено отъ хвър пауза грубъ и низъкъ г гшсъ. \ ' »,
— Какво е могг.о !да г^рми тамъ въ далечичилата, които съ своите "внимателни, пронизващи^ воДата очи, виждатъ отъ единия до другия край на ната? — продължава т •^рвиятъ гласъ.
•
Дълбочина отъ 20—30 метра, ако морето е спокойно
йке«ъ
»е
идва
да
пбкаже
раз') Това обръщение ст
й
водата достатъчно прозрачна, И ето, лежи си спо ликата въ ГОДИНИГБ, а санс I «о-гол^мата^опитность на стакойно, въ пълна безопасность изморената отъ бой- рия морякъ. Беп. на преао Ч* 3 - -.-'V-'-.,;(
>{
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Не е ли за насъ все едно? Единъ Богъзнае!
ТБЗИ проклети британци д :нь и нощь се стараятъ

да ни устроят ь нъкаква не>чаквана клопка. Струва
ли си да имь обръщаме в^мание и да си разваля
ме живога, който може-биЬ пократъкъ, отколкото
ние предполагаме. А можели да е нъкой съглашенски тьрговски параходъ, натъкналъ се на поставе
ната отъ насъ мина, на ксгото еж започнали да се
откжевать котлите и палуейта^ Или пъкъ вероятно
едча отъ нашите сестрициЪсп-вшно работи, докато
ние отдъхваме. Подъ водатАвинаги се случва нъщо.
Кьмъ това требва Д=з пр/викнемъ. Презъ първия
походъ всичко изглежда страшно»
— Да, Д-БДИЧКО,.страшно! Тукъ е тихо като въ
гробъ, а заедно съ тояа е! долавя нвкакъвъ другъ
живот ь. Като че ли еж нЙ1 заровили дълбоко, дъл
боко въ земята, Отъ вс/ЬкЯде се раздаватъ тайн
ствени звукове, шумове. Г|о\е. да з^аешъ отъ к^де
ФЯЦк,- Н- Щ~ Л1? ^ и притичатъ т у к а ? . . .
'— ^Ги ^едполагашъ нъцо добро, сякашъ на
шите другари','$щтуащуЬ с я нтзкаквц в^здес^щи
^нгели^ ,които виждатъ и под/ведата. До това още
.идоъ <е далеко. гПовървай, въ/тая дъжделива ноем
врийска нощь т% ще избъатъ отъ лошото време.
(Само, разбира се не както н)е, въ подводно приста,у$ще. Те спягъ въ своите/дупки и ние тукъ ; сме
(Спокопни' кат(о въ рая.
/
— Щът-ъ, 1лътъ, ш ъ ь , ш ъ т ъ . . .
(Не .само .мдадиятъ (юрякъ, но и, сданалиятъ
лодофицеръ, смълчавайк] с$, ф! "прйслушватъ...
—Шътъ, шътъ, щътд ~ ее раздава все по-сил
но, все по-ясно, вее п@--бжзко ръзкиятъ отчетливъ
шумъ задъ стената.
1
— Тръбва да разбдимъ командиря, отъ дъсна страна се приближза торпедоносецъ.
— Б ъ г о м ъ ! . . се рздава вече заповъдьта на
.стражевия началникъ. >
1
Тукъ тамъ свътатъ няколко електрически,
глампи". ^тава светло* заедно съ това по-урп.щ
<ст,ращно. <С;ледъ мин}а се мъркватъ златни галуни ,на ркка^ите. Кмандирътъ е на" м ъ т е л о си
вече, Никой ,нищр ^еговори.
• -нЩътъ, :Щ>т.ъ,^ът:ъЛ..Н€рриятелский торпе
доносецъ «е,арибли$ва. Нъ.ма какво да правятъ.
Тръбва да •чзкат.ъ ^Я^ато, мине опасностьта. Той
т&нъ горе нали ,нцо не знае. Какъ може да
знае, че тука на 40етра подъ него лежи непод
вижна германска *дка? Яко той нъкакъ изведнажъ всичко узнае, -, и ч к о е свършено—незабавно,
,ше почне да хвърл върху нея подводни бомби,
едт-ъ доито н%ма спас 4 ^-' Само, да не се движатъ,
ззащеугр «наче торпе|Н0доснит% микрофрни ведна-'
>а_ у*е пи дрдадатъ.
""Донесете котата. Защо тука се скита торледоносеаъ въ тъ#а Т а зимна нощь ? . . .
Веднага д о н ^ т ъ картата. Корабоводачътъ
е «т#.елязалъ мъстез на лодката съ червено кржгче. Съаеемъ не е м>:то, кждето може да се очаква
среща съ т.орпедоночи. А той е тукъ, каналията!,,
—Шътъ, ш ъ г ъ ш ъ т ъ . . . съ такава сила, почти
!#9,дъ главите имъ ърмятъ неговите винтове, че
{нищо не се чува н въ централния постъ, ни въ
%гьла, ,Но слава Гогу, най-сетне се отдалечава,
все по-тихо, послесъвсемъ, неприятнигв за ухото
#а подводника звуове затихватъ въ далечината.
Отново тишина на дъното на морето; оставатъ са
мо неразгадани гьпроси: кой бЪше този, кжде
бързаше, съ какв! намерения?..
Леть часа сугриньта. Биене на барабанъ за

Год. X. Брой 6.

пробуждане. Боева тревога. За нЪколко минути,
като разяденъ мрзвунякъ, оживЪлата подводна
лодка пакъ потъва въ тишина. Събудените хора
замиратъ по постовегв си. Сега ярко гори свет
лина. Светло, като на слънце. Виждатъ се спокой
ните привикнали къмъ всичко, но уморени, бле
ди лица. „С1. 62" се издига на повърхностьта, то
зи моментъ е много важенъ. Нъколко секунди
още слъпата лодка е напълно беззащитна и я гро
зи смъртна опасность, отъ ВСБКИ, който би я забелязалъ отъ повърхностьта на водата или отъ
въздуха. Затова издигането на повърхностьта въ
неприятелски води, вевкога става въ пълна боева
готовность, за да бжде въ състояние, ако не мо
же да се скрие, незабавно да приеме неравенъ бой.
Требва да се бърза. Предстои още пълна
опасность и до разсъмване е нуждно добре да
се пррвътрятъ вжтрешнитъ помъщения на лодка
та,, да ^е здредятъ акумулаторите, за да се дойде
до, местоназначението.
—Да се изхвърлятъ 10 тона вода отъ носа—
се раздава команда,, за да се облекчи лодката и
да ц се даде възможность Да изплава.
—Да се изхвърлятъ 10. тона вода отъ носа—
се донася отъ мащинитъ- ясно повторение на за
повъдьта зд из.бъгван.е на всЬкакви тръшни и
следъ, него гръмко оглушително свирене на въз
душните помпи, изхвърлящи вода изъ щерните.
Но лодката не се. движи. Манометърътъ за дъл
бочина, упорито спрълъ се на цифрата 46 метра,
не слиза отъ местото си.. Требва да се изхвърлятъ
още 5 тона. На моторитъ е дадено малъкъ ходъ
напредъ. Лодката нервно трепери, но отъ место
то си не мърда, като чели презъ нощьта се е при
крепила къмъ дъното,, или ц-влата тяжесть на лежащет^о надъ, нея море не й дава възможность да
направи ни най-малко движиние.
—Странно, на картата е отбелязано песъчно
дъно, нима ние сме затънали въ тиня? Всички еж
спокойни, мълчатъ, но въ всъки неволно се мЪрва мисъльта за тази лодка, която неотдавна беше
затънала въ тинята почти въ пристанището, и ко
ято въпреки всички м^рки не можа да бжде спа
сена. Тукъ никой и мерки не щ е в з е м е . . .
По-силно еж пуснати въ ходъ електромотори
те, макаръ енергията да е вече малко въ акуму
латорите, и тя ще требва да се събира. Стрелка
та т нанометъра за дълбочина трепери, играе,
но отъ 46 метра не слиза и лодката н-Ьма ходъ.
Нъкой отъ близкостоящигБ моряци, крадливо,
съ едва блъстящи очи. поглежда на командиряТой е спокоенъ. Следъ това презъ, зжби, едвапъ
чуто процежда нъкакво силно морско ругателсгвОПо едва донасящия се до тЬхъ шепотъ,, негових/Ь
подчинени се опитватъ да познаятъ обезпокоенъ
ли е макаръ и. ?*алко, или просто се сърди на
морския, ггк.еъкъ. МашинитЬ безрезултатно работятъ
вече нъколко минути, стараейки се да размиятъ
дъното и да извадятъ лодката изъ тинята. Да изпразднятъ още щернитъ е о п а с н о - тогава като топ
ка ще изкочатъ право въ ржцетъ на врага.
—Двегк машини пъленъ н а п р е д ъ !
На кърмата съ всичката си сила биятъ вин
товете въ водата. Но ще смогнатъ ли тБ да и3 "
мъкнатъ лодката, затжнала въ морското паР"
ство? Не невероятна, а тъмна и вЪрна смъртьСъвсемъ като живо сжщество я и 62" тежко диша»
напр-Бгайки всички сили да се покаже на Божи»
свътъ. Още Н-БКДДК.О. усилия и най-сетне тя се о*'
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кжсва отъ дъното, все по-бързо издигайки се; ето
зачукватъ хоризонталните кърмила и правейки на
свой редъ не малко усилия, задържатъ лодката
на дълбочина 20 метра. Сигналиста слуша въ под
водния микрофонъ. Нищо не се чува, може да се
издигнатъ безъ страхъ. Стрелката ожив-вва, ра
достно заигралия манометъръ показва вече 12, 10,
8 метра. Първата стража, облвчена въ непромо
каеми дрехи, е готова до вратата, щомъ като ка
пака бжде отворенъ да изкочатъ на палубата и да
заематъ местата си до орждията и картечниците.
Капакътъ е откритъ. Живителни потоци свежъ
морски въздухъ се вмъкватъ въ лодката. Съ ГБХЪ
заедно и хладни струи вода, показващи, че тамъ
на повърхностьта е още рано сутринь. Корабоводачътъ бързо се изкачва нагоре, неговата тъмна
с%нка за секунда се очертава по светлия фонъ на
нощьта, после бързо изчезва. Отъ палубата се
разнася неговия бодъръ гласъ:
Наоколо, нищо не се вижа; времето не е подобро отъ вчера; вЪтъръ северозападенъ 6 бала;
морето се вълнува.
Това се чувствува по започващото едва забе
лежимо клатене. Командирътъ и цЪлата първа
стража еж вече на мократа палуба. Останалата
команда, съгласно устава, е длъжна още нъколко
минути да не напуска своите мъста вжтре въ лод
ката. Въ случай на неочаквана тревога и необходимость, веднага да се потопятъ. Но този пжть
никаква опасность 4 не ги заплашва. Всичко е тихо
и пусто. Едни само вълните, гонени отъ вЪтъра,
въ безкрайна верига бътатъ една задъ друга, изР"Ьдко покривайки се тукъ-тамъ съ сребърни гре. бени. Хората се разотиватъ и бързо лЪгатъ въ
люлките си. Мощни ветрогони вече гонятъ възду
ха по всички направления на лодката. Отъ него
'(въздуха) по-добре се спи и отдиха е по-добъръ.
Пуснати еж въ ходъ два дизелмотора—единъ за
зареждане на разредилите се презъ нощьта аку-
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мулатори, другия за движение на лодката. Повръ
щайки се на новъ курсъ, „С1 62" не оьрза да
се отправи къмъ . назначението си—къмъ мъстою
за нови бойни операции. Изъ отворената лодка се
издига остъръ ароматъ отъ варящо се на елек
трическа печка кафе. Въ седемъ часа е истинско
то разбуждане съ барабанъ. На изтокъ вече але
нее първиятъ отблесъкъ на кървавата заря. (_тоейки при носовото орждие, нашиятъ нощенъ приятель разказва на своя младъ другарь страшна
приказка. Какъ миналата есень, една вечерь въ
Зеебрюге едновременно били изпратени 12 лодки.
Всички требвало да минатъ презъ Ламаншъ.
. . . Щомъ се спустнахме въ водата въ различ
ни направления, и започнахме да чуваме подводни
взривове. Не така както тази нощь. Колкото подалече, толкова по-близо, толкова по-силно. Наша
та малка, само съ мини напълнена лодка, всеки
пжть потреперваше. • И въ първата минута не ни
беше възможно да опредълимъ ние ли съ това се
разкжеваме или нашите съседи загиватъ. Никой не
смееше да продума, а всеки мълчеливо въ себе си
мислеше колко ужасно еж загинали другари"!Ъ...
Изведнажь на носа се раздаде дращене. Замлъкна.
Мислишъ: стори ми се. Още нъма. По-силно. Пълзимъ всички къмъ левата стена; душите ни еж из
пълнени съ страхъ. Съмнение нъма. Мина се плъз
га по десната ни стена. Машините моментално еж
спрени, да не би винтоветЪ да закачатъ минрепа,*)
което е опасно и може да произведе взрива; въ
такъвъ случай ние мигновенно бихме загинали...
...Презъ това време съвършенно разсъмва.
Акомулаторите еж заредени, пръсенъ запасъ въз
духъ е събранъ. Требва да побързатъ да потжнатъ
наново.
*) Теленото вжже съ което мината се прикрепва за
котвата си. Бел. преводача.
(Изъ в. „Возрождение", Парижъ 1932 г.).
Превелъ: Ив. Ведринъ.

Ралфъ Урбанецъ.
„ОТРОВА НА КОРАБА!".
Множество параходни дружества подържатъ
съ корабигЪ си редовни съобщения между големи
т е пристанища на различните държави въ Южна
Америка. ГолЪма часть отъ тия дружества иматъ
седалищата си въ приказния главенъ градъ на Бра
зилия— Рио де Жанейро, кждето преди неколко го
дини се разигра една страшна драма, или по-добре,
отъ кждето започна развитието си. Въпреки че по
тоя случай не се писа много, обаче, преживелите
тая история ще я запомнятъ добре и спомена за нея
Ще остане неизличимъ презъ целия имъ животъ.
Бързия параходъ „Акула* беше вдигналъ кот
ва и неговите могжщи витла пенеха иначе спокой
ната синьо-зелена повърхность на морето. Бавно
напустна той пристанището и се отправи въ откри
то море. Спедъ тридневно плаване „Акула" треб
ваше да пристигне въ пристанището на Монтеви
део, главния градъ на Урагвай. Отъ пристана се
виждаше едва още кърмата на парахода, дима отъ
д в е т е димни тржби и сребристата следа отъ зале
дени водни пръски, замиращи подъ лжчите на бле•сгящето слънце, когато на стената на кея се яви
•младъ момъкъ, който умислено хвърли погледъ
•къмъ отдалечаващия се параходъ. Той остана не
колко мига, размисляващъ, върху стената и следъ
това се затича, колкото му
държаха краката
къмъ малкото пристанище за моторни лодки. Тамъ

спокойно почиваха неколко бързи моторни лодки.
Въ най-бързата отъ техъ младежа прехвърли не
колко кофи бензинъ, които беха въ постройката
наблизо, скочи самъ вжтре, съ светкавична бързи
на приведе мотора въ движение, отдели се отъ
пристанището и съ пъленъ ходъ се отправи къмъ
изчезващия задъ хоризонта параходъ. Отнасяше се
до едно състезание съ необикновенно висока награ
да: успееше ли той да достигне преди 7 часа „Аку
ла", преди времето за вечеря на парахода, то пжтуващите щеха да бждатъ спасени отъ гибель.
„Дребни причини иматъ понекога огромни по
следици". За нещастие тъкмо единъ день по-рано
въ дружественния магазинъ за хранителни припаси
постжпи на работа единъ новъ помощникъ. На ут
рото беха пренесени всички хранителни запаси, ко
ито еж необходими на единъ пжтнически парахода
за неколко дневното му плаване, на кораба „Акула".
Между множеството торби и кошове, се нами
раше една торба съ ситна захарь. Работа кипеше
навсекжде преди тръгването на парахода. Главния
разпоредитель на магазина беше повиканъ въ кан
целарията и той предостави на новия си помощ
никъ една наполовина напълнена съ захарь торба
да се допълни и притегли. Новака беше забравилъ
кжде се намира захарьта и въ бързината си, хрум
на му, че б е виделъ една торба въ канцеларията
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на писаря. Тя бъше отворена и следъ като видъ бълото захарогюдобно съдържание на тая торба, зарадванъ реши, че това ще да е желаната ситна заларь.
За да бжде напълно сигуренъ помощника вкуси отъ
съдържанието й, напълни другата торба, •п-ритегяи
я и я приготви за пренасянето. Когато разпореди
теля отново се яви, не му оставаше нищо друго освань да провери още веднажъ числото и тъй по
тоя начииъ на кораба „Акула" биде отправена и се
настани една наполовина съ отрова за плъхове на
пълнена торба. Желаната ситна захарь бъше съ не
търпение дочакана и отъ нея предстоеше пригот• вянато на сладкото за вечеря.
Въ сжщото време когато „Акула" се б1з от
правила вече на пжть, главниятъ разпоредитель въ
склада уплашзнь откри ужасната размина, станала
сутриньта.
Едно досадно, вредно, но постоянно население
въ долнитъ катове на всъки корабъ еж плъховете
и отровата е най-сигурното средство срещу тия злотворни създания. Тъй че не 6% за очудване, какво
въ склада на д-вото се намираше винаги въ запасъ
достатъчно „миша отрова". Отровата б е арсеникъ
примъсенъ съ ситна захарь за да примамва неже
ланите скрити пжтници. Когато разпоредителя се
завърна въ канцеларията и ВИД-Б почти изпразнената торба съ отрова, изуменъ отъ уплаха, повика
/рвия служитель и съ ужасъ ре установи веднага
станалата грешка. Едза ли не обезумъчпъ изтича
-гой на вънка и се- отправи къмъ главното бюро.
ТРамъ бъха само няколко чиновници и младия по^ощникъ въ бюрото—Мартинъ. Всички други бъха
на обкдъ. Тия дни объдната почивка ставьше едва
следъ отплуването на парахода.
Бледенъ, смутен*, и на зяаящъ какво да пра
ви чиновникътъ потърси директора за да сподъли
страшната новина съ него. Той
телефонира
въ дома му, обаче директора не бъ още въ кжщи.
Тогава се обърна за помощь къмъ радиотелеграф
ната станция и телефонира, съобщавайки злощаст
ната случка. Въпреки че параходите на дружество
то бъха снабдени съ радиопредавателни и радиолриемателни станции, обаче радиотелеграфистите
• изпълняваха сжщевременно и други служби на к ^
раба, за това само въ лошо време или при случай
на опаеность биваха на поста си. Добрата уредба
на бразилскитЬ крайбрежни парахопи позволяваше
тая несъвмъстность! На радиотелеграмата не отго
вори никой. Чиновникътъ потърси последното спасе
ние и съобщи на аеропланната станция. Отъ тамъ
отвърнаха, за голъмо съжаление, че най-бързото
отлитане на аероплань може да последва едва
следъ два часа. Нещастниятъ разпоредитель на
склада бъще въ недоумение. Той повика Мартинъ
и го изпрати да намъри директора. Мартинъ изх
върча изъ бюрото и се затича нататъкъ изъ ули
цата. Следъ няколко минути обаче запъхтънъ, бър
зо размисляващъ, той остана като закованъ на улидага, Нещо му беше хрумнало. Въ следния мигъ
• /Ларгннь тичаше отново, но не къмъ града, а къмъ
пристанището.
За първи пжть презъ службата си той не послу
ша запов1>дьта, не изпълни даденото му нареждане'.
Той искаше самъ да спаси живота върху „Акула".
Зреме за обмисляне нъмаше, а за успъха на дълото не требваше даже нито секунда да бжде изгу
бена.
Единственната възможность, която още оста
ваше бъ: съ нЪкоя бърза моторна лодка да настиг
не „Акула",

'_
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Щастие .бтаде за него, че той имаше понятие
отъ моторнитъ лодки и умъеше да ти обслужва.
Често пжти презъ свободнит-в си часове бе подреждалъ лодкитъ на директора си, и понекога уп
равляваше лодката му, придружавайки го презъ вре
ме на служебни плавания изъ пристанището.
Мартинъ се намираше вече въ лодката и ед
ва тогава разбра голъмата отговорность," съ която
се бъ нагърбилъ. Той прехапа устни и цълото не
гово сжщесто се превърна въ едно могжщо жела
ние, една единствена мисъль го изпълваше: да спа
си обреченитъ на мжчителна гибель пжтници отъ
„Акула".
За щастие морето бЪше спокойно и въздуха
ясенъ, тъй че погледа проникваше далече надъ глад
ката, тиха морска ширь. Часътъ б е четири и четиридесеть и петь минути, значи нему оставаха най-много два часа и четвъртъ. Следъ изтичането имъ найкъсно той тръбваше да бжде на кораба или по нъкакъвъ начинъ да съобщи голъмата злочестина.
„Акула" бъше отплувала въ 4 часа и 15 минути и
имаше половинъ часъ преднина. Парахода плуваше
съ 20 вжзли, а моторната лодка, съ която Мартинъ
започна гонитбата, се движеше най-много съ 44 клм.
на часъ. И тъй той трЪбваше бързо да пресмета.
Мартинъ извади молива си и въ джоба си от
кри малко парченце хартия. Трескаво започна но
вата си работа, 1 в ж з е л ъ = 1 морска миля или точно
1852 м, за 1 часъ, 20 вжзди=1852Х2О—37040 метра,
или 37Ю4 клм. на часъ. Следователно неговата мо
торна лодка бъ съ около 7 клм. по-бърза отъ па
рахода, „Акула" имаше преднина цълъ половинъ
часъ и презъ това време бъ изминалъ 18-5 клм.
Колко време тръбваше сега на малката лодка да
настигне кораба? Мартинъ продължаваше безспир
но смътането: за единъ часъ лодката му спечелва
7000 метра, а това прави за една минута
-7000:60=1167 метра.
И тъй за да набави изминатите. вече отъ «Аку
ла" 18,500 м. необходями му бъха толкова минути,
колкото 116-7 метра се съдържатъ въ 18,500 м.,
значи 18,500:116-7= 158-7 минути или 2 часа и 38'5
минути. При завършване на последните цифри Мартиновата ржка треперъще отъ вълнение. Споредъ
пресмътането му, той би требвало четвъртъ часъ
следъ 7 ч,аса да се изравни съ парахода. Единъ тежъкъ
ударъ, една тягостна мисъль за храбрия Мартинъ.
Четвъртъ часъ по-късно!..
Но той не изгуби смъдостьта съ която напустна пристанището, а тая смътюсть, тъкмо въ тия
минути на колебание, всръздъ откритото море, му бъ
толкова необходима. Мартинъ търсъше изходъ отъ
това неуяснено положение. На какво отстояние отъ
„Акула" ще бжде въ 7 .часа, мислеше Мартинъ и
продължаваше изчисленията си. „Въ 7 часа ще ми
тръбватъ още около 19 минути за да достигна па
рахода, и тъй 19ХИ6-7 метра*=2,217 м., значи ще
отстоя на около 2.217 И, отъ „Акула" и тъкмо въ
тоя мигъ пжтницитъ ще се намиратъ на вечеря. Все
пакъ твърде е възможно нъкой отъ кораба да за
бележи устремената къмъ „Акула" моторна *к>ДкаНо ако въпреки всичко не обърнатъ внимание Й
парахода продължи спокойно пжтя си вср-Ьдъ тихо
то море, тогава?!.,"
Върху широката окичена съ пъстроцветни ив*'
тя веранда на обширното си жилище, съ далекогледи
въ ржка, цълъ превърнатъ на зрение, директора н
на параходното дружество, следеше отдалечаваща 7
се малка лодка. Следъ време тя изчезна съвсем*
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йтъ погледа му, но той все още напраздно се си•зШпе да открие ^ н е щ о " всрЪдъ безкрайната синейа Далечъ тамъ вср%дъ безкрая на морето, безъ
Йикаквй зрители се разиграваше едно трескаво надоегваНе и отъ развръзката му зависеше Живота
на толкова много хора.
Малко следъ Като МарУйнъ беше напустналъ
бюрото, д и р е к г ф а самъ гсе 'яви 'въ канцеларията и
узна за нещастието, което висеше надъ пжтницитъ^
Йейу и дружеството. По-късно той разбра, че мла
дежка на своя отговорность, съ най-бързата моторна
лодка,, се мжчеше да поправи страшната 'грешка.
Нему бе напълно ясно, че едйнственно спасение
можеше ца донесе само, младия, !скроменъ помощникъ въ канцеларията—Мартинъ. Когато директора
пбглелна бейово на часовника, часа б-Ьше точноседемь.
Тъкмо по това време, разиграващата се всръдъ
тихата морска синева драма, достигна най-виссквтз
си точка. Моторната лодка бЪше наближила на око
ло една миля „Дкула", когато едййъ само погледъ
върху часовника сепна Мартина. Последния решающъ мигъ б"Ьше настжпилъ, той требваше незабав
но да действува. Момъка завърза здраео кормилно1
^о колело, изправи се на носа на, лбдката, вкопЧИ
сйпно ржце о сюаничнитъ- й гфбгрйди^ раЗпра риза
та си и като я дъоже-^а здра§6 надъ главата .ВН
остави вЪтъра да ,т.п©|дц цзъ тънщтЪ "к, Мъчител
ни мигове, г ; к Г о в е АъЪЩ като *в^АЙЗсть, бавно се
нижеха. ^ ъ р а Д о с т Ь ^ъ^р% ййадежа нЪког; к0 ф И Г у .
Ри> '.'<ойто се надвесиха надъ кърмат^ и сочеха къмъ
^ г р - Мб радостьта тръбваше Скоро да даде достйШЪ
^а тежка Мжка. Отъ пзрахода нищо по-вече Не пос,^едйа. Н-БКОЛКО потници, които го бтзха съзрйй»,
>йгурно го взеха за обикновенъ с-ьетезателЬ съ мо
торни лодки, който за лично уяовоЛстЬие 'предпри
емаше тая игра, надпреварващъ се съ >,?\!<ула".
Мартинъ почна да става нерешителен"^ Какво треб
ваше да се прави? Силитъ- взехй да го напускатЪ,
н
о въ последния моменти нова мисъль отарУ! съз
нанието му. ЗапочнатоТЬ дЪло требвайте да се увен
чае съ усп-Ьхъ. Какво значе»& неговия собственъ
животт, срещу живота нк Уолкова други още?

върху ;,пъЛенъ:ходъ назадъ". Главниятъ машинистъ
тутакси изпълни нарежданията на малката черна
стрелка. За него тя бтз всичко и нейните, заповъди
трЪбваше незабавно да бждатъ изпълнени.
Въ сжщия мигъ, когато стоманените оси започ
наха обратното си движение и огромното , сгряце
на „Акула" отново равн'дмтфн'6 затупа, той изпрати
единъ огняръ „нагоре" за да разбере точно какво
особейо.се е случило. Обратенъ ходъ и то пъленъ
ходъ назадъ въ открито море?!,
,
;
,, Човекътъ, който изскочи отъ машинното отде
ление видЪ обслугата на кораба въ трескава деЯность. Една спасителна лодка бе приготвена и. не
забавно спусната надолу. Съ напрежение и недоу
мение след+зха останалИН.моряци работата но спа
сителната команда. ПЖТНИЦИТ-Б бъха събргни вече
за вечеря въ голъмата и богато окичена ззлг.
Едва извл^ченъ о т ъ . лодката изнемсшълия
Мартинъ, като събра сетни сили извика колкото му
гласъ държеше: „Не яжте, отрова за плъхове...
вместо...захарь на кораба!" Повече не можа да
говори. Той изгуби съзнание, Моряцитк не разбра
ха добре смисъла на тйч "думи, но веднага съ при
ближаването си йо парахода уведомиха капитенг;
за чудот.й йтъ Мартиновитъ- уста.
' Никога до с е г : ^ ^ Ш^ПЪ
Не бъ
мм*
ва оързо т н ч а п 1 з > К д й 1 . 6 ЙЪ слеДнйй мйгъ. кятй се
отправи Къмъ кухнйтй-. Въ сжщото време И коЛкО
дуШй отъ обслугата се грижеха околб едШъ гоТ^
йачъ вкусилъ отЪ сйаДкбтб. Нему 6% прйлешалб.Отъ кухнята й& голъмата ^ала капитана не ус%тМ
за 'КОЛКО секунди се намърй ЬреДъ изумълйгв г-р!Е
вящи се да вкусятъ отъ сладкото пжтйици. Разби1
райки, че време за губене изоставаше, той гизвад!1
^бвблвера си й изкрещя: „Горе ржиет^"! ВсичкМ
подскочиха. Ужа!с^ ^
Изписа по лицата имъ.
Неколко бпйДй съ сладкото и нЬкои прибори се
изтърколиха по пода. Тъй бидоха спасени отъ мъ
чителна гибель пжтниците на „Якуяп"|
Храбриятъ Мартинт, 6+1 Непрестанно отрупвйНЪ
съ любезности и Подаржци, но най-год-Ьмата награ
да за него б^ше постигнатата успешно цел!.. Жн
Мартинъ отвора бензиновото хранилище, до* вотътъ на толкова много души бъше сласенъ.
гсъяни го отъ зайасигЪ, които се намираха въ лод
Следъ нтзколко дни съ сжщия параходъ Мар
ката, разля остатъка по пода, потопи ризата си въ тинъ се завърна въ Рио. Веднага съ приставането
^&нзйнЪ, разстла и нея до мотора, запали клечка на кея, на кораба се яви директора на дружество
кибрйгъ, хвърли я върху напоените съ бензинъ то и развълнуванъ отъ неописуема радссть прегър
ДРЪХи и мнгновенно скочи въ водата. ГГБКОГКО се на Мартина, като предъ всички го назова ?а неговъ
кунди по-късно се чу оглушителенъ тр^съкъ и ги съдружникъ.
гантски ппамъкъ се стръттна къмъ ясния небосводъ.
По тоя начинъ едно бедно, но благородно и
Въ машинното отдтчление на „Якула" отривис добро шестнадесеть годишно момче стана съдружт
то издрънка машинния телеграфъ и малката черна никъ на големия богатъ директоръ на параходното
Ст
Релка замря върху надписа „стой". Малко следъ дружество.
Преведес Н.Бакаловт,.
това бързо се предвижи нататъкъ и се установи
Чарлсъ Дж. Фингъръ.

МПГЕЛЯНЪ И ВЕЛИКИЯ ОКЕННЪ.
(Продължение отъ кн, № 5)

„Преди часъть опредтзленъ за вечеря дадохъ
" а Царя подаръците, които бЬхъ донесълъ съ сее с
и. Запитахъ за названието на разните пред
н и на ГБХНИЯ езикъ и си ги записахъ. ТЪ оста
наха зачудени като ме видеха, че пиша и следъ
т
°ва повтарямъ, четейки думиттз, които тЪ ми 6ЪХа
казали. Като стана време за вечеря, донесоха
и
Два големи порцеланови сжда, единия пъленъ
Съ
РРизъ, а другия съ свинско месо. Вечерята ми
на при сжщигЪ церемонии и жестове както и объ• Следъ това се запжтихме къмъ царския палатъ
аподобяващъ сламена колиба, покрита съ бана-

нови листа и построена върху четири големи гре
ди, които я поддържаха високо надъ земята. До
стъпа до палата ставаше чрезъ стълба. Съ идва
нето ни, царя ни покани да седнемъ съ скръсте
ни крака върху една тръстикова рогозка. Следъ
единъ часъ ни донесоха пържена риба и вино.
Когато най-стария синъ на царя дойде, поставиха
го да седне до менъ, следъ което донесоха още
два сжда, единия съ риба, а другия съ оризъ и
ме поканиха да вечерямъ съ него. Моятъ другарь,
принца, отъ много ядене и пиене с© опи."
„Вместо св^щи т% употребяваха клея на еднс
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Щърво наречено а т т е , увитъ въ палмови или ба
нанови листо. Царя направи знакъ, че желае да
се отегли на почивка като остава принца при насъ,
въ чиято компания ние спахме върху тръстикови
рогозки и възглавници напълнени съ листа."
„Следната суртинь царя ме потърси и хващай
ки ме за ржка, ме доведе до местото, кжДетй сно
щи вечеряхме, за да закусимъ, но понеже лодка
та, която беше изпратена да ни вземе, ни нам-ври
кжде сме, ние си тръгнахме веднага. Царя беше
въ много добро х настроение и целуна ржцетъ ни
на раздела. Ние му отвърнахме съ сжщото. Насъ
ни придружи братъ му, царь на една друга стра
на, заедно съ трима свои хора. Нашия капитанъ
ги задържа на обедъ при него и имъ подари раз
ни предмети."
Лферата Мактанъ.
Измежду островит-в на Великия океанъ има
единъ малъкъ островъ, нарицаемъ Мактанъ или
Матанъ на нъкои карти. И тъй, следъ като Магеланъ откри, че населението е склонно да възприеме
християнската в-вра, пожела да въведе всичкитъ на
роди отъ всичките острови въ лоното на своята
църква и чрезъ товада даде всичките народи отъ
всичките острови като подаръкъ на своя краль.
Това, за което Магеланъ мечтаеше беше
единодушие, но тази негова мечта бъше праздна.
Защото имаше единъ главатарь, единъ непримиримъ бунтовникъ, чието име б-Ьше Силапалапу,
ЧОВБКЪ уменъ и смълъ, чийто умъ на дивакъ бе
ше достатъчно остъръ за да може да съзре опасностьта отъ чуждото владичество и който беше
изпълненъ съ справедливо негодуване когато на
учи за тази шепа бъли хора, идящи кой знае отъ
кжде и стремящи се да завладъятъ земята, която
срещнаха случайно на пжтя си, земята, която въз
обнови здравето на он-Ьзи, които я посетиха, от
слабнали отъ гладъ и болести. И когато Магеланъ
изпрати своя пратеникъ при бунтовника да му из
вести, че ако той плати искания данъкъ и се пре
даде, никакво зло не ще- му бжде сторено и че
ако не стори това, тогава „ще се научи какъ на
шите копия раняватъ."
„Кажете му", каза бунтовника, „че ако испан
ците иматъ копия, то и ние имаме такива, при
все че нашит-Ь еж само тръстикови пръчки, втвър
дени на огънь. Кажете на господаря си, че ние
сме готови да го посрешнемъ."
Следъ размина на луми безъ никакъвъ резултатъ, требвало е да се прибегне до" насилие.
И тъй на 27. априлъ 1521 г. Магеланъ и хората
му, 48 души, добре въоржжени, нападнаха сели
щето на туземците. Доуги И души бъха оставени
да пазятъ лодкит+Ч и да бомбардирагь селището.
Ярмията на туземцит-Б се състоеше отъ около 1500
души. ИспанцитЪ имаха сабли, лжкове и щитове.
ТуземцитБ требваше да хвърлятъ камъни, да се
защишаватъ съ ТРЪСТИКОВИТЕ си пръчки и копия
и въ кряенъ случай да търсягъ спасение въ джунГЛИТБ. Всвки ЧОВ-БКЪ имащъ поне малко въобра
жение може да си представи сражението при горНИГБ обстоятелства. Виждате какъ нападателите
се втурчатъ къмъ селото и го нападатъ, после
колебаейки се малко преди да навл-Бзагь по-навжтре биватъ обсипвани съ дъжпъ оть камъни и
копия. Следъ това почватъ да се чуватъ викове
на болка и ГН-БВЪ, и кпетви, и плачове. Въ дале
чината се вижда спокойното море и кораба пусналъ котва въ залива, а на стотина метра отъ по

Под. X. Брой 6:

лесражението тихата природа'. На самЬто полесра
жение човешки ежщества жадни за кръвь се сражаватъ въ пъленъ безпорядъкъ като диви свини
дОКатоу нъколко търпеливо построени кжщурки
биватъ унищожавани отъ пламъците.
Отъ джнглитъ- отново излизатъ туземците и
се хвърлятъ отчаяно къмъ нападателите. Това
стръска испанцитъ и тъ започватъ да отстжпватъ
къмъ лодките, но не въ редъ, а въ пълна безре
дица, ВСЕКИ за себе си. Но не всички избътаха по
този начинъ. Имаше осмина храбреци, измежду
които Магеланъ, човека съ въчната пъргавость,
съ сърдце на арикостратъ, който винаги презира
ше тълпата, която ржковод-вше. Хората мупобегнаха, но и Магеланъ остана съ СВОИГБ изпитани и
верни привърженици. Черни фигури минаваха
между него и червения отблъсъкъ отъ горящигЬ
кжщи, въ начало малко, после все по-вече и ПО'
вече. Дъжда отъ камъни и копия се засилваше.
Два пжти шлема на командира бъше ударенъ отъ
камъни. ВеднаЖъ той б-Ъше раненъ въ ржката отъ
едно копие, втори пжть въ дъсния кракъ, но все
пакъ съ щитъ въ едната ржка и сабля въ другата,
Магеланъ ?и хората му сражавайки се, бавнО
отстжпваха къмъ очакващите ги лодки докато
нагазиха въ мбрето До колене. Магеланъ чакаше
последенъ да се прибере въ лодката и упорито
отстояваше всъка педя разстояние докато еднб
копие го удари въ бузата. Тогава се започна оже;
сточена борба и Магеланъ биде забелязанъ да
изважда сабята сИ) но поради забилото се въ рж
ката копие, той я извади само до половината. Хс;
рата въ ЛОДКИГБ видъха единъ въоржженъ бЪлъ
човъкъ, бързо движещи се тъмни фигури, други
такива тичащи по брега, едно смазано тело вла
чено по крайбрежния пъсъкъ... осемь други Мър
тви т^ла тукъ-таме...
* *
„Уви! Нашето огледало, нашата светлина,
нашия утешитель, нашия истински водачъ е мъртавъ", пише Пигафета въ СЕОЯ разказъ,
Тъй умръ Магеланъ.
. На п ж т ь к ъ м ъ д о м а .
Двама души бъха избрани да зам-встятъ Ма
геланъ и избора падна върху Дуарте Барбоса и
Хоао Серао, обаче следъ гореописаното събитие,
за испанцигв не беше вече възможно да пуша™
котва на ТБЗИ острови и биватъ приемани прия
телски отъ туземцит-Б. Освенъ тева, Енрике отъ
Малака, преводача, бившъ Магелановъ ребъ, г.о
неизвестни причини реши да опита щастието си при
туземци'^ и избъга отъ флотата предпочитгйки,по
вейка в-вроятность, свободата въ природата преДъ
робството въ цивилизовани!ъ- страни. Тсй разкгза
на туземцит-Б всичко, което знаеше за 6-БЛИТБ хора
и последните отъ полу-богове се сбъркаха на
обикновени хора въ очите на островитянигв.
На сутриньта на 1. май 1521 г. туземцит* пра
тиха хора да поканятъ капитанигв на корабит^ Да
приежтетвуяатъ на едно угощение на бръге, съ коеЮ
да се създаде единъ видъ сърдечно приятелство
между бели. и туземци. 27 души моряци съ лсд*и
пристигнаха на бръта, кждето туземците ги посрещ
наха твърде тържествено. Всичко икгше пра?ДнИ'
ченъ видъ. Следъ това се почнеха дипломатически
хитрини, като една група моряци б-вше развеждай
въ една посока, друга въ друга посока, а двзминя
отъ т-вхъ, подушили нъкаква опасность, отказа*8
предложеното имъ^ гостоприемство и се рърна*а
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въ корабите да съобщатъ тамъ своите съмнения. Не
успели още да стигнатъ тамъ и очакваното напа
дение се започна. Испанците се разбътаха преслед
вани отъ островитяните, които имъ нанасяха удари
кждето завърнеха. Изплашените испанци се опитаха
па се събератъ въ едно, обаче, единъ дъждъ отъ
хвърлени копия рани и уби мнозина отъ т-Ъхъ. Една
група туземци повлякоха Серао къмъ водата точно
когато Карвало, помощникъ-капитана, виждайки
всичко това, започна да стреля по нападателите.
Обаче Карвало не беше храбрецъ и следъ като
даде единъ залпъ, той заповяда на хората си да
отстжпятъ, оставяйки другарите си на произвола на
сждбата, въпреки ч е т е бЪха твърде нуждни за
експедицията поради своите големи познания по
мореплаване и командване на кораби. Но твърди се,
и има причини да се смета това за в"Ърно, че Кар
вало се е домогвалъ до поста на главния капитанъ
и се е възползвалъ отъ удалия му се благоприятенъ моментъ. Следъ заемането на близкия до же
лания постъ той отплува отъ Т"БЗИ места и се спре
близо до острова Бохулъ, кждето флота се снабди
съ провизии. Тамъ се узна, че отъ 2.70-ГБ души,
които напустнзха Севилия въ началото на експе
дицията, само 117 имаше на лице. Стария „Консепсионъ" се "беше продънилъ и пропускаше много
вода и затова всичките припаси бЪха прехвърлени
на другите кораби, а самия той подпаленъ. Еспиноза назначиха за капитанъ на „Виктория", а Кар
вало усп-Ь да постигне амбицията си като беше
избранъ за главенъ капитанъ за да продължи из
пълнението на Мзгелановитъ- планове.
Но изглежда, че Карвало е билъ по-скоро любитель-пиратъ отколкото изследователь. Не липсваха
подозрителни деяния отъ негова, страна като взи
мане на заложници въ Борнео. докарване на 3 жени
въ кораба си, които, обясняваше той, ще бждатъ
подарени на кралицата, но които той задържа за
себе си. Следъ това той плени една товарна лсдка
и освободи заложниците срещу откупъ. Карвало
не е първия кръстоносецъ, който се е обърналъ на
пиратъ. Но пиратъ или не, той командваше „Вик
тория", когато последния доближи островите Мо-
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люка въ петъкъ следъ обедъ на 8. ноемврий 1521
год. и заедно съ „Тринидадъ" пусна котва въ едно
пристанище познато на некои отъ моряците. Св-Б1а
б-вше почти обиколенъ за лръвъ пжтъ въ историята.
Корабите останаха въ пристанището единъ
месецъ и 10 дни, презъ което време имаше угощения,
веселие, държане речи, стрелба съ топове и биене
на барабани. Двата кораба б%ха натоварени съ пло
довете, които виртзятъ на гкзи острови за подаръкъ на Негово Величество Краля. Когато настжпи
време за тръгване, откри се, че стария „Тринидатъ",
поради многото товарь и повреди, не беше въ със
тояние да плува понататъкъ. Затова намери се за
добре да ?се изпрати повредения корабъ назгцъ
къмъ изтокъ съ цель да стигне до Панама, а „Вик
тория" съ отбренъ екипажъ отъ двата кораба, про
дължи пжтя си презъ Индийския Океанъ.
Обаче „Тринидадъ" не усп-Б да стигне до Па
нама, защото следъ дълги странствувания беше
блъснатъ на бръта на острова Тернате. Моряците
започнаха да гинатъ отъ разни болести като мухи.
Но това не е всичко. Много има оше да се каже
за този нешастенъ корабъ, обаче местото тукъ не
ни позволява да сторимъ това. Затова нека се върнемъ къмъ „Виктория", единствения опълелъ отъ
5-те кораба, който усп-в да стигне пристанището,
отъ което беше тръгналъ.
Югозападно къмъ Санъ Пабло самотния ко
рабъ плуваше, следъ това почти все къмъ западъ
презъ Индийския Океанъ до носъ Добра Надежда.
Екипажа, привикналъ на тропическия климатъ, едва
ли не загина отъ студъ и се хранеше само съ оризъ,
тъй като месото, което го имаха, беше станало не
годно поради липсата на соль. На носъ Добра На
дежда ги връхлети силна биря, която счупи пред
ната мачта. Това значеше прекратяване на плува
нето и изгубване на няколко дни за поправки. Следъ
това хората започнаха да умиратъ отъ гладъ, не
щастни случаи и болести, и когато нзй-после кора
ба пусна котва въ Севилия въ понедълникъ, 8-септемврий 1522 г., бкха останали само 18 европейци
и 4 туземци. „Виктория" извърши кржгосвтугско
пътешествие за три години безъ 12 дни.
Превелъ оть английски: Владимиръ Ивановг,.

НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

— По случай тезоименния день на Н. В. Царя
между него и Г. У. Т. б-вха разменени следните
телеграми:
„Петъръ Стояновъ, председатель Българския

Народенъ Морски Сговоръ"— Варна.
Сърдечно благодаря Вамъ и на членовете на
Морския Сговоръ за добрите чувства и родолю
биви благопожелания по случай именния ми день.
Царя.
Негово Величество Царя — София.
По случай тезоимения день на Ваше Вели
чество, поднасямъ най-искренни чувства на преданность о т ъ страна на Бъл^ар. Народ. Морски Сго
воръ съ втзрата, че Богъ ще дарува Вамъ и на
династията Ви дългоденствие и здраве за осжще-

стаязане на народните въжделения.

Председатель: (п.) П. Стояновъ.
— На 14 май т. г. Пловдивскиятъ ни клонъ
едновременно съ откриването на спортния сезонъ^
въ езерото на Симеоновг7з градина е отпразнувалъ и десетгодишнината отъ основаването на
клона.
На тържеството еж били поканени всички
бивши членове на Управителното ГБЛО И контрол
ния съветъ. Следъ една манифестация на чело съ
легионерите, сезона е билъ откригъ при езерото
съ подходяща за случая речь. Тържеството е за
вършило въ буфета при езерото съ закуска за
всички поканени лица.
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~«—Морски~Сговоръ....

• . По случай, това търже/тво ,въ. Г!л. Управител.
Тъло се получи следната телеграма:\~ ••
Морски Сговоръ
П,: , Главно Управително.Тъло — .Варна.\
'!,!'. •'разднувайкИ десетъ ,годиШнИната о т ъ основаването нй клона нй й Ьткрийане на водния епортъ
въ присжтствието. на официални, лица ги цълото
гражданство, всички членове на клона Ви отправятъ най-възторжени моряшки поздрави. •
- I; Председртель: , (п.) Инженеръ Прахоьъ.
I, 0 "" На 9 т;\м, Гер/ървдень Плрвдивския,тъ ни
Клон/ь откри • уредената .етъ , клевда , Морска ,х,уАржектвенна изложба отъ картините на худбжййка
М. Жековъ. Изложбата - е уредена въ павилиона
при езерото въ градината „ЦарьСимеонъ".
— Презъ Май м.г.Гл.Управ. Т-Ьло изпрати ка
то подаржкъ отъ Б . Н , М г С . : н а Унгарския,-Военненъ г^узеи/>;.гто случай откриването, му,-моделъ отъ
знамена На вргаййзацияга, изработенъ отъ коприна.
По този поводъ аъ Г, У. Т. се получи бла-

Год. X. Брой б.

гб^ар^ствено.^исмр, ртъ, Унгарския Вбенненъ Му*
Зей, придру>Йенс\6тд> друго такова лиднб.бтъ Ди
ректора' {,4а
ректора
ца музея. По йЯукк* сп$чаи Ьт/ХЪМнШв
за В"ренни
Военни .музеи
,..,,_—.. лри
-- г -- ; -.Щаба
. . . нйГ П^ШтЩ йк^знег
сжщо своята благодарность
, г Въ заседанието си на, 22 Май н.,' г. ,Г. У. Т.'
утвърди .^правит, ХБДО ,на Плевенския ни клрнъ
. както .следва; ПредсеД^атель Маринъ Милчевъ пенсионеръ, подпредседатель Пол.койНикъ Бряджиевъ,'
секретарь — касиерь Васйлъ Петровъ^-търгб^е^Ъ/
членове: ; Илия Димитровъ — Директоръ на ЗеиД/
Катедра, Петко Д. Петковъ—търговецъ и Аспа^ухъ
Въ^беновъ^ запасни членове:, Илия. Хайдутрвъ —
адвокатъ и Г. Д. ГТопоЗЪ—кметъ;' прбв-Ьрителенъ
съветъ: Председатель Цв. Таслаковъ—нар, пред-'
ставИтеЛЬ и ч'Л? н о в е : Борисъ Поповъ—пенсионера
ИуМи!Хаилъ Бончевъ — П°Д н а ч - на Т. П; Станция';'
запасни членове: Кунчо Стоян^въ—адвокатъ и Вел
чо Горановъ—Землед-влецъ,

ИТЙЛИЯНСКИ ПОДВОДНИЦИ ВЪ ВЛРНЯ.
На 2; юний т, г. Варна бе посетена отъ ЙТЕ^ и В—533 мм. торпедни тржби.
Дйанскитъ- подводници „Делфино" и „Трикеко".
Обслугата имъ се състои отъ по 64 човека;
Това еж два отъ най-новигЕ подводни кораби на командватъ се отъ капитанъ-лейтенантигЬ Пиоджи
йталианцитт^ постройката имъ е започната въ 1928 и Зитта,
г'г и завършена въ 1930 година, строени еж въ
Отъ сжщия тйпъ, италнанцигЬ иматъ още два
Кайтйаре
имъ еж: подводника,
. - г - .Трйестино
. . МонфаЛконе.
. . и „ Т и , „ и п Даннигк
а изобшо гол-Ьм"и подводници иматъ
г
и н о „ „ ш ь м ъ г а .
2
Водойзм4стване ---• -}- тона| дължина б9'8 Шири^ въ строя и 15 въ постройка, а малки — за брЪШВ
„- Ь Й ,
Ч^
'
гова отбрана — 12 въ строя и 12 въ постройка.
На 5.8 М. й пбтжване 4 7 метра; двигателите
По сравйение съ гостувалия миналото лето
2дизелъ-мотора фиатъ,
3000
въ
наШит-в
води английски подводникъ „Роверъ",
" 2 електромотора" ~ С Ъ М о и * н 0 с т Ь 1 4 0 0 конски си „Делфино" и „Трикеко" иматъ по-малко водоизли, привеждатъ въ действие два винта, развиващи М%стване и размери, но сжщото въоржжение, сжЩата подводна и съ една миля по-малка надвод
най-гол-вма скорость—— морски мили въ часъ; на скорость.
в ъ о р ж ж е н и е - 1 - 1 0 2 мм. орждие, 2 картечници
Гоститъ- останаха въ Варна ш е с т ь дни,
от» 2. до 7, юний; т-ЬхнигЬ командири посетиха
и София.'
'
в о л н о , ) ^ « - К И Д а Н Н И ' П 0 " а 3 * И и *ь чийийДь е * 3* над
водно, а тия въ знаменатель - за Подводно положени^,
г

•

г. с.

ИТЙЛИЯНСКИЯ П О Д В б Д Е Н Ъ ФЛОТЪ.*)
3

" °МЙ НРаС КИИТ ЗСЛ ИИ Ял и 3 алСеИкЛиИ К З НЪ Са "

чително^оо^ГиГ"
тосвачи водачи н я Т п °
Р "
кадрени топГеГоносп? п
™ т о Р п е д о н 0 с Ч и ' «сводЕи кораби Тя 2 ^ П О Д В О « н и ц и и противоподст?оежа на ПОЛВОПН.Г1 ° с о б е н н о ^ и м а н и е „а
ДаГе еТинъ м ^ Г З д ^ е н Т п ж т Г " ^ ^ ^
Спооеп-ч паии»-,!

Ф л о т ъ - И т а л й я з а с е г а притежава:
Два подводни минни загррдителя обозначени
съ „IX и X", които сега се с т р о я т ъ - 8 1 0 тона водоизм^стване въ надводно положение. Останалит ъ данни още не еж оповестени.
Дв
я
" Г В ° Д Н И ™?™" заградители Маркъ Т
Антонио—Брагадино"
и „Фалино—Коридони ,

книжка
з а ^ е н1 9н ^^ и^ ^ 7 ж 7 г Г (а Ж ~Г ^и ™ Ь"
с!ег
КпеахНоИрп
водника 9 съ о Щ
б _щ На
ъ ^ ,а ^ в Гъ наИ " В В С И Ч К ° ? ° П О Д _
Ч?™*^
°1 — .™^ "" -° ° ° подводно
Дв°Дно състояние
с0 о ч о
СЪСТОЯНИ*
ня«?9п°я-?п О ТТЪО НК3О, И КТ О° И2Т?О пс оедгва°Дника
съ о б щ о т о
се
11
* й
строятъ, а осга
налитЪ 43 подводника съ общъ тонажъ 31,362 сл'
въ строя.
'
*
* *
Тукъ по-долу ще дадемъ нъкои по-подробни
Данни за съвременния италиански
подводенъ

ПОСТР
0 Г ЙИНа
К И СЪ П
° Т " 1 9 3въ
°
' В ° %състояние
° Т (водоиз
Т«зводоизмъстване
надводно
М%СТВЗНе ВЪ П О Д В О Д н о
състояние ЮбО тона) сво-.
рость надъ водата 14 морски мили въ часъ ( « о рость подъ водата 8 морски мили въ часъ), въоржжени съ по едно 10*2 см. орждие, две картеч
ници, четире 53"3 см. торпедни тржби (запасъ отъ
торпеда 12) и 24 мини за заграждане.

,~*.

_
*) По случай посещаването на Варненскето приста
ъ итали
нище о /
анскигЬ подводници.

Год. X. Брой 6.

Морски Сговоръ

Два подводни минни заградителя „Х2" и „ХЗ",
построени въ 1917 год. всЪки съ водоизмТзстване
въ надводно състояние 338 тона (въ подводно —
453 т.), надводна скорость 10 мили въ часъ (под
водна—б мили), въоржжени съ по едно 7-б см.
орждие, две 53\3 см. торпедни тржби и 18 мини
за заграждане.
Осемь ескадрени подводника „I до IV" (по
1390 тона водоизмъстване въ надводно състояние
и„Удо VIII" (по 810 тона водоизмъстване въ над
водно състояние ВСБКИ), които сега се строятъ.
Останалите данни още не еж оповестени.
Седемь ескадрени подводника: „Аргонавта",
„Фисалия", „Ялея", „Янтина", „Медуза", „Серпенте" и „Салпа", -отъ които само първигв два еж
въ строя, а останалигв еж въ строежъ, вст^ки съ
водоизмтзстване въ надводно състояние 626 тона
(подводно — 780 т.), надводна скорость 14 мили
(подводна 8'5 мили), въоржжени еж съ по едно
10'2 см. орждие, две картечници и шесть 53'3 см.
торпедни тржби.
Четири ескадрени подводника: „Делфино",
„Нарвало", „Сквало" и „Трикеко", построени презъ
1929—1930 година, ВСБКИ СЪ водоизмтзстване въ
надводно състояние 875 тона (водоизм-встване въ
подводно състояние Ю80тона), надводна скорость
1б'5 мили (подводна 9 мили), въоржжени съ
по едно Ю-2 см. орждие, две картечници и осемь
53'3 см. торпедни тржби. Обслуга по 64 души.
Шесть ескадрени подводника: „Фратели—БанДиера", „Луциано — Манара", „Чиро — Меноти",
„Санторе — Сантароза", „Луиджи — Сетембрини",
„Ружиеро — Сетимо", построени презъ 1929—1930
година, водоизмтзстване въ надводно състояние
850 тона (въ подводно —1100 т.), надводна ско
рость 17'5 мили (подводна 9 мили), въоржже
ни съ по едно 1 0 2 см. орждие, две картечници и
осемь 53*3 см. торпедни,ттржби.
Единъ ескадренъ подводникъ „Еторе — Фиерамоска", построенъ въ 1929 г., водоизмтзстване
въ надводно състояние 1500 тона (въ подводно —
1800 т.), надводна скорость 19 мили (подводна
Ю), въоржженъ съ едно 102 см. орждие, две кар
течници и осемь 53-3 см. торпедни тржби.
Четири ескадрени подводника: „Балила", „Ан
тонио— Сциеса", „Енрико—Тоти" и „Доменико—
Милелири", построени презъ 1927—1928 година,
водоизмтзстване въ надводно състояние 1443 тона
(въ подводно — 1898 т.), надводна скорость 18*5
Ми
ли (подводна — 10 мили), въоржжени съ по
едно 102 см. орждие, две картечници и шесть
5
3'3 см. торпедни тржби. Обслуга по 61 човека.
Четири ескадрени подводника: „Джиовани—
Босанъ", „Маркантонио—Колона", „Веторъ—Пизанти" и „Десъ—Дженейсъ", построени презъ 1927
—1929 година, водоизмтзстване въ надводно със
тояние 860 тона (въ подводно — Ю38 т.), надвод
на скорость 17*5 мили (подводна — 9 мили),
в
ъорж Ж ени съ по едно 102 см. орждие, две кар
течници и шесть 53-3 см. торпедни тржби. Обслу
га по 43 души.
п
и
Четири ескадрени подводника: „Пиеръ—Ка"они", „Джиовани-да-Просида", »Гофредо-Мамели
" и „Тито—Спери", построени презъ 1926—1928
година, водоизместване въ надводно състояние
8
30 тона (въ подводно — 995 тона), въоржжени съ
" ° едно 1 0 2 см. орждие, две картечници и шесть
53
*3 см. торпедни тржби. Обслуга по 43 души.
Два ескадрени подводника: „Лазаро—Моче-
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ниго" и „Луиджи—Галвани", спуснати на вода
презъ 1917 година, съ водоизм-встване въ надвод
но състояние 780 тона (въ подводно—990 тона),
надводна скорость 14 мили (подводна 11 ми
ли), въоржжени съ две 7'6 см. орждия, една кар
течница и шесть 45 см. торпедни тржби. Обслуга
по 36 души.
Единъ ескадренъ подводникъ „Джиакомо—
Нани", спуснатъ на вода презъ 1915 година, съ
водоизм-вствене въ надводно състояние 709 тона
(въ подводно—909 т.), надводна скорость 16'5 ми
ли (подводна — 9 8 мили), въоржженъ съ две
7'6 см. орждия, една картечница и шесть 45 см.
торпедни тржби. Обслуга 36 души.
Дванадесеть подводника за брегова отбрана:
„Диаманте", „Смералдо", „Рубино", „Топазио",
„Аметиста", „Зафиро", „Сирена", „Найаде", „Нереиде", „Амфитрите", „Галатея" и „Ондина", кои
то сега еж въ строежъ. Встзки отъ ттзхъ ще бжде
съ водоизм-встване въ-надводно състояние 610 то
на. Останалигв данни не еж оповестени.
Три подводника за бръгова отбрана „№ 3",
„№ 4", и „№ 6", построени презъ 1917—1918 го
дина, водоизмъстване въ надводно състояние 262
тона (въ подводно — 349 т.), надводна скорость
13'6 мили (подводна 8 мили), въоржжени съ
по едно 7'6 см. орждие, една картечница и ДЕе
45 см. торпедни тржби. Обслуга по 20 души. •
Три подводника за бръгова отбрана: „Рб",
„Р13" и „Р20", построени презъ 1916—1917 годи
на, съ водоизмъстване въ надводно състояние 242
тона (въ подводно — 313 тона), въоржжени съ едно
7'6 см. орждие, една картечница и две 45 см. тор
педни тржби. Обслуга по 20 души.
Шесть подводника за бръгова отбрана: „Н
1 - 4 " , „Н6" и „Н8", построени презъ 1916-1917
година, съ водоизмъстване въ надподно състояние
336 тона (въ подводно—440 т.), надводна скорость
12"8 мили (подводна 9 мили), въоржжени съ
по едно 7"6 см. орждие, една картечница и две
45 см. торпедни тржби. Обслуга по 22 души.
*
**
Споредъ изнесенигв пс-горе данни требва да
предполагаме, че къмъ настоящия моментъ или
най-кжено къмъ края на тази година, италианския
воененъ флотъ ще разполага съ:
Шесть подводни минни заградителя съ общъ
тонажъ въ надводно състояние 3016 тона, въорж
жени вероятно съ общо 20 торпедни тржби, 6
орждия и 8 картечници.
Четиридесеть ескадрени подводника съ общъ
тонажъ въ надводно състояние 37,374 тона, въо
ржжени вероятно съ общо 362 торпедни тржби,
40 орждия и 70 картечници.
Двадесеть и четире подводника за бръгова
отбрана съ общъ тонажъ въ надводно състояние
10,848 тона, въоржжени вероятно съ общо 72 тор
педни тржби, 24 орждия и 24 картечници.
,
Варна, 1ОЛЛ1933 год.
Сава Н. Ивановъ.
МОРСКИ НОВИНИ ОТЪ РУСИЯ.
— Въ скоро време ще влтззатъ въ строя на
руския балтийски флотъ още 6 нови торпедоно
сеца, които за сега еж обозначени съ № 15—20.
Това еж новопоправени торпедоносци отъ типа
„Владимиръ", повредени преди 15 години презъ
време на революцията. Те иматъ сега следнитъ
данни: водоизместване 1300 тона, скорость 34 ми
ли, артилерийско въоржжение IV—102 см. орж-
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дия и торпедно въоржжение — 9 торпедни тржби.
— Презъ време на пжтуването си отъ Вла-- Решено е: изключения преди нъколко го дивостокъ въ Охотското море е изгорелъ рускиягь
дини отъ списъците на флота брониранъ кръс- пжтнически параходъ „Сахалинъ"—4000 тона вотосвачъ „III Интернационалъ" (бивши „Рюрикъ") доизм%стване. Всички пжтници били спасени.
— водоизмъстване 16,000 тона, скорость 21 ми
— Бившиятъ английски параходъ „Белавенли — да бжде преправенъ въ спомагателенъ ми- гуръ", сега купенъ отъ Русия и нареченъ „Сибиненъ заградитель
ряковъ" (водоизмъстване 15,000 тона, скорость 11
— Всичкитъ подводници отъ типа „Бубновъ" вжзела въ чась) следъ голъми усилия презъ лт>(постройка 1915-1916 г.) еж превъоржжени. Вме то 1932 г. е извършилъ плавание отъ Архангелскъ
сто по XII—457'милиметрови торпедни тржби, на до Владивостокъ презъ Великия северенъ пжть.
ВСЕКИ подводникъ еж поставени по IV—530 мили
— Споредъ Французски сведения презъ време
метрови торпедни тржби. Освенъ това всеки под на втората петилътка въ русия се предполага да
водникъ може да носи съ себе си 8 мини за за се построятъ 290 кораба отъ различни типове съ
граждане.
общо водоизмъстване 1,119,000 тона. Освенъ това
— Въ надвечерието на есеннигв морски ма ще бждатъ построени 200 влъкача, 160 риболовни
неври презъ 1932 год. на линейнитъ кораби „Ма- кораба и 27 земечерпачки. СЖЩИГБ тия сведения
ратъ" (бившъ „Петропавловскъ") и „Октомврийска добавятъ, че нъма основания да се предполага
революция" (бивши „Гангутъ") билъ разкритъ за- какво втория петилътски пламъ ще бжде изпълговоръ срещу съветското правителство. Отъ кора ненъ по-добре отъ първия.
бите били арестувани 300 моряци. Независимо отъ
— Парахода-ледоразбивачъ „Малигинъ" отитова и въ Кронщадтската крепость били аресту
вани други. 200 моряка. По-нататъшната еждба на шелъ съ туристи къмъ бртзговеттз на островъ
Шпицбергенъ, засъдналъ на пъхъка и следъ това
тия моряци не е известна.
билъ заприщенъ отъ ледоветв. Туристите и обслу— Съветското правителство се старае да въз гата на кораба били спасени отъ корабигБ-ледообнови разрушения презъ време на революцията разбивачи „Ленинъ" (бивши „Александръ Невруски доброволенъ флотъ, който да може да пое ский") и „ОБДОВЪ".
ме пакъ презокеанските съобщителни линии.
(Изъ сп. „Часовой", № 103—104, Парижъ,
— Управлението на съвременния руски тър
м. май 1933 г.; С Н. И.)
говски флотъ е разработило проектъ за новъ
типъ пжтнически параходъ. Пжтническитъ пара
МОРСКИ СОЦИЛЛНИ НОВИНИ.
ходи отъ този типъ ще иматъ водоизмъстване
Дейность на английската организация за кул
5ООО тона, скорость 20-5 мили и сила на маши
турно издигане на морскитъ лица.
ните 9500 конски сили. За пжтнициттз ще има 778
легла и место за още 222 пжтника безъ легла.
Годишниятъ рапортъ на 5еагагег5 Ейисайоп
Освенъ това на кораба ще има библиотека, спортна Зепмсе съдържа сведения за дейностьта на орга
зала, детска градина, кинематографъ, басейнъ за низацията.
плаване и пр. Корабите ще иматъ за двигатели
Презъ 1931 г. еж организирани библиотеки
парни турбини вместо приетите до сега въ Русия на 344 кораба, като това число продължава да расте.
дизелмотори. Тези параходи ще обслужватъ глав Федерацията на стъкмителитЪ е наредила да се
но Кримско-Кавказската линия вм-всто параходите уреди библиотека отъ 100 тома. Книгите еж били
отъ типа „Ярмения", които еж се указали много дадени на разположение на морското училище въ
бавноходни (14'5 мили въ часъ).
Гравезендъ. Градските библиотеки на Глазговъ и
— Въ данската корабостроителница Бурмиг- Кардифъ еж.съдействували на организацията въ
стеръ се привършва постройката на поржчанитъ пристанищата си. Прави се размъна съ отделигв
отъ Русия параходи-ледоразбивачи „Жоресъ" и Хонгъ-Конгъ и Сингапуръ. Количеството на събра1
НИ
П
наст
° я щ е м ъ е стигнало 173,062, а
„Енгелсъ ВсЪки единъ отъ тъхъ има водоизмЪс- т ч9^п ™ °
презъ годи
тване 3200 тона, 2 парни машини съ обща мощ- 1ог,ШЗ тома еж дадени на корабитъ
г
ность 2400 конски сили и скорость 12'5 мили въ ната.
чась. Районъ на действие 8000 морски мили. На
Вънъ отъ тази дейность, организацията се е
вебки корабъ има по 90 легла за пжтници. Тъзи заела да повдигне просв-ътата на младите членове
параходи еж предназначени не само за извър отъ обслугата (младици, млади моряци, ученици
шване на експедиции
въ северните страни
и пр.) Създадени еж награди за младицить и уче
но и за товарно-пжтнически рейси отъ пристани ниците за най-добри съчинения, модели изра6>
щето Владивостокъ къмъ устията на ръкитв Ко- Т Е Н И па/0ра6а'
Р и с У н «и и фотографии.
лима и Лена и острова Врангелъ.
Добрите връзки между разнитъ организации
2 4
октомврий 1932 г. е потъналъ въ за културното повдигане на моряцитв (възпитание
п „ г „ ~ ""
бивачъ № 0°- М ° Р е РУ СКИЯТЪ параходъ-ледораз- на моряцитъ, мисионерски Д-ва, Моряшко ОГНИШ^
се о^ъ 14"души 3 а е Д Н ° С Ъ ° б С П у Г а Т а СИ> ™ ° ^ а се изразяватъ въ подаржци на специално подвър
— Отъ пристигналия на 7. януарий т. г. въ зани томове. Очаква се, ако приходитъ позволят*.
пристанището Щетинъ (Германия) руски търговски да се уредятъ салони за четене и за кореспонден
параходъ еж и з б р а л и трима моряка. Споредъ ция за младежите. Проучва се сжщо така да се
тЬхнигЪ думи презъ 1932 година въ разнитъ чуж създаде каса съ съдействието на Дружеството отъ
дестранни пристанища еж избътали отъ руските търг. флотъ и Националния съюзъ на моряи*"*
параходи повече отъ 200 моряка. Между т%хъ съ цель да се даде възможность на младели"*.
имало и такива, които еж се числили въ комунис които нъматъ средства, да се подготвятъ за «ПИ
тическата партия.
«"«унис
ТИТЕ предъ Министерството на търговията.
(Изъ „1пГогта1тп Зоааюз"; В.И-)"

Год. X. Брои 6,

.Морски Сговоръ
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Лнгеловъ, Т. — .Една близка опастность" (в. Морски ратникъ, год. V, брой 84, Варна 1.У.1933 г., стр. 1).
Ннгеловъ, Т. — „Контрабанда" — Разказъ — Изъ споме
ните на капитант. 2. - (в. Морски ратникъ год. V
брой 84, Варна 1 .V. 1933 г., стр. 2).
В. И. — „Отговоръ" (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 5,
Варна У.1933 г., стр. 6).
Ганчевъ, Инж. Н. — „Никополско пристанище" (Списание
на държавните железници и пристанища въ Бълга
рия, год. VII, брой 10, София 111.1933 г., стр. 356-359).
Грозевъ, Гр. Ив. — „Наученъ ихтиологически институтъ
у насъ" (Сп. Звено, год: VI, брой 16, София 30.1У1933
~г.. стр. 246—248).
Договоръ за търговия и мореплаване между България
и Германия отъ 25 юний 1932 година (Известия и
стопански архивъ на Министерството на Търговията,
Пром. и Труда, год. XII, брой 3 и 4, София 11.1933 г.,
стр. 145—155).
Давидовичъ Нащинскш, В. И. — „Воспоменажя стараго
моряка" — София 1933 г. (Руская морская зарубежная библштека № 25, Типограф)я „Новая жизнь" —
София, 42 стр., цена 15 лв.).
Доброполски, Б. — „Каракапитанъ" (Сп. Морска мисъль,
год. III, брой 2 и 3, Варна III и IV 1933 г., стр. 7 и 8).
Единъ морски речникъ полско—английско —френско—
немско—руски (Сп. Училищенъ прегледъ, год. XXXI,
кн. 2, София, февруарий 1932 г., стр. 456—459).
Игнатовъ, В. — „Рибарското училище" (Сп. Морски Сго
воръ, год. X, брой 5, Варна У.1933 г., стр. 3—5).
К. Ш. — „Варна въ времето на Източната война 1853—
1854 г." — По случай 80 годишнината отъ започва
нето й — (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 5, Вар
на У.1933 г., стр. 8—10).
Куповъ, Г. — „Изъ живота на морето" — Разказъ — (Сп.
Морски Сговоръ, год X, брой 5, Варна У.1933 год.,
стр: 10-14).
Консуловъ, Проф. Ст. — „За Рибарското училище" (в.
Миръ, год. XXXIX, брой 9841, София 1.У.1933 г., стр. 1).
Ламбриновъ, Ж. — „Чуждите параходни компании итранспортътъ на яйца за Испания" (в. Търговско-про
мишленъ гласъ, год. XII, брой 2084, София 9X1933
г., стр. 1).
Моровъ, Проф. Д-ръ Т. — „За Рибарското училище" (в.
Миръ, година XXXIX, брой 9848, София 10.У.1933 го
дина, стр. 3).
Неаполъ — „(Списание на Държавните железници и при
станища въ България, година XXII, кн. № 2, София
11.1933 г., стр. 360—367).
Николовъ, Никола Д. — „Трафика на пристанищата ни
презъ последните петь години" (Списание на Дър
жавните железници и пристанища въ България, год.
VII, кн. № 10, София 111.1933 г., стр. 380—384).
Найденовъ, Н. — „I. Промвна въ правилата за товарене
и товарната водолиния на корабите" и „11. Конвен
ция относно безопасностьта на море" (в. Морски
Ратникъ, год. V, брой 84, Варна 1.У.1933 г., стр. 1).
Плуване по Черно море и Дунава презъ 1932 година по
пристанища и заливи (Месечни статистически извес
тия на Главната Дирекция на Статистиката въ Цар
ство България, год. ХХ11, кн. № 2, София 11.1933 го
дина., стр. 99).
Плуване по Черно море и Дунава презъ месецъ януарий
1933 г. по пристанища и знамена (Сжшото списание,
кн. № 2, стр. 100).
Панчевъ, Г. — „Движението на корабите въ Дунавското
ни-и Черноморско крайбрежия" (Сп. Морски Сго
воръ, год. X, брой 5, Варна У.1933 г., стр. 7).
Рибарското училище въ Созополъ — Изложение на
Бургазската Търговско-Индустриална Камара до Ми
нистерството на Земледвлието и Държавните имоти
(Известия на Бургазската Търговско-Индустриална
Камара, год. XVII, брой 2, Бургазъ 8.1У.1933 година,
стр. 1 и 2).

на 15.У.1933 г.).
5. В. — „1.а пау!да1юп хиг 1е Оапиое" (1.а Виюапе Х1-ете
аппее, № 2*13, 5оПа 4.У.1933, Р. 4).
Савовъ, Ив. — „Корабьтъ на Сънищата" (Сп. Морска ми
съль, г. III, брой 2 и 3, Варно 1и и 1У.1933 г., стр. 9).
Т. — „Воденъ спортъ" — Тренировките на софийските
плувци — (в. Спортъ, г. X, брой 592, София 3.'У.1933
год., стр. 4).
Терещенко, С. — „Адъ подъ водата" — Разказъ
Пре
велъ С. Н. И. — (Сп. Морски Сговоръ, год. X брой
Р
5, Варна У.1933 г., стр. 14-18).
Фареръ, Клодъ — „Капитанката" (Сп. Морска мисъль, год.
III, брой 2 и 3, Варна III и IV. 1933 год., стр. 2—4) Преводъ отъ Добринъ Насилевъ.
Фингьръ, Чарлсъ Дж. — „Магелань и Великия океанъ"
— Продължение отъ кн. № 4 — Превелъ Вл. Ивановъ — (Сп. Морски Сговоръ, год. X, брой 5, Варна
У.1933 г.. стр. 19—21).
Ченчевъ, Ив. Н. — „Морска авиация" (в. Морски Ратникъ,
год, V, брой 84, Варна 1.У.1933 г., стр. г).
Шишковъ, П. Я. — „Спомените на стариятъ адмнралъ"2. Отецъ Иоилъ — (Сп. Морска мисъль, год. III брой
2 и 3, Варна III и IV, 1933 г., стр. 4—6).
Шишковъ, П. Н. — „Навигация" — 3-та лекция — (Сп.
Морска мисъль, година III, кн. 2 и 3, Варна III и IV
1933 г., стр. 10).
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Нашето дете, год. VI, кн. 1—4, София 1933 г.
Училищенъ прегледъ, год XXXII, ки. 1—5, София 1933 г.
Отецъ Паисий, год. VI, кн. 1—4, София 1933 г.
Славянски гласъ, год. XXVI, кн. 5 София 1933 г.
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Българска мисъль, год. VIII, кн. 1—4. София 1933 г.
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XVIII, кн. 6 - 7 , София 1933 г.
Нови хоризонти, год. II, кн. 1—2, София 1933 г.
Македонски прегледъ, год. VIII, кн. 2, София 1932 г.
Български туристъ, год. XXV, кн. 1—4, София 1933 г.
Природа, год. XXXIII, кн. 1—6, София 1933 г.
Морска мисъль, год. III, бр. 1-3, Варна 1933 г.
в. Знаме, год. VII, брой 298 — година VIII, бр. 96, Софи*я
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в. Търговско-промишленъ гласъ, г. XII, брой 2006—2081,
София 1933 год.
в. Спортъ, год. IX, брой 554—591, София 1933 г.
в. Македония, год. VII, брой 1862—1958, София 1933 г.
в. Черно море, год. IV, брой 1193—1311, Варна 1933 год.
в. Варненски новини, година XXI, брой 3061—3180 Варна
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в. Бургазски фаръ, година XV, брой 3276—3378, Бургазъ
1933 година.
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в. Родина, г о д . - XVII, брой 4964, София 1933 г.
в. Варненски коренякъ, год. VIII, брои 1—4, Варна 1933 г.
в. Тунджа, год. XV, брой 656—667, Ямболъ 1933 г.
в. Морски ратникъ, год. V, брой 76—84, Варна 1933 г.
в. Тракиецъ, год. X, брой 371—380 Ямболъ 1933 г.
в. Отечество, год. XIV, брой 581—597, София 1933 г.
в. Народеиъ гласъ, год. Ш, брой 105, Варна 1933 г.
в. Технически гласъ, год. VII, брой 136—140, София 1933 г.
в. Училищно ДБЛО, год. V, брой 30-35, София 1933 год.
Църковенъ вестникъ, г. XXXIV, брой 4—10, София 1933 г.
в. Ловец-ь, год. II, бр. 1—6, София 1933 година.
Вестникъ на жената, г. XII, брой 520-531, София 1933 г.
Рогеспипдеп ипа Рог*зсЬпЧе, 9 1аЬгдапд,№ 1—14, ВегПп 1933.
Часовой, г. V, № 94—100.
01е Кекпзтагнте, Кг 1—5, ВегНп 1933.
Ьа Ви1даг:е, Х1-ете аппее, Кг 2817—2910, 5оКа 1933.
ОЬегзее, 14 ^аЬгдапд, К» 1—5, ВегИп 1933.
Морской журналь, год VI, брой 1—5, Прага 1933 г.
1пГогтаиопз 8ос1а1е5, УО1. Х1-У, № 5 - 1 3 ; Уо1; %ЬУ\, № 1—5,
Оепеуе 1933.
1аагапскз ктгага, доа. XI, Вг. 2—5, 5рП1 1933.
ВиПеИп йг 1а СЬатЬге йе С о т т е г с е Ргапс;а15е еп Вика
не, Дппее XI!, К° 4-10, 5оПа 19?3.
Мег е ! Со1ош'ез — О-дчп с!е 1а 1лдие МзгШте е1 Со1ота[е
— № 258—259, Рапх 1933.
1ЛсаНа т а п п а г а , Нппо XXXIV, № 1—8, К о т а 1933.

К о т з т а т а г Ш т а 51т1иу)а1а, Нпи! 11, № 1—4, ВисигезИ 1933.
Български книгописъ за 1930 г. Годишнина XXXIV. Томъ
1—Книги Томъ II—Списания и вестници, София 1931
год. (Издание на Народната библиотека въ София;
Томь I, 523 стр., цгна 353 л е ; Томъ II, 560 страници',
цена 400 лв.).

Резултати отъ преброяване

на индустриалните и тър

Год. X. Брой 6.

говските заведения въ Царство България на 31.Х11.
1926 г. Книга 1. София 1932 г. (Издание на Главната
Дирекция на Статистиката, 259 стр., цена 505 лв.),
Малка желЪзопжтна библиотека, книга III. София 1932
г. — Историята на желъзопжтната линия Ру^се —
Варна — Румелийската желъзница — Презъ балкан*
ската война — (Издание на Научния комитетъ при
Б. Д. Ж. и Пристанища, 80 страници малъкъ форматъ, цена 10 лева).
Статистика за търговията на Царство България съ чужДИГБ държави презъ 1931 година. (Издание на Гл.
Дирекция на Статистиката София 1932 год. 262 стр.,
цена 340 лева).
Резултати отъ преброяване на индустриалните и търговСКИГБ заведения въ Царство България на 31.ХН.1926
година. Книга 11 Резултати по градове. (Издание на
Гл. Дир. на Статистиката, София 1932 година, 400
стр., цена 650 лв.).
Статистика за насърдчаваната индустрия въ Царство
България презъ 1929 година. (Издание на Гл. Дирек
ция на Статистиката, София 1932 г., 45 стр., цена 85 лв.)
Кратъкъ исторически очеркъ на Варненската градска
общинска библиотека 1883—1933 год. отъ Добринъ
Василев». Варна 1933 год. (Издание на Варненската
община, печатница Войниковъ, 56 стр.).
Статистика на кооперативнитЬ сдружения въ Царство
България презъ 1930 година. (Издание на Главната
Дирекция на Статистиката, София 1932 год., 130 стр.,
цена 230 лева).
Воспоминашя стараго моряка отъ генералъ-лейтенантъ
отъ руския царски флотъ В. И. Давидовичъ—Нащинский. София 1933 г. (Руская морская зарубежная
библиотека № 25, Типография „Новая жизнь"—София,.
42 стр., цена 15 лв.).

ОБЩОДОСТЖПНИ БЕСЕДИ.
За да се улесни просветната дейность на клоновете отъ Българския Народенъ Морски
Сговоръ и техните деятели, Гл. Упр. Тъпо на организацията е започнало издаването на редица
общодостъпни беседи изъ областьта на морезнанието. Беседите се печататъ въ ограниченъ брой и
се разпращатъ само на управителните гвла на клоновете, отъ кждето може да ги получи всеки
беседчикъ, който би искалъ да изнесе и развие известна тема за опознаване съ морето, морската
деятелность и т. н.
Беседите еж приготвени отъ компетентни специалисти, но така, че удобно да могатъ да се
използватъ отъ всеки беседчикъ и лесно да бждатъ въприемани и разбирани отъ най-широкъ и
разнообразенъ кржгъ слушатели.
За да се засили тъхната убедителность и нагледность, беседите се придружаватъ отъ спецално къмъ тЬхъ нагодени серии отъ свЪтливи картини, които правятъ още по-голЪмъ интереса
къмъ беседите и още по-вече улесняватъ, и изнасянието имъ отъ лектора, и възприемането имъ
отъ слушателитъ.
*
СВ-БТЛИВИТЪ- картини за всека беседа, се пазятъ въ Гл. Упр. ТЬло—Варна, отъ кждето веднага
ще бждатъ изпращани, при поискване било отъ Упр. ТЪло на клона, било отъ съответния беседчикъ,
Наименование на беседата
1

Година на
'издаването

Нуждата отъ Български Народенъ
морски Сговоръ
I 2 Морето и слънцето—лъчебно зна
чение и използуване

1930

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплава
не и значението имъ за народигБ.
Нашиятъ черноморски брътъ.
(Географски прегледъ)
Българска ривиера (Опитъ за кли
матично—здраволъчебно
проучване).

1932

1930

1932
1932

Нвторъ на беседата

Брой на СВЪТЛИВИТБ картини,

приготвени за беседата

П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 35 свътливи картини
отъ Б. Н. М. С.
(диапозитиви)
Д-ръ Ял. НедЪлковъ, управитель— 42 свътливи картини
л-Бкарь на Детския морски
(диапозитиви)
санаториумъ край Варна
П. Павловъ, секретарь на Г. У. Т. 45 свътливи картини
отъ Б. Н. М...С
(диапозитиви).
Ив. Батаклиевъ, редовенъ доцентъ
по геогрифия въ университета
Д-ръ Лл. Недълковъ, управитель—
л-вкарь при Детския морски
санаториумъ край Варна.

ДО НАШИЛ, ПОСТОЯННИ И СЛУЧАЙНИ СЪТРУДНИЦИ.
Редакцията на сп. Морски Сговоръ съобщава на
своигЬ постоянни и случайни сътрудници да иматъ предвидъ следнигЪ нареждания:
1. Статиитъ и събщенията да се пишатъ само на
едната страна на листа и по възможность на пишуща
машина. Нечетливите статии, а сжщо така и тия съ мно
го поправки и зачерквания не се преглеждатъ.
2. СтатиитЬ тръбва да бждатъ кжси —около 2 У,
страници.
3. Ржкописи назадъ не се повръщатъ въ никой
случай.
4. Редакционниятъ комитетъ не дава обяснения
на сътрудниците си защо известна статия не е удобрена или защо не е помъстена веднага следъ одобрение
то й.

Всъка неполучена книжка
огь списанието „Морски Сговоръ"
тръбва да се поиска най-късно
следъ получаването на следнята.
Въ противенъ случай реклама
циите се оставятъ безъ послед
ствие. Списанието излиза всъки
мъсецъ освенъ месецитъ юлий
и августъ.

КЯСИТЪ
отъ
Кооперативната фабрика

.ИВЯНЪ БУРДЖЕВЪ" — ПЛЪВЕНЪ
еж ржководни и ненадминати

ЦЕНОРПЗПИСЪ
се изпраща по поискване
БЕЗПЛАТНО.
10—5

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени ИздЪлия

„КИРИЛЪ"
.Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пжтеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваии.
ТЕЛЕФОНИ:
_
оо1
л
Фабриката 331.

Магазина 282.
10 _ 6

ВЪ СКЛАДА НА ГЛАВНОТО УПРАВИТЕЛНО ТВЛО НА БЪЛГАРСКИЯ
НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ СЕ НЛМИРЛТЪ СЛЕДНИТЪ
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ:

Морска библиотека №

1, цена. .

.

3 лв.

Морска библиотека №

2, цена .

.

4 пв.

Морска библиотека №

3, цена .

.

5 лв.

Морска библиотека №

4, цена .

.

б лв.

Морска библиотека №

5,

изчерпана.

Морска библиотека №

6,

изчерпана.

Морска библиотека №

7,

изчерпана.

Морска библиотека №

8, цена .

. 11 лв.

Морска библиотека №

9, цена .

. 1 1 лв.

Морска библиотека № 10, цена .

. 15 лв.

Морска библиотека № 11, цена .

. 10 лв.

Морска библиотека № 12, цена .
Морска библиотека № 13, цена .

.

5 лв.

. 10 лв.

Морска библиотека № 14, цена . . 5 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. I,
изчерпано.
Сп. „Морски Сговоръ", год. И,

изчерпано.

Сп. „Морски Сговоръ", год. Ш, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IV, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. V, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VI,
броеве 7, 8, 9, и 10 цена .

. 60 лв.

Сп. „Морски Сговоръ", год. VII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. VIII, цена 120 лв.
Сп. „Морски Сговоръ", год. IX, цена 120 лв.
Гребане и ветроходство —

изчерпано

Правилникъ за морскитв и
ръчни спортни легиони —

изчерпано

Правилници за водния спортъ, цена . 5 лв.

Черно море (общодостъпни студии) —
часть 1—отъ Сава Н. Ивановъ, цена . 30 лв.
Черно море (общодостъпни студии) —
часть И—отъ Сава Н.Иаановъ, цена . 30 лв.
Практически указания за пред
сказване на времето отъ Сава
Н. Ивановъ —
изчерпано.
Метеорология отъ Сава Н.Ивановг, .
цена

25 лв.

Океанография отъ Сава Н. Ивановъ,
цена . . . .

30 лв.

Изъ дневника на е д и н ъ морски
юнкеръ отъ С. Черноморски, цена . . 20 лв.
Плаване отъ А. Друмевъ, цена

.

.

Нуждата^отъ Б. Н. Морски Сго
воръ, неговитъ цели, сръдства
и дейность, отъ П. Павловъ —
цена . . . . .

15 лв.

5 лв.

Морето и слънцето— лъчебно зна
чение и използване—отъ Д-ръАл.
Недълковъ, цена

. 5 лв.

Историческо развитие на военно
то и търговско корабоплаване
и значението имъ за народигв
отъ П. Павловъ, цена

5 лв.

Нашиятъ Черноморски брътъ (Гео
графски прегледъ) отъ Ив. Батаклиевъ, цена
„ .

5 лв.

Българска ревиера (Опитъ за кли
матично— здраволъчебно проучва
не, отъ Д-ръ Ял. НедЪлковъ, цана .

5 лв.

Излазъ на България на Б-БЛО мо
ре (Реферати и протоколи, дър
жани въ Академическата конфе
ренция, уредена отъ Б. Н. М. ,С.
презъ 1929 г. въ София), цена . . . . 25 лв

Всички порж.чки се изпълняватъ само с л е д ъ предварително внесена сума и
се отправятъ на адресъ: Български Народенъ Морски Сговоръ —
книжовно-просвътенъ отдълъ—Варна.

